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1932.

1. 1932. gada 12. februārī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1930. g.
9. decembra ziņojums jautājuma izšķiršanai: vai valsts atbild par summām, kuras
tiesu izpildītājs piedzinis no parādnieka un piesavinājies. (L. N° 2/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors 0. Ozoliņš; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

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

pozitīvā likuma noteikumiem izriet, ka likums nodibina tiesu izpildītāja materiālu

atbildību par nolaidībām sprieduma izpildīšanā (Civīlproc. lik. 953. p.), kā arī vispār

par jeb kuram nodarītiem zaudējumiem, kurus rada viņa nepareiza vai pretlikumīga
rīcība, pie kam atlīdzība par zaudējumiem izmaksājama, pēc tiesas sprieduma, no

tiesu izpildītāja iemaksātās drošības naudas, bet ja izrādītos, ka tās nepietiek, tad no

pārējās tiesu izpildītāja mantas (Tiesu iekārt, lik. 254. [331.] p.). Likumā paredzētā
drošības nauda (Tiesu iekārt, lik. 227., 228. p.) taisni domāta, lai novērstu to summu

izšķērdēšanu vai piesavināšanu, kuras var atrasties tiesu izpildītāja rokās tiesas spriedumu

izpildot (likumdošanas motīvi pie Tiesu iekārt, lik. 228. [302.] p.); spriežot pēc

bij. Krievijas Senāta prakses (Senāta C. k. d. spried. N° 893—72. g.; N° 104—75. g.),
iespēja segt zaudējumus no drošības naudas radīta taisni privātpersonu interesēs.

Tomēr šādi noteikumi par tiesu izpildītāja atbildību neizšķir jautājumu, vai

valsts atbild par summām, kuras tiesu izpildītājs spriedumu izpildot piedzinis
no parādnieka- un piesavinājies vai izšķērdējis. Šis jautājums paceļas visos tajos

gadījumos, kad ar likumu nodibināta tiesu izpildītāja atbildība vairs nesniedz pietiekošu

garantiju zaudējumu segšanai, un cietušie tiecās darīt valsti atbildīgu par viņas aģenta

rīcību, izejot no tā, ka spriedumu izpildot tiesu izpildītājs izdara valsts varas

funkcijas, un privātpersonām parasti pret savu gribu šai varai tiesu izpildītāja personā

jāuztic sava manta. Jautājums par valsts atbildību par tiesu izpildītāja rīcību ar privāt-

personu mantu spriedumu izpildot neatrod tiešu atbildi nedz likumā nedz tiesu

praksē. Tādēļ jautājuma atrisināšanai jāpiegriežas apcerējumiem par to, vai un kādā

mērā valsts vispār atbild par amatpersonu darbības aktiem, kuri izdarīti šīm amat-

personām rīkojoties kā valsts varas orgāniem un kuru sekas — zaudējumu iestāšanos —

privātpersonas nebija spējīgas nedz aizkavēt nedz novērst.

Latvijas likumdošana šajā jautājumā vispār nav izteikusies. Arī bij. Krievijas

likumi, kuri ar 1919.g. 5. dcc. Tautas Padomes likumu pārņemti Latvijā, nesatur nekādus

principiāla rakstura noteikumus par valsts atbildību. Vadošos principus šajā jautājumā
ir izstrādājis bij. Krievijas Senāts, izejot no likuma vispārējās izpratnes. Ilggadīgā

praksē bij. Krievijas Senāts izveda principu par valsts neatbildību par ierēdņu rīcību,

kuru tie izdarījuši, rīkojoties kā publiskas varas orgāni (Senāta spried. N° 62—78.g.;
N° 80—89. g.; N2 14—87. g.; N2 98—93. g.). Pie šāda principa bij. Krievijas Senāts

konsekventi pieturējās līdz pašam pēdējam savas darbības laikam, un ja Senāta prakse
beidzamā laikā uzrādīja zināmu evolūciju par labu paplašinātai valsts atbildībai, tad

tikai tajā ziņā, ka zināmus publiskas varas aktus Senāts bija tuvinājis valsts saimniecības



36

aktiem, principā arvien vel uzsverot, ka valsts neatbild par ierēdņu izdarītiem

publiskas varas aktiem (sal. Senāta spried. N2 68—1914. g.; N° 13—1913. g.).

Turpretim pavisam citādi nostājās bij. Krievijas Senāta prakse tad, kad jau-

tājums grozījās ap valsts varai uzticētu un ierēdņu piesavinātu vai izšķērdētu mantu.

Šajā virzienā bij. Krievijas Senāta prakse nodibinājusi (sākot ar 1892. g. spried. N° 52),
ka valsts vispār atbild par ierēdņu piesavinātu un izšķērdētu mantu, ja privātpersonas

bija spiestas uz likuma vai valdības rīkojuma pamata to uzticēt valsts iestādēm vai

amatpersonām. Sakarā ar mantojuma apsardzības lietā miertiesneša izdarīto summu

izšķērdēšanu bij. Krievijas Senāts šādi pamato savu atzinumu par valsts atbildību:

~
Jārēķinās ar tādu likuma nodibinātu stāvokli, kurā privāto personu manta,

neatkarīgi no pēdējo gribas, nonāk valsts varas pārziņā; tāds stāvoklis nevar neradīt

ciešu pārliecību par to, ka manta aizsargāta no jebkādām nejaušībām; kas attiecas

uz amatpersonām, kuras tieši izdara rīcību ar mantu, tad tās ir vienīgi likumā norādītie

izpildītāji, kādēļ tiešas saistību attiecības par mantu nenodibinās starp privātpersonām,
bet gan tieši ar pašu valsts varu, kura amatpersonas nostādījusi tādā stāvoklī, ka privāt-

personām neatliek nekas cits, kā padoties amatpersonu rīkojumiem .....; padodoties
likuma nodibinātai kārtībai, privātpersonai jābūt pārliecinātai, ka neatkarīgi no

amatpersonai piešķiramās uzticības, no privātpersonas valdīšanas pagaidām izņemtā
manta nonāk stāvoklī, kurš pilnīgi nepielaiž jebkādas bažas par mantas likteni;

.. . valsts varai ir pietiekoši līdzekļu izdarīt patiesu mantas apsardzību un šīs varas

prestižs uzliek valstij pienākumu atbildēt par amatpersonu rīcību ar mantu". (Senāta
I un kas. dep. spried. Ne 52-—92. g.; salīdz, ar Senāta C. k. d. spried. N2 56—1901. g.)

Izejot no augšā minētiem apcerējumiem un saskaņā ar tajos minētiem apsvērumiem
arī jāizšķir jautājums par valsts atbildību par tiesu izpildītāja piesavinātu vai

izšķērdētu privātpersonu mantu. Tiesu izpildītāja uzdevums ir vispārības interesēs

piespiedu kārtā valsts vārdā izpildīt tiesu spriedumus prasības lietās vai apsardzības
lietās apsargāt mantu, par kuru pagaidām nav likumiski leģitimēta rīkotāja. Abos

gadījumos privātas personas ir piespiestas uz likuma pamata tiesu izpildītājam nodot

un uzticēt vai nu savu vai svešu mantu. Ar viņam nodoto un uzticēto mantu tiesu

izpildītājam jārīkojas likumos paredzētā kārtībā kā valsts orgānam un valsts ierēdnim.

Ja nu valsts, bez šaubām,atbild par mantu, kuru tā saņem uz līgumu pamata, kurus lab-

prātīgi pēc savas vēlēšanās ar valsti tās iegitimēto pārstāvju personā slēdz privāt-

personas, tad vēl vairāk valstij jāatbild par tādas mantas drošību resp. neaizska-

ramību (Unverzehrtheit, coxpaHHOCTb), kura valsts orgāna vai amatpersonas
rīcībā un pārzināšanā pārgājusi bez un pat pretēji privātpersonas gribai un kura

pazudusi valsts orgāna vai amatpersonas vainas dēļ, t. i. sakarā ar viņu nelikumīgo

rīcību, darbību vai darbiem. Šajā ziņā valsts atbildība ir katēgoriska, jo vainīgo amat-

personu priekšniecība nevar valstij noņemt atbildību ar to, ka uzrāda pierādījumus

par pienācīgas rūpības ieturēšanu amatpersonu izvēlē un uzraudzībā par tām (sal. arī

paskaidrojumus (5. sej. 509. 1. p.) pie Kr. civillikumu 1899. g. projekta 5. grām. 1074. p.).

Aiz aprādītiem iemesliem atzīstot, ka jautājums izšķirams apstiprinoši, Senāts

nolemj: atzīt, ka jautājums ir izšķirams apstiprinoši.

2. 1932. gada 12. februārī. Senāta Administrātīvā departamenta 1931. gada
19. novembra ziņojums jautājuma izšķiršanai, vai kara resora XVIII—XX katēgoriju
brīva līguma darbiniekiem, kas atlaisti no dienesta amata likvidēšanas vai darbinieku

skaita samazināšanas dēļ alga izmaksājama par vienu mēnesi uz priekšu saskaņā ar

likuma par algas izmaksu apsardzības resora darbiniekiem iestāžu likvidēšanas vai amata

skaita samazināšanas gadījumos 4. p. (Lik. kr. 1922. g. 77) un noteikumu par civīldenestu

62. p. (Lik. kr. 1927. g. 172) vai par trim mēnešiem uz priekšu saskaņā ar likumu par die-

nesta gaitu armijā un flotē 438. p. (Lik. kr. 1930. g. 192). (L. N° 8/32).
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Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Balodis; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: 1930.gada
2. decembrī Saeimā pieņemts ~likums par dienesta gaitu armijā un flotē", kas publicēts
likumu krājumā 1930.g. 192. Minētā likumā, starp citu, atrodas XVI daļa ar virsrakstu

~Kara resora brīva līguma darbinieki", kurā (417. —439. p.) ir runa par personām, kas

pieņemtas kara resora dienestā uz brīva līguma, ārpus aktīvā kara dienestā stāvo-

šiem karavīriem, tādu štāta amatu pildīšanai kara resorā, kurus dažāduapstākļu dēļ nav

iespējams aizvietot ar karavīriem (turpat 417. p.). Turpmākais 419. pants noteic, ka tie

brīva līguma darbinieki, kas pieņemti štāta amatu pildīšanai (418. p.) dalāmi: valsts

ierēdņos un valsts kalpotājos un tie savā darbībā, kā arī attiecībā uz to pieņemšanu un

atlaišanu no dienesta pa daļai padoti noteikumiem par civildienestu (Lik. kr. 1927. g.

172), kas vairākkārt uzsvērts turpmākos pantos (421., 427., 431., 434.—436. p.), bet pa

daļai tie padoti arī noteikumiem, kuri piemērojami aktīvā dienesta karavīriem (422.,
429.—430. p.). Tā minēto likumu 422. pants noteic, ka par brīva līguma darbiniekiem

dienesta gaitas saraksti jāved pēc kara resorā pieņemtā parauga, 429. p. 1. pkts noteic,
ka atalgojums šādiem darbiniekiem izmaksājams pēc amatu katēgorijām kara resorā,

tāpat arī medicīniskas palīdzības un pabalstu ziņā, kā arī atvaļinājumu, piešķiršanas ziņā
tie pielīdzināti karavīriem (429. panta 3. un 4. pkts un 430. pants.).

Attiecībā uz algas izmaksu minētiem brīva līguma darbiniekiem amata likvidēšanas

vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ šajā likumā (~likums par dienesta gaitu armijā
un flotē") ievietots speciāls 438. pants, kas noteic: ~Amata likvidēšanas vai darbinieku

skaita samazināšanas gadījumā brīva līguma darbinieku atlaiž no dienesta ar algas iz-

maksu par 3 mēnešiem uz priekšu". levietojot šādus noteikumus, minētais likums (pli-
kums par dienesta gaitu armijā un flotē") līdz ar to pats devis norādījumus, kuri nesa-

skan ar likuma par civildienestu 62. pantu. Minētais civildienesta likuma pants paredz,
ka civīlresora darbinieki amata likvidēšanas vai darbinieku skaita samazināšanas gadī-

jumā saņematalgojumu par trim mēnešiem uz priekšu vienīgi tad, ja tie ir I—XVII katē-

goriju darbinieki, turpretim XVIII—XX katēgoriju darbinieki tādā gadījumā saņem

atalgojumu tikai par vienu mēnesi uz priekšu. Līdzīgi noteikumi par algas izmaksu ap-

sardzības resora brīva līguma darbiniekiem arī pastāvēja spēkā līdz minētā 1930. gada
2. decembra likuma izdošanai, proti ~likums par algas izmaksu apsardzības resora darbi-

niekiem iestāžu likvidēšanas vai amatu skaita samazināšanas gadījumos" (Lik. kr.

1922. g. 77), kāda likuma 4. pants noteic, ka minētiem apsardzības resora darbiniekiem

tādos gadījumos bija maksājama alga pēc likuma noteikumiem par civildienestu. 1930. g.

2. decembra likums šajā ziņā, kā jau minēts, ievedis jaunus noteikumus, pasvītrojot šā

likuma jau minētā 438. pantā, ka visiem kara resora brīva līguma darbiniekiem amata

likvidēšanas vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumā alga izmaksājama par tri m

mēnešiem uz priekšu, pielīdzinot līdz ar to arī XVIII—XX katēgorijās darbiniekus

pārējiem (I—XVII kat.), kuri jau baudīja šādu tiesību saskaņā ar likumu par civil-

dienestu un augšā minētā 1922. g. 24. marta likuma (Lik. kr. 1922. g. 77) 4. panta no-

rādījumu pamata.
Lai gan 1930. gada 2. decembra likumā par dienesta gaitu armijā un flotē m fine

nav tiešu aizrādījumu, ka ar šā pēdējā likuma izdošanu ir atcelts agrākā 1922. g. 24. marta

likuma par algas izmaksu apsardzības resora brīva līguma darbiniekiem 4. pants, tad

ievērojot tomēr, ka šajā pēdējā likumā (Lik. kr. 1930. g. 192) 438. pantā ir runa par

to pašu priekšmetu, par kuru bija runa arī agrākā — 1922. g. 24. marta likumā (Lik.

krāj. 1922. g. 77), un sekojot principam lex posterior derogat legi priori jāatzīst, ka pē-

dējais likums atvieto agrāko. Tādēļ arī nevar būt šaubu, ka visiem apsardzības resora

brīva līguma darbiniekiem, saskaņā ar lik. par dienesta gaitu armijā un flotē 438. panta

nosacījumiem, amata likvidēšanas vai darbinieku skaita samazināšanas gadījumos

alga izmaksājama par trim mēnešiem uz priekšu, kā tas expressis verbis izteikts pašā
minētā likumā.
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levērojot sacīto, Senāts nolemj: atzīt, ka kara resora XVIII—XX katēgoriju
brīva līguma darbiniekiem, kas atlaisti no dienesta amata likvidēšanas vai darbinieku

skaita samazināšanas dēļ, alga izmaksājama saskaņā ar likuma par dienesta gaitu armijā
un flotē 438. panta tiešiem nosacījumiem.

3. 1932. gada 11. martā. Rīgas 4. iecirkņa miertiesneša 1931. g. 11. maija iesnie

gurns piekritības strīda izšķiršanai starp tiesu iestādēm un Finanču ministriju, Augusta

Ritterberga prasībā pret Krievu-Āzijas bankas bij. Rigas nodaļas mantu par Ls 668.

(L. N2 4/32.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: no lietas redzams, ka Augusts Ritterbergs
1925. gada 30. novembrī iesniedzis finanču ministra ieceltai Krievu-Āzijas bankas likvi-

dācijas komisijai lūgumu atmaksāt viņam minētāsbankas Rīgas nodaļā iemaksāto nogul-

dījumu 27894 cara rubļu 64 kap. apmērā. Likvidācijas komisija pieprasījusi no viņa
bankas tekošā rēķina grāmatiņas oriģinālu un kad viņš to nosacītā laikā nebija iesniedzis,
1928. gada 4. jūnijā nolēmusi pretenziju noraidīt. Ritterbergs tad 1930. gada 16. aprīlī
iesniedzis Rīgas pilsētas 4. iecirkņa miertiesnesim prasību pret Krievu-Āzijas bankas

bijušās Rīgas nodaļas mantu ar lūgumu piedzīt no tās viņam par labu 27894 rub. 64 kap.,
bet pēc 1920. gada 18. marta likuma Ls 371,92 ar procentiem no 1917. gada 1. janvāra
un tiesāšanās izdevumus. Tiesā kā atbildētājas aizgādnis uzstājies Rīgas pilsētas bāriņu
tiesas ieceltais atbildes došanai šajā lietā zvēr. advokāts A. Jakovļevs. Miertiesnesis

ar savu 1930. gada 30. jūnija spriedumu prasību apmierinājis, piespriežot parāda summu

Ls 371,92 ar procentiem no 1920. gada 16. aprīļa, un, pēc pārsūdzības termiņa notecēšanas,
1930. gada 12. septembrī izdevis izpildu rakstu. Tiesu izpildītājs šo izpildu rakstu pie-

sūtījis Finanču ministrijai izpildu rakstā minēto summu ieturēšanai no Krievu-Āzijas
bankas bij. Rīgas nodaļas mantas naudas summām un izpildu nodokļa izmaksas. Finanču

ministrijas_Saimniecības departaments, atrodot, ka Augusta Ritterberga prasības lieta

ar Krievu-Āzijas bankas bij. Rīgas nodaļas mantu ir piekritīga nevis tiesas iestādei, bet

gan viņam — Saimniecības departamentam, 1930. gada 16. decembrī griezies pie Rīgas

apgabaltiesas prokurora ar N° Bk/bl. 3. rakstu, kurā Civilprocesa likuma 55. un 240. p.

paredzētā kārtībā ierosinājis piekritības strīdu, aizrādot, starp citu, ka nedz 1924. g.

31. jūlija likums (Lik. kr. 1924. g. 124), nedz 1925. gada 12. marta instrukcija (Lik. kr.

1925. g. 58) neparedz likvidējamo akciju banku kreditoru prasību apmierināšanu tiesas

ceļā, ka likvidācijas komisija Ritterberga prasību savā laikā skatījusi cauri un noraidījusi,
ka pēc 1927. g. 6. septembra noteikumu 4. p. (Lik. kr. 1927. g. 148) pārpalikušās pēc likvi-

dācijas nobeigšanas summas iemaksājamas Finanču ministrijas Valsts saimniecības

departamenta depozitā un ka 10 gadu laikā neizņemtās summas pāriet Latvijas valsts

īpašumā.

Rīgas pilsētas 4. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar viņam no prokurora piesūtīto
Valsts saimniecības departamenta ierosinājumu, minēto lietu iesniedzis Senāta Apvienotai
sapulcei piekritības strīda izšķiršanai saskaņā ar Civilprocesa likuma 241. p.

Skatot cauri šo strīdu un izklausījusi virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā
sapulce atrod:

Akciju sabiedrības izbeigšanās gadījumos ieceltās likvidācijas komisijas uzdevums

ir noskaidrot sabiedrības mantības aktīvo un pasīvo sastāvu, reālizēt likvidējamo man-

tību, apmierināt visus kreditorus un sadalīt atlikumu uz akcijām (lik. par akciju bied-

rībām un paju sabiedrībām 102
.

un 103. p. Lik. kr. 1924. g. 124, 1925. g. 12. marta

instrukcijas 9., 10., 14., 15., 17. un 19. p. Lik. kr. 1925. g. 58, Lik. kr. 1927. g. 151, Lik.

kr. 1929. g. 186). Likvidācijas komisija darbojas saskaņā ar likuma, sabiedrības statūtu

un 1925. g. 12. marta instrukcijas noteikumiem (instrukcijas 1. p., bij. Kriev. civīllik.
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2188. p.) kā likvidējamās sabiedrības pilntiesīga pārstāve, un viņas lēmumi, kas taisīti

viņas kompetences robežās, ir obligātoriski likvidējamai sabiedrībai, turpretim attiecībā

uz sabiedrības kreditoriem likvidācijas komisija kā sabiedrības pārstāve nevar taisīt

obligātoriskus lēmumus, un kreditori, ja viņi nav apmierināti ar likvidācijas komisijas
lēmumiem viņu prasību lietās, var tos apstrīdēt tiesas kārtībā. Likums un instrukcija
gan uzliek likvidācijas komisijai par pienākumu uzaicināt pieteikties likvidējamās sabied-

rības kreditorus, bet nesatur noteikumus par sekām tādos gadījumos, kad kreditors

savu prasību nemaz nav pieteicis, vai kad viņa pieteikto prasību likvidācijas komisija at-

raidījusi. Trūkstot šādiem noteikumiem likumā, jāatzīst, ka šādiem gadījumiem nekādu

sevišķu seku nav un ka kreditors nezaudē tiesību reālizēt savu prasību tiesas ceļā vispā-

rējā noilguma laikā. Šo atzinumu pastiprina tas apstāklis, ka no kopējās likvidācijā

iegūtās naudas jāatskaita, starp citu, summas strīdīgu prasību nomaksai un tikai atlikums

pēc visu sabiedrības saistību apmierināšanas sadalāms uz akcijām (bij. Kriev.

civīllik. 2188. p., instrukcijas 17. p.), kādēļ strīdīgu prasību summas nevar izmaksāt

akcionāriem, kamēr prasības ar galīgu tiesas spriedumu nav noraidītas.

Šajā gadījumā Krievu-Āzijas bankas kreditora Augusta Ritterberga pieteikto

prasību minētās bankas likvidācijas komisija ar savu 1928. g. 4. jūnija lēmumu bija no-

raidījusi, kādēļ šī prasība kā strīdīga starp prasītāju Ritterbergu un atbildētāju Krievu-

Āzijas banku, t. i. tās likvidācijas komisiju piekrita tiesas izšķiršanai kā ikviens strīds

par civiltiesībām.

Finanču ministrijas Valsts saimniecības departamenta pienākumi attiecībā uz

akciju un paju sabiedrību likvidāciju noteikti 1925. g. 12. marta instrukcijas 2., 4., 8.,

11., 18. un 20. pantā un not. par likvidējamo bij. Krievijas akciju banku un to nodalu

kreditoru prasību nokārtošanu (Lik. kr. 1925. g. 58, 1927. g. 151, 1928. g. 210 un 1929. g.

186) un saskaņā ar tiem viņa uzdevums ir izsludināt finanču ministra lēmumu par attie-

cīgas sabiedrības likvidāciju, stādīt priekšā finanču ministram apstiprināšanai likvidā-

cijas komisijas lēmumus, iesniegt finanču ministram likvidācijas komisijas ziņojumus par

sabiedrības mantas stāvokli līdz ar bilanci un pēc likvidācijas nobeigšanas pieņemt savā

depozitā Latvijas bankā pārpalikušās summas, kuras pienākas akcionāriem. Nedz

minētie noteikumi, nedz cits kāds likums nepiešķir Finanču ministrijas Saimniecības

departamentam izšķirt strīdus jautājumus, kas cēlušies starp likvidējamo akciju vai paju
sabiedrību un tās kreditoriem, bet šādi strīdi, uz Civilprocesa lik. 1. p. pamata, piekrīt
tiesu iestāžu izšķiršanai. Pamatojoties uz sacīto, Senāts nolemj: atzīt, ka lieta piekrīt
tiesu iestāžu izšķiršanai.

4. 1932. gada 8. aprīlī. Senāta Administrātīvā departamenta 1931. g. 19. no-

vembra ziņojums jautājuma izšķiršanai: vai apgabaltiesas reģistrācijas nodaļas lēmumi

peļņu nesošo biedrību (kooperātīvu) reģistrēšanu, slēgšanu un statūtu izlabošanu ir

pārsūdzami Tiesu palātas Civīldepartamentā vai Senāta Administrātīvā departamentā.

(L. JST2 6/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

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

par kooperātīvu reģistrēšanu izšķiramas nevis pēc likuma par administrātīvām tiesām,

bet pēc speciāla likuma, kas ievietots Civīlproc. lik. 146062
.

—
85. p. Šis likums paredz

vispār tikai sūdzības, instanču kārtībā, par reģistrāciju atraidošiem iēmumiem, pie
kam apgabaltiesas lēmums, ar kuru reģistrācija atraidīta, pārsūdzams iesniedzot par to

blakus sūdzību Tiesu palātai (Civīlproc. lik. 146067. p.). Šī pati kārtība piemērojama
arī tad, ja tiktu atraidīts lūgums par kooperātīvu statūtu grozīšanu un papildināšanu

(t. i. izlabošanu; Civīlproc. lik. 146074. p.). Tomēr, ievērojot to, ka likums par koope-
rātīvu sabiedrību reģistrāciju attiecas uz publiskām tiesībām, jāatzīst, ka, saskaņā ar

Tiesu iek. lik. 174. pantu, Tiesu palātai jāpārbauda, uzraudzības kārtībā, arī tādi

zemākās instances lēmumi, ar kuriem reģistrācija (t. i. statūtu grozijuni un papildi-
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nājumi) pielaista, un proti, tiktālu, ciktālu ar šādiem lēmumiem būtu pārkāptas pu-

blisko raksturu tiesības. Kas attiecas uz kooperātīvu slēgšanu, tad jāievēro, ka pēc
1927. g. 16. jūnija lik. par koop. sab. revīzijām (Lik. kr. 124.) 21. p., ja revīzija atklāj
likumu vai statūtu pārkāpumus organizācijās (1. p. 7. p. ~a"), koop. revīzijas padome
var ierosināt to slēgšanu tiesas ceļā; saskaņā ar 1928. g. 12.apr. noteik. par koop. sabied-

rību v. t. t. likvidāciju pēc slēgšanas ar tiesas lēmumu (Lik. kr. 77) 1. panta koop.
sabiedrību slēgšanas ierosinājumus skata cauri un izlemj apgabaltiesas reģistrācijas

nodaļa. Par apgabaltiesas lēmumu pārsūdzēšanas kārtību nupat minētie likumi un notei-

kumi nerunā; tāpēc, pēc analoģijas (Civīlproc. lik. 11. [9.] p.), jāpiemēro 1919. g. 5. sept.
noteikumu par koop. sab. v. t. t. (Lik. kr. 126) 7. p. 2. d. 2. teik., kāds paredz blakus

sūdzēšanas kārtību par apgabaltiesas lēmumu, ar kuru lūgums par koop. sabiedrības

reģistrāciju atraidīts. Tādējādi arī apgabaltiesas lēmumi par kooperātīvu slēgšanu

pārsūdzami Tiesu palātai. levērojot sacīto, Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt,

ka apgabaltiesas reģistrācijas nodaļas lēmumi par peļņu nesošo biedrību (kooperātīvu)

reģistrēšanu, slēgšanu un statūtu izlabošanu pārsūdzami Tiesu palātas Civīldepartamentā.

5. 1932. gada 8. aprīlī. Privātadvokāta Jāņa 0. pārsūdzība par Tiesu palātas

departamentu kopsapulces 1932. g. 27. janvāra spriedumu vina, 0., disciplīnārlietā.

(L. No 16/32.)

Sedi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors J. Kalacs; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: privāt-
advokāts Jānis 0. iesniedzis Senāta Apvienotai sapulcei pārsūdzību par Tiesu palātas

departamentu kopsapulces 1932. g. 27. janvāra spriedumu, ar kuru apstiprināts Rīgas

apgabaltiesas nodaļu kopsapulces 1931. g. 13. novembra spriedums, kas soda viņu discipli-
nārā kārtā ar aizliegumu izpildīt advokāta pienākumus uz trijiem mēnešiem. Sūdzētājs

paskaidro, ka pārsūdzību viņš iesniedz uz Tiesu iekārtas likumu 60. p. 3. punkta un

345. p. pamata un ka Tiesu palāta, taisot savu spriedumu, pielaidusi šādus likuma pār-

kāpumus: 1) Tiesu palātai neesot bijis likumīga pamata apstiprināt apgabaltiesas sprie-

dumu, jo tas esot taisīts nelikumīgā sastāvā, kurā no visiem 43 apgabaltiesas locekļiem

piedalījušies tikai 10 tiesneši, lai gan pēc Tiesu iekārtas lik. 102. p. kopsapulcē lietu

izspriešot vajadzējis piedalīties divām trešdaļām no visu apgabaltiesas tiesnešu skaita,

jeb vismaz, pēc analoģijas ar minēto likumu 302. p., ne mazāk kā pusei no tiesas locekļu

kopskaita, 2) Tiesu palāta pārkāpusi Tiesu iekārtas lik. 344. p., jo lietā neesot konsta-

tēts neviens disciplināri sodāms fakts un pārsūdzētā sprieduma motīvos esot minēta

tikai prezumpcija, it kā viņš sava klienta Zariņa lietas nebūtu vedis pietiekoši kārtīgi,
un 3) Tiesu palāta pārkāpusi Civilprocesa lik. 1. p., Vietējo civīllik. 3380.—3383. p.

un Tiesu iekārtas lik. 344. p., jo aprēķins, kas viņam pēc apgabaltiesas lēmuma bijis

jādod klientam Zariņam 7 dienu laikā, attiecoties vienīgi uz viņam kā advokātam pie-

nācīgo honorāru, kuru viņš no klienta varot likumīgā kārtā aizturēt, kādēļ viņa rīcība,
kā pamatota uz pastāvošā likuma par aizturēšanas tiesībām, varot piekrist gan civīl-

tiesas, bet nevis disciplīnārtiesas izspriešanai. Aiz šiem iemesliem 0. lūdz Senātu Tiesu

palātas departamentu kopsapulces spriedumu šajā lietā atcelt un lietu izbeigt.

Lūkojot cauri Tiesu palātas disciplīnārlietu par privātadvokātu Jāni 0. un pēdējā
pārsūdzību Senāta Apvienotā sapulce, izklausījusi virsprokurora atzinumu, atrod:

Sūdzētājs nepareizi atsaucas uz Tiesu iekārtas lik. 60. p. 3. punktu un 345. p.
kā uz pārsūdzības pamatu. Saskaņā ar Tiesu iekārtas lik. 345. un 214. p. lietās, kuras

disciplīnārtiesāšanas kārtībā izspriedusi apgabaltiesa, pielaižamas sūdzības Tiesu palātai,

pie kam pēdējā, kā otrās instances disciplīnārtiesa, izspriež tās galīgi un par viņas sprie-
dumiem sūdzības un protesti nav pielaižami. Tikai personas, kas pastāv kā advokāti

pie Tiesu palātas un attiecībā uz kurām Tiesu palāta disciplīnārlietas izspriež kā pirmā
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instance, minētās sūdzības var iesniegt Senāta Apvienotai sapulcei. Sūdzētājs 0., kā

redzams no lietas, ir privātadvokāts pie Rīgas apgabaltiesas, kādēļ Tiesu palātas sprie-
dums, ar kuru apstiprināts minētās apgabaltiesas kā pirmās instances disciplīnārtiesas

spriedums viņa lietā, ir galīgs un nav pārsūdzams Senātā.

levērojot tomēr, ka privātadvokāta 0. sūdzībā minēti aizrādījumi, itin ka Tiesu

palāta, taisot savu spriedumu, pārkāpusi likumā noteikto kārtību, Senāts atzīst par

vajadzīgu lietu skatīt cauri uzraudzības kārtībā uz Tiesu iekārtas lik. 172. p. 1. pkta
un 174. p. pamata.

Nepamatots ir sūdzētāja aizrādījums, ka apgabaltiesas spriedums šajā lietā esot

taisīts nelikumīgā sastāvā. Tiesas sastāvu disciplīnārlietu iztiesāšanā noteic, pretēji

sūdzētāja aizrādījumam, nevis Tiesu iekārtas lik. 302. p., jo tas attiecas vienīgi uz zvēri-

nāto advolfātu padomes sastāvu disciplīnārlietu caurskatīšanā, bet gan minēto likumu

80. un 102. p., saskaņā ar kuriem tiesu kopsapulcēs gan jāpiedalās visiem tiesnešiem,
bet neatliekamu lietu un jautājumu izšķiršanai sēdes var noturēt arī mazākā sastāvā

par divi trešdaļām no visa tiesnešu skaita, pie kam minimālais tiesas sēdes sastāvs

nevar būt mazāks par trim tiesnešiem, ieskaitot priekšsēdētāju. Atzīt, kādas lietas

un kādi jautājumi skatāmi cauri neatliekami, atkarājas no tiesas ieskata un likums

neuzliek viņai par pienākumu atzīmēt šādu viņas ieskatu protokolā vai spriedumā.

Tādējādi apgabaltiesa, atzīstot sūdzētāja disciplīnārlietu par neatliekamu un izšķirot
to mazākā sastāvā par divi trešdaļām no visu tiesnešu skaita, nav pielaidusi nekādu

likuma pārkāpumu. Tiesu palātas departamentu kopsapulce, skatot cauri lietu, ir

konstatējusi, ka privātadvokāts O. nav pietiekoši kārtīgi vedis sava klienta Zariņa

lietas, jo nav devis viņam nedz norēķinu, nedz aprēķinu par naudas summām, kas pie-

spriestas Zariņam par labu un atrodas O. rīcībā, un nav izpildījis Rīgas apgabaltiesas
1931. g. 10. septembra lēmumu, ar kuru viņam uzlikts pienākums dot Zariņam aprē-

ķinu 7 dienu laikā, bet ignorējot tiesas lēmumu, aprēķinu devis Zariņam tikai 1931. g.

28. oktobrī.

Šādu privātadvokāta 0. rīcību Tiesu palāta atzinusi par nepareizu un sodāmu

disciplinārā kārtībā, bet apgabaltiesas viņam piespriesto sodu par pareizi piemērotu,

kādēļ apstiprinājusi apgabaltiesas spriedumu. Neatrodot Tiesu palātas spriedumā
nekādu nepareizu rīcību, vai likumā noteiktas kārtības pārkāpumu, Senāts nolemj:

privātadvokāta Jāņa O. pārsūdzību atstāt bez ievērības.

6. 1932. gada 6. maijā. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1932. g. 21. marta

ziņojums jautājuma izšķiršanai par to, vai likuma par darba laiku 17. panta papildi-

nājuma (Lik. kr. 1930. g. 194) pirmā rindkopa ir uzskatāma par šā paša likuma 17. panta
1922. g. redakcijas (Lik. kr. 1922. g. 74) autentisku iztulkojumu. (L. N° 21/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors O. Ozoliņš; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: 1922. g. likums par darba laiku (Lik. kr. 1922. g.

74) 17. pantā nosaka: ~Virsstundu darbs atalgojams sekošos apmēros: pirmās 2 stundas

vismaz 50% augstāk, turpmākās un pusdienas laiks vismaz 100%, svētdienas darbs

vismaz 75% augstāk nekā kārtējās darba stundas. Pie stundu un virsstundu atalgojuma
aprēķināšanas strādniekiem, kuri saņem mēneša vai pusmēneša atalgojumus, mēnesī

skaitāmas 25 darba dienas". 1930. g. papildinājums likumā par darba laiku (Lik. kr.

1930. g. 194) savā pirmā rindkopā nosaka: ~Kārtējās darba stundas atalgojumu aprē-

ķina dalot iepriekš norādītā kārtā izrēķināto vai nolīgto dienas algu fiziska darba

strādniekiem ar 8, bet garīga darba strādniekiem ar 6 vai, 2. p. piezīmē paredzētā gadī-

jumā, ar 8".

Autentisks iztulkojums ir viens no likuma tiešā jēguma noskaidrošanas gadīju-

miem, kad pats likumdevējs, likuma neskaidrības vai nepareizas piemērošanas dēļ,
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ir spiests nodibināt likuma īsto izpratni ar speciālu likuma normu. Autentiska iztul-

kojuma nozīmi neiegūst katra norma, kura paskaidro citas normas saturu, bet vienīgi

tāda, kura izdota ar nolūku izskaidrot citu normu. Pastāvošo tiesību normas vispār
atrodas loģiskā sakarībā, savstarpīgi cita citu papildinot, attīstot, ierobežojot, tādējādi
cita citu izskaidrojot. Vispārīgie noteikumi par normu iztulkojumu taisni prasa

tādas sakarības atklāšanu un nodibināšanu, lai nāktu pie normas satura pareizas

izpratnes. Turpretim autentisks iztulkojums ir saistošs neatkarīgi no viņa parei-
zības vai nepareizības, kā likumdošanas akts, ar vēlāka likuma spēku pret agrāko
likumu. Tādēļ jaunizdotās normas iekšējā sakarība ar agrāko normu, viņu savstarpējā

loģiskā papildināšanās vēl nav izšķirošs moments, lai jaunizdoto normu uzskatītu par

agrākās normas autentisku iztulkojumu. Izejot no tā, ka princips par to, ka likumam

piešķirams atpakaļējs spēks vienīgi tad, ja tas likumā minēts vai pašā likumā noteikts,
ka viņš ir agrākā likuma pastiprinājums un izskaidrojums, ir spēkā arī Latvijā,

jāatzīst, ka jaunizdotā normā noteikti jāizpaužas likumdevēja nolūkam vienīgi
pastiprināt un izskaidrot jau pastāvošo normu.

Šādu noteikti izpaustu nolūku nav iespējams saskatīt 1930. g. papildinājumā

pie lik. par darba laiku 17. panta (Lik. kr. 1930. g. 194). Šā likuma pirmā rindkopa
taisni ievieto 17. pantā jaunu noteikumu par to, kā aprēķināt kārtējas darba stundas

atalgojumu, kāds noteikums pirms tam neietilpa 17. pantā (1922. g. redakcijā), jo
tajā bija runa tikai par dienas algas aprēķināšanu mēneša vai pusmēneša atalgoju-
miem. Katrā ziņā, pirms 1930. g. papildinājuma izdošanas, ne 17. pantā (1922. g. red.)

bija meklējama atbilde uz jautājumu, kā no dienas algas aprēķināms kārtējās darba

stundas atalgojums. Ja nu ar 1930. g. papildinājumu likumdevējs taisni 17. pantā
ielicis noteiktu atrisinājumu šim jautājumam, tad, iztrūkstot tuvākam norādījumam
pašā likumā, šāds atrisinājums ir gan uzskatāms par 17. panta satura papildinājumu,
bet ne agrākā satura autentisku iztulkojumu.

levērojot minētos apsvērumus un uzklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts

nolemj: atzīt, ka jautājums izšķirams noraidoši.

7. 1932. gada 11. oktobrī. Rīgas notāru Kristapa Sumberga, Jāņa Krūk-

landa un Jāņa Purgaļa sūdzība par Tiesu palātas departamentu kopsapulces 1931. g.

30. septembra lēmumu, attiecināt Tiesu iekārtas likuma 171. pantu uz notāriem.

(L. m 18/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers; atzi-

numu dod virsprokurors A. Charitonovskis.

Lūkojis cauri lietu un izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: pēc
Tiesu iek. lik. 246. p. 1864. g. redakcijā (tagad 171. p.), aizliegums tiesu resora amat-

personām ieņemt citus amatus tika attiecināts vienīgi uz amatiem tiesu un citos resoros

un sabiedriskā dienestā. Pēc Notār. nolik. 5. p. par notāriem var iecelt tikai personas,

kas neieņem amatus valsts vai sabiedriskā dienestā. Turpretim, ar 1931. g. 11. februāra
likumu (Lik. kr. 42) Tiesu iek. lik. 171. p. tika pārgrozīts un papildināts tajā ziņā, ka

nevienai ~tiesu resora amatpersonai" nav tiesības ieņemt amatu nekādā privātā, ne

kooperātīvā, ne valsts vai valsts autonomā, ne arī pašvaldību saimnieciskā uzņēmumā.
1931. g. 11. februāra likums par notāriem nerunā. Tā tad rodas jautājums, vai Notār.

nolik. 5. p. būtu uzskatāms par ipso jure pārgrozītu vai papildinātu ar minēto 1931. g,

11. februāra likumu. Šā jautājuma izšķiršana atkarājas no tā, vai notāri pieskaitāmi

pie ~tiesu resora amatpersonām", par kurām runā Tiesu iek. lik. 171. p. (kā savā 1864. g.,

tā arī savā 1931. g. redakcijā), jeb nē. Šajā ziņā Tiesu iek. likums (sk. 8. p. un 9. p.)
noteikti šķiro: 1) ~Tiesu resora amatpersonas", par kurām vien minēts I—VIII sadaļās,

un 2) personas ~kas pastāv pie tiesu iestādēm", par kādām personām minēts IX sadaļā.
Uz pirmo katēgoriju attiecināti kā tiesneši un tiesu kanceleju sekretāri un viņu palīgi
(62.—64. p.), to skaitā arī Senāta virssekretārs 28.—30. p., tā arī prokuratūras amatper-



43

sonas (65.—76. p.). Uz otro katēgoriju attiecināti tiesu izpildītāji, zv. advokāti, privāt-
advokāti, tiesu amatu kandidāti un notāri (223.—366. p.). Noteikumi par ~tiesu
resora amatpersonu" iecelšanu, apstiprināšanu, atlaišanu, pārcelšanu, atvaļinājumiem,

viņu tiesībām un uzraudzību par viņām v. t. t. (17.—21., 31.—41., 130.—222. p.)
attiecināti, kā pēc sistēmas tā arī pēc satura, taisni tikai uz ~tiesu resora amatperso-
nām" vien, turpretim noteikumi par tiem pašiem priekšmetiem attiecībā uz personām,
kas ~pastāv pie tiesu iestādēm", ievietoti IX sadaļā, bet sevišķi attiecībā uz notāriem

(saskaņā ar 366. p.) Notār. nolikumā. Runā esošais 171. p., kas ievietots VII sadaļā

par ~tiesu resora amatpersonu tiesībām", tā tad attiecināms vienīgi taisni uz minēto

tiesu resora amatpersonu katēgoriju, bet ne uz personām, kas tikai ~pastāv pie tiesu

iestādēm". Tas apstāklis vien, ka pēc Tiesu iek. lik. 9. p. ~pie tiesu iestādēm" pastāv
arī ~kancelejas", par kurām IX sadaļa nemaz nemin, vēl nenozīmē, it kā kancelejas
darbinieki, sekretāri (t. i. virssekretāri un viņu palīgi), nebūtu ~tiesu resora amat-

personas". Šajā ziņā noteikti jāšķiro: kanceleja kā iestāde, kas ieiet tiesu sastāvā,

no vienas puses, un tās stātos nosacītās amatpersonas (62. p. 1. teikums), no kurām

~sastāv" kancelejas, proti, sekretāri, t. i. virssekretārs un viņa palīgi, no otras puses

(62. p.) pretēji ~kancelejas darbiniekiem" (62. p. 2. teikums). Nupat minētās amat-

personas (sekretāri v. t. t.) bez šaubām pieskaitāmas pie ~tiesu resora amatperso-
nām" un nekad nepieder pie ~personām, kas pastāv pie tiesu iestādēm". No tā, ka

dažas personas, kas ~pastāv pie tiesu iestādēm", ierindotas valsts dienestā (piem.,
kancelejas darbinieki, tiesas izpildītāji un tiesas ziņneši, tiesu amatu kandidāti: Tiesu

iek. lik. 9. p. 1., 2., 4. pk.), neizriet, ka arī pārējie, turklāt minētās personas (zvērināti
un privāti advokāti un notāri: Tiesu iek. lik. 9. p. 3., 4. pk.) būtu pieskaitāmi valsts

amatpersonām un pie tam it kā taisni ~Tiesu resora amatpersonām". Minētais likums

noteikti pasvītro ~algotos" amatus, un tā tad nedomā tādus amatus, kuri pat būtu valsts

amati, bet tomēr nebūtu algoti. Šāda izšķirība minētā likumā tieši izriet no likuma

teksta, stādot likuma pirmo rindkopu pretim otrai rindkopai, kura iesākas ar vārdiem:

~citu algotu amatu ieņemšanai ". Tā tad, pirmā rindkopa attiecināma taisni

uz algotiem amatiem, bet ne uz nealgotiem amatiem. Bez tā, no likuma trešās rindkopas

redzams, ka likums domā vienīgi ~tiesu amatpersonas un par prokuratūras amat-

personām", t. i. maģistratūru un prokuratūru, bet nevis ~tiesu amatpersonas" vispār,

jo likums minētā vietā nelieto terminu ~tiesu resora amatpersonas", un ar to pats dod

likuma pirmās rindkopas noteikumu interpretācijai noteiktu virzienu. Ja arī Sodu

likumi uzskata notārus par ~dienestpersonām" (piem., 636., 672., 674. p.), tad tam

izšķirošas nozīmes nav, jo ar to pasvītrots tikai tas, ka no Sodu likuma viedokļa
notāri būtu pielīdzināmi ~dienestpersonām". Bet ar to nemaz nav prejudicēts jautā-
jums par to, uz kādām personām būtu attiecināms 1931. g. 11. februāra likums. Tā

kā 1931. g. 11. februāra likums pieturas pie tās pašas terminoloģijas, kā pats pamat-

pants (Tiesu iek. lik. 171. p.), kas ievietots taisni VII. sadaļā par ~Tiesu resora amat-

personām", tad jau tāpēc vien minēto likumu nevar attiecināt uz pilnīgi citā, IX sadaļā
minētām ~personām, kas pastāv pie tiesu iestādēm". Tā tad, pretēji tiesnešiem, pro-

kuratūras amatpersonām un kancelejas amatpersonām, notāri, tāpat kā, piem., advo-

kāti, nav pieskaitāmi pie ~tiesu resora amatpersonām", bet gan tikai pie ~personām,
kas pastāv pie tiesu iestādēm". Ja nu 1931. g. 11. februāra likums paplašinājis Tiesu

iek. lik. 171. p. paredzēto aizliegumu ~tiesu resora amatpersonām" ieņemt blakus amatus

(likuma 3. daļa pat runā tikai par ~tiesu amatpersonām") un ja notāri pie tiesu amat-

personām taisni nepieder, un ja, beidzot, likums par notāriem vispār nemin un Notār.

nolik. 5. pantu atstājis negrozītu, tad 1931. g. 11. februāra likums, kā speciāls un izņē-
muma likums, nav iztulkojams paplašināti un, pretēji tā tiešam saturam, nav attieci-

nāms arī uz notāriem, nerunājot nemaz par tiem Saeimā, apspriežot likumu, dotiem

aizrādījumiem uz likumdevēja tiešo nolūku.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt, ka 1931. g. 11. februāra likums

neattiecas uz notāriem.
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8. 1932. gada 11. oktobrī. Senāta Cīvilā kasācijas departamenta 1932. g. 2. marta

ziņojums jautājuma izšķiršanai par to, ar kādu zīmognodevu apliekams īres līgums, kas, pēc
1924. g. 16. jūnija likuma par telpu īri spēkā stāšanās, noslēgts uz nenoteiktu laiku.

(L. No 19/32.)

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

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

Apvienotā sapulce gan savā 1930. g. 12. aprīļa spriedumā (1. N° 10.) atzinusi, ka īres

līgumi, kuros^termiņš nav noteikts, nav apliekami pēc rīk. par zīmognod. 25. p. kā bezter-

miņa līgumi. Šāds Senātaspriedums ir bijis nepilnīgs, jo ar to netika izšķirts pozitīvais jautā-

jums par to, ar kādu tad zīmognodevu būtu apliekams īres līgums, kurā termiņš nav no-

teikts. Senāta Apvienotās sapulces spriedumi nestājas likumīgā spēkā līdzīgi Senāta

departamentu spriedumiem. Tāpēc, principā, nav izslēgts, ka Senāta Apvienotā sa-

pulce varētu, no jauna apspriežot runā esošo jautājumu, nākt pie cita atzinuma.

Pēc rīkoj. 43. p. 1. pk. (1928. g. red.) ar 0,5% proporcionālo zīmognodevu apliekami

līgumi par nekustamas mantas atdošanu beztermiņa vai termiņa nomā. Par ~nomu"

šajā ziņā jāsaprot netikai noma šaurākā izpratnē, bet arī īre. Tas izriet jau no tā vien,
ka citādi būtu jāatzīst, ka īres līgumi nebūtu vispār apliekami ar zīmognodevu, jo citās

vietās rīkojums sevišķi par īres līgumiem nerunā. Minētais 43. p. 1. pkts ievests (kā
43. p. 2. pkts) ar 1921. g. 17. septembra rīkojumu par zīmognodokli (Lik. kr. 165). Tā tad

šis likums iznācis jau pēc 1920. g. 15. oktobra pag. noteik. par dzīvokļu īri (Pap. lik. kr.

90.). Jau tāpēc vien nav pamata domāt, ka likumdevējs nebūtu minēto 43. p. attiecinājis
arī uz īres līgumiem, kas padoti minētiem pagaidu noteikumiem. Krievu nolik. par

zīmognodevu 51. p. (1. pk.) paredzēja, ka ar 0,5 lielo proporcionālo zīmognodokli aplie-
kami, starp citu, līgumi par nekustamu mantu lietošanu, nemaz neminot sevišķi par ter-

miņa un beztermiņa ~nomas" līgumiem. Tā tad 43. p., viņa 1921. g. redakcijā, paredz

pilnīgi jaunu normu, kurā tika sevišķi vēl aizrādīts uz beztermiņa nomas līgumiem

plašākā izpratnē, t. i. arī uz beztermiņa īres līgumiem, nešķirojot tos it kā atkarīgi

no tā, vai tie padoti tajā laikā jau spēkā esošam likumam par telpu īri jeb nē. To pašu
normu patur negrozīti arī 1928. g. 16. jūnija likums par pārgroz. un papild. rīkoj. par

zīmognod. (43. p. 1. pk.), neskatoties uz 1924. g. 16. jūnija likumu par telpu īri. Ja nu

rīkoj. par zīmognodevu (1928. g. red.) savā 25. p. 2. teik. tāpat runā par beztermiņa

līgumiem, kuros paredzēti periodiski maksājumi, tad nav pamata hipotēzei, it kā 43. p.
1. pk. saprastu jēdzienu ~beztermiņa līgums" citādi nekā vispārējais 25. p. Tāpēc
43. p. 1. pktā minētie ~beztermiņa" īres līgumi taisni jāapliek, kā beztermiņa līgumi, pēc
25. p. paredzētiem noteikumiem, t. i. no 10 gadu maksājumu kopsummas. īstenībā,
nedz 1920. g. pag. noteik. (4. p.), nedz 1924. g. 16. jūnija likums par telpu īri nekādu pār-
grozījumu, zīmognodevu aprēķināšanas ziņā, nevar ienest; tas apstāklis, ka pēc minētiem

likumiem pašam izīrētājam nav tiesības vienpusīgi atkāpties no līguma, taisni pastiprina
īres līguma, kā beztermiņa līguma, raksturu 25. p. 2. teikuma izpratnē, jo — attiecībā

uz izīrētāju — īres līgums katrā ziņā nav ~termiņa" 'līgums un tāpēc apliekams 25. p.
2. teik. aprādītā kārtībā. Neatkarīgi no tā, īrniekam katrā laikā tiesība, uzteicot ,bez-
termiņa" īres līgumu, to vienpusīgi pārtraukt, jo lik. par telpu īri 31., 32. p. īrniekam

nav piemērojami un CL. 4104. p. attiecībā uz īrnieku nav uzskatāms par atceltu. Arī

pirms minētā likuma spēkā stāšanās kontrahenti varēja vienoties par to, ka izīrētājam
nebūtu tiesības uzteikt beztermiņa īres līgumu, bet uzteikšanas tiesības piešķirt vienīgi
īrniekam. Nevar būt šaubas, ka tāds īres līgums tomēr bija jāapliek 1921. g. 17. decembra

rīkoj. par zīmognod. (Lik. kr. 165) 25. p. 2. teik. paredzētā kārtībā.

levērojot pašā likumā (rīk. 25. p. 2. teik.) noteikto zīmognodevas aprēķināšanas

kārtību, nav nekāda pamata griezties pie likumu analoģijas, jo tāda būtu vietā tikai at-

tiecīgo noteikumu trūkuma dēļ (CL. ievad. XXI. p.). It sevišķi nav pamata it kā analo-

ģijas ceļā piemērot rīkoj. 29. p. Šis 29. p. paredz gadījumu, kad līguma summa (tā
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tad ne termiņš) būtu nenoteikta, bet būtu iespējams noteikt tikai kaut kādu līguma
summas daļu; 29. p. zīmējas, piem., uz piegādājumu līgumiem (sk. kr. zīmognod. lik.

38. p., kas tieši min par piegādi), kādus līgumus slēdzot, parasti nav iespējams noteikt

līguma galīgo summu, bet tā varētu ~noskaidroties" (sk. 29. 1. pk.) tikai vēlāki. Tāpēc
vēlākie zīmognodevas maksājumi arī nosaukti par ~papildu" zīmognodevu. Turpretim,
25. p. 2. teikums iziet nevis no summas nenoteiktības, bet gan no laikmeta neno-

teiktības, kamēr summas vienība (mēneša, vai gada īres maksa) ir pilnīgi noteikta jau
no līguma noslēgšanas momenta. īres summas vienība, piem., mēneša īre, nekad nav

uzskatama par līguma summas ~daļu", par kādu, pēc 29. p., tiek atzīmēta tā summa,
kuru varētu noteikt 29. p. paredzētā piegādāšanas līgumā. Ja beztermiņa īres līgumiem
domātu piemērot 29. p., tad 25. p. 2. teikums būtu pilnīgi lieks, jo, tulkojot 29. p. tik

plaši kā to attiecinātu arī uz līgumiem, kuros nenoteiktība zīmējas vienīgi uz laikmetu

(un tikai netieši uz līguma maksājumu kopsummu), tad zem 29. p. varētu pavest jau
visus beztermiņa līgumus. Ja arī beztermiņa īres līgumos maksājumu kopsumma nav

vēl zināma, slēdzot līgumu, tad tikai tāpēc vien, ka pats laikmets vēl galīgi nav zināms.

Turpretim, no 29. p. viedokļa, laikmets nespēlē nekādu lomu, bet nenoteiktība attiecas

vienīgi uz līguma summu un izpildīšanas veidu (piem., uz piegādājamo preču dau-

dzumu v. t. t.). Tā tad, nenoteiktība pēc 25. p. 2. teik., no vienas puses, un pēc 29. p.,

no otras puses, principā krasi atšķiras savā starpā un tāpēc vien jau atkrīt iespēja piemērot
analoģiju, runā esošo jautājumu izšķirot it kā piemērojoties 29. pantam.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt, ka beztermiņa īres līgumi apliekami
ar zīmognodevu saskaņā ar rīkoj. par zīmognod. 25. p. 2. teikumu.

9. 1932. gada 11. oktobrī. Senāta virsprokurora 1932. g. 9. maija priekšlikums
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu par to, vai Finanču ministrijai, kā uzrau-

dzības iestādei par akciju sabiedrībām, ir tiesība konstatēt un apliecināt: a) ka akciju
sabiedrība no formālās puses likumīgi nodibināta un atzīta kā juridiska persona, un

b) kādas personas ir sabiedrības, kā juridiskas personas, pārstāvji. (L. JN2 23/32.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers; atzinumu

dcd virsprokurors A, Charitonovskis.

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

1932. g. 9. maija rakstā Senāta virsprokurors licis Senāta Apvienotās sapulces izspriešanai
tieslietu ministra 1932. g. 4. maija rakstā minēto jautājumu par to, vai Finanču ministrijai,
kā uzraudzības iestādei par akciju sabiedrībām, ir tiesība konstatēt un apliecināt, a) ka

akciju sabiedrība no formālās puses likumīgi nodibināta un atzīta kā juridiska persona,
un b) kādas personas ir akciju sabiedrības kā juridiskas personas pārstāvji. Savā rakstā

tieslietu ministrs aizrāda, ka pēc likuma Finanču ministrijai piekrītot uzraudzība par

akciju sabiedrībām kā attiecībā uz statūtu noteikumu izpildīšanu, tā arī attiecībā uz

akciju sabiedrību bilanču un gada pārskatu izsludināšanu, ka ļoti bieži Finanču ministrijai
uz tiesu pieprasījumu esot jākonstatē, pēc Finanču ministrijā iesniegtiem akciju sabie-

drību pilnsapulču protokoliem, akciju sabiedrību valžu sastāvs un jāizsniedz izziņas par

akciju sabiedrību un to orgānu likumīgo pastāvēšanu, un ka
;

noteikumu trūkuma dēļ par
uzraudzības robežām, praksē esot radušās šaubas par to, vai Finanču ministrijai ir tiesība

uzraudzības kārtībā konstatēt, ka zināmas akciju sabiedrības darbībā vai rīcībā no ārējās
puses būtu ieraugāmi likuma vai statūtu pārkāpumi, un izdot attiecīgu apliecību.
Stājoties pie priekšā likto jautājumu izšķiršanas, Senāts atrod, ka tie jāformulē tā:

Vai Finanču ministrijai tiesība no sevis izdot apliecības par to, vai akciju sabiedrība liku-

mīgi nodibināta un kāds ir akciju sabiedrības likumīgs orgānu sastāvs.

Nevar būt šaubu, ka likums piešķir Finanču ministrijai uzraudzības tiesības par

viņas pārziņā esošām akciju sabiedrībām (Latg. c. 1. 2153. p. 1. piez.). Šādas Finanču

ministrijas uzraudzības tiesibas vispirms izriet jau no Latvijā vēl pastāvošās koncesiju
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sistēmas: sk. 2140. p. 2. teik., 2189. v. turpm. p.; 1917. g. 10. marta likuma l. p. par

nekavējošu akciju sabiedrību sastādīšanas atvieglināšanu v. 1.1. (Lik. kr. 388. p.), 1923. g.

6. oktobfa noteik. jaunu akciju sabiedrību dibināšanai (V. V. 223. num.). Bez tā, likums

uzliek akciju sabiedrībām par pienākumu iesniegt Finanču ministrijai atklātus norēķinus,
proti, gada pārskatus līdz ar pilnsapulču protokolu norakstiem, pie kam slēguma bilance

un peļņu un zaudējumu rēķins jāizsludina attiecīgā oficiālā periodiskā izdevumā (1923. g.

9. novembra lik. ar vēlākiem pārgrozījumiem: Lik. kr. 23./150; 29./221; 31./17). Sevišķa
uzraudzība piekrīt Finanču ministrijai par kredītiestādēm (1930. g. 16. janvāra notei-

kumi: (Lik. kr. 21), un 1931. g. 13. janvāra noteikumi: (Lik. kr. 9), tā tad arī par akciju
bankām. Tādējādi Finanču ministrijas rīcībā atrodas visi dati un ziņas par katras akciju
sabiedrības darbību un tās orgānu (sevišķi arī valžu) sastāvu. Tāpēc Finanču ministrijai
ir iespējams par šādiem datiem un ziņām izsniegt tiesu un administrātīvām iestādēm

attiecīgas izziņas, t. i. apliecināt tos faktiskos datus un ziņas, kuri atrodas

Finanču ministrijas rīcībā. Uz savas uzraudzības funkciju pamata Finanču ministrijai
arī tiesība atcelt un grozīt akciju sabiedrību, sevišķi komercbanku, orgānu rīcību vai

lēmumus, ciktālu tie attiecas uz akciju sabiedrības darbību, bet tomēr nevis galīgi un

nevis ar saistošu spēku pašiem akcionāriem. Piešķirot Finanču ministrijai uzraudzības

tiesības, ar to vēl nav teikts, ka Finanču ministrijai būtu tiesība izdot minētām iestādēm

vai privātpersonām apliecības, konstatējot tajās to, ka zināmi orgāni ~likumīgi pa-

stāv", t. i. vai orgāni tikuši likumīgi ievēlēti un it sevišķi kāds, no vairākiem, tajā pašā

akciju sabiedrībā ievēlētiem, orgāna sastāvs būtu atzīstams par likumīgu, un vai

vispār akciju sabiedrība būtu no formālās puses atzīstama par likumīgi nodibinātu.

Atzinums jautājumā par akciju sabiedrības likumīgo pastāvēšanu vai par viena valdes

sastāva likumīgo pastāvēšanu, pretēji otras valdes sastāvam, zīmējas jau uz tīri juridiska
jautājuma izspriešanu pēc būtības, kas būtu izšķirams vienīgi izklausot arī attiecīgo
ieinteresēto personu (piem., kas apstrīdētu likumību) paskaidrojumus. Šādas funkcijas
pieder tomēr vienīgi tiesām, bet nevis administrātīvām iestādēm, kāda ir Finanču mini-

strija (Senāta Administrātīvā departamenta spriedums 31/1765.). Finanču ministrijas
uzdevums šajā ziņā ir tikai apliecināt zināmus faktus, kas tieši izrietētu no viņas rīcībā

esošiem dokumentāriskiem datiem un ziņām. Taisīt no tiem juridiska rakstura atzinu-

mus un ar to tad izšķirot un prejudicējot starp ieinteresētām personām strīdus par akciju
sabiedrības dibināšanas likumību vai par ievēlētā orgāna viena sastāva likumīgu ievē-

lēšanu un tā paša orgāna otra sastāva nelikumīgu ievēlēšanu un par savu atzinumu

šādos jautājumos izdot apliecības valsts iestādēm vai privātpersonām, ietu pāri par

Finanču ministrijai piešķirtām funkcijām, jo šādi strīdi, kā strīdi par civiltiesībām,

piekrīt vienīgi civīltiesām (Latg. civīllik. 2138. p. 2158.p., 1. piezīm. pielik. 8. p. piezīm.;

Civīlproc. lik. 1. p.; kr. Senāta spried. 79./236, 86./17, 95./6; Apv. sap. 04./28;
Senāta Civīlā kasācijas departamenta spriedums 25./75).

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts nolemj: atzīt,ka tieslietu ministra priekšā liktais

jautājums izšķirams noraidoši.

10. 1932. gada 8. novembrī. Senāta virsprokurora 1932. g. 2. septembra priekš-
likums tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu par sodu termiņu aprēķināšanas
kārtību tajos gadījumos, ja tiesas spriedumā notiesātam ir paredzēts ieskaitīt sodā

iepriekšējā apcietinājumā pavadīto laiku. (L. N° 31/32.)
Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Gubens; atzinumu

dod virsprokurors A. Charitonovskis.

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

coties uzTiesu iek. lik. 185.p., tieslietu ministrs griezies pie Senāta virsprokurora ar priekš-
likumu celt priekšā Senāta Apvienotās sapulces izšķiršanai jautājumu, kā aprēķināms
soda laika ilgums tajos gadījumos, kad sodā ieskaitīts iepriekšējā apcietinājumā pava-

dītais laiks. Šā jautājuma noskaidrošanu Tiesu iek. lik. 185. p. kārtībā ministrs pamato
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ar to, ka likumā neesot tiesu norādījumu šā jautājuma izšķiršanai, kas radot spriedumus
izpildošās iestādēs domstarpības un neskaidrību soda laika ilguma aprēķināšanā no-

tiesātiem.

Jautājums izšķirams pēc šādiem apsvērumiem.

Kriminālproc. lik. 972. (955.) p. uzliek spriedumu izpildītājiem pienākumu cieši

turēties pie tiesas sprieduma. Tā tad sprieduma izpildīšanai jānotiek tā, kā tas noteikts

sprieduma rezolūtīvā daļā; tiesas spriedumu un viņa rezolūtīvo daļu pēc to pasludināšanas
nedrīkst pēc būtības grozīt nedz tiesa, nedz sprieduma izpildītājs. No aprādītā jāatzīst,
ka ja tiesa notiesātam piespriestā sodā ir ieskaitījusi iepriekšējā apcietinājumā pavadīto
laiku (visu vai daļu) un spriedums stājies likumīgā spēkā, tad piespriestais sods ir iz-

pildāms tikai tajā apmērā, kāds ir palicis pēc tam, kad no piespriestā soda atskaitīts

iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks.

leskaitot notiesātam piespriestā sodā visu vai daļu no laika, kuru viņš pavadījis

iepriekšējā, līdz tiesas spriedumam, apcietinājumā, tiesa ar to pašu ir atzinusi, ka daļa no

soda mēra, kāds, pēc tiesas pārliecības, atbilda notiesātā vainas lielumam, jau uzskatāma

par izciestu ar to, ka līdz tiesas spriedumam notiesātais jau atradies iepriekšējā apcie-
tinājumā. Šādos gadījumos spriedumu izpildīt attiecībā uz notiesātā personisko atbil-

dību nozīmē izpildīt pie viņa to soda laiku, kāds viņam pēc sprieduma vēl atliek faktiskai

izciešanai, t. i. tajā apmērā, kāds ir atlicis pēc ieskaitītā laika atskaitīšanas no piespriestā
soda mēra. Tā tad, lai noteiktu soda laika ilgumu, kāds jāizpilda pie notiesātā, kuram

ieskaitīts sodā iepriekšējā apcietinājuma laiks, piespriestais soda mērs ir samazināms

ar sodā ieskaitīto laiku un atlikusē, aprādītā kārtā aprēķinātā soda daļa tad arī būs tas

soda laiks, kas notiesātam vēl jāizcieš, t. i. pie viņa jāizpilda.

Kas attiecas uz jautājumu, kā izdarāma sodā ieskaitītā laika atskaitišana no sprie-
dumā noteiktā soda mēra, tad 1903. g. Sodu lik. 22. p. gan nedod tiešu atbildi uz šo jau-

tājumu un nav uzskatāms šajā ziņā par pilnīgi normatīvu mērauklu, tomēr tajā pašā
laikā paredz dažus kritērijus soda laika ilguma aprēķināšanai, jo nosaka, ka soda ilgumu

aprēķinot, mēnesī skaitāmas trīsdesmit dienas, bet dienā — divdesmit četras stundas.

Jautājums par pārējo kalendārisko katēgoriju ilgumu un sadalījumu ir palicis atklāts,
no kā jāatzīst, ka likumdevējs ir atstājis gadu kā kalendārisku vienību ar 365 vai

366 dienām; gada sadalīšana pudsgados, tomēr, ir tieši paredzēta likumā (pēc Sodu lik.

22. p. spaidu darbu laiks nosakāms gadiem un pusgadiem) un ir arī paredzēta gadu un

pusgadu sadalīšana mēnešos (pēc Sodu lik. 63. p., sodus saskaitot un ieskaitot, seši mēneši

spaidu darbi pielīdzināmi vienam gadam pārmācības nama). Tā tad mēnesis pie soda

ilguma aprēķināšanas nav skaitāms kā kalendārisks laika sprīdis ar nevienādu, pēc
kalendāriska sadalījuma atsevišķos mēnešos, dienu skaitu, bet gan ar vienmēr vienādu

dienu skaitu, proti, trīsdesmit. Tā kā gadā, soda laika ilgumu aprēķinot, ir skaitāmas

365 vai 366 dienas, bet tajā pašā laikā mēnesim, soda laika ilgumu aprēķinot, ir fingēts
dienu skaits, proti, 30, un tā tad mēnesis kā kalendāriska katēgorijā septiņos gadī-

jumos no divpadsmit gadā — izņemot februāra mēnesi — ir par vienu dienu garāks nekā

mēnesis, kur ar to operē soda laika ilgumu aprēķinot kā ar formāli-juridisku

katēgoriju, tad ar to pašu ir rasts pamats relatīvai nevienlīdzībai soda laika ilgumu

aprēķinot atsevišķos gadījumos, — atkarībā no tā, vai sods noteikts gados vai mēnešos,

jo, piemēram, tam, kurš notiesāts ar ieslodzījumu cietumā uz vienpadsmit mēnešiem,
būs jāizcieš 30

.
11=330 dienas (t. i. mēnesī 30 dienas), bet tam, kas notiesāts ar ieslo-

dzījumu cietumā uz vienu gadu, būs jāizcieš 365 vai 366 dienas (tas iznāk mēnesi caur-

mērā ap dienas resp. divpadsmitais mēnesis faktiski turpinās 35 vai 36 dienas).

Ja soda laika ilgumu aprēķinot mēnesim ir fingēts vienmērīgs dienu skaits, proti,

30, bet tajā pašā laikā gadā ir skaitāmas 365 vai 366 dienas, tad relatīvo nevienlīdzību

soda laika ilguma aprēķināšanā nevarētu novērst citādi, kā arī gadam skaitot fingētu
dienu skaitu, t. i. 360, kas gan būtu konsekventi un novērstu sodu ilgumu aprēķināšanas
aprādīto relatīvo nevienlīdzību, bet kam pastāvošos likumos, tomēr, nav pamatojuma.
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No aprādītā atzīstams, ka, operējot iekprieksējā apcietinājumā pavadītā laika ieskaitī-

šanā sodā ar gadiem, mēnešiem un dienām, nolūkā aprēķināt soda ilgumu un izdarot

attiecīgās aritmētiskās kalkulācijas (saskaitīšanu vai atskaitīšanu), pilns gads rēķināms
kā kalendārisks laika sprīdis, bet mēnesī skaitāmas vienmēr 30 dienas (kaut arī attie-

cīgam mēnesim būtu 31 vai 28 resp. 29 dienas). Ka soda noteikšanā un arī sodu laika

ilguma aprēķināšanā likums operē ar mēnesi gan ne kā ar kalendārisku, bet kā ar for-

mālu katēgoriju, tas ir tieši redzams no likuma (Sodu lik. 22. p.) un tā kā tajā pašā laikā

likums nav noliedzis gada sadalīšanu mēnešos (uz ko norāda Sodu lik. 63. p.), tad ir jā-
secina, ka tur, kur mēnesis atskaitāms no gada vai diena no mēneša, gads, pēc arit-

mētikas likumiem, vispirms pārvēršams (sadalāms) mēnešos — t. i. 12, bet mēnesis

— dienās, skaitot mēnesī 30 dienas, un attiecīgā (mēneša vai dienas) atskaitīšana iz-

darāma jau pēc aprādītā kārtā izdarītās gada pārvēršanas mēnešos resp. mēneša —

dienās, kāda soda laika aprēķināšanas metode, kā allaž saudzīgāka ieslodzītiem, ir arī

uzturama.

Aiz aprādītiem apsvērumiem Senāts nolemj paskaidrot: Ja notiesātam pie-
spriestā sodā ieskaitīts iepriekšējā, līdz tiesas spriedumam, apcietinājumā pavadītais
laiks (viss vai daļa), tad pie notiesātā izpildāmā soda ilguma noteikšanai spriedumā
noteiktais soda mērs samazināms ar sodā ieskaitīto laiku. Operējot soda ilguma ap-

rēķināšanā ar gadiem, mēnešiem un dienām un izdarot attiecīgās aritmētiskās kalku-

lācijas (saskaitīšanu vai atskaitīšanu), pilns gads rēķināms kā kalendārisks laika sprīdis,
bet mēnesī skaitāmas trīsdesmit dienas, pie kam ja m casu mēnesis atskaitāms no gada
vai diena no mēneša, gads iepriekš pārvēršams divpadsmit mēnešos, bet mēnesis —

trīsdesmit dienās.
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