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TieslietuMinistrijasVēstnesis
Ne 8. 1924.

Pagasta satversme līdz 19. g. s.

(Turpinājums.)

3. Polu laiki Vidzemē (1561.—1629.).

Ziņas par pagastu satversmi polu laikos ir loti trūcīgas. Tiesa, poļu

Vidzemē jeb tagadējā Latgalē notika zemes revizijas, bet visi kadastra

materiāli glabājas Maskavā, un vēl neviens nav tos apstrādājis. Par pa-

gasta ļaužu stāvokli tā sauktā „Pārdaugavas hercogistē" varam spriest

vienīgi no diviem drukātiem dokumentiem. Viens no tiem saucas „() r d-

nung der Bauern", zemnieku likumi, kas-atrasti igauņu muižnie-

cības priekšnieka Teņa Maideļa rokrakstu krājumā 16. g. s. beigās.836)

Otrs senraksts ir ievērojamā valsts vīra un Bērzaunes dzimtskunga I n-

ri ķ a Tīzenhauzena Rēķinu grāmata no 1578.—1593. g.
327

)

Vispirms apskatīsim Maideļa zemnieku likumus. Tie sadalīti 21

pantā ar kopēju nosaukumu „lkgadējās vakas" un aptver privat- un

publiski tiesiskās normas. Sestā pantā teikts, ka 15 pēdējos likumu pan-

tus ik reizes no jauna lasot priekšā pagastā sapulcētiem zemniekiem,

lai tie „zinātu, kā rīkoties un sargāties no zaudējumiem". Tas ir intere-

sants likumu publicēšanas veids laikmetā, kad tikai daži prata lasīt. Tā

kā pagasta sapulce parasti notika trīs reiz gadā, tad tikpat bieži no-

lasīja ari zemnieku likumus, un neviens nevarēja atrunāties ar savu ne-

zināšanu. Pagasta sapulcē ne tikai pasludināja likumus, bet ari

izsprieda civiltiesiskās ķildas un kriminalnodarījumus. Tas skaidri for-

mulēts ceturtā un piektā pantos. „Pēc tam landknechts uzaicina sūdzēt,

kam ir kas ko sūdzēt, ja viņš pats negrib krist vakas sodā un tiesā. Va-

kas sods ir četri pāri rīkšu un viena vecā kaluma mārka. Ja viņš sūdz

nepatiesi, liekams pie baznīcas siekstā; ja noziegums ir smags, dabū sodu

pēc rakstītām tiesībām. (§ 4). Patiesas un pierādamas sūdzības pēc

zemes likumiem un nodarītā zaudējuma izspriež kungi (Obrigkeit) un

6 veci piedzīvojuši saimnieki (besitzliche Bauern § 5)."

3-°) Fr. Bunge und C. Paucker, Archiv fūr die Geschichte Liv-, Est- und Curlands,

VI., 215—220. Reval, 1851.

327) Des Bannerherrn Heinrich von Tiesenhausen Ausgewāhlte Schriften und

Aufzeichnungen, I—loB. Leipzig, 1890
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Šie noteikumi rāda, ka pagasta sapulce bij ari tiesas

diena, kur visu pagasta laužu priekšā izsprieda pamatotas un nepa-

matotas sūdzības. Izšķīra vieglus un smagus noziegumus. Par pirmiem

uzlika tā saukto „p agas t a sodu" — 4 pārus rīkšu un vienu mārku.

Tā starp citu sodīja nepareizu mēru un svaru lietotājus (§ 16); ari tos,

kas otram sita pagasta sapulcē (§ 20).

Vai „pagasta sodu" varēja uzlikt tikai ar pagasta tiesas spriedumu,

vai ari pietika vienkārši ar administratīvās varas rīkojumu, tas nav

skaidri redzams no likumu teksta. Turpretim 4., 5. un 20. panti nosaka,

ka par smagiem noziegumiem spriež tiesa sešu saimnieku sa-

stāvā „pēc rakstītām tiesībām" un attiecīgo sodu meklē „tiesu grāma-

tas pantos" (Gerichts-Articuln). Nevar būt šaubu, ka še ir runa jau par

vācu laikos sastādītiem un lietotiem ordeņa valsts un bīskapiju zemnieku

likumiem. Smags noziegums bij jau tas, kad sitot palika zilums vai ra-

dās brūce. Maideļa likumu grāmata visas šīs lietas apvieno ar nosau-

kumu „Hals-Sachen", kas sodāmas, nocērtot kaklu vai kādu locekli. Tā

sodīja tos, kas lauzās uz svešu novadu, pārceļot un nozogot robežu sta-

biņus, vai ari aizdedzinot stigas un izarot ežas (§ 17). Atstājot šīs liku-

mu grāmatas kriminalnormu iztirzājumu kādam citam darbam, uzsvēr-

sim pašu galveno: ari polu laikos paši zemnieki sprieda tiesu par pa-

gasta ļaudīm un tiesas sesija sakrita ar nodokļu ie-

vākšanas termiņiem pagasta sapulcē. Pie tāda pat slē-

dziena nācis ari somu vēsturnieks Arvi Korhonens savā doktordiserta-

cijā „Vaku satversme"
328

). Tā kā tiesu spriežot, daļa soda naudu nāca

par labu kungam, tad ari vārdu „kunga tiesa" lietoja divējādā nozīmē:

„Recht" un „Gerechtigkeit", tiesības un nodevas.

Redzējām, ka ļaudis sapulcināja jeb sagrumadāja „pagastā", lai

tiem pasludinātu likumus un viņu priekšā izspriestu tiesu. Bet šai sa*-

pulcei bij vēl trešais uzdevums: norēķināties ar muižu un valdību

par pagasta nodokļiem. Par to runā vairāki Maideļa likumu

grāmatas panti:

„Viņiem jāatnes, jāsamaksā un jānolīdzina visi pērnā gada parā-

di." (§ 1.) „Pēc tam tiem jānodod līdzpaņemtās vaku nodevas pēc vaku

skaita: viens vērsis, viena cūka, viena aita, vistas, olas, sviests,-maize un

visu citu pēc vecas tiesas." (§ 2.) „Pēc tam kungs vai viņa junkuris ievāc

vaku naudu līdz ar augļiem, sodu maksām un baznīcas nodokļiem pēc

valsts un vietējiem noteikumiem." (§ 3). „Vaku alus un visi citi (dzīru

izdevumiem vajadzīgie produkti) novietojami ķēķī, pagrabā un kūtī: aita

un 4 vistas no arkla, vezums siena un salmu; vaku naudai — viens

veca kaluma dālderis."

328) Arvi Korhonen, Vakkalaitos, 166—7. Helsinki, 1923.
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Acīmredzot šīs sīkās pagasta jeb „vaku nodevas" domātas kopējām

pagasta un muižas dzīrēm un pagasta laužu uzturam pa visu pagasta

sapulces laiku. Uz to norāda vārdi: „Hierzu legen sie ihre VVacken oder

B i c r, und aile die Unkostunge betreffende dar auff gehet, m Kū-

chen und Keller und Stall, im Ab- und Zureisen."
329

) Uz pagasta sapulci

bij obligatoriski jāierodas, un šī noteikuma pārkāpēju sodīja ar divām

mārkām junkurim par labu vai ar divām nedējām pie ūdens un maizes.

Atsevišķi ir noteikta kungu tiesa un desmitā no* tīrumiem, līdumiem, plē-

sumiem un pļavām; ja zemnieks to noslēpj, tad šī iekoptā pagasta zeme

līdz ar ražu piekrīt muižai un slēpējs sodāms ar divām nedēļām cietumā

un vienu aitu kunga virtuvei par labu. (§ 7.) Ja kāds kunga tiesu un des-

mito nevar bez likumīgām ierunām nobērt pirms Mārtiņiem, sodāms ar

vienu mārku. (§ 8.) Kas nenodod mācītāja siecinus, perams ar rīk-

stēm (§ 91.).

Lielu lomu spēlēja administrativie sodi, kurus uzlika muižas jun-

kuris vai viņa uzdevumā stārasts. Polu laikos šis nosaukums ieviešas

blakus agrākam pagasta vecākam un vagaram. Eksekutivie sodi bij

trejādi: naudas, miesas un cietuma sods. Tos lietoja vai nu atsevišķi

par katru nodarījumu, vai savienojot pa divi. Ja ar pirmo sodu neizdevās

lauzt zemnieka pretestību, tad vai nu kāpināja soda mēru, vai mainīja

soda veidu. Pirmo gadījumu redzam aizliegumā kroģēt alu bez kunga

atļaujas: pirmo reiz sods pusmārka, otrreiz vesela mārka, trešo reiz

atņem visu mucu ar alu. (§ 10.) Otrais gadījums, ja darbinieks neierodas

kult muižas rijās: pirmo reiz viena aita, otrreiz cietums, trešo reiz

pāris rikšu. Soda aitu apēst pārējiem kūlējiem (§ 21.). Tas ir intere-

sants administratīvo spaidu piemērs, kur darbu liek izpildīt uz vainīga

rēķina nevis noteiktai
(

konkrētai personai, bet veselai pagasta laužu gru-

pai, pie kam vainīgais maksā tiem visiem kopā nevis naudā, bet graudā:

dod aitu kopīgai apēšanai.

Maideļa zemnieku likumi aizskar ari pagasta laužu civiltie-

sisko stāvokli: 12. pants uzliek par pienākumu vīram ar sievu salau-

lāties baznīcā pusgada laikā, pie kam 6 mārkas lielā soda nauda sada-

lāma līdzīgi starp baznīcu, kungu un mācītāju. 15. pants runā par zem-

nieku ierobežotām mantas tiesībām, jo muižai pieder uzpircēja tiesības:

„Nevienam nav atļauts aizdot vai pārdot lopus, zirgus, vēršus, govis,

aitas, kazas, labību, medu, vaskus, medījumu un tml., pirms visas šīs

preces nav piesolītas muižai." Šim institūtam attīstoties tāļāk, redzam,

ka krievu laikos 18. g. s. zemnieks gandrīz pilnīgi zaudē savas īpašuma

tiesības: muiža nevis vairs uzpērk dzimtsļaužu kustamo mantu, bet to

uzskata par savu.

«

329

) Archiv, VI. 220
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No Indriķa Tīzenhauzena Rēķinu grāmatām dabūjam diezgan

skaidru jēdzienu, kā augšā minētās tiesību normas pielieto reālā dzīvē,

nokārtojot dzimtskunga un pagasta laužu konkrētās attiecības. Tā kā

zemniekiem nebij tiesības kroģēt alu, tad to muižnieks uzpirka no saim-

niekiem par 3 mārkām mucā un pārdeva savā krogā par 5 mārkām,

ierakstīdams tīro pelņu savos ienākumos (38. lp.). Tāpat Bērzaunes

kungs uzpirka zemnieku 1 medu, apiņus, kaņepājus (185. lpp.), vaskus (59.

lp.), sviestu, taukus (128. lp.) un citas preces, lai tās vairumā ar peļņu

pārdotu tāļāk.

Dabūjam ari ziņas par pagasta sapulcēs ievāktām nodevām. Tā

1582. g. teikts: „ziemaš pagastā ieņēmu pagasta naudās, veltās un mc-

teklī: no Kalsnavas zemniekiem 150, no Bērzaunes un Mārsnēnu — 130

mārkas." 33

°) 1583. g. divi pēdējie pagasti ziemas pagastā samaksāja vaku

naudās un veltās 134 mārkas 6 šķiliņus, sodu naudās — 53 m. 12 šķ."

(38. lp.), bet kalsnavieši vaku naudās, veltās un meteklī 200 mārkas

(41. lp.). lenākumi no sodu naudām nerada nekādas grūtības, ja atmina-

mies augšā pievestos zemnieku likumus, kur gandrīz katrā pantā pare-

dzēti administratīvi sodi. Bet ari no tiesas uzliktām sodu naudām pa-

rasti trešā daļa piekrita dzimtskungam kā valsts varas vietējam priekš-

stāvim. Sevišķi tas sakāms par Tīzenhauzenu dzimtu, kurai 1556. g.

piederēja 6 pilis un 40 muižas un kura kara laikā viena pati varēja stādīt

206 apbruņotus jātniekus. 331

)

Turpretim pāi*ējie nodokļi nav tik viegli definējami. Par laimi trīs

vietās vaku nauda šķirta no veltām un metekla, kas vedina domāt, ka

abām nodokļu šķirām bij dažāds tiesisks pamats un saimniecisks no-

lūks. 1584. g. Bērzaunes zemnieki samaksāja vaku naudā 91 m., bet

veltās un meteklī — 21 (51. lp.); kalsnavieši — vaku naudā 200 m.,

bet veltās 21 (58. lp.); mārsnēnieši — vaku naudā 33 m., bet veltās 5 m.

18 šķ. (54. lp.) Nosaukumus veltas un meteklis man nav izde-

vies vēl līdz šim atrast nevienā citā senrakstā, bet šie vecie latviešu

vārdi liek domāt, ka tā sauca naudu, kuru kādreiz senos laikos pagasta

ļaudis brīvprātīgi „m c t a pagastā" un veltīja kungam priekš paga-

stiņa dzīrēm. Patiesībā par veltām sauca līgavas dāvanas līga-

vaiņa radiem,
332

) turpretim meteklis (no vārda „mest", jeb mesli
333

)

jau sen bij īsts nodoklis, Zinse, Abgabe, Steuer, Tribut. Ka ari Tīzenhau-

zena pagastos ne veltas, ne meteklis vairs nebij labprātīga dāvana, bet

33°) Tiesenhausen, Schriften: „an wackengelden, welten und metteckel ent-

fangen", 18 lp.
331) Turpat, VI. lp.

332) Stender, Lett. Lexikon, I. 355.

333) Turpat, 162. un 165.
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jau iepriekš noteikts nodoklis, to netieši pierāda likmes vienādība (21 m.)

divos dažādos pagastos. Var piekrist ieskatam, ka šī nodokļa mērķis

bijis segt zemnieku dalu kopīgās pagasta un muižas dzīrēs. Noturējis

nodokļu un tiesas „pagastu", kungs pēc vecām parašām savukārt deva

ļaudīm tā saukto „pagasta alu", kurš pastāvīgi tiek ievests Tīzenhauzena

izdevumos.

1589. g. lasām: „Izdevu zemniekiem 20 mucas alu, kas viņiem pēc

taisnības pienākas, un bez tam viņi dabūja 3 mucas abās vakās" (133. lp.).

1584. g.: „Izdevu pavisam 9 mucas alus, kas zemniekiem pienākas

lopu pagastā, talkās un citās gaitās" (56. lp.). 1582. g.: „Ziemas pa-

gastā Bērzaunes un Kalsnavas zemnieki visi kopā dabūja 5 mucas alu;

bez tam par talkām un citu viņiem pienācīgo daļu — 13 mucas" (25 lp.).

Tā tad daļa no kunga dotā alus bij vaku alus pagastā sa-

pulcēto zemnieku dzīrēm. Kā tās noritēja, to jau redzējām no B. Ru-

soVa kronikas apraksta. Blakus ziemas pagastam, winterwacke, mūsu

rēķinu grāmata piemin ari lopu jeb aitu pagastu, quickwacke

(58. lp.). Parasti Tīzenhauzena zemnieki, lopu trūkuma dēļ, norēķinājās

ar savu kungu naudā. Tā 1592. g. bērzaunieši aitu pagastā samaksāja

21, bet mārsnēnieši — 16 mārkas (181. lp.). Šais pašos nodokļu termi-

ņos daži brīvzemnieki klaušu vietā nomaksāja savu „d ar b a ņaud v",

arbeitsgeld (167. lp.). Bet tādu saimnieku bij loti maz. Visi pārējie pa-

gasta iedzīvotāji bij dzimtsļaudis, un ja viņi bēga uz sveša kunga no-

vadu, tad pēdējam bij vai nu bēglis jāizdod, vai jāatlīdzina viņa vēr-

tība. Uz šī pamata 1590. g. Jumurdas kungs samaksā Tīzenhauzenam

70 mārkas par aizbēgušu un pieturētu dzimtsvīru. Tik daudz toreiz

bij vērts labs saimnieks. Turpretim par otru bēgli Bērzaunes kungs tai

pašā gadā dabūja tikai 44 mārkas. Apmēram tikpat daudz maksāja parasts

darba zirgs, kamēr kunga karietes zirga vērtība bij 180 mārkas (152. un

155. lp.)

Lai gan no Tīzenhauzena rēķinu grāmatām vēl nevaram slēgt par

visas Vidzemes zemnieku tiesisko un ekonomisko stāvokli poļu laikos,

tomēr šie vietējie sadzīves fakti saskan ar to publiski- un civiltiesisko

satversmi, kas noteikta Maideļa zemnieku likumos.

No poļu laikiem uzglabājies vēl kāds cits ekonomisks un juri-

disks dokuments — Rīgas zemestiesas grāmata no 1576.—78. g., Das

Buch der Landvogtei der Stadt Riga, kuru 1923. g. izdeva Augusts

Bulmer i n k s. Šis vietējais senraksts ir loti svarīgs un viņa nozīme

pāraug Rīgas pilsētas šauro novadu. No 1577.-78. g. minēti pavisam

12 pagasti.: 4 uz Daugavas labā krasta un 8 uz kreisā. Interesanti, ka tie

nosaukti pagasta vecākā jeb vagara vārdā:
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Mārtiņa Bulla pagasts
524

)

Jaspera Kampes
„

Franča Kilķēna
„

Mārtiņa Šmita
„

Jurģa Straupēna
„

etc.

Vagara mājas vārds palika par pagasta nosaukumu bieži vien ari tad,

kad par pagasta vecāko jau bij cits saimnieks. Tā 1607. g. Kampes pa-

gastā par vagaru bij nevis Jaspers, bet Francis Kampe; Buļļa pagastā —

Mārtiņa Bulla vietā Bērtulis Mellēns. 325 Bet daži pagasti mainīja savu

nosaukumu līdz ar jauno vagaru. Tā Mārtiņa Šmita pagasts 1607. g.

saucās Šadiņa pagasts un viņa vecākais bij Bērtulis Šadiņš.
326

) 17. g. s.

sākumā šais 12 pagastos bij pavisam 285 ciemati, tā tad katrs pagasts

caurmērā aptvēra 23—24 mājas. Pēc lieluma tās sadalījās šāda:
327

)

Pilni vīri, vesela arkla turētāji 156 jeb 54,7 %

Pusenieki pusarkla mājās 80
„

28%

lebūvieši un pirtnieki 49
„ 17,3

%

Kopā 285 jeb 100%

Par Rīgas lauku novadu administrativo iekārtu dabūjam diezgan skaidru

jēdzienu pēc A. Bulmerinka izdotiem materiāliem. Pēc viņa domām

Rīgas pilsētas pārvaldes atdalīšana no lauku novadu administrācijas jeb

landfogtejas notikusi jau 1380. g., lai gan abu pārvaldes apgabalu galīgo

nošķiršanu pēc reālā un teritoriālā principa izveda vēl tikai 1659. g.
328)

Rīgas zemju valdes priekšgalā parasti atradās kāds rātes kungs,

kuru sauca par zemes soģi
329) jeb landfogtu. Algas vietā viņš saņēma

lāsti rudzu, 60 asis malkas, divas kaudzes siena, dalu no lašu zvejas

Daugavā un tā sauktās „pagasta nodevas: mucu alus un zivis par 12
1/*

mārkām no katra pagasta. Bez tam pēc vecas tiesas katrs zemnieks

atsevišķi deva ik desmito cāli, olu, zosi un nēģi.
3SO

)

Zemes soģis dzīvoja Rīgā un kopā ar savu palīgu valdīja par lauku

pagastiem ar ierēdņu palīdzību. Tie bij muižkungs jeb jun k v -

r i s,
331) Amtmann oder Landknecht un vaktmeistars jeb augstā-

324) RL., 89: „Marten Bulle Paggast... Jāsper Kampen Paggast."

325) BBs., 85: „Kampen Paggast — Frantz Kampen der wagger."

32C) Turpat, 84.

327
Turpat, 86.

■*) BBs., 19.

329) Stender, Lexikon, 11. 377.

33°) RL., 322—3. „Verzeichniss der Einkunfte des Oberlandvogts vom 1595."

331) Stender, 11. 32.
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kais policists, Landwachtmeister. Junkuris dzīvoja pilsētā un kopā ar

pagasta vecākiem devās amata gaitās uz laukiem, kur apskata siena

pļauju pilsētas pļavās, ievāc pilsētas vajadzībām malku un būvkokus,
iesauc zemes sargus tranšēju darbiem pret krievu karaspēku, izšķir
robežu ķildas,

332

) piedalās zemes tiesā un tml. Junkura amatā redzam

viduslaikiem raksturīgo administrativās un tiesas varas nodošanu

vienas personas rokās. Viņam vajadzēja prast ari zemkopību, lai pār-

raudzītu pagasta zemnieku saimniecības, par ko ar zvērastu bij atbildīgs

zemes soģa un rātes priekšā. Junkuris dabūja algu skaidrā nauda,

brīvu dzīvokli, malku, kaudzi siena, pus lāsti auzu zirgam, pilsētas kal-

potāja apģērbu un apavus un dažādas amata nodevas no zemniekiem.

Junkura tiešais apakšnieks bij pagasta vecākais, kuru Rīgas
lauku novados vismaz jau no 1607. g. sauca ari par vagari. Viņa uz-

devums vispārējā administrācijā bij „cieši raudzīties uz sava pagasta

zemniekiem" 333

), lai tie, slepeni darinot alu vai uzpērkot un tālāk pār-

dodot preces,
334

) nepārkāpj pilsētas izdotos rīkojumus.

Pēc 1579. g. noteikumiem pagastos ierīkoja krogus un zemnieki varēja

darīt alu tikai trīsreiz gadā: ziemsvētkos, lieldienās un Jāņos ar pienā-

kumu to nodzert 2—3 dienās. Ja vagaris aiz nolaidības vai draudzī-

bas neuzrāda slepenus aldarus, tad sodāms: pirmo reiz ar mēnesi cie-

tumā un 40 mārkām, otrreiz stiepjams pie kāķa un pārmācams ar rīk-

stēm. Pēc 1592. g. noteikumiem pagasta vecākais atbild ar 40 mārkām

vai miesas sodu, ja viņa pagastā kāds zemnieks nodarbojas ar tirdznie-

cību; toties tam ir regresa tiesības piedzīt īio vainīgā sev par labu 30

mārkas. Tāpat viņš dabū ceturto daļu no visām precēm, kuras par neat-

ļautu tirgošanos atņem zemniekam ar tiesas lēmumu.

Otrkārt, pagasta vecākam bij jāuzrauga klaušu darbinieki

tīrumā, pļavā, rijā, mežā un citos pilsētas darbos. Tas redzams no land-

fogtejas 1577—78. g. saimniecības grāmatām: uz zemes soģa pavēli jun-

kuris vairākkārt dodas dienesta gaitās uz apkārtējiem pagastiem, kur

to vienmēr pavada pagasta vecākais ar vēstnieku. Piem., 78. lp. lasām:

„Plecēnu salu pļaujot un sienu kopā saņemot bij klāt par uzraugiem divi

vecākie, katrs divas nedēļas no vietas, par ko viņiem pēc ve-

cas tiesas izdevu dzeramnaudai 6 šķiliņus dienā."
335

) Lietainā

laika dēļ pilsētas siena ievākšana Plecēnu pļavās toreiz ilga

četras nedēļas, un ari darbinieki saņēma divus pūrus rudzu miltu

kulteņa jeb rūguma
336) pagatavošanai — zināma analoģija pagasta ve-

332) BBs., 21.
0

333) RL., 304—05. Landbier — Ordnung von 1579.

334) RL., 321. Vvetteordnung vom 7. IV. 1592.

33fi) RL., 11536- 40
.

33(i ) RL., 10528
: „Den Darbenicken tho Rugum gegeven."
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cākā dzeramnaudai. 73. lp. lasām: „25. oktobrī izdevu pagasta vecā-

kam Ansim Sprinģim 3 mārkas par to, ka viņš 3 nedēļas no vietas bij

pie saviem ļaudīm, kuri veda netīrumus no Jāņa un Pētera baznīcu lau-

kumiem."
337

) Pilsētas zemniekiem bij divreiz gadā jāizved gruži un

mēsli no Rīgas ielām un-laukumiem, jo pašiem pilsoņiem bij tikai jāno-

slauka sava nama priekša.

•Treškārt, pagasta vecākā uzdevums bij ievākt zemniekiem

uzliktās nodevas un tās nogādāt junkura norādītās vietās. Pie-

mēram, augšā minēto zemes soģa tiesu no cāļiem, olām, zosīm, alus un

tml. Mārtiņos zemniekiem bij ari jādod zivis visiem rātes kungiem, se-

kretāriem, notāriem un viņu atraitnēm, par ko atkal bij atbildīgs pagasta

vecākais.
338) .

Ceturtkārt, viņam piederēja ari zināmas uzrauga funkcijas drau-

džu administrācijā: zviedru laikiem sākoties, pēc 1626. g. no-

teikumiem, vagara pienākums bij gādāt, lai pagasta ļaudis ik svētdienas

apmeklē baznīcas, ziņojot junkurim par mājā palikušiem, kurš sastādīja

sarakstu un to nosūtīja zemes soģim sodīšanai —

33°) vienu vērdiņu par

katru nokavētu svētdienu baznīcai par labu
34

°).

Kara laikā pagasta vecākais kopā ar vēstnieku devās uz fron-

tes aizmuguri savu laužu priekšgalā, kur junkura uzdevumā lika tiem

taisīt ierakumus, pīt smilšu grozus un ar tiem nocietināt priekšējās kaujas

linijas. 1578. g. junkura saimniecības grāmatās lasām: „5. februārī zemes

soģis mani sūtīja uz Lielvārdi, kur devos kopā ar 9 pagasta vecākiem

un 12 vēstniekiem (westneken), lai tie uzraudzītu savus ļaudis, ierakumus

taisot un skanstu grozus liekot."
341

) No citas vietas redzam, ka pagasta

vecākais bij ari iesaukto zemes sargu priekšnieks. 342) Šis

ieraksts stāv sakarā ar cara Jāņa IV. iebrukumu Vidzemē 1577. g. vasarā,

kad starp citu 1578. g. pavasarī pie Lielvārdes notika rīdzinieku kaujas

ar krieviem.

Beidzot, pagasta vecākais piedalās ari tiesu administraci-

jā, ierosinādams sūdzības, uzstādamies par liecinieku un atbildēdams

par ieslodzītiem. 34?') Sava amata dēļ viņš bij atsvabināts no klaušām un

vēl dabūja tēriņa naudu alum, maizei un siļķēm.
344).

Otrs landfogtejas ierēdnis bij lau k v vaktmei s t ar s. To ie-

cēla amatā landfogts, un viņš zvērēja uzticību Rīgas rātei. Viņš bij aug-

337) RL., 113
16

un 199.

RL., 112
17

un 199.

339) RL., 333, 22. 111. 1626.

84°) RL., 335.

M1) RL., 11628
.

M2) RL., 11438
un 11931

.

M3) RL., 329 nr. 47.

344) RL., 11215-^.
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stākais policists ar pienākumu gādāt par mieru un kārtību, apcietinot un

nododot tiesai noziedzniekus, tvarstot aizbēgušos zemniekus un aicinot

tos zemes tiesas priekšā. Bez tam viņa pārziņā atradās cietums Spriņģu

muižā.

Lauku vaktmeistara tiešais apakšnieks bij vēstnieks jeb pa-

gasta policists, kurš sava novada un varas robežās gādāja par kārtību

un likumību. Tāpēc viņam vai nu patstāvīgi vai kopā ar savu priekšnieku

bij likumīga spēja spert tos pašus administrativos solus kā vaktmeista-

ram: apcietināt un nopratināt noziedzniekus, apķīlāt zagtas vai aizliegtas

lietas,
34:

') izziņot zemes soģa un junkura pavēles un tml. No otras puses,

viņš bij ari vagara palīgs, kāpēc senraksti abas šīs pagasta amata per-

sonas piemin kopā. 34R) Šai lomā vēstnieks uzrauga darbiniekus, 347) vada

zemes sargus karā un soģa uzdevumā piedzen zemnieku pagaidus un

parādus. Pēc sava sociālā stāvokļa viņš bij pirtnieks vai kambar-

nieks,
348) kuram vai nu nemaz nebij zemes vai ari ne vairāk par V4—Va

arkla. Pirmā gadījumā vēstnieks dabūja algu naudā, otrā — zemi brīvu

no klaušām; bez tam viņam pēc „vecas tiesas" piekrita dažas nodevas

par amata pakalpojumiem
349

) un tēriņa naudas.
3r,

°)

Rīgas landfogtejas saimniecības grāmatās 1577.—78. g. sastopam

vēl vienu tiesību institūtu, kas stāv ciešā sakarā ar pagastu — tie ir pa-

gaidi. Attiecīgā vietā zemes soģis raksta par saviem ienākumiem: „Se-

ko tas, kas 1578. g. maija pagaidos saņemts no cienījamās rātes zemnie-

kiem par 1577. g. aizdoto labību. 1578. g. maijā turēju savā

namā pagaidus un par visu to labību, kas saskaņā ar la-

bības grāmatu 1577. g. bij uzgriezta uz burtkokiem, saņē-

mu naudā 2003 mārka s." "*) To pašu redzam no landfogtejas izde-

vumu rēķina: ~1578. g. Jurģos zemniekiem uzgrieza uz burtkokiem 6 lastes

20 pūrus rudzu, 7 lastes 5 pūrus miežu un 19 pūru auzu, kas viņiem jā-

samaksā pagaidos 1579. g. jurģos."
352

)

Vārdu „pagaidi" lieto ari 18. g. s. leksikografi. Tā Kaspars Elverss

savā 1748. g. vārdnicā saka: „uz pagaidiem jeb augļiem iz-

345) BBs., 31.

34c) RL., 112
15

, 115
30

,
11630

.

34T) RL., 113".

348) RL., lll27
.

349) RL., 111: „Westnecken nha dem olden sine Gerechtigkeit gegeven".

RL., 343.

35°) RL., 11238 "44
,

1137.
381) RL., 90

40

,
911—5 : „Anno 1578 im Maio hebbe iek m meinem Huse Pageiden

geholden und von all dat Korn, 50... 77 Jars up die Stocke geschneden an Geldt ent-

fangen..."
352) RL., 106: „In der Pageiden betalen sollen".
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dot,"
303

) bet Stenders pazīst izteicienus: „nomu jeb pagaidu maksāt, Zinse

erlegen; nauda par pagaidu, Intressen".
354) Tā tad pagaidi bij nauda par

parāda gaidīšanu, citiem vārdiem — aizdevums līdz ar augļiem jeb pro-

centiem. Kreditors — muiža vai* pilsēta gaidīja, kamēr parādos iekri-

tušais zemnieks atkopās no neražas, sērgām vai kara posta. Parasti aiz-

deva lopus un labību no viena saimniecības gada sākuma līdz otram, no

jurģiem līdz jurģiem. Kā to jau redzējām agrāk, Rīgas lauku novados

šādu aizdevumu dēvēja ari par pagastu — pagasta rudzi, mieži, auzas.

Tā kā pagaidos aizdoto labību zemnieki saņēma un atmaksāja pagasta

saimnieku pilnā sapulcē kopā ar gadskārtējiem nodokļiem, nodevām un

soda naudām, tad blakus techniskam nosaukumam „pagastu turēt" Rīgas

novada senraksti lieto ari izteicienu „pagaidus turēt". Redzam, ka pa-

gasta sapulcē ne tikai izsludināja likumus, sprieda tiesu, ievāca no-

dokļus, bet ari piešķīra aizdevumus pagasta ļaudīm, lai tos pēc

gada atkal nolīdzinātu visa pagasta priekšā.

Rīgas lauku novados pagaidi bij jāatdod nevis graudā, bet naudā pēc

īpašas takses, kura bij spēkā jau „no seniem laikiem": rudziem un mie-

žiem 21 šķiliņš par pūru, auzām 12 šķ. 855) Tai pašā laikā tirgus cena ru-

dziem bij 36 šķiliņi un auzām 21—24 šķ. pūrā; tā tad zemniekiem bij tie-

sība dabūt „pagasta labību" par pamazinātu cenu, kas viņus paglāba no

privātiem augļotājiem un saimnieciska bankrota. Aizdotās labības vai

lopu vērtību jau tūliņ pārrēķināja naudā. Tā kā zemnieki neprata ne la-

sīt, ne rakstīt, tad parāda lielumu ar romiešu cipariem uzgrieza uz apaļa

vai kantaina koka, kuru pēc tam gareniski pāršķēla uz pusēm, lai katrā

Šķilas daļā varētu redzēt iegrieztā skaitļa pusi. Parāda devējs — zemes

soģis vai junkuris paturēja vienu pusi, parādnieks zemnieks dabūja otru

pusi.
8r

'
6

) Parāda lielumu bez tam vēl ierakstīja grāmatās. Šādu „parāda

zīmi" sauca par „b v r t ko k v" jeb birku, jo vēl Stendera laikos lietoja

vārdus burta — saraksts, Aufsatz, Verzeichniss, burta koks — Burtstock,

Kerbstock un burtnieks — klētnieks, pie kura glabājās muižas burt-

koki.
357

) Parāda raksta izdošanu apzīmēja ar technisku nosaukumu

«uzgriezt uz birka s", auf die Stocke schneiden.
*68) Birku kā pa-

rāda zīmi lietoja ari privattiesiskos darījumos:

Griez uz koka, tautu meita,

Manus lielus parādiņus:

C. Elvers, Liber Memorialis Letticus, 294

3M) Stender, Lexikon, 11. 725.

■") RL., 73
25

,

M
.

35e) BBs., 49. RL., 172.

*7) Stender, Lexikon, L 32.

355) RL., 913

.
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Cik saktiņu tev izsedzu,

Cik nomaucu gredzentiņu. 6270.

Burtkoka galos bij iededzināts zemnieka vārds vai viņa mājas zīme,

un parādu nomaksājot abas birkas puses salika kopā, lai katrs no pagasta

ļaudīm bez ierunām varētu skaidri pārliecināties par aizdevuma lielumu

un pareizību. Tā kā pagaidus atdodot katra puse parādīja savu birku,

tad no tā ari būs cēlies techniskais termiņš „p ar ā d s". Burta koks bij

tāds pats juridisks dokuments kā vēlākā parāda zīme vai ari robežu stabs

starp divu pagastu novadiem. Vai mūsu „birka" stāv kādā sakarā ar

ziemeļnieku vidus laiku tiesību institūtu „birk", par to vēl pāragri

spriest.
359

)
A. Švābe.

(Turpmāk vēl.)

859
) K. Tianjiept, TepMHHi. „6upKi>" bt, cpejxHeß-BKOBī>ix"i. jiaTCKHXT> 3aKOHaxi>,

181. 3anncKH HeotļniJiojiornHecKaro o-Ba npH īleTporp. Yhhb., Btin. VIII. Ilpr., 1915.
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Pie jautājuma par Tirdzniecības ustava piemērošanu
Latvijā.

Viens no jautājumiem, kuri sacēluši lielus strīdus kā teorijā, tā

praksē — ir jautājums par to, ar kādiem likumiem tiek regulētas Latvijā

tirdzniecības .tiesības vispār un sevišķi tirdzniecības sabie-

drības.

Šis jautājums jau pa daļai noskaidrots Lavrentjeva kga rakstā:

«Tirdzniecības tiesību avoti Latvijā" (Tiesl. Min. Vēstnesis, Nr. 1, 1920.).

Minētā rakstā izteiktām domām pilnīgi piekrītot, es gribētu papildinoši

atzīmēt vēl citus apstākļus, kuri noder šī jautājuma noskaidrošanai. Es

to uzskatu par savu pienākumu vēl ari tāpēc, ka manā Vietējo civil-

likumu kopojuma komentārā pie 4266. p. piezīmes zem teksta ievietots

īss aizrādījums, par kura saturu pie manis bieži griežas ar jautājumiem

un kurš varētu dot iemeslu nepareiziem slēdzieniem.

Saskaņā ar Viet. civ. lik. kop. 4266. p. piezīmi sevišķi noteikumi par

tirdzniecības sabiedrībām ievietoti Tirdzniecības ustavā (pēc minētās

piezīmes vācu teksta — „gehoren m das Handelsrecht" —

t. i. pieder pie tirdzniecības tiesībām). Tādas pašas piezīmes, ar norā-

dījumu krievu tekstā uz Tirdzniecības ustavu, bet vācu tekstā uz piede-

rību pie tirdzniecības tiesībām, atrodam pie 4362. un 4363. pp. Starp

šīm divām likuma redakcijām bez šaubām ir liela starpība. Ja pietura-

mies pie vācu teksta, tad 4266. p. piezīme norāda, ka noteikumi par

tirdzniecības sabiedrībām, par jūras apdrošināšanu un tirdznie-

cības pilnvarojumu nav normējami pēc Viet. civ. lik. 4266. un turpmāko

pantu nosacījumiem, bet attiecināmi uz tirdzniecības tie-

sībām, pie kam jautājums par to, kur meklēt šīs tirdzniecības tiesības,

vai krievu Tirdzniecības ustavā (XI. sēj. 2. d.), kurš 1857. g. izdevumā

pastāvēja Viet. civ. lik. kopojuma apstiprināšanas un ievešanas laikā,

vai vietējo tirdzniecības tiesību nekodificētos noteikumos — paliek ne-

izšķirts.

Turpretī krievu teksts, kuram saskaņā ar Viet. civ. lik. kop. ievada

XVI. p. piezīmi pieder noteicošā nozīme, aizrāda, ka noteikumi par tirdz-

niecības sabiedrībām „ievietoti Tirdzniecības ustav ā", bet

tā kā tāds Tirdzniecības ustavs varēja būt vienīgi 1857. gada Tirdznie-

cības ustavs, kurš ievietots Likumu kopojuma XI. sēj. 2. daļā, tad pēc
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minētas piezīmes krievu teksta gan nevar but šaubu, ka tirdzniecības

sabiedrībām piemērojamas XI. sēj. 2. daļas normas.

Neraugoties uz to, kā literatūrā, tā it sevišķi tiesu praksē šis jau-

tājums, vai tirdzniecības sabiedrībām, jūras apdrošināšanai un tirdznie-

cības pilnvarojumam Rietumlatvijā piemērojams krievu likums (Tirdz-

niecības ustavs) vai vietējie nekodificētie tirdzniecības tiesību noteikumi,

līdz šim laikam nav izšķirts, galvenā kārtā tāpēc, ka „Tiesu reformas

noteikumu" autori Hasmanis un barons Nolkens (sk. Tiesl. min. izd. „flo-

;io>KeHieonpeo6pa3oßaHiHcy/re6HOH qacTH
ft

, 261. lapp.), nostājušies uz tā

viedokļa, ka tirdzniecības likumi bijušās Baltijas guberņās palikuši bez

pienācīga normējuma — bij aizrādījuši, ka visos tais jautāju-

mos, kuros uz Baltijas guberņām nav attiecināts

vispārējo - valsts likumu spēks, jāievēro notei-

kumi, kuri atrodas vietējos tirzniecības tiesī-

bu avotos.
1

)

It kā saskaņā ar šo uzskatu Baltijas guberņu tiesu reformas laikā

tika izdoti pagaidu noteikumi par tirdzniecības ,lietu tiesāšanu

Baltijas guberņās (Civ. proc. lik. 1805. p. pielikuma 1.—22. pp.), pie kam

*) Interesanti, ka Hasmanis un Nolkens savā piezīmē aizrāda tikai uz Bunges

1829. g. darbu, kuru viņš' sarakstījis ilgi priekš vietējo tiesību kodifikacijas, un pie

tam citē kā tirdzniecības tiesību avotus: 1) Rīgas pilsētas tiesību un statūtu V. grā-

matu; šīs tiesības un statūti spēkā ari visās pārējās Vidzemes un Kurzemes pilsētās;

2) 1586. g. Libekas tiesību 11. grāmatu, kura spēkā Rēvelē un Hapsalā; 3) 1667. g.

zviedru jūrniecības tiesības, kuras spēkā Vidzemē un Igaunijā, bet*pēc Bunges ap-

liecinājuma tagad praksē vairs gandrīz nemaz netiek piemērotas, un 4) 1651. g.

zviedru vekseļu likumus, kuri spēkā Vidzemē un Igaunijā. No uzskaitītājiem tirdznie-

cības tiesību avotiem zviedru jūrniecības tiesības un Libekas tiesību VI. grāmata

attiecas tikai uz jūrniecības tiesībām; turpretī Rīgas statūtu V. grāmatā (VIII. s.) bez

tam atrodas daži noteikumi par vekseļiem. Turpretī visi pārējie vietējo tirdzniecības

likumu avoti, pēc tās pašas Hasmaua un Nolkena piezīmes, neattiecas uz tirdz-

niecības tiesībām tiešā nozīmē, bet paredz tos noteikumus, kup zem uz-

raksta par tiesību uz tirdzniecību ievietoti valsts Tirdzniecības ustavā I. grāmatā.

Te pieder (bez Igaunijas zemes un bruņinieku tiesību VI. grāmatas V. nodaļas) [titula]

1690. gada zviedru vetustavs un 1765. g. 7. decembra Ustavs par Rīgas komerciju (Krie-

vijas pilnīgā likumu kr. Nr. 12518). Ja saskaņā ar Hasmaua un Nolkena aizrādīju-

miem izslēdzam no vietējo tirdzniecības tiesību avotiem 1690. g. zviedru vetustavu

un 1765. g. ustavu par Rīgas komerciju — der Stadt Riga Handelsordnung vom Jahre

1765, kurš sastāv no 5 nodalām (I. vom Rigaschen Handel ūberhaupt; 11. vom Riga-

schen Handel mit Russland; 111. vom Rigaschen Handel mit den eroberten Provinzcn;

IV. vom Rigaschen Handel mit auswārtigen Reichen; V. von den Zollen), tad, iz-

ņemot nedaudzus jūrniecības tiesību noteikumus, īstenībā nekādu citu tirdzniecības

tiesību noteikumu starp minētiem avotiem nav, jo Rīgas statūtu V. grāmatā savās

pirmās 7 nodalās ari satur vienīgi uz jūrniecības tiesībām attiecošos noteikumus, bet

VIII. nodaļā — vekseļu noteikumus. Neviļus rodas jautājums: kādi tad vietējo tirdz-

niecības tiesību noteikumi ir piemērojami?
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nav neviena panta, kurš aizrādītu uz to, ka nav piemērojami te spēkā

bijušie vecie nekodificētie vietējo materiālo tirdzniecības tiesību notei-

kumi, bet Civ. proc. lik. 1805. p. pielikuma 18. p. norādīts, ka gadījumos,

kuriem nav skaidru un gaišu likumu, tiesa turas pie vietējiem ieradumiem.

Profesors Erdmanis (sal. „Das Verhāltnis des baltischen Privat-

rechts zu seinen Subsidiarrechten", Dorpater Zeitschrift fūr Rechts-

wissenschaft X. un Svstem des Privatrechts, L, B.—lo. lapp.) turējās pie

uzskata, ka ja Viet. civ. lik. kop. (Viet. lik. 111. sēj.) trūkst kaut kādu no-

teikumu, tad nav izslēgta iespēja izlietot tās subsidiarās tiesības, kuras

te izlietotas ari pirms kodifikacijas; bet ir pavisam izslēgta iespēja subsi-

diari izlietot krievu civiltiesību noteikumus, un atzīt krievu

tiesības vispār kā subsidiarās pie vietējām civiltiesībām, kaut ari pēdējā

vietā, pēc viņa domām, nav pielaižams.

Erdmaņa uzskatiem piekrīt ari Gūrgens („Das Verhāltnis des Pro-

vincialgesetzbuches zu den alten Rechtsquellen", Balt. Monatsschrift

XIII.), kurš pamatojas uz īpatnēju 1845. g. 1. jūlija ukaza iztulkojumu; mi-

nētais ukazs (Krievijas Piln. lik. krāj. Nr. 19146) zemāk atstāstīts.

Pilnīgā saskaņā ar to vecā vācu tiesu prakse cieti turējās pie uz-

skata, ka X. sēj. 1. daļas noteikumi, kuri attiecās uz tirdznieciskiem darī-

jumiem, Baltijas guberņās pavisam nav piemērojami. Turpretī no krievu

tirdzniecības ustavā noteikumiem te būtu piemērojami tikai tie, kuri ar

sevišķu krievu valdības pavēli (durch besondere Erlasse der Reichs-

regierung) attiecināti uz Baltijas guberņām (sal. Cvingmani I. Nr. 119,

VIII. Nr.Nr. 1611 un 1612). Lai gan oficiāli izsludinātos civilkasacijas

departamenta spriedumos Krievijas senāts šai jautājumā tieši nav iztei-

cies, tad tomēr dažās, nodalās izšķirtās lietās viņš ir izsacījies tādā pašā

garā, atzīmēdams, ka Baltijas guberņās ir spēkā sevišķi

tirdzniecības nolikumi, kuri ievesti tur pirms šo

guberņu pievienošanas Krievijai, pie kam atkal ir atsau-

cies uz tirdzniecību lietu tiesāšanas pagaidu noteikumu 18. un 19. pp. mo-

tiviem. (Civ. proc. lik. 1805. p. pielikuma 18. un 19. pp.), pēc kuriem tais

gadījumos, kur nav skaidru un gaišu likumu, tiesa turas pie tirdznieciskiem

ieradumiem (sk. Senāta rezolūciju Mironoviča lietā Nr. 5405, 1903., kura

ievietota mana komentāra pēdējā 1914. g. izdevumā zem 3447. p.; Saara

lietā Nr. 3890/94, kā ari Senāta ukazu Šillera lietā Nr. 62/97, kurš ievie-

tots zem Civ. proc. lik. 1805. p. mana komentāra 1909. g. izdevumā).
2

)

Tomēr no otras puses mums šai jautājumā ir Viet. civ. lik. kop. sa-

stādītāja G. F. Bunges autoritativās domas, kurš savā darbā (Das liv-

2) Minētie teorijas un tiesu prakses principi, kurus es nebiju tuvāk pārbaudījis,

bij par pamatu manai piezīmei zem teksta pie 4266. p. manā Viet. civ. lik. kop. ko-

mentētājā 1914. g. izdevumā.
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und estlāndische Privatrecht vvissenschaftlich dargestellt, 1847. g. L, 496.

lapp.) tieši aizrāda, ka jautājumos par tirdzniecības sa-

biedrībām, tirdzniecības pilnvarām, kredita zī-

mēm, līgumiem ar tirdzniecības kalpotājiem v. t. t.,

vispirms piemērojamas krievu tiesības (sk. ari Bunge, Das curlāndische

Privatrecht, 1851. g., 134. lapp.; Neumann, Theoretisch-praktische Er-

orterungen, 1., 77. lapp. un Dabelow, Brockers Jahrbuch, I. 190. un

turpm. lapp.).

Kas pēc tam attiecas uz barona Rādena un grafa Siversa 1845. g.

sastādītām «Vēsturiskām ziņām par Baltijas guberņu vietējās likumdo-

šanas pamatiem un gaitu"
3

) (HcropHHecKm cß'feir.'EHifl o6i> ociioßam-

Hxt h xon~fc ArfecTnaro 3aKoņo.naTejibCTßa ry6epHift ocT3eftcKHxi>,

sevišķi V. nodalu par vispārējās krievu likumdošanas iespaidu uz Bal-

tijas likumdošanu (J. sēj. 177. lapp.), tad šī ļoti interesantā darba sastādī-

tāji atzīmē, ka kopš Baltijas guberņu pievienošanas krievu valstij, dažā-

das vietējās likumdošanas nozares atradušās zem lielāka vai mazāka

krievu likumdošanas iespaida, un iedala šo likumdošanu trīs grupās.

Pie pirmās grupas viņi pieskaita likumu noteikumus, kuri pil-

nīgi atvietoti ar krievu likumu noteikumiem; te pieder: pamata likumi;

valsts iestāžu iekārtas likumi; noteikumi par valsts dienestu; noteikumi

par nodevām un nodokļiem, un krimināllikumi.

Kas attiecas uz otras grupas likumu noteikumiem, tad sastā-

dītāji aizrāda, ka te lielākā daļa krievu valsts noteikumu piemērojami ari

Baltijas guberņās un tikai vietējo apstākļu dēļ izņēmuma veidā palikuši

spēkā daži no agrākiem nolikumiem, pie kuriem pieskaitīti: nolikumi par

klaušām, nolikumi par kroņa pārvaldību un par policējiskiem labierīcības

un drošības iekārtojumiem.

Beidzot pie trešās grupas pieder likumi un noteikumi, kuri

paturējuši Baltijas guberņās savu agrāko spēku, sakarā ar privilēģijām,

kuras krievu monarchi piešķīruši no Baltijas guberņu pievienošanas

laika; pie šīs grupas pieder: 1) nolikumi par tiesām un policiju; 2) kārtu

likumi; 3) civillikumi; 4) civil- un 5) kriminālprocesa likumi.

Šīs pēdējās grupas tiesiskie noteikumi, tikai niecīgi un pa dajai

pārgrozīti un pārlaboti, tad nu iztaisa saskaņā ar Speranska iesniegto

un ķeizara pieņemto plānu to Baltijas vietējo tiesību iepriekšējo uzme-

tumu, kuras uzskatāmas kā izņēmums no vispārējiem krievu tiesību prin-

cipiem (sk. minētā darba I. sēj. 177. un 197.—198. lapp.).

*) Jāievēro, ka minētais darbs ir oficiāls, sastādīts Ķeizara paša kanclejas 11.

nodaļas uzdevumā. Tagad tas ir bibliogrāfisks retums, un man izdevās dabūt tikai

šī interesantā darba vācu tulkojumu zem uzraksta: „Geschichtliche Uebersicht der

Grundlagen und der En£wickelung des Provincialrechts m den Ostseegouvernements."
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Ar to pilnīgā saskaņā ari Vietējo likumu kopojumam vajadzēja sa-

stāvēt no piecām dalām, ar kurām bij nodomāts izsmelt visas vietējo

likumu svarīgās īpatnības, proti: 1) par kārtu tiesībām, 2) par guberņu

iekārtu, 3) par civillikumiem, 4) par civil- un 5) par kriminālprocesu: sk.

1845. gada 1. jūlija ukazu, Piln. lik. krāj. Nr. 19146. Kā augšā aprādīts,

šis ukazs Gūrgensam bijis par pamatu atzinumam, ka agrāko tiesību

avotu noteikumi, kuri nav ievietoti Viet. civ. lik. kopojumā, patur savu

spēku kā subsidiarās tiesības. Viņš tika izdots sakarā ar Viet. lik. kop.

pirmo divu dalu izsludināšanu un viņā atzīmēts, ka Baltijas guberņās ir

spēkā tik daudz likumu, ka viņus bez lielām neērtībām nevar ievietot

vispārējā valsts likumu kopojumā. Tāpēc, lai izdotu viņus sevišķa kopo-

juma veidā, likumdevējs pavēlēja savākt un noskaidrot visus Balti-

jas guberņās spēkā esošos noteikumus un pēc tam tos

sastādīt tādā kārtībā, kura pilnīgi atbilstu vispārējā valsts likumu kopo-

juma plānam, tā ka šis Vidzemes, Igaunijas un Kurzemes likumu krā-

jums būtu valsts likumu kopojuma papildinājums...

Attiecībā uz tai laikā vēl neizdotiem civillikumiem

un civil- un kriminālprocesa likumiem ukazs atzīmē, ka

visām valdības un tiesu iestādēm un personām, joprojām turoties pie

spēkā esošiem noteikumiem, lietu vešanā kā līdz šim jāatsaucas uz at-

sevišķiem noteikumiem, ukaziem un citiem nolikumiem un ka attiecībā

uz šo Viet. lik. kopojumu (kurš tāpat kā vispārējais valsts likumu kopo-

jums nekādā ziņā nepārgroza pastāvošo noteikumu spēku un iespaidu,

bet tos tikai saskaņo un sistematizē) tā kārtība, kāda noteikta likuma no-

skaidrošanai un papildināšanai, ja tas neskaidrs savā būtībā vai trūcīgs

un neskaidrs izteiksmē, paliek joprojām tāda pati kā līdz šim.

No šī ukaza satura redzams, ka Viet. lik. kopojumam vajadzēja būt

kā papildinājumam pie vispārējā valsts likumu ko-

pojuma ar visām sekām, tā kā visiem pēdējā noteikumiem būtu sai-

stošs spēks, ciktāl tie neatrodas pretruņā ar Viet. lik. kop. (sk. ari npodp

Oeiīopoßt,, BBeneme Bt Kvpcfc rpamaaucKaro npaßa npH6ajiTincKHXT>
ry6epnin, 67. lapp.). Turpretī taisīt no šī ukaza pēdējās daļas kaut

kādus slēdzienus par vienu vai otru likumu piemērošanu Viet. lik. kop.

111. daļas (civ. lik.) neskaidrības vai nepilnības gadījumā jau tāpēc nav

iespējams, ka šī ukaza daļa attiecas uz to laiku, kad Viet. lik. kop. 111. daļa

vēl nebij izdota.

Ukazs starp citu paredz sevišķu vietēju civil- un kri-

minālprocesa likumu izdošanu, kuri pavisam netika izdoti;

no šī nodoma likumdevējs vēlāk pavisam atsacījās.

No augšā izteiktā katrā ziņā izriet, ka tirdzniecības tiesī-

bu noteikumi nekādā gadījumā nav ietilpuši augšā aprādītā trešā tie-

sisku noteikumu grupā, par kuru spēkā atstāšanu Baltijas gu-
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berņu priekšstāvji lūdza krievu valdību, un pēc Speranska plāna tirdz-

niecības tiesību noteikumiem ari nebij vajadzīgs no krievu tiesībām no-

šķirts separāts raksturs. Ar šo vēsturisko pārskatu tad ari izskaidro-

jami prof. Bunges aizrādījumi, ka uz Baltijas guberņām pilnīgi attiecināti

tfč krievu tiesību noteikumi, kuri attiecas uz izdevuma līgumu, uzņēmuma

un piegādājuma līgumiem ar kroni, dažādiem tirdzniecības līgumiem,

piem. vekseli, tirdzniecības sabiedrību, apdrošināšanas līgumu, bodme-

reju (Bunge, Das curlāndische Privatrecht, 134. lapp.); jāpiebilst, ka

jūrniecības tiesību līgumi, kā apdrošināšana, bodmereja, kuģu kraušanas

līgumi, pēc Bunges domām, vispirms regulējami pēc Vidzemes pilsētu tie-

■ sībām un tikai subsidiari pēc krievu tiesībām, kurpretī noteikumiem par

tirdzniecības sabiedrībām, tirdzniecības pilnvarām un kreditzīmēm, līgu-

miem ar tirdzniecības kalpotājiem v. t. t. vispirms piemērojami krievu

tiesību noteikumi, kuri izteikti Likumu kopojumā (Bunge, Das liv- und

estlāndische Privatrecht, 1., 496. lapp.).

Pamatojoties uz augšā aprādītiem vēsturiskiem datiem, profesors

Fedorovs savā darbā „BBejieHie bt> Kypci> npana llpričaji-
TiucKiiK-b ry6epmn" 1898. g. (42., 65.-68. lapp.) nāk pie slēdziena, ka

bez vietējiem likumiem par bijušās Baltijas guberņās tagad spēkā esošiem

uzskatāmi ari krievu likumi tais jautājumos, kuri nav paredzēti Viet.

civ. lik. kopojumā vai vietējos zemnieku likumos.

Starp citiem avotiem, kuri pierāda, ka likumdevējs gribējis paturēt

vietēiās tirdzniecības tiesības kā spēkā esošās tiesības,

parasti mēdz atsaukties uz 1842. gada ukazu.

1842. gadā (Piln. lik. krāj. Nr. 16331), Valsts padomei caurskatot

lietu par kroņa fregata „Paladas" un briga „Argo" saduršanos Rēve-

les ostā, izcēlās jautājums, kādā kārtībā izšķiramas Baltijas guberņas lietas

par kroņa jūras kuģu saduršanos ar privātpersonu kuģiem, un pie tam

starp citu tika nolemts:
...

„3) līdz Baltijas tirdzniecības

likumu caurskatīšanai, izšķirot augšā aprādītās lietas, turēties

kā agrāk pie vietējiem likumiem un tiesībām, ciktāl tie nav atcelti ar

sevišķiem noteikumiem vai visaugstākām pavēlēm; bet kad šīm līdzīgās

lietās piedalās kronis, tad, ievērojot to, ka vietējos likumos nav

šādiem gadījumiem noteiktu nosacījumu, — ņemt par pamatu krievu

likumus."

Kā jau rāda šī likuma uzraksts: „kādā kārtībā Baltijas

guberņās tiesājamas lietas par kroņa jūras kuģu

saduršanos ar privātām personām piederošiem ku-

ģi c m", te ierosināts un izšķirts jautājums nevis par materiālām

tirdzniecības tiesībām, bet par procesuālām normām, par ko

pilnīgi skaidri pārliecina ari šī lēmuma pārējie (1., 2., 4. un 5.) punkti,.
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kuros starp citu atzīmēts, ko procesuālā darbvedība var notikt vācu va-

lodā, bet ja piedalās kroņa pārstāvis, tad visi paskaidrojumi sevišķiem

tulkiem jāpārtulko krieviski. Bet ja ari atzītu, ka te iet runa par no-

domāto vietējo materiālo tirdzniecības tiesību ko-

d i f i ka c i ju, tad tas, protams, neizslēdz iespējamību, ka likumdevējs

vēlāk pārgrozījis savus agrākos uzskatus šai jautājumā, kā viņš tos pār-

grozījis jautājumā par vietēja procesuāla kodeksa izdošanu Baltijas

guberņām, kurām vajadzēja sastādīt Vietējo likumu kopojumu IV. un V.

daļu un kurš nekad netika izdots.

Kardināla nozīme, kas pilnīgi skaidri norāda uz krievu likumde-

vēja nodomu, izdodot vietējos likumus, attiecināt vispārējos krievu liku-

mus kā subsidiarās tiesības, ir tam apstāklim, ka Viet. lik. kop. I. daļas

ievadā, kuram ir vispārējas ievada daļas raksturs priekš visām trim ko-

pojuma dalām, tieši atzīmēts, ka „likumi valstī pastāv vai nu vienādi

vispārējā viņu spēkā, vai ari ar vietējām pārgrozībām dažās viņu dalās

(sk. ievada 1. p.); šie pārgrozījumi vispārējos likumos saucami par vie-

tējiem likumiem... un viņi attiecas tikai uz tām guberņām un apgaba-

liem, kuriem tie sevišķi piešķirti, un aptver tikai tos gadījumus, kuriem

tie tieši noteikti kā izņēmums no vispārējiem likumiem. Visos citos

gadījumos vispārējie valstslikumi patur arišaisgu-

berņās un apgabalos savu pilnīgu spēku" (ievada 2. p.).

levada 3. pantā starp te piederošiem sevišķiem likumiem, kuri ir

Viet. lik. kopojuma priekšmets, minēti ari civillikumi.

Uz šo attiecību starp vietējām un vispārējām krievu tiesībām, uz

kuru aizrādīts 1845: g. Viet. lik. kop. ievada 1. un 2. lpp., norāda kā prof.

Fedorovs savā „levadā", tā ari prof. Kasso savā 1896. g. īsajā civiltie-

sību apskatā (59. un 60. lapp.), atzīmēdami vispārējo krievu civilo li-

kumdošanu kā subsidiaru tiesību avotu Baltijas guberņām. Pie tāda paša

uzskata turas ari f. Resons (sk. „>KypHajrc> Tpa>KjtaHCK. npaßa" 1890. g.,

1., 61.—83. lapp.).

Tādā kārtā no atstāstītā ievada 2. panta jānāk pie slēdziena, ka

visi tirdzniecības tiesību jautājumi, ciktāl tie nav izteikti Viet. lik. kop.

111. d. (civil. lik. kop.), regulējami pēc krievu Tirdzniecības ustavā. *)

*) Pēc prof. Fedorova domām vispār visos gadījumos, kuri nav tieši pare-

dzēti Viet. civ. lik. kopojumā, jāpiemēro vispārējās krievu tiesības, kuras izteiktas

X. sēj. 1. daļā. Tā kā X. sēj. 1. daļas noteikumi, kuri bij spēkā Viet. civ. lik. kop.

kodifikacijas laikā, ir visai nabadzīgi un trūcīgi, tad par X. sēj. 1. daļas noteikumu pie-

mērošanu Latvijā un Igaunijā varētu runāt tikai attiecībā uz tām novellām, kuras

tur ievietotas pēdējā laikā. Tādas ir: autoru tiesības, X. sēj. 1. d. (6951
.—695

65

.
pp.),

izdevēja līgums (69565

.
—695

75

.
pp.), akciju sabiedrības (2139 —2198. pp.), darba arteļi

(21981.—21987
.

pp.) v. c.
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Šo principu atzina ari krievu jaunā civilkodeksa projekta sastādītāji, jo

apspriežot jautājumu, vai tirdznieciskām privāttiesību normām radīt

sevišķu tirdzniecības tiesību kodeksu, jeb vai noteikumus par tirdznie-

ciskiem darījumiem ievietot vispārējā civiltiesību kodeksā, viņi tai pašā

laikā nāca pie slēdziena, ka pilnīgi nošķirt un norobežot Polijas un Bal-

tijas guberņas no vispārējo valsts likumu iespaida nav iespējams un ka

visos tais gadījumos, kad kaut kādam tiesiskam institū-

tam nav vietējo likumu, jāpiemēro vispārējie likumi.

Pie tam sastādītāji taisni atzīmēja, ka Baltijas Viet. civ. lik. kopojumā ir

tieši norādījumi, ka zināmus civiltiesību priekšmetus noteic vis-

pārējais Likumu kopojums, piem., ka noteikumi par tirdzniecības sa-

biedrībām atrodas Tirdzniecības ustavā, bet ka akciju biedrības padotas

sevišķiem noteikumiem par tām (4266. p. piezīme), ka sīkāki noteikumi

par jūras apdrošināšanu ievietoti Tirdzniecības ustavā, bet par citādu

apdrošināšanu šim nolūkam nodibinātās biedrībās minēto biedrību

statūtos (4362. p. piezīme). Iziedami no šiem principiem un atzīmēdami,

ka Baltijas likumos nav noteikumu par tirdznieciskiem darījumiem, sa-

stādītāji nāca pie kategoriska slēdziena, ka visi nākošā civilkodeksa

projekta noteikumi par tirdznieciskiem darījumiem attiecināmi uz Bal-

tijas guberņām (sk. krievu civ. kod. projektu pirmējā redakcijā, V. grām.

I. sēj. XXXVII. un sek. lapp.).

Atliek vēl izšķirt jautājumu, vai krievu teksta nesaskaņa ar vācu

tekstu Viet. civ. lik. kop. 4266. piezīmē ir nejauša, izskaidrojama ar to,

ka barons Korfs Viet. civ. lik. kopojuma vācu tekstu nepareizi pārtul-

kojis krieviski, vai ari tīša, un likumdevējs, aizrādīdams, ka noteikumi

par tirdzniecības sabiedrībām ievietoti Tirdzniecības ustavā, domājis

krievu Tirdzniecības ustavu Likumu kopojuma XI. sēj. 2. daļā.

Viet. civ. lik. kopojuma tekstu iespieda 1860.—1862. gg., kad Krie-

vijas lik. kopojums, tā tad ari Tirdzniecības ustavs XI. sējuma 2. daļā

Krievijā jau sen bij spēkā. Jau tāpēc vien nevar būt šaubu, ka pats tul-

kotājs barons Korfs, tulkojot vārdus „gehoren m das Handels-

recht" ar vārdiem noM-Bmenu rn> VcTairh ToproßoMt varējis domāt

tikai krievu Tirdzniecības ustavu. Tulkojot vārdu „gehoren" t. i. «pie-

der" (kr. othochtch) ar pavisam citu, vācu tekstam neatbilstošu

vārdu „ievietoti" (kr. «noarfememj"), baronam Korfam katrā ziņā va-

jadzēja turēt prātā kaut kādu jau spēkā esošu likumu, kurā tirdznie-

cības sabiedrības jau nokārtotas. Tā tad nu ari bij Krievijas Lik. kopo-

juma IX. sēj. 2. dala, kurā noteikumi par tirdzniecības sabiedrību ievie-

toti no Pilnīgā lik. krāj., kur tie sastopami 1807. g. (P. 1. kr. Nr. 22418)

un 1835. g. (P. 1. kr. 7950). Turpretim par vietējo tirdz-
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niecības tiesību kodifikaciju
B

) tai laikā nemaz nedomāja, jo iz-

došanai paredzētās Viet. lik. kop. IV. un V. daļas attiecās tikai uz ci-

vil- un kriminālprocesa likumiem. Bet bez visa atzīmētā ir pilnīgi ne-

apstrīdams pierādījums, ka ievedot 1889. g. Baltijas guberņās tiesu re-

formu, likumdevējs bij tieši paredzējis krievu Tirdzniecības

ustavā piemērošanu. Lieta tā, ka līdzīgas piezīmes ar Viet.

civ. lik. kopojuma 4266. p. piespraustas ari 4362. un 4363. pp., kur attie-

cībā uz noteikumiem par jūras apdrošināšanu un pilnvaro-

jumu tirdzniecības lietās likumdevējs ari norāda uz Tirdz-

niecības ustavu.

Ja sakarā ar to griežamies pie Pagaidu noteikumiem par tirdznie-

cības lietu vešanu Baltijas guberņās (Civ. proc. lik. 1805. p. pielikums),

tad šī pielikuma 3. pantā, kurš paredz jautājumu par pilnvarojumu tirdz-

niecības lietās, tieši norādīts uz krievu Tirdzniecības

ustavā 37. pa n tu. Tādus pat norādījumus uz noteiktiem

krievu Tirdzniecības ustavā pantiem atrodam tā pašā

Civ. proc. lik. 1805. p. pielikuma 14. pantā.

Tādā kārtā, ja materiālās tiesības tikai nenoteikti runā par Tirdz-

niecības ustavu, tad tomēr Latvijā spēkā esošais procesuālais likums

pilnīgā saskaņā ar materiālām tiesībām tieši norāda uz atsevišķiem

krievu Tirdzniecības ustavā pantiem, un tāpēc, ievērojot visus augšā

atstāstītos vēsturiskos slēdzienus, nevar būt šaubu, ka tirdzniecī-

bas tiesību lietās, bet sevišķi jautājumos par tirdz-

niecības sabiedrībām, jūras apdrošināšanu un

tirdzniecības pilnvarojumu, piemērojami krievu

Tirdzniecības ustavā noteikumi.

V. Bukovskis.

5) Jāatzīmē, ka krievu Tirdzniecības ustavu 1851. gadā pārtulkoja vācu va-

lodā. Tulkojumu izgatavoja f. Šulcs Rīgā zem uzraksta: „Das Handelsgesetzbuch des

Russischen Reiches nebst den Verordnungen iiber das Fabrikgevverbe und über die

Reichs-Commerzbank aus dem Russischen ūbersetzt von F. v. Schultz."
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Ministru kabineta likumdošanas darbība Latvijas
praksē.

Saīsinājumi:

1) T. P. — Tautas Padome; 2) S. S. — Satversmes Sapulce; 3)

S. — Saeima; 4) Likumkrājums — „Likumu un ministru kabineta notei-

kumu krājums"; 5) „V. V." «Valdības Vēstnesis"; 6) t s. — tā sauca-

mais.

Latvija ir viena no tām, skaitā nedaudzajām, valstīm, kurās kon-

stitūcija atstājusi augstākam izpildvaras orgānam tiesību realizēt likum-

došanas funkciju zināmā laikā un zem zināmiem noteikumiem. Ministru

kabinetam te piešķirta tiesība izdot aktus, kuri, nebūdami formālā zinā

likumi, materiālā ziņā tomēr likumi ir. Noskaidrot tās īpatnības, kuras

iegūst likumdošanas funkcija, kas pārnesta izpildvaras rokās parlamen-

tārā valstī — ir mūsu uzdevums; uztvert tās atšķirības, kuras samanāmas

tādā ceļā radītos likumdošanas aktos un kuras nav parastajos likumos —

būs mūsu šaurākais mērķis.

Šim mērķim mēs nez' vai varētu kautcik tuvoties teorētisku sprie-

delējumu ceļā, jau tāpēc vien ne, ka no mums apskatāmais jautājums tie-

sību zinātnē maz vēl iztirzāts; tas gan, laikam, izskaidrojams ar to, ka

tikai nedaudz valstīs priekš kara pazina tādu likumdošanas funkcijas pār-

nešanu uz izpildvaru. Bet ķerties pie jautājuma tādos apstākļos, kad nav

atrodami pieturas punkti citos darbos, būtu tiešām riskanti pie deduktīvās

pētīšanas metodes. Vienīgi induktīvā metode tad var noderēt

par darba uzbūves pamatu; tikai daudzumu vienādu faktu vienā kopumā

grupējot, mēs varam nākt šai gadījumā pie slēdzieniem, par kuru pama-

totību nebūtu ko šaubīties. Tā mēs ar' darīsim.

Mēs ņemsim visus Latvijas vēsturē no 1918. gada līdz 1./I. 1924.

sastopamos izpildvaras likumdošanas aktus, kādu visā Latvijas parla-

menta vēsturē ir 425. Grupējot viņus, mēs centīsimies noskaidrot tos

cēloņus, kas viņu radīšanu izsauca, viņu positivās un negativās īpašības

pēc būtības un formālā ziņā, kā ari to, vai viņi, un cik lielā mērā, savu

mērķi sasnieguši, Lai pēdējo jautājumu noskaidrotu, mums būs jāaplūko

*) Ne viscaur piekrisdama autora domām un slēdzieniem, redakcija ievieto šo

darbu kā pārskata mēģinājumu par 16. jūlija likuma un L. R. Satversmes 81. p. pie-

lietošanu praksē. Red.
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šo aktu tālāko likteni parlamentā un izpildvaras un likumdevējas iestādes

savstarpējā iespaidošanās šai ziņā. Pētot abu šo iestāžu attiecības tīri

techniskā ziņā, mums būs iespējams samanīt ari tās parlamenta īpatnības,

kuras šo ārkārtējo likumdošanas funkciju izsaukušas dzīvē; pie tam rāsies

jautājums par abu iestāžu kompetenču robežām vienas un tās pašas funk-

cijas laukā; šīs robežas novilkšana būs vienas apskata daļas smagpunkts,

ja otrā par tādu mēs pieņemsim ministru kabineta likumdošanas aktu da-

bas noskaidrošanu. Abu iestāžu darbību vēstures gaitā paralēli apskatot,

mums būs iespējams uztvert šī likumdošanas veida pieaugšanas vai ap-

sīkšanas tendenci un atkarībā no vienas vai otras konstatēšanas mēģināt

noskaidrot jautājumu par sakarību starp šo likumdošanas veidu un vē-

stures apstākļiem. Tas mums dos iespēju spriest par šīs funkcijas nozīmi

dzīvē.

Šie vispārējos vilcienos spraustie darba apmeti tomēr viņa

apjomu pilnīgi vēl nenoteic; mēs aplūkosim ministru kabineta rīkojumus

ari no techniskās puses — ārēju īpatnību, kodifikacijas etc. ziņā; un ne

tikai tāpēc, lai šo rīkojumu apskats iznāktu iespējami izsmeļošāks, bet

vispirms gan tamdēļ, ka šīs techniskās dabas īpatnības ir reizē ar šim li-

kumdošanas veidam raksturīgām iezīmēm; tām nav gadījuma raksturs,

bet viņas tieši izriet no ministru kabineta darbības apstākļiem.

No šī īsā mērķu nosprauduma mums skaidrs ari, kādi avoti viņu

sasniegšanai varētu tikt pielietoti; divu orgānu — parlamenta un ministru

kabineta — savstarpējo iespaidošanos un viņu likumdošanas funkciju sa-

dursmes, pēc kurām mēs spriedīsim par kompetenču robežu, var tikt

noskaidrota šo iestāžu darbības materiālus caurlūkojot. Par materiāliem,

tā tad, noderēs — Latvijas likumdevēju iestāžu stenogramas un „Likumu

un valdības rīkojumu krājums". Lietot šos divus avotus tomēr nav tik

vienkārši, kā tos nosaukt, sevišķi 1919.—1921. gados; tāpēc par to izlieto-

šanas paņēmieniem daži vārdi jāsaka.

Vispirms, darbu apgrūtina tas, ka līdz 25JX. 1920. g. likumkrājumā

nav samanāma gandrīz nekāda sistēma; ministru kabineta rīkojumi tad

ievietoti krājumā, nevadoties ne no kādas noteiktas mērauklas. Pie la-

bākās gribas krājumā sistēma šai laikmetā nav saskatāma — daudzi ne-

svarīgi rīkojumi tanī iegājuši, citi — loti svarīgi — nemaz nav pieminēti.

Varbūt tagad, kad, kā „V. V." 17./XI. 1923. ziņo, Tieslietu ministrija ķē--

rusies pie tā laikmeta rīkojumu sakārtošanas pēc gadu ceturkšņiem, var-

būt tagad ievesta kārtība ari teit. Bet kad šis darbs tika sākts, tāda ko-

pojuma vēl nebija un materiāli atradās lielā nekārtībā, lai gan, liekas, te

viegli bij iespējams ievest kārtību un likumu lietošanas darbu lieliski at-

vieglot. Lieta tā, ka papriekšu likumu krāšana bij uzdota Valsts kanclejai,

par ko tika izdots 5./VIII. 1919. rīkojums, kuru T. P. apsprieda 12./XI. 1919.
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Šī rīkojuma sekas ari ir tas juceklis, kāds pirmo divu gadu kodifikacijā

valda. Tikai 1920. g. mēs sastopam rīkojumu par kodifikacijas nodaļas

nodibināšanu pie Tieslietu ministrijas un, ja ievērojam šā rīkojuma dā-

tumu — 25./X. 1920. — tad mums top skaidra ari viena otra dīvainība

„Likumu un valdības rīkojumu krājumā": taisni 25./X. 1920., pēc 10 mēnešu

ilga pārtraukuma, tiek atjaunota ministru kabineta rīkojumu iespiešana

krājumā. Juceklis, kuru nelietpratēji šai nozarē paspējuši radīt gada

laikā, pie likuma pētīšanas sāpīgi sajūtams. Bet būtu nepamatoti domāt,

ka ar valsts kanclejas noteikumu grozīšanu 25./X. 1920. g. būtu lieta no-

stādīta jau uz drošiem pamatiem; paviršība kodifikacijas darbā manāma

ari pēc šī darba nodošanas juristu rokās; ari vini savu samērā negrūto,

bet lielu rūpību prasošo darbu kautcik apmierinoši sāka veikt tikai pēc

tam, kad par to sāka runāt jau S. S., kura savā darbā tika apgrūtināta ar

kodifikatoru paviršību. Atdūrusies uz faktu, ka likumkrājumā nav uz-

ņemti 3 svarīgi ministru rīkojumi, S. S. 15./IV. 1921. pieņēma pārejas

formulu: „levērojot to, ka līdz šim izdotā Likumu un rīkojumu krājumā

valdība nav ievietojusi visus savus rīkojumus un noteikumus, kuriem

likumīgs spēks, S S. uzdod valdībai novērst šo parādību." Tālāk kodi-

fikacijas pareizai nostādīšanai bij jāizdod vēl viens — 6./IX. 1921. g. —

rīkojums, kurš vēl noteiktāk nosprauda kodifikacijas darba robežas. Šo

īso pārskatu par rīkojumu kodifikacijas vēsturi mēs pievedām tamdēļ, lai

parādītu, cik samērā nesen kodifikacijā pie mums nostādīta uz daudzmaz

noteiktiem pamatiem un cik maz var palaisties uz 1919.—1921. gadu li-

kumkrājumiem. Gandrīz līdz pat 1922. gadam viņi atzīstami par ļoti pa-

virši sastādītiem.

Tāpēc mums neatlikās nekas cits, ka ministru kabineta starpsesiju

likumdošanas pēdas dzīt likumdevēju iestāžu štenogramās un „V.

V.", tādējādi papildinot to, kas trūka likumkrājumos. Bet tāds pētīšanas

ceļš nav pilnīgi drošs: ir rīkojumi, kaut gan tādu nav daudz, kurus ministru

kabinets nemaz parlamentam neiesniedz un par kuriem atzīmes štenogra-

mās mēs velti meklēsim. Kā uz piemēriem, aizrādīsim uz 19./I. 21. di-

viem rīkojumiem par muitu, 12./VII. 1921. rīkojumu par akciz! uz spirtu etc.

Tā tad: par pilnīgi drošu nav atzīstams, atsevišķi ņemot, ne viens, nedz

otrs materiālu avots; tikai viņu abu blakus pielietošana savstarpējas pār-

baudīšanas un papildināšanas nolūkos var dot iespējami pareizus

rezultātus.

Ari citādi vēl ir grūti lietot pirmā laikmeta likumus un rīkojumus.

Mēs, apskatot ministru kabineta likumdošanas funkciju, neņemsim, sa-

protams, vērā t. s. pārvaldes kārtībā izdotos rīkojumus. Pirmo gadu

likumkrājumos šie rīkojumi nav šķirti no 16./VII. 1949. likuma kārtībā iz-

dotiem; tā kā mums krita svarā tikai pēdējie, tad neatlikās cits, kā T. P.
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stenogramās meklēt mērauklu rīkojumu sadalīšanai. S. S. laikā tādu pa-

ņēmienu nācās lietot tikai pārbaudīšanas nolūkos. Kā vienā, tā otrā gadī-

jumā ari no stenogramām izlobīt vajadzīgos rīkojumus nav viegli, jo tur

viņi nosaukti bez izdošanas dātuma. Bez tam, viņi samesti vienā kaudzē

bieži kopā ar likumprojektiem, no kuriem atšķirt tos nav viegli, sevišķi,

ņemot vērā to ārkārtīgi raibo terminoloģiju, kāda attiecībā uz

16./VII. 1919. likuma un 81. konstitūcijas panta pamata izdotiem likumdo-

šanas aktiem pastāv. Bez 2 galveniem termiņiem — „rīkojums" un „no-

teikumi", pastāv vēl vesela sērija citu: „pagaidu noteikumi" (17./I. 1921.),

«pārgrozījumi likumā" (12./VII. 21.), „likums" (15./XI. 1920.), T. P. laikā

bieži ari „pagaidlikums" un daži citi. Nosaukumu raibums vien jau no-

rāda, cik maz var paļauties uz stenogramām, mūs interesējošos rīkoju-

mus meklējot.

Par citiem techniskās dabas trūkumiem, kas apgrūtina likumu pē-

tīšanu, mums būs runa citā sakarībā; tagad aizrādīsim tik, ka augšā pie-

vestie trūkumi ir iznīdēti tikai 1923. g. likumkrājumāun „V. V.": tur,

beidzot, ir noteiktība šinī ziņā un kaut kas darīts, lai likumu un rīkojumu

ātru atrašanu padarītu par iespējamu. Tie techniskās dabas atvieglinā-

jumi, kas ievesti 1923. g. likumkrājumā un „V. V." ir tik vienkārši, ka tos

varēja jau agrāk ievest, ja būtu piegriezts kautcik uzmanības šim jau-

tājumam; pie visas savas vienkāršības viņi rīkojumu pētīšanu loti at-

vieglina, un 1923. g. rīkojumu pārskatīšana ir tīrā spēļu lieta, salīdzinot

kaut ar 1920. gadu — par 1919. gadu jau nu nemaz nerunājot.

Visas šīs avotu īpatnības vērā ņemot, mums ir jāpatur priekš acīm,

ka tie ska i 11 v materiāli, kuri būs mūsu darbā un kuri noderēs par

noteiktāko pamatu slēdzieniem, nevar pretendēt uz absolūtu pareizību,

mazākais 1919. un 1920. gados ne. Esmu mēģinājis darīt visu, lai viņi

iznāktu pareizi, bet par viņu noteiktību galvot var tikai sākot ar 1921. £.;

agrākos gados bij daži gadījumi, kur par atsevišķiem rīkojumiem bij jā-

paliek neskaidrībā, vai viņi ietilpst no mums apskatāmā kategorijā, vai

ne; tāpēc pirmā laikmeta iztirzājumā subjektivā lēmuma iespaids atse-

višķos gadījumos nevar tikt skaitīts par izslēgtu. Aiz aprādītiem ap-

stākļiem tas tomēr citādi ar nevar būt: jāatsakās vai nu gluži no pirmā

laikmeta rīkojumu ieslēgšanas apskatā, vai jāmēģina tos pašam grupēt.

Pirmā tzeja ir loti nevēlama tās likumdošanā pazīstamās parādības pētī-

šanā, kura mūs interesē: taisni pirmā laikmeta akti dod daudz vērtīga šā

likumdošanas funkcijas veida izpratnei un zināmas likumības saskatīšanai

pašā likumdošanas aktu izdošanas procesā. Ja nu kāds no skaitļiem, kuri

attiecas uz kabineta likumdošanas darbību pirmajā posmā, nebūtu ari pil-

nīgi pareizs, tad tas slēdzienus tomēr negroza, jo šī svārstīšanās var notikt

tik ar vieniniekiem, un pie tādas rīkojumu un noteikumu masas, kura pār-
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sniedz četrus simtus, atsevišķs neieskaitīts vai lieki ieskaitīts pirmā posma

rīkojums gandrīz nekā nespēj grozīt. Šo trūkumu pilnīgi izslēgt tomēr

nebij iespējams jau tāpēc vien, ka T. P. stenogramas ir vāji sastādītas,

nerunājot teit nemaz par citiem trūkumiem, kurus augstāk aprādījām.

Viens gan tepat jāpiemetina: starpsesiju likumdošanu izsauca pati

dzīve vēsturisko apstākļu veidā, un ministru kabineta rīkojumi tika izdoti

vēl priekš tam, kad to izdošana tika nostādīta uz likumīgiem pamatiem.

Tāds pamats tiem ir vispirms 16./VII. 1919. likums. Tikai šis likums

noteica daudzmaz skaidri tādu rīkojumu dabu ho juridiskā viedokļa. Teit

nu mēs aizrādīsim, ka vērā ņemsim no 1918. un 1919. g. sākuma rīkoju-

miem tikai tos, kuri ir ienesti, saskaņā ar 16./VII. 1919. likumu, T. P. Tā-

dai mūsu rīcībai par attaisnojumu noderēs tas apstāklis, ka priekš 16./VII.

1919. nav nekādas mērauklas, kura padarītu par iespējamu ministru ka-

bineta rīkojumu masas sadalīšanu divās grupās. Elementārie likumdoša-

nas principi šinī posmā palikuši neievēroti, un mēģināt tur ko pašam iz-

šķirt būtu veltīgi. Tāpēc savā apskatā ievērosim tikai tos priekš 16./VII.

1919. izdotos rīkojumus, kuri pēc 16./VII. 1919. ir tikuši iesniegti T. P. un

kurus, tā tad, ir gribēts paturēt spēkā. No izdotiem pēc 16./VII. 1919.

rīkojumiem apskatā ieskaitīti visi — ari tie, kas vēlāk likumdevējai iestā-

dei nav iesniegti.

Kompetence. Kā laika gaitā veidojušies ir paši starpsesiju

laikā izdodamie ministru kabineta rīkojumi no neveikli sastādītiem un

izdevīgi formulētiem 1919. g. izvēršoties 1924. g. par pēc būtības un for-

mas noteiktiem aktiem, tāpat grozījies ir savā attīstībā tas pamats, uz kura

rīkojumi radīti: ari pamats no miglaini formulētām tēzēm trīs gados iz-

kristalizējies par noteiktu konstitūcijas pantu. Šai kristalizācijas procesā

pamazām un "noteikti ir tikusi vilkta robeža starp kabineta un parlamenta

likumdošanas funkcijām. 16./VII. 1919. T. P. daļu no savas likumdoša-

nas funkcijas, dzīves spiesta, nodeva kabineta rokās, nenosakot skaidri šīs

funkcijas apmērus. Tikai tad, kad izpildvara un likumdevēja iestāde šīs

funkcijas pielietošanā sāka sadurties, kad likumdevējai iestādei sāka lik-

ties, ka kabinets šo tiesību izlieto pārāk plaši, tikai tad vienā un otrā vir-

zienā viņa darbību sāka ierobežot; izpildvaras un likumdevējas varas

sadursmju vietās trīs gadu praksē tika nospraustas robežas. Izsekot šīm

sadursmēm nozīmē — izprast starpsesiju rīkojumu attīstības gaitu, viņu

eksistences pamatotību un, pa daļai, — viņu trūkumus. Noskaidrojot jau-

tājumu par abu orgānu likumdošanas darbības robežām, mēs gūsim pa-

reizu ainu par viņu abu kompetences apjomiem un šo apjomu pārveidībām.

Tikai pēc tam mēs varam apskatīt katra darbību atsevišķi un abu darbību

savstarpējo iespaidošanos. Tā tad noskaidrosim: cik liela ir tā likum-

došanas funkcija, kura piešķirta ministru kabinetam — pēc sava pamata
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izpildvaras augstākam orgānam —un kādos noteikumos viņš var to

izlietot.

Pirmais likumdošanas akts par ministru kabineta likumdošanas

funkciju starpsesiju laikā ir 16./VII. 1919. likums. Tā kā visā tālākā ana-

lizēs gaitā mums uz viņa būs jāpamatojas, tad pievedīsim to pilnīgā veidā.

Tas skan:

Likums par ministru kabineta tiesību izdot pagaidu noteikumus.

§ 1. T. P. sesiju starplaikā ministru kabinetam ir tiesība, ja neat-

liekama vajadzība to prasa, izdot pagaidu rīkojumus, kuriem citādi ir vaja-

dzīga T. P. piekrišana. Šāds rīkojums nevar grozīt ne T. P. sastāvu, nedz

viņas pagaidu konstitūciju un viņš zaudē savu spēku, ja ministru kabinets

3 dienu laikā pēc T. P. sesijas atklāšanas neiesniedz T. P. attiecīgu likum-

projektu.

§2. Visi līdz šim pa T. P. sesijas starplaiku no ministru kabineta

izdotie rīkojumi un nosacījumi, kuriem ir vajadzīga T. P. piekrišana, zau-

dēs savu spēku, ja ministru kabinets 6 nedēļu laikā no šī likuma pieņem-

šanas dienas neiesniegs T. P. attiecīgus likumprojektus.

§3. Šis likums stājas spēkā 16./VII. 1919.

T. P. priekšsēdētājs Čakste, sekretārs Bitte.

Jau pašā šinī likumā, kurš noderēja par pamatu simtiem likumu nā-

kotnē, ir norādījums uz to, ka likums fiksē tikai to, kas dzīvē jau radies.

Ministru kabinets savas pilnvaras, kā vienkāršs izpildorgāns, ir pārkāpis;

T. P. redz, ka šī pārkāpšana notiek pastāvīgi un sistemātiski, kā tas citādi

nemaz nav ar' domājams kara un revolūcijas apstākļos. Lielais ātrums,

ar kādu tur valsts varai uz dzīves parādībām jāreaģē, lai noturētos un re-

gulētu pilsoņu dzīvi, spiež atteikties no ilūzijas, itin ka parlamenta smagais

aparāts te varētu visu veikt. Tamdēļ likumdošanas pilnvaru piešķiršana

ministru kabinetam ir tik nepieciešama, ka viņas vajadzību lieki būtu vēl

pierādīt un par viņas vajadzību revolūcijas un kara laikmetos nevar divu

domu būt. Visu uz' cariskās Krievijas teritorijas nodibināto valdību ne-

senā vēsture un mūsu dienās — ari ārkārtējo valdības pilnvaru likums

Vācijā to rāda. Tā tad: 16./VII. 1919. likums bij dzīves izsaukts un pil-

nīgi nepieciešams toreizējos apstākļos.

Bet cik skaidra ir šī likuma vajadzība toreizējos apstākļos, tikpat

acīs krītoši ir šim likumam piemītošie trūkumi. Mēs atzīmēsim tikai divus

galvenos, ar kuriem mums visvairāk nāksies sadurties tālākā rīkojumu

analizē. Tie būtu: nenoteikti formulētā „nepieciešamība", kura ne ar kā-

diem konkrētākiem noteikumiem nav apzīmēta, un — likuma izdošanas

techniskās puses nenoskaidrotība, kura izteicas nenoteiktās attiecībās

starp rīkojuma 1) radīšanas, 2) publicēšanas un 3) parlamentā iesnieg-
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šanas momentiem. Šie divi apstākļi ari bij piedauzības akmenis talaka

likuma piemērošanas gaitā.

Tikai pēc tam, kad S. S. atskan protesti pret pārāk*plašu likumdo-

šanas tiesības pielietošanu no kabineta, sāk domāt ari par paša likuma trū-

kumu novēršanu. S. S. vairāk reizes nācās par to runāt tādos gadījumos,

kur sadursme starp abiem orgāniem sevišķi krasi manāma. Tā, 25. L

1921., S. S. tika aizrādīts uz to, ka ar 22./I. 1921. rīkojumu par ierēdņu no-

drošināšanu slimības gadījumos valdība izved principus, kas pretēji tiem,

kuri izteikti S. S. 21./XII. 1920. likumā: valdības noteikumi pēc būtības

anulē kādu S. S. likuma pantu. Tāpat, 20./IX. 1921. S. S. pacēlās balss pret

29./VI. 1921. no kabineta izdoto amnestijas aktu aiz divi iemesliem — 1)

neesot tādu apstākļu, par kuriem runā 16./VII. 1919. likums, un 2) formā-

las dabas iebildumi. Abos gadījumos S. S. vairākums, tomēr, šiem ie-

bildumiem nepiekrita un ari 16./XII. 1919. likuma precizēšanas ziņā neko

nedarīja.

Mēs patlaban neapstāsimies pie tiem gadījumiem, kad S. S. bij ne-

mierā ar kabineta rīkojumiem aiz formālas dabas iemesliem; piegriezīsi-

mies vēl vienam gadījumam, kur šis nemiers meklējams paša rīkojuma

saturā. Trešais tāds gadījums bij S. S. 4./11. 1921. g. sēdē, kad ierunājās

par 21./I. 1921. kabineta izdotiem noteikumiem par traktieru, kafejnicu un

viesnicu apgrozības nodokli; šis gadījums bij par iemeslu tam, ka sāka

vispār domāt par 16./VTI. 1919. likuma noteiktāku formulēšanu un viņa

pielietošanas ierobežošanu. Tādas domas rašanās kļūst saprotama, ja

iegaumējam, ka nospiedošs vairums no tanī mēnesī izdotiem rīkojumiem

bij saimnieciskas dabas, sasteigti un ar lieliem trūkumiem, tā ka daži (19./I.

1921. — par muitu) nemaz netika S. S. iesniegti, citi (14./I. 1921. — muitas

tarifs) tika krietni S. S. laboti. Ar vienu vārdu — 16./VTI. 1919. likuma

kārtībā izdotos likumus ne vienreiz vien nācās labot un pat atcelt; bet

saimnieciskas dabas likumus atcelt ir grūti, jo, piem., pie nodokļu nomak-

sas likuma atcelšanas vieni pilsoņi jau nomaksājuši, otri ne, un likumu

seku likvidēšana ir sarežģīta. Tāpēc kā pirmais 16./VII. 1919. likuma ap-

robežojuma mēģinājums uzskatāms sekošs S. S. 4./11. 1921. iesniegts

priekšlikums: „Valdības uzmanība tiek vērsta uz to, ka likumu izdošana,

kura stāv sakarā ar saimniecisko dzīvi un it sevišķi ar nodokļu ņemšanu,

nav vēlama 16./VII. 1919. likuma kārtībā." Šis pirmais mēģinājums iero-

bežot 16./VII. 1919. likuma pielietošanu tomēr neizdevās, jo, trīs reizes

par priekšlikumu balsojot, balsis S. S. sadalījās līdzīgi un priekšlikums pa-

lika nepieņemts. Divi no šeit pievestiem gadījumiem rāda, tā tad, ka pie

plašas likumdošanas funkcijas pielietošanas saimnieciskajā laukā kabineta

rīcība var radīt nopietnus sarežģījumus. Noteiktu robežu — cik tāli tas

ar saviem rīkojumiem drīkstētu iejaukties saimnieciskajā dzīvē — tomēr
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uzrādīt grūti, jo ir gadījumi, kur pati S. S. tādu iejaukšanos atzīst par loti

vēlamu:

1) lai pieminam tikai to, ka 22./11. 1921. S. S. izdod papildinājumus pie

pagaidvaldības 20/IV. 1920. rīkojuma par ienākuma nodokli. Izrādās, S.

S. komisija šo lēmumu apskata jau 7 mēnešus un, necerēdama to tik drīz

veikt, izdod papildinājumus pie vecā, kurš pastāvēs, kamēr S. S. izstrādās

gluži jaunu. 20./IV. 1920. rīkojuma nepieciešamība te acīm redzama;

2) tāpat nevar tikt atzīti par kaitīgiem ari tie 16./VII. 1919. likuma

kārtībā izdotie likumi, kuri regulē agrārreformas izvešanu — piem.,

21./IX. 1922. rīkojums un daži citi;

3) vēl vairāk: pat S. S. lēmuma atcelšana 16./VII. 1919. likuma kār-

tībā var būt dzīves diktēta; tā, 7./IX. 1922. atcelts S. S. lēmums par ca-

riskās Krievijas papīra naudas zīmēm.

Slēdziens no tā: ka pilnīgi noliegt iejaukšanos saimnieciskā dzīvē

ar starpsesiju likumiem nevar; var aizliegt to darīt tikai atsevišķās no-

zarēs, un konstitūcijas 81. pants to ari uzsver. No augšā minētiem sa-

dursmju gadījumiem likumdevēji nākuši pie slēdziena, ka starpsesiju li-

kumi nevar „grozīt budžetu un budžeta tiesības, nevar attiekties uz valsts

kases zīmju emisiju, valsts nodokļiem, muitām, dzelzceļu tarifiem un aiz-

ņēmumiem. Šai formulējumā skaidri samanāmas pēdas no S. S. debatēm

un tanī laikā, kad viņš sastādīts, viņš ari pilnīgi attaisnojams; viņš būtu,

turpretī, nevietā, teiksim, 1920. g., kad noteiktu likumu par saimnieciskās

dzīves regulēšanu vēl nebij. Tāpēc tad ar' šai nozarē izdoti tik daudzi

rīkojumi: par muitas likmēm vien un to grozīšanu finansu ministrija iz-

devusi līdz 1./I. 1923. pavisam 55 rīkojumus (skaitot ari parastos — ne

tikai 16./VII. 1919. likuma kārtībā izdotos — tā tad trešo daļu no visiem

šīs ministrijas rīkojumiem [163]). Tas mums rāda, cik lielā mērā kon-

stitūcijas 81. pants ir ministru kabineta kompetenci šinī laukā ierobe-

žojis, normālākiem apstākļiem iestājoties.

Kompetences ierobežošanā 81. pants iet vēl tēlāk un neatļauj izdot

noteikumus, kas groza tiesu iekārtas un procesa likumus; šī ierobežo-

juma nozīmi mēs sapratīsim, ja ievērosim, ka ar tieslietu ministra parakstu

līdz konstitūcijas pieņemšanai 23 reizes grozīti dažādi civil- un krimināl-

likumu panti. Un atkal, tāpat kā pirmajā gadījumā, attiecībā uz saimnie-

cisko lauku: tāds ierobežojums ir attaisnojams tagad, bet viņš būtu kai-

tīgs 1919. g., jo viņa sekas būtu tās, ka nepiemēroti tiesas iekārtas likumi

pastāvētu joprojām.

Ja vēl pieminēsim, ka 81. pants aizliedz izdot noteikumus ari par

amnestiju, par kuru viens deputāts ieminējās 20./IX. 1921. S. S. sēdē, un

ka šie ari ir visi ierobežojumi, kādi ministru kabinetam likumdošanas

darbībā jārespektē, tad jānāk pie slēdziena, ka visi bez izņēmuma kon-

krēti norādījumi par ierobežošanas apmēriem, kādi pacēlušies S. S., kaut
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no viena vienīga deputāta, ir šai pantā ietilpināti. Trīs gadu prakses no-

rādījumi par «nepieciešamības gadījumu" noteiktāku definējumu teit

ievēroti, bet ari ne vairāk. Ja nav ari vispārējā definējuma, bet drīzāk

kazuistika, tad no svara, mazākais, ka pirmais 16./VII. 1919. likuma trū-

kums teit ir novērots. Varbūt uzskaitījuma sistēma šai gadījumā ar' ir tā

labākā.

Raksturīgi priekš likuma pārveidības, ka likuma t. pants ir tāpat

formulēts, ka Satversmes likuma 81. panta sākums un beigas; starp

sākumu un beigām iesprausts uzskaitījums agrākā miglainā formulējuma

vietā. Mēs neatrodam šai pārlabotā pantā, tomēr, norādījuma uz otra

16./VII. 1919. likuma trūkuma novēršanu — attiecībā uz laika momentiem

Tas tomēr nenozīmē, ka ar šo likuma negativo īpašību dzīvē nebūtu

nācies sadurties; viņa ir bijusi par iemeslu, vairākkārtējai debatēšana

S. S., kur ari, beidzot, ir noskaidrota šī likuma izvešanas techniskā puse

un, ja viņa 81. p. nav pieminēta, tad laikam gan tāpēc, ka viņa šķiet ar

tā saprotama. Strīdi, kas ap to bijuši, varbūt drīzāk izskaidrojami ar

dažiem blakus motiviem. S. 15./VI. 1923. sēde tomēr rāda, ka visos ga-

dījumos, kur iet runa par kāda akta „iesniegšanu S. S.", nekad nav liek

momentu skaidrāk formulēt, lai novērstu vēlākus strīdus. Tādēļ ari ap-

stāsimies pie otra 16./VII. 1919. likuma trūkuma.

Laika moments. 16./VII. 1919. g. likumā izcelta nepietiekoši skaidr

un tikai debatēs noskaidrota likuma izvešanas kārtība; vairāki gadījum

noderēja par iemeslu likuma pielietošanas noskaidrošanai.

T.— 1./XI. 1920. ministru kabinets pieņēma divus rīkojumus 16./VII

1919. likuma kārtībā — 1) par sīku valsts sumu piedzīšanu un 2) par

Valsts statistiskās pārvaldes korespondentu sūtījumiem. S. S. sesija

sākās 23./XL, „V. V." abi rīkojumi tika iespiesti 27./XI., ari S. S. iesniegt

.pēc likumīgo trīs dienu notecēšanas. Gan valdības pārstāvis pretojās

likumprojektu atpakalsūtīšanai, jo likums dažās valstīs skaitījies par pa-

stāvošu ari bez publicēšanas. S. S. tomēr ieskatīja šos rīkojumus par

nelikumīgiem un, kā laikā neienākušus S. S., par atceltiem. Tas ir pirmais

gadījums, kur S. S. sāk raudzīties, lai ministru kabinets savu pilnvaru iz-

lietošanā nepārkāptu viņam noteiktās formālās robežas. (15./XII. 1920

sēdes stenogramas).

Pie šī gadījuma varētu jautāt: kas tas par «nepieciešamības ga-

dījumā" izdotu rīkojumu, kurš pēc pieņemšanas var 26 dienas nogulēt

ministrijas kanclejā? Šis, sakarā ar tīri formāliem trūkumiem izceltais

gadījums, tā tad, rāda, cik ārkārtīgi plaši ministru kabinets bij sācis savas

likumdošanas pilnvaras izlietot, pavirši ievērodams 16./VII. 1919. likuma

nosacījumus, vai tiem pat nemaz vērības nepiegriezdams. Tāpēc teit

vēl viens pamatojums tam formulējumam, kurš tagad sastopams kon-

stitūcijas 81. pantā. Bet atgriezīsimies pie jautājuma par laika momentiem

16./VII. 1919. likumā.
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2. — 4./11. 1921. tika skatīts cauri atkal viens gadījums par 16./1919.

likuma tulkošanu. Runā par trīsiem 16./VII. 1919. likuma kārtībā 25.0(1.

1920. izdotiem rīkojumiem: viņi bij gan laikā iesniegti S. S., bet publicēti

2 dienas pēc S. S. sesijas sākšanās (23./X. 1920.). Nostājoties uz tā paša

viedokļa, kā pirmā gadījumā, t. i., atzīstot, ka publicēšana ir viena no

nepieciešamām likuma radīšanas sastāvdaļām, S. S. ari šos 3 rīkojumus

atcēla, kā nelikumīgi izdotus. Reizē ar to, valdībai tika uzdots gādāt par

noteikumu publicēšanu attiecībā uz likumu publicēšanu vispār. Šis pats

gadījums noderēja par cēloni pārējas formulai, ko tanī pat sēdē pieņēma

un kura lika pamatus vēlākam konstitūcijas 81. pantam.

Noteikts laika momenta norādījums 81. pantā tomēr netika ievests,

jo par likumu publicēšanu tika izdots vispārējs rīkojums. Tas tādu strīdu

atkārtošanās iespējamību gan pamazina, bet neizslēdz: 15./XII. likuma

pirmcēlonis meklējams tanī apstāklī, ka 2 rīkojumi nav laikā iesniegti

S. S. un publicēti. Izrādās, viņi iesniegti tikai ar pārs stundu nokavējumu

tāpēc, ka iepriekšējā dienā S. S. kanclejā neviena nav bijis. Bet ja nu

rīkojumi būtu publicēti laikā un S. S. kanclejas vainas dēl nav bijis iespē-

jams tos laikā nodot — ko tad? Tā tad — stīvēšanās ap 81. pantu nav

gluži neiespējama.

Mēs redzējām, ka 16./VII. 1919. likuma pielietošana dažādos

posmos nav bijusi vienāda. Vispirms, 1918. un 1919. g. I. pusē valdība

ir piesavinājusies sev likumdevēju varu bez kāda pilnvarojuma uz to no

likumdevējas iestādes puses. Nospiedošs vairums šī posma likumdo-

šanas aktu šādā ceļā radies. No šiem aktiem, kuri tiek saukti loti da-

žādi, T. P. iesniegti noteiktā laikā līdz 3./IX. pavisam 66, kā „V. V." ziņo.

Pēc šī neaprobežotā ministru kabineta likumdošanas laikmeta nāk otrs,

ar 16./VII. 1919. sākot, kad valdības likumdošanai dots juridisks pamats

un viņas robežas formāli noteiktas. Līdz 1921. g. sākumam velkas šis

posms, kur valdība formāli gan saistīta ar likumu, bet patiesībā maz ar

to rēķinās, izlietodama viņu vietā un nevietā. S. S. šim apstāklim sāk

piegriezt nopietnu vērību tikai trešajā posmā, cenšoties pēc kabineta

likumdošanas tiesību ierobežošanas — papriekš tikai cenšoties piespiest

formāli pildīt 16./VII. 1919. likumu, vēlāk iziedama uz viņa apmēru sa-

šaurināšanu vēl tālāk ari pēc satura. Beidzot, ar Satversmes spēkā

stāšanos 7./XI. 1922. atzīmējams ceturtais posms, kur 16./VII. 1919.

ministru kabinetam doto pilnvaru apjoms ari formāli tiek sašaurināts.

Proporcionāli normālu apstākļu nodibināšanai, mazinās ministru kabineta

likumdošanas funkcija. Lai runā skaitli: pēc Satversmes spēkā stā-

šanās, pa visu 1923. g. ministru kabinets izdevis tikpat rīkojumu (31),

cik 1921. g. divās dienās (14./IX. un 16./IX. kopā 30).

(Turpmāk beigas.)

J. Griķis
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Laulāto ļaužu personīgās attiecības.

Ģimenes tiesības ir viena no visjūtīgākām sfērām tiesību normās,

jo viņas saistās ar visintimākām cilvēka interesēm. Tādēļ ari šī tiesību

sfēra visjūtamāk rāda pastāvošo normu novecošanos, nesaskaņu ar dzī-

ves prasībām un uzrāda reformu nepieciešamību. Baltijas civillikumu

kodekss, kas Latvijā pašlaik spēkā, pastāv jau 60 gadus. Nav šaubu par to,

ka pa šo laiku mūsu civilkodekss ir novecojies, ka tas vairs nesaskan

ar jauno Latvijas demokrātisko iekārtu. Lūk, kādēļ ari Satversmes Sa-

pulce, nenogaidot jauna civilkodeksa izstrādāšanu, bij spiesta steidza-

mības kārtā izdot likumu par laulību (1. febr. 1921), lai vismaz laulības

institūtam dotu jaunu tiesisku veidu. Bet bez tam pie Tieslietu Ministrijas

tika sastādīta sevišķa komisija, kurai uzdeva sastādīt jaunu civilkodeksu,

un tā savukārt vispirms ķērās pie šaurāka likumprojekta izstrādāšanas:

tā izstrādāja likumprojektu par saderināšanos, laulāto

ļaužu personīgām un mantas attiecībām un viņu

mantošanu.
1)

v
Bet šis projekts nodrukātā veidā nav ieguvis pilnīgas ģimenes tie-

sību sistēmas veidu, bet satura tikai 4 nodaļas: par saderināšanos, par

laulāto ļaužu personīgām, par mantas attiecībām un par mantošanu.

Trūkst pavisam daļu par laulības izbeigšanu, par bērnu un vecāku at-

tiecībām, kādas parasti ietilpst ģimenes tiesību sistēmā. Tas gan izskai-

drojams ar to, ka tanī laikā, kad šis likumprojekts tika sastādīts, Sa-

tversmes Sapulce vēl nebij izstrādājusi minēto likumu par laulību, kuru

bij paredzēts vēlāk ietilpināt šajā nākošā civilkodeksa nodalījumā par

ģimenes tiesībām, kas tad atbilstu Baltijas civillikumu I. grāmatas 1. no-

dalījumam: „ievērojot, ka 1919. g. 16. jūlija likuma kārtībā izdotais lau-

lības likums tagad atrodas Satversmes Sapulces apspriešanā, komisija

atzina par noderīgu neuzkavēties pie likuma noteikumiem par laulību,

kuri iztaisa vietējo civillikumu I. grāmatas pirmo nodalījumu, un atlikt

šī nodalījuma attiecīgo nolikumu izstrādāšanu un viņu saskaņošanu ar

0 Šis projekts ar krievisku tekstu un sastādītāju paskaidrojumiem Tieslietu

Min. izdevumā iznācis 1921. g. Latviskais teksts nodrukāts ..Tieslietu Ministrijas Vēst-

nesī", Nr. 3, 1924. Sk. ari V. Bukovska rakstus par šī projekta sastādīšanu «Tieslietu

Min. Vēstnesī", sākot ar Nr. 2/3, 1920.
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laulības likumu, līdz pēdējo būs pieņēmusi Satversmes Sapulce."
2

) Vēlāk

tomēr šis likumprojekts paredzētā kārtā nav ticis papildināts.

Mūs tieši interesē jautājums par laulāto laužu personīgo

attiecību nokārtošanu pēc šī likumprojekta, un tas pēc savas

būtības ir plašāks par šī likumprojekta 11. nodalījuma normām. No vi-

siem H. nodalījuma pantiem (10—19) tieši par personīgām attiecībām

runā tikai 10—16. p., pārējie pēc sava satura stāv tuvāk nākošam noda-

lījumam par mantas attiecībām. Kas zīmējās uz I. nodalījumu (par sade-

rināšanos), tad tas visā projekta sistēmā ir mazāk svarīgs. Modernās

civiltiesības uzsver brīvu gribu laulības noslēgšanā un saderināšanās

aktam kā laulības priekškontraktam nepiešķir vairs juridiski obligato-

riskas nozīmes.
3) Projekta pirmais pants ari skan: „Savstarpējs solī-

jums savienoties laulībā (saderināšanās) nedod tiesību sūdzības ceļā pra-

sīt laulības noslēgšanu." Personīgo attiecību noregulēšanā šis institūts,

tā tad, ari tikpat kā nekā nedod.

Iztirzājot jautājumu par laulāto laužu personīgām attiecībām, mēs

gan izejam no šī likumprojekta satura, jo tas ir domāts kā mūsu sabie-

drības akūtā jautājuma konkrētais atrisinājums, bet mēs nebūt negribām

šauri aprobežoties tikai ar šī projekta kritiku. Apskatot uzstādīto jau-

tājumu sakarā ar šo projektu, mēs to gribam darīt plašākā

salīdzinošā iztirzājumā, kas līdz ar to pašu projektu nostādīs kri-

tiskā gaismā.

11.

„Laulība rada vīram un sievai pienākumu būt uz-

ticīgiem kā laulātiem draugiem, kopā dzīvot un sav-

starpēji vienam par otru gādā t." Tā skan mūsu likum-

projekta 10. pants.

Laulības uzticības jēdziens te nostādīts pirmā vietā, un tas

saprotams kā laulāto laužu morāliska savienība, 4) un tā domājama uz

visu laulāto ļaužu mūžu: tā. nozīmē „consortium omnis vitae". Bet ro-

miešu tiesībās šī prasība netika uzstādīta vienlīdzīgi kā vīram tā sievai,

un šādas dažādas attiecības pret vīra un sievas uzticību uzglabājās tālāk

ari franču tiesībās: Napoleona kodekss (līdz 1884. g.) par vīra neuzticību

uzskatīja tikai konkubines uzturēšanu kopējā ģimenes dzīvoklī. Tagad

gan vienlīdzīgas uzticības ideja sankcionēta visos Eiropas kodeksos

(piem., Francijas — p. 212, Vācijas — p. 1565, Itālijas — p. 130, Šveices —

2) V. Bukovskis — „Jauna civilkodeksa izstrādāšanas komisijas darbība", „TiesL

Min. Vēsta.'", 1920, 91. lp.

3) ripocj). CaHancKHH — „Pycckoe rpascu. npatjo", 1912, cTp. 318.

4) 11. M. TiotpiOMOß — „rpatfuancKoe npaßo" 1922, CTp. 402.
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p. 159, Baltijas —p. 7). Ja mēs piekrītam prof. Pokrovska izteicienam,

ka „laulība savā ideālā ir kā divu dvēseļu sakraments" (jiHHHoeiauHCTBO

HByx nym)6), tad tāds ir meklējams taisni laulāto ļaužu savstarpējā

uzticībā. „Ja baznīca sargāja laulību kā reliģisku sakramentu augstāku

transcendentālu labumu vārdā, tad tagad valsts to sargā kā zināmu so-

ciālu institūtu, tādu vai citādu sabiedrisku interešu dēļ."
6

) Tā tad, tagad

laulības „svētums" mums vajadzīgs valsts interešu labad, kādēļ ari runā

nevien par to, ka laulībai piemīt „socialas funkcijas" (Dūgi), bet noteikti

aizrāda ari uz to, ka likuma normas par laulāto ļaužu personīgām attie-

cībām satura $evī publiski-tiesiskus elementus.
7) Katrā zinā, ja šīs at-

tiecības ari atzīst par privattiesiskām, viņām tomēr nav individuāls, bet

sabiedriski-tiesisks raksturs, 8

) jo „no ģimenes pareizas tiesiskas organi-

zācijas lielā mērā atkarājās cilvēka laime un visas tautas iekšķīga ve-

selība." 9)

Bet nav šaubu ari par to, ka ģimenes pareiza tiesiska organizācija

ir iespējama tikai tad, ja zinātne, likumdevēji un pati sabiedrība pareizi

izprot ģimenes nozīmi un sociālo lomu un viņas morāliskos pamatus.

Savā laikā Antons Mengers, iztirzādams civiltiesiskus jautājumus no ne-

mantīgo šķiru viedokļa (Vācijas civilkodeksa projekta kritikā), pilnīgi

dibināti aizrādīja uz to, ka runāt vienā un tai pašā laikā par mantīgo un

nemantīgo šķiru sievietes uzticību tomēr nozīmē uzstādīt nevienādas pra-

sības dažādu šķirU sievietēm: „Ja mēs tādas pat prasības uzstādīsim

nemantīgo šķiras jaunavām, tad mēs ar to prasīsim no viņām tādu gribas

spēku un tādu atturību, kāda var būt pa spēkam tikai priviliģētam mazā-

kumam." 10) Bet viņš ari atzīst, ka mūsu laikmetā ģimene ir vienīgais

sabiedriskais institūts, kur praksē izpaužas brālīgas mīlestības un uzti-

cības jūtas, kādēļ nemantīgo šķiras interesēs nebūt nav izārdīt ģimenes

pamatus.

Bet kāda tad ir likuma sankcija laulāto ļaužu uzticības nodro-

šināšanai? Tā pastāv cietušās puses tiesībā prasīt laulības šķir-

šanu vai šķirtu dzīvi. Tādēļ mums ari turpmāk jāapstājas pie

jautājumiem par laulāto ļaužu kopdzīvi un par laulības šķiršanu, un tiem ir

sava ilga un interesanta vēsture.

Romiešu ģimene pazina tēva varas absolūto principu (patria

potestas). Ne tikai ģimenes nodibināšana un viņas locekļu pārvaldīšana,

5) OcHOBHEie npoGjieMM rpana. npapa, 1917, CTp. 163.

6) FIoKpoBCKHH, ibid., 155.

7 ) TioTpioMOß — «I'paHļ.iaHCKoe npaßo", 1922, c.Tp. 402.

8) Gierke, „Grundziige des deutschen Privatrechts", Enzvklopādie der Rechts-

wissenschaften (Holtzendorff v. Kohler), Bd. I, S. 277.

9) CnHaficKHH — „Pvcck. rpajKii. npaßo", 1912, CTp. 315.

10) Fpa>K;iaHCKoe npaso h HenMViune K.iaccLi cTp. 79.
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bet ari ģimenes izbeigšana atradās pilnīgi pater familias rokās: viņš varēja

atteikties no sievas, šķirties no tās, atteikties no bērniem v. t. t. Bet jau

XII. tabulu laikā, līdzās laulībai „ar varu" (cum manu) rodas vēl laulības

institūts bez varas (sine manu). Tā bij absolūti brīva laulība, kura turp-

mākā Romas vēsturē kļuva par vienīgo ģimenes pamatu. „Libera

matrimonia esse" — tāds bij Romas valsts vispārējais lozungs visā turp-

mākā laikmetā. Laulības šķiršana bij iespējama katru brīdi, ne tikai uz

savstarpējas vienošanās pamata, bet ari uz vienpusēju vēlēšanos (šķir-

šanās raksta izdošana — libellus repudii). Romiešu tiesības atzina, ka

piespiesta laulības turpināšana, kaut ari tikai pret vienas puses gribu, ir

pilnīgā pretruņā ar laulības kopdzīves būtību un tādēļ atturējās no iejauk-

šanās laulāto ļaužu personīgās attiecībās.
1X

)

šāda iejaukšanās likuma vārdā radās vēlākā laikmetā, kad uz

vēstures skatuves nostājās baznīca un ņēma laulības institūtu savā

aizbildnībā. Visa ģimenes locekļu personīgo attiecību sfēra nonāk

baznīcas tiesu kompetencē. Nodibinās princips, kas neatzīst vairs lau-

lības institūtu par privātu savienību. Baznīcas tēvs Tertullians mācīja, ka

ne vīram, ne sievai, ne bērniem, atsevišķi nav nozīmes priekš baznīcas;

kā mašina ir preču ražotāja, tā ari laulība ir līdzeklis cilvēku ražošanai,

un baznīca nostājas itin kā šo ražojumu patērētāja. No laulāto ļaužu

gribas bij atkarīga tikai iestāšanās vai neiestāšanās laulībā, bet līdz ar

laulības noslēgšanu viņiem bij jāzaudē savas intereses baznīcas augstāko

interešu labā un pilnīgi jāziedo sevi viņām.
12

) Laulības šķiršana tādēļ

bij stingri noliedzama. Austrumu baznīca pieļāva laulības šķiršanu tikai

izņēmuma gadījumos (laulības pārkāpšana), kurpretī rictrumu baznīca

uzskatīja laulību par absolūti nešķiramu, atļaujot izņēmuma gadījumos

vienīgi „šķiršanu no galda un gultas" (separatio quo ad mensam et tho-

rum), t. i. šķirtu dzīvi bez iespējas iestāties jaunā laulībā. 13

)

Tāļāko etapu mēs redzam laikmetā, kad valsts emancipējas

no baznīcas varas: valsts atzīst zināmā mērā pilsoņu personas autono-

miju, kas tai izdevīgi cīņā pret baznīcu. Lielā franču revolūcija beidzot

pasludināja „c ont r a t civil" principu laulībā. 1792. gada likum-

devēji, tā tad, bij atzinuši seno tiesību uzskatu par laulību kā līgumu. 14

)
Līdz ar to laulāto ļaužu attiecības tika atbrīvotas no baznīcas varas, bij
radīts virziens it kā uz romiešu brīvās laulības pusi. Francijai sekoja

citas zemes, un XIX. gadu simtenī civillaulības institūts pamazām izplatās

pa visu Eiropu. Francijas revolucionārais 1792. gada likums atzina ari

v ) riOKpoBCKHH —

b
Ochobh. npočjieMH rpajKu. npaßa", 1917, CTp. 146—149.

12) Ibid., 150.

13) IIoKpoBCKHH, ibid., 150.

v
) CHHancKHā — „JĪHqHoe h HMymecTßeHHOe nojiojKeHHe 3aMyHtHeS HeHmHHBi

b rpanjiaHCKOM npaße", 1908, CTp. 118.
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laulības šķiršanu uz abpusējas vienošanās pamata, kā ari rakstura nesa-

skaņas dēl (incompatibilitē d'humeur), kas nozīmēja jau šķiršanos uz

vienas puses vēlēšanos.

Bet XIX. gadu simtenis uzrāda ari niknu reakciju pret civillaulību

un laulības šķiršanas iespējām. Tā Code Napoleon (1804.)

samazināja šķiršanas iemeslu skaitu, atcēla šķiršanu raksturu nesaskaņas

dēlu. t. t. Restaurācijas likums 1816. g. atjaunoja pilnā mērā katoļu baz-

nīcas principu, kas prasīja laulības nešķiramību, un tikai 1884. gadā

Francija no jauna ieguva tās laulības šķiršanas iespējas aiz iemesliem,

kuras deva code civil, tikai bez šķiršanās uz savstarpējas vienošanās

pamata.

Līdzīgu reakciju pārdzīvoja ari Vāci j a. Prūsijas zemes likumu

(1794.) vietā, kuri zināmā mērā sekoja Francijas revolucionārai likumdo-

šanai, gadu simteņa beigās nāca Vācijas civilkodekss (1896.), kas atļauj

šķiršanu tikai aiz noteiktiem iemesliem (laulības pārkāpšana, laulāta

drauga ļaunprātīga atstāšana, dzīvības apdraudēšana). Bez šiem abso-

lūtajiem" šķiršanas iemesliem gan bij vēl paredzēti „relativie" iemesli,

kuru atzīšana atkarājas no tiesas: psichiska slimība vai tāda vienas puses

uzvešanās, kas „tiktāl satricina laulību, ka viņas turpināšanu padara otrai

pusei neiespējamu" (§ § 1568, 1569).

Lieki būtu tuvāk kavēties pie Krievijas pirmsrevolūcijas krimi-

nālkodeksa (X. sēj. 1. daļa), kas pieļauj laulības šķiršanu aiz dažiem

„relativiem" iemesliem (laulības pārkāpšana, nespējība uz laulības kop-

dzīvi, izsūtīšana, visu tiesību zaudēšana, bezvēsts prombūtne, iestāšanās

mūku kārtā), bet ari tad ar garīgas un nevis laicīgas tiesas atļauju. Tikai

1914. g. 12. marta likums beidzot radīja šķirtas dzīves institūtu.

Baltijas civillikumi (p. 8) dod vīram tiesību prasīt, lai sieva

viņam sekotu, izņemot tos gadījumus, kad tas par noziegumu sodīts ar

visu tiesību atņemšanu vai pats ļaunprātīgi no sievas aizgājis.

Itālija, Spānija, Portugāle, Austrija (pirms revolū-

cijas un ari vēl tagad) joprojām paliek uz baznīcas viedokļa un uztura

spēkā laulības absolūto nešķiramību.
M)

Šveices jaunais civilkodekss (1907.), kas vispār ir viens no vis-

jaunākiem civilkodeksiem, seko Vācijas kodeksam (BGB) laulības šķir-
šanas iemeslu noteikšanā (p. 142.): laulību var šķirt, ja laulības kopdzīve

ir tik lielā mērā satricināta, ka viņas turpināšana ir neiespējama.
Vēl jāatzīmē Kal i foni i jas civilkodekss (1872.), kas gandrīz

burtiski atkārto Ņujorkas projektu, kurš ļr. bijis kā pirmais mēģinājums

kodificēt angļu un amerikāņu civillikumus. Pēc Kalifornijas kodeksa

laulības šķiršana un šķirta dzīve iespējama uz abpusējas vēlēšanās pamata.

15) rioKpoBCKHH — „Ochobh. npo6ji. rpanu. npaßa", CTp. 154.
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Sieva, kura nevar „saskaņoties" ar vīru, var to atstāt, riskējot vienīgi

zaudēt uzturas līdzekļus, no vīra puses (tādi pat ir noteikumi attiecībā

pret vīru).
16

)

Pēc šī ekskursa atgriezīsimies pie mūsu projekta p. 10 otrās daļas,

kura skan tā: „Tomēr šķirta dzīve nav pieskaitāma par vainu aizgājušam

laulātam, ja viņa ir sekas otra laulātā tiesību ļaunprātīgai

izlietošanai un ja tālākā kopdzīve ir saistīta ar briesmām dzī-

vībai vai veselī b a i, kā ari, ja laulātam ir likumīgi iemesli

pieprasīt laulības šķiršanu."

Pirmais iemesls, kā redzams, aizgūts no vācu BGB p. 1353. Otrais

iemesls ir vispāratzīts, tikai šeit būtu vajadzīgs tuvāki apzīmēt tās brie-

smas, kas apdraud dzīvību vai veselību. Kas zīmējas uz „likumīgiem

iemesliem", tad mūsu projekts te paturējis tiesu iejaukšanās prin-

cipu, kas atrodams ari Šveices kodeksā (169., 170., 171. p.). Šis pats

princips izpaudies ari mūsu likumā par laulību (p. 41.), kas vispār diezgan

noteikti uzrāda laulības šķiršanas iemeslus (42.—51. p.): 1) laulības pār-

kāpšana, 2) dzīvības vai veselības apdraudēšana, sišana, spīdzināšana,

3) ļaunprātīga atstāšana, 4) prombūtne (ne mazāk par 1 gadu), 5) ilg-

stoša, grūti dziedējama psichiska vai lipīga slimība, 6) apkaunojoša, no-

ziedzīga darbība, netiklība, 7) neauglība vai izvairīšanās no bērnu raša-

nās, nespējība piekopt laulības kopdzīvi, 8) riebums pret laulības kop-

dzīvi ar otru laulāto, 9) laulības dzīve tik izārdīta, kā nevar prasīt lau-

lības kopdzīves turpināšanu, 10) 3 gadu ilga. šķirta (ļzīve, 11) abpusēja

vēlēšanās. Tālāk paredzēta laulāto atšķiršana uz laiku (52., 53. panti).

Latvijas likums par laulību, tāpat kā Šveices kodekss (ari Krievijas

senāta prakse), tā tad ir atzinis laulības kopdzīves pienā-

kumu nepildīšanu, kas stāv ciešā sakarā ar uzticības jēdzienu.

Tuvu šim principam pieiet Kalifornijas kodekss, kas par laulības šķiršanas

iemesliem atzīst ne tikai nolaidīgu laulības kopdzīves pienākumu izpil-

dīšanu, bet ari laulāta neprātīgu un nepieklājīgu izturēšanos pret otru

laulāto.

Saskaņā ar šīm jaunākām tendencēm laulāto laužu intimo attiecību

noregulēšanā, prof. Sinaiskis šīs attiecības mēģina normēt sekošā kārtā:

„Laulātiem jādzīvo kopā. Ļaunprātīga tiesību izlietošana no viena lau-

lātā puses vai savu pienākumu nepildīšana atsvabina otro laulāto no kop-

dzīves." 17j
Kā redzams, mūsu likumprojekta un laulības likuma autori galvenos

vilcienos mēģinājuši sekot modernākajiem un radikālākajiem kodeksiem.

16i CimaHCKHH — «Jlhth. h Hiiym. nojioJKeHne 3aiuy>K!ieH Heinniniu", CTp.

264—265.

17) „JIHHHoe h HMymecTß. noJiojKenHe 3aMyjKHeā HceHmHHLi", 293.
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Bet pienācīgu atrisinājumu nav ieguvuši tomēr divi visai svarīgi jautā-

jumi. Pirmkārt, mūsu likumprojekta, kā ari 1. febr. 1921. g. likuma autori,

pēc BGB un Šveices kodeksa parauga, paturējuši laulības šķiršanas

„relativos" iemeslus, kuru noteikšana piekrīt tiesai. Ņemsim, piem.,

laulības galīgu „izārdīšanu". Tiesa spriedīs par to, vai laulības dzīve ir

tik tālu izārdīta, ka nav iespējama laulības kopdzīves turpināšana. Kādu

mērauklu, jautā Pokrovskis, tiesa te lai lieto? „Pieņemsim, ka viņa cen-

tīsies atsvabināties no saviem objektīviem ieskatiem par laulības būtību

un vēlēsies izlietot sociālās apkārtnes objektīvos uzskatus. Bet ari tad

tā laulātā stāvoklis, kas laulības šķiršanu prasa, var būt traģisks divējādā

ziņā. Pirmkārt, lai iegūtu tiesas sankciju laulības šķiršanai, laulātam

vajadzēs izklāstīt tiesas priekšā savas dzīves intimo dvēseli, atklāt visu

to, ko viņš varbūt vēlējies uz visiem laikiem noslēpt svešai acij. Bet,

otrkārt, ari viss tas var izrādīties par veltīgu: tiesa varbūt atzīs, ka visa

šī subjektivā drāma no sabiedriskās morāles objektīvā viedokļa nav ievē-

rības vērta ... Bet kam gan labāki zināt, vai pacietības mērs ir pilns

vai nē — tiesai vai tām personām, kuras uz viņas sprieduma pamata būs

spiestas turpināt nepanesamo kopdzīvi?" 18

) Tādēļ prof. Pokrovskis

atrod, ka modernajām tiesībām, kuras velti pūlējušās pacelt pār vīru

un sievu tiesu kā starpniecības un kontroles instanci, jāatzīst šī mēģinā-

juma nesekmība: „Laulāto laužu personīgās attiecības ir tādas, ka viņas

nepielaiž nekādas iejaukšanās no ārienes: laulāto laužu „pienākumi" ir

izpildāmi tikai labprātīgi. Viņu nepildīšanas gadījumā vienīgais tiesnesis

var būt tikai otrs laulātais. Ja šī pildīšana viņam subjektivi ir nepane-

sama, tad viņš var prasīt tikai vienu — sevis atsvabināšanu no šiem pie-

nākumiem, t. i. laulības izbeigšanu." 19

)

Tādā kārtā, atsakoties no tiesas iejaukšanās laulāto ļaužu perso-

nīgās, intimās attiecībās, likumdevējam nāksies spert vēl vienu soli tāļāk

un atzīt laulības šķiršanu uz vienas puses pieprasī-

jumu. Bet varbūt pret to var celt kategorisku iebildumu laulības „so-

cialo funkciju" vārdā — kā to ari lasām sastādītāju motivos pie vācu civil-

kodeksa projekta? Tur lasām: „patvarība kļūs par īsto šķiršanas

iemeslu, un cienība pret laulības institūtu, kā pāri stāvošu laulāto gribai

un kalpojošu augstākiem objektiviem mērķiem, būs satricināta." Ari

mēs nešaubāmies par laulības institūta lielo sociālo nozīmi, kā to jau agrāk

atzīmējām. Bet „nevajaga aizmirst ari to, ka par tādu laulība var būt

tikai tik ilgi, kamēr tā ir brīva savienība, kamēr tā! nav pārvērsta par obli-

gatorisku institūtu. Pretējā gadījumā no morāliska centra viņa izvērti-"

sies par izvirtības perēkli. Pārvēršot laulību par būri, kurā var brīvi

18) „Ochobh. npo6ji. rpana. npaßa", CTp. 161—162

19) Ibid., 168—169.
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ieiet, bet kurš tūdaļ cieši noslēdzas un palikšana kurā kļūst piespiesta,

valsts līdz ar to lielā mērā sabojā tos apstākļus, kādi nepieciešami laulības

institūta patiesi tikumiskai attīstībai... Protams, valstij laulības savie-

nība ir no svara ari kā institūts, kas rada un audzina nākošo paaudzi; bet

ari šī laulības „socialā funkcija" ir iespējama tikai kā pašu laulāto labprā-

tīgas gribas rezultāts. Ja nav bērnu, tad ari šī sociālā funkcija atkrīt.

Bet varbūt, ka laulību vajaga tomēr uzturēt spēkā nākotnē gaidāmo bērnu

dēļ? Bet tad laulātiem ir tiesība atbildēt valstij: mēs neesam mašina

nākošās paaudzes ražošanai, neaizmirsti ari mūsu pašu cilvēcīgās

tiesības." 20

)

Ja neatzīst likumīgu tiesību šķirt laulību uz vienas puses vēlēšanos,

tad kas gan paliek pāri no dzīves, kuru tiesa vēl nebūtu atzinusi par pie-

tiekoši izārdītu? Tikai fiktivas juridiskas saites starp šķirtiem ļaudīm,

kuriem laupīta iespēja iestāties jaunā likumīgā laulībā, legāla iespēja pildīt

savas „socialās funkcijas" sabiedrībai un valstij par labu.

Bet varbūt vēl iebildīs: tik liela laulības brīvība draud ar morālisku

pagrimšanu. Un tikumības sargi norāda uz seno Romu: lūk, tā sabruka,

pateicoties brīvai laulībai. Nopietns vēsturnieks, kas faktus neizlieto

demagoģiskiem slēdzieniem, Romas morāliskai pagrimšanai redz citus

iemeslus. K. VVāchters, XIX. g. s. sākuma vācu jurists, savā pētījumā par

laulības šķiršanu pie senajiem romiešiem, saka: „Izvirtība iesākās pirmā

pilsoņu kara laikā. Sulla, pēc tam, kad viņš bij ticis pie valsts stūres, bij

spiests atļaut visādu uzdzīvi saviem zaldātiem, kuriem viņam bij jāpa-

teicas par varas sagrābšanu; uzturēdamies Āzijā, viņi bij pieraduši pie

trakulīgas uzdzīves, un viņi nekautrējās ne no kādiem līdzekļiem, lai to

panāktu. Kad viņi nonāca atpakaļ pie tautas, ari pēdējā dabīgi piesavi-

nājās viņu ierašas
...

Tikums un tikumiska tīrība ļoti reti." Tālāk

viņš pastāsta, ka senatori, lai izdabātu Cēzaram, senāta sapulcei likuši

priekšā atļaut viņam brīvi lietot visas sievas!
21

) Tā tad, ne laulāto

laužu attiecību tiesiska nokārtošanās brīvās laulības veidā, bet kari bij

vainīgi senajā Romā pie viņas morāliskā sabrukuma. Vai to pašu mums

visās tautās nav pierādījis pasaules kara laikmets? Pareizi saka Pokrov-

skis, ka romiešu laulības institūta vēsture ir visai pamācoša: vismaz šī

tauta ir pazinusi pilnīgu laulības šķiršanas brīvību un no tā vis nav aiz-

gājusi bojā. „Tiesa, viņa nogāja no skatuves, bet diezin vai atradīsies

kāds vēsturnieks, kas antikās pasaules bojā eju pierakstīs viņas ģimenes

pamatu vājībai." 22

)

Tādēļ ari varam ņemties to drošību apgalvot, ka likumdošanai

tajā ģimenes tiesību sfērā, kura regulē laufāto

20 )
wrioKpoBCKHH — „Ochobii. npo6.ie.MM rpaau. np.% 156—157.

21) „Ueber Ehescheidungen bei den Romern", Sttg., 1822, Ss. 122—123.

22) „Ochobh. upoāji. rpaau npaßa", 161.
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laužu personīgās attiecības, jāiet pa to ceļu, kur

sen jau tālu priekšā aizgājuši senie romieši.

Beidzot, mūsu projekta 10. pants prasa savstarpēju gādību.

No teksta tomēr nav redzams, vai šeit domāta tikai materiāla, vai

ari morāliska gādība. Nekas par to nav lasāms ari sastādītāju motī-

vos. Bet tā kā par materiālo gādību speciāli runā p. 12.—14., tad jāpie-

ņem, ka še domāta ari morāliskā gādība. Attiecīgie panti pastāvošos

Eiropas tautu kodeksos ari uzlūko laulību kā savienību ne tikai saim-

nieciskā ziņā, bet ari kā morālisku savienību un savstarpēju gādību. Tā,

piem., Baltijas civillikumu p. 9. otrā daļā saka, ka sievai tiesība prasīt no

vīra „visos gadījumos, sevišķi juridiskās lietās, aizsardzību un palīdzību".

Ari Vācijas BGB komentāri pie p. 1353 paredz laulāto morāliskus pienā-

kumus vienam pret otru un morālisku savstarpēju gādību. 23) Līdzīga

nozīme ir Francijas kodeksa 212. pantam, Šveices kodeksa 159. pantam

v. c. Mūsu projekta tekstā no svara ir savstarpējas gādības prin-

cips, kas ir jauninājums, salīdzinot ar Baltijas civillikumiem.

111.

Svarīga principiāla nozīme ir projekta 11. pantam, kurā izpau-

žas vīra varas princips: „Vīram, kā ģimenes galvai,

pieder izšķiroša balss ģimenes dzīvē; starp citu, viņš

noteic dzīves vietu."

Tiešām, pēc līdz šim valdošā uzskata, ģimenes tiesības pēc savas

koncepcijas ir vienas personas vara pār otru. Pēc prof. Sinaiska pa-

rauga, tā apzīmējama ar formulu P—P\ kur P — varas subjekts, P
1

—

otrā persona, viņa varas objekts, bet strīpiņa apzīmē šo personu attie-

cības. 24

). Valdošie uzskati tādā kārtā ģimenes tiesības pēdējā laikā iegu-

vuši viena dzimuma virskundzības sankciju. Bet ģimenes

attīstības vēsturē šīs viena dzimuma virskundzības institūts ir mainījies:

tagadējās vīra virskundzības vietā zināmos laikos un zināmās tautās ir

pastāvējusi sievas virskundzība.
„
Viena dzimuma vienpusīga paklausība

ģimenē ir viena dzimuma virskundzības produkts un tas ir gluži neatka-

rīgs no tā, vai virskundzība pieder vīram vai sievai."
2r

') Sievas virs-

kundzības institūts ļoti noteiktā veidā bijis pazīstams Ēģiptē, ari Spartā.

un pie daudzām „dabas tautām" tas pastāv vēl tagad (piem. pie kam-

čadaliem, Marianu, Irokazu, Kantabru, Zambezi ciltīm v. c).
26

) Jaunākā

23) Guttentagsche Sammlung Nr. 38/39, 1920, Ss. 796—797.
24 ) ~PyccKoe rpanu. upaßo", 313—314.

25) Dr. M. Vaertig — „Die weibliche Eigenart im Mānnerstaat und die mānnliche

Eigenart im Frauenstaat", Karlsruhe i. 8., 1921, S. 12.
M) Sk. Dr. M. Vaertig, SS. 3—15. „Ir, piem., zīmīgi, ka ēģiptiešu laulības pāra

nobildējumos parasti sievas roka uzlikta virsū vīra rokai. Saderināties priekš vīrieša
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Eiropas civilizācijas laikā virsroku ņēmusi vīra vara. un XVIII. g. simtenī

juristi dod jau stingri formulētu vīra varas teoriju, kuras pamati

ir sekošie: 1) sieviete pēc savas dabas ir vājāka, kādēļ tai vajadzīga

vīra aizgādnība; 2) ģimenē vienā laikā nevar pastāvēt divas — vīra

un sievas — varas. Šo teoriju visspilgtāk izpauda vācu jurists Justi.
27)

Vīra virskundzības princips tomēr ir pārdzīvojis vairākus attīstības

etapus. Senatnē ģimene bij dibināta uz vīra absolūtas varas

pamatiem: laulāto ļaužu attiecības (pēc formulas P—P 1) bij saprotamas

kā vīra tiesības uz pašu sievas personu kā objektu. Ar laiku notiek

zināma vīra varas transformācija, un to iztulko jau kā vīra aizbild-

nību pār sievu. Beidzot, ģimenes tiesības sāk atzīt, ka vīrs un sieva

abi stāv ģimenes priekšgalā, bet vīram tomēr kā ģimenes oficiālai galvai

tiek dota priekšrocība ģimenes lietu izšķiršanā. 28). Šo pārdzī-

voto stadiju pēdas mēs vēl tagad atrodam civillikumu kodeksos. Tā,

piem., Krievijas civillikumu (X. sēj. 1. daļa) 107. pants skan: ««ena 06-

A3ana noBHiioBaTbCH My>Ky CBoeMy Kai< rjiaße ceMeficTßa, npe6ī>maTb
b īicm b jiio6bh, i b neorpaiTHHeHHOM nocjiyiuaHHH, OKa-

-3bißaTb eMy BCHKoe vroKflenne h npHßH3aHiiocTb i;aK xo3flfiKa flOMa."

Baltijas civillikumu 8. pants dod vīram tiesību prasīt no sievas paklau-

sību un padevību viņa gribai". Turpretī vairākums Eiropas tautu ko-

deksu atzīst tikai vīra priekšrocību ģimenes jautājumu izšķiršanā: mo-

dernās tiesības atzīst laulību par divu patstāvīgu un līdztiesīgu personu

savienību; ja vīram pieder zināma priekšrocība, tad tikai tik tāļu, cik viņa

vārdam tiek dots pārsvars vispārējās ģimenes lietās. Tikai tā ir sapro-

tams izteiciens, ka vīrs ir ģimenes galva."
20

) Švveices jaunā civilko-

deksa (1907.) 160. pants ari atzīst vīru par ģimenes galvu. Vācijas BGB.

gan nesauc vīru par ģimenes galvu, bet faktiski piešķir tam kā vīram,

tēvam un aizbildnim, „ģimenes galvas" priekšrocības: viņam ir piešķirta

„priekšrocība visu šo jautājumu izšķiršanā, kas attiecas uz ģimenes dzīvi"

(p. 1354.).

seno ēģiptiešu valodā nozīmējis „pie meičas paslēpties", apprecēties priekš vīrieša

nozīmējis: „sieva sēž pie vīra". (S. 15). — Makša Mūllera grāmatā „Die Liebespoesie

der alten Aegvpter" (laikmetā ap 1400. g. pr. Kr.) lasām, ka no tā saucamā „Londonas

īokraksta" 19 dziesmām 15 gadījumos mīlas iniciative nāk no sievietes (die Frau als

Liebeswerberin) un tikai 4 gadījumos vīrietim piederējis vārds." (S. 5).
2T) Johann Heinrich Gottlob von Justi — „Rechtliche Abhandlung von denen

Ehen, die an und vor sich selbst ungiiltig und nichtig sind. / Wobey zugleich von dem

Wesen der Ehe und dem groszen Einflusse der Ehegesetze m die gliickseligkeit des

Staats gehandelt wird." Lpz., 1757. 46—47. lpp.
28) Sk. rToKpoBCKHH — „Ochobh. npo6;ieMf>i rpa>Kx npaßa", 163—164.

2e ) EIoKpoBCKHH, 167. — Līdzīgā kārtā prof. Sinaiskis raksturo vīra varu kā zi-

nāmu ģimenes tiesību kopību, kas „priekšrocīgi piešķirta vīram un tēvam, salīdzinot

ar sievu un māti." Sk.
n
JīaHHoe h hmjiu. nojioHCHHe 3aMy>KHeH jKeHmHHH", 279.
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Visi pievestie piemēri tomēr rāda, ka nav noteikta jēdzie-

na par vīru kā ģimenes galvu un precizā juridiskā ter-

minoloģijā tam nav vietas. Ja mēs ari pieņemtu, ka pastāv motivi, kuri

attaisno priekšstatu par vīru kā ģimenes galvu, tad jurisprudencei vajaga,

„saskaņā ar dzīves prasībām, normēt tikai reālas attiecības, lai dzīve

neapietu viņas normas un ar to nemazinātu viņas cieņu". 30

) Bet te ir

mazāk no svara jautājuma formālā puse, jo lietas būtība atkarājas no tā,

vai mēs vispār dzīvojam vēl tajā attīstības fazē, kad pastāv sabiedrībā

viena dzimuma virskundzība vai priekšrocība. Modernā demokrātija ar

vispārējām un vienlīdzīgām .vēlēšanu tiesībām, ar līdztiesīgu sievieti

blakus vīrietim darbā, sabiedriskā un politiskā dzīvē, runā pavisam par ko

citu. Ir taisnība Vārtigam, ka „mēs pašlaik gandrīz visā kulturelā pasaulē

pārdzīvojam pāreju no vīriešu virskundzības uz dzimumu līdztiesību".
31)

Un tādēļ ir laiks atteikties no jēdziena par vīru kā

ģimenes galvu, kas joprojām nozīmē vīrieša virskundzību vai

priekšrocību ģimenes tiesību sfērā. ' <

Mūsu projekta 11. panta otrā puse skan: „Sievai nav jāpadodās

vīra rīkojumiem, ciktāļ ar tiem ļ aun prātīgi izlietota viņam pie-

šķirtā vara: starp citu, viņai nav tam jāseko pie dzīves vietas pārmaiņas,

ja tāpēc apdraudēta viņas dzīvība vai veselība vai draud ģimenes izpo-
stīšana." Šī panta daļa, tāpat kā 10. p. otrā puse, aizgūta no BGB p. 1354,

kur ari vīra ļaunprātīga varas izlietošana ir tā robeža, kas nosaka vīra

varas izbeigšanos. Tā tad, pēc BGB un mūsu projekta koncepcijas iznāk,

ka vīra kā ģimenes galvas vara saprotama kā viņa priekšrocība, ciktāl

viņš to ļaunprātīgi neizlieto.
32

) Kā šādas priekšrocības prof. Sinaiskis

tuvāk apzīmē sekošos momentus: 1) vīrs nosaka ģimenes dzīves vietu;

2) ģimenes vienība vīra personā; 3) vīrs kā galva reprezentē ģimeni.
33

)

Prof. Tjutrjumovs tiem vēl pievieno sekošos: 4) vīram ir tiesība prasīt

no sievas, lai tā vada mājas saimniecību; 5) vīram ir tiesība uz sievas

palīdzību, ja viņš atrodas trūkumā. 34

) Tādā nozīmē ari formulēts Baltijas

civillikumu 8. pants, Itālijas kodeksa 132. p., Napoleona kod. 212. p. v. c.

Mūsu projektā šīs priekšrocības, papildinot 11. pantu, atsevišķi izteiktas

16. pantā: „Sieva pārzin saimniecību, pēc iespējas palīdzēdama vīram

viņa darbībā; ģimenes dzīves izdevumos viņa piedalās samērā ar saviem

mantas līdzekļiem; ja vīrs cieš trūkumu un nespēj pats sevi uzturēt ar

\ f

30 ) CHHaScKHH — „Jlhhh. h HMym. noji.", 280.

M) Dr. M. Vaertig — „Die weibliche Eigenart im Mānnerstaat und die mānnliche

Eigenart im Frauenstaat", S. 134. —i Šāda vīra un sievas līdztiesība, kā viuš norāda,

bijusi pazīstama Babilonijā laikmetā no 604.—485. g. pr. Kr.

32» CnnaiicKīiii — „Pycci(. rpanu. npaßo", 321.

33) Ibid., 321.

S4 )
wrpajKH. npaßo", 406.
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savu darbu, sievas pienākums ir dot viņam uzturu, samērā ar viņa sabie-

drisko stāvokli un saviem mantas līdzekļiem."

Dzīves vietas noteikšana, bez šaubām, ir atkarīga no ģimenes

locekļu darba un peļņas. Ja par ģimenes eksistenci gādātu tikai vīrs, tad

varbūt ari varētu dot vīram priekšrocību dzīves vietas noteikšanā. Bet

ja mēs šī jautājuma izpratnei ņemam palīgā drusku statistikas, tad moder-

nās sabiedrības darba dzīves aina dod mums nepārprotamus norādījumus.

„Katrs pieaugušais, neizslēdzot tēvu un māti, atrodas dažādu uzņēmēju

saimnieciskā varā, jaunākie — saimnieka varā, bērni — skolotāju varā,

bet maziņie — atstāti aizslēgtā istabā, žēli raud. Tēva vara, kas savie-

noja sevī visus varas titulus, tādā kārtā ir sadrupināta un pārgājusi uz

dažādiem varas subjektiem." 35) Par to pārliecina tās skaitļu ainas, kuras

mums uzrāda darba statistika.
36

)

Nodarbošanās Vācijā.

Nodarbošanās -

1882" «■
. -

1895
'

9

1907
- .

vir. siev. vir. siev. v;r. siev.

Lauk- un mežsaimniecībā 5.701.587 2.534.909 5.539.538 2.753.154 5.284.271 4.598.986

Industrijā un kalnrūpniec. 5.269.489 1.126.976 6.760.102 1.521.118 9.152.330 2.103.924

Tirdzniecībā un satiksmē 1.272.208 298.110 1.758.903 579.608 2.546.253 931.373

Dažādā algotā darbā
. .

213.746 183.836 198.626 233.865 150.791 320.904

lerēdui un brīvas profes. '373.593 115.272 618.335 176.648 799.025 288.311

Armijā un flotē
....

542.282 - 630.978 — 651.194

Ziemel-Amerikas Sav. Valstīs nodarbošanās (lauksaim-

niecībā, rūpniecībā, tirdzniecībā un satiksmē, mājkalp. v. c. algotā

darbā, brīvās profesijās) starp vīriešiem un sievietēm sadalās šādi:

1880. g. 1890. g. 1900. g.
skaits °/o skaits- °/o skaits °/o

Sieviešu
....

2.647.157 14,7 3.914.571 17,* 5.319.397 18,s

Vīriešu 14.774.942 85,3
18.821.090 82,e 23.753.836 81,»

Kopā
y .

17.392.099 100 22.735.661 100 29.073.233 100

Anglijā jau daudzās rūpniecības nozarēs un darba veidos sie-

viešu skaits pārsniedz vīriešu skaitu:

Nodarbošanās sievietes vīrieši

Mājkalpotāji 1.690.686 124.263

Konfekcijas rūpniecība .
. 711.786 414.637

Tekstilrūpniecība
....

663.222 492.175

Te redzam, ka nodarbināto sieviešu skaits sistemātiski pieaug, ka

sieviete kā patstāvīga pelnītāja nostājas blakām vīrietim. Tā kā darba

S5) Dr. H. KapHep — „CoiiHajii>Hī>ie (f)yHKn,HH npaßa", nep. A. B. FepKaH.

MocKßa, 1923, CTp. 98.

36) Sk. A. Bebel — „Die Frau und der Čozialismus", Sttg., 1918, SS. 216, 219, 220.
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spējīga sieviete reizē ar to ir ari sieviete ģimenes dzīves vecumā, tad

šie skaitli reizē ar to norāda, ka modernās sabiedrības ģimenē nebūt vairs

nav vīrs kā vienīgais materiālās eksistences sagādātājs.

Līdzīgu ainu rāda ari līdz šim vēl ļoti trūcīgā Latvijas darba

statistika. 1921. gadā caur Darba biržu pieņemti darba 10.892 vīrieši un

7.093 sievietes.
3T

) Rīgas statistika dod vēl noteiktākus skaitļus par

sievieti kā ģimenes apgādnieku.
38

) Caur Darba biržu pieņemtas darbā

precētas sievas, atraitnes un šķirtas sievas:

Gadi vīr. siev. kopskaits siev. °/o

1920. gadā .
.
. 3.285 4.166 7.451 56

1921. gadā .
. . 4.508 3.941 8.449 47

Ja pie visa tā vēl ņemam vērā to apstākli, ka strādnieku ģimeņu

budžetā vīra algas vien nepietiek (Vācijā iztrūkst ap 18% no vi-

siem ģimenes izdevumiem, Anglijā pat līdz 41%), 39) tad mums

kļūst pietiekoši skaidra sievietes loma ģimenē kā saim-

nieciskā organizācijā. Atkarībā no tās ari izšķirams jautā-

jums par dzīves vietas izvēli: „pienākums uzturēt ģimeni un attiecīgas

tiesības izvēlēties dzīves vietu atzīstami ne tikai vīram, bet ari sievai

tajos gadījumos, kad viņa galvenam kārtām ir ģimenes uzturētāja." Ģime-

nes organizācijas saimniecisko principu tādēļ varētu formulēt sekošā

veidā: „par saimnieku un ģimenes pārstāvi skaitās tas laulātais, kurš ar

savu darbu galvenām kārtām apgādā ģimeni. Viņš ari izvēlas dzīves

veidu un dzīves vietu. Pieņemams, ka vīrs galvenām kārtām uztura

ģimeni."
40

)

Zīmējoties uz jautājumu par sievas tiesību nesekot

vīram projekta p. 11. minētos gadījumos („ja apdraudēta viņas dzīvība

vai veselība vai draud ģimenes izpostīšana"), sakāms, ka šīs prasības ir

tādas, kuras jau sen atzītas vecākos kodeksos un saprotamas pašas par

sevi.

Turpretī sievas pienākums „v ad ī t saimniecību" (kādu uz-

liek p. 16.) vairs nesaskan ar tagadnes dzīves īstenību un milzum dau-

dzos gadījumos nav realizējams: ja sieva ar vīru abi nodarbināti fabrikā,

kantorī v. t. t, tad būtu netaisni, ka vīram tiktu piešķirta priekšrocība no

sievas prasīt vēl saimniecības vadību. To varētu prasīt no mantīgas

sievietes, kura bez darba dzīvo mājās, bet ari tad retos gadījumos viņa

būs faktiskā saimniecības vadītāja. Vispār, likuma pantos nav uzņemami

noteikumi, kas noder tikai izņēmuma gadījumos.

37) Latvijas statistiska gada grāmata 1921, 270—273. lpp.

Rīgas pilsētas statistiskā gada grāmata 136. lpp.
M) CHHaScKHH — aJlHiHoe h HMym. noji. 3aMy»(H. HceHiu.", 285.

40) CnHaScKHŽ — „Jlhhh. h. n\iym. nojio/K. 3axiy jkh, /Keiim ", 290.
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Neskaidra un varbūt ari neizpildāma daudzos gadījumos ir šī panta

pēdējā dala, kura runā par sievas pienākumu uzturēt darba ne-

spējīgu vīru, „samērā ar viņa sabiedrisko stāvokli un saviem man-

tas līdzekļiem". Varētu būt runa tikai par samēru ar sievas mantas

līdzekļiem. Bet kā, piem., bij. ģenerāla vai ministra kundze, ieņemdama

kādu zemāku kancelistes vietu, lai apgādā savu darba nespējīgo vīru

„samērā ar viņa sabiedrisko stāvokli"? Kā redzams, projekta autori te

izlietojuši Baltijas civillikumu p. 9. tekstu, kas runā par vīra pienākumiem

sievas uzturēšanā, likdami sievas vietā vīru. Baltijas civillikumu p. 8.

trešā daļā saka vienkārši, ka vīram „trūkumā tiesība prasīt uzturu".

(Redakcijas ziņā liekas lietderīgi apvienot p. 16 ar p. 12, kurš runā par

vīra pienākumiem pret sievu.)
Priekšstats par ģimenes vienību vīra personā agrā-

kos civilkodeksos saprasts tādā kārtā, ka 1) sieva iegūst visas

tiesības un privilēģijas, kuras saistītas ar vīra stāvokli, činu,

tituli, un 2) sieva pieņem vīra uzvārdu. Pirmais moments

demokrātiskā iekārtā, kur kārtu, titulu v. c. privilēģijas atceltas, atkrīt

pats no sevis, kādēļ tāds ari vairs nevarēja tikt ievests Latvijas likum-

projektā. Turpretī noteikumu, ka sieva pieņem vīra uzvārdu, lasām

15. pantā. Pēdējam momentam ir svarīga principiela un ari praktiska

nozīme. Ar meitas uzvārda apmaiņu pret vīra uzvārdu sieva itin kā

zaudē savu Juridisko individualitāti", kuru gan vajadzētu uzglabāt

katram laulātam ģimenes dzīvē.
41

) Kamēr sieva ekonomiskā ziņā atra-

dās vīra apgādībā, tad tāda prasība vēl varēja būt pamatota, bet mo-

dernā jurisprudence, cenzdamās atzīt sievas tiesību uz viņas pašas uz-

vārdu, to dara svarīgu ekonomisku un sabiedrisku iemeslu dēļ. 42

) Piem.,

mūsu pazīstamās skatuves mākslinieces Mirdza Šmidtchen, Emilija

Viestur, Milda Riekstiņ v. c, sievietes-ārstes Dr. Klāra Hūbschman, Dr.

A. Čikste v. c. katram pazīstamas pēc viņu meitas uzvārda, bet retais

zin, kāds ir viņu likumīgais vīra uzvārds. Vai būtu dibināti šādas sabie-

drībā pazīstamas sievietes ar patstāvīgu peļņu (nereti tās varbūt galve-

nām kārtām ir ari ģimenes uzturētājas) likuma vārdā spiest saukties ne-

pazīstamā vīra uzvārdā? Vīra uzvārda pieņemšanai varētu būt viens

dibināts motivs: tas palīdz radniecības sakaru noskaidrošanai. Bet —

vai tad radniecība noskaidrojama vienīgi pēc vīriešu linijas? Francijas

un Itālijas kodeksos nav noteikumu par to, ka sievai jāpieņem vīra uz-

vārds, un tur taču laikam radu raksti nav sajukuši. Mūsu projekta p. 15

vietā varbūt varētu sacīt, ka „s ievai ir tiesība uz vīra uz-

v ā r d v", t. i. viņa var to pieņemt, ja viņa vēlas.

41) Prof. Dr. H. Titze — „Recht des Burgerl. Gesetzbuches" (Sammlung Goschen),

S. 51.
4J) Sk. Chh&hckhS — „Jlhhh. h hmviu. no.i. 3aMy)KH. /Kemu.", 298.
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Formula P—P1

un jēdziens par vīru kā ģime-

nes gal v v, tā tad, atmetams, jo „laulība rada nevis attiecības

starp subjektiem un objektiem, bet īpatnējas, tiesībām neuztveramas at-

tiecības starp diviem subjektiem. Vīra vai sievietes stāvoklis nav tik-

daudz subjektivu tiesību vai pienākumu apjoms kā zināms civiltiesisks

stāvoklis (status)." 43)

Tā tad, atsakoties no projekta p. 11 (līdz ar pp. 15 un 16) vīra varas

principa, mums tā vietā liekams laulāto līdztiesības prin-

cips, un viņu attiecības regulējamas kā starp

diviem vienlīdzīgiem tiesību subjektiem. Pa daļai

tas jau atzīts Kalifornijas kodeksā — vismaz vecāku attiecībās pret

bērniem: nevienam no vecākiem nav priekšrocības bēniu uzraudzībā un

aizbildnībā (p. 206). Ari Ņujorkas 1896. g. likums atzīst abus vecākus par

līdztiesīgiem kopīgiem bērnu aizbildņiem.
44

) Saskaņā ar uzstādīto lau-

lāto līdztiesības principu, prof. Sinaiskis ir mēģinājis, tā formulēt lau-

lāto laužu personīgās attiecības: „Vīrs un sieva ir līdztiesīgi un tiem jā-

ved kopīga un saskaņota dzīve. Ģimenes dzīves jautājumus izlemjot, kā

ari nosakot dzīves vietu ģimenei, nesaskaņas gadījumā tiek pieņemts, ka

sieva pievienojas vīra lēmumam, ciktāļu pēdējais neapdraud viņas, bērnu

un vispār ģimenes svarīgas intereses."
45

) Liekas, ka demokrātiskā

iekārta prasa šādu laulāto laužu attiecību nokārtošanu.

IV.

Mūsu likumprojekta pp. 12, 13, 14 runā pār ģimeni kā saim-

niecisku organizāciju. P. 12 nosaka, ka vīrs nes ģimenes

dzīves izdevumus un ka viņa pienākums ir dot sievai uzturu, samērā ar

viņa sabiedrisko stāvokli un mantas līdzekļiem. Ciktālu vīrs ir vienīgais

vai vismaz galvenais ģimenes uzturētājs ar savu pelņu, šis pants ari pa-

reizi regulētu ģimenes saimnieciskos pamatus. Bet mēs jau no darba

statistikas redzējām, ka modernajā sabiedrībā sievietes darbs ieņem

arvienu plašāku vietu netikvien mājkalpotāju, lauksaimniecības un fabri-

kas darbos, bet ari dažādās brīvās profesijās. Sieviete, tā tad, arvienu

drošāk nostājas kā patstāvīga pelnītāja, un tam ir svarīga nozīme ģimenes

uzturēšanā. Likumprojekta p. 12 teksts, kā redzams, sastādīts ar to

aprēķinu, ka vīrs ir ja ne vienīgais, tad vismaz galvenais ģimenes apgād-

48 ) rioKpoBCKHH — „Och. npo6ji. rpanu. np.", 167. — Visumā šo principu atzīst

ari 0. v. Gierke: „In gewissem Umfange aber ist jeder Gatte fūr sich zum Trāger der

Gemeinschaft berufen." Sk. „Grundziige des deutschen Privatrechts", Enzyklopādie der

Rechtswissenschaft, Bd. I, S, 279.

v ) Sk. CnHaHCKHH — „PyccK. rpaHU. npaßo", 343.

45) Tieslietu Min. Vēstnesis, Nr. I, 1923, 44. lpp.
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nieks. Sastādītāju motivos lasām: „Jautājumā par izdevumiem ģimenes

uzturēšanai bij pieņemts uzskats, ka ģimenes dzīves izdevumus vispir-

mām kārtām uzņemas vīrs kā ģimenes galva, kura pienākums ir uzturēt

sievu."
46

) Mēs atsakāmies no „ģimenes galvas" jēdziena, un modernajā

sabiedrībā sieviete ģimenē iegūst patstāvīgas pelnītājas lomu un kļūst

no vīra saimnieciski neatkarīga. Likumdošana ir spiesta ar to rēķināties,

tai jāatzīst, ka par galveno pelnītāju ģimenē var būt ari sieva, kurai zi-

nāmos gadījumos var uzlikt par pienākumu ari uzturēt darba nespējīgu

vīru. Tādēļ ari, runājot par ģimeni kā saimniecisku organizāciju, mums

ari šajā sfērā laulāto laužu attiecības regulējamas

pēc vienlīdzības princip a.
47) Tādēļ ari būtu lietderīgi ap-

vienot noteikumus par vīra pienākumiem sievas uzturēšanā (p. 12) un

par sievas pienākumiem pret vīru (p. 16) un noteikt vispār, ka katrs

no laulātiem uzņēmās ģimenes dzīves izdevumus,

samērā ar viņa mantas līdzekļiem. BGB 1360. pantā šie

noteikumi ari ir apvienoti, tikai tur vēl nav panākta galīgā sintezē, kas

atbilstu laulāto laužu vienlīdzības un līdztiesības principam.
48

)

Zīmējoties uz p. 13 (par vīra tiesību atteikties no sievas uzturēšanas,

šķirti dzīvojot), projekta autori pareizi norāda, ka ir iespējami gadījumi,

kad sievas mantas stāvoklis ir tāds, kas neprasa vīra pabalstu (pietiekoša

pelņa, mantojums, dāvinājumi v. t. t.) un ka būtu nepareizi tādos gadī-

jumos uzlikt vīram par pienākumu uzturēt sievu pēc vispārējiem notei-

kumiem. „Tādēl komisija atzina, ka šķirtā dzīvē vīra pienākums uzturēt

sievu atkrīt vai aprobežojas ar attiecīga pabalsta izsniegšanu, ja tas

izrādās taisnīgi, saskaņā ar abu laulāto mantas stāvokli un sie-

vas iespējāmo pelņu."
49

) Šī panta redakcijai par izdevīgu paraugu ņemta

BGB 1361. panta otrā dala.

Beidzot, p. 14 teksts ari apšaubāms viņa vienpusības dēl. Tas skan:

„Ja sieva pret vīra gribu izvēlējusies sev patstā-

vīgu peļņas arodu, kurš kaitē vīra vai ģimenes vār-

dam vai interesēm, tad vīram tiesība liegt viņai

uzturu, kamēr tā nodarbojas ar šādu pelņas arodu." Šis pants, tā tad,

46) ilpoeKT, CTp. 34—35.

47) Sal. Anton Menger — „Neue Staatslehre", 1906, SS. 134—135.

*8) „Der Mann hat der Frau nach Massgabe seiner Lebensstellung, seines Ver-

mogens und seiner Erwerbsfāhigkeit zu gewāhren.

Die Frau hat dem Manne, wenn er ausserstande ist, sich selbst zu unterhalten,

den seiner Lebensstellung entsprechenden Unterhalt nach Massgabe ihres Vermogens

und ihrer Erwerbsfāhigkeit zu gewāhren.

Der Unterhalt ist m der durch die eheliche Lebensgemeinschaft gebotenerweise

zu gewāhren."
49) IlpoeKT, CTp. 36—37.
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nostājas tikai vīra pusē, bet neaizsargā tādas pat sievas intereses. Vīrs,

piem., varētu liegt sievai uzturu, ja sieva būtu, teiksim, atklātas mājas

uzturētāja. Bet ja vīrs tādu uzturētu, vai tas tāpat nekaitētu sievas un

bērnu interesēm? Bez tam, pats jēdziens „vīra vai ģimenes vārds vai

intereses" nav diezgan noteikts jēdziens, kas būtu bez grūtībām pielie-

tojams tiesu praksē.

Tā tad, visi tie panti, kuri runā par ģimeni kā

saimniecisku organizāciju un no tās atkarīgām lau-

lā to all iecī b ā m (12—14) revidē j a m i tādāgarā, lai ari

viņos izpaustos laulāto ļaužu līdztiesības princips.

Ari šinī laukā, kā pareizi uzsver Vārtigs, mēs pārdzīvojam paš-

laik pāreju no vīra, viena dzimuma virskundzības

uz abēju dzimumu vienlīdzību.
50

)

Ja civiltiesību uzdevums vispār ir galvenām kārtām regulēt mantas

attiecības, tad ģimenes tiesību uzdevums, atsevišķi ņemot, ir pareizi

normēt laulāto ļaužu attiecības ģimenē kā saimnieciskā organizācijā.

Šis uzdevums ir tikpat svarīgs kā laulības dzīves morāliskās sfēras regu-

lēšana. Un abi šie uzdevumi veicami saskaņā ar laikmeta sociālās un

ekonomiskās dzīves prasībām.

K. Tīfentāls-Dziļleja.

80) „Die weibliche Eigenart im Mānnerstaat und die mānnliche Eigenart im

Frauenstaat", S. 53.
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Pārmaiņas tiesu resora sastāvā.

lecelti:

1) Latgales apgabaltiesas prokurora biedrs Jānis Zvirbulis

par Jelgavas apgabaltiesas locekli ar ministru kabineta 1924. g. 27. maija

lēmumu; 2) Rīgas apgabaltiesas 11. kriminalnodaļas sekretārs Alberts

Akermanis par papildu miertiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas ar mi-

nistru kabineta 1924. g. 27. maija lēmumu; 3) Rīgas apgabaltiesas pro-

kurora biedrs Gavriils Menšikovs par Liepājas apgabaltiesas lo-

cekli ar ministru kabineta 1924. g. 5. jūnija lēmumu; 4) vecākais kan-

didāts uz tiesu amatiem pie Tiesu Palātas Vilis G re i c r s par Latgales

apgabaltiesas locekli ar ministru kabineta 1924. gada 5. jūnija lē-

mumu; 5) Ernests Kriķis ?>ar Latgales apgabaltiesas vecākā notāra

palīgu ar ministru kabineta 1924. g. 12. jūnija lēmumu; 6) Aizputes-

Grobiņas zemes grāmatu nodaļas sekretāra palīgs Fricis Hūns par tās

pašas zemes grāmatu nodaļas sekretāru ar tieslietu ministra 1924. g. 16.

jūnija pavēli Nr. 22; 7) izmeklēšanas tiesnesis pie Rīgas apgabaltiesas

Vladimirs M ats o n s par Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedri ar

ministru kabineta 1924. g. 19. jūnija lēmumu; 8) Rīgas apgabaltiesas

prokurora biedrs Fēlikss B 1 ū m s par Tiesu Palātas prokurora biedri ar

ministru kabineta 1924. g. 3. jūlija lēmumu; 9) Rīgas apgabaltiesas lo-

cekļi Teodors B c r g t a 1 s, Kārlis E g 1 ī t s un Pēters L c i t a n s par tās

pašas apgabaltiesas priekšsēdētāja biedriem ar ministru kabineta

1925. g. 3. jūlija lēmumu; 10) vecākais Kandidāts uz tiesu amatiem pie

Jelgavas apgabaltiesas Herberts Rasmus par Jelgavas apgabaltiesas

prokurora biedri ar ministru kabineta 1924. g. 10. jūlija lēmumu; 11)

Aleksandrs-Nikolajs Bergs par Latgales apgabaltiesas vecākā notāra

sekretāru ar tieslietu ministra 1924. g. 18» jūnija pavēli Nr. 39.—

Atsvabināti no amata:

1) Latgales apgabaltiesas vecākā notāra sekretārs Oskars Dru 11 c

ar tieslietu ministra 1924. g. 23. jūlija pavēli Nr. 43; 2) Jelgavas apga-

baltiesas prokurora biedrs Vladimirs Matsons ar ministru kabineta

1924. g. 24. jūlija lēmumu, skaitot no 1924. g. augusta. —

Pārmaiņas notaru amatos.

lecelts:

1) Jēkabs All rok s par notāru Alūksnē ar tieslietu ministra

1924. g. 27. jūnija pavēli Nr. 27. —

Atsvabināts no amata:

1) Notārs Jelgavā Pēters Juraševskis ar tieslietu ministra

1924. g. 13. jūnija pavēli Nr. 20, skaitot no 1924. g. 8. jūnija. —
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