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1926

TIESLIETU MIN. VĒSTNESIS

JVs 4.

Latvijas agrarā reforma un minoritatu

aizsardzība.

(Juridiskas piezīmes.)

Bijušo muižu īpašnieku sūdzībai, jeb pareizāki, p c t i c i-

jai, *) ar kuru viņi Latvijas agrārās reformas lietā ir grie-

zušies pie Tautu Savienības Padomes, ir pievienoti divi

teorētiski atzinumi: viens no Parīzes universitātes

profesora A. dc Lapradell'a
2

) un otris no Londonas profesora

Ballot'a. 3) Šie atzinumi mēģina dot juridisku pamatu

minētai petīcijai. Tāpēc nav lieki īsumā pakavēties pie tiem.

I.

Prof. Ballot's vispirms apstājas pie atlīdzības jautājuma.

Ar agrārās reformas likumu no 24. septl 1920. g. bij. muižu

īpašniekiem esot dota tiesība uz atlīdzību (20. p.), bet ar 30.

apr. 1924. g. likumu atņemta. No šejienes ceļas jautājums, vai

valsts-mantiniece var aizskart tās atsevišķu personu privātās

*) Pētition des propriētaires fonciers lettons appartenant aux

:minoritēs ethniques dc la Lettonie au Conseil dc la Societē des Nations.

Genēve 1925.

2) La reformē agraire en Lettonie et le droit des minoritēs. Par

A. dc Lapradelle, professeur dc droit des gēns ā la Faculte dc Droit

dc Paris.

3) Re pētition of non- lettish landowners belonging to the german,

polish and russian minorities m Latvia to the Council of the League of

Nations. Opinion Hugh L. Bellot, Doctor of Civil Law m the University

of Oxford; Barrister- at- Law; Associē dc l'lnstitut dc Droit Internatio-

nal; Professeur ā l'Academie dc Droit International dc la Haye; For-

merly Professor of Constitutional Law m the University of London.
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tiesības, kuras likumīgi iegūtas un no agrākās valsts atzītas.

Tāpēc pēc prof. Ballot'a domām pirmais, sakarā ar Latvijas

agrāro reformu izšķiramais jautājums, skanētu: „Vai 1920. g.

24. sept. agrārās reformas likums un 30. apr. 1924. g. likums

nerunā pretim Maskavas 4) līgumam, no 11. augusta 1920. g.,

Latvijas satversmei no 1922. g. 15. februāra un starptautisko

tiesību principiem;, ka valstij-mantiniecei nav tiesības neievē-

rot savu pavalstnieku pamata tiesības un atsavināt bez atlī-

dzības atsevišķu personu mantu."

Atbildēdams uz šo jautājumu prof. Ballot's pamatojas uz

Anglijas un Z.-Amerikas tiesībām. Viņa domu gaita īsumā

ir sekoša:

Pie zināmiem apstākļiem suverenai valsts varai ir tie-

sība atsavināt savu pavalstnieku mantu bez atlīdzības. Bet

tie ir izņēmuma gadījumi. Tā pēc angļu civillikumiem var

piem. nojaukt bez atlīdzības māju, lai aizkavētu ugunsgrēka

izplešanos. Tāpat var ieņemt īpašumu valsts aizsargāšanās

nolūkā. Bet atskaitot ārkārtējus izņēmuma gadījumus, kā

angļu likuma princips ir uzskatāms tas, ka par atsavinātu

mantu viņas īpašniekam tiesība prasīt atlīdzību. Tas pats ir

atzīts Ziemeļ-Amerikas Sav. Valstīs : valdībai nav tiesība at-

savināt privātu mantu vispārības mērķiem bez taisnīgas at-

līdzības.

Šis princips ir atradis sev vietu ari starptautiskās tiesī-

bās un ir piemērots gadījumos, kad valstis-mantinieces ir mē-

ģinājušas neievērot savu priekšgājēju saistības. Ir taisnība,

ka valsts-mantiniece nav saistīta ar tām savas priekšgājējas

saistībām, kurām ir maisīts privattiesisks un

publ i s k s raksturs. Tā ir ari atzīts, ka valsts-uzvarē-

tāja neatbild par sava priekšgājēja saistībām, kuras cēlušās

kara nolūkiem. Tāpat valsts-mantiiniece neatbild par savas

priekšgājējas netaisnībām vai patvarībām. Bet zīmējoties uz

privātām tiesībām ir vispār pieņemts, ka iekar o-

šana, aneksija, kādas terito r i j a s ces i j a ne-

4) Butu bijis jāsaka „Rīgas līgumam", jo miera līgums starp La-

tviju un Krieviju parakstīts Rīgā.
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aizskar ne privātas tiesības ne privātu īpašumu, vienalga kam

tas ari nepiederētu.

Latvijas-Krievijas miera līgums savā 8. pantā nosaka, ka

personas, kuras optē par Latviju, «patur savas tiesības uz

kustamu un nekustamu īpašumu saskaņā ar likumiem, kādi

pastāv valstī, kur viņas dzīvo, bet izbraukšanas gadījumā vi-

ņām ir tiesība visu savu īpašumu likvidēt vai izvest sev līdz."

A fortiori: šīs pašas tiesības piekrīt ari tiem, kuri nevien op-

tēja, bet kuri kļuva par Latvijas pilsoņiem. Miera līguma

2. pantā Krievija atsakās no savām suverenām tiesībām par

Latvijas teritoriju, kas nozīmē, ka Latvijas īpašumā ir pār-

gājuši visi publiskie īpašumi,
5) bet privāts īpašums ir noteikti

atzīts ar 8. pantu. Cedētās teritorijas tiesības, vai nu ar li-

kumu vai ar parašām noteiktas, paliek spēkā, kamēr suverenā

vara viņas nav grozījusi. Bet ari ja tiktu ievesta pilnīgi jauna

tiesību sistēma, tomēr paliktu spēkā agrākie tiesu spriedumi

un rīkojumi.

Ir taisnība, ka Latvijas agrārās reformas likums un

1924. g. 30. aprija likums par atlīdzības nokārtošanu ir pie-

ņemti likumīgā kārtībā, bet ir jāatzīst, ka pastāv ari m o r a-

-lis ka s saistības, kuras pavēl valstiij-uzvarētājai, ciktāl

tas savienojams ar viņas drošību, iekaroto teritoriju pārvaldīt

tada veida, lai viņas iedzīvotāju nastas tiktu atvieglotas un

labklājība vairota un lai zaudējumi, kuri kristu uz atsevišķiem

individiem, tiktu izdalīti vienlīdzīgi uz visiem iedzīvotājiem.

Šīs morāliskās saistības joču vairāk pastāv tanīs gadījumos,

kur attiecīgo teritoriju viena valsts otrai cedē. Ja ari nav

noliedzama agrārās reformas nepieciešamība Rīt-Eiropas val-

stīs, tad tomēr nedrīkstēja aizmirst morālisko saistību — šīs

reformas smagumu izdalīt uz visiem iedzīvotājiem. Liegdama

īpašniekiem-nelatviešiem , atlīdzību par zaudēto īpašumu, La-

tvija nav ievērojusi minētās morāliskās saistības.

Ja 1924. g. 30. apr. likums bez tam ir vēl vērsts tik pret

vienu šķiru, kā tas ir" izskanējis no parlamenta debatēm par

5) Pareizāki butu bijis teikt: visi Krievijas valsts īpašumi

Latvijas teritorijā.
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šo likumu, tad viņš ir ari antikonstiiucionels, jo runā tādā ga-

dījumā pretim Latvijas Republikas Satversmes 82. p., kurs

nosaka, ka likuma priekšā visi pilsoņi ir vienlīdzīgi.

Bet tāpat, kā minētais likums runā pretim starptautiskiem

tiesību principiem, tāpat viņš runā pretim minoritatu aizsar-

dzības principiem.

Pēckara līgumos ir skaidri noteikts, ka zignatarvalstis

resp. valdības var izdot jaunus likumus par īpašuma tiesībām

vienīgi zem tā noteikuma, ka šai likumdošanai piemīt! vispā-

rējs raksturs t. i., ka viņa attiecināma uz visām personām,

kuram valstī attiecīga manta pieder. To nosaka Versaļas lī-

guma 298. p., tāpat St.-Žermenas līguma 249. p. Minoritatu

klausula līgumos ar Dienvid-Slaviju, Čekoslovakiju un Poliju

nosaka, ka visi pavalstnieki bez rāsas, valodas vai ticības iz-

šķirības ir vienlīdzīgi likuma priekšā un bauda vienādas pri-

vātas un politiskas tiesības. Polijas līguma 12. pants nosaka,,

ka saistībām, zīmējoties uz minoritātēm, ir starptautisks

raksturs un viņas stāv zem Tautu Savienības garantijas, Lī-

dzīgi noteikumi atronami Trianonas līgumā ar Ungāriju. Slē-

dziens: zemes īpašnieki jaunās valstīs bauda visi vienlīdzī-

gas tiesības.

No pirmā acu uzmetiena liekās, ka ari 1924. gada 30. apr,

likumam ir vispārējs raksturs un viņš attiecas vienlīdzīgi uz

visu tautību zemes īpašniekiem. Taču praksē viņš ir attie-

cināts uz personām, kuras savā vairākumā ir vācu, poļu vai

krievu tautības. Tas norāda, ka šim likumam nav augstāk

minētā vispārējā rakstura un ka viņš nestāv saskaņā ar mi-

noritatu aizsardzības principiem.

Prof. A. dc Lapradell'a atzinuma domu gājiens ir īsumā

sekošs:

Tāpat kā Berlīnes līgums no 1878. gada 13. jūlijā uzlika

dažām jaunām valstīm pienākumu respektēt savu pilsoņu re-

liģisko un apziņas brīvību, tāpat ari Tautu Savienībā uz-

ņemtām jaunām valstīm bija jāuzņemās līdzīga saistība. Bet
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tā ir vēl plašāka. Lai jaunās valstis varētu kļūt par Tautu

Savienības locekļiem', viņām jāpadodās minoritatu līgumos

uzstādītiem vispārējiem principiem ne tikai atsevišķu individu,

bet ari gru p v nodrošināšanai pret šķirošanu reliģijas vai

rāsas ziņā. 1919.—1920. g. līgumos ir atzītas minoritatu

kolektīvas tiesības, kuras nav nekas cits, kā indivi-

duelu tiesību izveidojums. Var tomēr paredzēt, ka tāpat, kā

Berlines līguma noteikumus, tā ari • minoritatu aizsardzības

noteikumus mēģinās pārkāpt. Faktu, var attiecīgais likums

runās pretim minoritatu aizsardzības noteikumiem, bieži ne-

varēs redzēt no likuma teksta. Tāpēc pie jautājuma ap-

lūkošanas, vai attiecīgais likumdošanas akts runā pretim mi-

noritatu aizsardzībai, nākās ievērot sekošus divus galvenos

punktus: faktu un nolūku. Kas fakt i s k i vairāk nekā citi

cieš no tā saucamās vispārējās likumdošanas un kas juri-

diski ir tie, pret kuriem šī likumdošana mazāk vai vairāk

apslēptā veidā ir vērsta.

Minoritatu kolektīvās tiesības ir radniecīgas publiskām

individuelām tiesībām. Bet pēdējās ietilpst ari tiesība uz īpa-

šumu, par ko iet runa lielajās tiesību deklarācijās, sākot no

Amerikas atsevišķo valstu deklarācijām, līdz franču revolū-

cijas cilvēka tiesību deklarācijai. Ja ir pierādīts, ka īpašuma

tiesības ir uzskatāmas, kā personas dzīvei nepieciešamas un

viņas brīvību papildinošas pamattiesības-, tad šo īpašuma tie-

sību aizskāršana, atsavinot tās bez atlīdzības, ir atzīstama par

nepielaižamu, kaut ari minoritatu statūts nebūtu formeli pār-

Mptis, Bet tāpat kā cilvēka tiesībās bez tiesības uz dzīvību

un brīvību ietilpst ari tiesība uz īpašumu, tāpat ari minoritatu

tiesībās, lai gan attiecīgie līgumu panti runā tikai par dzīvību

un brīvību, ir ietverama ari tiesība uz īpašumu, jo minoritatu

statūts ir tikai cilvēka tiesību tālāks izveidojums. Ja minori-

tatu līgumi tieši nodrošina minoritātēm dzīvību un brīvību, tad

līdz ar to ir nodrošinātas ari tiesības uz īpašumu, ņemot vērā

šo tiesību ciešo sakaru ar dzīvību un brīvību. Tā tad mino-

ritatu līgumos lieta grozās ap tieši minoritatu locekļiem ga-

rantētu tiesību, „kā d a ari nebūtu izturēšanās pret
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vairākumu, ja, piemēram, uzstāda hipotēzi,

ka piepe š i vairākums iedomātos atteikties

no īpašuma tiesīb ā m. Tāds solis, kurš neaizskārtu

ārzemniekus, nekādā ziņā nedrīkstētu aizskārt ari minoritā-

tes." Tāpat pamatojoties piem., uz miioritatu līgumu notei-

kumu, ka visi pilsoņi bauda vienlīdzīgas civiltiesības, ir jānāk

pie slēdziena, ka ja likums neatļauj atsavināt īpašumus bez at-

līdzības, tad mazākuma tautības pilsoņiem, pamatojoties uz

viņiem piešķirto vienlīdzīgo civiltiesību pamata, ir tās pašas

tiesības.

Minoritatu līgumu nosacījumi, kuri uzliek jaunajām

valstīm zināmas saistības, nav domāti kā tekstu ārējās fasādes

un quasi-formulas, bet kā efektīva īstenība. Lieta negrozās

ap to, vai minoritatu tiesības respektētas dc jure, bet gan vai

tās ievērotas dc facto. Un Latvijas agrārā reforma gulstas

vienīgi uz mazākuma tautībām (no 2.700.000 ha atsavinātas ze-

mes vienīgi 20.000 ha pieder vairākuma tautībai). No otras

puses ari debates pie likumprojekta apspriešanas, sevišķi

M. Gailīša kga, komisijas referenta, referāts, kā ari Latvijas

zemkopības ministra V. Zamueļa kga raksts vienā pusoficielā

izdevumā skaidri pasaka, ka agrārās reformas mērķis ir ap-

spiest sveštautībnieku iespaidu. Tāpēc agrārās reformas li-

kums ir atzīstams par pretim runājošu minoritatu statūtam,.

Starptautiskā jurisprudence šinī jautājumā ir noteikta. Kā

precedents uzskatāma lieta par vācu kolonistu zemes atsavi-

nāšanu Polijā.
6) Šinī lietā ir konstatēti sekoši principi:

1) Poļi ir apgalvojuši, ka līgumi negarantē minoritātēm īpa-

šuma aizsardzību. No vācu puses, turpretim, apgalvots, ka

īpašuma tiesības tomēr netieši garantētas, bez tam vienlīdzība

civiltiesībās neatļauj aizskārt minoritatu īpašuma tiesības, ja

vairākuma tautības īpašumi paliek neaizskārti. Starptautiskā

6) Patiesībā starptautiskās tiesas lēmumiem nav precedenta rak*

sturs, jo viņas statūtu 59. p. skan: „La dēcision dc la Cour nest obliga-

toire que pour les parties en litige et dans le cas qui aētē

dē c i dē."
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tiesa konstatē, ka visi Polijas pilsoņi vienlīdzīgi likuma priekšā

un bauda tās pašas civilās un politiskās tiesības. Zem civi-

lām tiesībām ir jāsaprot privāttiesības, kas izriet no līguma,

zīmējoties kā uz kustamas tā nekustamas mantas valdīšanu un

lietošanu.
7)

2) No poļu puses tālāk ir norādīts, ka atsavināšanas li-

kums neattiecas tik uz vācu tautības pilsoņiem, bet ari uz

ārvalstniekiem un pie minoritātēm nepiederošiem pilsoņiem.

Tiesa atzīst, ka pamatos neko negroza tas apstāklis, ka likuma

teksts nedara tiešu izšķirību starp tautībām un ka dažos

atsevišķos gadījumos likums piemērojams ari pret nevāciem.

Vajadzīga ir faktiska vienlīdzība un ne tikai formela vienlīdzī-

ba, kas izpaužas tikai likuma burtā. Galvenais apstāklis kon-

krētā gadījumā ir tas, ka personas, kuru tiesības apstrīdētas,

visā visumā pieder pie vācu tautības.8)

3) No poļu puses apgalvots, ka likumi jāvērtē pēc viņu

nodoma, lai konstatētu, vai viņi runā vai nerunā pretim mino-

ritatu statūtam. Ja atsavināšanas likums ari aizskar ne-poļus,

tad ne tamdēļ, ka viņi ir vāci, bet tamdēļ, ka viņiem bija zi-

nāms tiesisks stāvoklis zīmējoties uz viņu īpašumu. Tiesa,

turpretim, atzīst: ja ari Polijas rīcībai var atrast izskaidroju-

mu, tomēr taisni šādu rīcību minoritatu statūts grib novērst.

Minoritatu līgums grib novērst cēloņus apspiešanai, kon-

fliktiem, tautību un ticību naida izpaudumiem, lai uzturētu spē-

kā to stāvokli, kas pastāvēja līguma noslēgšanas laikā, nostā-

dot minoritātes zem Tautu Savienības bezpartejiskās pro-

tekcijas. 9

)

7) Starptautiskās tiesas atzinuma teksts šinī vietā skan: „L'ex-

pression droits civils dans le traitē comprend sans aucun doute

les dro i t s pri v ē s qui decoulent dun contrat relatif ā la possession

ou ā l'usage dc biens soit meubles soit immeubles."

8) Tiesas atzinuma attiecīga vieta: „Le point primordial et fon-

damental est en Tespēce que les personnes dont les droits sont actuelle-

ment contēstē sont, dans l'ensemble, des personnes dc race

allemande."

B) Tiesas atzinuma attiecīga vieta: „L'intention dc cc traitē est,

sans aucun doute, dc tarir une source dangereuse d'oppression, dc
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Šie trīs principi nu ir attiecināmi ari uz Latvijas agrāro

reformu:

1) Latvijas agrārās reformas likums atsavina nospiedo-

šā vairumā minoritatu zemi un 1924. g. 30. apr. likums atceļ

valdības pienākumu atlīdzināt par atsavināto mantu. īpašuma

tiesību pārkāpums uzskatāms par konstatētu.

2) Kaut ari Latvijas agrārās reformas likums formulēts

vispārējā garā, tāda vispārība tomēr neizslēdz minoritatu sta-

tūta neievērošanu. Vienlīdzībai, par kuru runā šis statūts, jā-

būt konkrētai, praktiskai, efektivai — faktiskai vienlīdzī-

bai. Vērība nav jāpiegriež likuma burtam, bet'viņa prak-

tiskām sekām; kad no bezatlīdzības atsavinātiem 2.700.000 ha

tik 20.000 ha pieder vairākuma tautībai, tad faktiskas vienlī-

dzības nastu ziņā nav.

3) Minoritatu statūtā nolūks ir aizkavēt izpausties tau-

tību un ticību naidam un aizstāvēt to stāvokli, kas pastāvēja

līguma slēgšanas laikā. Ja tāpēc Polijas likums, par kuru at-

zinumu devusi Starptautiskā Tiesa, nav savienojams ar šo sta-

tūta nolūku, tad kādēļ lai Latvijas 1920. un 1924. g. likumdo-

šanas aktiem nebūtu tas pats raksturs? Viņi apspiež veselas

trīs tautības (vācus, krievus un poļus). Lai šīs tautības ap-

spiestu, Latvija atsaucas uz divu īpašuma tipu izšķirību: uz

muižnieku un zemnieku zemēm, riskējot pavairot šķiru un

tautību konfliktus, neievērojot pēckara līguma garu, kas prasa

iekšēju mieru starp tautībām un šķirām, kāds miers ir nepie-

ciešams starptautiskam mieram, vispasaules mieram, kas sa-

vukārt var dibināties tikai uz sociālās taisnības pamatiem.

136

Mēs esam apskatījuši īsumā argumentus, kurus minētie

autori, prof. Ballot's un prof. LapradeH's, ir vērsuši pret La-

tvijas agrāro reformu. Pirms pāriet pie šo argumentu iztir-

rēcriminations et dc conflilts, d'empēcher les haines dc races et dc crov-

ances dc se manifester et dc proteger les situations acquises au jour dc

sa conclusion, en plagant les minoritēs d'aujourd'hui sous la protecticn

impartiale dc la Sociētē des Nations."
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zāšanas, rekapitulēsim īsumā Latvijas starptautisko stāvokli

minoritatu aizsardzības lietā.

1920. g. 15. dcc. Tautu Savienības asambleja ir pieņēmusi

lēmumu, kurā ieteic Baltijas valstīm, gadījumā ja viņas uz-

ņem Tautu Savienībā, spert attiecīgos soļus, lai nodrošinātu

minoritatu līgumu galveno principu piemērošanu un vienoties

šinī lietā ar Padomi.

1921. g. 13. septembrī Latvijas priekšstāvis ir paziņojis,

Ita Latvijas valdība piekrīt augšminētam lēmumam un ir ga-

tava stāties šinī lietā sakarā ar Padomi.

1923. g. 7. jūlijā Latvijas pārstāvis valdības vārdā ir nā-

cis Padomes sēdē ar deklarāciju, kuras svarīgākās vietas skan:

«Pamatodamies uz to, ka pie minoritatu jautājuma nokārtoša-

nas Latvijā jārēķinās ar Latvijas valsts konstitūciju un suve-

renām tiesībām, kā ari ar sociālo nepieciešamību un vērā ņe-

mot ... ka Latvija ir labprātīgi spērusi vajadzīgos soļus mi-

noritatu aizsardzībai, kā ari ievērojot to, ka ar minoritatu aiz-

sardzību Latvijā saistītie dažādie jautājumi tiek no Latvijas

valdības pētīti, pagodinos likt priekšā izbeigt sarunas starp

Latvijas valdību un Padomi par minoritatu aizsardzību La-

tvijā. Padomei tomēr ir tiesība no jauna pacelt šo jautājumu

un atjaunot sarunas, ja viņai izliktos, ka minoritatu stāvoklis

Latvijā nesaskan ar dažādos tā saucamos minoritatu līgumos

ievestiem vispārējiem principiem. Tāpat ari Latvijas valdī-

ba no savas puses varēs prasīt sarunu atjaunošanu... Gadī-

jumā, ja izceltos domu starpības par šīs deklarācijas juridisko

vai faktisko pusi, Latvijas valdība patur sev tiesību celt jau-

tājumu priekšā Starptautiskai Tiesai dēļ atsauksmes, kurai

būs konsultativs raksturs. Pats par sevi saprotams, ka ari

Padomei būs tiesība prasīt jautājuma nodošanu tiesai."

Šo deklarāciju Latvijas ministru kabinets ir apstiprinājis

1923. g. 19. jūlijā un tā paša gada 1. septembrī Tautu Savienī-

bas Padome, noklausījusies paziņojumu par to, ir ņēmusi vērā

šo aprobāciju.

Pie minoritatu aizsardzības vispārējiem principiem sa-

skaņā ar tā sauktiem minoritatu līgumiem pieskaitāmi sekoši,

jo viņi atkārtojās visos minētos dokumentos.
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Visiem iedzīvotājiem bez rāsas, valodas vai ticības iz-

šķirības ir garantēta dzīvība un brīvība, reliģiska kulta pu-

bliska un privāta piekopšana, vienlīdzība likuma priekšā, vie-

nādas civilas un politiskas tiesības, brīva mātes valodas lie-

tošana privātā un veikaliskā satiksmē, ticības lietās, presē,

publikācijās, atklātās sapulcēs. Piemēroti atvieglojumi („fa-

cilitēs raisonables", „facllitēs appropriēes") ir jādod minoritā-

tēm valodas ziņā tiesas priekšā. Pavalstnieki, kuri pieder pie

minoritātēm, bauda juridiski un faktiski to pašu apiešanos un

tās pašas garantijas, kā vairākuma tautības piederīgie

(„jouiront dv mēme traitement et des mēmes garanties en

droit et en fait"). Viņiem tiesība uz sava rēķina ierīkot un

pārvaldīt labdarības, reliģiskus un sociālus iestādījumus, sko-

las un citas audzināšanas iestādes. Kur dzīvo attiecīgs vērā

ņemams skaits („ou rēside une proportion considērable") va-

lodas minoritatu piederīgo, tiem jādod valsts un pašvaldības

uzturāmo skolu ziņā piemēroti atvieglojumi, lai pamata skolās

nodrošinātu bērniem mācību mātes valodā. Tāpat šinīs gadī-

jumos minoritātēm novēlama daļa no budžeta līdzekļiem iz-

glītībai, kultam un labdarībai.

Šie principi ir atrodami piem. St.-Žermenas līgumā ar

Austriju (63., 66., 67. un 68. p. p.), Trianonas līgumā ar Ungā-

riju (sevišķi 55., 58., 59. p. p.), Neilī. (Neuillv) līgumā ar Bul-

gāriju (50., 53., 54. un 55. p. p.), Sevras līgumā ar Turciju (se-

višķi 141., 145., 147., 148. p. p.), Versaļā parakstītā līgumā ar

Poliju (sevišķi 2., 7., 8. un 9. p. p.), Parīzē noslēgtā līgumā ar

Rumāniju (2., 8., 9. un 10. p. p.) v. c.

Latvija nav parakstījusi līguma par minoritatu aizsardzī-

bu. Taču abpusēji aprobētā deklarācija ir uzskatāma ne ma-

zākā mērā par saistošu, jo ir notikusi vienošanās par-satura

principiem, pie kam varbūtējie strīdi par šo principu juridisko

un faktisko pusi ir atstāti Starptautiskās Tiesas konzultativai

atsauksmei. Tas apstāklis, ka Tautu Savienība var no jauna

uzsākt ar Latviju sarunas, ja viņai liktos, ka minoritatu stā-

voklis Latvijā nesaskan ar minoritatu aizsardzības principiem,

ir tulkojams kā vienošanās noteikums, ka Latvija ir apņēmu-
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sies uzturēt minoritatu stāvokli, mazākais, tadu, kadu prasa

minoritatu aizsardzības līgumu vispārējie principi

IV.

Kā to pietiekoši skaidri rāda augstāk atzīmētie mino-

ritatu aizsardzības vispārējie priacipi, kuru pamatā savukārt

guļ vispārējās, demokrātiskās vienlīdzība s

princips starp vairākuma un mazākuma tautību valsts

pilsoņiem, minoritatu līgums negrib radīt minoritā-

tēm priviliģētu stāvokli valstī. Un tas citādi ari

nav domājams. Tautu Savienība ir demokrātiska laikmeta

instruments, kaut ari gaužām nepilnīgs un bieži visai nedemo-

krātiskiem nolūkiem izmantojams instruments. Bet savā

idejā Tautu Savienība ir modernās demokrātijas ierocis.

Tāpēc ar Tautu Savienības ideju pilnīgi nesavienojams būtu

nolūks radīt sevišķas privilēģijas vienai' vai otrai kolektivai

grupai, vai radīt sevišķas kolektīvas tiesības ar privilēģi-

ju raksturu. No šejienes loģiski izriet tas, ka minoritatu

līgumu nolūks, kuri ir doti Tautu Savienības rokās, nevar būt

tādu kolektīvu tiesību statuēšana, kuras nostādītu aizsargāja-

mās minoritātes valstī priviliģētā stāvoklī pret vairākuma tau-

tību.

Ja mēs vienosimies par šo loģiskās interpretācijas slēdzie-

nu, tad, acīmredzot, krīt prof. LapradeH'a apgalvojums, ka ar

minoritatu aizsardzības līgumiem ir domāts attiecīgām mino-

ritātēm nodrošināt zināmā mērā status quo ante bellum ari

īpašuma tiesībās un īpašuma apjomā, kaut ari vienā vai otrā

veidā grozītu vairākuma tautības piederīgo īpašuma tiesības.

Prof. LapradelPs vārdu pa vārdam saka: „Šeit lieta grozās

ap minoritatu locekļiem tieši garantētu tiesību, kāda ari ne-

būtu izturēšanās pret vairākumu, ja, piemēram, uzstāda hipo-

tēzi, ka piepeši vairākums iedomātos atteikties no īpašuma

tiesībām. Tāds solis, kurš neaizskārtu ārzemniekus, nekādā

ziņā nedrīkstētu aizskārt ari minoritātes".
10

)

10) „... il s'agit ici dun droit directement garanti aux

membres dc la minoritē, quel que soit le traitement dc la majoritē,
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Kā redzams, šī profesora kga tēze, kura statuē zināmai

valsts pilsoņu kategorijai priviliģētu stāvokli pret vairākuma

tautībai piederīgiem valsts pilsoņiem (savā ziņā privilegia

favorabilia), nesaskan ar augstāk pievesto loģiskas interpre-

tācijas slēdzienu, kas izriet no Tautu Savienības demokrā-

tiskās idejas. Ari paši teksti visur runā tikai par vienlīdzīgu

izturēšanos pret minoritātēm un vairākuma tautību. 11

) Līdz ar

to krīt prof. LapradeH'a tēze, pie kuras uzstādīšanas profesora

kgs ir laikam vairāk juties advokāta lomā, kam jāaizstāv sava

klienta lieta.

Bet līdz ar nule minēto prof. Lapradell'a tēzi, krīt ari

viens no galveniem pamatiem Latvijas agrārās reformas juri-

diskā apkarošanā. Ja nu ir skaidrs, ka tādā pat kārtā,

kā valsts var aizskārt to savu pilsoņu īpašu-

ma tiesī b a s, kuri pieder pie vairākuma tau-

tības, tādā pat kārtā viņa var aizskārt līdzās

šīm vairākuma tautības īpašuma tiesībām

ari aizsargājamo minoritatu īpašuma tiesī-

bas, nepārkāpjot ar to minoritatu aizsardzī-

bas līgumu burtu, nolūku un principus.

Bet, saka tālāk prof. Lapradell's, pie jautājuma aplūko-

šanas, vai attiecīgais likumdošanas akts runā pretim minoritatu

aizsardzības līgumu principiem, ir no svara konstatēt: vispirms
faktu — kas visvairāk cieš no aplūkojamā likuma — un otr-

kārt nolūku — kas juridiski ir tie, pret kuriem likums at-

klātā vai apslēptā veidā ir vērsts. Un agrārās reformas li-

kumu aplūkojuši, abi minētie autori nāk pie slēdziena, ka tas

apstāklis, ka agrārās reformas likums ir vērsts pret minori-

celle-ci se fut-elle, par hypothēse, privēe, dans un subit elan dc renon-

cement, dv droit dc propriētē. D'une telle mesure, qui ne saurait frap-

per les etrangers, elle ne saurait, incontestablement, frapper les mino-

ritaires."

11) „Tous les ressortissants... seront ēgaux devant la loi et

jouiront des mēmes droits civils et politiques sans distinction dc race,

iangage ou religion." „Les ressortissants... appartenant ā des mino-

rites ethniques, dc religion ou dc langage jouiront dv mēme traitement

et dc mēmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants..."
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tatēm, izriet no tā fakta, ka starp atsavinātām zemēm (muižu

zemēm), vairums bija tādu personu īpašumā, kuras piederēja

pie Latvijas mazākuma tautībām.

Ja nostātos uz tāda viedokļa, ka likuma nolūku — ap-

karot minoritātes — nosaka jau aritmētiskā propor-

cija, kādā zem attiecīga likuma krīt vienas vai otras tautī-

bas piederīgie, tas piespiestu likumdevēju katrreiz iepriekš

kalkulēt, kā procentuāli attieksies katrs likums uz atsevišķām

tautībām, un padarītu neiespējamu ikkuru saimniecisku likum-

došanu, kas gribētu uzlikt zināmām socialsaimnieciskām gru-

pām kādas nastas, ja šinīs grupās vairums piede-

rētu pie mazākuma tautībām. Tā piem. Baltijas

valstīs tirdzniecībā un rūpniecībā līdz šim dominē mazākuma

tautību elements un katra nodokļu nasta vai ierobežojums

rūpnieciskos un tirdznieciskos uzņēmumos skaitliski lielākā

apmērā var gulties uz personām, kuras pieder pie mazākuma

tautībām, nekā uz tām personām, kuras, piem. Latvijā, pieder

pie vairākuma tautības un kuru galvenā, skaitliski visvairāk

izplatītā nodarbošanās ir zemkopība. Acīmredzot, ne šādā

stāvoklī var sevi nostādīt to valstu likumdošana, kuras vai nu

parakstījušas attiecīgus minoritatu aizsardzības līgumus, vai

ari, kā Tautu Savienības locekļi, atzīst morālisku pienākumu

neapspiest savas minoritātes. Un tāpat, acīmredzot, Tautu

Savienības un viņas starptautisko līgumu nolūkos nevar būt

bijis, nostādīt šo valstu likumdošanu un līdz ar to viņu attīstību

iekšēji neiespējamos, jo absurdos, noteikumos.

Latvijā, kura savā likumdošanā un pārvaldē nav taisī-

jusi nekādu izšķirību starp saviem pilsoņiem tautības, reliģi-

jas vai rāsas ziņā, būtu aizsprostots ikkuras saimnieciskās li-

kumdošanas ceļš, ja Latvijas likumdevējs būtu turējies pie ie-

skata, ka katru likumu var jau uzskatīt par minoritatu apspie-
šanas aktu, ja šis likums, attiekdamies uz kādu social-saimnie-

cisku grupu, slāni vai šķiru, kurā minoritatu tautības

piederīgie ir vairākumā, aizskar šīs minoritātēs da-

ļa s piederīgos līdzīgi pārējiem attiecīgās saimnieciskās gru-

pas locekļiem. Tādā gadījumā minoritatu apspiešanu varētu
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ieraudzīt dažā labā nodokļu likumā, kas zīmējas uz tirdznie-

cību un rūpniecību. Tad Latvijai, piem., nebūtu iespējams ie-

vest tabakas monopolu, ko šobrīd pēta un teorētiski sagatavo,

jo visas lielākās tabakas fabrikas atrodas nelatviešu rokās un

no tām šīs fabrikas, monopolu ievedot, būtu vienā vai otrā

veidā jāatsavina. Tas pats, piem., attiektos uz Latvijā disku-

tējamu sērkociņu monopolu. Tāpēc, ja ari tolerance pret mi-

noritātēm prasa, lai viņu īpašuma tiesības tiktu aizsargātas lī-

dzīgi vairākuma tautības īpašuma tiesībām, tomēr loģiski ir

jānāk pie slēdziena, ka ne katra īpašuma tiesību aizskāršana,

lai viņa ari konkrētā gadījumā smagāki gultos uz vienu vai

otru minoritāti, ir jau minoritatu apspiešana, resp. viņu neaiz-

sargāšana. Nevar noliegt nevienai valstij sava iekšējā miera,

savu sociālo nepieciešamību dēļ un saimnieciskās attīstības un

stabilitātes labā aizskārt vienu vai otru social-saimniecisku

grupu šķiru vai slāni, apgrūtinot viņu ar samērā lielākām

nastām, — kaut ari viņa vidū vairākums piederētu pie mino-

ritātēm — ja vien to prasa valsts pašuzturēšanās princips,

kurš taču katras valsts dzīvē atzīstams par vienu no pama-

tā principiem.

Tāpēc, lai noteiktu, vai viens vai otrs likums ir kvali-

ficējams, kā akts, kas nerespektē minoritatu vienlīdzību ar

pārējiem pilsoņiem, nepietiek ar to vien, ja norāda, ka

skaitliski attiecīgais likums attiecas vairāk uz personām,

kas pieder pie mazākuma tautībām. Blakus šīm skaitliskām

attiecībām ir jāpierāda, ka 1) likumdevēja nolūks ir bijis kaitēt

minoritātēm, vai vienai no viņām, vispār, 2) ka attiecīgo li-

kumu nava izsaukusi sociālā nepieciešamība, nepieciešamība

nostiprināt pašu valsti un 3) ka attiecīgais likums runā pretī

tam „ordre public", kāds attiecīgā valstī pastāv, vai kādu viņa

ir spiesta vai vēlas vēsturiski-politisku apstākļu dēļ nodibināt.

Pieejot ar šīm trim mērauklām pie Latvijas agrārās re-

formas likuma, mēs nonākam pie sekošiem, īsumā saņemtiem

slēdzieniem:

, Latvijas agrārās reformas likums, — varbūt paātrinātā

gaitā — ir turpinājis to attīstību, kura izlobās no mūsu agra-
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rās vēstures, no zemnieku likumdošanas aktiem Krievijas laikā.

Šī tendence ir: vēsturiski izaugušās muižu zemes,
12

) šī feodālā

īpašuma veidā, samazināšana un zemnieku zemju paplašināša-

na. Latvijas agrārā reforma, vēlēdamies nodibināt Latvijai

tipisku zemnieku saimniecību veidu, uz kuru tiecas visa Latvi-

jas agrāro attiecību vēsture, samazina muižu zemi līdz vidē-

jās zemnieku saimniecības apmēram, atsavina pārējo muižu

zemi un piešķir to bezzemes zemniekiem. Neatvairāma bez-

zemes zemnieku tieksme pēc zemes ir radījusi muižu zemes

atsavināšanas sociālu nepieciešamību. Nevien Latvija, bet

ari pārējās Baltijas valstis ir bijušas nostādītas agrāru reformu

nepieciešamības priekšā. Rīt-Eiropā varēja pastāvēt tikai tāda

valsts iekārta, kas izveda agrāro reformu. Valsts pašaizsar-

dzības princips tāpēc prasīja muižu zemes atsavināšanu, tāpat

kā šīs pašaizsardzības princips ir prasījis un prasa agrārās re-

formas izvešanu pārējās Rīt-Eiropas zemēs. Tāpēc ir pilnīgi

neiespējams pierakstīt Latvijas likumdevējam motīvus, it kā

viņš agrārās reformas likumu izdevis ar nodomu kādu grupu

apspiest vai kaitēt vienai vai otrai minoritātei.

Ja Latvijas republika nebūtu ķērusies pie muižu zemju

atsavināšanas resp. pie savas agrārās reformas, vinu būtu

dziļi satricinājuši vai pat izpostījuši iekšēji nemieri. Bet ari

saimnieciskā nepieciešamība prasīja muižu zemju atsavināšanu.

Muižu lielās platības pēc pasaules kara bija lielsaimniecībās

apsaimniekojamas vienīgi ar lielu kreditu palīdzību, jo karš

bija izpostījis muižu dzīvo un nedzīvo inventāru. Kapitāls,

turpretim, uz Latviju, kurā agrārā reforma nebūtu bijusi iz-

vesta ūn kura pastāvīgi būtu atradusies pilsoņu kara priekšā,

protams, nebūtu nācis, lai investētu ilgtermiņa kredita veidā

savus līdzekļus Latvijas lielgruntniecības saimniecībās, kuru
nākotne būtu bijusi apdraudēta. Jau pirms agrārās reformas

muižu zemju īpašnieki bija spiesti lielās platībās izrentēt savas

muižu zemes sīkiem rentniekiem. Tāpēc ari saimnieciskā ne-

12) Ne muižnieku zemes, ka raksta autori, — jo muižnieku

zemes Latvijas likumi nepazīst, bet gan muižu zemi (Hofesland).
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pieciešamība — labi vai slikti — rādīja ceļu uz zemnieku saim-

niecību nodibināšanu.

Šos apstākļus ievērojot, nav apšaubāmi Latvijas likum-

devēja motivi, kuri īsi un skaidri izteikti agrārās reformas li-

kuma 1. pantā: „Jaunu saimniecību ierīkošanai un pastāvošo-

sīksaimniecību paplašināšanai, kā ari dažādu saimniecisku uz-

ņēmumu, sociālu labierīcību un kulturelu vajadzību apmierinā-

šanai, pilsētu un miestu paplašināšanai nodibina valsts zemes

fondu." Ir pilnīgi nepareizi, ja kolektīva likumdevēja (kāds ir

parlaments) motivus meklē atsevišķu runātāju, no runas kop-

sakara izrautos izteicienos. Ar nožēlošanu nākas konstatēt,,

ka šāda metode ir pielietota šeit iztirzājamās juridiskās at-

sauksmēs. Lai kādi ari nebūtu bijuši viena vai otra atsevišķa

deputāta motivi viņa balsošanā par agrārās reformas likumu,

tie nav vēl Latvijas Saeimas, Latvijas likumdevēja motivi.

Un pēdējie ir izteikti pietiekoši skaidri autentiskā likuma

tekstā.

No augstāk sacītā izriet, ka Latvijai bija nepieciešami

par sava „orde public" priekšmetu padarīt zemnieku maz-

saimniecības. Starptautisko tiesību principi, zīmējoties uz

valstu-mantinieču (Naehfolgestaat) tiesībām, nenoliedz šīm

valstīm atsavināt privattiesisku zubjektu tiesības (resp. ari

īpašuma tiesības), ja viņas runā pretim tam „ordre public",

kuru valsts-mantiniece grib nodibināt, vai ja viņas apdraud

valsts-mantinieces eksistenci un tos uzdevumus, kurus šī

valsts vēlas resp. ir spiesta izvest. Tas attiecināms uz Latvi-

jas agrāro reformu, kura tāpēc, savos pamatos, savos motīvos

nerunā pretim Latvijas starptautiskiem pienākumiem un eo

ipso nevar runāt pretim savos nolūkos ari minoritatu aizsar-

dzības vispārējiem principiem, jo tie taču nav nostādīti pāri

vispārējiem starptautisko tiesību principiem, bet gan ir tiem

koordinēti. Ja visu to ievērojot ir jāatzīst, ka Latvijas agrā-

rās reformas likumā nevar ieraudzīt aktu, vērstu pret minori-

tatu aizsardzības vispārējiem principiem, tad šo principu neie-

vērošanu varētu vēl meklēt vienīgi starpībā — ja tāda būtu

— likuma piemērošanā par ļaunu vai labu minoritatu

144



un vairākuma tautības piederīgiem. Bet tas jau ir fakta

j a v tā ju m s, kas ar faktiem pierādāms un tāpat ar faktiem

atspēkojams.

Ja prof. Lapradell's grib Latvijas agrārās reformas lietā

redzēt pilnīgu analoģiju ar zināmo Polijas vācu kolonistu lietu,

par kuru pastāvīgā Starptautiskā Tiesa ir devusi savu konzul-

tativo atzinumu, tad viņa ieskats šinī ziņā ir atzīstams par ne-

pareizu jau tāpēc vien, ka Polija kā valsts-mantiniece ar savu

likumdošanu bija aizskārusi privattiesisku zubjektu privātas

tiesības, kuras viņi bij ieguvuši likumīgā ceļā agrākā valsti

(Vācijā) un kuras pa š a s par sevi varēja uzskatīt

kā tādas, kas nerunāja pretim tai saimnie-

ciskai kārtībai, tam „ordre public", kāds

pastāvēja Poli j ā. Ar savu likumdošanu kolonistu: lietā

Polija bija aizskārusi vācu tautības sīkzemnieku zemi,

lai to no jauna pārvērstu par sīkzemnieku zemi. Latvi-

ja, turpretim, ir aizskārusi feodālo lielgrantniecību, lai radītu

savam „ordre public" atbilstošu modernu mazsaimniecību tipu.

Privātīpašuma tiesības uz muižu zemi, kuras savā laikā pa-

stāvēja Krievijā un kuras jau tur likumdošanā uzrādīja

tendenci samazināties, pavairojot zemnieku zemju fondu, ir at-

savinātas tāpēc, ka to prasīja tas „ordre public", kas nodibinā-

jās Latvijā,, un tie vispār saimnieciskie uzdevumi, vispārējās

valsts sociālās iekārtas uzdevumi, kurus sev bija spraudusi

Latvijas valsts un kurus viņai vajadzēja spraust pa š v zt u-

rēšanāsdēl. Līdz ar to atkrīt visa tā prof. Lapradell'a

argumentācija, kas konstruēta uz analoģiju starp Polijas likum-

došanu, zīmējoties uz vācu kolonistu zemēm, un Latvijas ag-

rāro reformu.

Kā pārpratumu var minēt prof. Ballot'a atsauksmes no-

rādījumu uz to, ka Latvijas agrārā reforma runā pretim Latvi-

jas-Krievijas miera līgumam un Latvijas satversmei, lai gan

ne viena, ne otra pretruna, ja ari viņafaktiski

pastāvētu, nebūtu c o ip s o identiska ar mino-

ritatu aiz s a rdzības vispārējo principu neie-

vērošanu.
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Latvijas-Krievijas miera līguma 8. pants, uz kuru atsau-

cas prof. Ballot's, nosaka, ka «personas, kas iesniegušas pazi-

ņojumu par optaciju, kā ari tās, kas seko viņu pavalstniecībai,

patur savas tiesības uz kustamu un nekustāmu īpašumu, saska-

ņā ar likumiem, kādi pastāv valstī, kur viņas dzīvo, bet iz-

braukšanas gadījumā viņām ir tiesība visu savu īpašumu likvi-

dēt vai izvest sev līdz."

Tas, konkrēti runājot, nozīmē: ja viens Krievijā dzīvo-

jošs pilsonis optēja Latvijas -pavalstniecību, viņš ne patur ē-

j a nek ādu nekustamu -man-lu, fo tā viņam bija vai

nu nacionalizēta vai citiem dekrētiem atsavināta («saskaņā ar

likumiem, kādi pastāv valstī, kurā [optantsļ dzīvo"). Ja, otrādi,

piem. viens Latvijas zemes īpašnieks būtu optējis Krievijas pa-

valtsniecību, viņš būtu paturējis savus nekustamus īpašumus
Latv ij ā saskaņā ar Latvijas likumiem («saskaņā ar liku-

miem, kādi, pastāv valstī, kurā [optantsļ dzīvo"), t. i. viņam

varēja tikt atņemti, ja viņš iepriekš nebūtu tos likvidējis, tie

nekustamie īpašumi, kādi nestāvētu «saskaņā ar likumiem, kā-

di pastāv valstī (Latvijā), kurā (optants) dzīvo
t

"

resp. kādi

būtu atsavināti ar agrārās .reformas- likumu. Šo likumu-La-

tvijas-Krievijas līgums neaizskar.

Šim stāvoklim ir savi precedenti, jo analoģisks stāvoklis

ķonstatēts savā laikā domu starpībās, kādas bija izcēlušās starp

;Rumaniju un Ungāriju, sakarā ar Rumānijas agrāro reformu un

Ungārijas optantu tiesībām. Lai gan Trianonas miera līgums
satur striktus-noteikumus, kuri precizē ungāru-optantu tiesī-

bas paturēt savus nekustamus īpašumus .teritorijā, kura cedēta

ģumanijai, tomēr Ungārijas priekšstāvis vēlāk oficiālās saru-

nās zem Tautu Savienības priekšstāvju vadības ir atzinis, ka

šis līguma noteikums nerunā pretim optantu zemju atsavinā-

šanai . agrārās .reformas .nolūkiem («le traite ne s'oppose pas

a une expropriation des biens des optants pour des raisons

d'ūtilitē publique„. y compris. les neeessitēs sociales d'une re-

formē aģraire")/
3

)"
_

.£ • > 1S) Sčil. Comptc-rcndu des entretiens qrn eurent-lieu le 27. mai

1923. au Palace Hotel ā Bruxelles.
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k Par: nepamatotiem, lai neteiktu vairāk, ir jāatzīstr;ār,i prof.

Bāllot'a mēģinājumi iztulkot Latvijas republikasī satversmē

paredzēto visu pilsoņu vienlīdzmu likuma un tiesas priekšā

tanī nozīmē, ka nevarētu izdot likumus,
i
kuri attieķtos tik uz

zināmām social-saimniēciskām grupām." Latvijas satversmes

82, pants gan nosaka principu, ka likuma priekšā visi pilsoņi,

uz kuriem šis likums attiecas, ir vienlīdzīgi. Tulkojot šo 82. p:

tanī nozīmē, ka visiem pilsoņiem ir jābūt m c c h a n i s k i vien-

līdzīgiem likuma priekšā, būtu neiespējams izdot piem. nodokļu

likumus, kuri paredz veselas pilsoņu kategorijas, kas atsvabi-

nātas nodokļa nastām, ī>ūtu neiespējams izdot kara

klausības likumu, kas uzliek visās kara klausības pienākumus

tik zināmām pilsoņu kategorijām, .būtu neiespējams izvest "ik-

kuru "agrāru reformu, jo viņa vienmēr uzkraus' smagākās

nastās tik zināmas- kategorijas zemes īpašniekiem.. Ir parasts

nevien Latvija, bet ari pārējās Eiropas konstitucionelās val-

stīs, zem noteikuma, ka visi pilsoņi ir vienlīdzīgi likuma

priekšā, saprast to principu, ka likuma priekšā visi pilsoņi

ir vienlīdzīgi bez taut īb a s vai ticība s va i kā r-

tas izšķirības. Šis pants, kas savā saturā cēlies'no

slavenas "franču r cilvēku tiesību deklarācijas „Les hommes

naissent libfes et ēgaux en droits", grib teikt, ka nepastāv ne-

kādu kārtas, ticības vai tautības priekšrocību likuma priekšā,

bet viņš nebūt nenoliedz, un nav domājis nekur noliegt, uz-

likt ari nevienādas saimnieciskas nastas atsevišķām so-

cial-saimnieciskām iedzīvotāju kategorijām.

,

. - Vai Latvijai ,kā valstij-mantiniecei bij tiesības aizskārt

Krievijā iegūtās īpašuma tiesības uz muižu zemi? Prof. Bal-

Jot's atbild, ne. Bet, vispirms, jau nostājoties uz formela

viedokļa, nāktos konstaētt, ka tanī valstī, Krievijā, par kuras

valsti-mantinieci var uzskatīt Latviju, tanī brīdī, kad Latvija

cēlās, nepastāvēja dc jure privātīpašuma uz zemi, kura tur ar

dekrētu no 1918. g. 19. februāra, tā tad pirms Latvijas valsts

proklamēšanas (18. nov. 1918. g.), bija nacionalizēta. Dekrēta

pirmais pants skan:
.

-„_>•-,=-
-\

>(
':
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„BcHKan codcTBeHHOCTb Ha 3eMJiio, Henpa, bohbi, jieca h

>KHBHe chjih npHpojCßi b npeiiejiax Pocchhckoh OejcepaTHßHoā

Pecny6jiHKH OTMemieTCH Haßcerua."

Latvijas republikas „ordre public" atšķiras no tās kārtī-

bas, kāda pastāvēja Krievijā tanī laikā, kad Latvijas repub-

lika nodibinājās, t. i. 18. nov. 1918. gadā, tāpat ari tanī laikā,

kad parakstīja Latvijas-Krievijas miera līgumu (ne Maskavā,

kā prof. Ballot's domā, bet kā tas visiem- zināms, Rīgā) 11.

augustā 1920. gadā, tā ari šī līguma ratifikācijas grāmatu ap-

maiņas dienā.

Tālpēc ari Latvijas likumdevējs, lai novērstu pārpratu-

mus, kas varētu rasties zīmējoties uz valsts-mantinieces tie-

sībām, jau 1919. gada 5. dcc. izdeva likumu, ka Latvijā nav vis

spēkā tie dekrēti, kuri pastāvēja Krievijā tad, kad radās La-

tvijas valsts, kā Krievijas mantiniece, un kuri bija sveši La-

tvijas „ordre public", bet ka Latvijā pastāv spēkā tie Krievi-

jas likumi, kuri tur pastāvēja līdz 24. okt. 1917. g., ciktāļ viņi

nerunā pretim valsts iekārtai un Tautas Padomes platformai,

t. i. tām „ordre public", kuru Latvija jau pie savas prokla-

mēšanas vēlējās nodibināt. Minētais likums skan: „Visi

agrākie Krievijas likumi, kuri pastāvēja Latvijas robežās līdz

24. oktobrim 1917. g., pagaidām uzskatāmi par spēkā esošiem

pēc 18. nov. 1918. g., cik tālu tie nav atcelti ar

jauniem likumiem un nerunā pretim Latvi-

jas valsts iekārtai un Tautas Padomes plat-

forma i."

Latvijas valsts sociālā iekārta lauksaimniecībā dibinās

uz zemnieku saimniecību tipu, tāpēc ari suverenail Latvijas

likumdošanai bija nenoliedzamas tiesības ķerties pie agrārās

iekārtas pārveidošanas, nepārkāpjot nemaz ar šo soli savus

valsts-mantinieces pienākumus pret privattiesisku subjektu

iegūtām privātām tiesībām.

Bet ja ari nostātos uz tā viedokļa, ka teritorija, uz kuras

18. nov. 1918. gadā nodibinājās Latvijas valsts, ir atdalīta no

Krievijas jau agrāk ar Brest-Ļitovskas miera līguma 3. pantu,

ari tad jānāk pie tiem pašiem slēdzieniem, jo 1) minētais lī-
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gurns ir parakstīts 3. martā 1918. g. un ratifikācijas grāmatu

apmaina izdarīta 29. martā 1918., — abi fakti pēc 19. febr.

1918. g. t. i. pēc dekrēta par nekustamas mantas nacionalizē-

šanu Krievijā; 2) minētais līgums nenosaka kādu citu iekārtu

atdalītā teritorijā, kā ari nākamo valdību pienākumus pret

privattiesiskiem subjektiem; 3) Versaļas miera līgums (116. p.)

ir atcēlis Brest-Ļitovskas miera līgumu ar visām viņa sekām

un 4) abas līgumslēdzējas valstis Vācija un Krievija ir savu-

kārt 1922. g. 19. apr. noslēgtā Rapallo līgumā atzinušas Brest-

Ļitovskas miera līgumu par nesaistošu.

Saskaņā ar visu sacīto ari tālākais — un peticijas iesnie-

dzējiem, laikam, svarīgākais — jautājums, proti, atlīdzības jau-

tājums par atsavinātām zemēm nevar aizskārt minoritatu

aizsardzības vispārējos principus.

Reiz pati agrārā reforma, muižu zemju atsavināšana ne-

aizskar pati par sevi šos principus, tad tas pats attiecināms

uz to atlīdzības principu, kāds uzvarējis Latvijas likumdošanā

zīmējoties uz atsavinātām muižu zemēm. Ja zemju atsavi-

nāšana, kas vērsta neatkarīgi no tautības pret zināmu īpašuma

kategoriju, neaizskar pati par sevi kādu etnisku, reliģisku vai

rāsas minoritāti kā tādu, tad tāpat šo minoritāti neaizskar ar

atsavināšanu saistītais atlīdzības likums. Ja visa agrārā re-

forma ir vērsta pret zināmu social-saimniecisku kategoriju,

kura neietilpa tanī „ordre public", kuru modibināt bija spiesta

Latvijas valsts, tad ari pret to un ne pret kādu aizsargājamu

minoritāti ir vērsts atlīdzības likums,

Protams, var mēģināt apkarot vai aizstāvēt no vis p ā-

rējo civiltiesību-.principu viedokļa to atlīdzības

veidu, kāds Latvijā pieņemts sakarā ar agrāro reformu. Bet

tas būs cits temats, kas nav identisks ar to, vai Latvijas ag-

rārie likumi runā vai nerunā pretim minoritatu aizsardzības

vispārējiem principiem. Tik par pēdējo mēs runājam šinī

rakstā un tik par pēdējo — un ne par vispārējiem civiltiesību

principiem — ir kompetenta lemt Tautu Savienība uz to do-

kumentu pamata, kuri minoritatu lietās Latviju saista.
14)

") Ja prof. Ballot's strīdu par atlīdzību grib pamatot uz morā-

li kām saistībām, kādas Latvijas valstij it kā būtu pret bij. muižu
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Bet garāmejot mēs gribam atzīmēt sekošo. Jau augstāk

minētā konfliktā starp Ungāriju un Rumāniju ir konstatēta

starpība, kāda pastāv starp mantas atsavināšanu publiskām

Vajadzībām šī vārda parastā nozīmē un zināmas mantas kate-

gorijas atsavināšanu vispārējas plašas sociālas vajadzības ap-

mierināšanai, kam ir jau zināma revolucionāra soļa pazīmes.

Tā jau minētā protokolā no 27. maija 1923. g. mēs lasām, ka

Tautu Savienības priekšstāvis, politiskās sekcijas direktors

Mantu (Mantoux) „fait ressortir la difference indiscutable

entre ļ'expropriation pour cause d'interēt public au sens ordi-

naire dv terme (pour travaux dc voirie etc) et une expropria-

tion gēnēralisēe ayant ā quelques ēgards le caractēre et l'amp-

leur d'une mesure rēvolutionnaire. L'indemnisation complete,

qui est a rēgle dans le premier cas, peut devenir imposible

dans le second."

Tas ar zināmu analoģiju attiecināms uz Latvijas agrāro

likumu. Un sekojot tālāk šai analoģijai ir jāaizrāda, ka man-

tas atsavināšanai publiskām vajadzībām, šī vārda parastā no-

zīmē, Latvijā ari pastāv savs atsevišķs likums no 24. maija

1923. g., kurš paredz pilnu atlīdzību.

Tāpēc, acīm redzot, ar apstākļu nepazīšanu ir izskaidro-

jams abu autoru norādījums, ka nevienlīdzība likuma priekšā,

zīmējoties uz minoritātēm, izriet no tā, ka agrārā reformā at-

savinātām zemēm ir savs atlīdzības likums, kamēr uz vairā-

kuma tautības piederīgiem esot attiecināts cits likums, proti,
1923. g, 24. maija likums par nekustamas mantas piespiedu

atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām (līdz augš-
minētam datumam pastāvēja kā 1922. g. 28. okt. noteikumi).

Lietas patiesie apstākļi taču ir — tāpat kā agrārā re-

formā atsavināto zemju atlīdzības veids attiecas uz visu tau-

tību personām, kurām muižu zemes piederēja, tāpat ari 1923. g.

24. maija likums attiecas uz visu tautību īpašumiem, kuri ne-

ietilpst agrārās reformas zemēs. Tā saskaņā ar šo likumu ir

atsavināts valsts vajadzībām nekustams īpašums, kurš agrāk

īpašniekiem, tad te beidzas juridisks pamatojums. Runājot par morāli

plus var atrasties ari Latvijas valsts pusē.
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piederēja Rīgas hipotēku biedrībai, pēc noteicošā vairākuma

vācu biedrībai (Likums par Rīgas hipotēku biedrības nekusta-

mas mantas, Rīgā, Nikolaja ielā 3, atsavināšanu valsts vājal

dzībām, 1923. g. 13. jul.); tāpat saskaņā ar šo likumu atsavina

nekustamus īpašumus, kuri šobrīd vajadzīgi jauna Jelgavas-

Liepājas dzelzsceļa izbūvei, neskatoties uz to, vai viņi pieder

vairākuma vai mazākuma tautības piederīgiem.

.
Vedot Latvijas agrāro reformu sakarā ar minoritatu aiz-

sardzības vispārējiem principiem, ir, beidzot, ievērojama La-

tvijas valdības 7. jūlija 1923. g. deklarācijas teze, ka „pie mi-

noritatu jautājuma nokārtošanas Latvijā jārēķinās... ar so-

ciālo nepieciešamību..." Šī tēze ir vislielākā mērā zīmēta

uz mūsu agrāro reformu, kura ir sociālās nepieciešamības

akts.

Noslēdzot šīs īsās juridiskās piezīmes par agrāro reformu

un minoritatu aizsardzību sakarā ar Latvijas valsts starptau-

tiskām saistībām, mēs varam konstatēt sekošo:

No vienas puses Latvijas valdība 7. jul. 1923. g. ir dekla-

rējusi, un Tautu Savienības Padome atzinusi: 1) ka pie mi-

noritatu jautājuma nokārtošanas Latvijā ir jārēķinās ar Latvi-

jas valsts konstitūciju, suverenām tiesībām, kā ari ar sociālo

nepieciešamību; 2) ka Latvija savā likumdošanā jau bez starp-

tautiskām saistībām ir pielīdzinājusi minoritatu tiesisko stā-

vokli vairākumā tautībai; 3) ka Tautu Savienībai ir tiesības

pacelt no jauna minoritatu aizsardzības jautājumu un atjaunot

sarunas, ja minoritatu stāvoklis Latvijā nesaskanētu ar mino-

ritatu līgumos atzīmētiem vispārējiem principiem; un 4) ka

domu starpības gadījumā par deklarācijas juridisko un faktisko

pusi kā Latvijas valdība, tā Tautu Savienības Padome var

ievākt konsultatīvu atsauksmi no Starptautiskās Tiesas.

Tam pretim, no otras puses stāv sekoši juridiski apstākli:

1) Latvija pēc 7. jul. 923. g. deklarācijas nav grozījusi savu

izturēšanos pret savām minoritātēm; 2) Latvijas agrārās

reformas likums ir sociālās nepieciešamības akts; 3) šīs re-

formas likums attiecas vienlīdzīgi uz visiem muižu zemju
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īpašniekiem neatkarīgi no tautības. Tāpēc nevar būt radušies

tādi jauni juridiski apstākļi, kas dotu iemeslu saskaņā ar 7. jul.

1923. g. deklarāciju uzsākt no jauna izbeigtās sarunas starp

Latvijas valdību un Tautu Savienības Padomi par minoritatu

jautājumu Latvijā. Bet tas savukārt nozīmē, ka nav sakarā

ar agrāro reformu tādu juridisku jautājumu, kuri būtu ceļami

priekšā Starptautiskai Tiesai, zīmējoties uz minoritatu aizsar-

dzību Latvijā.
Fr. Menders
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Par uguns apbedīšanu no tiesmediciniskā

viedokļa.

(No Latvijas Universitātes Tiesu Medicinas Institūta.)

Tā kā zemē aprakto līķu trūdēšana nelabvēlīgos apstā-

kļos var vilkties 7—9 gadus un pat vēl ilgāki, tad higiēnisku,

sociālekonomisku, kā ari vēl dažu citu prasību dēļ pacēlās

balsis pret līķu apbedīšanu zemē un par tās vietā ievedamo

fakultatīvo līķu sadedzināšanu resp. ugunsapbedīšanu (Feuer-

bestattung). Daudzās valstīs, bet sevišķi Francijā, Savieno-

tās Valstīs, Vācijā, Itālijā, Anglijā, Dānijā un Šveicē, ir savā

laikā karsti debatēti jautājumi par ugunsapbedīšanu un kre-

matoriju izbūvi. Ugunsapbedīšanas aizstāvji, sasaukdami gan

plašus starptautiskus kongresus, gan ari publicēdami zināt-

niskus rakstus par ugunsapbedīšanu, ir guvuši arvienu lielāku

piekritēju skaitu sabiedrības dažādās aprindās. Pēdīgi valsts

nevarēja nerēķināties ar šī jautājuma diezgan dibinātiem ie-

mesliem un bija spiesta dot zināmus atvieglojumus fakulta-

tīvai līķu ugunsapbedīšanai. Ari asā pretešķība starp para-

stās apbedīšanas un ugunsapbedīšanas piekritējiem pamazām

izlīdzinājās, jo šeit pieder vārds zinātnei, kura vienu vai otru

apbedīšanas veidu cenšas apgaismot un kritiski novērtēt tīri

no lietišķā redzes stāvokļa.

Jautājums par krematoriju izbūvi un ugunsapbedīšanas

ievešanu nokļuvis ari mūsu dzimtenē Latvijā. Ir jau nodibi-

nāta ugunsapbedīšanas biedrība, kuras locekļi cieši uzstājas

par mirušu organismu sadedzināšanu. Nav mans nolūks ap-

skatīt ugunsapbedīšanu no higiēniskā, sociālā, ekonomiskā

v. t. i, viedokļa, un runāt par tās varbūtējām priekšrocībām,

turpretim gribu pieiet ugunsapbedīšanai tīri no tiesmediciniskā

viedokļa.

Kā zināms, ļoti daudz krimināllietu un nereti ari civil-

lietas ir tādas, kas prasa ārsta zināšanas, lai konstatētu un

noskaidrotu visus patiesos apstākļus dotā gadījuma izlemša-
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nai. Viens no svarīgākiem tiesu ārsta pienākumiem ir apskatīt

līķi un dot slēdzienu par nāves cēloņiem. No tiesu ārsta slē-

dziena par nāves cēloni un viņas sakaru ar kaut kādu nozie-

gumu daudzkārtīgi atkarājas visas lietas tālākā gaita.

Līķa apskatei, kura izdarāma no lietpratēja, nolūkā kon-

statēt'iestājušos nāvi un noteikt nāves cēloni, ir vairāki uz-

devumi. Pirmkārt, ir jānosaka nāves iestāšanās. Tas daž-

reiz nav nebūt tik viegli, kā tas no pirmā acumirkļa var iz-

likties. Sevišķi tas sakāms par tā saukto „elektrisko šķieta-

mo nāvi", kur nāves diagnozi varam stādīt tikai pēc drošām

nāves pazīmēm (līķa plankumi, trūdēšanas pazīmes). Konsta-

tēt droši iestājušos nāvi, ir ārsta augsts uzdevums, lai tādā

kārtā padarītu neiespējamu dzīva cilvēka atdošanu kapam.

Otrkārt, jānoskaidro katrā ziņā tie cēloņi, kuri bija par ie-

meslu notikušam nāves gadījumam. Šeit krīt svarā ne tikai

tiešais organisma dzīvības funkciju izbeigšanās iemesls, kas

pārtrauca dzīvības pavedienu, kā piem. smadzeņu, zarnu, jeb

sirds paralizēs, bet ari viņu kopsakarība, kura paātrināijā nā-

ves iestāšanos (tā, par piemēru, zarnu paralizē, kas cēlusies

caur strutojošu vēdera plēves iekaisumu, pēc perforējošas

kuņģa brūces). Bez tam jāņem vērā tie ārējie apstākļi, kuri

varēja paātrināt tāda iešķīga anatomiska defekta izcelšanos,

jo šeit var būt par iemeslu kāda trešā noziedzīga rīcība jeb

neuzmanības sekas. Tā tad visas tās pazīmes, kas norāda uz

kādu tiesiski normējamu gadījumu, ietilpstošu kādā no tādām

kategorijām, kā dabiska nāve, pašnāvība, nelaimes gadījums,

slepkavība un t. t.

Tāļāk, nāves cēloņa noskaidrošanai ir tīri sanitāra, higi-

ēniska nozīme, piem., ja pastāv aizdomas par infekciju, sa-

slimšanu ar tifu, paratifu, asinssērgu, tāpat ari ja pastāv aiz-

domas par saģiftēšanos ar barības vielām v. t. t. Noskaidrojot

minētos gadījumos patiesos nāves cēloņus, kas izdodas daudz-

kārt tikai caur pamatīgi izdarītu bakterioloģisku izmeklēšanu,

pratīsim spert attiecīgus soļus un novērst sērgas tāļāku izpla-
tīšanos.
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Kā zināms, līķa apbedīšana tiek atļauta, ja piederīgie uz-

rāda miršanas apliecību. Šo apliecību izpilda praktizējošs

ārsts, kas nelaiķi agrāki ārstējis. Protams, šo apliecību ārsti

drīkst izsniegt tikai tad, ja indivīds miris dabiskā nāvē. Tur-

pretim, kur jau pastāv, vai ari nākamībā varētu rasties aiz-

domas par nedabiskiem nāves cēloņiem, mūsu likumi pieprasa

līķu izmeklēšanu policijas resp. tiesas uzdevumā, Tā, līķu

apskatīšana resp. uzšķēršana tiek izdarīta saģiftēšanās, pie-

pešas nāves, pašnāvības, elektrības nelaimes v. c. gadījumos,

kad nāves cēlonis neskaidrs. Tāpat līķa izmeklēšana tiek iz-

vesta pie visiem pazīstamiem un nepazīstamiem

kuri kā miruši tiek atrasti, tad pie mirušiem, kuri jau agrāki

slimojuši, bet pēdējās dienās ārsta palīdzību nav saņēmuši, uti

vēl daudzos citos gadījumos.

Kā jau minēju, praktizējošam ārstam ir tiesība izsniegt

miršanas apliecību gadījumos, kur nāve iestājusies no da-

biskiem cēloņiem. Bet, diemžēl, pie šo apliecību izsniegšanas

daudzreiz notiek kļūdīšanās, un vēlāk izrādās, ka nāves gadī-

jumam ir bijis krimināls raksturs. Tādos gadījumos atliek vēl

pēdējā izeja: izdarīt līķa izrakšanu — ekshumāciju. Caur līķa

ekshumāciju. daudz reiz vēl pēc mēnešiem, pat gadiem, va-

ram noskaidrot īstos, patiesos nāves cēloņus. Piem,, par ko-

dināmām ģiftīm, mineralskābēm un alkalijām, kas zināmā kon-

centrācijā atstāj direktu iespaidu uz dzīvajiem audiem un or-

gāniem, varam itin labi spriest pēc izsauktām patologoanato-

miskām pārgrozībām; tāpat metāliskās ģiftis vēl pēc gadiem

ilgas stāvēšanas konstatējamas kaut ari diezin cik stipri sa-

trūdējošos audos jeb orgānos. Tāpat izrakta līķa galvas uri

bārzdas matus varam vēlāki salīdzināt ar tiem, kuri varētu

būt atrasti pie kādas aizdomīgas personas apģērba. Tā tad

līķu ekshumācijai, kas bieži jāpiedzīvo tiesu praksē, neapšau-

bāmi liela nozīme krimināla rakstura lietu noskaidrošanā.

Sadedzinot līķus, protams, atkrīt ekshumācija un pat var-

būtējā nozieguma atklāšana. Ari tajos gadījumos, kur būtu

izdevība ķimiski un fizikāli analizēt sadedzināto līķu pelnus,

pozitivs atradums nevar būt absolūti drošs, lai taisītu slēdzie-
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nu, ka cilvēks miris nedabiskā nāvē. Piem., konstatēdami sa-

dedzināto līķu pelnos arzenu jeb kādu citu vielu, nedrīkstam

nākt pie kategoriska slēdziena, ka indivīds miris caur sagiftē-

šanos ar arzenu, jo pēdējais tik pat labi varēja rasties kā no

līķa, tā ari no zārka daļām vai kādām līdzdotām greznuma

lietām. Tādēļ bija laiki, kad ugunsapbedīšanai un krematoriju

izbūvei visnoteiktāki pretojās likumdošanas iestādes un juristu

aprindas.

Attīstoties modernai tieslietu medicinai, kura izsaukta no

juridiskās dzīves prasībām un kalpo tām, kur likumdevēji, ju-

risti un mediķi iet roku rokā un viens otram nepieciešami, šis

strīds ir zaudējis savu asumu. Katrā kulturelā valstī, kur pa-

stāv ugunsapbedīšana, pastāv ari likumdošanas ceļā saistoši

noteikumi par līķiem, kurus nodomāts sadedzināt. Šie saisto-

šie noteikumi nosaka, ka līķus, kurus grib sadedzināt, vispirms

jāizmeklē tiesas resp. policijas ārstiem un tikai pēc tam, kon-

statējot īstos nāves cēloņus, var būt runa par līķu ugunsapbe-

dīšanu. Vācijā, kur tagad ierīkotas vairāk kā 55 krematorijas,

šie noteikumi izstrādāti jo sīki. Caurskatot atsevišķu zemju

(Prūsija, Bavārija, Saksija, Virtemberga, Hesene, Hamburga,

Braunšveiga, Anhalte, Libeka, Meklenburga-Strelica) notei-

kumus par krematorijām, ir redzams sekošais:

Prūsijā, Bavārijā, Meklenburgā — priekš līķu nodošanas

krematorijā sadedzināšanai ir vajadzīgas sekošās apliecības:

1) Miršanas apliecība (nāves zīme), izsniegta no oficiālas iestā-

des. 2) Amata ārsta apliecība par izmeklēšanā noskaidroto

nāves cēloni, pie tam no tāda ārsta, kurš mirušam nekad nav

agrāki ārsta palīdzību sniedzis. 3) Apliecība no vietējās po-

licijas ar mirušā dzīves vietas atzīmi un sīkām izziņām, ka

nāve nav iestājusies caur noziedzīgu rīcību.

Prūsijā apliecību Nr. 2 izsniedz tas amata ārsts, kura ie-

cirknī liek līķi sadedzināt; šeit tāpat minēto apliecību var iz-

sniegt lielāku slimnīcu ārsti, ja uz to pēdējiem pilnvara no

attiecīgās iestādes (Zentralbehorde). Bavārijā, Hesenē un

Anhaltē — apliecību Nr. 2 izsniedz tikai amata ārsti. Ari

Saksijā līķa apskatīšanā var piedalīties tikai amata ārsti, un
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proti tie, kuri ar sekmēm izturējuši pārbaudījumu tieslietu mei-

dicinā un kā tādi reģistrēti apriņķos. Virtemburgā apliecība

Nr. 2 sastāv no divām daļām: a) apliecinājuma ar atzīmētu nā-

ves cēloni no ārsta, kas mirušam vēl dzīvam ir sniedzis palī-

dzību; b) no amata ārsta apliecinājuma, kurš uz līķa apskatī-

šanas, resp. uzšķēršanas pamata konstatējis nāves cēloni.

Līdzīgi kā Virtembergā ir ari Saksijā, Braunšveigā un Anhaltē,

kur amata ārsta apliecībai jāpievieno ari apliecība par var-

būtējo nāves cēloni no tā ārsta, kās mirušo kādreiz ārstējis.

Hesenē, Anhaltē un Braunšveigā līķa izmeklēšanu nevar iz-

darīt tas amata ārsts, kas agrāki mirušam vēl dzīvam esot

sniedzis ārsta palīdzību.

Ari pie mums Latvijā, kur jau nodibināta ugunsapbedīša-

nas biedrība, likumdevējai iestādei un juristiem, jāgādā par to,

lai līdz ar ugunsapbedīšanas ievešanu tiktu izdoti saistoši no-

teikumi par to līķu izmeklēšanu, kurus grib sadedzināt krema-

torijā. Lai dotu iespēju ņemt vērā visus apstākļus, kuriem no-

zīme pareizu spriedumu pieņemšanā, mēs nedrīkstam atdot

ugunsapbedīšanai nevienu līķi pirms viņa izmeklēšanas,

Vienkāršos gadījumos var izsniegt apbedīšanas apliecī-

bu, apmierinoties ar līķa ārējo apskati, turpretī, ja līķa ārējais

apskats un visas ievāktās svarīgās izziņas noteikti nenoskaidro

nāves cēloni, nepieciešami jāizdara ari līķa obdukcija. Vienī-

gi obdukcijas atradumi dos ārstam iespēju uzstādīt noteiktu

un pareizu diagnozi. Ja pie līķa obdukcijas atrodami bojājumi,

kuri varētu stāvēt sakarā ar nāves cēloni, ja pastāv aizdomas

par saģiftēšanu, ārstam nekavējoties jāpieaicina izmeklēšanas

tiesnesis un tikai tad jāturpina obdukcija. Vispārīgi, pie šo

līķu izmeklēšanas jāpieturas pie norādījumiem, kādi jau mums

pastāv.
1

) Ugunsapbedīšanai domātos līķus jāizmeklē Rīga

L. U. Tieslietu Medicīnas Institūtam jeb policijas ārstiem, uz

laukiem apriņķu ārstiem. Tāpat ar šīs obdukcijas var izdarīt

ārsti, kuriem izmeklēšanas tiesnesis uzticējis šo lomu.

1) Dr. mcd. F. Neureitera, 1925. Norādījumi par tiesas resp. poli-

cijas obdukcijām.
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, Tomēr, stingri jāuzstājas pret tām sabiedrībā izplatītām

domām, ka kurš "katrs ārsts, kurš vispārīgi pārzin medicinu,

bet bez speciālas sagatavošanās, varētu būt ari par tiesu ārstu;

protams, speciālists dos neapšaubāmi vairāk pamatotu slēdzie-

nu savā specialitātē, nekā tiesu resp. policijas ārsti, bet nav

jāaizmirst, ka tiesu ārstu uzdevumi un pienākumi stingri at-

šķiras no praktizējošā ārsta pienākumiem; kur praktizējošs

ārsts pieņem iestājušos nāvi no dabiskiem cēloņiem, tur pie-

dzīvojis tiesu ārsts bieži vien var nākt pie pretējā slēdziena.

Sevišķi tas sakāms par piepešas vai pilnīgi negaidītas nāves

iestāšanos pie cilvēkiem, kuri īsi priekš tam likās vairāk vai

mazāk veselīgi; piem. ir gadījumi, kad tiek izsniegta apliecība,

ka 4ndiyids miris no dabiskiem cēloņiem, kamēr pamatīgi iz-

darot līķa ārējo un iekšējo apskati, izrādās, ka nāve iestājusies

no nedabiska cēloņa. Tādēļ ari mēs nevaram apmierināties

un nodot līķus ugunsapbedīšanai, neizdarot līķu izmeklēšanu.

Vēl vairāk, nereti atgadās personas, kuras par katru cenu

cenšas, piegādāt apliecību par slimību un nāves cēloni. Vēlāki

turpretī var izrādīties, ka aiz šīm personām slēpjas noziedzīga

rīcība, bet tad jau varbūt viss būs par vēlu, jo līķis būs sade-

dzināts un grūti būs atklāt kriminālās lietas raksturu.

Protams, . šīs apliecības ņemamas vērā, stājoties pie līķa

izmeklēšanas, bet tās nedrīkst iespaidot policijas resp. tiesu

ārsta objektivitāti. Nav ari vēlams ugunsapbedīšanai nolemtos

līķus obducēt slimnīcās no prožektoriem bez amata ārsta un

vajadzības gadījumos bez izmeklēšanas tiesneša klātbūtnes.

Prožektors, kas radis obducēt līķus tīri medicīniskiem nolū-

kiem, nepietiekoši ievēros tiesneša nolūkus un tādēļ ari neiz-

pētīs visu sevišķi sīki, kas tādiem nolūkiem būtu no svara.
..

Ir lieki aprakstīt visus šos gadījumus, kādi varētu ra-

sties, ja līķi tiktu nodoti ugunsapbedīšanai bez iepriekšējas iz-

meklēšanas. Ņemsim, piem. Šādu atgadījumu: kāds pacients,

slimodams vairākus . gadus ar nedziedināmu .slimību, lūdz kādu

līdzcilvēku iedot viņam kādu nāvekli un līķi pēc tam likt sa-

dedzināt. Šis līdzcilvēks, pamudināts no slimnieka ciešanām,

kā ari juzdams pēdt'io sev par lielu nastu, to ari izdara. Līdz-
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eilvēks-slepkava griežas pie -ārstar kas nonāvēto ilgus gadus

ārstējis, lai izsniedz apliecību par nāves cēloni; ārsts to iz-

dara. Ja nu policija ar šo apliecību apmierinās un atļauj nodot

līķi ugunsapbedīšanai bez amata ārsta izmeklēšanas — vai tā

nebūtu noziedzīgas rīcības netieša aizmaskošana? — Ja ari

vēlāki kas uzpeldētu par šo gadījumu — ir vairāk kā apšaubāmi

atklāt patiesos lietas apstākļus, jo pats galvenais lietišķais pie-

rādījums — līķis, jau sadedzināts bez iepriekšējas izmeklēša-

nas. Turpretim, ja piedzīvojis amata ārsta izdarītu līķa iz-

meklēšanu, pirms sadedzināšanas, pēdējā vērīgai acij gadījums

nepaietu neievērots un slepkava tiktu sodīts.

Tamlīdzīgi gadījumi, bez šaubām, rastos, ja līķi tiktu no-

doti ugunsapbedļšanai bez iepriekšējas izmeklēšanas no amata

ārsta puses. Tādēļ vēl reizi uzsveru šo noteikumu nepiecie-

šamību un visu to līķu obligatorisku izmeklēšanu, kurusjgrib
nodot ugunsapbedīšanai. -Saistošie noteikumi vien jau savā

ziņā būs aizsargs. pret katru noziedzīgo rīcību, kas varētu

rasties sakarā ar ugunsapbedīšanu, un nesīs visai sabiedrībai

un tiesai tikai labu. "

\:
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Valdīšana šolaiku tiesībās.

Valdīšanas problems teorijā, praktikā un likumdošanā, sevišķi

ievērojot ārvalstu kodifikacijas.

(Turpinājums.)

Šie un vēl citi apcerējumi noved Jeringu pie praktiskiem

apsvērumiem. Tāpat, kā subjektivitātes teorija neiztur kri-

tiku no vēsturiskā un loģiskā viedokļa, tāpat viņa ir pilnīgi

nelietojama ari no praktiskā viedokļa. Tas kļūst

redzams tūliņ, kad mēs aplūkojam valdīšanas aizsardzības

procesuālo pusi. Jautājumu par pi e rādīšanu attie-

cībā uz animus domini kā Saviņji, tā ari viņa pēcteči apiet

pilnīgi klusuciezdami. Viņi nav izteikušies ne par to, kurai

no abām pusēm jāpierāda, ne ari par to, kā jāpierāda, no kā-

diem kritērijiem tiesnesim jāslēdz par animus domini esamību.

Pēc Sāviņji teorijas animus domini ir valdīšanas noteikums,

tā tad viņš būtu jāpierāda sūdze4ājam,valdītājani (12., 13. lpp.).

Bet kā? Kā lai pierāda zināmu gribu, tā tad tīri psicholoģisku

momentu, cilvēka iekšējās dzīves stāvokli? No ārējā fakta

nevar spriest, vai viņš pamatojas uz šādu vai tādu gribu. Es

satieku divus jātniekus, par kuriem man saka, ka viens turot

zirgu kā savu, turpreti otrs kā svešu, un to jājot, lai izlietotu

faktisko varu priekš kāda cita. Es redzu divus zemniekus

apstrādājot zemi; viens to darot ar nolūku izlietot savu paša

valdīšanu, bet otrs ar nolūku izlietot svešu valdīšanu; vai es

šo dažādo nolūku varu pie viņiem novērot? (163. lpp.). Zi-

nāms, ne! Gan valdīšanas griba var izteikties valdīšanas pa-

rādībās un tās tad varētu pierādīt, bet tie būtu reti gadījumi,

un tos izņemot, animus domini vienkārši nebūtu pierādams.

Tādā kārtā Saviņji valdīšanas teorija praktikā nav lietojama.

Līdz ar to Saviņji valdīšanas teorija ir jebkurā ziņā at-

metama.

Jerings nu uzstāda pats savu valdīšanas teo-

riju, kuru viņš pretēji subjektivitātes teorijai sauc par
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objektivitātes teoriju un uz kuras pēc viņa uzska-

tiem jau ir pamatojušās romiešu tiesības, kaut ari tur viņa

izteikusies tikai netieši.

Jau romieši pielaiduši turēšanu (detenciju), kā pretstatu

valdīšanai, tikai aiz praktiskiem iemesliem un proti, tais gadī-

jumos, kur sociālpolitiski apsvērumi prasījuši atkarību no val-

dīšanas kunga, kā piem., pie nomas, mandāta, depozita v. t. t.

Turpretī visur tur, kur turētāja nepatstāvīgs stāvoklis, nesa-

skan ar tiesiskās attiecības nolūku, esot nepieciešama tiesiski

aizsargāta valdīšana, kā ķīlas kreditoram, mūža nomniekam,

sekvestram, tā tad tā saucamos Saviņji atvasinātās valdīšanas

gadījumos (364. un skk. lpp.).

Pēc Jeringa teorijas arvien izceļas valdīšana, ja noteikts

likuma nosacījums nenodibina tikai turēšanu (8. lpp.). Sub-

jektīvai gribai nav nekādas lomas, viņa ir bezspēcīga pret

objektivo* tiesībnoteikumu (358. lpp.).

Tādā kārtā turēšanas kā tādas jēdziens pēc Jeringa

objektivitātes teorijas ir tāds pats kā pēc subjektivitātes teori-

jas, jo vienā kā otrā turēšana apzīmē neaizsargāto valdīšanas

attiecību, bet turēšanas noteikumi pēc abām minētām teori-

jām ir dažādi. Pēc subjektivitātes teorijas turēšanas notei-

kums ir animus domini trūkums, turpretī pēc objektivitātes

teorijas pozitīvs likuma noteikums, un sakarā ar to gluži da-

biski ari turēšanas gadījumu veidi un skaits vienā un otra

gadījumā ir dažādi, jo likums šai jautājumā iziet nevis no val-

dīšanas gribas viedokļa, bet no sociālpolitiskiem apsvērumiem.

Tā kā valdīšana pēc Jeringa arvien ir prezumejama, tad

valdīšanas sūdzības gadījumā valdītājam jāpierāda tikai ārējā

valdīšanas attiecība, turpretī apsūdzētā pienākums ir pierādīt,

ka sūdzētājs ir tikai turētājs, un ka viņam tāpēc nav tiesības

uz sūdzību (8. lpp.).

Tādas ir galvenos vilcienos tās domas, kas izteiktas Je-

ringa' sensacionālajā rakstā par valdīšanas gribu. Es uzkavē-

jos drusku ilgāk pie Jeringa asprātīgajiem iztirzājumiem, tāpēc

ka tie ir daudz mazāk pazīstami, nekā augstskolās mācītā,

tagad jau agonijā gulošā pandektu tiesību valdīšanas teorija,
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un salīdzinot ar to apzīmē tik lielu soli uz priekšu, ka viņi ir

devuši iemeslu ievērojamai valdīšanas tiesību reformai ārzemju

likumdošanās.

Kā zināmu apgaismojumu domām, kas izteiktas Jeringa

grāmatā par valdīšanas gribu, es aizrādīšu uz vienu vietu

kādā citā Jeringa darbā, kurš saucas „Scherz und Emst m

der Jurisprudenz", 63. un turpm. lpp., kur viņš ļoti humori-

stiskā kārtā atstāsta kļūmīgo Saviņji valdīšanas teorijas pie-

lietošanu kādā praktiskā tiesību gadījumā.

Iznīcinošā kritika, ar kuru Jerings apskatīja Saviņji mā-

cību, kā, tas jau bij sagaidāms, sacēla juristu pasaulē uzbudi-

nājuma vētru, tik stipra bij vēl ticība Saviņji dogmai, kuru

Jerings bij iedrošinājies apgāzt. No rakstiem, kuri tika vērsti

pret Jeringu, es pieminēšu tikai vienu, un proti, Kuntzes apce-

rējumu „Zur Besitzlehre".

Kuntzes atspēkojumi atstāj tādu iespaidu, it kā viņš gri-

bētu aizstāvēt par katru cenu. Viņu lasot gribot negribot

manam, ka Kuntze nopūlas Jeringa satricināto valdošās mācī-

bas autoritāti atkal atjaunot, jo, ka Kuntze izsakās, ja Jerin-

gam būtu taisnība, tad mūsu 700 gadus vecā doktrīna būtu

bijusi akla un Jerings būtu tai atdarījis acis (6. lpp.). Bet

Kuntzes atspēkojumi ir maz pārliecinoši. Kuntzem nebūt nav

izdevies atsist Jeringa sparīgos uzbrukumus Saviņji teorijai.

Bez tam viņš, domājams tīši, uzstājas vairāk pret vieglāk

kritizējamo Jeringa apsvērumu pozitivo pusi, t, i. pret Jeringa

paša teoriju, bet ari te. nespēj pārliecināt.

Uzbrukdams mākslīgi uzpūstam Jeringa valdīšanas, jē-

dziena pārspīlējumam, Kuntze kā galveno uzbrukuma vietu

izvēlas Jeringa izteikumu, ka valdīšanas griba ir valdītājam

tāda pati, kā turētājam, ka ari nomnieks grib zemes gabalu

paturēt sev. Kuntze atbild, ka nomniekam ir daudz mazāka

varas (kundzības) griba (Herrschaftswille), nekā īpašniekam.

Pirmais apstājoties pie lietas būtības (substances), otrs aiz-

ķerot ari substanci, piem., nomnieks drīkstot tikai art, sēt,

pļaut, turpretī īpašnieks drīkstot tīrumu pārvērst par parku,

ierīkot dīķi v. t. t. (11. un skk. lpp.). Zināms, tās nav dažā-
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das gribas sekas, bet dažādo tiesību sekas, ar kādām valda

nomnieks un īpašnieks. Kuntze saka, ka valdīšanas faktisko

attiecību nedrīkst samainīt ar tiesisko attiesību. Bet viņš pats

to dara, jo jautājums, kā valdītājs var rīkoties ar valdīšanas

objektu, nav izšķirams pēc tā, ko viņš grib, bet pēc tā, ko

viņš drīkst, t. i. pēc tās tiesiskās attiecības, uz kuras pama-

tojas valdīšana. Gribai te nebūt nepieder noteicošā nozīme,

un tai pa lielākai daļai, sevišķi pie godīgiem ļaudīm, vajadzētu

pieskaņoties tiesiskai attiecībai. Bet: ja nu kāds negodīgs nom-

nieks iedomājas valdīt kā īpašnieks un izrādīt savu animus

domini neapšaubāmā īpašnieka darbībā, piemēram nocērtot

1000 gadus vecus kokus, pārvēršot rožu dārzu mēslienā v. t. t.,
vai tad ar to viņš iegūst labāku stāvokli nekā godīgais nom-

nieks un bauda aizsardzību pret trešām personām, kura parasti

nomniekam ir liegta? Tas nevien būtu absurds, bet kaut kas

taisni pretējs tam, ko saucam par taisnību. Bet pie šādām ne-

jēdzīgām konsekvencēm noved mācība par animus domini.

Taču Kuntze to atnod par gluži pareizu. Viņš pieved gadīju-

mu, ka Titius iemīļo pieklīdušu Maevius suni, un tāpēc viņu

neatdod pēdējam, kā sākumā nodomājis, bet līdz ar suni dodas

ceļojumā, atpakaļ uz savu dzimteni, un pārmet Jeringam, ka

pēc viņa teorijas, apspriežot šo gadījumu, nevar ievērot gribas

pārgrozīšanos (14. lpp.).
Man šķiet, ka šis Kuntzes uztvērums dod spriedumu pats

par sevi.

Pārējos tāpat nesvarīgos Kuntzes atspēkojumus es ne-

maz nepieminēšu. Es tikai gribu vēl piezīmēt, ka dažos

punktos, piem., jautājumā par pierādījumieml (88. un skk. lpp.)

viņš piekrīt Jeringam, kāpēc ari savas grāmatas uzrakstā

iepin vārdus „Fūr und wider Rudolf v. Jhering".

Taču viens Kuntzes pārmetums Jeringam ir pilnīgi dibi-

nāts, un proti ir tas, ka Jeringa teorija nav brīva no pretrunām.

Sevišķi duras acīs, ka Jerings, ar tādu sirdību apkarodams

animus domini, nav pilnīgi atmetis valdīšanas gribu. Turpre-

tim ari viņš pieturas pie gribas, kā katras valdīšanas noteiku-

ma, un noliedz tikai valdīšanas gribas divējādību, t. i., starpību
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starp animus domini un animus alieno nomine possidendi.

Viņš saka: „Bez gribas nav valdīšanas attiecības, Arējai

attiecībai, kādā valdītājs (ari turētājs), atrodas pret lietu, vajag

būt gribētai, valdīšanas attiecībai gribas darbības rezultātam"

(Besitzwille, 22. lpp.). Bet šis uzskats neatbilst īstenajam val-

dīšanas jēdzienam un, kā vēlāk redzēsim, tagad ir jau atmests.

Tomēr Jerings ar savu rakstu par valdīšanas gribu ir ievēro-

jamā kārtā veicinājis mācību par valdīšanu. Atliek tikai no-

žēlot, ka viņš palicis pusceļā. Vēlākam laikam bij lemts ie-

vākt viņa mācības augļus.

Tik daudz par valdīšanas teoriju.

Praktiķa jau sen bij gājusi pati savus ceļus, kurus tai

bij norādījušas praktiskās dzīves vajadzības. Bet pirms pār-

ejam uz praktiķu, metīsim paviršu skatu uz Vācijas valdīšanu

pēc iedzimtām (einheimisch) vācu tiesībām.

Vecākās vācu tiesības no animus domini nekā nezināja.

Viņām bij pašām savs valdīšanas jēdziens, tā saucamā „G e-

were". Šī „Gewere" piederēja tam, kurš ieguva priekš se-

vis augļus, ciktāl šī augļu saņemšana parādījās kā īstas vai

šķietamas tiesības izlietošana. Tā tad „Gewere" varēja pie-

derēt kā īpašniekam, tā ari vasalam, dzimtnomniekam, nom-

niekam, ķīlas kreditoram. Bet kas lietu nelietoja priekš sevis
y

bet tikai apsaimniekoja kāda cita labā, vai kam lieta gan pie-

derēja paša interesēs, bet viņš no tās augļus nesaņēma, tam

šī „Gewere" nebija (Stobbe, Handbuch des deutsehen Privat-

rechts, 11, 14. lpp.).

Ar romiešu tiesību recepciju ari Vācijā ieguva praktisku
nozīmi pandektu valdīšanas teorija. Kā Jerings saka (457. un

sk. lpp.), tas bij iespējams tikai smagi kaitējot iedzimtām tie-

sībām un nonicinot nacionālo tiesību sajūtu. Pēc vāctiesiskiem

uzskatiem nomniekam piederēja „Gewere". Tā tad viņš bij

pilnīgi nodrošināts, ka īpašnieks viņu nevar izlikt, pirkums

nelauza nomu (Kauf brach nicht Pacht). Šo nomnieka „Gewe-

fes" veselīgo domu izspieda romiešu detencija (turēšana), jo

juristi atklāja, ka nomniekam trūkst īstas valdīšanas gribas un

ka viņš tāpēc var būt tikai turētājs, bet ne valdītājs. Ar to
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viņa liktenis bij izšķirts, savas valdīšanas attiecības ziņā viņš

palika kā putns uz zara. Aso pretrunu, kādā šī konsekvence

stāvēja pret tautas tiesību sajūtu, vācu tiesas tomēr neapslēpa

un tāpēc spēra no savas puses soļus, lai turētāju aizsargātu

pret vardarbību. Tādā kārtā vēsture sprieda tiesu par ro-

miešu tiesību turēšanas (detencijas) jēdzienu.

Tiesiskie līdzekļi, kurus vācu tiesu praktiķa deva turē-

tāja aizsardzībai, bij summariissimum un actio

spol i i. Abu šo tiesisko līdzekļu sakne meklējama Itālijas

praktikā, kura bij attīstījusies, pieslejoties kanoniskām tiesī-

bām, un 17. gadu simtenī ieviesusies ari Vācijā. Pretēji in-

terdictum uti possidetis, kuru sauca par „possessorium ordina-

rium", minētais sumariissimum deva sevišķā, paātrinātā kār-

tībā valdīšanas aizsardzību katram, kas varēja pierādīt pēdējo

mierīgo valdīšanas aktu, vienalga, vai tas būtu valdītājs, vai

tikai turētājs.

Actio spolii turpretim noderēja kā interdictum dc vi pa-

pildinājums. Valdīšanas atraušanas gadījumā šī actio bij pie-

ietama kā valdītājam, tā ari turētājam, un vērsās nevien pret

pašu valdīšanas atrāvēju (izstūmēju), bet ari pret trešām per-

sonām, viņa attiecās vienlīdzīgā kārtā kā uz nekustamas, tā

ari uz kustamas mantas valdīšanu.

Pret šo uz romiešu tiesībām nepamatoto praktiķu teorē-

tiķi, protams, veda ilgu un sīvu cīņu, tomēr negrīdami panā-

kumus. Tiesas nešaubīgi turpināja savu praktiķu, jo viņas pa-

reizi izjuta to, ko teorija negribēja saprast, proti, ka katra val-

dīšanas attiecība, tā tad ari tīri faktiska attiecība ir tiesiski jā-

aizsargā, jo valsts publiskas kārtības interesēs nevar pieļaut

patvaļīgu iejaukšanos pastāvošās faktiskās attiecībās. Bet

taisni iekš tam, ka pareizi atbildam uz jautājumu par tiesību

aizsardzības pamatu, atrodam atrisinājumu visam valdīšanas

aizsardzības jautājumam.

Doktrīnā par šo jautājumu arvien ir bijuši strīdi. Kamēr

vieni pareizi atzina, ka valdīšanas aizsardzības pamats ir aiz-

liegums rīkoties patvarīgi, citi apgalvoja, ka šis pamats

esot valdīšanas griba, kuru citiem vajagot respektēt. Vēl citi,
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kuri valdīšanu nostādīja attiecībā pret īpašumu, pamatoja val-

dīšanas aizsardzību ar īpašuma presumpciju. Beidzot, atrada

aizstāvjus ari tas uzskats, ka valdīšanas aizsardzība ievesta

īpašnieka labā aiz procesuāliem! iemesliem, lai vinu atsvabinā-

tu no grūtās īpašuma pierādīšanas (Baron, Pandekten, 214.

lpp.). Paklausīsimies, ko par šo jautājumu saka divas lielā-

kās autoritātes civiltiesību aplokā, profesori Dernburgs un

Kohlers.

Dernburgs paskaidro savās Pandektās (404. lpp.): gai-

dīšanas aizsardzība ir nepieciešama, tāpēc ka mūsu faktiskā

mantas stāvokļa aizsardzība ir nokārtotas kopdzīves nosacī-

jums." Un Kohlers saka savā „Lehrbuch des burgerlichen

Rechts" (I, 20. lpp.): „No tiesību kārtības jāatšķir miera kār-

tība. Viņa pastāv iekš tam, ka tagad esošo mantisko labumu

pasaules stāvokli drīkst pārgrozīt tikai darbojoties miera ceļā,

t. i. tikai ar dalībnieku piekrišanu (Einverstāndnis) vai ari ar

valsts varas uzstāšanos. Uz šīs miera kārtības pamatojas ve-

sela virkne tiesisku parādību. Uz tās pamatojas valdīšana un

valdīšanas aizsardzība. Valdītājam nav, tiesību kārtības nozī-

mē, nekādu tiesību, viņam ir tikai no miera kārtības atvasinā-

tas tiesības, kuras ir vērstas uz to, ka nevar ar patvarību uz-

stāties pret to ārējo izteiksmes veidu, kurš nosaka viņa at-

tiecības pret pasaules labumiem."

Ar abu šo tiesību korifeju izteikumiem ir pietiekoši no-

skaidrots, ka valdīšanas aizsardzības pamats nav nekas cits

kā patvarības aizliegums. Bet tā kā patvarību var izlietot

tāpat pret turētāju kā pret valdītāju un tā kā tā viņiem abiem

ir vienlīdzīgi kaitīga, tad ari viņi abi ir vienlīdzīgi jāaizsargā.

Kāpēc lietotājs, nomnieks, glabātājs v. t. t, bez aizsardzības

jāpamet patvarībai, turpretim zaglis savā valdīšanā jāaizsargā

līdzīgi īpašniekam, to tiešām nesapratīs neviens, kam Saviņji

valdīšanas teorija nav laupījusi spēju pareizi spriest par šo jau-

tājumu. Dodama ari turētājam posesorisku aizsardzību, tiesu

praktiķa darbojās kā tiesību labotāja un ar to no savas puses

veicināja valdīšanas tiesību reformu modernajā likumdošanā.
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Es tagad pāriešu uz likumdošanu par valdīša-

nu un apskatīšu attiecīgos noteikumus svarīgākajās Eiropas

kodifikacijās viņu dogmatiskās attīstības kārtībā. Šis salīdzi-

nošais attēlojums no teorijas un praktikās gūto ainu par val-

dīšanas mācības attīstību attiecīgi papildinās un it sevišķi ari

noskaidros valdīšanas jautājuma tagadējo stāvokli kā pie

mums, tā ari ārzemēs.

Es iesākšu ar mūsu vietējām civiltiesībām.

Kā mūsu CL. uztver valdīšanas jēdzienu, redzams bez

jebkāda tāļāka paskaidrojuma no 625. un 626. pp. Tie skan:

625. p.: „Lietas valdīšana ir īpašuma tiesībām atbilstoša

faktiska vara par to. Tāda ir, ja kādam ir par kādu lietu pil-

nīga faktiska vara saistīta ar gribu par to rīkoties kā īpašnie-

kam." 626. p.: „Kam ir par kādu lietu faktiska vara, bet kas

kādu citu atzīst par viņas īpašnieku, ja ari viņam ir tiesība pa-

turēt lietu savās rokās, nav valdītājs, bet tikai lietas turētājs

un minētā otra valdīšanas vietnieks,"

Tādā kārtā mēs atkal sastopam mūsu CL. tīru Saviņji

mācību par animus domini ar visiem viņas trūkumiem, bez

jebkādiem pārlabojumiem, pat vienā ziņā ar ievērojamu pa-

sliktinājumu. Jo kamēr Saviņji robu savā mācībā mēģināja

aizpildīt tādā kārtā, ka zināmos gadījumos pielaida valdīšanu

ari bez animus domini, tā saucamo atvasināto valdīšanu —

CL. nepazīst nekāda izņēmuma no 625. un 626. pp. noteiku-

miem, tā kā animus domini ir valdīšanas nosacījums. Tā tad

noteikumu par animus domini mēs sastopam mūsu likumu ko-

pojumā viskrasākajā formā. Valdīšana pie mums ir tikai īpa-

šuma valdīšana (Eigentumsbesitz), t. i., patiesā, šķietamā un

fiktīvā īpašnieka valdīšana, pie kam gan kā īpašnieks uzska-

tāms ari īpašumtiesīgs lietotājs [Nutzungseigentūmer] (947. p.).

Turpretī prekaristam, sekvestram un rokas ķīlas kreditoram,

pretēji Saviņji mācībai, valdīšanas nav. To sevišķi noteikti

uzsver Erdmans, kurš CL. valdīšanu tieši nosauc par Eigen-

tumsbesitz", bet prekaristu un sekvestru uzlūko tikai kā īpaš-

nieka vietniekus valdīšanā (Erdmann, Svstem des Privat-

rechts, 11, 7. lpp.). Tā tad animus domini kā absolūts vald-

nieks !
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Bet tas vēl nav viss. Mūsu likumu kopojums nepazīst

ari tos tiesību līdzekļus, kurus vācu tiesu praktiķa piešķīra tu-

rētājam, proti, summariissimum un actio spolii, tā kā turētājs

kā tāds pēc mūsu līdzšinējiem likumiem ir pavisam bez aiz-

sardzības.

Kā valdīšanas jēdziens, tā ari mūsu CL. noteikumi par

valdīšanas iegūšanu un zaudēšanu, par viethiecību valdīšanā

un valdīšanas aizsardzību ar nelieliem pārgrozījumiem ir aiz-

ņemti no pandektu tiesībām. Tāpēc nav iemesla tuvāk apska-

tīt šos noteikumus.

Tāļāk es gluži mierīgi varu atsacīties no mūsu valdīša-

nas tiesību kritikas, jo tā ir jau atrodama Jeringa iebildumos

pret mūsu CL. pamatos esošo Saviņji mācību par .valdīšanu,

nemaz nerunājot par to, ka lielā valdīšanas reforma moder-

najā Vakareiropas likumdošanā, ar kuru mēs tūliņ iepazīsi-

mies, runās pietiekoši skaidru valodu attiecībā uz mūsu nove-

cojušo valdīšanas tiesību novērtējumu.

Sevišķi interesantas mūsu praktikai varēja būt Jeringa

piezīmes jautājumā par pierādījumiem, kuram mūsu CL., līdzī-

gi pandektu tiesībām, vienkārši paiet garām ar klusuciešanu.

Tādos apstākļos te drīz vien varētu atrast sekotājus Jeringa

famozais „fiabermaiera process", bet mūsu tiesas stāvēja par

augstu, lai pielaistu šai līdzīgu kļūdu. Bet gan tiesu praktiķa

tāpat kā Vācijā ari pie mums ir centusies aizpildīt valdīšanas

tiesību robus un mīkstināt viņu asumus. Tā 693. pantā tikai

attiecībā uz nekustamu mantu pieminēto interdictum dc vi

praktiķa attiecināja ari uz kustamu mantu (Zwingmann, Zivil-

rechtliche Entscheidungen, VII, 1255. un 1256.). Tāpat vecajā

tiesu praktikā atrodam pasākumus turētāja aizsardzībai, lai

gan vispār kā bijušās Rīgas pilsētas tiesas, tā ari Krievijas

senāts turējās pie tiem uzskatiem, ka pēc mūsu tiesībām tikai

valdītājs, bet ne turētājs var prasīt posesorisku aizsardzību

(Zwingmann, ib. 11. 177., IV, 494., V, 79., un Bukovska komen-

tārs I, 301. lpp.). Par valdīšanas aizsardzības jautājumā ne-

sen notikušo leģislativo reformu, ar kuru ari nupat pieminētais
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kutelīgais jautājums par pierādījumiem ir nobīdīts pie malas,

man nāksies runāt vēlāk.

Tas apstāklis, ka mūsu CL. kā sastinguši un bez kri-

tikas pieturas pie pandektu . tiesību mācības par valdīšanu,

duras acīs jo vairāk tāpēc, ka daudz vecākās kodifikacijās

atrodam ievērojamus šīs teorijas papildinājumus. Tā vis-

pirms franču civilkodeksā.

Napoleona I. 1803. gadā izdotais code civil savā 2228. p.

apzīmē valdīšanu sekoši: „Valdīšana ir turēšana vai izlie-

tošana attiecībā uz kādu lietu vai tiesību, kuru kāda persona

tur vai izlieto pati, vai kuru tur vai izlieto viņas vārdā kāda

cita persona." *) Šī panta izteiksmes veids nav skaidrs. Va-

rētu domāt, ka likums ar valdīšanu saprot vienkāršu turē-

šanu. Bet franču doktrina to noliedz, un salīdzinot minēto

pantu ar 2230. p., taisa slēdzienu, ka ari pēc franču tiesībām

pie valdīšanas jēdziena pieder animus domini (Zachariae,
flandbuch des franz. Zivilrechts, § 185-a). 2230. p. skan:

„Arvien top pieņemts, ka kāda persona valda savā vārdā kā

īpašnieks, ja nav pierādīts, ka viņa sākusi valdīt priekš kāda

cita." Šie vārdi:
„
valda savā vārdā kā īpašnieks" (possē-

der pour soi et ā titre dc propriētāire) top iztulkoti kā

2228. p. jēdziena definējuma papildinājums īpašuma valdīšanas

nozīmē.

Bet 2230. pants mums izteic vēl kaut ko citu, kas mūs

var sevišķi interesēt: arvien top pieņemts, ka kāds valda

savā vārdā un kā īpašnieks. Tā tad franču likums uzstāda

presumpciju, ka tas, kura rokās kāda lieta atrodas, ir viņas

tiesiskais valdītājs. Animus domini top presumēts. Tas ir tai

laikā kaut kas pavisam jauns, kaut kas, kas Saviņji valdīšanas

teoriju ievērojamā kārtā papildina, jo pierādīšanas jautājums

ar to ir uz vietas noskaidrots. Sūdzētājam-valdītājam pēc

minētā panta skaidras izpratnes savas valdīšanas noskaidro-

*) Skaidrības labā pievedam 2228. p. franču tekstu: „La possession

est la dētention ou la jouissance d'une chose ou dun droit que nous tenons

ou que nous exerĢons par nous-mēmes, ou par un autre qui la tient ou

qui l'exerce en notre nom." (Red. piez.).
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šanai jāpierāda tikai turēšana, turpretī apsūdzētais var pie-

rādīt, ka sūdzētājs valda kāda cita vārdā, tā tad nav tiesisks

valdītājs.

Atliek tikai nožēlot, ka mūsu vietējie civillikumi pilnīgi

ignorējuši šo tik visai svarīgo franču tiesību noteikumu.

Tāļāk vecā mācība par valdīšanu ir pārveidota code civil

2232. pantā. Kamēr pēc pandektu tiesībām un vietējiem CL.

(688. un 694. pp.) aizsardzību bauda ari nelikumīga valdīšana,

code civil 2232. pants nosaka, ka brīvas patvaļas un vienkārša

paļāvuma (tolerance) akti nenodibina valdīšanu. Saskaņā ar

to ari franču civilprocesa likums (23. p.) tikai tad pielaiž val-

dīšanas sūdzības, kad valdīšana dibinās uz kāda likumīga pa-

mata (titre non prēcaire).

Valdīšanas sūdzību priekšmets pēc franču tiesībām ne-

var būt kustamas lietas un proti aiz tā iemesla, ka viņas kā

tādas padotas īpašuma sūdzībai. Jo code civil savā 2279.

pantā uzstāda sekošu sensacionālu noteikumu: „En fait dc

rneubles la possession vaut titre", t. i. attiecībā uz kustamu

mantu valdīšana noder kā titulis, kā īpašuma ritulis. Citiem

vārdiem: kustamas lietas valdītājs tiek uzlūkots kā īpašnieks.

Vienkārša valdīšana te atvieto īpašumu, tā ka kustamas lietas

valdītājs, nemaz neatsaucoties uz tituli vai noilgumu, jau pa-

matojoties uz savu valdīšanu var izlietot īpašuma prasību,

vai nu sūdzības vai ierunas ceļā (Zachariae, ib. 574. lpp.):

Izņēmums pastāv attiecībā uz zagtām un pazaudētām lietām.

Modernai tiesību sajūtai atbilstošais noteikums „En fait

dc rneubles la possession vaut titre" ir izplatīts un atzīts tālu

pāri par Francijas robežām, un sevišķi pieņemts Itālijas civ.

kod. (707. p.), vācu BGB (1006. p.), Šveices civ. kod. (930.

un turpm. pp.), un krievu civ. kod. projektā (votčinnoje prāvo

12. p.), bet diemžēl nav pieņemts mūsu vietējās civiltiesībās,

kuras pazīst tikai franču noteikuma pamatā esošo principu

„Hand muss 11and vvahren" (923. p.).

Minētais franču noteikums pamatojas uz grūtībām, ar

kādām saistīta īpašuma pierādīšana. īpašuma pierādīšanai

nebij pietiekoši noskaidrot, ka lieta likumīgi atsavināta un
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nodota" ieguvējam, bet vajadzēja vēl pierādīt, ka ari atsavi-

nātājs un viņa priekšteči bijuši īpašnieki, jo tikai īpašnieks var

pārnest īpašuma tiesības. Bet šī pierādīšana bij tik velnišķīgi

grūta, ka viņu nosauca „probatio diabolica". Tāpēc moder-

nās tiesības kustamas lietas īpašnieku sūdzētāju atsvabina no

īpašuma tiesību pierādīšanas, uzstādot par viņa īpašuma tie-

sībām tiesību presumpciju, ja viņš ir lietas valdītājs. Tādā

gadījumā sūdzētājam jāpierāda tikai sava valdīšana, t. i., ka

lieta atrodas viņa rokās. Franču doktrina noteikumā „En

fait dc rneubles la possession vaut titre" ierauga pat presumtio

iuris et dc iure un tāpēc vispār nepielaiž pretpierādījumu no

atbildētāja puses (Zachariae, ib. 574. lpp.). Bet ar to ir bez

šaubām iets par tālu, jo ari attiecībā uz kustamām lietām ne-

būt ne arvien sakrīt valdīšana un īpašums. Vajag tikai iedo-

māties tik bieži notiekošo mēbeļu, instrumentu un apģērbu

izīrēšanu, grāmatu aizdošanu v. t. t. Tāpēc ar pilnīgu tiesību

jaunākās likumdošanas, kā vācu BGB un Šveices ZGB mi-

nēto noteikumu formulē sekoši:
„
Attiecībā uz kustamas lie-

tas īpašnieku top pieņemts, ka viņš ir tās īpašnieks." Tāpēc
tad ari atbildētājam ir pieejams pretpierādījums, ka sūdzētājs

nav īpašnieks. Apskatāmais noteikums ir spēkā tikai attie-

cībā uz kustamām lietām. Attiecībā uz nekustamām lietām

noteicošais vārds pieder zemes grāmatai, kāpēc izvilkums no

zemes grāmatas ir nepieciešamais pierādījuma līdzeklis. No-

teikumam „En fait dc rneubles la possession vaut titre" ir

bijušas tās sekas, ka kustamu lietu valdīšana ir modernajās

tiesībās pazaudējusi savu nozīmi, jo traucējumu vai kustamu

lietu atraušanas gadījumos necel vairs valdīšanas sūdzību, bet

sūdzību par īpašuma tiesībām. Tādā kārtā posesoriskie in-

terdikti modernajās tiesībās parasti top pielietoti vairs tikai

attiecībā uz nekustamiem īpašumiem, pie kam pēc franču tie-

sībām, kā jau minējām, tiesiska valdīšana top presumēta.

Austrijas 1811. gada vispārējais civilko-

dekss (Allgemeines būrgerliches Gesetzbuch), salīdzinot ar

Code Napoleon, Napoleona kodeksu, kurš par to 8 gadus ve-

cāks, atstāj mazliet pakalpalikuša iespaidu, jo viņš ir stipri
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konservatīvs. Austrijas kodeksa noteikumos par valdīšanu

mēs visā visumā atkal sastopam pandektu tiesību nodeldētos

uzskatus. Tas redzams jau no valdīšanas formulējuma 309.

pantā, kurš skan sekoši: „Wer eine Sache m seiner Macht

oder Gevvahrsam hat, heisst ihr Inhaber. Hat der Inhaber

einer Sache den Willen sie als die seinige zu behalten, so ist

er ihr Besitzer." („Kam par kādu lietu ir vara, to sauc par

viņas turētāju. Ja turētājs grib lietu paturēt kā savu, tad

viņš ir tās valdītājs.") Tā tad atkal vecais stāsts par corpus

un animus, par possessio un detentio. Turpretī Austrijas civ.

kod. līdzīgi Napoleona kodeksam un mūsu CL. nepazīst tā sau-

camo atvasināto tiesisko valdīšanu. Liberālāku virzienu Au-

strijas civ. kod. uzsāk jautājumā par pierādījumiem, sekodams

šai ziņā franču paraugam un 323. pantā noteikdams: „Der

Besitzer einer Sache hat die rechtliche Vermutung eines

gūltigen Titels fūr sich." (Par kādas lietas valdītāju top pie-

ņemts, ka viņš to valda uz derīga pamata.") Pēc Austrijas

tiesībām tas attiecas ari uz kustamām lietām, jo noteikums „En

fait dc rneubles la posession vaut titre" ir Austrijas civ. kod.

svešs. Kā zināms papildinājums vecai mācībai par valdīšanu

jāpiemin ari tas, ka Austrijas civ. kod. noteikti aizliedz pat-

vaļīgi pārgrozīt valdīšanas tiesisko dabu (319. p.).

Itālijas civilkodekss, 1865. gada codice civile

italiano, īstenībā atkārto, pa daļai pat burtiski. Napoleona ko-

deksa noteikumus par valdīšanu. Tāpēc man nav iemesla

itāļu tiesības tuvāk apskatīt.

Tagad piegriezīsimies vācu civilkodeksam —

BGB.

Domājams, būs zināms, ka BGB pirmais uzmetums bij

tādā mērā piesātināts romiešu tiesībām, ka viņu nosauca par

„mazo Vindšeidu". Tāpēc bij ari gluži dabiski, ka šis uzme-

tums bij palicis uzticīgs Saviņji valdīšanas teorijai. Bet kad

vācu tautas veselīgais nacionālais saprāts šo projektu atmeta

un uzstādīja prasību: atraisīties no romiešu tiesībām, vairāk

vācu, vairāk šolaiku tiesības, un sakarā ar to tika izstrādāts

jauns uzmetums, tad uzvarēja Jeringa iespaids un noveda pie

jauna valdīšanas jēdziena veidojuma..
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Vācu BGB ir animus domini iznīdējis un tikai viņa ēna

vēl klīst apkārt šur tur kodeksā. Visā visumā pie valdīšanas

jēdziena pēc BGB pieder tikai faktiska vara par kādu lietu.

Šai varā ir ietverta' valdīšanas būtība. Tā pēc BGB 854.

panta valdīšanu iegūst iegūstot faktisku varu par kādu lietu

un pēc 856. panta ar šīs varas zaudēšanu zaudē valdīšanu.

No abām pandektu tiesību valdīšanas jēdziena sastāvdaļām,

corpus un animus, tā tad šai kodeksā (BGB) ir palikusi tikai

pirmā sastāvdaļa, corpus; animus ir atkritis un līdz ar to ir

izzudusi starpība starp valdīšanu un turēšanu pandektu tie-

sību nozīmē. Pēc BGB principā katrs zināmas lietas turētājs

ir valdītājs.

Bet no šī noteikuma ir izņēmumi. Ja kāds izlieto par

kādu lietu faktisku varu priekš kāda cita tā saimniecībā vai

veikalā vai kādā līdzīgā attiecībā, sakarā ar kuru tam jāie-

vēro otra uz lietu attiecošies norādījumi, tad saskaņā ar 855.

pantu tikai šis otrs ir valdītājs. Pirmajam nav valdīšanas,

bet tikai turēšana savās rokās (Gewahrsam). Viņš ir tikai

valdītāja vietnieks un tāpēc viņu sauc par „Besitzgehilfe"

(palīgu valdīšanā, valdīšanas palīgu) vai „Besitzdiener" (kalpu

valdīšanā). Pie šāda valdīšanas palīga jēdziena ir nepiecie-

šami, ka attiecīgā persona ar valdītāju atrodas kādā ārēji no-

vērojamā atkarības attiecībā, uz kuras pamata valdītājs drīkst

viņam lietu katrā laikā atņemt. Valdīšanas palīgi piemēram

ir mājas piederīgie, apkalpotāji, fabrikas strādnieki, veikala

palīgi, tāpat ari zemes īpašuma pārvaldnieki, biedrības priekš-

nieks, akciju biedrības direktori. Visi tie nevalda priekš se-

vis, bet atkarībā no citiem kā viņiem padoti vietnieki (Dern-

burg, Das burgerliche Recht Deutschlands und Preussens,

Sachenrecht, § 14).

Tādā kārtā attiecībā uz valdīšanas palīgiem BGB ir pa-

turējis turēšanas jēdzienu, bet, kas labi jāievēro, nevis pie-

mērojoties subjektivitātes teorijai, bet Jeringa objektivitātes

teorijai, t. i. kā likumā fiksētu izņēmumu. Valdīšanas palī-

gam nav tiesības uz posesorisko aizsardzību, bet ari viņam

ir pašpalīdzības tiesības (860. p.). O. Cvingmans.

(Turpmāk vel.)
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SARA

Latvijas Republikas laikā no 1918. g. 18.

slēgtiem un oficiali publicētiem val

1921. g.

1920. g.

Līgumslēdzēju puses

1. L.-ļgaunija

2. L.-Vācija

3. L.-Klaipēdas apga-

bals

4. L.-Lietava

5. L.-Krievija

6. L.-Vācija

7. L.-Krievija

8. L.-Lietava

9. L.-Igaunija

10. L.-Krievija

11: L.-Krievija

12. L.-Krievija

13. L.-30 citas valstis

14. L.-30 citas valstis

Līguma saturs

Saīsinājumi: L. = Latvija. VV. - Valdības Vēstnesis. L.

ministru kabineta

Konvencija par robežu noteikšanu

Konvencija par gūstekņu izmaiņu

Konvencija par pasta, telegrāfa un telefona

satiksmi

Pagaidu konvencija par pasta, telegrāfa un

telefona satiksmi

Bēgļu reevakuacijas līgums

Pagaidu līgums par sakaru atjaunošanu

Miera līgums

Līgums par galīgu robežu noteikšanu

Konvencija par robežu noteikšanu, vienas

līdzējas puses pilsoņu tiesībām otras teri-

torijā un t. t.

Konvencija par
k

ara vanģenieku pārsūtīšanu

uz dzimteni

Dzelzsceļu konvencija

Pagaidu konvencija par pasta un telegrāfa

satiksmi

Deklarāciju par to valstu jūras karoga lieto-

šanas tiesību atzīšanu, kurām nav jūras

robežas

Konvencija un statūti par tranzita brīvību
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KSTS

novembra līdz 1925. g. 31. decembrim no-

sts līgumiem chronoloģiskā kārtībā

1920. g.

1921. g.

= Likumu un valdības rīkojumu krājums (no 1923. g, Likumu un

noteikumu krājums).

Parakstīš. laiks un vieta

22. 3.1920. g. Valka

20. 4.1920. g. Berline

6. 5.1920. g. Klaipēda

12. 5.1920. g. Kauņa

12. 6.1920. g. Maskava

15. 7.1920. g. Berline

11. 8.1920. g. Rīga

28. 9.1920. g. Rīga

19.10.1920.g. Rīga

16.11.1920. g. Rīga

26. 2.1921. g. Rīga

3. 3.1921. g. Rīga

20. 4.1921. g. Barselona

20. 4.1921. g. Barselona

Publicēšanas avots Piezīmes

Dzelzceļu konvencija Sk. Nr. 94,

starp Latviju unKrie-

viju.

L. oficiāli nav publi-

cēts.

V.V. 1922. g. Nr. 240.

L. 1922. g. Nr. 218.

V.V. 1922. g. Nr. 241.

L. 1922. g. Nr. 219.

V.V. 1920. g. Nr. 119.

V.V. 1920. g. Nr. 125.

V.V. 1920. g. Nr. 147.

V.V. 1920. g. Nr. 147. Sk. Nr. 18.

V.V. 1920. g. Nr. 209.

L. 1920. g. Nr. 204. .

V.V. 1920. g. Nr. 172.

L. 1920. g. Nr. 192.

V.V. 1920. g. Nr. 209.

L. 1920. g. Nr. 204.

V.V. 1920. g. Nr. 235.

L. 1920. g. Nr.218.

V.V. 1920. g. Nr. 287. Pārlabojums L. 1921. g

L. 1920. g. Nr. 234. Nr. 66.

L oficiāli nav publi-

cēts.
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Līgumslēdzēju puses

15. L.-Lietava

16. L.-Lietava

17. Latvija

18. L.-Igaunija un Lie-

tava

19. L.-Lietava

20. L.-Igaunija un Lie-

tava

21. L.-Igaunija

22. L.-Igaunija

23. L.-Lietava

24. L.-Krievija

25. L.-Igaunija

26. L.-Ukraines sociāli-

stiska padomju re-

publika

27. L.-Ukraines sociāli-

stiska padomju re-

publika

28. L.-Lietava

29. L.-22 valstis

30. L.-Vācija, Dānija,

Igaunija, Somija,

Francija, Lielbritā-

nija, Itālija, Polija

un Zviedrija

31. L.-Krievija

32. L.-Krievija

33. L.-Igaunija

34. L.-Krievija

Līguma saturs

iedzīvotāju tiesībām un t. t.

Konvencija par robežas novilkšanu, pierobežu

Konvencija par pilsoņu tiesībām

Likums par L. valsts iestāšanos vispasaules

pasta savienībā un starptautiskā telegrāfa

savienībā

Konvencija par pasta, telegrāfa un telefona

satiksmi

Konsulārais līgums

Konvencija 'par dažiem starptautisku privāt-

tiesību jautājumiem

Konvencija par noziedznieku izdošanu un juri-

disku palīdzību

Konsulārais līgums

Konvencija par noziedznieku izdošanu un juri-

disku palīdzību

Nolīgums par optaciju (I. dala)

Konvencija par tiešo dzelzsceļa satiksmi

Konvencija par Latvijas bēgļu pārsūtīšanas

kustību dzimtenē

Līgums par savstarpējām attiecībām

Konvencija par tiešu pasažieru un preču sa-

tiksmi

Konvencija, kā apkarot tirgošanos ar sievie-

tēm un bērniem

Konvencija attiecībā uz Alandu salu neapcie-

tināšanu un neitralizāciju

Nolīgums par optaciju (11. daļa)

Nolīgums par optaciju (111. daļa)

Konvencija par Vidzemes pilsētu hipotēku bie-

drības darbības likvidāciju Latvijas robežās-

Pagaidu konvencija par pasta paketu apmaiņu
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Parakstīs, laiks un vieta

14. 5.1921. g. Rīga

14. 5.1921. g. Rīga

no 17. 6. 1921. g. —

12. 7.1921. g. Rīga

12. 7.1921. g. Rīga

12. 7.1921.g. Rīga

12. 7.1921. g. Rīga

12. 7.1921. g. Rīga

12. 7.1921. g. Rīga

22. 7.1921. g. Rīga

28. 7.1921. g. Rīga

3. 8.1921. g. Maskava

3. 8.1921. g. Maskava

23. 9.1921. g. Kauna

30. 9.1921. g. Žeņeva

20.10.1921.g. Žeņeva

6.11.1921. g. Rīga

6.11.1921.g. Rīga

13.11.1921. g. Rīga

23.12.1921.g. Rīga

Publicēšanas avots Piezīmes

V.V. 1921. g. Nr. 137.

L. 1921. g. Nr. 120.

V.V. 1921. g. Nr. 137.

L. 1921. g. Nr. 121.

V.V, 1921. g. Nr. 137.

L. 1921. g. Nr. 122.

V.V. 1922. g. Nr. 163.

L. 1922. g. Nr. 141.

V.V. 1922. g. Nr. 164.

L. 1922. g. Nr. 142.

V.V. 1922, g. Nr. 166.

L. 1922. g. Nr. 143.

V.V 1922. g. Nr. 161.

L. 1922. g. Nr. 150.

V.V. 1922. g. Nr. 165.

L. 1922. g. Nr. 151.

V.V. 1922. g. Nr. 160.

L. 1922. g. Nr. 137.

V.V. 1921. g. Nr. 167. Sk. Nr.Nr. 31. un 32.

L. 1921. g. Nr. 143. Atcelts ar 29. 10. 1924. g.

V.V. 1921. g. Nr. 176. Konvenciju, sk. Nr. 94.

V.V. 1921. g.

Nr. 178,179.

L. 1921. g. Nr. 154.

V.V. 1921. g. Nr. 288.

L. 1921. g. Nr.231.

V.V. 1923. g. Nr. 126.

L. 1923. g. Nr.Bl.

V.V. 1923. g. Nr. 153.

L. 1923. g. Nr. 90.

V.V. 1922. g. Nr. 77.

L. 1922. g. Nr. 75.

V.V. 1922. g. Nr. 53. Sk. Nr.Nr. 24. un 32.

L. 1922. g. Nr. 58.

V.V. 1922. g. Nr.53. Sk. N.Nr. 24. un 31.

L. 1922,g. Nr.59.

V.V. 1922. g. Nr. 64.

L. 1922. g. Nr.67.

Latvijā oficiālinav

publicēts.
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Līgumslēdzēju puses Līguma saturs

1922. g.

35. L.-Igaunija, Somija Politiska vienošanas

un Polija

36. Latvija Likums par L. pievienošanos Hagas konven-

cijai par Žeņevas konvencijas principu pie-

mērošanu jūras karam (18./10. 1907. g.)

37. Latvija Likums par L. pievienošanos Ženevas kon-

vencijai par karojošās armijās ievainoto un

slimo stāvokļa uzlabošanu (6./7. 1906. g.)
38. L.-Svētais Krēsls Konkordats

39. L.-Krievijas Socia- Sanitāra konvencija

listiska Federativa,

Ukraines Sociāli-

stiska un Baltkrie-

vijas Sociālistiska

Padomju Republikas

40. L.-Igaunija Sanitārā konvencija

41. L.-Polija Sanitārā konvencija

42. Latvija Likums par Tautu Savienības līguma izsludi-

nāšanu likumu izsludināšanas kārtībā

43. Latvija Likums pār Tautu Savienības līguma 4., 6.,

12., 13., 15., 16. un 26. pantu pārlabojumu

protokolu apstiprināšanu

44. L.-Krievija Konvencija par apcietināto un ieslodzīto ap-

mainu

45. L.-Čechoslovakija Tirdzniecības līgums

46. L.-Lielbritanija Konvencija par pasta un telegrāfa satiksmi

47. L.-Amerikas Savie- Līgums par naudas pārvedumu izmainu

notas Valstis

1923. g.

48. Latvija Likums par L. pievienošanos konvencijai par

opiju (23.11. 1912. g.)
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Parakstīs, laiks un vieta

17. 3.1922ļ R Varšava

24. 3.1922, g. —

no 5. 4.1922.g. —

30. 5, 1922. g. Vatikāns

24. 6,1922. g. Tartu

24. 6.1922. g. Tartu

7. 7.1922. g. Varšava

no 14.7.1922. g. —

no 14. 7.1922. g. —

16. 8.1922. g. Rīga

7.10.1922. g. Prāga

17.10.1922.g. Londona

21.10./14., 11. Vašingtona

1922. g. un Rīga

Publicēšanas avots • Piezīmēs

1922. g.

V.V. 1922. g. Nr. 69

& 80.

L. 1922. g. Nr. 82.

V.V. 1922. g. Nr. 82.

L. 1922. g. Nr. 89.

V.V. 1922. g. Nr. 81.

L. 1922. g. Nr.Bl.

V.V. 1922. g. Nr. 162.

L. 1922. g. Nr. 138.

V.V. 1923, g. Nr. 88.

L. 1923. g. Nr. 53.

V.V. 1923. g. Nr. 89.

L. 1923. g. Nr. 54.

V.V. 1924. g. Nr. 296.

L. 1924. g. Nr.210.

V.V. 1922. g. Nr. 244.

L. 1922. g. Nr.22.0.

V.V. 1922. g. Nr. 245.

L. 1922. g. Nr. 221.

L. oficiāli nav publi-

cēts.

V.V. 1923. g. Nr. 158.

L, .1923. g. Nr. 96.

V.V. 1922. g. Nr. 243.

V.V. 1922. g. Nr. 274.

1923. g.

n024.5. 1923. jr. — V.V 1923. g. Nr. 114

L. 1923, g. Nr. 63.
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Līgumslēdzēju puses

49. L.-Lielbritanija

Līguma saturs

Tirdzniecības un kuģniecības līgums

50. Latvija

51. L.-30 citas valstis

52. L.-Amerikas Savie-

notas Valstis

53. L.-Igaunija

54. L.-Igaunija

55. L.-Igaunija

56. L.-Igaunija

57. L.-Igaunija

58. L.-Ungarija

59. L.-Polija

60. L.-Igaunija

61. Latvija

62. Latvija

63. L.-Igaunija

64. L.-Lietava

65. L.-Somija

Likums par Pastāvīgās starptautiskās tiesas

statūtu parakstīšanas protokolu (Cour Per-

manente dc Justice Internationale)

Konvencija netiklu publikāciju izplatīšanas un

tirdzniecības apkarošanai

Līgums par noziedznieku izdošanu

Konvencija par ostas nodokļu ņemšanu

Līgums par aizsardzības savienību (Traitē

ti'Alliance Delensive)

Līgums par ekonomisko un muitas savienību

Līgums robežas jautājumos

Līgums par savstarpēju prasību nokārtošanu

Tirdzniecības un kuģniecības līgums

1924. g.

Konsulāra konvencija

Nolīgums par robežas pāriešanas noteikumiem

pierobežas joslas iedzīvotājiem

Likums par L. pievienošanos Briseles kon-

vencijai par oficiālu žurnālu un t. t. apmaiņu

(15./3. 1886. g.)

Likums - par L. pievienošanos Briseles kon-

vencijai par oficiālu dokumentu un t. t.

apmaiņu (15./3. 1886. g.)

Nolīgums par pierobežas joslas ceļu kopēju

lietošanu

Nolīgums par savstarpēju sociālās apgādības

sniegšanu

Konvencija par noziedznieku izdošanu un

juridisku palīdzību krimināllietās
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Parakstīs, laiks un vieta Publicēšanas avots Piezīmes

22. 6 1923. g, Londona V.V. 1923. g. Nr. 157. Latviešu teksts pārgror

L. 1923. g. Nr. 95. zīts ar 1924. g. 19. 6.

likumu (V.V. 1924. g.

Nr. 136.; L. 1924. g.

Nr. 94.).

no 27.7.1923.g. —

12. 9.1923. g. Žeņeva

16.10.1923.g. Rīga

31.10.1923. g. Rēvele

1.11, 1923. g. Rēvele

1.11.1923. g. Rēvele

1.11.1923. g. Rēvele

1.11.1923.g. Rēvele

19.11.1923.g. Rīga

3. 1.1924.g. Rīga

10. 1.1924.g. Rīga

no 24.1.1924.g. —

no 24.1.1924.g. —

2. 4.1924.g. Rīga

21. 5.1924. g. Kauna

7. 6.1924. g. Rīga

V.V. 1923. g. Nr. 160.

L. 1923. g. Nr. 99.

V.V. 1925. g. Nr. 123.

L. 1925.g. Nr. 117.

V.V. 1923. g. Nr. 283.

L. 1923. g. Nr. 168.

V.V. 1923.g. Nr. 282,

L. 1923. g. Nr. 159.

V.V. 1923. g. Nr. 282.

L. 1923. g. Nr. 158.

V.V. 1923. g. Nr. 282.

L. 1923. g. Nr. 158.

V.V. 1923. g. Nr. 282.

L. 1.923. g. Nr. 158.

V.V. 1923. g. Nr. 282.

L. 1923. g. Nr. 158.

V.V. 1925. g. Nr. 39.

L. 1025. g. Nr. 32.

1924. g.

V.V. 1925. g. Nr. 39.

L. 1925. g. Nr.3l.

V.V. 1924. g. Nr. 51.

L. 1924. g. Nr. 69.

V.V. 1924. g. Nr. 20.

L. 1924. g. Nr. 16.

V.V. 1924. g. Nr. 20.

L. 1924. g. Nr. 17.

V.V. 1924. g. Nr. 88. Sk. Nr. 83,

L. 1924. g. Nr. 70.

V.V. 1924. g. Nr. 187.

L. 1924. g. Nr. 130.

V.V. 1925. g. Nr. 77.

L. 1925. g. Nr. 64.
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Līgumslēdzēju puses Līguma, saturs

Ģ6. Latvija

67. L.-Holande

68. L.-Lielbritanija

69. L.-Čechoslovakija

70. L.-Norveģija

71. L.-Somija

72. L.-Lietava

73. L.-Francija

74. L.-Francija

75. L.-Dānija

76. L.-Islande

Likums par L. pievienošanos 25./10. 1921. g.

Žepevā Tautu Savienības Starptautiskās

darba organizācijas galvenās konferences

3. sesijā pieņemtiem projektiem

Tirdzniecības līgums

Konvencija par noziedznieku izdošanu

Protokols par veterinārās satiksmes notei-

kumiem 7V ' ; .:

Tirdzniecības ūn kuģniecības līgums

( Tirdzniecības un kuģniecības līgums

Nolīgums par robežas pāriešanas noteiku-

miem pierobežas josla dzīvojošiem pilsoņiem

Konvencija par noziedznieku izdošanu un

juridisku palīdzību krimināllietās

Tirdzniecības līgums

Tirdzniecības un kuģniecības līgums

Tirdzniecības un. kuģniecības; līgumsi
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Parakstīs, laiks un vieta Publicēšanas avots

no 27. 6.1924. g V.V, 1924. g. Nr.

L. 1924.g. Nr.

2. 7.1924. g. Rīga

16. 7.1924. g. Rīga

7. 8.1924. g. Rīga

14. 8.1924. g. Kristiania

23. 8.1924. g. Helsinforsa

17. 10. 1924. g. Kauna

29.10.1924.g. Rīga

30.10.1924.g. Rīga

3.11.1924.g. Rīga

3.11.1924. g. Rīga

V.V. 1925. g. Nr.B4

L, 1925. g. Nr. 84

V.V. 1925. g. Nr.7B.

L. 1925. g. Nr. 65.

V.V. 1924. g. Nr. 20?

L. 1924. g. Nr. 13(

V.V. 1925. g. Nr. 76.

L. 1925. g. Nr. 63.

V.V. 1925. g. Nr. 75.

L. 1925. g. Nr.62.

V.V. 1924. g. Nr. 28*

L. 1924, g. Nr. 19;

V.V. 1925. g. Nr. 78.

L. 1925. g. Nr. 66.

V.V. 1925. g. Nr. 37.

L. 1925. g. Nr.3o.

V.V. 1925. g. Nr. 80.

L. 1925. g. Nr. 78.

V.V. 1925. g. Nr.Bo.

L, 1925. g. Nr. 79.

Piezīmes

141.66. Šaī likumā ir runa

108. par sekošiem kon-

vencijas projektiem:

1) par svina baltumulie-

tošanu krāsošanā;

2) par pusaudžu minimā-

lā vecuma noteikša-

nu, pielaižot tos darbā

kā kurinātājus, vai kā

ogļu padevējus;

3) par laukstrādnieku

biedrošanās un koali-

cijas tiesībām;

4) par nedēļas atpūtu

rūpniecības uzņēmu-

mos;

5) par kuģniecībā nodar-

bināto bērnu un pus*

audžu obligaitorisko

medicinisko izmeklē-

šanu.

68. Parlabojums Ļ.

1925. g. Nr. 189
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Līgumslēdzēju puses

77. L.<-igaunija

78. L.-Šveice

79. L.-Zviedrija

80. Latvija

Līguma saturs

Nolīgums par savstarpēju trūcīgu pilsoņu

apgādību

Tirdzniecības līgums

Tirdzniecības līgums

Likums par Tautu Savienības starptautiskās
darba organizācijas galvenās konferences

4. sesijā pieņemtiem pārgrozījumiem pie

Versalas līguma 393. p. un citu mierlīgumu

attiecīgiem pantiem

1925. g.

81. L.-Turcija

§2;
"

L.-Igaunija,

un Polija

83. L.-Igaunija

84. L.-Krievija

85. L.-Zviedrija

86. Latvija

87. Latvija

88. Latvija

89. Latvija

90. Latvija

Draudzības līgums

Somija Izlīgšanas un šķīrējtiesu konvencija

Pārgrozījums 1924. g. 2. 4. nolīgumā par pie-

robežas joslas ceļu kopējo lietošanu

Deklarācija par -savstarpēju kuģu mēru grā-

matu atzīšanu

Izlīgšanas konvencija

Likums par Tautu Savienības starptautiskās

darba organizācijas vispārējās konferences

1. sesijā, Vašingtonā 29. 10. 1919. g. pie-

ņemtās konvencijas projektu par darblaika

noteikšanu rūpniecības uzņēmumos uz 8

stundām dienā

Tas pats attiecībā uz bērnu minimālo vecumu,

tos pieņemot rūpniecības darbos

Tas pats attiecībā uz bērnu naktsdarbu rūp-

niecībā

Tas pats par sieviešu nodarbināšanu pirms un

pēc dzemdēšanas

Likums par Tautas Savienības starptautiskas

darba organizācijas vispārējās konferences

2. sesijā Dženovā, 15. 6. 1920. g. pieņemto

konvencijas projektu par bērnu minimālo

vecumu, tos pieņemot darbos uz jūras
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Parakstīs, laiks un vieta Publicēšanas avots

28.11.1924.g. Tartu

4.12..'1924. g. Berline

22/12.1924.g. Stokholma

no 30.12.1924, g. —

V.V. 1925. g. Nr. 111

1925. g. Nr. 97.

V.V. 1925. g. Nr. 83.

L. 1925. g, Nr. 82

V.V. 1925. g. Nr.B4.

L. 1925. g. Nr. 83.

V.V. 1924. g. Nr.295

L. 1924. g. Nr. 209

Piezīmes

1925. g.

3. 1.1925. g. Varšava

17. 1.1925. g. Helsinforsa

16. 3, 1925. g. Rēvele

19. 3.1925. g. Rīga

28. .3.1925. g. Rīga

no 21.4.1925.g. —

n0.26.5.1925.g

no 26.5.1925.g

no 29.5.1925.g

no 8.6.1925.g

V.V. 1925. g. Nr. 79.

L. 1925. g. Nr. 77.

V.V. 1925. g. Nr. 108.

L. 1925. g. Nr. 96.

V.V. 1925. g. Nr. 80. Sk. Nr. 63

L. 1925. g. Nr. 80.

V.V. 1925. g. Nr. 80.

L. 1925 g. Nr. 81.

V.V. 1925. g. Nr. 126.

L. 1925. g. Nr. 127.

V.V. 1925. g. Nr. 87.

L. 1925. g. Nr. 85.

V.V. 1925.g. Nr. 115

L. 1925. g. Nr. 105

V.V. 1925. g. Nr. 115

L. 1925. g. Nr. 106

V.V. 1925. g. Nr. 116

L. 1925. g. Nr. 107

V.V. 1925. g. Nr. 124

L. 1925. g. Nr. 118,
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Līgumslēdzēju puses

91. Latvija

92. Latvija

93. L.-Norveģija

94. L.-Igaunija un Krie-

vija

95. L.-Igaunija

Līguma saturs

Tas pats par bezdarba atlīdzību kuģu bojā

iešanas gadījumā

Tas pats par vietu apgādāšanu jūrniekiem

Deklarācija par savstarpēju kuģu mēru grā-

matu atzīšanu

Dzelzsceļu konvencija

Nolīgums par abu valstu pilsoņu savstarpējas

satiksmes atvieglošanu
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Parakstiš- laiks un vieta Publicēšanas avots

no 8.6.1925.g. —

no 8. 6.1925. g. —

10. 6.1925. g. Rīga

29.10. 1925. g. Rīga

11.11.1925.g. Rēvele

Piezīmes

V.V. 1925. g. Ņr. 124.

L. 1925. g. Nr. 119.

V.V. 1925. g. Nr. 124.

L. 1925. g. Nr. 120.

V.V. 1925. g. Nr. 170.

V.V. 1925. g. Nr. 168.

:unt. t. "

.
r
. -

V.V. 1925. g. Nr. 261. Pārlabojums V.V. 1925. g

L, 1925. g. Nr. 198. Nr. 266.

H. Stegmans
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BIBLIOGRAFIJA

Dr. jur. Raphael Polessky. System der Handelsvertrage
der Baltischen Staaten (Estland, Lettland und Lltauen). Mit

besonderer Berūcksichtigung des volkerrechtlichen Inhalts.

Riga, 1926. S. 104.

Šī, 17. pēc skaita grāmata no sērijas „Bibliothek des

Baltischen Ostdienst-Verlages fūr Wirtschaft und Recht", ir

pirmais juridiski-dogmatiskais darbs šinī sērijā. Un izdevnie-

cības izvēle šoreiz jāatzīst par laimīgu, jo apskatāmais darbs

ir viens no visrūpīgākiem, kādi vien līdz šim par Baltijas valstu

tiesībām parādījušies. Un rūpīgs tas ir netikai materiāla ap-

strādāšanas ziņā atsevišķās nodaļās, bet ari materiāla sagru-

pēšanā, darba uzbūvē.

Autors (37. lpp.) noteikti nosprauž sava uzdevuma robe-

žas, izslēgdams no tām līgumu saimnieciskās un saimnieciski-

politiskās nozīmes apskatīšanu. Paliek juridiskā. Tas vēr-

tējumu autors sadala divi — vispārējā un speciālajā — daļās.
P i r m a j ā aplūkoti jautājumi par laiku, no kura Baltijas valstis

uzskatāmas par tiesību subjektiem, sevišķi tirdzniecisko līgu-
mu laukā, tālāk — tirdzniecības līgumi Baltijas valstu konsti-

tūcijās un praksē — līgumu termiņš, uzteikšana, ratifikācija
etc, līgumu forma, valoda. Otrā puse veltīta līgumu sa-

tura sīkākam apskatam, sadalot šo satura apskatu 6 nodaļās:
vislielākās labvēlības principa noskaidrošana Baltijas tirdznie-

cības līgumos, fizisko un juridisko personu tiesību regulēšana
līgumos, noteikumi, kas attiecas speciāli uz tirdzniecību, kuģ-
niecību, konsulārie nosacījumi un šķīrējtiesas klausulas. Tāda

ir darba architektonika.

Vērtējot to, kādā mērā autoram izdevies savu uz-

devumu nospraustajās robežās veikt, vispirms krīt acīs tie

plašie, pilnīgi līdz šim neapstrādāta (likumu veidā) materiāla

apmēri, kurus tas pratis savā darbā aptvert. Apskatot ari tos

vissīkākos jautājumus tirdzniecības līgumu praksē, tas pieve-

dis atsaucēs milzumu piemēru no Baltijas valstu līgumiem.
Šinī — neapstrādātā materiāla vērtēšanas laukā — ir

pielicis daudz pūļu, iedziļinoties triju valstu likumdošanā. Šai

ziņā darbs atzīstams par visumā izdevušos. Teorētiskā

darba daļā, turpretī, autors aprobežojies ar pazīstamāko auto-

ru domu pievešanu, kas gan ari darīts ar rūpību un plašos ap-
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mēros, bet bieži pilnīgi atturoties no patstāvīgu slēdzienu tai-

sīšanas.

Tās vispirms sakāms jau par 2. nod. — jauno valstu uz-

stāšanos tiesisku subjektu lomās: jauno parādību izskaidroša-

nā, to juridiskā vērtēšanā, autors iet daudz nedrošāk, nekā

kaut vai Miļjukovs (Russlands Zusauimenbruch, Berl., 1925.,
B. I, S. 225—6), kura grāmatā d c fac to atzīšana netikai

augstāk stādīta kā d c jur c, bet ari noskaidrots, no kurienes

šis dalījums cēlies un kāpēc tie slēdzieni, pie kuriem nāk ari

Poļeskis, citus autorus citēdams, mūsu laikos atzīstami par

vienīgi pareiziem. Mūsu apskatāmās grāmatas autoram ne-

būtu nācis par sliktu, ja tas šai gadījumā būtu gājis patstāvī-

gākus ceļus pēckara juridisko fenomenu izskaidrošanā (lpp.
17.-18.)

Nākošajās nodaļas, kur autors aizskar pozitīvo likumdo-

šanas materiālu, tas, kaut gan (7. lpp.) atsaucies uz oficiā-

liem Latvijas likumu krājumiem, tos, acīmredzot, nelieto, bet

lieto Recueil des Traitēs d. N. (tas nu vēl nekas), un rei-

zēm — neoficiālus izdevumus (34. lpp. 3. piezīme).
VII. nodaļā, sevišķi par juridisko personu stāvokli pēc

kara, būtu bijis vēlams vairāk vērības piegriezt praksei šai

jautājumā. Šai ziņā uzkrājušies interesanti materiāli par ju-
ridisko personu likvidāciju un atjaunošanu, kuri mazākais dc

lege ferenda bij jāapskata. Par traucēkli teit bijis, acīmredzot,
valodas jautājums. Tai pašā nodaļā, 65. lpp., nepareizi

pārtulkota Latvijas likumu ievada formula. Terminolo-

ģija vietām neizturēta: Saeima (Zusammentretung) mistrojās
ar Seimu (Landtag, 65. lpp.).

Priekšpēdējā nodaļā nav apskatīti atsevišķi konsular-

-līgu m i, kādi pastāv. Autors aprobežojas ar konsulāro

normu novērtēšanu tirdzniecības līgumos.
8. lapp. ievietotā sarakstā nepareizi apzīmēta Latvijas-

Pad. Krievijas mierlīguma d a t a: pareiza 41. lpp. 13. pie-
zīmē minētā.

Šos sīkos trūkumus atskaitot, kā ari nerēķinot mazo

patstāvību teorētiskos slēdzienos, darbs atzīstams par vērtīgu

pētījumu Baltijas valstu tiesību laukā: tāda sistemātiska kop-
savilkuma par līgumiem līdz šim Baltijas valstīs nav. Un ne

tikai starptautisko tiesību pētnieki, bet ari valsts-tiesībnieki

atradīs vērtīgus norādījumus, kur meklēt materiālus saviem

darbiem tanī plašā avotu skaitā, kuru attiecībā uz vienu spe-

ciālu Baltijas tiesību lauku — tirdzniecības līgumu nozari —

savācis un apstrādājis autors. J. Griķis
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Lambach, Walther. Die Herrschaft der 500. Ein Bild-

nls des parlamentarischen Lebens im neuen Deutschland.

iianseatische Verlagsanstalt, fiamburg und Berlin, 1926.

E i n B i 1 dn i s — ar to jau grāmatas autors, vācu Reichs-

taga, vācu-nacionaļu partijas deputāts, pateic, ko viņš grib

sniegt lasītājiem: ainainu attēlu par parlamentārās mašīnas

funkcionēšanu. Un jāteic, ka-šīs 167. lappusēs attīstītās „ainas"
ir autoram izdevies rādīt tiešām spilgtā uztverē un sniegt

faktisku materiālu un ierosinājumus, kādus valsts tiesību kur-

sos nevar atrast. Šī grāmata rosina domu, piegriež vērību

faktoriem, kuriem, formāli ņemot, nozīmes nav, bet kuriem

liels iespaids parlamenta darbībā. Ari formālie juridiskie

noteikumi, caur autora prizmu īpatnēji uztverti, gūst uz-

skatāmību, iemiesojas konkrētos tēlos. Aizskārta rinda no-

pietnu problēmu, kurus varētu kopā apzīmēt kā «parlamenta
psicholoģiju", ja viņa nebūtu caurausta ar tik daudziem valsts-

tiesiskiem elementiem. Pie tam autora īpatnējais stāstīšanas pa-

ņēmiens, viegla humora apgarots, saista lasītāja uzmanību tiik

lielā mērā, ka katrs, kurš interesējas par politiskiem jautāju-

miem, grāmatu rokā paņēmis, to izlasīs līdz galam.

Autors ir ņēmis kādu nezināmas partijas deputātu ar iz-

domātu vārdu un atveido visu viņa gaitu, sākot ar vēlēšanu

kampaņu un beidzot ar nobraukšanu mājā pēc Reichstaga at-

laišanas. Caur rindām cauri jūtam to sasprindzināto atmosfēru,
kas valda 68.000 vēlēšanu lokālos, izsekojam balsu
skaitīšanas technikai tajos, redzam jaunievēlētu deputātu ar

viņa domām un sajūtu.

Tāļāk — iestāšanās frakcijā.. Viņas aizkulišu dzīve, no-

tēlota bez jebkāda partejiska naida, apstiprina to partiju «spi-
ču" socioloģisko analizi, ko devis Bazeles prof. Roberts Mi-

šels („Zur Soziologie des Parteiwesens m der modernen De-

mokratie. Untersuchungen ūber die oligarchischen Tendenzen
des Gruppenlebens, 2. A., Leipzig, 1925, S. 233—256); tad —

frakciju sastāvs, bez teoretizēšanas, lieliem vilcieniem uz-

mests, cīņas starp veciem un jauniem,, kuriem līdz ar autoru

drīz jākonstatē, ka „seine erste Wortmeldung m der Fraktion

ergebnislos gevvesen ist" (17. lpp.).

Tad — parlamenta p i r m ā s ē d c, sīks atklāšanas

procedūras apraksts, pirmās runas. Valdības sastādīšana, no-

balsošana par to — atkal humora caurdvestās dzīvās ainas.

Viena no vissaistošākajām nodaļām — „E m T a g i m L c b c n

des Ab g c o r d ne te n" — dod materiālu, kas nevienā citā

izdevumā nav sastopams, skicē deputātus iespaidojošus fakto-
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rus, kuri citādi neuztverami un kuri dod iemeslu autoram teikt:

„Es domāju, ka tas būtu pirmās šķiras satīrisks darbs, ja iz-

dotos savākt kopā un salīdzināt patiesās deputātu domas 8

dienas priekš un 3 mēnešus pēc ievēlēšanas" (39. lppO
Valststiesībniekam interesanta nodaļa: ~X ā rod a s

1 i k v m p r o j c k t s?
"

un kā — no likumprojekta —
likums.

Ne sausi, teorētiski, — to mēs zinām. Bet — kā dzīvē. Un

autors ar rindu labi izvēlētu likumprojektu tekstu, komisiju sē-

žu protokoliem, dažās minūtēs izved mūs cauri šim labirintam.

Citā nodaļā runā par „ā rpusparlame n t ar i s k i c m

iespaidiem uz likumdošanu" un rāda šo iespaidoša-

nu — atkal bez kādas partejisma piegaršas: kā iespaido depu-
tātus ar veikaliem, ģimenes ielūgumiem, „vīna studijām", ku-

ras sarīko ieinteresētās firmas Reichstaga augšējā zālē —

iekšzemju un ārzemju vīnu salīdzināšanai pie tirdzniecības lī-

guma noslēgšanas
...

Tāļāk seko nodaļas, kurās autors ap-

lūko parlamenta technisko iekārtu, otro lasījumu plēnumā
v. t. t.

Maz vērtīga viena no pēdējam nodaļām, kur

autors pieved savas atminas par revolūciju, kā ari zīlē nākotni.

Tur viņš „izkrīt" no sava svinīgā un bezpartejiskā vērotāja

stila, dodams savai partijas piederībai un monar-

ķistiskai pārliecībai. Šīs divi nodaļas — i pēc gara, i pēc sa-

tura — stāv savrūp.

Par grāmatas tēlojošo daļu jāsaka, ka tā ir noderīgs
darbs parlamentārisma izpratnei un vērtīga netikai sniegto do-

mu ziņā, bet ari nepārspējama pašā tēlošanas technikā: īsiem,

aprautiem vilcieniem, sulīgiem raksturojumiem, desmitiem do-

kumentu novilkumu, šemu, visu to materiālu paraugiem, kas

nāk priekšā parlamenta darbībā, — autors 167. lappusēs mums

attēlojis daļu no tagadnes vēstures, un darījis to visumā —

bezpartejiski. Beidzot jāpiezīmē, ka grāmata ir glīti izdota un

50 viņā ievietotie momentuzņēmumi ir rūpīgi izmeklēti.

J. Griķis
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Pārmaiņas tiesu resora sastāvā.

lecelts.

Aleksandrs V c i s s par Jelgavas apgabaltiesas locekli ar

ministru kabineta 1926. g. 5. janvāra lēmumu, skaitot no viņa

atsvabināšanas dienas no kara tiesas tiesneša amata.

Atsvabināti no amata:

1) Liepājas apgabaltiesas loceklis Jēkabs C i n c c 1 s, uz

paša lūgumu, ar ministru kabineta 1926. g. 4. februāra lēmu-

mu; 2) Latgales apgabaltiesas loceklis Ernests Pūriņš, uz

paša lūgumu, ar ministru kabineta 1926. g. 10. marta lēmumu.

Pārmaiņas notāru amatos.

lecelti:

1) Vilhelms Ludek s, par notāru Smiltenē ar tieslietu

ministra 1926. g. 16. janvāra pavēli Nr. 4; 2) Jēkabs Cincels

par notāru Kuldīgā, skaitot no viņa atsvabināšanas dienas no

Liepājas apgabaltiesas locekļa amata, ar tieslietu ministra

1926. g. 5. februāra pavēli Nr. 9; 3) Ernests Pūriņš par no-

tāru Rēzeknē, skaitot no viņa atsvabināšanas dienas no Lat-

gales apgabaltiesas locekļa amata, ar tieslietu ministra 1926. g.

15. marta pavēli Nr. 15.

Miris:

Bauskas notārs Fricis Bergmans, 1926. g. 15. janvārī.

Redaktors: Docents: K. Dišlers.

Redakcija: Rīgas apgabajtfesā, Priekšsēdētāja kabinetā.

Ekspedicija: „Letas" grāmatapgādn.,Kr. Barona ielā Nr.4. Tālr. 14-49

lespiests Jul. Pētersona spiestuvē, Rīgā, Kr. Barona ielā 20/22.





MINISTRIJAS VĒSTNEŠA"

IZDEVUMS:

1. Fr. Menders, Zvērināto un šefenu tiesas.

1924. g. Ls 1.20.

2. Senāta Administrativā Departamenta sprie-

dumi 1920. g. (Pielikums pie
„
Tieslietu Mini-

strijas Vēstneša" Ns 1/3. 1920. g.).

3. Senāta Administrativā Departamenta sprie-

dumi 1921. g. (Pielikums pie „
Tieslietu Mini-

strijas Vēstneša" N° 9/10. 1923. g.).

4. Senāta Administrativā Departamenta sprie-

dumi 1922. g. (Pielikums pie „
Tieslietu Mini-

strijas Vēstneša" N° 8/9. 1923./24. g.).

5. Senāta Administrativā Departamenta sprie-
dumi 1923. g. (Pielikums pie „

Tieslietu Mini-

strijas Vēstneša" N° 6/7. 1924. g.).

6. K.Dišlers, Latvijas Universitātes docents. Latvijas
valsts varas orgāni un viņu funkcijas.
1925. g. Ls 2 —

7. Senāta Apvienotās Sapulces spriedumi

1920. —1924. g. (Pielikums pie w
Tieslietu

Ministrijas Vēstneša" N° 7/9. 1925.). Ls 3.—

Krājumā „LETAS" grāmatu veikalā,
RĪGĀ, Kr. Barona ielā Ns 4.
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