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1933.

1. 1933. gada 14. februārī. Senāta Civīlā kasācijas departamenta 1932. g.
7 jūnija ziņojums jautājuma izšķiršanai par to, vai nosolītāja paziņojums tiesai par
tiesības uz izsolē iegūto nekustamo mantu nodošanu citai personai apliekams ar pro-

porcionālo zīmognodevu un, apstiprinošā gadījumā, ar kādu īsti. (L. JSfo 3/33.)
Sedi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors F. Konrādi; atzinu-

numu dod virsprokurora biedrs F. Blūms.

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

1930. g. 17. maijā Jānis Kalnietis, kā Ilūkstes apr. krājaizdevu sabiedrības ~Kopkase"
pilnvarnieks, ieguvis publiskā izsolē Eduardam Brezinskim Ilūkstes apriņķa Sventes

pag. piederošās ~Litovki N° 19" mājas (hip. N° 1377.). 1930. g. 16. jūnija minētais

Kalnietis un Konstantīns Striguns iesnieguši Latgales apgabaltiesai šāda satura

ņojumu un lūgumu": ~Ar šo paziņoju, ka es, Kalnietis, kā krājaizdevu sabiedrības

~Kopkase" pilnvarnieks, izpildot sabiedrības valdes, padomes un revīzijas komisijas
šā gada 25. maija lēmumu, visas tiesības uz iegūto nekustamo mantu cedēju no mums

Strigunam. Uz izteiktā pamata lūdzam apgabaltiesu — ūtrupi apstiprināt un neku-

stamo mantu apstiprināt manā, Konstantīna Striguna, īpašumā". Tālāk Striguns
paskaidro, ka viņš pirkuma summu Ls 12.300 sedzis tādējādi, ka uzņēmies uz sevim

parādu Valsts zemes bankai Ls 4054,28, krājaizdevu sabiedrībai ~Kopkase" iemak-

sājis daju viņas prasības apmierināšanai Ls 5582,50 un iemaksājis apgabaltiesas depo-
zitā Ls 2663,22, kopā Ls 12.300; bez tam Striguns paziņojis, ka viņš atsavināšanas,
zīmog- un aktu nodevas tāpat iemaksājis apgabaltiesas depozitā. Sakarā ar šo Latgales
apgabaltiesa ar 1930. g. 28. novembra lēmumu minēto immobilu nostiprinājusi Stri-

gunam par labu. Līdz ar to apgabaltiesa ar atsevišķu tās pašas dienas lēmumu, ievērojot,
ka minētais ~paziņojums un lūgums" nav apmaksāts ar zīmognodevu pēc rīk. par zīmog-
nodevu 39. p. 1. pkta, uzlikusi Kalnietim un Strigunam zīmogsodu Ls 123apmērā katram.

Šo pēdējo lēmumu starp citu pārsūdzējuši Kalnietis un Striguns. Tiesu palāta šo sūdzību

atstājusi bez ievērības. Tiesu palāta atradusi, ka lūdzēju paziņojums taisni ietverot

sevī pašu cesiju un tādē] esot uzskatāms par civiltiesiska darījuma dokumentārisku

fiksējumu, kāds dokuments esot apliekams ar zīmognodevu neatkarīgi no iesniegšanas
tiesai (rīk. par zīmognod. 1. p. 3. pk. un 16. p. 1. pk.). Šis cesijas akts attiecoties uz

nekustama īpašuma pirkšanu-pārdošanu, proti, vairāksolīšanā, kādu gadījumu taisni

paredzot 39. p. 1. pk., bet nekādā ziņā nevarot atzīt šo rakstisko cesiju par aktu vai

dokumentu, kas attiecoties uz līgumiem vai nosacījumiem par īpašuma vai lietošanas u.t.t.

tiesībām uz kustamu mantu. Sakarā ar Kalnieša par šo lēmumu iesniegto kasācijas
sūdzību Senāta Civilais departaments 1932. g. 1. jūnijā nolēmis lietu nodot Senāta

Apvienotai sapulcei jautājuma izšķiršanai par to, vai nosolītāja paziņojums tiesai par

tiesības uz izsolē iegūto nekustamo mantu nodošanu citai personai apliekams ar pro-

porcionālo zīmognodevu un, apstiprinošā gadījumā, ar kādu īsti.

Sakarā ar lietas apstākļiem un Tiesu palātas lēmumā minētiem motīviem

Senāta Apvienotai sapulcei vispirms jāizšķir jautājums, vai apspriežamais ~paziņojums"
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tiešām sevī ietver likumīgā kārtā izdarīto prasījuma cesiju un, apstiprinošā gadījumā,
vai šī cesija attiecas uz kustamu vai nekustamu mantu.

CL. 3467. p. nosaka: ~Par tālāk došanas priekšmetu var būt visādi prasījumi,

vienalga, vai tie izriet no līguma, vai no neatļautas darbības, starp tiemarī tādi, kuriem
vēl nav iestājies termiņš, kā arī nosacīti prasījumi, kuriem vēl jāiestājas nākamībā, un

pat tādi, par kuriem vēl nav zināms, vai tie iestāsies".

No šā likuma nepārprotama satura izriet, ka arī no pirkuma līguma izrietošos

prasījumus var cedēt, jo 3467. pants runā vispārīgi par līgumiem, kādēļ šis pants attiecas

arī uz divpusīgiem līgumiem (CL. 3106. p.) un tā tad arī uz pirkuma līgumiem. Par

to teorijā un priekškara tiesu praksē arī nepastāv nekādas šaubas (sk. Erdmann, Svstem

des Privatrechts, IV, 187. lpp.; Cvingmaņa spried, kr. I, N° 88; Zeuffert arķ. VIII, N» 35,

XI, No 32 un c).

Jāpasvītro, ka likums pielaiž tikai prasījumu cesiju, kas arī sevišķi uzsvērts

CL. 3470. pantā, pēc kura pie cesijas uz personu, kurai dod tālāk, pāriet tikai pra-

sījuma tiesība, bet ne tā līgumiska attiecība, no kuras viņa izriet. Tādējādi

pircējs vai pārdevējs ar vienkāršu cesiju nevar panākt to, ka viņu vietā līgumā kā pircējs
vai pārdevējs iestātos kāda trešā persona, uz kuru tad pārietu viss tas attiecību

komplekss, kas kontrahentu starpā nodibinājies ar pirkuma līguma noslēgšanu;
šādas sekas var iestāties tikai ar jauna līguma noslēgšanu, piedaloties arī parādniekam,

jo šajā gadījumā uz trešo personu pāriet netikai kreditora prasījums, bet arī viņa pie-

nākumi, kas, protams — bez parādnieka piekrišanas — nav iespējams, jo priekš parād-
nieka var būt no vislielākā svara, lai par viņa kontrahentu — pienākumu izpildīšanas

ziņā — paliktu taisni tā persona, ar kuru viņš noslēdzis līgumu; citādi viņa stāvoklis

tādas kreditoru maiņas dēļ varētu pasliktināties, ko likums, saprotams, pielaist

nevar.

Ja turpretim par pienākumu pāreju uz citu personu nav runas, tad parādnieks
kreditora personas maiņai — principā, t. i. izņemot turpmāk minētos gadījumus —

nevar pretoties; viņa intereses ar to necieš, jo viņam nevar būt svarīgi, vai viņam sais-

tība jāizpilda cedentam vai cesionārijam pretim, bet gan ir tikai svarīgi, lai viņa kon-

trahents netiktu atsvabināts no tiem pienākumiem, kurus viņš uzņēmis pēc līguma.
Citiem vārdiem, nav cedējama līgumiskas attiecības pasīvā, bet gan tikai tās aktīvā

puse (sk. Zeufferta arķ. XIII, N<> 89.).

No šā principa likums pielaiž tikai CL. 3468. un 3469. pantos minētos izņēmumus,
kas nosaka: ~No 3467. panta noteikuma izņemami: 1) visi prasījumi, kuru izvešana

saistīta, vai nu pēc pusu vienošanās vai uz likuma pamata, ar kreditora personu

(3468. p.); 2) prasījumi, kuru priekšmetam, ja to izpildītu nevis īstajam kreditoram,
bet kādai citai personai, vajadzētu pilnīgi pārgrozīties, kā, piemēram, personisku

pakalpojumu vai personisku servitūtu v. t. 1. prasījumi (3469. p.)". Šādi izņēmumi

pilnīgi saprotami: darbinieka stāvoklis pie personiska pakalpojuma līguma nepaliek
tas pats, bet gan pārgrozās, ja iepriekšējā darba devēja vietā iestājas cits; tas pats
notiktu pie personiska servitūta cesijas, pie kura, starp citu, ir svarīgi, kreditora mūža

ilgums (sk. Erdmann, IV lpp. 187); pie 3468. pantā minētiem prasījumiem pieder,

piemēr., vecāku alimentu prasījumi pret bērniem, kuri tik cieši saistīti ar kreditoru

personu, ka tie uz citiem pāriet nevar.

Ir skaidrs, ka šie izņēmumi nav attiecināmi uz pirkuma līgumiem. Ja, piemēram,

pircējs ir cedējis savu prasījumu par pirktās mantas nodošanu, tad pārdevējs nevarētu

atsaukties uz 3468., 3469. pantu, jo no pārdevēja viedokļa ir pilnīgi irrelevants, vai viņš

pārdoto mantu nodod A vai B; šajā gadījumā kreditora persona nespēlē nekādu lomu un

prasījums paliek tas pats, kādēļ arī 3468., 3469. panti šajā gadījumā nav piemērojami

(prezumējot, protams, ka cedents savus pienākumus parādniekam pretim ir izpildījis,
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vai kā šos pienākumus viņa vietā izpilda cesionārs, stājoties cedenta vietā). Par šādas

cesijas pielaižamību izteikusies arī tiesu prakse un literātūra (~Das aus dem Kaufvertrag
dem Kāufer zustehende Recht konnte derselbe an den Klāger ūbertragen. Mittels der

vom Klāger behaupteten Zession ist das gesamte Recht des Kāufers aus dem Vertrag
auf die Klāger übergegangen. Das folgt aus der Natur des m Rede stehenden Geschāftes,
welches sich m ein reines Forderungsgeschāft auflost, das durch Übergabe von der einen

und Zahlung von der andern Seite getilgt wird, also kein weiteres wechselseitiges
Verhāltnis herbeifūhrt. Das Eintreten des Zessionars m die Verbindlichkeit des

Zedenten, bare Zahlung zu deisten, war nach den ūber die Zahlung geltenden recht-

lichen Grundlagen zulāssig, da diese auch durch einen Dritten gechehen, und der Glāu-

biger deren Annahme nicht verweigern kann, wenn er nicht ein besonderes Interesse

hat, dass sie durch den Schuldner selbst geschehe. Mit der bewirkten Verkūndung der

Zession ist der Schuldner [hier derVerkāufer"] ausschliesslich dem Zessionar zur Leistung
verpflichtet worden, und da die Abtretung des Rechts auch die Abtretung der Klage
enthālt, so folgt, dass der Zessionar wegen der verweigerten Übergabe auf Erfūl-

lung oder auch auf Auflosung des Vertrags und Entschādigung gegen den Schuldner

klagen kann—Zeufferta arķ. VIII, N° 35 (tāpat XI, N2 32.); ~Es kann der Kāufer seine

auf Tradition der Sache gerichtete Forderung abtreten" — Mūhlenbruch, Die Lehre

von der Zession der Forderungsrechte, 311. lpp., kāda zinātnieka uzskats sevišķi sva-

rīgs tādēļ, ka tas iespaidojis CL. 3467. panta redakciju — sk. HojibAe, nponcxo)K-

AeHHe TeKcra AencTßVioiiiaro rpa>KA. y3aKOHeHHH ry6epHHH Ilpn-
6aJITHHCKHX).

Tāpat pārdevējs var cedēt no pirkuma līguma izrietošo prasījumu par pirkšanas
summas samaksu (Kr. Sen. Civ. kas. dep. spried. 1891. g. N2 66 Beka lietā).
Šie atzinumi izriet no augšā uzstādītā vispārējā principa par prasījumu cesijas
pielaižamību, ja arī tie izriet no divpusīgiem līgumiem (sk. vēl /J,epH6ypr,
06n3aT. npaßO, Sokolovska tulk.: „7J,onycKaeTCH tslktko. neccnn Tpe6oBaHHH, nere-

KaK)LU,HX H3 AOrOBOpOB, HO npH 3TOM OCTaeTCH b cn;ie npaßO
— debitor cessus — ncnojiHHTb TOJibKO npH HaJiHHHocra

lomaro hjih oAHOBpeMeHHaro HcnojmeHHH KOHTpareHTa"; Sintenis, Das praktische

gem. Zivilrecht, 11., 808. lpp.; ~Auch von gegenseitigen Obligationen kann

immer nur die Forderung jedes Kontrahenten zediert werden, wahrend die

Verpflichtung daraus ihm verbleibt, so z. B. kann beim Kauf der Kāufer seine Forde-

rung m Betreff der gekauften Sache ebensowohl einem Dritten zedieren, wie der

Kāufer seine Forderung des Preises"; tādā pat nozīmē: Puchta, Vorlesungen iiber das

heutige romische Recht, 11, 139. lpp; Windscheid - Kipp, Lehrb. des Pandentenrechts,
8. izd., II sēj., 335. lpp., piez. 10.).

Ja tas tā, ja prasītājs var cedēt savu prasījumu par pirkšanas summas samaksu

un pircējs savu prasījumu par mantas nodošanu, tad nevar būt šaubu par to, ka pie
nekustamas mantas pārdošanas pircējs var arī cedēt savu prasījumu par formāla

līguma noslēgšanu (pie labprātīgas pārdošanas) un par izsolē pārdotā īpašuma ap-

stiprināšanu uz viņa vārda, jo abi šie prasījumi ir pilnīgi analogi prasījumam par mantas

nodošanu pie kustamas mantas pārdošanas. Tādējādi jāatzīst, ka izsolē iegūtās prasī-

juma tiesības nodošana(šī tiesība taisni pastāv prasījumā apstiprināt immobilu uz iegu-

vēju vārda) citai personai ir pilnīgi pielaižama (prezumējot, protams, arī šinī

gadījumā pirkšanas summas samaksu no cedenta vai cesionāra, kā tas

konkrētā lietā arī noticis). Neatļaut šo prasījumu cesiju nozīmētu rīkoties tieši

pretim augšā minētajam uz likuma dibinātam principam, ka visi no līgumiem izrie-

tošie prasījumi ir cedējami, izņemot 3469., 3470. pantos minētie, pie kuriem apspriežamie

prasījumi, kā augšā aprādīts, nepieder. Nevar arī teikt, ka ar šo prasījumu cesiju uz

jaunu kontrahentu pārietu visas līguma attiecības, jo ar pirkšanas summas samaksu un

pirkuma objekta nodošanu šīs attiecības patiesībā ir izsmeltas un pēc tam kādas

4*
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abpusīgas attiecības vairs vispār nepastāv, kādēļ 3476. p. nav pārkāpts. Jā-
piezīmē, ka šajā jautājumā pie tā paša atzinuma ir nācis arī jau Kriev.

Senāta Civ. kas. dep. Savā 1904. g. spried. N° 37 Brudnicka lietā Senāts izteicies:

„ecjiH T3KHM o6pa3oM nepexo,na npaßa co6ctbchhocth k noKyniu,HKy (hmchhh c

ny6jiHHHaro Topra) — ķo B3HOca hm Bceft noKynHon nenbi h yKpenjieHHH 3a hhm

KynjieHHaro hmchhh BJiacrbio HeT, to 0 ĶByx nepexo,nax npaßa
co6cTBeHHOCTH He MO)KeT 6biTb npn nepeycTynKe noKynrnHKOM

c ny6jiHMHaro Topra ķo yKpenjieHHH 3a hhm KynjieHHaro hmēhhh,

ķo nepexoAa k HeMy npaßa co6cTBenHOCTH, cbohx npaß TpeTbeivņ/jiHny h yKpen-

jieHHH, 3aTeM, SToro hmchhh 3a sthm nocjiezt,HHH coßepmaeTCH He ķbzl, a oahh

nepexoA npaßa co6ctb6hhocth — ot (ĶOJiTKuuKa) k 3TOMy

TpeTbeiviy Jiuuy, h stot oķuh n hoajiokht TOJibKO onjiaTe KpenocTHOK) nouMH-

hok)". Šajā spriedumā Kr. Senāts tā tad atzinis par pielaižamu pircēja izsolē iegūto prasīju-
mu cesiju trešai personai, neprasot, lai nekustama manta būtu pārvesta uz trešo personu ar

īpašu atsavināšanas līgumu pēc nekustamas mantas apstiprināšanas pirmajam ieguvē-
jam zemes grāmatās. Šis spriedums gan tieši attiecas tikai uz Polijas gub., bet vēlākos

spriedumos Senāts to attiecinājis arī uz Balt. gub. Tā Kr. Senāts savā 1909. g.

spriedumā Kučinska lietā (minēts Bukovska Civīllik. izdev. II sēj., 1425. lpp.),

izejot no sava 1907. g. N° 60. sprieduma, kas, saskaņā ar Kr. lik. kop. X sēj.
I. d. 1509. p., noliedzis iespēju cedēt izsolē iegūtos prasījumus, paskaidro:
„PemeHHe 1907 r. N° 60 ocHOBaHO He Ha o6lu,hx cy^K/a,eHHHX, a Ha HCTOJiKOBaHHH

cneiiHajībHaro npaßHJia ct. 1509. t. X q. I Cb. 3aK., BCJieACTBHe nero Morjio 6bi

HMeTb npHMeHeHHe 3a npe/i,e;iaMH AeHCTBHH o6meHMnepCKaro npaßa JiHinb npn

vc/iobhh, ecjin 6bi coOTßeTCTßyiouļee npaßHjio HaxoAHJiocb h b Mecrabix 3aKOHax;

yKa3aHHbiM pemeHHeM He BO3MO>KHOCTb pacnpocTpaHeHHH Ha npH6aji-
thhckhh Kpafī pemeHHH 1904 r. N2 37, TaK KaK CeHaT b AeHCTßHTejibHOcra OTBepr

npHMeHHMOCTb 3Toro pemeHHH TOJibKO b ry6epHHHX o6meHMnepcKaro
npaßa; coo6pa>KeHHH >Ke, H3Jio>KeHHbiH b pemeHHH 1904 r. N2 37, c Heo6xo,n,H-

MOCTbio ļonycTHMOCTb b uapcTße nojibCKOM nepeycTynKH

Kyn;ieHHaro c TOproß hmchhh ķo ero yKpenjieHHH 3a noKvnaTejieM; npH3HaTb,

mto noAo6Han nepeycTynKa Aonvcmivia h b FlpHČajīT. Kpae, TaK kslk b h. 111 Cb.

Mecm yKa3. He HMeeTCH 3anpeTHTejibHaro npaßHJia, KOTopoe 6u CKOJibKO HH6yAb
cooTBeTCTBOBajio ct. 1509 t. X h. I Cb. 3aK., h TaK KaK npH ct. 3859,

3860, 2919, 3831 h 3833 111, k aBTeHTHqecKOMy HCTOJiKOBaHHio no o6menM-

nepcKOMy npaßy o6pamaTbcn hct ochob3hhh". Līdzīgs uzskats

izteikts arī Kr. Senāta spried. īra lietā no 1910. g. 17. maija (sk. Bukovski,
11, 1425. lpp.). levērojot visu sacīto un atrodot arī no savas puses, ka nav nekāda pa-

mata piemērot (ārpus Latgales) X sēj. 1. d. 1509. p.; Senāta Apvienotā sapulce atzīst,

ka prasījumu tiesības par izsolē pārdoto nekustamu īpašumu
ir cedējamas, ja pirkšanas summu cedents vai cesionārs ir samaksājis, un

kā šāda tālāk došana nerunā pretīm Latvijā (izņemot Latgali) pastāvošiem
likumiem. No šā viedokļa akts, kurā izpaužas šī cesija (konkrētā gadījumā cedenta

un cesionāra ~paziņojums" par notikušo cesiju) nav apliekams ar proporcionālo zīmognod.

pēc rīk. par zīmognod. 39. p. 1. pkta vai 43. p. 3. pkta, kuros ir runa par rīcību ar

nekustamu mantu, bet gan pēc rīk. par zīmognod. 44. p. 7. pkta (1928. g. red.), kas

attiecas uz kustamu mantu; apspriežamā gadījumā ir runa taisni par obligātorisku
tiesību (prasījumu) tālāk došanu, bet tiesības, kaut arī to priekšmets būtu nekustama

manta, pieskaitāmas taisni pie kustamas mantas (CL. 537. p.).

Jautājums par to, vai ar izsolē iegūto prasījumu cesijas pielaišanu netiek aizskārtas

fiska intereses, nevar iespaidot apspriežamā jautājuma izšķiršanu tiesā. Ja no fiskāla

viedokļa šis institūts būtu atzīstams par nevēlamu, tad tas būtu atceļams likumsdošanas

kārtībā. Šādu viedokli savā laikā ieņēmis arī Kr. Senāts, kas, apspriežot 1852. gadā
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savā Apvienotā sapulcē šo jautājumu un atzīstot, ka izsolē iegūto tiesību tālāk došana

nav vēlama, tomēr pats nav atradis par iespējamu izšķirt šajā nozīmē šo jautājumu, bet no-,

lēmis „ynoMHHVTbiHßonpocnoAßeprHyTb b 3aKOHOAaTejibHOM

pateicoties kādam ierosinājumam arī tika izdots X. sēj. 1. d. 1509. pants. Šā jautājuma
ierosināšana likumdošanas kārtībā,protams,nebūtu bijusi vajadzīgajā tas būtu izšķirams

jau uz pastāvošo likumu pamata. Beigās jāaizrāda, ka pat nostājoties uz pretēja vie-

dokļa, tas ir, atzīstot, ka apspriežamā cesija nav pielaižama un ka īstenībā cesijas formā

ir noslēgts atsavināšanas līgums, nevarētu nākt pie cita gala atzinuma. Jo arī tādā

gadījumā atsavināšanas objekts būtu nevis nekustama manta, bet gan notiktu tiesību

pārdošana (CL.3833.), un tā tad arī tādā gadījumā līguma priekšmets būtu kustama

manta un šis līgums tādēļ būtu apmaksājams ar zīmognodevu pēc 44. p. 7. pkta.

Aiz visiem aprādītiem iemesliem Senāta Apvienotā sapulce nolemj: atzīt, ka

nosolītāja paziņojums tiesai par tiesības uz izsolē iegūto nekustamo mantu nodošanu

citai personai apliekams ar proporcionālo zīmognodevu pēc rīk. par zīmognod. 44. p.
7. pkta.

2. 1933. gada 11. maijā. Zvērināta advokāta palīga Valdemāra D. sūdzība

par Tiesu palātas departamentu kopsapulces 1932. g. 17. decembra lēmumu, ar kuru

apstiprināts Rīgas apgabaltiesas nodaļu kopsapulces 1932. g. 14. janvāra lēmums,
attiecībā uz vina, D., lūguma noraidīšanu atjaunot apliecību svešu lietu vešanai.

(L. JVfo 10/33.).

Sēdi vada priekšsēdētājs senātors K. Ozoliņš; referē senātors A. Lēbers;
atzinumu dod virsprokurora v. i. F. Blūms.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: zvēr. adv. pal. Valdemārs D. 1933. g. 12. janvārī
iesniedzis Senātam sūdzību, kurā lūdz atcelt uzraudzības kārtībā Tiesu palātas kop-

sapulces 1932. g. 17. decembra lēmumu. Ar šo lēmumu Tiesu palātas kopsapulce

apstiprinājusi Rīgas apgabaltiesas nodaļu kopsapulces 1932. g. 14. janvāra lēmumu,
ar kuru D. lūgums par apliecības atjaunošanu svešu lietu vešanai Rīgas apgabaltiesas
miertiesās, īres valdēs, to apellācijas instancē, kā arī apgabaltiesas pamatnodaļās,
atraidīts aiz diskrecionāriem iemesliem, kas tiesas kopsapulcei nākuši zināmi tikai

1932. gada janvārī. No lietas redzams, ka D. ar Rīgas apgabaltiesas nodaļas 1929. g.
26. septembra lēmumu pielaists pie svešu lietu vešanas minētai apgabaltiesai padotās
miertiesās un to apellācijas instancē, bet ar 1930. g. 30. oktobra lēmumu arī apgabal-
tiesas pamatnodaļās. Apliecība lietu vešanai izdota viņam arī uz 1931. gadu.

Skatot cauri šo lietu un izklausījusi virsprokurora atzinumu, Senāta Apvienotā

sapulce atrod, ka D. sūdzība skatāma cauri uzraudzības kārtībā uz Tiesu iek. lik. 174.

(250.) panta pamata, pie kam šajā gadījumā — ja otrās instances lēmums izrādītos

par nepareizu — nebūtu arī šķēršļu piemērot šā panta 2. pktu, jo tas nerunātu pretim
Civīl- vai Kriminālprocesa likumu nosacījumiem par augstākas iestādes varas un tiesību

robežām un par kārtību, kādā lēmumi un rīkojumi atceļami. Tomēr pēc lietas apstākļiem
otrās instances lēmums uzskatāms par pareizu, kādēļ D. sūdzībaļ kā nepamatota
atraidāma.

Gan no Tiesu iek. lik. 335. (4065.) un 344. (406*3.) p. izriet, ka privātadvokāts,
kuram tikusi izdota 338. (4067.) pantā paredzētā apliecība, var zaudēt tiesību būt par
advokātu — izņemot 346. (406 15.) pantā paredzēto gadījumu — tikai tad, ja tiktu kon-

statēts disciplīnārkārtībā, ka viņš darbojies nepareizi vai peļami 344. (406 13.), vai ari

tad, ja ar krimināltiesas spriedumu būtu nodibināts, ka, pretēji viņa paskaidrojumam,

bijuši šķēršļi, kādi paredzēti Civīlproc nolik. 348. (246.) pantā (sk. arī Kr. Sen. Apvien.

sap. spried. 1881. g. N° 2). Sacītais tomēr attiecināms tikai uz to likumā paredzēto

privātadvokāta nepareizo darbību, kura izpaudusies pie lūguma iesniegšanas par aplie-



54

čības izdošanu vai arī tad, kad viņš jau darbojies kā privātadvokāts, t. i. tajā laikā,

kad tiesai, kā uzraudzības iestādei, jau radusies iespēja kontrolēt privātadvokāta
darbību un, vajadzības gadījumā, spert likumā paredzētos soļus viņa sodīšanai

disciplīnār- vai kriminālkārtībā. Turpretim nav pamata piemērot 335. un 344. pantu
noteikumus arī tad, ja pēc pirmās apliecības izdošanas atklātos kādi apstākļi, kuri

tiesai, apliecību izdodot, nebija zināmi un kuri būtu iespaidojuši tiesas lēmumu par

pirmās apliecības izdošanu, ja tie tiesai būtu bijuši zināmi. Šādā gadījumā tiesai piešķi-

rama tiesība revidēt savu agrāko lēmumu, jo tam var būt spēks tikai tiktālu, cik izrādās

par pareizām un izsmeļošām tiesas rīcībā bijušās ziņas par lūdzēja personību. Konkrētā

gadījumā apgabaltiesa atraidījusi lūdzēja lūgumu par apliecības atjaunošanu taisni

tādēļ, ka viņai nākuši zināmi neformāli (vai diskrecionāri) iemesli, kuri viņai nebija
zināmi pie pirmās apliecības izdošanas. Saskaņā ar izteikto jāatzīst, ka apgabaltiesai

bija tiesība tā rīkoties un ka tādēļ arī Tiesu palāta, apstiprinot pirmās instances

jēmumu, nav likumu pārkāpusi.

levērojot sacīto, Senāts nolemj: Valdemāra D. sūdzību atstāt bez ievērības.

3. 1933. gada 12. decembrī. Senāta virsprokurora 1932. g. 16. decembra

priekšlikums, tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu: vai krizes laika atvilkums

(Lik. kr. 1932. g. 8) ņemams no kontrabandas lietās izmaksājamām gratifikācijām,

ja gratifikāciju izpelnījusē darbība notikusi pirms 1932. g. 1. janvāra, bet lēmums par

gratifikācijas piešķiršanu stājies likumīgā spēkā pēc 1932. g. 1. janvāra. (L. N° 6/33).

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors 0. Ozoliņš;
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: saskaņā ar noteikumiem par krizes laika

atvilkumiem no valsts darbinieku un strādnieku atalgojuma v t. t. (Lik. kr. 1932. g. 8)

20% atvilkumi izdarāmi, starp citu, arī no muitnīcu darbinieku gratifikācijām kontra-

bandas lietās (7. pants), pie kam instrukcijas pie minētiem noteikumiem 21. pantā
(Lik. kr. 1932. g. 20) paredzēts, ka ~no algām un papildatlīdzībām, kas pienākas līdz

1932. g. 1. janvārim, kaut arī tās izmaksā vēlāk, atvilkumi nav izdarāmi". Šādu notei-

kumu piemērošana praksē ir radījusi šaubas tajā ziņā, vai 20% atvilkums no grati-

fikācijām ir izdarāms tajās kontrabandas lietās, kurās gratifikācijas piešķiršana un

izsniegšana gan notikusi pēc 1932. g. 1. janvāra, bet pati kontrabanda atklāta pirms
1932. g. 1. janvāra. Muitas lik. 1164. p. paredz, ka soda naudas par kontrabandu,
kā arī summas, kas ieņemtas no pārdotām kontrabandas precēm un pārvadāšanas

līdzekļiem, atvelkot izdevumus sakarā ar attiecīgām kontrabandas lietām,sadalāmas
zināmā kārtībā, starp citu, 35% izdalāmi kā gratifikācija starp kontrabandas uzrādī-

tājiem un turētājiem. Gratifikācija sadalāma ar īpašu muitnīcas kopsēdes lēmumu

(Muit. lik. 1165. p.) starp atklājējiem un tiem muitas uzraudzības, robežapsardzības
un citu resoru darbiniekiem, kas tieši piedalījušies kontrabandas aizturēšanā, pie kam,

ja kontrabandas preču atklāšanā un aizturēšanā piedalījušās vairākas personas,

muitnīcas, sadalot gratifikācijām izsniedzamās summas, vispirms noteic noteiktās

daļas tām personām, kurām šī tiesība ir piešķirta ar likumu (piem., Muit. lik. 1166. p.

paredzētā gratifikācija uzrādītājam), bet pārējo summu sadala atkarībā no tā,

kādā mērā katrs dalībnieks "piedalījies un sekmējis kontrabandas atklāšanu un

preču aizturēšanu. Lēmumi par naudas sadalīšanu izpildāmi tādos apmēros, kādos

tiešām ienākušas gratifikācijām atskaitāmās summas. Saskaņā ar Muit. lik. 1056. p.
finanču ministrs var, ievērību pelnošos gadījumos, atdot ar muitas iestāžu lēmumiem

atņemtās preces un pārvietošanas līdzekļus, kā arī atlaist vai samazināt uzliktos sodus.

Tādējādi, kontrabandas uzrādītājiem un tvērējiem rodas iespēja saņemt gratifikāciju
tikai tad, kad nauda faktiski ienākusi un ar attiecīgu lēmumu (Muit. lik. 1165. p.)
sadalīta resp. piešķirta. Pirms tam soda nauda var nemaz neienākt, sodu var
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pārvērst arestā (Muit. lik. 1057. p.; Kriminālproc. lik. 1047. p. I piel., vispār, piezīme
1929. g. red.), un sodu finanču ministrs var atlaist. Tāpat arī summas par precēm un

pārvadāšanas līdzekļiem var neienākt, ja finanču ministrs izlieto Muit. lik. 1056. p.

paredzētās tiesības. Ja uzrādītāja vai tvērēja iespēju saņemt gratifikāciju atvasinātu

no kaut kādas viņu tiesības, kas it kā būtu nodibinājusies jau pašā kontrabandas

atklāšanas momentā, tad nebūtu saprotama likumdevēja pārāk vienaldzīgā izturēšanās

pret šādas iegūtas tiesības annullēšanu ar vienkāršu administrātīvu aktu pēc Muit.

lik. 1056. p. Tādēļ no minēto likumu noteikumu satura jānāk pie atzinuma, ka pati
tiesība uz konkrētas gratifikācijas saņemšanu rodas tikai ar gratifikācijas summu

faktisku ienākšanu un piešķiršanu, un muitnīcas lēmums (Muit. lik. 1165. p.)
likumā tvērējiem un uzrādītājiem vispār paredzēto tiesību konkretizē un pārvērš reālā

prasījumā. Piegriežoties no minēto apsvērumu viedokļa 1932. g. noteikumu prasījumam
par 20% atskaitīšanu no papildatlīdzībām, kas ~pienākas" pēc 1932. g. 1. janvāra,
jāatzīst, ka muitnīcu darbinieku, kā kontrabandas uzrādītāju un tvērēju, tiesībai

uz konkrēti izmaksājamu gratifikāciju, par kuru var teikt, ka tā viņam
~pienākas", nav tieša sakara ar kontrabandas atklāšanas momentu, tā viņiem rodas

kā ~papildatlīdzība" 1932. g. likuma 7. panta un instrukcijas 21. panta nozīmē tikai

ar muitnīcas lēmumu pēc Muit. lik. 1165. p. Katrā ziņā par šādu ~papildatlīdzību"
minēto 1932. g. likuma un instrukcijas pantu nozīmē nav pamata pieņemt iedomātas

(teorētiskas) gratifikāciju summas, kuras līdz faktiskai piešķiršanai ar muitnīcas lēmumu

var mainīties. Teikto ievērojot, Senāts, izklausījis virsprokurora atzinumu, nolemj:
atzīt, ka jautājums izšķirams apstiprinoši.

4. 1933. gada 12. decembrī. Senāta virsprokurora 1933. g. 1. marta iesniegums,
tieslietu ministra uzdevumā, izšķirt jautājumu, vai piespiedu izpildkārtībā dotie mier-

tiesneša spriedumi — uzraksti ir apliekami ar Civīlproc. nolik. 305. pantā paredzēto

kancelejas nodevu Ls 0,50 apmērā. (L. JN° 17/33.)

Sēdi vada priekšsēdētāja v. senātors K. Valters; referē senātors 0. Ozoliņš;
atzinumu dod virsprokurors A. Kaņepītis.

Lūkojis cauri lietu, Senāts atrod: izejot no tā, ka Civīlproc. nolik. 238. pantā
paredzētais izpildu uzraksts uz akta pilnīgi atvieto izpildu rakstu, tiek izteiktas domas,
ka izdodot izpildu uzrakstu ir piemērojams Civīlproc. nolik. 305. p. noteikums par kan-

celejas nodevas ņemšanu. Jautājuma izšķiršanā par to, vai ņemama kancelejas nodeva

Civīlproc. nolik. 305. p. kārtībā no uzrakstiem uz aktiem piespiedu izpildīšanas kārtībā,

Civīlproc. nolik. 305. p. ir jāiztulko sakarā ar Civīlproc. nolik. 983.—984. p. un šo pantu

redakciju agrākā, 1914. g. izdevumā (Civīlproc. nolik. 201. p.; 854. — 855. p. — 1914. g.
red. izd.). Agrākā šo pantu redakcija paredzēja: 201. pants — nodevas ņemšanu ~par
labu kancelejai", 854. pants — par ~pārrakstīšanu" (3a nepenncKv), bet 855. pants —

īpašu nodevu 20 kapeiku apmērā par ~zīmoga piespiešanu". 1921. gadā šo pantu
izdarītie grozījumi (Lik. kr. 1921. g. 72) nav grozījuši pantu saturu pēc būtības: viņi

gan atmetuši vārdus ~par labu kancelejai" un ~par pārrakstīšanu", tāpat pilnīgi atmetuši

īpašu nodevu par zīmoga piespiešanu, bet pēc būtības šie panti tāpat kā agrāk nosaka

nodevu par kancelejas darbu. 1924. g. grozījumi (Lik. kr. 1924. g. 204) skar tikai šo

pantu likmes. Tādējādi no minēto pantu satura ir jāatzīst, ka, lai ņemtu kancelejas

nodevu, pamatā ir vajadzīgs kancelejas darbs. Turpretim izpildu uzraksts uz akta

piespiedu izpildīšanas kārtībā jāizdara pašam miertiesnesim (Civīlproc. nolik. 236. p.),

tāpat kā uzraksts uz akta par lūguma noraidīšanu (Civīlproc. nolik. 237. p.). Abi uzraksti

principā ir sekas no vienas un tās pašas miertiesneša procesuālas darbības lūguma

caurskatīšanā, un ja Civīlproc. nolik. 237. pants noraidīšanas gadījumā pavēl atdot

lūdzējam atpakaļ visas nodevas, neminot par kancelejas nodevas ieturēšanu, tad tas ir

pastiprinājums tam viedoklim, ka kancelejas nodeva par tiesneša rezolūciju vispār
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nav ņemama, neatkarīgi no tā, vai šī rezolūcija atbilstu Civīlproc. nolik. 236. vai 237. p.

saturam, jo abos gadījumos nav nekāda kancelejas darba, bet tiesneša darbs tiek

atlīdzināts uz vispārējā pamata. Tādēļ un ievērojot: a) ka nodevu noteikumi, kā speciālas

normas, nav iztulkojami paplašinoši, b) ka pats akts ar izpildu uzrakstu uz tā nav

uzskatāms nedz par izpildrakstu civilprocesa nolikuma nozīmē, nedz vispār par papīru,
kuru izgatavo kanceleja, jāatzīst, ka Civīlproc. nolik. 305. p. paredzētā kancelejas nodeva

Ls' 0,50 apmērā no loksnes nav ņemama pa*
- Civīlproc. nolik. 238. pantā paredzēto

izpildu uzrakstu uz akta, kas taisīts rezolūcijas veidā uz paša akta Civīlproc. nolik. 236. p.
kārtībā.

Teikto ievērojot, Senāts, uzklausījis virsprokurora atzinumu, nolemj: atzīt,
ka jautājums izšķirams noraidoši.
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