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H 5.16. 1926

TIESLIETU MIN. VĒSTNESIS

Atskats uz Latvijas valstiskās idejas

izveidošanos.

Apskatot Latvijas valstiskās idejas izveidošanos vēstu-

riskā perspektivē, mums jāatduras uz nopietnām grūtībām,

jo šis jautājums vēl līdz šai dienai nav ticis pienācīgi noskai-

drots. Te vēl daudz jāpēta, kamēr radīsies skaidri un noteikti

slēdzieni. Te vēl nepieciešamas izsmeļošas monogrāfijas par

atsevišķiem Latvijas valsts tapšanas laikmetiem, lai varētu sa-

stādīt noslēgtu vispārēju ainu.

Bez tam šī ideja sākumā aizkustināja tikai šauras inteli-

ģences aprindas, pat dažreiz tikai viņu atsevišķās grupas,

nepalikdama par visas tautas resp. viņas lielākās daļas lietu.

Tā Līgotņu Jēkabs *) atzīmē, ka „Neliela bija tā latviešu inteli-

ģences daļa, kura sapņoja lielo sapni par patstāvīgo Latviju."

Līdzīgi izsakās ari Spr. Paegle 2): „Latvijas valsts pilsoņos

pārāk gausi pieauga Latvijas valsts nepieciešamības un iespē-

jamības apziņa. Pašos latviešos, par cittautiešiem nemaz ne-

runājot, vēl šī apziņa nebija tapusi par visas tautas lietu."

Tādās pašās domās ir ari E. Blanks :
3

) „Gandrīz vai neiespē-

jami vairs pat iedomāties, cik grūti tad nācās ieaudzēt mūsu

sabiedrībā noteiktas un drošas nacionālas prasības un tās

stingri aizstāvēt, lai netiktu izsmiets par šādu mērķu bēr-

nišķību."

*) „Latvijas valsts dibināšana", lpp. 182. un 183

2) „Kā Latvijas valsts tapa", lpp. 227.

3) „Republikas priekšvakarā", lpp. 17.
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Te mēs pieturēsimies pie tā viedokļa, ka fiksēsim val-

stiskās idejas izveidošanās tādus posmus, kuros viņa, ārējo

apstākļu atbalstīta, izpaužas ar lielāku vai mazāku spēku un

saviļņo plašākas aprindas, resp. plašākas latviešu inteliģences

daļas.

I.

Vispirms mums jāapstājas pie latviešu nacionālās kultū-

ras (šaurākā nozīmē) šūpuļa — Nacionālās atmodas

laikmeta, pagājušā gadsimteņa otrajā pusē. Šis laikmets

svarīgs ne tik daudz valstiskās idejas konkrētā izveidošanā,

kā zemes sagatavošanā viņas tālākajai darbībai. Neviena

valsts nevar rasties, kamēr viņas tauta ir nacionālā ziņā ne-

apzinīgs ļaužu pūlis bez apzinīgas nacionālas kultūras un bez

saviem nacionāliem centieniem. Šai periodā parādījās pirmā

latviešu inteliģence, kura sāka savu tautu interesēt viņas pa-

šas likteņa veidošanā un pamodināja snaudošo nacionālo ap-

ziņu. Pirmo reizi šeit plašākā apjomā latviešu mācītie dēli

uzstājās aktivu cīnītāju lomā par savas tautas tiesībām. Līdz

tam laikam zināmā mērā pareizi Garlība Merķeļa vārdi, ka

latviešu tauta līdzinājusies mironim. Tāpat izsacījies Kr.

Valdemārs: „Pašapziņa, patstāvība, palaišanās uz saviem

spēkiem, tautas lepnums — tas ir viss, kas trūkst latviešiem." 4)

Tagad stāvoklis pārgrozījās. Atmodas laika darbinieku

sētā sēkla sāka drīzi vien augļus nest. Kad 9. martā 1864. ga-

dā bīskaps Fr. Valters landtāga atklāšanas sprediķī nāca klajā

ar aicinājumu pārvācot latviešus un igauņus, tad bija jau par

vēlu — tautas nacionālā pašapziņa bij jau modusēs; latviešu

jau apzinājās sevi kā tautu, kurai jāizveido patstāvīga, īpat-

nēja -kultūra. Jāatzīmē, ka šai laikmetā ari pirmo reizi atska-

nēja vārds „Latvija", kā latviešu apdzīvoto zemju etnogrā-

fisks apzīmējums.

Latviešu atmodas laika darbinieki vispirms centās nodro-

šināt tautas ekonomisko stāvokli. Sevišķi tas tika uzsvērts

4) Dr. A. Zandbergs. „Atmiņas par Krišjāni Valdemāru", lpp. 56
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nacionālās kustības pirmajā, t. š. „jaunlatvietības posmā",

kura garīgais tēvs bija Krišjānis Valdemārs. Pēdējais pie-

lika visus spēkus, lai paceltu tautas saimniecisko labklājību,

jo tas, pēc viņa ieskata, bija izejas punkts visam tālākajam.

Viņš saka: JLatviešiem vajaga nākt pie mantas, pie patstāvī-

gas peļņas, tad tikai nāks izglītība un pašapziņa... Manta, ir,

bij un vēl ilgu laiku , paliks par tautas gara attīstības pamatu.
5)

Protams, ari garīgās kultūras pacelšana (skolu latvisko-

šana, valodas kuplināšana, baznīcu pārveidošana, īpatnējas

kultūras izkopšana etc. bija jaunlatviešu centienu mērķi, tomēr

tas izpaudās spilgtāk un izteiksmīgāk nacionālās atmodas

otrajā, periodā, kura iedvesmotājs bija dedzīgais patriots Kron-

valdu Atis.

Tā kā nu tautas labklājība bija cieši saistīta ar toreizējo

nospiesto, beztiesisko stāvokli, tad tā laika darbinieki reizē

cīnījās ari par feodālās iekārtas, resp. muižnieku privilēģiju

iznīcināšanu. Te viņi prasīja pēc agrārreformas, kura no-

vērstu netaisno zemes sadalījumu, kā ari pēc tiesas, policijas

v c. reformām. Visu šo prasību izpildīšanā lielas cerības lika

uz senatora. Manaseina reviziju (1883.—1885.), bet iestājusēs

reakcija Krievijā — Aleksandram 111. (1881.—1894.) nākot uz

troņa pārvilka tam strīpu. Kas attiecas uz toreizējām jaun-

latviešu politiski-tiesiskajām prasībām krievu valdībai, tad tās,

saprotams, nesniedzās tālu, ievērojot Krievijas politiskos ap-

stākļus, kad nebija iespējama nekāda brīvāka sabiedriska ku-

stība. Jaunlatvieši uzstājās tikai par vietējo pašvaldību, gal-

venā kārtā par zemstu ievešanu. Tomēr ņemot vērā to,

ka pat līdz 1917. g. marta revolūcijai latviešu sabiedrisko dar-

binieku vēlēšanās bija iegūt Latvijai lekškrievijā pastāvošās

zemstes, šī prasība neizliekas vairs tik niecīga. Bet ari viņa

netika izpildīta, jo no vienas puses vācu muižniecība visiem

spēkiem pūlējās uzturēt līdzšinējo iekārtu, kur galvenais notei-

cējs bija landtāgs, no otras — krievu valdība gribēja pārvaldīt

5) Dr. A. Zandbergs. „Atmiņas par Krišjāni Valdemāru", lpp. 36

un 57.

19513*



visu valsti ar saviem ierēdņiem. Tādā kārtā pašvaldības jau-

tājums palika uz vietas un zemē joprojām noteicošais vārds

piederēja vienšķiras iestādei — muižnieciskajam landtāgam.

70. gadu beigās gan kāda grupa Baltijas vācu muižnieku

un pilsoņu gribējusi izvest te pašvaldības reformas, lai mazi-

nātu krievu centrālās valdības iejaukšanos Baltijas dzīvē un

paturētu iniciatīvi savās rokās. Projektējuši vai nu ievest

zemstu, vai ari pārveidot landtāgus, dodot iespēju viņos pie-

dalīties ari latviešiem. Lai to izvestu, tad lūkojuši panākt sa-

prašanās ari ar latviešu nacionālās atmodas vadoņiem. Bet

tā kā muižnieku vairākums bijis pret šādām liberālām pārgro-

zībām, tad no projekta nekas nav iznācis.
6)

Dr. M. Valters izsakās, ka nacionālās atmodas laikmeta

sākumā vēl neesot bijis skaidra uzskata par zemes tiesisko

satversmi. „Die erste Zeit der nationalen Stromungen kannte

noch keine reehtlichen Gedanken bezūglich der Gesamtver-

fassung des Landes... Zu abgeklārten politischen Ideenau-

sprāgungen kam- es dabei niclīt."

Tomēr ir fakti, kas runā šīm domām pretim. Tā Dr.

Zandbergs, kurš 1 gadus strādājis kopā ar Kr. Valdemāru —

un tā tad šinī gadījumā ir pietiekoši autorativs
— savās atmi-

ņās pastāsta, ka Valdemāram jau bijusi ideja par Baltiju kā

autonomu provinci, un kā priekšpakāpe uz to būtu vietējā paš-

valdība. Dr.. Zandbergs izsakās : „Ja liktenis būtu nolēmis

viņam (t. i. Valdemāram), vēl dažus gadus padzīvot, viņš, var-

būt, būtu ievedis Baltijā radikālas un patiesīgas nesavtīgas

agrārreformās, pašvaldību, pataisījis Baltiju par autonomu

provinci, kuru pārvaldītu latvieši un igauņi bez muižnie-

kiem, jo tādi bij viņa mērķi." 7) Tālāk Dr. Zandbergs pieved

kādu sarunu, kurā Valdemārs izteicies sekoši: „Vai tad jūs

nemaniet, ka Krievijā vairs ilgi nespēs turēties neaprobežotā

patvaldība un ka pēc nelaimīga kara, kāds dabīgi gaidāms drīz,

6) Skat. Zālīts. „Latvijas vēsture", otrs izdevums, lpp. 249.

7) Dr. M. Valters. „Lettland, seine Entwicklung zum Staat etc",

lpp. 303.

196



bez citām svarīgām pārmaiņām, Krievijā var nākt parlaments,

un Baltija var palikt par autonomu provinci.
8) (Pa-

strīpojumi mani. Lot, Š.).

Šī Valdemāra doma gan vēl bija pāragra, nevarēja iesak-

ņoties plašākā sabiedrībā, jo nebija pat izredzes uz zemsti, kur

nu vēl autonomiju. Tomēr viņas pastāvēšana nav noliedzama.

Ari nacionālās atmodas oficiozs «Pēterburgas Avizes"

{1862.—1865.) sniedza sīku informāciju par Krievijas sabie-

drisko iekārtu un par tur izvestām reformām. Apskatīja ari

citu valstu iekārtas, sevišķi ievērojot mazās valstis.

Tautiskās kustības darbinieki interesējās jau par latviešu

teritoriālo nedalāmību, kā tas redzams no Rīgas Latviešu Bie-

drības iesnieguma senatoram Manaseinam, kur tiek prasīta

Vidzemes pārdalīšana divās daļās, — ziemeļdaļu, kuru ap-

dzīvo igauņi, pievienojot Igaunijai, dienviddaļu (Rīgas, Val-

mieras, Cēsu un Valkas apr.) pievienojot Kurzemei, ar Rīgu

un Rēveli kā guberņas pilsētām. Šos nodomus tāpat satrieca

pārkrievošana, kura, sākot ar pagājušā gadsimteņa astoņde-

smitajiem gadiem, smagi nospieda visu tā laika nacionālo ku-

stību. Šī pārkrievošana, kuru stipri veicināja nacionāli noska-

ņotais Aleksandrs 111., izrita no toreizējās Krievijas valdības

centralizācijas tieksmēm sakausēt nomaļu apgabalus ar Krie-

viju vienā nedalāmā vienībā. Rusifikāciju labi raksturo tas

fakts, ka īsi pirms pasaules kara krievu zemkopības ministra

biedrs Krivošeins bija izstrādājis plānu par 300.000 krievu no-

metināšanu Kurzemē kroņa muižās.

Astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados valdīja vis-

pārēja politiska depresija. Pat Vietējās pašvaldības prasība

vairs netika cilāta. Piegriezās vairāk tīri kulturelam darbam

— kopoja tautas gara mantas.

80. gados, sakarā ar sabiedrības lielāku diferenciāciju, ra-

dās t. s.
„

Jaunā strāva" kā opozicija tautiskai kustībai, kura

pārāk bija attālinājusies no reālās dzīves un atradās it kā sa-

8) Dr. A. Zandbergs. „Atmiņas par Krišjāni Valdemāru", lpp. 61
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stingumā. Šīs strāvas kreisais virziens sākot ar 1893. gadu jau

noteikti tiecās uz sociālisma pusi.

90. gados, uzplaukstot rūpniecībai, izcēlās ari jau patstā-

vīga strādnieku šķira, kura prasīja sev tiesības līdzspriest

sabiedriskajos jautājumos.

Tālāko izveidojumu valstiskā ideja gūst pēc 1905. gada

revolūcijas, kura uzliesmoja kā protests pret latviešu

neciešamo tiesisko, sociālo un nacionālo stāvokli. Ja Krievija

cieta tikai galvenā kārtā no krievu birokrātijas, tad Baltija ari

vēl no muižnieku dažādām privilēģijām.

Jau pirms 1905. g. šaurākos politiskos pulciņos, sevišķi

sociāldemokrātu, bija dzirdama doma par Latvijas kulturelo

vai pat politisko autonomiju. It īpaši Latviešu sociāldemo-

krātu savienība izvirzīja jautājumu par Latvijas politisko au-

tonomiju. Tā viņu orgāns „Uz priekšu" 1905. g. novembrī

rakstīja: „Mēs prasām pilnīgu Krievijas sadalīšanu federatī-

vās valstīs un tautu autonomijās, kuras ar Krieviju nekas ne-

saistīs kā vienīgi pamata konstitūcija... Un priekš tā mēs

prasām pilnīgu Baltijas (Latvijas) autonomiju līdzi citām tau-

tām: poļiem, igauņiem, somiem, kaukāziešiem v, t, t. Mēs

cīnāmies par Baltijas autonomiju un mēs tādu panāksim uz

tādiem pat pamatiem kā Polija vai Somija." 1904. gadā nodi-

binātā ilegalā Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija

savā programā nosacīja: „Krievijai ir demokratiski-federati-

vas republikas valsts forma ar plašu pašvaldību atsevišķās

valsts daļās."

Latvijas kulturelo autonomiju prasa ari Jansons sociālde-

mokrātiskā rakstu krājumā „Kopums" 1., 1906. g. Tāpat Dr.

phil. P. Zālīts 1905. g. decembrī „Mājas Viesī" (apcerējumā

„Valsts ideāls") izteicās par plašu Latvijas autonomiju līdzīgi

tai, kāda bija Austrālijā.

Tomēr šiem tīri deklaratīvas dabas formulējumiem nebija

plašākas nozīmes, jo valdīja rusifikācija un administrācijas

spaidi. Viss tas palika tikai kā ideāls, politisks sapnis un tau-

tas masās neatrada atbalstu vienkārši tāpēc, ka šie ieskati vēl

nebij izplatījušies un tautā iesakņojušies.
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Interesanti konstatēt, ka 1905. g. revolūcijas karstumā

Rīgas skolotāju kongresā (kurš notika no 10.—13 novembrim

1905. g.), kāds latviešu mācītājs Rozens izsacījis domu par de-

mokrātisku latviešu republiku. 9) Protams, tanī laikā šij idejai

vēl nebij empiriska pamata, jo pat vēl 1915. gadā zv. adv. A.

Stērste „Dzimtenes Vēstnesī" (no 12. febr.) bija spiests atzī-

ties, ka „Būtu jāuzskata par plānprātiņu ikviens latvietis, kas

iedomātos dibināt kādu patstāvīgu valsti."

1905. gada revolūcijā latviešu nacionālie centieni nepa-

spēja realizēties konkrētās formās. Visi mēģinājumi pārveidot

pagasta pašvaldību (ievēlēja pat „rīcības komitejas") un taut-

skolu beidzās ar asiņainajām sodekspedicijām; nošautu un

spaidu darbos notiesātu bija ap 6000 strādnieku, lauku saim-

nieku, un inteliģentu. Pat neievērojamākie projekti, kuri pa-

redzēja Baltijas tiesiskas iekārtas grozīšanu, cieta pilnīgu fiasco.

Tomēr 1905. gada saviļņojumam bija ari savi positivi pa-

nākumi. Latvieši, līdzi pārējiem Krievijas pilsoņiem:, ieguva

gan stipri šaurā apjomā, zināmas subjektivi-publiskās tiesības:

ticības, vārda, preses, sapulču un biedrošanās brīvības. Ari

skolu ziņā bija panākumi; tautskolas pirmos divos gados va-

rēja būt latviešu mācības valoda. Bez tam tika piešķirtas da-

žas politiskās tiesības — tiesības izvēlēt savus pārstāvjus

Valsts Domē. Tas radīja dzīvāku politisku domu izmaiņu un

deva zināmus piedzīvojumus politikas laukā, kas ļoti noderēja

vēlāk. Nodibinājās pirmās latviešu pilsoniskās partijas, piem.

tā sauktā kadetu (konstitucionali-demokratiskā), Tautas, Re-

formistu v. c.

Ari Valsts Domē tika vairākkārt iekustināts latviešu un

igauņu apdzīvoto teritoriju pašvaldības jautājums. Tā IV.

Valsts Domē tika iesniegts latviešu izstrādātais pašvaldības

projekts,
10

) bet viss tas palika bez mazākiem panākumiem. Ar

30 oktobra 1905. g. manifestu Krievijā ievestā konstitūcija bija

tikai „šķietama" (Scheinkonstitutionalismus) un nebrīvība pa-

lika gandrīz tā pati, kā priekš revolūcijas.

9) ibid., lpp. 56. un 57.

10) Prof. Dr. phil. P. Zālīte. «Latviešu tautas dvēsele", lpp. 30
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Tā kā nu nebija vairs nekādas drošas izredzes politiski-

tiesiskajā laukā, latvieši nodevās savas garīgās un materiālās

kultūras izkopšanai, un šinī ziņā sasniedza īsā laikā ievērības

cienīgus panākumus.

Tad, 1914. jūlijā izcēlās pasaules karš, kurš ienesa

daudz jauna. Kara sākumā latvieši aizmirsa visas krievu pā-

restības un ar aizrautību devās cīņās. Valsts Domē deputāti

J. Goldmans teica patriotisku runu, apliecinādams latviešu uz-

ticību Krievijai. No vienas puses cerēja, ka par latviešu pa-

līdzību valdība, varbūt dos autonomiju, no otras — sagaidīja,

ka karš ienesīs pārmaiņas Krievijā un tad latviešiem vajadzētu

galīgi atsvabināties no muižniecības varas un iegūt pilnīgu

pašnoteikšanos.

Bet drīzi nāca smags posts. 1915. gada pavasarī Dien-

vidkurzemē un rudenī tai pašā gadā jau visā Kurzemē tika oku-

pēta no vāciešiem. Pāri par 200.000 latviešu tapa bēgļi un

proletārieši. Tūkstošiem viņu mira aiz bada un slimībām ceļā

un nometnēs, izklīzdami pa plašo Krieviju. Tā piem. Vitebskā

mira ap 14 cilvēku dienā. Tomēr krievu valdība par visu to

nelikās ne zinis. Viņa nebija rūpējusies par bēgļu uzturēšanu

un apgādāšanu. Tas bija jāveic pašai latviešu inteliģencei.

„Grūts un traģisks ir Beļģijas liktenis, bet traģiskāks Latvi-

jas: tikt aizmirstai no savas tēvijas valdības", tā zīmīgi saka

Smoļenskas latviešu sapulce (22. okt. 1917. g.) savā rezolūcijā.

Kad latviešu pārstāvji griezās pie krievu armijas virs-

pavēlniecības ar lūgumiem piegriezt lielāku vērību Kurzemes

aizsargāšanai, viņi tika noraidīti, dažreiz pat ar nicinošām frā-

zēm. Ari krievu zaldāti Baltiju neuzskatīja par Krieviju, bet

par svešu zemi, kur dzīvo sveša tauta — latvieši. Dažas

krievu aprindas pat priecājās, ka galvenais kara posts jāizcieš

nomaļu zemēm.

Šajā grūtajā brīdī pamodās tautas apslēptie, potenciālie

spēki, viņas pašaizsargāšanās instinkts. Nodibinājās 1915. g.

rudenī strēlnieku bataljoni (kopā 8, ar apm. 20.000 durkļu un

zobeņu, neieskaitot rezervi), kuru varonīgās cīņas latviešu

vārdu padarīja slavenu visā pasaulē; tas vēlāk ļoti atvieglināja
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legūt Antantes diplomātu labvēlību. Te tika stiprināta ticība

latvju tautas gaišākai nākotnei un iedvests jauns spars nacio-

nālos centienos. Te latvieši paši apzinājās savu spēku, kas

var daudz ko sasniegt. Noorganizējās Latviešu Bēgļu Apgā-

dāšanas Centrālkomiteja (1915. g. augustā Pēterpilī), lai remdi-

nātu lielo bēgļu postu. Tā bija līdz šim plašākā latviešu sa-

biedriskā organizācija. Viņa apvienoja sevī ap 270 latviešu

bēgļu palīdzības organizācijas, kā Krievijā tā Latvijā. Šeit

latviešu inteliģence iepazinās ar lielāka apmēra valstisku darbu

un centās kopot izklīdušo tautu un izveidot nacionāli politisko

domu. Te viņas lielā, neatsveramā nozīme.

Sakarā ar ievērojamo bēgļu un fabriku strādnieku (kuru

fabrikas tika evakuētas) pieplūdumu, jau 1915. g. beigās Krie-

vijā bija ļoti daudz latviešu. Liels skaits viņu — pat vairāki

desmiti tūkstošu — dzīvoja pazīstamākos Krievijas centros,

sevišķi Pēterpilī un Maskavā. Te tad ari atradās visas la-

tviešu sabiedriskās dzīves nervs. Pēterpilī mita latviešu oficiā-

lās aprindas—Bēgļu Apgādāšanas centrālkomiteja un abi valsts

domnieki. Viņām vajadzēja darboties saskaņā ar krievu cen-

trālo valdību, un tāpēc ari izskaidrojams tas fakts, ka viņas

nacionālo prasību uzstādīšanā bija daudz nedrošākas un mēre-

nākas, kā piem. Maskavas latviešu inteliģence, kura galvenā

kārtā rekrutējās no rakstniekiem, māksliniekiem, žurnālistiem,

studentiem v. c.

Latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem bija tagad jāveic

liels darbs, lai pagurušajās bēgļu masās uzturētu dzīvu nacio-

nālo pašapziņu, neļautu viņai sastingt. Tautas politiskā gata-

vība ari vēl nestāvēja vēlamā augstumā, tā vēl bija jānostip-

rina, jāpaplašina. Tika sarīkoti priekšlasījumi, dažādi vakari,

koncerti, teātra izrādes. Izdeva savus preses orgānus —

Pēterpilī „Baltiju", Maskavā „Dzimtenes Atbalsi" (sākot ar

1915. g. vasaru) — kuri visādi pūlējās sekmēt tautas nacionālo

vienību, kā ari popularizēt bēgļu starpā latviešu politiski-tie-

siskos ideālus. Šinī ziņā ļoti progresīva bija „Dzimtenes At-

balss", kura nebaidījās uzturēt latviešu prasības pēc iespējas

visplašākos apjomos.
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Jau bēgļu laika sākumā bij dzirdams lozungs:

„Brīva Latvija brīvā Krievijā", — bet šai frāzei vēl ne-

bija noteikta konkrēta satura, ledomājās tikai, ka pēc kara

tai latviešu dzīvē nebūtu vairs tik nospiesta, bet tiktu ievir-

zīta labākā, brīvākā gultnē. Kādā kārtā tas notiktu, par to vēl

nebija skaidrībā.

Cerības, ka karš novedīs pie pārmaiņām, uz kurām jāsa-

gatavojas, radīja latviešu autonomijas prasību jau pie

cara valdības, pirms marta revolūcijas. Tomēr šī prasība nāca

drusku vēlāk, jo viņa toreiz izlikās vēl par daudz radikāla. Kā

priekšpakāpe tika uzstādīta vietējā pašvaldība, resp. zemstu

ievešana Latvijā. Par to rūpējās Bēgļu Apgādāšanas Centrāl-

komiteja un abi latviešu domnieki IV. Valsts Domē — J. Gold-

mans un J. Zālīts, ziņodami, ka zemstu projekta izstrādāšana

virzoties ātri uz priekšu. J.* Zālīts ari Valsts Domē 11. febru-

ārī 1916. g. (dienu pirms tam, kad leišu dep. Januškevics uz-

stādīja Lietavas autonomijas prasību) prasīja, lai Baltijā ieved

zemstes. Viņš izticies, ka «Nekavējoša zemstes ievešana ir

pārejas pakāpe uz plašāku pašvaldību." 1X) Šo runu stipri kri-

tizēja„Dzimtenes Atbalss" (Nr. 9., 1917.), izsacīdamās, ka «Pār-

ejas pakāpes" laiks priekš latviešiem jau ir pilnīgi pagājis...

Ari Latvijai ir vajadzīga politiska autonomija."

Beidzot autonomijas doma sāka arvien vairāk iesakņo-

ties. Še ierosinājums nāca no valstsdomnieka J. Goldmaņa.

Viņš 1916. g. rudenī, kā raksta Prof. Dr. phil. P. Zālīte, 12

) sa-

saucis redzamāko latviešu darbinieku sapulci. Šajā sapulcē

Dr. phil. P. Zālīte aizrādījis, ka būtu jāprasa pilnīga Latvijas

autonomija, tāda kā Austrijai. Autonomiju aizstāvējis ari bīs-

kaps Grūnbergs. Bijušas dzirdamas domas, ka jāapmierinās

tikai ar paplašinātām zemstēm. Beidzot tomēr sapulce uzde-

vusi abiem domniekiem griezties pie krievu valdības un uz-

stāties Valsts Domē ar autonomijas prasību. Viņi ari griezu-

šies pie valdības ar šādu prasību.

") Skat. Dr. M. Valters. „Lettland, seine Entwicklung zum Staat

etc", lpp. 318.

12) Skat. E. Blanks. «Republikas priekšvakarā", lpp. 16.
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Pēc šīs sapulces J. Goldmans 1916. g. beigās vai 1917. g.

sākumā sasaucis paplašinātu sapulci (šo sapulci atzīmē savās

atmiņās ari J. Bankavs, 13) kurā piedalījušies latviešu avižu

un dažādu organizāciju pārstāvji, kā no Latvijas, tā Krievijas.

Sapulcē kāds nolasījis savu Latvijas autonomijas projektu. To

apspriežot izteiktas domas, ka karam turpinoties, Krievija var

sabrukt un tad uz tās drupām izcelties jaunas valstis. Ja latvju

tauta politiski būšot nobriedusi, tad savu likteni tā ņemšot

savās rokās. Liela daļa dalībnieku ar sajūsmu izsacījusies par

plašu Latvijas autonomiju, kā piem., Skalbe, Akuraters, No-

nācs v. c. Maskaviešu delegāti (J. Bankavs un L. Laicēns),
abi valstsdomnieki, M. Skujenieks, Dr. phil. R. Zālīts, Ran-

cāns v. c. lestājušies par to, ka deklarācija par Latvijas auto-

nomiju jāiesniedz nekavējoši Valsts Domei. Tam pretojušies

daži Pēterpils ievērojami darbinieki, domādami, ka autono-

mijas prasība pāragra un var nest represijas. Tomēr lēmums

bijis — deklarāciju iesniegt, iepriekš sagatavojot ceļu caur

propagandu.

Jau pie cara valdības Latvijas autonomijas ideja, tik tālu

nobriedusi, ka domnieki J. Goldmans un J. Zālīts krievu val-

dībā ierosinā latvju apdzīvoto apgabalu autonomijas jautā-

jumu, aizrādīdami, ka raksta «Līdums" 22. febr. 1917. g., uz

tās nepieciešamību un steidzamību, „jo zemste vien vairs ne

tuvu nevar būt tā pašvaldības forma, kas apmierinātu Latvijas

vajadzības un būtu piemērota viņas. īpašībām." «Valdības

persona, turpina «Līdums", pie kuras latviešu domnieki grie-

zušies, apsolījusies Latvijas autonomijas jautājuma apspriež

šanu likt priekšā ministru padomei. Tā tad valdības aprindās

tagad latviešu autonomijas jautājums nācis uz dienas kārtības.

Ari valsts domes aprindās un frakcijās Latvijas autonomijas

jautājums jau iekustināts un tiek pārrunāts. Mūsu valstsdom-

nieki šai virzienā tagad dara visu un sper visus soļus, kas vien

viņu varā, lai būtu labi panākumi." .

Tai pašā laikā J. Goldmans griežās lekšlietu ministrijā

ar aizrādījumu, ka nepieciešami Latgali pievienot pārējai La-

1S) «Latviešu tautas dvēsele", lpp, 27. un 28
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tvijai. lekšlietu ministrija tam atbildējusi, ka tādai apvieno-

šanai nebūtu ceļā nepārvarami šķēršļi. 13. martā 1917. g.

Valsts Domes sēdē J. Zālīts deklarē prasību par visu latviešu

apvienošanu vienā pašvaldības vienībā.

Te mēs redzam, ka sāpīgais Latvijas sašķeltības jautā-

jums ļoti nodarbinājis toreizējos vadošos politiķus.

Bet attiecībā uz latviešu nākotnes problēmu bija dzirda-

mas ari mērenākas prasības. Tā Maskavas rūpnieku orgāns

„Utro Rossiji" 9. febr. 1917. g. raksta: «Savos centienos la-

tvieši neiet tik tālu, kā poļi un pat leiši. Viņi (i i. latvieši)

vēlētos, lai to dzimtene tiek pievienota Krievijas vispārpilso-

niskai dzīvei un lai tanī tiktu iznīdētas verdziskās dzimtbūša-

nas attiecības, kuras neļauj tautai attīstīt savas spējas. Reālā

valodā runājot, latviešu prasības formulējamas: zemstes ag-

rārreforma, ievēlēta tiesa, skola, kurā bērniem visi priekšmeti

tiktu pasniegti latviešu valodā, izņemot krievu valodu, krievu

vēsturi un ģeogrāfiju, kurus pasniedz krieviski. 14

) Bet tūlīt

nākošajā dienā laikraksts bija spiests piezīmēt, ka «Latviešu

liberālās un demokrātiskās aprindas" domājot citādi. «Viņas

uz zemsti skatoties tikai kā uz pārejas pakāpi uz pilnīgāku paš-

valdību, kā uz minimuma programu, kuras piepildīšana tomēr

būtu liels solis uz priekšu apgabalu kultureli — saimnieciskā

dzīvē."

Sakarā ar autonomijas jautājuma izvirzīšanu latviešu

laikraksti, kā «Līdums" 0. Nonāča redakcijā Valkā, «Dzimte-

nes Atbalss" J. Bankova redakcijā Maskavā, «Baltija" Arv.

Berga redakcijā Pēterpilī, «Jaunais Vārds" Rīgā, sāka sniegt

veselu rindu rakstu par Latvijas autonomiju. Sevišķi nopelni

šeit «Līdumam" un «Dzimtenes Atbalsij" (ar tirāžu 9000—

12.000 ekspl.), kuri ar visu sparu iestājās par nacionālo lietu.

Šiem orgāniem pēc marta revolūcijas piebiedrojas «Laika

Vēstis", A. Plensnera un A. Krodera redakcijā Cēsīs (sākot

ar 1917. g. oktobri Valkā) un «Atvase" Ed. Pūriņa redakcijā

Charkovā, priekš Dienvidkrievijas bēgļiem. Visi šie laikraksti

") Skat. Ligotņu Jēkabs. «Latvijas valsts dibināšana", lpp. 21
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vēlāk strādāja idejiskā saskaņā ar Nacionālo Padomi un iznē-

sāja latviešu un latviešu bēgļu starpā vēsti par topošo Latviju.

Jau sākot ar 1915. g. rudeni Maskavas latvieši un bēgļi rīkoja

t. s. «Inteliģences vakarus" un «Tautas vakarus", kuros aktivi

piedalījās literātu aprindas (Skalbe, Akuraters, Eglīts, Dāle,

Dauge v. c). Šajos vakaros pārrunāja ari Latvijas jautāju-

mus un popularizēja nacionālo viedokli bēgļu starpā. Viņiem

bija liela audzinoša nozīme un viņos izteiktie uzskati vēlāk

izplatījās ārpus Maskavas kolonijas.

Bez vietējās sabiedrības latviešu centieni bija jāpopula-

rizē ari Vakareiropā. Tā domnieks J. Zālīts Bēgļu Apgādāša-

nas Centrālkomitejas uzdevumā braukdams 1916. g. beigās

uz Londonu, nolasa vietējā universitātē divus priekšlasījumus

par latviešiem, iepazīstinādams angļus ar latviešu tautu un

viņas kultūru. Tāpat J. Čakste un J. Kreicbergs savā nodo-

mātā braucienā 1917. g. sākumā uz Angliju un Ameriku gribēja

popularizēt latviešus, bet, diemžēl, šis brauciens nevarēja

notikt.

1917. gada februāra otrajā pusē Latvijas autonomijas

prasība jau iegūst tik konkrētas formas, ka presē parādās jau

tās formulējums. Maskavas «Dzimtenes Atbalss" sekoši for-

mulē autonomijas pamatprincipus:

1) Latvija ir — Kurzeme, Vidzemes latviešu daļa un

Latgale (3 Vitebskas apriņķi). Katra no šīm trijām daļām pa-

tur savu īpatnību un atsevišķību.

2) Latvijai ir savas nacionālas skolas, sākot ar visām

augstākām un beidzot ar zemākām.

3) Latvijas iedzīvotājiem pilsoņiem ir Latvijā savas

īpašas pilsoņu tiesības.

4) Latvijā ir savas īpašas baznīcu iekārtas.

5) Latvijā ir īpašas tiesu iestādes un sevišķa admini-

stratīva iekārta.

6) Latvijai ir sava īpaša finansu iekārta ar nodokļu un

ienākumu sistēmu un ar nacionālu banku.

7) Latvijai ir īpaša savu vietējo apgabalu un novadu

pašvaldība, piemērota šo apgabalu specifiskām savādībām.
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8) Latvijai ir sava zemes saeima, dibināta uz demokrā-

tiskiem vēlēšanu principiem. Latvijas zemes saeimai ir likum-

došanas tiesības tanīs lietās, kas zīmējas uz zemes iekšējo vie-

tējo iekārtu.

Viss minētais kopā ņemot ir Latvijas pamata principi jeb

Latvijas autonomija."

Kā redzams, prasības še uzstādītas plašas. Paredzēta

ne tikai tiesu, eksekutivā, bet ari likumdošanas vara. Projekts

ļoti atgādina torizējo Somijas autonomiju un pēdējā, laikam,

būs bijusi viņam par paraugu.

Tai pašā laikā «Baltija" (Pēterpilī) izsakās, ka ir laiks

latviešu domniekiem uzstāties Krievijas Valsts Domē par la-

tviešu prasībām. «Baltija" sevišķi uzsver, ka mums jādabū

dzimteni veselu atpakaļ, ka Latvijas neatņemamā sastāvdaļa

ir ari toreiz vācu okupētā Kurzemē. „Te ir runa, raksta «Bal-

tija", par apvienotās Latvijas nacionālu apgabalu pašvaldību

un plašām pašnoteikšanās tiesībām. No svara ir nevis vārds,
bet saturs, kuru vārdā ieliek. Par saturu mēs esam skaidrībā,

tikai vārds vēl rada šaubas, vai tas būs pieņēmīgs krievu

ausīm. Cerēsim, ka mūsu domnieki ari šai klintij tiks pāri."

«Baltija" iespiež ari sarunu ar dep. J. Goldmani 1917. g.

februārī, (pirms marta revolūcijas), kurš izsacījies: «Kas at-

tiecas uz Latvijas pašvaldības jautājumu, tad ir paredzēta,

protams, visu latviešu, ieskaitot ari latgaliešus, apvienošana

vienā pašvaldības vienībā." Zīmējoties uz Latvijas pašval-

dības formu, J. Goldmans uzsver, ka tai jābūt plašai. «Stā-

voklis pašlaik ir tāds, ka mūs nevar apmierināt kautkāda

aprobežota zemste. Mums jāuzstājas par apvienotās Latvijas

pašvaldības satversmi ar nacionālām, kulturelām un saimnie-

ciskām pašnoteikšanās tiesībām.

Tā tad jau pirms Krievijas marta revolūcijas latviešu

sabiedrībā pastāvēja noteikta prasība pēc Latvijas autonomi-

jas, iedomājoties viņu vai nu plašākā vai šaurākā apjomā.

11.

Drīzi nāca ar jaunām cerībām 1917.gada marta revo-

lūcija, kuru latvieši silti apsveica, domādami, ka demokra-
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tiskajā Krievijā izdosies vieglāk panākt savu politisko ideālu.

Tagad varēja brīvāki, bez spaidiem, izpausties doma par auto-

nomu Latviju. Nu bija radies cietāks pamats — cerības uz

Krievijas demokrātiju. „Nun \var die Zeit des schaffenden

Geistes gekommen. Die Zeit der dichterischen, svmboļischen

Zukunftsgedanken war voruber", zīmīgi saka Dr. M. Valters.
15)

Tas radīja dzīvu kustību latviešu sabiedriskajos darbinie-

kos. Viņi gribēja tagad paši aktivi piedalīties savas zemes

pārvaldīšanā. 25. un 26. marta 1917. g. Valmierā sanāca Ze-

mes Sapulce, ap 500 pārstāvju, kura izvēlēja Vidzemes Pagaidu

Zemes Padomi. Tādā pašā kārtā tika izvēlēļta Kurzemes Pa-

gaidu Zemes Padome (maijā 1917. g. Tērbatā) un Latgales

Pagaidu Zemes Padome (maijā 1917. g. Rēzeknē). Šīs Pado-

mes uzņēmās zemes pārvaldīšanas funkcijas. 1917. g. sept.

uz vispārējo vēlēšanu tiesību pamatiem tika ievēlēta Vidzemes

Zemes Padome, bet viņa izrādījās lielinieciski noskaņota un

tāpēc latviešu pilsonības 15 pārstāvji no tās oktobra beigās

1917. g. izstājās.

Šai laikmetā tika plaši izvirzīts Latvijas autonomijas jau-

tājums. Rezolūcijas par autonomiju pieņēma visas toreizējās

daudzās padomes; par to iestājās visa latviešu prese un sa-

biedrība. Ari Zemes Padomes sūtīja delegātus uz Pēterpili,

lai izdabūtu autonomiju. Bet Pagaidu Valdība bija ļoti atturīga

un solīja tikai zemstes.

Tomēr pats autonomijas saturs sākumā vēl nebija pie-

ņēmis noteiktu veidu. Daži to iedomājās tikai kā plašāku vie-

tēju pašvaldību, citi ar autonomiju saistīja ari dažus vispār-

valstiskus institūtus, kā piem. vietējo karaspēku, dzelzsceļus,

pastu etc.

Lai izstrādātu Latvijas autonomijas projektus, pie dažā-

dām padomēm tika ievēlētas sevišķas autonomijas komisijas.

Tā piem. pie Vidzemes Zemes Padomes bija autonomijas sek-

cija. Tomēr sakarā ar Krievijas revolūcijas kaprizo gaitu,

1S) Dr. M. Valters. „Lettland, seine Entwicklung zum Staat etc",

lpp. 328.
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vienmēr nāca klāt fakti, kuri bija jāievēro pie projekta izstrā-

dāšanas. Latvijas autonomijas saturs tādējādi arvienu kļuva

plašāks un pilnīgāks.

Atzīmēsim dažas no daudzajām pieņemtajām rezolūci-

jām autonomijas jautājumā.

Rīgā 21. martā 1917. g. sanāk Rīgas sabiedrisko organi-

zāciju sapulce, kādi 600 pārstāvji, no dažādām Rīgas organi-

zācijām un biedrībām, un M. Skujenieka vadībā pieņem šādu

rezolūciju: «levērojot Latvijas saimnieciskās, kulturelās, na-

cionālās un vēsturiskās īpatnības, Latvijai jābūt nedalītai un

uz plašas autonomijas pamatiem pārvaldītai Krievijas pro-

vincaei."

Kurzemes zemes saeima Tērbatā 25.—26. aprilī 1917. g..

nolēma, ka Kurzemei jāieiet kā nedalāmas apvienotas autono-

mas Latvijas sastāvdaļai federācijā ar Krieviju. To rezolūciju

J. Goldmans iesniedza iekšlietministrim.

25. martā 1917. g. parādījās domnieku J. Goldmaņa un J.

Zālīša uzsaukums latviešiem, kurā starp citu teikts: „Mē&

cenšamies pēc latviešu apdzīvotās zemes (Kurzemes, Vidze-

mes dienvidus daļas un Latgales) apvienošanas uz plašas auto-

nomijas pamatiem. Šī ir mūsu „ceļa zvaigzne, mūsu tautas,

tiesiskais mērķis."

25. un 26. martā 1917. g. Valmierā sanākušā Zemes Sa-

pulce nolēma sekošo: «levērojot latviešu tautas nacionālās

un vēsturiskās īpatnības, sapulce atzīst par nepieciešamu ap-

vienot visu latviešu apdzīvoto zemi, Vidzemes, Kurzemes un

Vitebskas guberņas, vienā administratīvā vienībā ar nosau-

kumu «Latvija". Tālāk noteica, ka «Latvijai jābūt autonomai

un nedalāmai Krievijas provincei ar plašām pašnoteikšanās

tiesībām."

Ari Kurzemes un Latgales Pagaidu Zemes Padomes tu-

rējās pie lozunga «Brīva Latvija, brīvā Krievijā".

Visur te figurē stipri nenoteiktais jēdziens «plaša autono-

mija", nenosakot tuvāki vai zem tās saprotama tikai admini-

stratīvā vai ari likumdošanas autonomija.
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Doma par Latvijas turpmāko izveidošanu šai laikmetā

nodarbināja visu sabiedrību. Pareizi ir vārdi, kuri sacīti pa-

ziņojumā par Latvju Kareivju Nacionālās Savienības mēr-

ķiem: «Līdz ar citām mazajām tautām savu karogu pacēla

ari Latvija un Latvijas autonomijas prasība ir kļuvusi par visas

tautas vienprātīgu prasību, kaut ari ne visas partijas un grupas

vienādi saprot autonomijas jēdzienu."

Tā 19. martā 1917. g. Helsingforsā sapulcējušies latvieši

(kā ziņo „Līdums" Nr. 65, 1917. g.) savā rezolūcijā aizrāda, ka

«Latviešiem nepieciešami vajadzīga atsevišķa latviešu likum-

došanas saeima Latvijas pārvaldības lietu nokārtošanai.

Latvijas jaunā dzīve — likumu došana, pārvaldība, tiesa un iz-

glītība var tikt celta vienīgi uz Latvijas pašvaldības pamatiem,

radot tā brīvu Latviju brīvā Krievijā."

Latviešu Rakstnieku un Mākslinieku biedrība Maskavā

(nodib. 1916. g. pavasarī) 22. martā 1917. g. pieņēma rezolūciju,

ka «Latvija ir pilnīgi politiska autonomija jeb pavalsts (ne

province) Krievijas federativās republikas sastāvā; Latvijas

konstitūcija sankcionējama •atsevišķā Latvijas satversmes sa-

pulcē un turpmāk pārgrozāma vienīgi ar latviešu tautas pa-

šas gribu. Latvijas pārvalde atbalstās uz vispārēju, vienlī-

dzīgu, tiešu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu principiem

(«Līdums" Nr. 73, 1917. g.).
1917. gada vasarā Latvijas autonomijas jēdziens («Brīva

Latvija brīvā Krievijā") izveidojās aizvien plašāks, Visas

toreizējās politiskās partijas savās programās noteica Krie-

vijai federativās republikas formu. Tajā ari Latvijai bija jāie-

iet kā autonomai sastāvdaļai. Fedejativi-autonomai Latvijai

vajadzēja būt savai armijai, nodokļu sistēmai, muitām, dzelzs-

ceļiem, pastam etc.

Tā Pēterpils latviešu kareivju frakcija autonomiju noteic

kā «Neatdalāmu, bet politiski pilnīgi autonomu valsti ar savu

saeimu, apsardzības karaspēka organizāciju
...

Latvijas sa-

tversmes likumi tiek izstrādāti no Latvijas satversmes sapul-

ces un nav grozāmi bez šīs satversmes sapulces piekrišanas."

(«Līdums, Nr. 83, 1917. g.).
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«Dzimtenes Atbalss" 1917. g. marta beigās autonomijas

jautājumā jau izsakās: «Krievijai varbūt nāksies dibināties uz

federativu republiku pamatiem. Vai tad Latvijā lai būtu tikai

vietējā pašvaldība, Krievijas province? Autonomija ir —

valsts, Latvija ari būs valsts, Krievijas sastāvā. Tādēļ ne paš-

valdību, bet valsti."

J. Lapiņš savā 1917. g. vasarā iznākušā brošūrā «Latvija

mijkrēslī" izsakās: «Latvijas autonomija ir mūsu minimal-

prasība. Ar to mums jāapmierinājas tikai tad, ja mēs palie-

kam pie Krievijas un ja viņā sadrūp federaliskais princips..,

Krievijas teritorijā mums jāprasa sava Latvijas valsts,

kura kā autonoma vienība ieiet Krievijas valsts federācijā."

Pēdējos pievestajos formulējumos jau uzstādīta prasība

pēc Latvijas valsts Krievijas federat. republikas sastāvā. Auto-

nomijas jēdziens jau kļuvis par šauru.

Šajā raibajā dažādībā ieskanas ari nedrošas domas pai

patstāvīgu Latvijas valsti. Tā «Dzimtenes Atbalsī" 10. jūlijā

1917. g. E. Blanks raksta: «Ja tikai Latvijas prasības pēc. suve-

renitātes būs nobriedušas, mēs pacelsim karogu par Latvijas

maksimālo prasību — par suverenu Latviju." Mazliet vēlāk,

21. jūlijā: «Mūsu ideāls ir suverena Latvija. Kamēr latvieši

līdz tam nav izauguši — nesat to klusi savā sirdī." Te fede-

rācija ar Krieviju tiek uzskatīta kā latviešu interesēm kaitīga.

Tā pati «Dzimtenes Atbalss" (Nr. 52, no 8. jūlija 1917. g.) raksta

«Lielkrievija, pieņēmusies valsts stiprumā, katrā ziņā mēģinās

aprobežot mazo federatīvo valstu tiesības."

Mēs redzam, ka Latvijas autonomijas prasība saviļņoja

lielu sabiedrības daļu. Bet par pašu autonomijas saturu nebija

vienprātības. Varam tomēr novērot it kā divus virzienus:

viens aizstāv Latvijas autonomiju, ar savu pašu tiesu, admini-

stratīvo un likumdošanas varu vietējos jautājumos. Otrs —

kurš izvirzījās vēlāk — prasa Latvijai federativās valsts for-

mu, kāda piem. ir Šveices kantoniem, Ziemeļamerikas Savie-

noto valstu štatiem. Pēc būtības, protams, te starpības nav.

Krīt svarā tikai tie konkrētie apstākļi, kādos atrodas zināma

valsts vienība. Autonomie apgabali brīvības ziņā var būt daudz
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labāki nostādīti (piem. Austrālija), neka federativās valstis,

kuras dažreiz jūtami ierobežo centrālā federācijas vara.

Lai nu saskaņotu un galīgi formulētu Latvijas dažādos

autonomijas projektus un iesniegtu tos Krievijas valdībai, Rīgā,

12. augustā (jaun. st.) 1917. g. sanāca Vidzemes Pagaidu Ze-

mes Padomes un Rīgas Sabiedrisko Organizāciju Deputātu

Padomes sasauktā Zemes Padomju, Rīgas domes, sabiedrisko

organizāciju un politisko partiju pārstāvju sapulce (52 delegāti),

kura pieņēma sekošas svarīgas rezolūcijas:

1) Latvju tautai, tāpat kā citām tautām, ir tiesība uz

pilnīgu pašnoteikšanos.

2) Latvijai jābūt nedalītai, apvienojot Vidzemi, Kurzemi

un Latgali.

3) Latvijai jābūt patstāvīgai autonomai vienībai, Krievi-

jas republikā, dibinātai uz demokrātiskiem pamatiem.

4) Latvijas likumdošanas, izpildu, tiesu un vietējai paš-

valdības varai jāatrodas Latvijas tautas un viņas Satversmes

Sapulces rokās, kura ievēlama uz vispārējām, tiešām, aizklā-

tām un proporcionālām vēlēšanu tiesībām bez dzimuma iz-

šķirības."

Šai rezolūcijā formulētā autonomijas ideja ir diezgan

plaša. Te pašas tautas rokās koncentrēta tiesu, administra-

tīvā un likumdošanas vara, kura lemtu par visiem uz Latviju

attiecošamies jautājumiem.

Sapulcē jau daži iestājušies par pilnīgu Latvijas neatka-

rību, bet tas ticis atraidīts. Tomēr šo neatkarības domu re-

dzam atspoguļojamies 4. p. prasībā pēc savas Satversmes Sa-

pulces. Bet to paralizē p. 3., saturēdams Latvijas federativās

attiecības ar Krieviju, ko silti aizstāvējusi sociāldemokrāti. 1.

p. gaiši parādās Vilsona „14. punktu" iespaids — tautas paš-

noteikšanās tiesības.

Marta beigās 1917. g. latviešiem bija jau sekošas partijas:

1) Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija; 2) Latviešu

revolucionāro sociālistu partija; 3) Latviešu radikali-demokra-

tiskā partija; 4) Latviešu demokrātiskā savienība; 5) Latviešu

21114*



republikāņu partijas 6) Latviešu zemnieku savienība; 7) Na~

cionaldemokratu partija; 8) Latvju neatkarības apvienība.

Attiecībā uz politiskajiem virzieniem «Laika Vēstis" sept.

1917. g. izsakās: «Sociālistiskās partijas aizstāvēja pilnīgu

saistīšanos ar «revolucionāro krievu demokrātiju", kura la-

tviešu nacionāliem centieniem nebij necik labvēlīgāka par

gāzto carismu. Nacionālo grupu uzskats svārstījās vēl starp

krievu un vācu orientāciju. Vēsture «uzstādīja prasību pēc

skaidri latviskas orientācijas."

Lielinieki visur bija pret Latvijas autonomiju (vēlāk ari

pret patstāvīgu valsti). To partijas oficiālais laikraksts

«Pravda" maijā 1917. g. rakstīja: «Tagad latviešu proletari-

āts ir izkaisīts pa visu Krieviju. Tas jo labāk — tas tik skaidri

pierāda, ka strādniekam nav un nevar būt dzimtenes." (skat.

«Līdums" Nr. 106., 1917.). Tāpat Vidzemes Zemes Padomes

valdes priekšnieks lielinieks 0. Kārkliņš kādā apspriedē iztei-

cies: «Mēs, Latvijas sociāldemokrāti lielinieki un internacio-

nalisti... negribam nekādas nacionālas autonomijas. Nedomā-

jiet, ka mēs aizstāvēsim latviešus; mēs aizstāvēsim tikai sa-

vas šķiras intereses, lai te dzīvotu latvieši, krievi, ebreji vai

samojedi!" Ari J. Daniševskis kādā sapulcē Maskavā «Latvi-

jas autonomiju nosaucis par «cauru zeķi".

Autonomiju atzīst sociāldemokrātu mazinieku prese. Vi-

ņu orgāns «Strādnieku Avize" izsakās: «Latvijas autonomijā

— ieinteresēta visa strādniecība un trūcīgo ļaužu kārtas...

Strādniecības un nemantīgo iedzīvotāju interešu labā nepie-

ciešama plaša politiska autonomija ar īsti demokrātisku

iekārtu."

Ka līdz septembra sākumam 1917. g. latviešu valsts tie-

siskā doma nebija tikusi ārpus paroles «Brīva Latvija brīvā

Krievijā", pierāda latviešu delegāta Z. Meijerovica uzstāša-

nās Kijevā notikušajā (8. sept.) Ukraines radās sasauktajā Krie-

vijā dzīvojošo «Mazo tautu kongresā". J. Meijerovics še iz-

saka Latvijas prasības, kādas atzītas 12. augusta 1917. g. sa-

pulcē t. i., ka Latvijai jābūt politiski autonomai, demokrātiskai

vienībai Krievijas republikā.
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Uz Latvijas un pārējo mazo tautu patstāvības domas iz-

veidošanu lielu iespaidu atstāja Z. Amerikas Sav. Valstju pre-

zidenta Prof. Vudro Vilsona pazīstamie «14. punkti". Tajos

Vilsons uzsvēra Tautu Savienības nodibināšanu (lai karš turp-

māk būtu neiespējams) un mazo tautu pašnoteikšanās tiesības.

Vilsons saka: «Nesatricināma drošība par savu pastāvēšanu,

savu kultūru, sociālu un saimniecisku attīstību ir jādod visām

tautām, kuras līdz šim ir dzīvojušas zem valdībām, ar viņu

interesēm pretējiem mērķiem."

Tāpat Anglija, uzsākot karu, uzsvēra, ka tā cīnoties par

tautu pašnoteikšanās tiesībām, kuras apvainojot Vācija, lauz-

dama Beļģijas neitralitāti.

Šīs pašnoteikšanās tiesības atzina Brestļitovskas miera

sarunās ari Krievija, Vācija un Austro-Ungarija. Bet tas no-

tika tikai tīri prātīgos nolūkos, tam bija vienīgi deklaratīva

nozīme. Praktikā šīs valstis rīkojās pavisam otrādi.

Prof. Vilsona proklamētās pašnoteikšanās tiesības sank-

cionēja vēlāk visas Antantes valstis, kas viņām piedeva vēl

lielāku morālisku spēku. Interesanti atzīmēt, ka tai laikā visā

Krievijā atrodošās nacionālās mazākuma tautībās bija iesāku-

sies stipra autonomijas kustība. To gaiši pierāda jau piemi-

nētais mazākumu tautību kongress Kijevā un viņa nodibinātā

«Tautu Padome", kura skubināja uz to, lai mazās tautības sa-

sauc savas Satversmes sapulces un aizstāv savas pašnoteikša-

nās tiesības. Jau marta revolūcijas sākumā mazo tautu pār-

stāvji nodibināja Apvienoto Nacionālo Organizāciju Padomi,

kurā iegāja latvieši, leiši, igauņi, poļi, žīdi, gruziņi, musulmaņi

v. c. 26. martā 1917. g. jau leišu seims bija proklamējis Lieta-

vas autonomiju; no Krievijas centrālās varas atbrīvojās ari

Somija; autonomiju prasīja ari Kaukāza tautas (gruziņi, armē-

ņi, tatāri). Pat bašķiri uzstājās par to. Tas viss lielā mērā

iespaidoja latviešu brīvības centienus un piedeva viņiem lielāku

spēku, lielāku drosmi.
Lotars Šulcs

(Turpmāk vel.)
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Publisko subjektivo tiesību problema.
1.

Jautājums par publiskajām subjektīvajām tiesībām ir viens

no jaunākiem un tāpēc samērā maz izpētītiem valsts un admi-

nistratīvo tiesību jautājumiem, Pagājušā gadu simteņa otrā

pusē viņam jau tika piegriezta diezgan liela vērība, sevišķi vācu

juridiskajā literatūrā; tomēr vācu tipa konstitucionālajā mo-

narchijā un viņai pieskaņotajā valsts tiesību literatūrā šī jau-

tājuma atrisināšanai radās diezgan lielas grūtības. Līdzšinējā

teorija ir uzstādījuse problēmu, apzīmējušo un samērā diezgan

plaši iztirzājuse ar problēmu saistītos atsevišķos jautājumus,

ir nospraudušo pa daļai ari to virzienu, kādā meklējams problē-

mas atrisinājums, bet pašu šo atrisinājumu nav devuse. Bet

atstāt šo svarīgo problēmu nedrīkstam. Demokrātisko valstju

valststiesībniekiem jāatgriežas pie šīs problēmas un, izejot no

demokrātiskai valstij piemērotām juridiskām konstrukcijām, jā-

lūko tuvināt šo problēmu viņas atrisinājumam.

Jautājums par publiskajām subjektīvajām tiesībām visumā

ir jautājums par individa un organizētās sabiedrības savstar-

pējām attiecībām, un šīs attiecības interesē nevien filosofu un

sociologu, bet ari politiķi un juristu. Sociologu interesē tie sa-

biedriskās attīstības likumi, kuri veido individa un sabiedrības

savstarpējās attiecības; politiķi interesē individa pašreizējais

faktiskais stāvoklis valstī, galvenā kārtā individa, dažādo sa-

biedrisko grupu un valsts interešu saskaņošana; bet jurista uz-

devums ir individa un organizētās sabiedrības — pilsoņa un

valsts ■— savstarpējo attiecību juridiska formulēšana un ietilpi-

nāšana tiesību sistēmā. Šaurākā nozīmē jautājums par publi-

skajām subjektīvajām tiesībām ir jautājums par pilsoņa tiesībām

valstij pretim, šo tiesību jēdziena noskaidrošanu, viņu pamato-

šanu un sistematizēšanu.

Jautājums par publiskajām subjektīvajām tiesībām ir sa-

mērā jauns tāpēc, ka sabiedriskās kultūras un valsts attīstība

tikai jaunākā laikā radījuse vajadzību pēc valsts un individa.
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savstarpējo attiecību juridiskas nokārtošanas, līdzīgi tam, kā

sen jau nokārtotas, noteiktās juridiskās formulās un uz viņām

būvētās teorētiskās konstrukcijās ietvertas indivīdu pašu sav-

starpējās attiecības. Individa stāvoklis organizētajā sabiedrī-

bā nav bijis arvienu vienāds, bet gan daudzkārtīgi mainījies.

Aplūkot, kaut īsumā, šī stāvokļa interesanto vēsturi mums» šeit

nav iespējams; tikai piemēra dēļ atzīmēsim, ka patriarchalā

ģintas valstī, kur līdzās monarcham pastāv vecāko padome un

tautas sapulce, kādu iekārtu atrodam: piem. pie grieķiem Ho-

mēra laikā, pie senajiem ģermāņiem v. c, — individa stāvoklis

ir gluži citāds, nekā senajās austrumu despotiskajās monarehi-

jās; demokrātiskajā Atēnu republikā individa stāvoklis bij ci-

tāds, nekā oligarchiskajā Spartā; Romas republikā citāds, nekā

viņai sekojošā principālā un ķeizarvalstī; feodālajā valstī ci-

tāds, nekā viduslaiku oligarchiskajās pilsētu republikās; kārtu

monarchijā citāds, nekā sekojošā absolutiskajā monarchijā. Bet

nekur šinīs minētajās tipiskajās valsts formās vēl neatrodam

individa stāvokli valstij pretim juridiski noteikti formulētu un

teorētiski noskaidrotu. Gan redzam, ka interese pret sabiedrību

un sabiedriskās dzīves jautājumiem radusēs jau klasiskajā Grie-

ķijā, nav gluži izzuduse pat vidus laikos, un sevišķi atplaukst

renesanses laikmetā, kur atrodam ari individla tiesības aizstā-

vošās dabisko tiesību skolas sākumus, — tomēr individa stā-

voklis sabiedrībā te vēl netiek juridiski analizēts:, viņa attiecī-

bas pret valsti vēl netiek ietvertas juridiskās formulās. Ar to

ari, piem., izskaidrojams strīdīgais jautājums par to, vai kla-

siskās senatnes republikās individa brīvība bijuse nodrošināta,

vai viņa tiesības valsts varai pretim bijušas apzinātas un ga-

rantētas, vai nē.*) Jādomā, ka demokrātiskajās Atēnās piln-

tiesīgie pilsoņi (un pat brīvie bez politiskajām tiesībām) bau-

dīja diezgan plašu un pietiekoši nodrošinātu brīvību; bet brī-

vības un individuālo publisko tiesību sfēra nav bijuse ietverta

noteiktās juridiskās formulās. No politiska satura rakstiem,

kuri no klasiskās senatnes pārnākuši uz mums, pat nav re-

r ) Sk, piem. X). C. raiigapoß'B, CBo6o;i,a hen rapainiH, C -Īlerep6,
1910 lp. 185 un sek.
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dzams, ka jēdziens par individa publiskajām tiesībām būtu no-

teikti apzināts un teorētiski kautcik izkopts. Vairāku Platona

un Aristoteļa pieminēto politisko domātāju un autoru darbi gan

nav uzglabājušies, un varētu būt, ka dažs no viņiem rakstījis

ari par individa tiesībām: pret valsti; tā, piem., Platona minē-

tais tilaukons un Aristoteļa minētais Leikofrons, cik var spriest,

attīstījuši mācību par sabiedrisko līgumu, pie kam Leikofrons

mācījis, ka likuma mērķis ir individuālo tiesību garantēšana,
2)

par vienlīdzību likuma priekšā, jo prasība pēc likumu vienlī-

dzības — izonomia — tikuse uzstādīta sevišķi politisko ku-

stību un pārgrozību brīžos.
8

) Tomēr ne teorijas un principiālie

ieskati ir bijuši politisku pārmaiņu galvenie virzītāji, kā to aiz-

rāda Braiss, bet praktiskās vajadzības, — dzīves spaidu, eko-

nomisko grūtību v. t. 1. novēršana; teorija pa lielākai daļai nā-

ca vēlāk, notikušo pārmaiņu attaisnošanai. 4) Abstrakta juri-
diska domāšana, noteiktas juridiskas formulas un konstruk-

cijas nāca vēlāk, līdz ar romiešu jurisprudenci, kura līdz lielai

pilnībai izveidoja juridiskās formas privattiesiskās attiecībās —

tiesiskajās attiecībās pilsoņu pašu starpā. Valsts teorijas sā-

kumus Romā atrodam tikai republikas pēdējā periodā; ja Ro-

mā būtu vēl pārs gadu simteņus ilgāki pastāvējuse brīva valsts

iekārta, loti var būt, ka jau Romas juridiskais ģēnijs būtu devis

mūs interesējošo attiecību (starp indivīdu un valsti) juridiskas

konstrukcijas. Romas cezarisms gan nonāca līdz Romas pil-

soņu tiesību piešķiršanai visiem Romas valsts iedzīvotājiem,

bet tas notika tad (111. g. s. sākumā), kad šīs tiesības bij kļu-

vušas par tukšu skaņu, vismaz valsts iekšējā dzīvē viņām ne-

bij vairs nekādas nozīmes; civiltiesību laukā jurisprudence

plauka tālāk, bet publisko tiesību laukā, balstot monarchu

varu, nonāca līdz pazīstamajiem formulējumiem: quod-quod

principi placuit legis habet vigorem, un princeps legibus solu-

tus; ar to bij formulēta monarcha absolūtā vara, kurai līdzās

ne teorijā, ne praktikā nevarēja tikt atzītas un nevarēja pastā-

2) Dāvid Ritchie, Natūrai Rights, 4-th impr., lp. 25.

3) James Brvce, Modern Dcmocracies, 1921. vel. I. lp. 29

4) James Bryce, o. c. vol. I. Chapter IV.
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vēt pilsoņu subjektīvās tiesības publisko tiesību laukā. Vaja-

dzēja paiet vēl gadu simteņiem — cauri feodālismam, kurš

pakāpeniski sadalīja monarcha absolūto varu vairāku valdnieku

starpā un ietvēra juridiskās formās valdošo personu attiecības;

cauri viduslaiku autonomajām pilsētām un pilsētu republikām,
kur tika atzīta individa brīvība 5) un attīstījās sabiedriskā dzī-

ve atsevišķās organizētās grupās, kā ģildēs, cunftēs, zeļļu bie-

drībās v. t. 1.; cauri kārtu priekšstāvības monarchijai, kura pū-

lējās ietvert noteiktās formās attiecības starp valdnieku no

vienas puses un privileģētajās kārtās organizētajām ļaužu gru-

pām no otras puses; un beidzot cauri 17. un 18. gadusimteņu

absolutiskajai monarchijai — «policejiskajai valstij", kur indi-

vids, likās, bij tikpat beztiesīgs, kā senajās despotijās. Un to-

mēr — šo beztiesīgo indivīdu masas bij spējīgais nevien iz-

vest lielo revolūciju Francijā 18. gadu simteņa beigās, bet ra-

dīt konstitucionālu iekārtu Eiropas kontinenta valstīs
6

) un uz-

stādīt individa tiesību kodeksu, kurš, sākot ar 1789. g. «Cilvē-

ka un pilsoņa tiesību deklarāciju" un 1791. g. konstitūciju Fran-

cijā, kļuva par Eiropas valstju konstitūciju parasto sastāvdaļu.

Deviņpadsmitā gadu simteņa konstitucionālajās valstīs indi-

vida — pilsoņa tiesības bij nevien ierakstītas konstitūcijās, bet

pamazām tika noregulētas ari atsevišķos likumos (piem., par

personas neaizskaramību, pulcēšanās un biedrošanās brīvību,

preses brīvību: v. t. 1.) un sāka tikt ievērotas valsts praktiskajā

dzīvē. Ar to no pašas reālās politiskās dzīves tika uzstādīta

publisko subjektīvo tiesību problēma un nevien radīts drošs

pamats attiecīgai juridiskai teorijai, bet pat izsaukta tādas teo-

rijas nepieciešamība. Šī teorija, kā jau minēts, ari sāka attīstī-

ties 19. g. simteņa otrā pusē, bet! viņas tālāka izkopšana ir vēl

mūsu dienu jurisprudences uzdevums.

5) Klaušu zemnieki, dzimtļaudis, kuriem izdevās aizbēgt no saviem

kungiem un noteiktu laiku nodzīvot pilsētā, kļuva brīvi: Stadtluft macht īrei.

fi) Anglijā, kuras iekārta bij brīvāka un kur brīvo pilsoņu tiesības

tika atzītas jau no 13. g. simteņa, pateicoties Stuartu dinastijas karaļu

absolutiskajiem centieniem jau 17. g. simteņa vidū notika „lielā revolūcija*,

kura noveda pie formālas konst. monarchijas jau 17. g. s. beigās.
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. 2.

Pirms piegriežamies publisko subjektīvo tiesību teorijai,

atzīmēsim vēl īsumā, no kurienes radies modernais individa

publisko tiesību jēdziens un kur cēlušies pilsoņu tiesību formu-

lējumi konstitūcijās. Individa tiesību jēdziens pirms ir ticis

formulēts kā dabisko jeb iedzimto tiesību jēdziens. Jau vidus

laikos nospiesto zemnieku vadoņi revolucionāru kustību laik-

metos ir sludinājuši visu cilvēku dabisko vienlīdzību un pie tam

atsaukušies uz tā laika neapšaubāmo autoritāti — bībeli: visi

cilvēki ir cēlušies no Ādama un levas, tātad no dzimšanas visi

ir vienlīdzīgi, bet vēlāk radusēs nevienlīdzība ir nepamatota,

netaisna, pretdabiska. Tā, Anglijā, 14. gadu simteņa lielajā

zemnieku dumpī, kuru vadīja Uots Tailers un iedvesmoja dzej-

nieks Viljams Lenglends, aģitatoru lomās uzstājās, tā sauca-

mie, lolardi un «übagu priesteri", pie kam sevišķu popularitāti

ieguva «trakais priesteris" Džons Bels. Šie aģitatori-priesteri

savu pret dzimtkungiem vērsto vienlīdzības mācību dibināja

galvenām kārtām uz bībeli, un visā tautā bij ļoti populārs pan-

tiņš: Kad Ādams ara un leva vērpa — kurš tad bija kungs? 7)
Ari pret katoļu baznīcu vērstie reformācijas mēģinājumi aiz-

stāvēja sirdsapziņas brīvību un individa tiesību patstāvīgi

meklēt patiesību un pie atrastās patiesības turēties, Viklefa un

Husa uzsākto darbu virzīja tālāk Luters un Kalvins. Politiskie

apstākļi Vācijā pārvērta Luteru par dažu teritoriālo valdnieku

paklausīgu rīku vismaz reformētas baznīcas iekārtas un pārval-

des lietās; bet kalvinisms, kurš izplatījās Francijā, Holandē un

sevišķi nostiprinājās Skotijā, atzina un ieveda demokrātismu

draudžu iekārtā un baznīcas pārvaldīšanā. Šie demokrātiskie

protestanti bija ari to izceļotāju sastāvdaļa, kuri 17. g. s, no

Anglijas un Holandes izceļoja uz Ziemeļ-Amieriku un nodibi-

nāja tur kolonijas, kuras 18. g: simteņa pēdējā ceturksnī pār-

vērtās par patstāvīgām Z. Amerikas Savienotajām Valstīm.

Šie izceļotāji aiznesa līdz uz savu jauno tēviju nevien sirdsap-

7) When Adam dalf and Eve span, Who was then the gentleman?

D. Ritchie, Natūrai Rights, lp. 8. Sal. ari Henrv Nevinosn, The

growht of Freedom, lp. 53.
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zinas brīvību, bet ari vienlīdzības sajūtu un ideju, jo viņi, ar

niecīgiem izņēmumiem, piederēja vienai ļaužu šķirai; tāpēc ari

demokrātisma un brīvības principi šinīs aizjūras kolonijās jau

no paša sākuma nevien nodibinājās praktiķa, beit ari tika at-

zīti teorētiskos rakstos un formulēti koloniju statūtos. Astoņ-

padsmitajā gadu simtenī šo koloniju statūtos un vēlāk neatka-

rīgo štatu konstitūcijās jau atrodam veselas pilsoņu tiesību de-

klarācijas, kuras, pēc dažu pētnieku domām!, ir noderējušas par

galveno avotu ari franču 1789. gada «Cilvēka un pilsoņu tiesību

deklarācijai". Šo ieskatu ļoti noteikti aizstāv ari pazīstamais

vācu valststiesībnieks Georgs Jelineks savā darbā: «Die Er-

klārung der Menschen- und Burgerrechte"; pie līdzīga ieskata

turas ari angļu pētnieks Dāvids Riiltchie
8) un franču Ch. Bor-

geaud. «Puritāniskā Anglija ir radījuse dabisko tiesību teoriju",

raksta Ritchie,
9) bet apstākļi vel nebij labvēlīgi viņas pilnīgai

attīstībai. Amerikas kolonisti gadu simteni vēlāk atsaucās

pirms uz parastajām un tradicionālām Anglijas pilsoņu tiesī-

bām". Kā piemērs tiek pievesti Ņujorkas sapulces lēmumi

oktobrī 1765. gadā, kuri dibināti uz Anglijas pilsoņu tiesībām,

neminot dabiskās tiesības. «Turpretim Filadelfijas kongresa

tiesību deklarācija 1774. g. atsaucas ne tikai uz Anglijas kon-

stitūcijas principiem un dažādām chartijām (brīvību ruļļiem),
bet ari uz negrozāmiem dabas likumiem, pie kam starp uzstā-

dītajām tiesībām vispirms tiek minētas tiesības uz dzīvību, brī-

vību un īpašumu. Neatkarības deklarācijā. 4. jūlijā 1776. g.

nekas vairs nav minēts par Anglijas pilsoņu tiesībām; trīspad-

smit apvienojušās Amerikas valstis pamato savu neatkarību

ar zināmām neatņemamām tiesībām", kuras cilvēkam tieši

piešķīris radītājs." Un citā vietā Ritchie saka: «Anglijas

1688. gada revolūcija un Amerikas 1776. g. revolūcijā tika iz-

vestas, lai aizstāvētu brīvības un īpašuma tiesības" (Nat. Rights,

lp. 15.). Šīs brīvības un īpašuma tiesības, kuras Anglijā gan

8) D. Ritchie grāmatas. (Natūrai Rights) pirmais izdevums iznācis

1894. g„ turpretim Jellineka pētījuma pirmais izdevums iznācis 1895. g.

Tāpēc Jellineka ieskati šinī zinā nevar tikt atzīti par gluži patstāvīgiem.

9) D. Ritchie, Natūrai Rights, 4. izdevums, lpp. 10. un 11.
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tika saprastas kā Anglijas pilsoņu tradicionālās, no senčiem

mantotās tiesības, Amerikā atsvabināšanās cīņu laikā tika uz-

tvertas kā visu cilvēku dabiskās tiesības, un dabiskās tiesības

ir ietvertas ari franču 1789. g. deklarācijā un revolūcijas laik-

meta konstitūcijās. Visumā piesliedamies Ritchie ieskatiem.

Jellineks savā pētījumā, pievezdams daudzus piemērus, norāda

uz franču 1789. gada deklarācijas lielo līdzību ar dažām Z. Ame-

rikas atsevišķo štatu tiesību deklarācijām,
10) piem., Virģinijas

deklarācija no 1776. g., Massachuzettas dekl. no 1780. g., Ņu-

Hempschiras deklarācija no 1783. g. v. c.

Neuzkavējoties šinī vietā pie deklarāciju satura aplūkoša-

nas, atzīmēsim tikai vēl vienu no G. Jellineka uzstādītu jautā-

jumu, proti: kāpēc mācība par individa iedzimtām tiesībām un

sabiedrisko līgumu vispirms Anglijā un viņas kolonijās dabū-

jusi tik ievērojamu praktisku nozīmi? Meklējot atbildi uz šo

jautājumu, Jellineks piedod lielu nozīmi tam apstāklim, ka An-

glija sekmīgi pretojušos romiešu tiesību iespaidam, attīstīdama

valsts dzīvē seno ģermāņu tiesiskos principus. Pie senajiem

ģermāņiem, cik var spriest pēc drošām vēsturiskām liecībām,

valsts vara bijuse vāja; individs tur vairāk ticis ierobežots no

ģimenes un ģintas, nekā no valsts. Valsts vara auguse tikai pa-

mazām, pie kam tauta arvienu tikuse ieskatīta kā valdniekam

pretimstāvošs līdzvērtīgs valsts elements, un valsts tiesiskā ie-

kārta tikuse ieskatīta kā dibināta uz principiem, par kuriem pa-

nākta vienošanāsstarp valdnieku un Anglijā šāds ic-

10) G. Jellinek, Erklārung der Menschen- und Būrgerrechte, sevišķi

V. nodala.
1J) Sk. Q. Jellinek, Erklārung etc. X nod.

"a) Jāpiezīmē, tomēr ka Jellineka un vairāku citu autoru ieskats

par seno ģermāņu tiesību principiem, kā individuālās brīvības vēsturisko

avotu, ir vienpusīgs. Ģermāņu tiesiskās iekārtas principi saturēja sevī

iespēju attīstīties divos virzienos: uz monarchisko absolūtismu — kas

notika daudzās Eiropas kontinenta valstīs, un uz tautvaldības pusi, kas

notika Anglijā. Pateicoties tam, ka Anglijā agri izveidojās tautas priiekš-

stāvības orgāns — parlaments — likumdošanas orgāns, Anglijā neattīstī-

jās individa tiesību sfēras paplašināšanai nelabvēlīgā izšķirība starp pri-

vātām un publiskām tiesībām. Sal. H. Krabbe, Die Lehre der Rechts-

souverānitāt, Groningen, 1906, lpp. 45, 63 un sek.
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skats ieguva reālu pamatu caur to, ka Lielais Brīvību Rullis —

Magna ChartaLibertatum—l2ls. g., kurš Anglijā vienmēr ir ticis

ieskatīts kā tautas brīvību stūra akmens, patiesībā bij rediģēts kā

līgums starp karali un baroniem, kuri uzstājās visas tautas vār-

dā, un šis akts ari tika parakstīts no abām līgumu slēdzējām pu-

sēm. Gan ari Anglijā vēlāk, sevišķi Stuartu valdīšanas laikā 17.

g. simtenī kļuva pazīstama uz romiešu tiesībām balstītā dok-

trīna par absolūto karaļa varu, bet ģermāņu tiesību principus

izspiest romiešu tiesībām neizdevās. Aizstāvēdams savas pri-

vilēģijas un tautas tiesības, parlaments atsaucās uz senajām

angļu pilsoņu tiesībām un vairākkārtīgi iesniedza karalim petī-

cijas un priekšlikumus par tiesībām, kas ari parasti no karaļa

tika apstiprināti, un tā tad divpusējas vienošanās jeb līguma ide-

ja ar šiem aktiem tika uzturēta (tā piem. Petition of Rights 1628.

g., Declaration of Rights 1689. g.). Šinīs aktos gan bij runa ne

tikdaudz par individa tiesībām, kā par valsts varas ierobežoju-

miem un pienākumiem; un par cik viņos bij runa par individa

tiesībām (piem. jau Lielajā Brīvību Rullī 39. p. noteiktā personas

neaizskaramība), tās tika uztvertas nevis kā visu cilvēku da-

biskās iedzimtās tiesības, bet kā Anglijas pilsoņu sen-senās tie-

sības, kuras uz tagadējo paaudzi pārnākušas no senčiem. Jē-

dzienu par visu cilvēku iedzimtajām tiesībām šinī koncepcijā

ienesa filosofiskais virziens, kurš izpaudās tā saucamajā da-

bisko tiesību skolā.

Dabisko tiesību skolas teorētiskās mācības, bez šaubām,

ir atstājušas ievērojamu iespaidu uz individa tiesību formulēšanu

svinīgās deklarācijās. Tāpēc saprotams ari tas vairāku franču

zinātnieku (P. lanet, Boutmv v. c.) ieskats, ka franču 1789. g.

Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija ir formulējuse galvenā

kārtā Russo mācības principus. Šis ieskats būtu papildināms
tikai tādējādi, ka dabisko tiesību skola iespaidojuse ari ameri-

kāņu tiesību deklarācijas, un ka franču tiesību deklarācijas au-

tori, lai gan balstījušies uz sava slavenā filosofa — dabisko tie-

sību skolas priekšstāvja Russo teoriju, tomēr bij pazīstami ari ar

amerikāņu deklarācijām, kuras bij izdotas ap 10 gadu pirms

franču revolūcijas sākuma, un kuras bijušas tulkotas ari franču
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valodā. (Sal. Jellinek, Erklārung etc. 111. nod.). Kā dabisko

tiesību skola iespaidojuse ari amerikāņu deklarācijas, redzams

kaut no tam, ka amerikāņu pašu populārais autors Džems Otiss

kādā 1764. g. Bostonā izdotā darbā, aizstāvēdams koloniju tie-

sības, atsaucās uz sabiedrisko līgumu un cilvēka un pilsoņu ie-

dzimtām tiesībām, kuras nekāds likumdošanas akts nedrīkst aiz-

skārt; un 1772. g. Bostonas pilsoņu sapulcē pieņemtā deklarā-

cija pate atsaucas uz Lokka mācību par sabiedrisko līgumu. 12)

Jāatzīmē, ka no visiem slavenajiem dabisko tiesību skolas priekš-

stāvjiem — Hobbesa, Lokka un Russo — Lokka mācība visvairāk

piemērota individa tiesību aizstāvēšanai. Hobesa mācība pa-

visam neaizstāv individa tiesības, drīzāk otrādi: aizstāvēdama

valsts varas absolūtismu un juridisko neierobežotību, viņa noved

pie slēdziena, ka valsts varai pretim indivīdam nekādu tiesību

nevar būt. Dabiskajā stāvoklī gan, pēc Hobbesa mācības, visiem

un katram ir tiesība uz visu, bet tas noved pie nepārtraukta kara

stāvokļa — bellurn ornnium contra omnes (visu karš pret vi-

siem); lai cilvēce neaizietu bojā, nepieciešami nodibināt mieru,

un šo miera nodibināšanu sabiedrībā Hobbes atzīst par pirmo

un augstāko dabisko likumu. Lai šo likumu izpildītu un mieru

nodibinātu, ir tikai viens ceļš: nodibināt valsti, nodot valsts varu

vienai personai, vai kādai personu grupai, vai visai sabiedrībai,

un atteikties no visām savām dabiskajām tiesībām valsts varai

par labu. Ja individi paturētu sev kādu daļu dabisko tiesību un

dabiskās brīvības, tad kara stāvoklis, pēc Hobbesa ieskata, vēl

nebūtu izbeigts, pilnīga nomierināšanavēl nebūtu panākta. Šāda

loģika noved Hobbesu pie tādas valsts konstruēšanas, kur valsts

vara ir absolūta, viņa nevar tikt likumam padota nedz no likuma

ierobežota.
1S

) Jāpiezīmē vēl, ka Hobbes, lai gan atrod par ie-

spējamu ari aristokrātisku vai demokrātisku republiku, tomēr

absolūtu monarchiju slavē kā labāko valdības formu, un tādē-

jādi, rakstīdams Anglijas brīvības cīņu laikmetā (ap 17. g. s.

12) Jellinek, Erklārung. IX. nod.

13) Sk. Hobbes, dc Cive, sevišķi V. un VI. nod.; krievu tulkojums:
ToMach ro66ch, O rpaHjiaHHH'i, MocKßa, 1915); Leviathan, sevišķi 11,

daļa, 18—21. nod.
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vidu), nostājas karaļa pusē, un viņa mācība varēja noderēt par

Stuartu dinastijas karaļu absolutisko centienu pamatojumu. To-

mēr, no Hobbesa mācības kodola — valsts dibināšanas caur sa-

biedrisko līgumu, — varēja taisīt ari citādus slēdzienus, un tā-

pēc katoļu baznīckungi un karaļa varas dievišķīgo pamatu aiz-

stāvētāji nebūt nesajūsminājās par Hobbesa mācību.

Pie citādiem slēdzieniem par valsts varu un individa tiesī-

bām ari patiešām nonāca otrs slavenais angļu filosofs un da-

bisko tiesību skolas priekšstāvis Džons Lokks, kurš publicēja

savus politiska rakstura darbus 17. g. simteņa beigās un kuru

ar pilnu tiesību atzīst par pirmo konstitucionālas valsts teorētiķi.

Dabisko tiesību stāvoklī, pēc Lokka mācības, visi individi ir brī-

vi, vienlīdzīgi un neatkarīgi; bet individam šinī stāvoklī nebūt

nav tiesības uz visu (kā mācīja Hobbes); „viņam nebūt nav vara

pār otra individa dzīvību, brīvību un īpašumu, bet tikai tik-

daudz, cik dabas likums viņam piešķīris, lai uzturētu sevi, ne-

kaitējot pārējai cilvēcei" (Locke, Second Treatise on civil go-

vernment, chapter"Xl.). Tā kā dzīve un dabisko tiesību lietoša-

na šinī stāvoklī ir nenodrošināta, tad individi labprātīgi noslēdz

savstarpīgu līgumu un nodibina valsti. Bet pie tam viņi ne-

būt neatsakās no visām savām tiesībām, jo valsts dibināšanas

mērķis jau taisni ir: nodrošināt individu dzīvību, brīvību un īpa-

šumu; un tāpat individi nenodod un nevar nodot valstij, pie viņas

dibināšanas, absolūtu varu: jo neviens nevar nodot otram vai-

rāk varas, nekā viņam pašam pieder, un tā kā ari dabisko tiesību

stāvoklī individiem absolūta vara nepieder, tad viņi nevar radīt

absolūtu valsts varu. Caur sabiedrisko līgumu nodibinātā valsts

vara vispirms ir ierobežota pēc būtības caur to, ka viņas aug-

stākais uzdevums ir gādāt par vispārīgo labklājību un sargāt

ar vispārīgo labklājību savienojamās individu tiesības (viņu

dzīvību, brīvību un īpašumu); un otrkārt, valsts vara ir ierobe-

žota formāli, jo viņa var valdīt nevis ar patvarīgiem dekrētiem,

bet ar kārtīgiem, saskaņā ar sabiedrisko līgumu izdotiem liku-

miem un kārtīgām likumīgām tiesām.
14

) Lai gan Lokks ne-

14) John Locke, Two Treatises on civil government; second tre-

atise, VIII, IX un sevišķi XI nod.
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piegrieza vērību individa tiesību subjektīvās puses izkopšanai,,

tomēr, ka no viņa koncepcijas redzams, viņš noteikti uzstāda in-

divida subjektivo tiesību jēdzienu un pamato šo tiesību pastāvē-
šanu valstī caur to, ka novelk valsts varai robežas. Tāpēc ari

viegli saprotams, ka pazīstamais angļu 18. g. simteņa jurists

Blekstons, atzīdams Lokka mācības principus un tālāk attīstī-

dams šīs mācības juridisko pusi, nonāca līdz individa subjektivo

publisko tiesību konstrukcijai.
15

) Bet uz pozitivām tiesībām di-

bināto teoriju laiks vēl nebij nācis: 18. g. simtenī vēl valdīja da-

bisko tiesību skola, kuras priekšgalā tagad stāvēja ar savām

spīdošām autora spējām lielu slavu ieguvušais franču filosofs

J. J. Rousseau. Russo bij tiešas demokrātijas un tautas suvere-

nitātes sludinātājs un šinī ziņā pretstats Hobbesam, kurš bij mo-

narcha absolūtas varas apoloģēts. Bet tomēr varam konstatēt

zināmu līdzību abu filosofu valsts konstrukcijās, jo ari pēc Russo

mācības individi, nodibinādami valsti ar sabiedrisko līgumu, at-

sakās no visām savām dabiskajām tiesībām visai organizētajai

sabiedrībai par labu. Līdz ar šo pašu aktu individi, kļūdami par

suverenas tautas locekļiem un valsts varas dalībniekiem, gan

iegūst zaudēto dabisko tiesību vietā jaunas—pilsoniskas—tiesī-

bas; tomēr Russo mācība nedod pamata ieskatam, ka individs

savas tiesības varētu nostādīt pretim valsts varai, jo šī vara—su-

verenās tautas vara — ir tāpat ar likumu neierobežota un neie-

robežojama, ka Hobbesa obsolutā monarcha vara.
16) Tāpēc,

lai gan Russo politiskajos rakstos, sevišķi Contrat social, var

atrast atsevišķas vietas, kurām liela līdzība ar dažiem Cilvēka

un pilsoņu tiesību deklarācijā uzstādītajiem formulējumiem, to-

mēr visumā Russo mācība nedod principiela pamatojuma indi-

vida subjektīvām publiskām tiesībām. Bez tam, Russo pats ir iz-

teicies pret dažām pilsoņu brīvībām un tiesībām; tā piem. viņš

neatzīst reliģiskās pārliecības brīvību, bet visus pilsoņus stingri

grib padot valsts varas noteiktai pilsoniskai reliģijai (Contrat

15) Sal. JO. I
,

aM6apoßi>, CBoSona hch rapaHTin, lpp. 234. un 235. Sk

Blackstone, Comentaries, abridged by Kerr, 9. cd. London 1885, lpp. 15—19

16) J. J. Rousseau, Contrat Social, sevišķi otra grāmata. Sal. H.

Krabbe, Die moderne Staatsidee, tīaag 1919, lpp. 30—32.
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social, IV. gr. 8. nod.); tāpat viņš atzīst tikai ierobežotu bie-

drošanās brīvību, domādams, ka politiska rakstura biedrības

un organizācijas varētu nevēlami iespaidot tautas gribas brī-

vu izteiksmi. Jāatzīmē, ka 1789. g. deklarācija ari nepiegriež

vērību biedrošanās brīvībai (tā formulēta vēlākajās deklarācijās,

kuras pievienotas konstitūcijām), tomēr reliģijas un vispār pār-

liecības brīvību atzīst deklarācijas 10. p.: «Nevienam nav jācieš

spaidi savas pārliecības, ari reliģiskās pārliecības, dēļ, ja vien

šīs pārliecības izrādīšana netraucē likumos noteikto sabiedrisko

kārtību." Un ja tādi 1789. g. deklarācijas formulējumi, kā: «Visi

cilvēki piedzimst un paliek brīvi un vienlīdzīgi tiesībās" (1. p.),

«Likums ir vispārīgās gribas izpaudums" (6. p.) v. t. 1. liekas

itkā norakstīti no Russo, — tad citi formulējumi tanī pašā dekla-

rācijā, kā piem. 7. p., kurš nosaka personas neaizskaramību, 14.

p., kurš nosaka, ka nodokli var tikt ņemti tikai ar tautas vai vi-

ņas priekšstavju piekrišanu, — vairāk atgādina Anglijas tiesību

principus un uz viņiem dibināto Lokka teoriju.

3.

Individa dabiskās tiesības, par kurām runā dabisko tiesību

skola (Hobbes, Lokks, Russo, Pufendorfs, Tomazijs v. c.), un uz

kurām atsaucās 18. g. simteņa amerikāņu un franču tiesību de-

klarācijas, nav tās tiesības, kuras pazīstam un pie kurām esam

pieraduši tiesiski organizētā valstī. Dabiskās tiesības tika domā-

tas kā tādas, kuras katrs individs kā cilvēcīga būtne iegūst līdz

ar savu piedzimšanu pasaulē, pilnīgi neatkarīgi no valsts vai

organizētās sabiedrības. Šīs indivīda subjektīvās dabiskās tie-

sības tika balstītas uz filosofu atzītiem vispārīgiem taisnības

principiem, kuri tika identificēti ar dabas vai Dieva likumiem,

kas augstāki par cilvēku likumiem; tāpēc ari tie dabisko tiesību

skolas priekšstāvji, kuri no galvenās pamattēzes izrietināja tā-

lākus pareizus deduktīvus secinājumus, līdzīgi Lokkam un Džem-

sam Ottisam nonāca pie slēdziena, ka individa iedzimtās dabi-

skās tiesības ir valsts varai neaizskaramas. Kā uz dabas vai

Dieva likumiem balstītas un no valsts varas neatkarīgas tiesības,

dabiskās tiesības tiek nostādītas pretim pozitivajām tiesī-
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bām, kuras rodas un veidojas tikai organizētā sabiedrībā, pie kam

subjektīvās pozitīvās tiesības balstās uz likumīgas valsts varas

izdotiem vispārīga rakstura tiesiskiem aktiem — likumiem. Jā-

piezīmē, ka tagadējā pozitīvā jurisprudence neatzīst dabiskās

tiesības; un šis ieskats ir tiktāl pamatots, ka reālajā tiesiskas

valsts dzīvē un pozitivajā tiesību sistēmā diblskajām tiesībām

nav nekāda nozīme, jo vienīgi ar pozitīvajām tiesībām mums te

darīšana. Ja kāda tiesība, kas agrāk tika atzīta (teorē-

tiski) par dabisku tiesību, tiek uzņemta likumdošanas aktā,

tad līdz ar to šī tiesība zaudē savu dabiskas tiesības rak-

sturu un kļūst par pozitivu tiesību. Tā, atzīmēšanas cienīgs fakts

ir tas, ka vesela rinda individa dabisko tiesību, kuras kā tādas

ir minētas un formulētas svinīgu likumdošanas aktu veidā izdo-

tās deklarācijās (amerikāņu un franču), līdz ar to ir zaudējušas

savu dabisko tiesību raksturu un kļuvušas ja ari ne tūliņ par no-

teikti pozitīvām tiesībām, tad tomēr par sociālām, sabiedriski at-

zītām tiesībām.

Kā mums izturēties pret dabisko tiesību jēdzienu? — Po-

zitivajā, dogmatiskajā jurisprudencē viņam nav vieta; bet gan

mums nav nekāda iemesla viņu izdzīt no tiesību filosofijas un

tiesību teorijas plašā nozīmē. Dabisko tiesību jēdzienam dod

tiesību uz eksistenci tas fakts, ka šis jēdziens ir tomēr cieši sai-

stīts ar ties ī b v ideju. Tas redzams, starp citu, ari no tā,

ka dabisko tiesību uzplaukšanas laiks un vieta parasti ir at-

rodami apstākļos, kur sabiedrības (vai kaut viņas izglītotākās

daļas) tiesiskā apziņa ir attīstījusēs tālāk par pastāvošo tiesisko

iekārtu,17) kur valsts vara individa tiesības vēl neatzīst, bet indi-

vidi tās jau prasa kā sev pienācīgas un tā vai citādi pamatotas.

Šinī ziņā varētu teikt, ka subjektivo publisko tiesību laukā ari

tagad vēl līdzās pozitīvajām tiesībām varam atrast ari dabiskās

tiesības, un individa subjektivo publisko tiesību sfērai pastāvīgi

attīstoties ar vienu varam sadurties ari ar dabisko tiesību jē-

dzienu, — proti, gadījumos, kad sabiedrība prasa kādas teorē-

tiski uzstādītas individuālas tiesības atzīšanu, bet valsts vara to

17) Sal. Prof. P. Vinogradovs, Apcerējumi par tiesību teoriju, tulk

T. Liventāls, IX. nod.
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vēl neatzīst. Tā piem., ja mūsu dienās jau vairākās valstīs kāda

sabiedrības daļa arvienu noteiktāki sāk prasīt, lai tiktu atzītas

individa tiesības uz darbu un uz cilvēka cienīgu eksistenci, bet

šādas tiesības vēl nav atzītas likumdošanas aktos, tad varam

teikt, ka tiesība uz darbu un tiesība uz cilvēka cienīgu eksisten-

ci vēl atrodas dabisko tiesību stadijā; tas nozīmē, ka kādas

valsts pozitīvajā tiesību sistēmā šīs tiesības nav atrodamas, bet

viņas ir gan jau konstatējamas sabiedrības tiesiskajā apziņā.

Piegriežoties individa tiesībām kā pozitivām tiesībām, mums

pirms jāatzīmē vēl viens svarīgs fakts. Likumdošanas akti, uz ku~

riem individa subjektivās tiesības dibinās, ir divējāda rakstura.

Vispirms, deklarācijās un konstitūciju attiecīgās nodaļās individa

tiesības mēdz būt atzītas tikai principā un ietvertas tik īsos vis-

pārējos formulējumos, ka uz šī pamata vien vēl minēto tiesību

izvešana dzīvē nav iespējama vai vismaz ir ļoti apgrūtināta.

Tāpēc, otrkārt, ir nepieciešami un visās tiesiskās valstīs pastāv

speciāli likumi, kuri noregulē vienu vai otru pilsoņa tiesību (piem.

personas neaizskaramību, dzīvokļa neaizskaramību, vārda brī-

vību, biedrošanās brīvību v. 1.1.), nosaka viņas robežas, izvešanu

•dzīvē un aizstāvēšanas kārtību gadījumos, kad šī tiesība tiktu

nelikumīgi traucēta. Tāpēc ari konstitūciju pantos, kur formu-

lēti pilsoņu tiesību principi, nereti atrodam atsaukšanos uz liku-

mu. Tā, piem. Igaunijas konstitūcijas 10. p. skan: «Dzīvoklis

ir neaizskarams. leiešana dzīvoklī vai viņa kratīšana var notikt

ne citādi, kā tikai tanīs gadījumos un izpildot tās prasības, kas

likumā noteiktas"; un Lietuvas konstitūcijas 15.p. nosaka: «Pil-

soņiem ir garantēta vārda un preses brīvība. Šo brīvību var

traucēt tikai likumā noteiktos gadījumos, kad to prasa tikumības

un valsts kārtības apsargāšanas intereses." Ir pat tikušas no

dažiem stingriem dogmatiķiem izteiktas domas, ka pozitīva no-

zīme piedodama vienīgi šiem speciālajiem, pilsoņu atsevišķās

brīvības noregulējošiem likumiem, bet ne konstitūciju deklaratī-

va rakstura pantiem. No šī viedokļa, piem., ir stipri tikuse kri-

tizēta ari franču 1789. g. Cilvēka un pilsoņa tiesību

deklarācija, sevišķi no vēsturiskās tiesību skolas pie-

kritējiem Vācijā un Anglijā. Tomēr šīs pašas deklarācijas lielo
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pozitivo nozīmi atzīst tāds apdomīgs un dziji zinātnisks valsts

tiesībnieks un tiesību vēsturnieks, kā G. Jellineks, aizrādīdams,,

ka taisni zem franču lielās tiesību deklarācijas iespaida Eiropā,

ir izplatījies pilsoņa tiesību jēdziens un sākušas izkopties publi-

skās subjektivās tiesības pozitīvajā likumdošanā. 18) Katrā ziņā,

individa tiesības, kuras formulētas deklarācijās vai konstitūci-

jās, nav vairs dabiskās tiesības, — tās ir jau sociālas tiesības, jo-

valsts augstākā vara viņas vismaz principā atzinuse, un viņu

pārvēršanās par īstām pozitivām tiesībām tālākā likumdošanas-

gaitā ir tikai laika (parasti īsa laika) jautājums. Tomēr, nav

noliedzama starpībā starp tiesībām, kuras tikai principā atzītas;

konstitūcijā, un tiesībām, kuras jau ievestas dzīvē ar viņas re-

gulējošiem atsevišķiem likumiem; ja īsteni tikai šīs pēdējās va-

ram saukt par pozitivām tiesībām šī vārda patiesā nozīmē, tad

pirmās varam nosaukt par deklaratīvām tiesībām. Šīs

deklaratīvās tiesības ir itkā pāreja no dabiskām tiesībām uz po-

zitivām tiesībām. Tādā kārtā, piepaturot tiesību teorijā ari da-

bisko tiesību jēdzienu, dabūjam sekošu tiesību šēmu:

18) G. Jellinek, Erklrung der Menschen- und Biirgerrechte, I. nod
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Duguit teorija un Latvijas civiltiesību jaunākās

normas.

levadam»

I.

Duguit teorija par sociālo funkciju kā noteicošo faktoru

tiesiskās sistēmas uzbūvē gan dibināta, galvenam kārtām, uz

publiski-tiesiskajiem datiem, kuru pamatā — jauna valsts

būtības uztvere. Taisni šo apstākli —ka Duguit ir valststie-

sībnieks — nereti izlieto, lai atrunātos, ka viņa slēdzieni nav

piemērojami citām nozarēm — un, atsevišķi ņemot, — civil-

tiesībām — jo Duguit, lūk, kā nespeciālists, neesot kompetents

par tām spriest. Zemāk — pēc pozitīvo likumdošanas aktu

iztirzāšanas — mums kļūs saprotami tādu iebildumu cēloņi.

Varētu jau mēģināt viņu atspēkot ari teorētiski, bet mēs iz-

vēlēsimies šoreiz citu ceļu: Latvijas civiltiesību jaunajās nor-

mās meklēsim atbildi uz jautājumu, vai Duguit uztvertais at-

tīstības virziens ir konstatējams ar i civ i 11 iesī b ā s un —

cik lielā mērā. Ja būtu ari Latvijā — tad skaidrs, ka iepriek-

šējam iebildumam pašam par sevi maz vērtības. Un ja tā —

tad Duguit teorijas visu tiesību zinātni atjaunojošā nozīme

kļūst skaidra.

Mēs aprobežosimies ar vispārējās attīstības izsekošanu

divos Latvijas civiltiesību laukos pēdējos 6—7 gados: īpa-

šumtiesību regulēšanā un līguma brīvības robežu noteikšanā.

Tās nu no laika gala bijušas tās „valzivis", uz kurām balstās

visas civiltiesības. Attiecībā uz viņām izrietinātie slēdzieni

ne mazāk spēkā ari sīkākās tiesību nozarēs.

11.

īpašumtiesības.

Divi — trīs gadusimteņu atpakaļ jau saka iezīmēties vis-

dažādākās pasaules valstīs ražošanas apstākļu maiņa — no
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viduslaiku individuālistiskās kārtības, kur atsevišķas laužu;

grupas vēl maz bij saistītas savā starpā dzīves vajadzībām ne-

pieciešamo produktu ražošanā, — uz jaunlaiku ražošanas or-

ganizāciju. Sadrumstalotās enerģijas vietā rodas viņas vien-

mēr lielāka akumulācija atsevišķos ražošanas punktos. Lieki

atgādināt — un jebkura kultūras vēsture to rāda — ka ari La-

tvija gāja šai stadijai cauri pagājušā gadusimteņa vidū.

Tāda saimnieciskās dzīves veidošanās atstāja varenu ie-

spaidu ari uz materiālo labumu sadalīšanu ļaužu starpā. No-

tika bagātību pārvietošanās ievērojamos apmēros; bagātību

koncentrēšanās ceļā radās pat jauni saimnieciski faktori —

vismazāk gan apzinīgi no ļaudīm veidoti.

Bet tiesības? Kodeksus taču nevarēja grozīt tik bieži,,

kā to prasītu ātri veidojusies saimnieciskā dzīve. Aiz tīri

techniskiem iemesliem vien jau to normas palika negrozītas.

Atsevišķi ņemot, īpašumtiesību normas ari nevarēja izsekot

saimnieciskajām pārvērtībām, privātīpašuma uzdevumiem jau-

najā attīstības stāvoklī. Uz pirmo acu uzmetienu varētu lik-

ties, ka radies stāvoklis, par kuru Stamlers
1

) teic: „radies so-

ciāls konflikts starp pārveidojušos saimniecību un uz vietas:

savā attīstībā palikušajām tiesībām."

Duguit norāda, 2) ka mūsdienu dzīvē parasti tiek rasta izeja

no šāda stāvokļa; viņš atzīst, ka tiešām, „pozitivie likumi, ko-

deksu stingrie teksti paliek nepārgrozīti, bet tas nav no svara;:

paši no sevis, zem faktu spiediena, praktisko vajadzību apmie-

rināšanai, pastāvīgi rodas jauni juridiski institūti. Teksts pa-

liek ; bet viņš — vai nu zaudē savu spēku — savu īsto dzī-

vību, vai ari asprātīgas zinātniskas iztulkošanas ceļā viņā ie-

liek tādu saturu, tam piekabina tādu nozīmi, par kuriem likum-

devējam, normu formulējot, ne prātā nevarēja nākt iedomā-

ties." Tāda sava domugājiena pamatā Duguit
3

) liek pārlie-

1 ) Stammler. Wirtschaft und Recht nach der materialistischerr

Geschichtsauffassung. Leipzig, 1914. —• p. 40.

2) Jļīorvi. Ofinine npeo6pa3oßaHHH rpajKHaHCKoro npaßa co BpeMeiiK

KOjieKca HanojieoHa. MocKßa 1919. —

p. 10.

3) ibidem, p. 10.
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clbu, ka „tiesības daudz mazākā mērā ir likumdevēja darbs,

nekā patstāvīgs un no cilvēku gribas neatkarīgs faktu rezultāts."

Tas pilnā mērā attiecināms uz šolaiku tiesību zinātnes

uzskatiem īpašumtiesību jautājumā. Kaut gan īpašumtiesību

formulējums visās konstitūcijās un kodeksos ir tāds, ka viņš iz-

slēdz citu individu iejaukšanos šo tiesību realizēšanā, kaut gan

nevienas valsts konstitūcijā ari valsts varai nav piešķirta tie-

sība šo tiesību realizēšanu iespaidot viņai vēlamā virzienā, —

dzīve mums rāda, ka saimniecisko apstākļu dzelzs roka liec šo

institūtu tā, ka to prasa sabiedrības labums. Un vienmēr un

katrreiz formāli-juridiski ari nav iespējams šai parādībai pie-

kosties taisni tās „normu iztulkošanas spējas dēļ", kuru Du-

guit atrod mūsu gadusimtenim par raksturīgu. Galu — galā,

ari īpašumtiesību laukā, neskatoties uz šo tiesību uzsvērti ab-

solūto dabu visu zemju kodeksos, mums jāpieņem franču zi-

nātnieka doma,- ka ari teit sabiedriskā „darba dalīšana rada

normas, kuras ...
regulē sadalītās funkcijas."

4)

Formāli nesaraujot ar senrakstīto kodeksu uzskatiem par

īpašumtiesību neaizskaramību, faktiski mūsu gadusimteņa li-

kumdevēji nolikuši pilsoņu īpašumtiesību kompleksu zem valsts

acīgas kontroles, nostādījuši privātīpašnieku sabiedrības inte-

rešu kalpībā, piemiedzot acis pret to faktu, ka, stingri ņemot,

īpašumtiesību deklarējums kodeksos jaunajos apstākļos ari

būtu koriģējams, lai tas atbilstu reālā dzīvē esošiem institū-

tiem. To tomēr nedara: kodeksos paliek vecais īpašumtiesību

formulējums. Un — par cik zinātne savās konstrukcijās bāzē-

jās uz šo, savu laiku pārdzīvojošo, uzskatu, par tik, saka Du-

guit — „viņas slēdzieni ir nezinātniski: individuālistiskā dok-

trina pielaiž kādu ideālu absolūtu tiesību pastāvēšanu." Tādu

patiesībā nav, jo „tiesības ir cilvēces evolūcijas produkts, so- 1

cials fenomens, bez šaubām, citādas kārtības fenomens, nekā

fiziskie un tomēr — kam līdzības ar kautko ideālu ir ne vai-

rāk, kā fiziskiem fenomeniem."
5)

4) Durkheim, Em. Dc la division dv travail social. Paris, 1922

P. 403.

5) Duguit. Manuel dc droit constitutionnel. Paris, 1923. —p. 6
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Tādu īpašumtiesību divdabību — no vienas puses kā ko

absolūtu, no otras — sabiedriskā kalpībā stāvošu — mēs no-

vērojam visur, kur negrib šķirties no individuālistiskās tiesību

koncepcijas. Absolūto privātīpašumu ir padarījuši par fikciju,

uzliekot tam sabiedrisku funkciju realizēšanu, visu zemju li-

kumdevēji, neatkarīgi no tā, kāds bijis viņu personīgais uz-

skats, pie cik dažādām partijām tie ari nepiederētu. Duguit

savā grāmatā skaisti un pārliecinoši pierāda, ka visu zemju

likumdošana ir nostājušos faktiski uz īpašumtiesību sociālās

funkcijas viedokļa, formāli paturot kodeksos metafiziskās, un

tā tad nezinātniskās, īpašumtiesību definicijas. To pašu darī-

juši ari Latvijas likumdevēji. Septiņos gados Latvijas dzīvē ir

sakrājies ļoti daudz likumdošanas aktu, kas Duguit domu ap-

stiprina vēl pārliecinošāk, nekā latviešu lasītājam svešie Ar-

gentīnas un Francijas likumi, kurus, kā argumentus, pielieto

Duguit. Tagad mēs ar piegriezīsimies Latvijas likumu apska-

tam un palūkosimies: vai tie dati, kuri atrodami Latvijas po-

zitivos likumdošanas aktos, dod pamatu apgalvojumam, ka

ari aiz Latvijas likumpantu rindām notiek tā pati cīņa par

īpašumtiesību nodošanu sabiedriskā kalpībā, cik lielā mērā tas

noticis, un vai ari citi Duguit slēdzieni, izrietināti no daudzu

Eiropas un Amerikas valstu
6

) tiesiskās dzīves parādībām īpa-

šumtiesību laukā, nerod sevim apstiprinājumu pie mums.

Būtu, bez šaubām, pārspīlēti, ja teiktum, ka tagad

Latvijā spēkā esošos civillikumos īpašumtiesības if noteikti

individuālistiskā garā konstruētas un sociālās funk-

cijas elementi tur nemaz nebūtu saskatāmi. Tādus vietām at-

rodam, piem., 868. p. 6. punktā. Bet, jāteic, ka šis gadījums ir

viens no tiem retiem izņēmumiem, kur īpašumtiesības ir pado-

tas sabiedrības kalpībā. Bet — šis gadījums paņemts burtiski

no romiešu tiesībām un stipri ierobežots pielietošanas ziņā ar

vipa beigu vārdiem. Viņa beigās spraustajām robežām („īpaš-

niekam jāizsniedz pilnīga atlīdzība vēl priekš ekspropriācijas")

konkrētā dzīve kaut vai Latvijas agrārreformas veidā ir sen

un noteikti pārgājusi pāri. Pat šis, krasākais īpašumtiesību

6) ĶtOTH. OSmne npeo6pa3oßaHHHetc, p. p 81. —97
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sociālās funkcijas formulējums, izrādās par nesaskaņojamu ar

šolaiku saimnieciskās dzīves prasībām un tiek vienkārši

ignorēts.

Ja šo pantu nerēķināt līdz, un nerēķināt līdz to mēs va-

ram, jo ari viņā iemiesotā sociālā tendence izrādījusēs par

šauru mūsdienām, tad varam teikt, ka vēl acīs krītošāka ir

starpība starp citiem uz īpašumtiesībām attiecošamies pantiem

no vienas puses un — dzīves izsaukto likumdošanu mūsu die-

nās — no otras. Lai šo bezdibeni nojaustu, mēģināsim izlobīt

no likumpantu čaumalām tokodolu — definīciju, kurai, pēc 111.

daļas autora domām, jāizteic būtu īpašumtiesību būtība. Šis

kodols saskatāms sekošos pantos:

1. 871: «īpašniekam ir tiesības pilnīgi un eksluzivi val-

dīt par lietu, par cik šīs tiesības nav ierobežotas ar sevišķiem

nosacījumiem." Lai pēdējais teikums mūs nepavedina domāt,

ka šie «ierobežojošie noteikumi" būtu domāti ka korektivs

vispārības interesēm par labu absolūti — individuālistiskajā

īpašumtiesību formulējumā. «lerobežo ju m i", kurus pie-

min 871., ir plašāk formulēti 111. sadaļas 5. nodaļā, un tur

mēs atrodam gan dažādus tīri techniskus nosacījumus, gan

feodālisma atliekas, bet nevienas normas, kura kā ierobežotu

privātīpašnieku sabiedrības labā. Tam apcirpti spārni tikai par

tik, cik tas varētu kaitēt, vai tik traucēt otru, vēl lielāku īpaš-

nieku; bet pretī sabiedriskajai organizācijai tam ierobežojumu

nav: viņš var ar savu mantu rīkoties «pilnīgi brīvi un visus

citus no līdzrunāšanas izslēdzoši". Tā tad tipiski-individua-

listiska koncepcija!

Ja kāds vēl par to šaubītos, tad viņa šaubas pasteidzas

izgaisināt ar vislielāko noteiktību

2. 873. pants: «īpašnieks var... dažādi izlietot savu

īpašumu, kaut -ari kaitējot otrai personai." Tā tad

— vienīgais noteicējs par mantas likteni ir īpašnieka griba.
Ja aiz viņa untuma no tā rīkošanās ciestu trešās personas —

tas valstij jāatzīst par pilnīgi tiesisku parādību, ja tik īpašnieks

nav izgājis aiz savu īpašumtiesību robežām. Atkal — krasi

izpausts individuālistiskais īpašumtiesību sajēgums.
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3. To pašu uzskatu tālāk attīsta, vispārējo principu kon-

kretizējot, 874. un 879. panti. Skaidri uzsvērts šis uzskats ari

pamatpantos — 707. un 708. Vai var vēl skaidrāk izteikt savu

pieķeršanos neierobežotam privātīpašuma institūtam un nega-

tīvo izturēšanos pret valsts orgānu iejaukša no s šo

tiesību izlietošanā — nekā to dara 708. p. beigu teikums:...

„visi īpašumtiesību ierobežojumi (likumos J. Gr.) vienmēr tul-

kojumi restriktivā nozīmē un, šaubu gadījumā, katrreiz jāpie-

laiž pilnīga rīcības brīvība ar īpašumu."

Mums pietiks. Pietiks, lai no šiem, atsevišķi izrautiem

Latvijas privatlikumu pantiem, gūtu sajēgumu par to tīri-indi-

vidualistisko tiesību bāzi, uz kādas būvēts īpašumtiesību in-

stitūts. Kādām nu būtu jābūt šīs individuālistiskās koncepci-

jas pielietošanas sekām reālajā dzīvē ? Lūk, kādām :
7

)

«Vispirms. īpašniekam, kuram ticība pārvaldīt, rīkoties

un lietot savu lietu, ar to pašu dota tiesība ari — nepārvaldīt,

nelietot to, tā tad — tam tiesība ari • atstāt savas zemes at-

matā, savu gruntsgabalu pilsētā neapbūvētu, sava nama dzī-

vokļus neizīrēt un ari neremontēt tos, savus kustamos kapitā-

lus atstāt stāvoklī, kur tie nekādu augļu nenestu.

īpašumtiesības — absolūtas. Absolūtas ari

attiecībā pret publisko varu, kura gan var ienest viņās dažādus

ierobežojumus tīri policējiskos nolūkos, bet var tām pie-

skarties tikai ar iepriekšējas taisnīgas atlīdzības priekšno-

teikumu.

Tālāk ■— īpašumtiesības ir laikā neierobežotas:

taisni uz šīs viņu īpašības dibinās iespēja tās novēlēt citai per-

sonai, kurai, tā tad... pieder vara rīkoties ar savu īpašumu

ne tikai dzīvojot, bet ari pēc nāves..."

Šie Duguit slēdzieni taisīti, analizējot Argentinas un Fran-

cijas likumus. Bet viņi tikpat: lielā mērā attiecināmi uz visām

valstīm, kur kodeksi būvēti uz romiešu tiesisko jēdzienu pama-

tiem — ja, bet kur gan viņi nav uz tiem būvēti? Ja. mēs

tos piespraudām pēc Latvijas privatlikumu pantu iztirzājuma,

tad lasītājam nez vai prātā varēja nākt, ka tie nav tiešs seci-

7) iļiorn. 06nine npeo6pa3oßaHHHetc, s4 — 85,
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najums no Latvijas datiem, bet izrietinati no gluži citu zemju

likumdošanas aktiem.

Savelkam visu teikto kopā. Ja mēs uz bridi aizmirsīsim

tās dzīves parādības, kuras mums visapkārt, tos jēdzienus par

valsts interešu dominējošo lomu, kuri mums, XX. g. s. ļaudīm

skaidri, bet kuri būtu dīvaini 2 gadusimteņus atpakaļ — tad,

gribēdami pēc normām dabūt jēdzienu par dzīvi, kuras ap-

stākļos tās pielieto, mēs sev stādītos priekšā ko līdzīgu vidus-

laiku individuālismam rūpniecībā, tirdzniecībā un sabiedriskajā

dzīvē. Kā gan šīs normas var tikt pielietotas mūsu gadusim-

tenī? Vai vispār viņās ir maz ietilpināmas jaunās saimnie-

ciskās attiecības?

Saprotams, ka ne. Dabiski tāpēc, ka tie likumdošanas

akti, kuri izdoti pēdējos gados, pēc būtības būvēti uz gluži ci-

tas īpašumtiesību koncepcijas, nekā citētie 111. daļas panti;

Un tas noticis ne tikai nenormālos apstākļos — kara laikā, bet

ari normālos.

Cik krasi šķiras no iepriekšpievestajām īpašumtie-
sību definicijām sekošas XX. g. s. radītās normas,

kā:

1. „visu nekustamu īpašumu... iegūšana par īpašumu

un atsavināšana... bet pagaidvaldības atļaujas ir aizliegta."

(6./XII. 1918. noteikums par nekustamu īpašumu atsavināšanu

un apgrūtināšanu ar parādiem). &)

2. «nekustama īpašuma atsavināšanas gadījumā ņemams

blakus citiem nodokļiem vērtības pieaugšanas nodoklis 10—

15% lielumā no tās sumas, par kādu nekustamā īpašuma vēr-

tība pieaugusi...."
9

)

3. «Apgādības ministrijai tiesība... 2. iegūt līdz 25% no

visiem... ražojumiem valstī, kā ari no "ārzemēm ievedamām

precēm par cenu, kuru nosaka apgādības ministrija."
10)

8) Likumkrājums, 1919. g.„ Nr. 14.

9 ) Likumkrājums, 1919. g., Nr. 35. un 140
10) Likumkrājums, 1919. g., Nr. 134.
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4. tad —plaša zemju kategorija — „ar šo likumu ir at-

savinātas un pāriet valsts īpašumā ar šīs agrārās reformas li-

kuma I. daļas spēkā nākšanas dienu." ")

5. «Zemes īpašniekiem ne vēlāk par š. g. 10. aprili jā-

pieteic vietējām pašvaldības iestādēm visa tā aramā zeme un

pļavas, kuras līdz 1914. g. kā tādas lietotas un kuras īpašnieki

tekošā gadā nespēj apstrādāt un līdz 10./IV. nav noslēguši lī-

gumus par šo zemju atdošanu svešā apsaimniekošanā...

3. «Zemkopības ministrijai ir tiesība pieteiktās zemes

līdz ar saimniecībā esošām
... ganībām;... iznomāt ap-

strādāšanai uz vienu gadu... 4. Par katru nepieteiktu neap-

strādātu pūrvietu aramās zemes vai nepļautas pļavas īpašnie-
kam vai nomniekam jāmaksā soda nauda viena puda rudzu

apmērā...."
12

)
6. «Gadījumos, kad tas nepieciešams valsts vai sabiedrī-

bas interesēs, ministru kabinetam ir tiesība ņemt pagaidu lieto-

šanā par atlīdzību privātu kustamu un nekustamu īpašumu."

(5./VIII. 1921. rīkojums). 13)

7. «Visu nekustamu īpašumu atsavināšana un iegūšana

bez tieslietministra atļaujas aizliegta." (5./I. 1922. noteikumi).
14

)
8. «No ienākumiem pāri par 150.000 zelta frankiem no-

doklis aprēķināms tādā veidā, ka no 150.000 zelta frankiem

ņem 36.692 z. fr. un bez tam 25% no tās ienākuma sumas,

kura pārsniedz 150.000 z. fr." (21./111. 1322. likums par pro-

gresīvo ienākumnodokli). 15

)

9. «Aizliegta uz priekšu jau pastāvošo vai jauniedalīto

lauku zemes īpašumu turpmāka dalīšana zem 10 hektāriem

lielos gabalos." (3./V. 1922. pieņemtā agrārreformas 111.

daļa).
16

)
10. «Nekustamu īpašumu piespiedu atsavināšana, kad tā

nepieciešama valsts vai sabiedrības vajadzībām, pielaižama

") Likumkrājums, 1920. g., Nr. 213.
12) Likumkrājums, 1921. g., Nr. 62.: likums par neapstrādāto zemi
13) Likumkrājums, 1921. g., Nr. 153.
14) Likumkrājums, 1922. g., Nr. 3.
15) Likumkrājums, 1922. g., Nr. 73.

16) Likumkrājums, 1922. g., Nr. 92., 48. pants.
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vienīgi pret taisnīgu un piemērotu atlīdzību." (28./X. 1922. no-

teikumi).
17

)
11. «Kara vajadzībām kara laikā taisītos satiksmes ce-

ļus un tiltus uz privātām zemēm var nojaukt tikai ar apriņķa

vai pilsētas valdes piekrišanu, pie kam iebūvētos materiālus

nojaukšanas gadījumā patur bez atlīdzības valstij īpašnieks,

uz kura zemes tie atrodas." (24./11. 1923. likums).
18

)
12. «Ikviena persona, kura iegūst zemes gabalu uz

laukiem, izņemot mantošanas gadījumus, dod parakstu par to,

ka ar šo ieguvumu neapvienosies viņas rokās lauku zemes vai-

rāk par 22 resp. 50 hektāriem ..." (27./111. 1923. noteikumi). 19)

Šis ducis normu, kuru skaitu varētu vēl papildināt (ar

24./V. 1923. un c. likumiem), nostāda īpašnieku gluži citādā stā-

voklī, nekā papriekšu citētie mūsu civillikumu panti. īsi for-

mulējot viņām kopējos elementus, nonākam pie divām tēzēm,

kurām viena ir diametrāli pretēja civillikumu 111. daļas kon-

cepcijai, un otra — kaut gan ārēji līdzīga, tomēr pēc iekšējā

satura stipri atšķirīga. Un tās būtu: 20)

„1. īpašniekam ir pienākums un reizē ar to

ari pilnvara, izlietot mantu, pār kuru viņš valda, — indivi-

duālo vajadzību apmierināšanai, sekmējot savu morālisko,

fizisko un garīgo darbību. Nav jāaizmirst, ka sabiedriskā dar-

ba sadalīšanas intensitivitate atrodas tiešā atkarībā no indi-

viduālās darbības intensivitates.

2. īpašniekam ir pienākums un reizē ar to ari pilnvara:

izlietot savu mantu vispārējo vajadzību apmierināša-

nai, visa tautas kolektīva vai sīkāku kolektivu labā."

No pievestiem 12 Latvijas likumdošanas aktiem šie Du-

guit slēdzieni pilnā mērā izrietināmi, jo visos 12 gadījumos

valsts vara iejaucas īpašumtiesību realizēšanā, laužot veco

principu par «īpašumtiesību izslēdzošo dabu", uz kuras būvēta

111. daļa.

17) Likumkrājums, 1922. g., Nr. 166., 1. p.

is, Likumkrājums, 1923. g., Nr. 9., 2. p.

19) Likumkrājums, 1923. g., Nr. 42., 1. p,

20) X[iorH. Očmne npeo6pa3oßaHHHrpanmaiīcKoro npaßa, p. 90.
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Tikai 6. un 10. no,pievestiem gadījumiem varētu tikt ie-

tilpināts 871. p. paredzētajās robežās. Visi citi ir kas gluži

jauns, salīdzinot ar privatlikumu normām. Viņi ir kas jauns

tāpēc, ka vairākkārtīgi uzsvērts (1. un 7. gadījumos), ka pie

īpašumtiesību realizēšanas ar abu kontrahentu gribu nekādā

zinā nepietiek: katrreiz nepieciešama valsts varas piekrišana,

īpašumtiesības nokļuvušas zem valsts varas kontroles — īpaš-

nieks kļuvis par zināmu sociālu funkciju izpildošo valsts aģen-

tu. Jo — kā citādi raksturot to stāvokli, kad valsts vara (4.

gadījumā) atsavina plašai iedzīvotāju kategorijai viņas nekusta-

mos īpašumus, piešķir šīs vērtības citiem pilsoņiem un,

neapmierinoties ar to, uzliek par pienākumu jaunajiem īpaš-

niekiem saimniekot tā, kā to prasa valsts intereses (9., 12., 5.

gadījumi). Atsevišķa pilsoņa iegribas attiecībā uz viņam pie-

šķirto īpašumtiesību izlietošanu ierobežotas tiktālu, kā no-

teiktas ne tikai nekustamā īpašuma apmēru robežas, bet ari

— tā apsaimniekošana (5. gad.): ja īpašnieks, kā sabiedriskās

funkcijas veicējs, netiek ar savu uzdevumu galā, — valsts

(rentnieku ieliekot) gādā, lai sabiedriskā funkcija tomēr nepa-

liktu nedarīta.

Velti šai gadījumā būtu meklēt cēloņus sociālo elementu

dominējošai lomai jaunākā likumdošanā — kara un pārejas

laiku apstākļos: no mūsu pievestiem gadījumiem
S

U attie-

cas uz miera laiku. Kara un revolūcijās stāvoklis, kad

valsts prasības cīņas vešanai pieaug, noved sociālo elementu

īpašumtiesībās līdz augstākam kāpinājumam,
21

) bet šis ele-

ments tapis par dominējošu ari miera laikos. Un Latvijas 1921.

g. likums par neapstrādāto zemi, pēc būtības, nav nekas vai-

rāk, kā Francijā atrodamā 6./X. 1916. likuma perifrazējums,

uz ko norāda kaut vai šī franču likuma virsraksts: „Loi sur

la mise en culture des terres abandonnēes et l'organisation

dv travail agricole pendant la guerre." Tikai Latvijā šis li-

kums izdots miera laikos. Dažādos Eiropas kaktos likumdevēji,

21) Duguit, Manuel dc droit constitutionnel, Paris, 1923, p. 238

Francijas karalaika likumu uzskaitījums.
22) Duguit, Manuel etc, p. 296.
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pilnīgi neatkarīgi viens no otra, saimniecisko apstākļu spiesti,

ievilkusi jaunas stigas īpašumtiesību izpratnē un nākuši pie

gluži vienādas atziņas — viens vēlāk, otrs agrāk — ka īpašum-

tiesību subjekts uzskatāms par sociālas funkcijas izpildītāju. .

Pasaules karš un ar viņu saistītie notikumi devuši stip-

rāko grūdienu attīstībai šinī virzienā. Pēdējais gadu desmits

ir pilnā mērā apstiprinājis prof. Pokrovska 1917. g. iz-

teikto domu: „Vai tiesības kādreiz nonāks pie tā, ka nostā-

dīs īpašumtiesības tādā stāvoklī, ka viņas taps par atkarīgu

svešas valsts mantas lietošanu vien vairs, — grūti teikt. Bet

nav šaubu, ka atzīmētie īpašumtiesību ierobežojumi slēpj sevī

apmēram tādu domu graudu un — ka tālākā sabiedriskās lab-

klājības attīstība prasīs vienmēr jaunus un jaunus soļus šinī

virzienā." 23)

Tikai trīs gadus pēc šī prof. Pokrovska pareģojuma

Soro k i n 524)s
24

) jau daudz noteiktāk konstatē sociālās funk-

cijas pieaugšanu dažādās sabiedriskās dzīves nozarēs: „Līdz

mūsu laikiem valsts maz mēdza iejaukties individu saimnieci-

skajās attiecībās. Materiālo labumu ražošanas, apmaiņas un

sadalīšanas attiecības bij atstātas atsevišķu individu un kolek-

tivu noteikšanai. Tas pats bija ar uz privātīpašuma tiesību

pamata rodošamies attiecībām. Tagad — viss tas jau ietilpis

to attiecību kompleksā, kuras sastāda valsts sistēmu. Valsts

tās ņēmusi savā zināšanā."

Neviens no šo citātu autoriem — ne Sorokins, ne Duguit
— nesaka, vai tāds novirziens tiesību attīstībā ir labs, vai

slikts: viņi tikai konstatē. Pokrovskis,
25

) pilnā mērā skicēto

attīstības virzienu atzīdams, izteic bažas — ka Duguit mā-

cība vispārējā formulējumā var novest pie tā, ka īpašumtie-

sības zaudēs savu stimulējošo nozīmi." Mūsu uzdevums ari

nav novērtēt patlabanējo tiesību attīstības virzienu, bet tikai

23) rioKpoBCKHS, OcHOBH&ie npo6jieMßi rpajKflaHCKoro npaßa. I7rp.
1917 p. 193.

2i) riHTHpuM CopoKHH. CncTeMa corļHOjiorHH. Tom 11. p. 136. DeTpo-
rpaa, 1920.

25) ĪToKpoKOBCKHH, OcHOßHtie npočjieMti, p. 192.
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— pierādīt, ka ari Latvijā īpašumtiesības tiek nostādītas so-

sialas funkcijas lomā un ka šis process norisinās loti sparīgā

tempā. Sociālo elementu kvantums īpašumtiesību kompleksā

pastāvīgi palielinās; bet paliek ari individuālais elements.

Viņš paliek, bet pats viņa novērtējums mainas.

Mainas tā, kā to izteic Duguit pirmajā tezē iemiesotā doma:
26

)

ja individuālā darbība un rīcība ar īpašumiem tiek pielaista,

tad tāpēc, ka «sabiedriskā darba dalīšanas intensivitate atro-

das tiešā atkarībā no pirmās". Tā tad — valsts ir noteicēja

un vienīgā noteicēja par īpašumiem. Par cik īpašumtiesību,

realizēšana šķietami atrodas atsevišķu personu rokās un, kā

liekas, atkarājas tikai no viņu gribas, par tik mūsu priekšā ir

tādi tiesību novadi, kur sabiedriskās interesēs ir atstāt indi-

vidām rīcības brīvību zināmās robežās. Indivīds, patstāvīgi

rīkodamies ar īpašumu, izpilda sociālo uzdevumu, kuru valsts

neskaita par lietderīgāku pati saviem spēkiem veikt.

Laba ilustrācija tam — augstāk pievestais Latvijas 24./IL

1923. g. likums par kara laikā būvētiem tiltiem un ceļiem (1L

gadījums). Likuma beigu vārdi rāda, ka valsts par savu īpa-

šumu šīs būves neskaita — un tomēr: zemesīpašnieks ari ne-

var tos nojaukt. Bet — tiklīdz valsts varai šķiet, ka būve ir

sabiedriskām interesēm vienaldzīga — īpašnieks iegūst neap-

robežotu rīcības brīvību par to.
27

)
Ja tā — tad mums jāatzīst, ka ne tikai tie gadījumi, kur

valsts vara „valsts un sabiedrības labā" lauž veco īpašumtie-

sību jēdzienu — ir īpašumtiesību sociālās funkcijas iemieso-

jums, bet ari tie, kur īpašniekam atstāta lielāka patstāvība

savu tiesību izlietošanā. Ja nu «īpašumtiesību" jēdziena sa-

turs pēdējos gadudesmitos tik stipri mainījies, tad, mēģinot

viņas definēt kā „tiesības", mēs nonāktum stāvoklī, par

kuru Stamlers teic: „Juristi vēl vienmēr meklē definiciju viņu

tiesību jēdzienam". — šie ironiskie Kanta vārdi līdz šim vēl

nav novecojušies; vai tiešām viņi būs lietojami vienmēr?"
28

)

26 ) JļiOrn. 06mne npeo6pa3oßauH>ī, 90

27) Likumkrājums, 1923. g., Nr. 9., 2. p. un 1922. g., Nr. 166., 1. p,

28) Stammler. Recht und Wirtschaft etc, p. 478.
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Kamēr tiesību zinātne meklēs īpašuma „tiesību" definē-

jumu, tikmēr, tiešām, Stamlera jautājumam varēs būt tikai

apstiprinoša atbilde — jo kāda definīcija ir domājama tiesību

kompleksam, kas, kā redzējām, gadusimteņa laikā tik stipri

mainījies? Kā tiesības īpašums nav definējams; bet jaunlaiku

tiesību zinātne izeju no mīņāšanās uz vietas ir atradusi, at-

zīstot, ka
29

)

„ar dabisko īpašumtiesību koncepciju mūsu dienās

bieži vien nav iespējams izskaidrot pastāvošos īpašumu

veidus un — ierobežot īpašumtisību izlietošanu. Individuā-

lais īpašums jāsaprot kā attīstošies faktors, sociālās evolūci-

jas patlabanējs produkts. Un īpašnieka tiesības kā apstipri-

nātas un tanī pat laikā — ierobežotas no tās s o cia 1 ā s mi-

sijas, kura piekritusi personai atkarībā no stā-

vokļa, kurā viņa atrodas."

Tikai no šā viedokļa raugoties mums kļūs saprotama

pretruna, kura pastāv īpašumtiesību definējumos Latvijas ci-

villikumos un pēdējo gadu likumdošanas aktos; tikai no šā

viedokļa raugoties, mēs Latvijas likumdošanas aktos saska-

tīsim atspulgu no tā, kas novērojams visu valstu likumos un,

salīdzinot, radīsim likumvienību ari likumdošanā.

111.

Līguma brīvība.

Tiesību deklarācijas, uz kurām dibinātas vai ar

kurām saistītas visas pēdējo gadusimteņu konstitūcijas, būvē-

tas uz t. s. «cilvēka neatņemamo tiesību" principa. Par šī

principa iemiesošanu konstitūcijā gāja neatlaidīga cīņa un tikai

pēc tam, kad to bij izdevies panākt, tautas tiesības skaitīja par

nodrošinātām. Šķita — vajag panākt to, lai valsts pamatli-

kumā «pilsoņu un cilvēku tiesības" būtu deklarētas — un ar to

pašu normāla tiesiskās iekārtas attīstība būs nodrošināta. Uz

noteikti formulēta individuālistisko un dabisko tiesību uzskata

29) Duguit. Manuel dc droit constitutionnel, p. 13. Paris, 1923
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izveidotas visas tiesību deklarācijas ar 1789. g. deklarāciju

iesākot.

Jaunlaiku zinātne ir pierādījusi augstāk pievestās domas

teorētisko nepamatotību, izjaucot to mirāžu, kas pozitiva pēt-

nieka skatam aizsedz patieso lietu būtību. Un likumdošanas

orgāni, pēc tam, kad teorētiski trauslās, metafiziskās konstruk-

cijas zem reālas kritikas spiediena bij sagrīļojušās — ari tie

vairs neietiepās savu pamatu zaudējošo tradiciju aizstāvēšanā.

Tās deklarācijas, formulējumi, panti, par kuriem tik nikni mēdza

lauzt šķēpus gadusimteņiem, zaudēja savu pievilcību. Un —

kas tas svarīgākais — nevis tāpēc, ka formulējums pats par

sevi nav nekāds reāls valgs tautai naidīgas varas ierobežo-

šanai: ja visi pilsoni apzinās savas tiesības un satversme ir

ne tikai mormorā iekaltā parlamentā, bet iededzināta ari ik-

viena pilsoņa smadzenēs — tad deklarācija taču ir vairāk, kā

vienkāršs vārdu kopojums. Un tomēr — ari pie šī, no indivi-

duālistiskās doktrinas viedokļa, ideālā stāvokļa — ari pie šī

stāvokļa «pilsoņu tiesību deklarācijām" sava kādreizējā loma

bij jāzaudē, jo pats pamats — «neatņemamās tiesības" jaun-

laiku dzīves apstākļos ir samaltas. Mūsu uzdevums ir izsekot

šai parādībai tikai Latvijas apstākļos; bet jēdzienu

noskaidrošanas nolūkos mēs nevaram nepievest pāris citātu,

kuros, mums šķiet, skaisti ietverta vecās doktrinas garīgā

nabadzība.

«Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija." Kāda nozīme ir

šiem vārdiem? Acīm redzot, cilvēka tiesības ir tās, kuras

individam piederēja... jau tad, kad viņš neiegāja, kā sastāv-

daļa, politiskā apvienībā un kuras tam paliktu ari pēc izieša-

nas no šīs sabiedrības. Pretēji tam — pilsoņa tiesības tiek

iegūtas, tikai ar iestāšanos sabiedrībā un ar aiziešanu no tās

— viņas zūd. Šī dalījuma teorētisko vājumu zinātne pierā-

dījusi jau sen. Atstājot to domugājienu, kādu iet Duguit, 30

)

pievedam tik viņa slēdzienu par visām pilsoņu tiesību dekla-

rācijām: «Dekarta «es domāju —tā tad es pastāvu" ir visas

individuālistiskās doktrinas pamatprincips, viņas sintezē. Bet

30) Duguit. Manuel dc droit constitutionnel, Paris, 1923, p. 217,
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— tā ka visiem cilvēkiem spēja domāt, darboties — tad no

tā izrietina: viņiem ir līdzīgas tiesības uz aktivitātes izrā-

dīšanu. Visi ļaudis ir brīvi un —ne tikai brīvi — bet ari vien-

līdzīgi brīvi. Un tādējādi vienlīdzības princips un brīvības tie-

sība ir visas tiesību sistēmas pamats." 31)

Šī koncepcija jaunākos tiesību teorijas darbos m

satriekta. Un satriekta ar tādu skaidrumu, ka priekšā

nobāl miglainā metafizika. Skaidri un dabiski, ka 32) «cilvēki

ir nevienlīdzīgi fiziskā spēka ziņā:; tie nostādīti ārējos apstā-

kļos, kuri tiem ne vienādā mērā labvēlīgi. Pati ģimenes dzīve

ar viņas radītām mantojumtiesībām un no tām izrietošām kra-

sām nevienlīdzībām, ir no visām sociālās dzīves formām tā,

kura vismazāk gan atkarīga no dabiskiem cēloņiem. Tā mēs

nonākam pie atziņas, ka visas šīs nevienlīdzības taču ir pēc

būtības — brīvības noliegšana. Un gala rezultātā

— tas, kas sastāda brīvību, ir ārējo spēku subordinacija sociā-

lajiem."

Ja Durkheims uz ekonomisku un socioloģisku pētījumu

pamāta tādā kārtā parāda aiz deklarācijām slēpto tukšumu un

sašķoba ar to pašu ari juridiskās konstrukcijas, kuras pielaiž

individuālo tiesību pastāvēšanu, tad, pēc principa „daba necieš

tukšuma" Duguit aizpilda ar noteiktu saturu tukšumu,

kurš rodas nokritizēto «individuālo tiesību" vietā.:
33

) -

«Sabiedriskā darba dalīšana — lūk, varenākais šolaiku

fakts, lūk, savā ziņā, šolaiku tiesību attīstības centrālais aug-

stākais punkts. Katram cilvēkam, katrai ļaužu grupai — vien-

alga, vai tas būtu zemes varenākais diktators vai vienkāršs

pilsonis, vai tā būtu valdība, visvarenais parlaments vai niecī-

gākā biedrība — katram no tiem jāizpilda zināms uz-

devu m s tanī plašajā darbnīcā, kuru sauc par sabiedrisko

organismu. Šo funkciju nosaka tas stāvoklis, kuru faktiski

ieņem kolektivā cilvēks jeb grupa. Tiem nav subjektīvu tie-

31) ibidem, p. 215.

32) Durkheim, E. Dc la division dv travail social. Paris, 1922.,,

P. 380.—381.

33) Ķīoth. Odinne npeo6pa3oßaHHH rpannaHCKoro npaßa co Bpe-
3ieHH KojieKca HanojieoHa. MocKßa, 1919; p. 22.
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sību, viņiem tādu nevar ari būt, tāpēc ka tiesības ir

abstrakcija bez realitātes, bet caur to pašu, ka

viņi ir sabiedrības locekļi, ar to pašu ir teikts, ka tiem uzlikts

noteikts pienākums: izpildīt savu sociālo funkciju. Šinī nolūkā

spertiem soļiem ir sabiedriska nozīme. Viņi tiek sociāli aiz-

sargāti."

Tiktāl teorija. Neaizmirsīsim, ka šie vārdi teikti 1912. g,

Buenos-Airesā. Un tikai desmit gadu vēlāk uz šī ceļa bij spie-

stas nostāties visdažādāko zemju likumdošanas; viņas uz tā

neapzinīgi bij jau agrāk, kā to ar gaišreģa skatu uztvēra Du-

guit. Bet tikai pēc kara un viņam sekojošiem satricinājumiem,

mēs nonākam pie tā, ka ikviens tiesību attīstības novērtētājs

spiests pēdējo gadu attīstību rezumēt tā, kā to dara pēckara

Vācijas zinātnieks,
34) kurš par priekškara civiltiesību attīstības

raksturīgāko pazīmi skaita to, ka viņas bijušas būvētas uz

brīvas pašnoteikšanās pamata. Līguma brīvība valdīja toreiz.

... Tagad, turpretī, sakarā ar izejvielu trūkumu, sakarā

ar sarežģījumiem visās rūpniecības nozarēs un valūtas sa-

brukšanu — konkurence iekšzemē un ārzemēs ir izslēgta,

reizē ar to izslēgta ari cenu brīvā rašanās, kāda bij senāk.

Dzīves vajadzību apmierināšana notiek zem spaidu apgrozī-

bas iespaida. „Līguma brīvība tagadējā brīdī no-

zīmētu, ka saimnieciski stiprākie un katrs ar mazāk attīstītu

sirdsapziņu izlietotu savu varu — izmantojot vis p ā-

rīb v, eksploatējot to. Tā ir vieta, kur meklējams lūzumpunkts

civiltiesību attīstībā; tiesnesis un likums iejaucas aizstāvēša-

nas un labošanas nolūkos ..."
3ā

)

Pēckara saimnieciskie sarežģījumi, tādā kārtā, noderēja

par grūdienu attīstības paātrināšanai šinī virzienā. Tie-

sību sociālā funkcija reizēm pat ļoti krasi izpaudās jau plašāku

slāņu uzskatos. Un tas, ko konstatēja, kā juridiskās pētīšanas

34) Endemann, F. „Reform des būrgerlichen Rechts" krājumā.

Handbuch der Politik, 111. Band.
—

Die politische Erneuerung. Berlin und

Leipzig, 1921. — p. 185.

35) Eblē, Maurice. La question sociale aujourd'hui. Paris, 1923
9

p. 129.
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neapšaubāmu faktu Duguit priekš kara, izpaudās jau kā no-

briedis tiesisks uzskats dažās iedzīvotāju aprindās pēc kara.

Lūk, kā pēc Dr. M. Eblē darbā citētā tēlojuma skatījās uz

saimnieciskās brīvības jēdzienu Ziemeļ-Italijas strādnieki, kad

uzņēmēji 1920. g. pasludināja lokautu:

„Aizalpu strādnieki sāka skatīties uz rūpniecisko vai

lauksaimniecisko īpašumu, kā uz vienkāršu varas delegāciju.

Vienīgais un patiesais suverens — tikai darbs. Tāpēc tanī

dienā, kad uzņēmējs apstādina savu uzņēmumu un izsludina

lokautu, viņš atsakās no tam piešķirtās delegācijas (sociālās

funkcijas, J. Gr.) un strādniekiem neatliek nekas cits, ka uzdot

sociālās funkcijas izpildīšanu citam." Tomēr, nerunā-

jot nemaz ar par šādām krasākām pārveidotās tiesiskās ap-

ziņas izpausmēm, vesela rinda faktu jaunlaiku likumdošanā

vēl priekš kara,
36

) pierāda, ka tas, no kā bijās individuālistiskās

doktrinas aizstāvji, ko bažīgi tēloja, ka draudošu nākotnes

iespējamību, — ir jau noticis fakts un «vienmēr vairāk indivī-

dam jāatsakās no savām individuālām tiesībām, topot par skri-

tuli pulksteņa mechanismā, par ar citiem sasaistītu audu or-

ganismā." 37)

lekams stājamies pie šīs parādības izsekošanas Latvijas

apstākļos, pievedīsim noslēgumam Duguit argumentāciju gadī-

jumam, kad minēto civiltiesību pārveidošanos, neskatoties uz

viņu acīmredzamību, mēģinātu apstrīdēt. Viņš teic:
38)

«Individuālistiskās doktrinas pārstāvji (viņus sauc ari par

liberāļiem) sašutumā protestē un pierāda, ka tas ir pretēji
visiem principiem. Veltīgi protesti un žēlabas: notiek evolū-

cija, pārveidošanās ar tīri stichisku spēku, kuru var, varbūt,

uz laiku palēnināt, kurai — viss var būt, — iespējams kādu

laiku noturēties pretī, bet kura neizbēgami ies līdz galam. Šī

pārveidība ir nepieciešamas, dabīgas sekas... no jaunā brīvī-

bas jēdziena, brīvības, kas nav vairs subjektīva tiesība, bet

36) Sal Djoru min. darbu p. 28—33.

37) Felix dc Dantec. L'ēgoisme seule base dc tontesociētē. Paris,

1920, p. 277.
38) Djoru, m. d. p. 25.
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rezultāts no katram cilvēkam uzliktā pienākuma — iespējami

pilnīgi attīstīt savu individualitāti, t. i., savu fizisko, intelek-

tuālo un morālisko darbību, lai pēc iespējas vairāk sekmētu

sabiedrisko solidaritāti."

Visplašāk tiesību sociālā funkcija ir izpaudusies tanī tie-

sību nozarē, kura regulē strādnieku un darba devēju attiecības

— t. s, sociālā likumdošanā. Tomēr, būtu aplam:

teikt, ka Latvijas likumdošana neuzrāda ari citās nozarēs tik-

pat krasus individuālistiskā principa ierobe-

žojumus. Mēs nerunāsim nemaz par aktiem, kurus izsauca

tieši karš un kuri ari izdoti pilnīgi nenormālos apstākļos.

Ņemam, kaut vai 16./IX. 1921. g. «papildinājumus
39) pa-

gaidu noteikumos par dzīvokļu ī r i." Veselā rindā

pantu tur izpaužas gan īpašuma tiesību sociālā funkcija, gan

jaunais uzskats uz brīvību pie līguma slēgšanas :

„23. Namsaimnieks nevar atteikties izīrēt svabadu dzī-

vokli, ja tas ir apdzīvojamā stāvoklī." No tās nomas līguma

izpratnes, kā divu brīvu gribu vienošanās rezultāta, kāds ir

izteikts civillikumu 4025. p., teit maz kas palicis pāri: ja īpaš-

nieks neizlieto īpašumu sakarā ar sabiedrības interesēm —

valsts vara sper soļus sociālās funkcijas nepārtrauktības no-

drošināšanai. Tas pat uzskats izpaužas gandrīz burtiski tajā

pat formulējumā ari tagad pastāvošā likumā par telpu īri 22..

pantā.
40

)

„20. Sakarā ar dzīvokļa izīrēšanu aizliegts ņemt bez li-

kumā paredzētās īres maksas vēl atsevišķu atlīdzību, lai tā

būtu kāda veida būdama, kā — atkāpšanās, komisijas, izīrē-

šanas vai tamlīdzīgu."

Vislielāko triecienu, individuālistiskajai 'koncepcijai dod

īres likuma 26. pants: «īres līgumu atjaunojot, namsaimnie-

kam nav tiesības bez īres valdes piekrišanas atņemt īrniekam

tos piederumus un ērtības, kādi viņam bija piešķirti pirmo lī-

gumu noslēdzot."

3B) Likumkrājums, 1921. g., Nr. 202

40) Likumkrājums, 1924. g., Nr. 91.
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Lai salīdzinām ar tagadējo likumu civillikumu 4047.

pantu; tad redzam, cik stipri pārveidojies brīvības jēdziens pie

līguma slēgšanas. „No nomas līguma izrietošas juridiskās

attiecības ir noteiktas vispirms ar abu pušu radītiem nosacī-

jumiem un bez tam — ar līguma īpašībām un taisnību."

Neielaižoties sīkākā īres likuma iztirzāšanā, kurš viss

caurausts no tiesību sociālās funkcijas, pievedīsim vēl da-

žus likumdošanas aktus, kur tiesību sociālā funk-

cija izpaužas: 2./111. 1921. rīkojums
41) par preču ievešanu

Latvijā — ierobežo tirdzniecisko darījumu brīvības apjomu,

17./IX. 1921. g.
42

) pārgrozījumi 14./VII. 1921. likumā par pār-

tikas produktu un citu preču pieteikšanu un spekulācijas apka-

rošanu (sevišķi 4. pants), 17./11. 1923. likums 4S) par eksporta

sviesta kontroli, un tālāk — vesela rinda likumdošanas aktu,

kurus pieņemts ietilpināt sociālās likumdošanas jēdzienā. Visi

tie radikāli sarauj ar veco personīgās un atsevišķi — līguma —

brīvības uzskatu; uz sociālās funkcijas jēdziena uzbūvēti tādi

institūti
,

kā slimo kases, tarifa līgumu noslēgšana, kur kād-

reizējā biedrošanās brīvība nostādīta sociāli kalpojošās funkci-

jas lomā: nevis no zināmas personas vēlēšanās atkarājas —

iestāties vai ne slimo kasē. Vai pievest vēl pārvietošanās

brīvības ierobežošanu,
44) obligatorisko skolas apmeklēšanu, —

lai nojaustu, ka faktiski katra t. s. „brīvība" pastāv un viņai

ir pamats pastāvēt tikai tik ilgi, kamēr sabiedriskais labums

to prasa. T. i., pilsoņam ir atstātā brīvība vai nebrīvība zi-

nāmā laukā, par tik, par cik sabiedrības labums to prasa: un

ja tam. ir piešķirta funkcija ar tālāk ejošu individuālās inicia-

tīvas spēju, tad tikai tikmēr, kamēr ir pamats pieņemt, ka šinī

tam atvēlētā laukā tas veiks uzdevumu labāk, nekā valsts or-

gāni. Sabiedriskās ražošanas attīstības nodrošināšana ir no-

teicošais faktors līguma un citu brīvību robežu nospraušanā un

konstitūcijās sastopamiem tiesību formulējumiem nav šinī ziņā

41) Likumkrājums, 1921. g., Nr. 50.

42) Likumkrājums, 1921. g., Nr. 211

43) Likumkrājums, 1923. g, Nr. 6.

44) Likumkrājums, 31. X. 1920.
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nozīmes: ja viņi ir, tad tos, par cik tie savu laiku pārdzīvojuši,

jaunajos apstākļos neievēro un tādējādi tie paliek par meta-

fizisku tiesību jēdzienu; ja viņu nav konstitūcijā, tad at-

sevišķos likumos nosprausta individuālā brīvība katrreiz

pēc satura būs tuvāka reālajam individuālās brī-

vības saturam saimnieciskajā dzīvē.

IV.

Slēdzieni.

Divos novados — īpašumtiesību un līguma brīvības —

mēs izsekojām Latvijas likumdošanā uztveramam attīstības

virzienam. Un šai īsā skicējumā, kura pierādījumu virkne aug

ar ikdienu, mums jānāk pie neatvairāmā slēdziena, ka Parizē

un Buenos-Airesā no Duguit vienādi uztvertā tiesību attīstības

tendence novērojama ari citās pasaules malās ; un no šī viedokļa

raugoties, kļūst skaidrs, kāpēc ari Duguit pretinieki var runāt

par viņa uzmesto šēmu tikai „avec toute la respectueuse

admlration que m'inspire l'oeuvre maģistrāle dv doyen dc

Bordeaux." 45) Un Duguit, savas teorijas universālo no-

zīmi pats labi apzinājies, teikdams savā darbā:
46

) „Neap-

šaubami, ka zināmā momentā, pie vienādu apstākļu iedarbī-

bas, zem vienādu cēloņu iespaida, apveltīti vienādām tradici-

jām... vienas un tās pašas nacionālās grupas locekļi domā

vienu un to pašu, grib vienu un to pašu..." Vienāda saimnie-

ciskās attīstības stadija, ko sasniegušas dažādas tautas, rada

vienādu uzskatu uz tiesiskās sistēmas mērķiem, spiež vie-

nādi pārvērtēt līdzšinējās par absolūtām skaitītās vērtības:

īpašumtiesību neierobežotību, brīvību jēdziena saturu etc.

Šis process praksē nav gājis sece n ari Latvijai.

Vienu stūrīti — Latvijas apstākļus — mēs atsedzām šinī rakstā.

Tur argumentus individuālistiskās koncepcijas apoloģētiem ne-

45) Renard, Q. Autour des idees dc M. Duguit. Des sciences phy-

siques aux Sciences Morāles. Paris, 1923. p. 10.

46) Duguit, L. Traitē dc droit constitutionnel. 2-e cd., t. 1., 1 vol.,

1921., p. 61.
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legūt. Un viņi operē tad pret Duguit ar ētikas, filosofijas, liet-

derības, kultūras sargāšanas motiviem, operē ar metafiziku,

kura, kā ierocis, katrā ziņā mazvērtīgāks par socioloģisko un

publiski-tiesisko analizi, kuru lieto Duguit un kuru attiecībā uz

civiltiesībām — tam grib uztiept kā trūkumu! Taisni Duguit

— un to nenoliedz ari viņa pretinieki — visvērīgāk uziet taisni

mūsu laiku tiesību attīstībā viņa domu pastiprināšanai vaja-

dzīgos elementus; otri to nevar neredzēt, bet viņi aicina to

neredzēt, jo citādi zūdot pamats civiltiesībām. Kā prof. Si-

naiskis formulē: „Duguit teorija ir patiesa, bet sabiedriski —

nelietderīga.

Itin kā zinātnei varētu būt kāds cits uzdevums bez

esošā iespējami pilnīgas uztveres un izpratnes! Lai ari pat-

laban «nelietderīga" tendence, bet — ja tā ir, un ja viņu pē-

tošā zinātne grib būt zinātne šī vārda labākā nozīmē, bez kā-

diem blakus nolūkiem konstatēt esošo un to izskaidrot, tad

nevar būt svārstīšanās pie patiesā procesa attēlošanas.

Duguit teorija taisni ar to ir stipra, ka viņas iespaids būs

jūtams ne tikai valsts tiesībās, bet — un vēl lielākā mērā —

citos laukos, kur, izvilkti reālisma apgarotās kritikas

gaismā, pārveidosies tradiciju ceļā zinātnes mantotās dogma-

tiskās konstrukcijas. Ne piemiegt acis uz esošo, bet sekot un

pētīt, tāds tagadējo civiltiesību zinātnes uzdevums. Un šinī

darbā lai ari šis īsais Latvijas tiesību vērtējums no jauna pasti-

prina domu: visur, neapzinīgi un negribēti, tiesību attīstība iet

vienu ceļu, visur ar dažādo likumdevēju roku raksta dzel-

žainās dzīves nepieciešamības pirksts vienu rakstu, un

šī virziena vadošo līniju visas pasaules tiesību patlabanējai

attīstībai tiešām ģeniāli uztvēris ir Duguit.
J. Griķis.

Redakcijas piezīme. levietojam šo rakstu kā

mēģinājumu iepazīstināt ar Duguit interesanto teoriju, attie-

cinot to ari uz Latvijas tiesību sistēmu, lai gan autora domām

viscaur nevaram piekrist.
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BIBLIOGRAFIJA

Prof. P. Vinogradovs. Apcerējumi var tiesību teoriju. No

krievu valodas tulkojis T. Liven t a 1 s. „Univerzalā Biblio-

tēka" Nr. 287/90, 174. lpp. A. Gulbja apgādībā, Rīgā.

Latvju valodā ir ļoti maz speciālās literatūras tiesību zi-

nātnē, kamdēļ katru krietnu grāmatu šajā nozarē saņemam ar

lielu prieku. Mūsu universitātes tiesību zinātņu nodaļas mācī-

bas spēki beidzamā laikā sāk publicēt savu lekciju apstrādāju-

mus, bet tas vēl nespēj pilnīgi atvietot juridiskās literatūras trū-

kumu, kā studentu, tā ari juristu-praktiku vajadzībām. Gribot

negribot esam spiesti izmantot sveštautu bagātības, pārtulkojot

viņu darbus latviski. Ar mazākām vai lielākām sekmēm kautkas

jau darīts šajā virzienā. Šāds mēģinājums izmantot sveštautu

zinātniskos sasniegumus ir ari Liventala tulkotie prof. Vinogra-

dova «Apcerējumi par tiesību teoriju".

Kā autors priekšvārdā aizrāda, «apcerējumi" radušies no

Oksfordas universitātē nolasītām lekcijām un sastādot ievadu

salīdzinošās tiesību zinātnes kursā. Darbs iedalīts deviņās noda-

ļās: I. Sociālās normas, 11. Juridiskās normas, 111. Juridiskās

tiesības un pienākumi, IV. Juridiski fakti un akti, V. Likumdo-

šana, VI. Parašas, VII. Tiesu precedenti, VIII. Taisnība un IX. Da-

biskās tiesības. No īsā satura rādītāja redzams, ka autors grib

iztirzāt svarīgākos tiesību teorijas jautājumus. Viņš iziet no

uzskata, ka «tiesību zinātnes, jurisprudences mērķis ir atrast tos

vispārējos principus, uz kuriem balstās tiesiskie iestādījumi un

tiesu lēmumi". (8. lpp.) «Tiesību teorija stāda pirmā vietā

zinātnisku problēmu atrisināšanu. — Tiesību teorijas mērķis

nav izdarīt praktisku juridisku padomu klasifikāciju un katalo-

ģizāciju, jo pat vispilnīgākais likumu krājuma satura rādītājs

nespēj nobīdīt pie malas tiesību teoriju, tāpēc ka šīs pēdējās

galvenais uzdevums nav plānveidīgi reģistrēt un izskaidrot ju-

ridiskās normas, bet gan atrast šo normu savstarpējo atkarību

uņ izskaidrot viņu iekšējo nozīmi." (9. lpp.) Jāpiezīmē, ka V.
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nedomā savā darbā pilnīgi atraisīties no praktiskās dzīves, bet

viņš cenšas tiesiskās dzīves parādībās ievest sistēmu un no-

skaidrot to dziļāko būtību. Tamdēļ autors sava domu gājiena

pastiprināšanai ņem piemērus no Anglijas kazualām tiesībām,

kas, viņam ir tikai līdzeklis, bet ne mērķis.

I. Sociālās normas (5.—20. lpp.). Pirmā nodaļā

autors noskaidro tiesību zinātnes vietu pārējo zinātņu starpā,

tiesību atšķirību no citiem cilvēku kopdzīves nosacījumiem. Sa-

karā ar to, ka cilvēku doma var apskatīt novērojamos faktus tikai

no cēloņu vai mērķu viedokļa, autors atšķir dabas zinātnes ho

humanitārām zinātnēm. Pedagoģiski saprotami un reizē zināt-

niski pareizi V. zīmē cilvēku kopdzīves noteikumu trepes: mode,

sabiedriskās parašas, pieņemtās (konvencionālās) normas, mo-

rāle un tiesības. Šie noteikumi uz katra nākošā kāpšļa ir ka-

tegoriskāki, kā uz iepriekšējā. Tādā kārtā viņš neatšķir prin-

cipieli morāli no tiesībām, jo «tiesību un morāles jēdzienu ciešā

radniecība ir acīm redzama". Ar šo pareizo uzskatu, liekas, nav

nekāda sakara apstāklim, ka vairākās valodās tiesību apzīmē-

jums ir vienāds, kā objektivām tiesībām (likumam), tā ari sub-

jektīvām tiesībām: jus, Recht, droit, diritto, derecho, npaßo, jo
abi attiecas uz tiesību, bet ne morāles lauku. Citādi gan ir tiesī-

bu un netaisnības nostādišana pretim; tur ir pastrīpota tiesību

ētiskā nozīme, Tomēr robežas novilkšanu tiesību un morāles

starpā autors atzīst par vajadzīgu.

Daži rakstnieki tiesības apzīmējot kā morāles minimumu,

kas pieņemts un formulēts zināmā sabiedrībā. Tāda definīcija

autoru neapmierina, „jo daudzām tiesību normām nav nekā ko-

pēja ar morāli". — «Tomēr no paša sākuma ir skaidrs, ka juri-

diskos jautājumos mums ir darīšana ar priekšrakstiem, kuriem

ir stingrāks un piespiedošāks raksturs, nekā morāles pienāku-

miem." No šā viedokļa Iziedams, autors analizē nākošā nodaļā

juridiskās normas pēc valdošā uzskata teorijā. Tikai vēlāk viņš

izvirza savu viedokli.

11. Juridiskās normas (20.—44. lpp.)
„. ..

Daudzi

juristi domā, ka tiesības esot uzvešanās piespiedu norma

pretēji ētiskām normām, kuras balstās uz labprātīgu izpildīšanu.
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Šāda iedalījuma labās īpašības ir viņa vienkāršība un skaidrība.

Bet vai tanī pašā laikā viņš ir ari izsmeļošs — tas ir jautājums,

kas mums jāapskata tuvāk."

Autors aplūko valdošās teorijas domu par juridiskās nor-

mas divām daļām: 1) pavēli, kas norāda uz to, ko prasa li-

kums un 2) s a n k c i j v, kas pieprasa, lai pavēles neizpildīšanas

gadījumā pret nepaklausīgo sabiedrības locekli tiktu izlietots

spēks. No tā izrietot jautājums: kas formulēs noteikumus, kuru

sankcija paredz spēka Izlietošanu? Parasti atbildi dodot ar se-

košu tiesību definiciju: tiesības ir visi tie uzvešanās noteikumi,

kurus izdod un piespiedu kārtā ieved dzīvē suverenāvara.

Šeit V. atsaucās uz Hobbsa mācību. Angļu jurists Ostins pārgro-

zījis Hobbsa mācību un tiesības apzīmē šādi : tiesības ir visi tie

noteikumi, kurus atzīst un izpilda tiesas. Ostina uzskatu, pēc

autora domām, varētu pielīdzināt šādam automobiļa definēju-

mam: automobilis ir tāda ekipāža, kuru parasti vada šofers. —

Hobbsa uzskats neatšķiroties principieli no Ostina uzskata, bet

tikai techniski. Suverenās varas teorija aptver tiesību jēdzienu

vienīgi no formelās puses. Viņa nepielaiž juridisko formu ana-

lizi pēc viņu būtības un pavisam ignorē politiskās varas raksturu,

kurai saskaņā ar minēto definējumu vajaga parādīties kā aug-

stākai autoritātei valstī. Šai teorijai tiesības ir trauks, kuru var

pildīt ar kautkuru šķidrumu. Tirāniska, netaisnīga tiesību norma

viņai ir tāpat likumīgs akts, kā vistaisnākais likums.

Uz šās doktrinas vājām pusēm jau aizrādījis Mēns. Juri-

diskās normas veidojoties jau barbarisku tautu starpā, kur ne-

varot atšķirt augstākās varas nesējus. Un ne tikai senatnē, ne-

reti ari mūslaiku republikās (Ziemeļu Amerikas Savienotās Val-

stīs) grūti noteikt, kurai no valsts augstākām iestādēm pieder

suverenās varas izšķirošā autoritāte. Še auto.rs, redzams, nav

ievērojis modernās politiskās teorijas domu, ka tauta ir nevien

socialvēsturiska parādība, bet ari valsts orgāns, kam principā

piekrīt svarīgāko valsts jautājumu izšķiršana. No šā principa

vadoties praksē iespējama dažāda valsts iestāžu organizācija

un katra tāda politiska iekārta cenšas izvest dzīvē tautas suve-

renitātes ideju, kas gan ir un paliek tikai ideāls, kuram varam
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tuvoties, bet nevaram to pilnīgi realizēt. Visi valsts orgāni vai-

rāk vai mazāk cenšas šo tautas gribu atrast un izvest dzīvē;

valsts orgāni un tā tad ari likumdošanas akti iegūst bezperso-
nisku pamatu, pretēji agrākam suverenās varas personiskam pa-

matam. Gandrīz pie līdzīga uzskata nonāk autors, atrazdams

tiesību pamatu «savstarpējā vienošanās". Savstarpējā vienoša-

nās gan atvieglina starptautisko tiesību konstrukciju/bet reizē

noved pie pārāk plaša tiesību jēdziena, jo tādā gadījumā juridi-

skās normas rada ari dažādās sabiedriskās organizācijas. Bez

tam atkal ieviešas personiskais elements, no kura autors grib

atraisīties.

Kas attiecas uz tiesību spēku (sankciju), tad, „ja likumu

būtību raksturo spaids, tad likums obligatorisks tikai pavalst-

niekiem un subordinētām personām, turpretī valdības un valsts

augstākās personas atrodas virs un ārpus likuma". Bez tam li-

kuma sankcija ne vienmēr faktiski tiekot izpildīta. Tamdēļ jā-

nākot pie slēdziena, „ka lai gan spaida elements ļoti bieži sasto-

pams pie tiesisko normu izpildīšanas, tomēr šis elements nav uz-

lūkojams par juridiskās normas absolūti nepieciešamu pazīmi"

Tiesiko normu spēks slēpjoties vinu atzīšanā. Runāt par

atzīšanu vārda tiešā nozīmē gan nevarēs, jo bieži piemēro tādu

normu, kuru attiecīgā persona nekad nav dzirdējusi, nedz lasī-

jusi, tā tad ari nav atzinusi. Mūslaiku tautas suverenitātes teo-

rija atrod tiesību spēku tautas gribā kā idejā, īstenībā tā tad tie-

sībās pašās. Pie tā galu galā nonāk ari autors, atzīdams par

likumu mērķi tiesību un taisnību realizēšanu.

Tiesību dziļākai izpratnei esot nepieciešama iepazīšanās

ar juridisko normu mērķi, vinu būtību. Autors nepiekrīt Jēringa

teorijai, pēc kuras tiesību mērķis ir interešu norobežošana. Iz-

eju V. atrod tādējādi, ka «interešu" vietā liek «gribu". Tādā ga-

dījumā «tiesību mērķis ir regulēt celvēku iespaida sadalīšanu

pār personām un lietām sociālās kopdzīves procesā".

Redzams, ka autors diezgan sīki izpēta tiesību būtību un

viņu pamatus, kritizēdams valdošo teoriju, bet tomēr V. likuma

jēdziens mūs pilnīgi neapmierina, jo tuvojās nokritizētās valdo-

šās teorijas likuma jēdzienam, tikai ar pārgrozībām vārdu sa-
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virknējumā: „Likums ir noteikumu virkne, kas regulē varības

sadalīšanu un realizēšanupār personām un lietām, —- tāda notei-

kumu virkne, kurus izdod sabiedrība un kuru izpildīšanu sa-

biedrība neatlaidīgi prasa ar spaidu palīdzību."

111. Juridiskās tiesības un pienākumi

(44.—62. lpp.). Atzīmējams, ka šajā nodaļā ļoti Saprotami iz-

tirzāta tiesību un pienākumu pretestība: katrai tiesībai pretim

stāv attiecīgs pienākums. Jautājumā par tiesību un pienākumu

subjektiem autors iziet no uzskata, ka par tādiem var būt tikai

personas (viena vai vairākas), dzīvas cilvēciskas būtnes. Tomēr

Vinogradovam šo grūto teorētisko jautājumu neizdodas atrisināt

apmierinoši. Ari viņš jrspiests bez korporācijām runāt par kva-

zikorporacijām, piem. strādnieku tredjunijām un fondiem (iestā-

dēm), kur pabalstāmie nav tiesību subjekti, bet tikai destinariji.

Pirmās trīs prof. Vinogradova darba nodaļas aplūkojām

sīkāki tamdēļ, ka viņās izteikts autora paša uzskats dažos teo-

rētiskos jautājumos.

IV. Juridiski akti un fakti (62.—82. lpp.). Jau-

tājumā par juridiskiem faktiem autors iziet no pieņemtā teorē-

tiķu uzskata, tamdēļ šai nodaļai sevišķas teorētiskas vērtības

nav. Interesantāki ir attiecīgie piemēri no angļu tiesu prakses,

kas var intresēt ari Latvijas juristus, sevišķi studējošos.

Juridiskā akta noskaidrojums ir īpatnējākas dabas. Au-

tors pielīdzina juridisku aktu teikumam: subjektu, predikātu un

objektu tiesību subjektam, tiesiskai darbībai un tiesību objektam.

Ar to viņš uzmet saprotamu juridiskā akta gleznu. Jāatzīmē

gan, ka angļu tiesībās pieņemtais gribas brīvības princips pēc

kontinenta tiesībām tik plaši netiek tulkots, piem. Redgrava prā-

va pret Herdu (79.—80. lpp.).

V. Likumdošana (83.—105. lpp.). Šajā nodaļā au-

tors patiesībā neaplūko juridisko normu pirmo avotu — likum-

došanu, bet gan likuma piemērošanu (tulkošanu) tiesās. Viņš

apskata parastās likuma tulkošanas metodes: vārdisko, tech-

nisko, vēsturisko un paplašināto tulkošanu, pie kam katru ilustrē

ar attiecīgiem angļu tiesu prakses piemēriem.
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VI. Parašas (105.—120. lpp) jeb labāki sakot, parašu

tiesības pēc autora sistēmas kā otrs juridisko normu avots. Ari

še neatrodam jaunus teorētiskus uzskatus un pedagoģiskus paņē-

mienus, ja par tādiem nesauc parašu tiesību aplūkošanu piemē-

rojoties Anglijas tiesību sistēmai.

VIL Tiesu precedenti (120. —147.) — trešais ju-

ridisko normu avots. levērojot tiesu prakses lielo nozīmi Angli-

jas tiesībās, šai nodaļai autors piegriezis sevišķu vērību. V. ap-

lūko pat atsevišķu vispārējo tiesību (common law) institūtu iz-

veidošanos vēstures gaitā. Tāpat tiesu precedentu pielietošanas

gadījumiem veltīts plašs apskats. Lai gan kontinenta valstīs,
ari Latvijā, tiesu praksei nav tādas nozīmes, kā Anglijā, tomēr

V. grāmatas VIL nodaļa sniedz ari latviešu juristam daudz in-

teresanta.

VIII. Taisnība (147.—164. lpp.) — ceturtais un bei-

dzamais tiesību avots. V. pieved gadījumus no senās Grieķijas

un Romas, kā ari Anglijas tiesību attīstības vēstures, kad dzīve

prasījusi taisnības principa ievešanu; augstākā vara resp* tie-

sas ir piekāpušās šās prasības priekšā. Vēl vairāk, modernie

tiesību kodeksi atrāva no agrākā tiesību formālisma un tiesai

piešķir šaurākas vai plašākas diskrecionarās tiesības; piem.

Vācijas 1900. g. un Šveices 1917. g. civilkodekss. Sakarā ar to

V. raksta: „Katrs mēģinājums atsvabināties no šīs tiesību attī-

stības tendences ļoti ātri novestu tiesību sistēmas pie bezizejas

formālisma un nepanesama pedantisma. īsta problēma pastāv

taisni iekš tam, ka uzturams pienācīgais samērs starp šo sva-

rīgo elastīgās taisnības elementu un noteiktības un stingras tra-

dīcijas elementiem, kuri raksturo šīs evolūcijas speciāli juri-

disko pusi."

Taisnībai kā tiesību avotam esot trīs funkcijas: 1) palī-

dzēt tiesībām individualizēt izspriežamo lietu, 2) papildināt tie-

sības un 3) mīkstināt juridisko normu pārāk bargos sodus.

IX. Dabiskās, tiesības (165.—174. lpp.) autors ne-

atrod par iespējamu ierindot tiesību avotos, lai gan tām liela sa-

karība ar taisnību. V. aplūko dabisko tiesību vēsturisko attīstī-

bas gaitu un kā viņas iespaidojušas pozitīvās tiesības. Pilnīgi
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pareizi autors izpratis dabisko tiesību idejas izvirzīšanos tādos

laikmetos, kad pastāvošā tiesiskā iekārta vairs nesaskan ar dzī-

ves prasībām. „Tad sabiedrības doma novēršas no īstenības

pie ideāliem; sākas tiesību pamata īpašību abstrakta pētīšana

no taisnības viedokļa." — Tomēr „dabisko tiesību saturs mainās

līdz ar laikmetiem, bet viņu mērķis paliek pastāvīgs uri šis mēr-

ķis ir — taisnība."

Bez šām piezīmēm pie Vinogradova darba, jāsaka daži vār-

di par Liventala tulkojumu. Ar maziem izņēmumiem tas jāat-

zīst visumā kā labi izdevies. Tulkotāja vērība būtu jāgriež uz

sekošām kļūdām. Nav ieteicams vienam apzīmējumam lietot

divējādus vārdus: ierašas un parašas (15. lpp.), vairums un vai-

rākums (101. lpp.). Vispārīgi latvju valodā darbības vārdu no-

stāda pēc subjekta, tamdēļ nevēlamas tādas formas: „Nav tiesī-

bu teorijas mērķis izdarīt praktisku juridisku padomu klasi-

fikāciju ... (9. lpp.)

Vinogradova grāmatā atrodam daudz ierosinošu domu teo-

rētiskiem pētījumiem un plašu materiālu tiesību praktiskām stu-

dijām, kamdēļ šo tulkojumu latvju valodā varam tikai ieteikt

studentiem un juristiem-praktiķiem.
P. Mucinieks

GRĀMATU GALDS

«Darbā Tiesības", socialpolitikas mēnešraksts Nr. 6. Sa-

turs: Jul. Treimaņa — Uzlabojumi mātes stāvokļa nodrošināšanā;:

Aug. Celmiņa — Darba zinātniska organizācija; H. Liepiņa —

Latvijas slimo kases 1924. gadā; M. Pormaņa — Savienības jaunā

pagaidu sanatorija Priedainē! Latvijas slimo kases. Sociālā apdro-

šināšana: a) Jūrnieku apdrošināšanas projekts Vācijā, b) Vācijas slimo

kasu galvenās savienības 30. kārtējais kongress, c) Slimo kases Vācijā

1922. un 1923. g. Darba aizsardzība: Grūtniecības aizsardzība

Vācijā. Sociālā kronika: a) Likums par aizsargu baku

b) iedzīvotāju nodarbošanās Latvijā, c) Lielā veselības kopšanas, sociā-

lās apgādības un vingrināšanās izstāde. Likumi un valdības rīkojumi.

Numurs maksā Ls 0,60. Dabūjams Latvijas slimo kasu savienībā.

Rīgā, Bruņinieku ielā Nr. 8, kā ari lielākos grāmatu veikalos.

Latvijas slimo kasu savienība.
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1921.

1. 1921. g. septembra mēneša 15. dienā Jegora Novikova

lūgums dēļ Ludzas Miertiesnešu Sapulces 1918. g. 2. septembra

sprieduma jaunas caurlūkošanas Katrines Linuš-Patmalniek

prasībā pret Jegoru Novikovu un Katrines Linuš-Patmalniek

paskaidro jums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Jegors Novikovs pamato savu kasācijas sūdzību par

Ludzas Miertiesnešu sapulces 1918. gada 2. septembra spriedu-

ma atcelšanu uz to, ka viņš, pretēji civ. proc. Tik. 171. p., nav

bijis izsaukts uz tiesas sēdi un ka spriedums ticis taisīts bez sū-

dzētāja piedalīšanās lietā; 2) ka tādos gadījumos, kad prāvnieks

nav bijis izsaukts uz otras instances tiesas sēdi un spriedums

taisīts viņa prombūtnē, civ. proc. lik. 192. p. 1. pkt. paredzētais

termiņš jāskaita nevis no tās dienas, kad spriedums ticis pa-

sludināts 183. p. kārtībā, bet kad spriedums faktiski ticis zināms

attiecīgam prāvniekam (Kr. Senāta civ. dep. spr. 1877. g. Nr.

176); 3) ka lūdzējam spriedums ticis zināms ar tā izpildīšanas

dienu 5. jūlijā 1920. g., kad lūdzējām izpildu pavēste izsniegta

un tamdēļ 1920. g. 3. septembrī iesniegtā kasācijas sūdzība ir

uzskatāma par iesniegtu civ. proc. lik. 191. p. 2. pkt. noteiktā

termiņā; 4) ka pēc Latgales Apgabaltiesas arclnvara 1921. g.

29 jūlija ziņojuma zem Nr. 1 Ludzas Miertiesnešu sapulces 1918.

g. akts Nr. 95 Katrines Linuš-Patmalniiek prasībā pret Jegoru

Novikovu archivā nav tikusi atrasta un tādēļ lūdzēja aizrādī-

jums, itkā viņš nav ticis izsaukts uz minētās Miertiesnešu sa-

3



pulcēs 1918. g. 2. septembra sēdi, nav uz tiesas akta pamata,

pārbaudāms; 5) ka lūdzējs šai zinā atsaucies tikai uz Korsov-

kas pagasta valdes 1920. g. 15. jūlija apliecību zem Nr. 2640,

kurā teikts, ka lūdzējam nav bijis paziņots par 1920. g. 2. sep-

tembra sēdi, tā kā viņš tai laikā atradies darbā dzelzsceļā, bet

tādai apliecībai nav nozīmes, jo pagasta valde nav kompetenta

tādas apliecības izdošanai un pašā apliecībā nav aizrādīts, uz

kādu ziņu pamata pagasta valdei būtu bijis zināms, ka lūdzēja

atrašanās uz dzelzsceļa darbā „tai" laikā izslēgusi pavēstes iz-

sniegšanas iespēju lūdzējam un tādēļ nebūtu bijis iespējams iz-

pildīt civ. proc. lik. 64—66. p. p. noteikumus; 6) ka pat ja minēto

izsniegšanas formu izpildīšana šai gadījumā nebūtu bijusi iespē-

jama, lūdzējam pašam jānes nelabvēlīgas sekas, jo viņš nav iz-

pildījis proc. lik. 67
2

.
panta noteikumu; 7) ka tādā kārtā lūdzēja

neizsaukšana uz tiesas sēdi šai lietā nav nodibināta, pie kād-

diem apstākļiem atkrīt kasācijas sūdzības pamats, Senāts n o~

lemj: Jegora Novikova lūgumu uz civ. proc. liik. 187. p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

2. 1921. g. janvāra mēneša 27. dienā. Jura Blaumaņa

pilnvarnieka zvēr. adv. Valdmaņa lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Jura Blaumaņa prasībā pret Mār-

tiņu Tītaru un Mārtiņa Tītara paskaidrojums,

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

prasītājs savu īpašuma tiesības prasību par zirga atdabūšanu

no atbildētāja pamato uz to, ka Stukmaņu apriņķa strādnieku

deputātu padomes kara nodaļa viņa, prasītāja, pie atbildētāja

atrodošos zirgu nav rekvizējusi, resp. nav rekvizējusi to sevim

par īpašumu pret attiecīgu samaksu,bet topārņēmusi' tikai lietoša"

ņāpriekš saimnieciskiem darbiem; 2) kaApgabaltiesa savos pra-

sību atraidošos sprieduma motivos iziet no tā ieskata, itkā katra

rekvizicija ir priekšmeta atsavināšana, kura kā tāda pārtrauc

agrākā īpašnieka īpašuma tiesības uz rekvizēto priekšmetu; 3)
ka šāds Apgabaltiesas ieskats nav pareizs un neatbalstas uz
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likumu, jo rekvizīcijas nojēgumā ietilpst ne tikai kara vajadzī-

bām piespiesta priekšmeta atsavināšana no vietējiem iedzīvotā-

jem pret attiecīgu atlīdzību, bet ari piespiesta priekšmeta pār-

ņemšana tikai lietošanā visādu klaušu izpildīšanas veidā (sk.

Kr. kara noteikumu kopojumu 139. pantu, 3. aug. 1914. g. ap-

stiprināta Kara Padomes lēmuma izmainītā redakcijā un noli-

kumu par kuģu klaušām); 4) ka priekšmeta rekvizīcija lietošanā

nepārtrauc agrākā īpašnieka īpašuma tiesības; 5) ka Apga-

baltiesa, izejot no nepareiza ieskata, itkā katra rekvizīcija ir

īpašumu tiesību atsavināšana, apspriedusi partu paskaidrojumus

un prasītāja tiesai priekšā stādīto, viņam no Stukmaņu apriņķa

strādnieku deputātu padomes kara nodaļas 17. aprija 1919. g.

izdoto, kvīti tikai no tā viedokļa, cik tālu ar tiem tiek konstatēta

pati rekvizīcijas izdarīšana no attiecīgas valsts varas, bet nav

apspriedusi pēc būtības nedz pašu prasības pamatu par strīdu

stāvošā zirga ņemšanu no Stukmaņu apriņķa Stārd. dep. pad.

kara nodaļas tikai lietošanai saimnieciskiem darbiem, nedz par

pierādīšanu šim apstāklim priekšā stādītās augšminētās kvītes

nozīmi; 6) ka tādēļ Rīgas Apgabaltiesas spriedums civ. proc.

lik. 129. un 142. pantu pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā, Se-

nāts, neielaižoties citu kasācijas sūdzībā aprādīto kasācijas ie-

meslu pārbaudīšanā, nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1920. g.

4. maija spriedumu civ. proc. lik. 129. un 142. pantu pārkāpumu

dēļ atcelt un lietu nodot caurskatīšanai no jauna tai pašai tiesai

citā sastāvā.

3. 1921. g. janvāra mēneša 27. dienā. Kristapa Avotiņa

pilnvarnieka zv. adv. flolCmaņa lūgums par Rīgas Apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Līzes Lāc prasībā pret viņu, Avotiņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virspirokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Jautāju-

mā par to, kāda vieta jāuzskata par līguma izpildīšanas vietu,

vispirms jāievēro paša līguma slēdzēja nodoms, vai tas nu iz-

teikts pašā līgumā jeb ārpus līguma (priv. lik. 3493, 3273, 3093.

p. p.). Šai ziņā Aapgabaltiesa ir konstatējusi, ka pēc paša at-
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bildētajā atzīšanas, pēdējais nevarējis maksājumus izdarīt aiz tā

iemesla, ka viņam neesot bijusi zināma prasītājas adrese — ar

citiem vārdiem, — ka atbildētājam bijusi pirkšanas nauda jā-

maksā nevis savā dzīves vietā resp. pirktā Karlsbadcs grunts-

gabala atrašanās vietā, bet prasītāja dzīves vietā. Tamdēļ lī-

guma izpildīšanas vietas ziņā, attiecības starp līguma slēdzējiem

konkrētā gadījumā bija jāregulē ne vis pēc priv. llik. 3493. un

sekošo pantu noteikumiem, bet gan pēc 3499. panta noteikuma.

Saskaņā ar šo uz priv. lik. 3312. panta pamata, prasītāja būtu

pielaidusi nokavējumu tikai tad, ja parādnieks — šinī lietā at-

bildētājs — būtu piedāvājis maksājumu noteiktā vietā, t. i. šai

gadījumā prasītāja dzīves vietā. Bet neatkarīgi no tā, pat ja

maksāšanas vietu pēc līguma atzītu šai gadījumā par nenoteiktu

un uz tā pamata par prasījuma izpildīšanas vietu būtu, uz

priv. lik. 3493. un 3494. pantu noteikumu pamata, ieskaitāma

parādnieka dzīves vieta, resp. īpašuma atrašanās vieta, tas to-

mēr lietas stāvokli šinī gadījumā negroza. No tā, ka par līguma

izpildīšanas vietu uzskatāma Karlsbadc kā atbildētāja dzīves

vieta, resp. pirkta īpašuma atrašanās vieta, atbildētājs varētu

atvasināt kreditora—šai gadījumā prasītājas nokavējumu (priv.
lik, 3316. p.) tikai tad, ja atbildētājs būtu pievedis pierādījumus

un tiesa būtu konstatējusi 3316. pantā paredzētos nokavējuma

priekšnoteikumus tas ir—ka atbildētājs parāda mak-

sāšanas termiņa iestāšanās laikā būtu at-

radies savā dzīves vietā un bijis gatavs maksā-

šanu izdarīt. Šādus apstākļus atbildētājs pat nav centies pie-

rādīt, un Apgabaltiesa taisni otrādi ir konstatējusi, ka atbildē-

tājs par līguma neizpildīšanas iemeslu atsaucies uz to, ka viņš

to nav varējis pildīt karā apstākļu dēļ. — Kas attiecas uz nau-

das deponēšanas nozīmi, tad Apgabaltiesa pareizi aizrāda, ka,,

lai gan naudas deponēšana tiesā nav parādnieka pienākums pre-

tim kreditoriem, tomēr parādniekam' jācieš nedeponēšanas var-

būtējas nelabvēlīgas ēkas. Tādas nelabvēlīgas sekas pastāv

iekš tam, ka parādnieks naudas nedeponēšanas dēļ var zaudēt

iespēju pierādīt, ka viņš izpildījis priv. lik. 3312. un sekošo pantu

noteikumus. Tādēļ jāatzīst, ka Apgabaltiesa, nākot pie slē-
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dzieņa, ka atbildētājs nav pierādījis savas ierunas maksāšanas

gatavības ziņā, nav pārkāpusi priv. lik. 3316, 3493, 3494, un 3522.

pantus. Jautājumā par rentes priekšmeta aizturēšanas tiesī-

bām, atbildētājs iziet no tā nepareizā ieskata, itkā aizturēšanas

tiesību nodibināšanai pietiekot ar to, ka iir pierādīts tāda prasī-

juma pamats. Pēc priv. lik. 3381. panta noteikuma, aizturē-

šanas tiesība ir lietas turētāja tiesība neizdot lietu tik ilgi, kamēr

nav apmierināts viņa prasījums, ar citiem vārdiem, tā ir tiesība

neizpildīt savu pienākumu izdot prasītājam lietu, līdz kamēr ne-

būs izpildīts attiecīgs (priv. lik. 3382. p.) atbildētāja prasījums.

Tā tad pēc savas būtības aizturēšanas tiesība uzskatāma tikai

par prasījuma apsardzības līdzekli un tādēļ izvedama tikai līdz

aizsargājamā pretprasījuma apmierināšanai, bet nevis apgāž

pamatprasību pēc būtības. Tādēļ aizturēšanas tiesība nekad

nevar panākt pamatprasības atraidīšanu, bet tikai abu prasību

vienlaika apmierināšanu ar nosacījumu, ka piespirežamā manta

aizturama līdz pretprasījuma izpildīašnai. Bet lai pretprasījumu

apmierinātu, nepietiek uzstādīt tā pamatu vien, bet jāpierāda

ari tā apmērs, jo manta aizturama tikai dēļ noteikta pretprasī-

juma apmierināšanas. Pie tam pretprasījumam jābūt izpildāmam

(fāllig, Hcnojmemio), kas pats par sevi paredz, ka

aizturētājs pierādījis nevien pretprasījuma pamatu, bet gan ari

tā apmēru. Citādi pamatprasītājam nebūtu iespējams nedz pār-

baudīt, nedz apmierināt pretprasījumu un līdz ar to atsvabināt

piespriesto mantu no aizturēšanas. Šo tezi neatspēko atbildē-

tāja pievestais bij. Fogteitiesas spriedums (Zvingman VI Nr.

1057.), jo pēdējais tieši uzsver to, ka pretprasījuma apmērs vis-

maz jāpierāda tai Pa i kā, kad pretpra s ī ju m s

celts tiesas priekš ā. Šai ziņā Apgabaltiesa konstatē-

jusi, ka atbildētājs savu pretprasījumu uzdevis «pavisam neno-

teikti un pats atzinis, ka tā apmērs jāizšķiro atsevišķā prāvā."

Pie tādiem apstākļiem atkrīt pat jautājums, vai atbildētājs pie-

rādījis sava pretprasījuma pamatu jeb ne, un vai pretprasī-

juma pamats jāuzskata par juridiski pietiekošu dēļ aizturēša-

nas tiesības atzīšanas jeb ne. Tādēļ Senāts neatrod par vaja-

dzīgu ielaisties jautājuma apspriešanā par to, vai atbildētāja
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uzdotie izdevumi pieder pie nepieciešamiem Jeb tikai pie lietde-

rīgiem un vai atbildētājs uzskatāms par labticīgu jeb par ļaun-

ticīgu valdītāju, un atzīstot, ka Apgabaltiesa, atraidot atbildētāja

prasāmas aizturēšanas tiesības piemērošanu šai lietā, nav pār-

kāpusi ari kasācijas sūdzībā aprādīto priv. lik. 3381, 3382. pan-

tus, Senāts nolemj: Kristapa Avotiņa kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

4. 1921. g. janvāra mēneša 27. dienā. Augusta Dančauska

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu vina,

Dančauska prasībā pret Eduardu Kākari un pēdējā pretprasībā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels,

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

lai gan prasītāja pilnvarnieks Apgabaltiesas sēdē ir lūdzis no-

pratināt ekspertu produktu novērtēšanai naudā, bet nav tieši

lūdzis prasīto produktu vietā, ja tādi netiktu izsniegti, piespriest

viņam par labu produktu vērtību; 2) ka ari Apgabaltiesa sprie-

duma motivos nekonstatē, ka prasītājs būtu lūdzis piespriest

viņam produktu vietā ari viņu vērtību, bet tādu produktu vērtī-

bas piespriešanu motivē ar to, ka „tas ir tas pats"; 3) ka uz civ.

proc. lik. 131. panta pamata Apgabaltiesai nebiji tiesības piespriest

prasītājam tādus priekšmetus, pēc kuriem tas nav lūdzis; 4) ka,

lai gan prasītājs Miertiesneša 1920. g. 22. marta sēdē ir atzinis

Kākara iesūdzības rakstā aprādīto viņa, prasītāja, algas lie-

lumu par pareizu, kurā nekas nav minēts par to, ka prasītā-

jam pienāktos ari žagari un malka, un pa visu tālāku lietas

gaitu pie tiesas nav vairs bijis runas .par žagaru un malkas pra-

sījumu, bet tā kā no otras puses no lietas nav redzams, ka pra-

sītājs formēti būtu no šādas prasības atsacījies, tad Apgabal-

tiesa nevarēja, nepārkāpjot civ. proc. lik. 129. panta noteikumu,

paiet garām augšminētai prasības daļai, nemaz to neapspriežot;

5) ka tādā kārtā Apgabaltiesas spriedums attiecībā uz produktu

vērtības piespriešanu naudā un prasības daļu dēļ malkas un

žagariem civ. proc. lik. 129. un 131. pantu pārkāpumu dēļ nav

atstājams spēkā, Senāts nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1920.
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g. 3. septembra spriedumu attiecībā uz produktu vērtības pie-

spriešanu naudā un uz prasības daļu par malku un žagariem

atcelt un lietu nodot dēļ izspriešanas no jauna tai pašai Apgabal-

tiesai citā sastāvā.

5. 1921. g. janvāra mēneša 27. dienā. Jāņa Medņa lū-

gums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Mārtiņa

Krūmiņa prasībā pret Jāni Medni

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzniumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Apgabaltiesa, apsverot visus lietas aptsākļus, nākusi pie slē-

dziena, ka atbildētāja prombūtnē viņa sieva pēdējā vārdā tur-

pinājusi 1915. g. starp prāvniekiem noslēgto nomas līgumu ar

nelieliem pārgrozījumiem', bet ka pēc savas atgriešanās dzim-

tenē atbildētājs ir atkal stājies nomas priekšmeta lietošanā un

atzinis tai laikā pastāvošo nomas līgumu priekš sevis par saisto-

šo ; 2) ka šāds Apgabaltiesas slēdziens, dibināts uz faktisko ap-

stākļu apsvēršanu uz tiesu iek. lik. 5. panta pamata nav pārbau-

dāms kasācijas kārtībā; 3) ka ja reiz ir konstatēts, ka atbildētājs

pēc atgriešanās dzimtenē if stājies nomas priekšmeta lietošanā

uz tai laikā pastāvošā nomas līguma pamata, tad jautājumam par

to, vai atbildētāja prombūtnē ar pēdējā sievu turpinātais nomas

līgums uzskatāms par jaunu līgumu sakarā ar nomas naudas

pacelšanu, kā to apgalvo atbildētājs, vai ne, — nav vairs nekādas

nozīmes, jo katrā ziņā starp prāvniekiem pastāvo-

šais nomas līgums ticis no prasītāja atbildētājam' likumī-

gā laikā uzteikts, caur ko atkrīt, kā nepamatots, atbildētāja aiz-

rādījums kasācijas sūdzībā, itkā Apgabaltiesa būtu pārkāpusi

priv .lik. 3113. un 4042. pantu noteikumus ; 4) ka tāpat nevietā

ir atbildētāja aizrādījums kasācijas sūdzībā uz priv. lik. 2941.

panta pārkāpumu no Apgabaltiesas puses, jo Apgabaltiesa, nā-

kot pie augšminētā sava slēdziena, ir atsaukusēs nevis uz at-

bildētāja „klusēšanu" priv. lik. 2941. panta nozīmē, bet gan uz

atbildētāja konkludentiem darbiem (spriedumu motīvu 3. un 4.

punkts), ar kuriem pēdējais noteikti atzinis sevi par Jaunīt mā-
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jas īsto nomnieku (priv. lik. 2939. un 2943.); 5) ka tādā kārtā

Apgabaltiesa nav pielaidusi atbildētāja pievesto likumu pārkā-

pumus, Senāts no lem j: Jāna Medņa kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

6. 1921. g. februāra mēneša 24. dienā. Jura Kalniņa lū-

gums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Kal-

niņa, prasībā pret Miķeli Andersonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers: atzinumu dod virsprokuroirs V. Zamuels.

Izklausījis Virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka,

pretēji Apgabaltiesas, kā ari prasītāja domām (sprieduma mo-

tīvu 3. pkts), līgums nekad nav uzskatāms par noslēgtu zem

nosacījuma — priv. liik. 3856. panta nozīmē, — jo Apga-

baltiesa nav konstatējusi, itkā pēc līguma satura pirkšanas cena

būtu bijusi noteicama taisni no pašas okupācijas varas attiecībā

uz to pašu konkrēto līgumu: turpretim Apgabaltiesas konstatē-

jusi tikai to, ka, pēc prasītāja paskaidrojumiem, cena bijusi jā-

noteic pēc rekvizīcijas takses, kuru uzstāda okupācijas vara;

2) ka tādēļ piemērojami nevis 3854—3856. pl
. p., bet 3853. p. (2.

teik.), kurš paredz, ka pirkšanas cena noteicama pēc takses

(Preiskurant), tas ir ari pēc rekvizīcijas takses-; 3) ka aiz pie-

vestiem iemesliem Apgabaltiesas slēdziens, itkā līgums uzska-

tāms par nederīgu uz tā pamata, ka „nosacījuma" t. i. okupācijas

varas cenas noteikšana nav notikusi, jāatzīst par nepareizu; 4)

ka šī Apgabaltiesas uzskata nepareizība tomēr nav uzskatāma

par sprieduma atcelšanas iemeslu, jo Apgabaltiesa pēc saviem

pamatmotiviem nākusi uz lietas apstākļu un liecinieku izteicienu

novērtēšanas pamata pie slēdziena, ka pirkšanas-pārdošanas lī-

gums starp prāvniekiem vispār nav bijis noslēgts,

kāds slēdziens, pamatots uz lietas apstākļu un lieci-

nieku izteicienu novērtēšanu, attiecas uz lietas faktisko pusi

un uz tiesu iek. Ik. 5. p. pamata nav pārbaudāms kasācijas kār-

tībā, ar ko aizrādījums kasācijas sūdzībā, itkā Apgabaltiesa ne-

pareizi apsvērusi lietas apstākļus un liecinieku izteicienus at-

tiecībā uz minēto lūgumu; 5) ka, lai gan Apgabaltiesas aizrādī-

jums, itkā prasība nav apmierinājama tādēļ, ka prasītājs nav
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pierādījis, ka atbildētāja īpašuma tiesības pārgājušas uz

prasītāju pēc pirkšanas-pārdošanas līguma, ir nepareizs, jo pir-

cējs, kurš ceļ pirkšanas prasību (priv. lik. 3877. p. beigās) par

nopirktas mantas nodošanu, nav spiests līdz ar to vēl īpaši pie-

rādīt savas īpašuma tiesības ; bet ari šī Apgabaltiesas slēdziena

nepareizība nekrīt svarā aiz tā paša iemesla, ka Apgabaltiesa

vispār atzīst, ka pirkšanas-pārdošanas līgums starp prāvnie-

kiem nav bijis noslēgts; 6) ka Apgabaltiesai bij tiesība spriest

par prasības priekšmeta nodošanu atpakaļ atbildētājam, jo tas

bijis pēdējam atņemts uz tai pašā lietā taisīta, no Apgabaltiesas

atcelta, iepriekš izpildīta Miertiesneša sprieduma pamata un at-

bildētājs par to iesniedzis lūgumu pirms Apgabaltiesas sprieduma

(Kr. sen. civ. kas. dep. 1876 g. spried. Nr. 355), pie tam šis ga-

dījums nekad nav pielīdzināms iestāšanai iepriekšējā stāvoklī

materiālā privatlikuma nozīmē: 7) ka aiz atzīmētiem iemesliem

Senāts neatrod pietiekoša pamata Apgabaltiesas sprieduma at-

celšanai, — Senāts nolem j: Jura Kalniņa kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 186. p, pamata atstāt bez ievērības.

7. 1921. g. februāra mēneša 24. dienā. Pētera Bērziņa

pilnvarnieka zv. adv. Lazdiņa lūgums par Rīgas Apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Pētera Ratnieka prasībā pret Pēteri Bēr-

ziņu un Pētera Ratnieka paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers: atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Apgabaltiesa atzinusi vāģus par prasītāja īpašumu uz tā pa-

mata, ka liecinieks Stintmans pirms vāģu apskatīšanas aizrādī-

jis, ka „vāģus pazīšot par Ratnieka vāģiem pēc strīpiņām"; 2)

ka, spriežot pēc liecinieka Stintmaņa protokolā ierakstītiem iz-

teicieniem, viņš nav teicis, itkā „v ā ģv s" pazīšot par Ratnieka

vāģiem pēc strīpiņām", bet liecinājis tikai, ka uz asērn, atspe-

rēm un kāpšļiem atradis viņa vilktās strīpas; 3) ka tādā ziņā

Apgabaltiesa pielaidusi liecinieka izteicienā sagrozījumu un līdz

ar to pārkāpusi civ. proc. lik. 129. p.; 4) ka Apgabaltiesa, at-

zīdama vāģus par prasītāja īpašumu un pamatodamās uz lieci-
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nieka Stintmaņa liecību un atspēkodama tikai liecinieka Mei-

rena izteicienu, nav aizrādījusi, kādēļ viņa atraida ari citu lie-

cinieku izteicienus, kuri devuši liecību par to, kādas vāģu daļas tie

pazinuši pat attiecīgo prāvnieku īpašumu; 5) ka tādēļ Apgabal-

tiesa nepietiekoši izlietojusi pierādījumu materiālu, pārkāpjot

caur to civ. proc. lik. 129. p.; 6) ka Apgabaltiesai bija jāapspriež

jautājums, cik tālu pie atbildētāja atrastās vāģu daļas uzskatā-

mas par vāģu galvenam (escntialām) sastāvdaļām un cik tālu

viņu kopojums iztaisa vāģu jēdzienu (priv. lik. 551. p.), jo tikai

izšķirdama šo jautājumu, Apgabaltiesa varēja spriest par to,

vai attiecīgas vāģu daļas patiesi sastādījušas vāģus, kā tādus,

jeb uzskatāmas tikai par atsevišķām daļām, pie kam pēdējā ga-

dījumā Apgabaltiesai bija jāpiemēro priv. lik. 789. un sek. panti

par specifikāciju; 7) ka Apgabaltiesa, nepārbaudīdama atzīmēto

jautājumu, pārkāpusi priv. lik. 551. p. un civ. proc. lik. 129. p.,

kādēļ Apgabaltiesas spriedums nav atstājams spēkā, Senāts

nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1920. g. 28. septembra sprie-

dumu, civ. proc. lik. 129., 142., 181
1

. p. p. uņ priv. lik. 551. p.

pārkāpumu dēļ atcelt, un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

8. 1921. g. janvāra mēneša 27. dienā. Pētera Maskata

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Friča

Brumcļa prasībā pret Pēteri Maskatu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers: atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Prasītājs

Brumels savu prasību par zirga atdabūšanu no atbildētāja pa-

mato uz to, ka Jaun-Vāles pagasta izpildu komiteja, patvarīgi

atņemot viņam zirgu un samaksājot par to 1000 rubļu domes

naudā un 300 rbļ. kerenkās, nodevusi zirgu atbildētājam. Tāda

prasība pēc sava rakstura ir īpašuma tiesības prasība, kā to

pareizi ari uzskatījis Miertiesnesis, atsaukdamies savos sprie-

duma motīvos uz priv. lik. 897. pantu. Apgabaltiesa, turpretim,

apstiprinot Miertiesneša spriedumu, ir prasību apmierinājusi uz

tā pamata, ka atbildētājs esot iedzīvojies uz prasītāja rēķina un
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ka tādēļ prasītājam pēc priv. lik. 3735. panta noteikuma esot

tiesība prasīt, zirgu atpakaļ. Bet pievedot šādu pamatu, Apga-*

baltiesai bija jākonstatē tie faktiskie apstākļi un noteikumi, kuri

minētā juridiskā pamata piemērošanu attaisnotu. — Priv. li-

kuma 3734. un sekošie panti ir piemērojami tikai tajās vis-

pārējo noteikumu robežās, kuras noteic to pasu likumu 3680;

un sekošie panti. Uz šo likumu 3681. un 3686. pantu pamata

prasību, paredzētu priiv. lik. 3735. pantā, var celt vienīgi tas,

kurš aiz piedodamas maldīšanās, domādams izpildīt kādu pa-

tiesībā nepastāvošu pienākumu, nodevis zināmu mantucitai per-

sonai, pie kam no viņa tāda prasība ir vēršama pret to, kurš

saņēmis izpildījumu (3691. pants). Tā tad tāda prasība (con-

dictio) paredz izpildījuma tiešo pāreju no prasītāja uz atbildē-

tāju. Nevienu no augšā minētiem faktiskiem un juridiskiem

pamatiem Apgabaltiesa nav konstatējusi, bet ganotrādi tiesa iz-

gājusi no tā, ka atbildētājs saņēmis zirgu nevis no prasītāja, bet

no pagasta izpildu komitejas. Tā tad prasības apmierināšana

nevarēja tikt pamatota uz priv. lik. 3735. pantu. Bet no otras

puses atbildētāja aizstāvēšanos pret. celto sūdzību ar to ierunu

ka viņš zirgu ieguvis no pagasta izpildu komitejas, kura zirgu

rekvizējusi mobilizācijas ceļā, Apgabaltiesa ir atraidījusi uz tā

pamata, ka pagasta izpildu komiteja prasītājam zirgu atņēmusi

piespiedu kārtā, nelikumīgi, par niecīgu cenu, no kam slēdzams,

ka, letas apstākļus pārbaudot tiesa nākusi pie atzinumā, ka šai

gadījumā nav notikusi rekvizicija. Par rekvizīciju, kura pēc

savām juridiskām sekām pielīdzināma ekspropriācijai, šai ga-

dījumā nevar būt runas jau tādēļ, ka tai iestādei, kura prasītā-

jam atņēmusi zirgu, t. i. pagasta izpildu komitejai, pat pēc lie-

linieku laikā pastāvošās iekārtas, nav bijusi tiesība savā vārdā

izdarīt rekvizīcijas. Ja šai gadījumā nav notikusi rekvizicija,

tad īpašnieks ari nav zaudējis savas īpašuma tiesības (priv. lik.

868. p. 6. pkt.) un tādēļ viņam, protams, pieder ari tiesība celt

īpašuma prasību. Uz šī pamata Apgabaltiesas spriedums, ar

kuru apstiprināts Miertiesneša spriedums, neskatoties uz ne-

pareizu sprieduma motivēšanu, savā gala rezultātā kā pareizs

un saskaņošs ar pastāvošiem likumiem, ir atstājams spēkā un
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kasācijas sūdzība atraidāma, kamdēļ Senāts nolemj: Pētera

Maskata kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata at-

stāt bez ievērības.

9. 1921. g. janvāra mēneša 27. dienā. Jāņa Lezdmača

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas Priekšsēdētāja lēmuma atcel-

šanu, viņa, Lezdmača, prasībā pret Jāzepu Impe.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Sīmanis : atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsp'rokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

uz civ. proc. lik. 190. p. pamata kasācijas sūdzība bez attiecīgas

drošības naudas nav pieņemama; 2) ka civ. proc. lik. 189., 801,

269. punkts 3, 756 punkti 1. un 3, un 800. pantu noteikumi par

atļaujas došanu kasācijas sūdzības iesniedzējam 7 dienu laikā

papildināt iesniegto kasācijas sūdzību ar dažiem pielikumiem

pie viņas, neattiecas uz drošības naudas pielikšanu; 3) ka, pre-

tēji prasītāja aizrādījumam,, reizē ar sprieduma pasludināšanu

no Apgabaltiesas priekšsēdētāja biedra ir tikuši paskaidroti

sprieduma pārsūdzības kārtība un termiņš, kā tas redzams iz

tiesas tās dienas protokola; 4) kā sūdzētājs savu kasāciju iesū-

tījis pa pastu bez jebkādas drošības naudas ; 5) ka aiz šiem ie-

mesliem Apgabltiesa pareizi pilnīgā saskaņā ar civ. proc. lik.

190. panta noteikumu nav pieņēmusi Jāņa Lezdmača kasācijas

sūdzību, Senāts nole m j: Jāņa Lezdmača blakus sūdzību uz

civ. proc. lik. 190. panta pamata atstāt bez ievērības,

10. 1921. g. februāra mēneša 24. dienā. Jūlas Bumber

pilnvarnieka J. Bleikša lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprie-

duma atcelšanu Jāņa Bumbera prasībā pret Jūli Bumber un

Jāņa Bumbera paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers : atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

atbildētāja aizstāvējusēs ar to, ka viņai esot pret celto sūdzību

par viņas izlikšanu iz Jaun-Mārsnenumājām tiesība uz šīm mā-

jām, kā sava 1918. g. 6. janvārī mirušā vīra Mārča Bumbera
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mantiniecei, kurš bijis sava 1912. g. 25. janvārī mirušā tēva,

Kārļa Bumbera mantinieks uz augšminēto māju līdz ar tā pā-

rējiem bērniem, t. i. sūdzētāju Jāni Bumberu un Minnu Sliede,

dz. Bumber; 2) ka Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka atbildētājas

vīrs Mārcs būtu pieņēmis sava tēva Kārļa Bumbera atstāto

mantojumu un ka atbildētāja savukārt būtu izlietojusi priv. lik.

2632. pantā paredzēto transmisijas tiesību; 3) ka turpretim par

mirušā Kārļa Bumbera mantiniekiem, sevišķi attiecībā uz minēto

māju, ar Drabušu pagasta tiesas 1918. g. 3. oktobra aizsardzī-

bas kārtā taisīto lēmumu apstiprināti tikai viņa tai laikā dzīvo-

jošie bērni :dēls sūdzētājs Jānis Bumbers un meita Minna

Sliede dz. Bumber, kamdēļ minētā māja pārgājusi tikai uz Jāni

Bumberu un Minnu Sliede un pēc noslēgta starp pēdējiem: dalī-

šanas akta ierakstīta zemes grāmatā uz sūdzētāja Jāņa Bumbera

vārda; 4) ka atbildētājas un viņas mirušā vīra Mārča Bumbera

meita Milda nomirusi 1917. g. 9. februārī, t. i. pirms Mārcis

Bumbers miris, un tādēļ viņa, atbildētāja, uzskatāma par bēz-

bērnu atraitni, kurai kā tādai uz Vidz. zemn. lik. 994. panta par

mata nav tiesības uz viņas mirušā vīra atstāto- mantoto nekusta-

mo mantu, tā tad ari nav tiesība uz minēto māju, pat ja pie-

ņemtu, ka uz atbildētājas mirušā vīra mantošanas masu būtu

pārgājusi attiecīgā minētās mājas mantošanas daļa; 6) ka Dra-

bušu pagasta tiesa ar savu 1920. g. 13. jūlija lēmumu apstiprinā-

jusi atbildētāju par viņas mirušā vīra mantinieci tikai attiecībā

uz pēdējā atstāto kustamo mantu, pie kam atbildētāja pat

nav lūgusi pagasta tiesu, mantojuma masā ievietot ari minētās

mājas daļu; 7) ka neatkarīgi no tā, kamērDrabušu pagasta tiesas

1918. g. 3. oktobra lēmums nav atcelts ar attiecīgas tiesas sprie-

dumu prasības kārtībā saskaņā ar pag. proc. liik. 235. panta no-

teikumu, tāds jāatzīst par spēkā esošu un tiesai šai lietā bija

jārēķinājas ar to, atzīstot sūdzētāju — uz dalīšanas akta pamata

— par vienīgo viņa mirušā tēva Kārļa Bumbera mantinieku at-

tiecībā uz minēto māju un piešķirot viņam, ka tādam, tiesību iz-

likt no mājas atbildētāju, kura nevarēja pierādīt savas manto-

šanas tiesības attiecībā uz to pašu māju; 8) ka, sakarā ar' augš-

minētiem lietas apstākļiem, atkrīt kasācijas sūdzībā aizrādītā
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jautājuma izspriešana par sūdzības atraidīšanu uz priv. lik.

1743.-panta pamata ; 9) ka atbildētājas aizrādījums, ka Apgabal-

tiesa nepareizi noraidījusi no liecības liecinieku Jāni Ivinu, kā

lietā ieinteresētu, nepelna ievērību aiz tā iemesla, ka jautājums

par to, vai liecinieks ir lietā ieinteresēts vai nē, attiecas uz

lietas būtību un tiesas šai ziņā taisītais slēdziens nav pārbau-

dāms kasācijas kārtībā; 10) ka tādā kārtā kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, ir atmetama, Senāts nolemj: Jūlas Bumber ka-

sācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez

ievērības.

11. 1921. g. februāra mēneša 24. dienā. Johanņesa

Mūiminghofa un Oskara Štāla pilnvarnieka zv. adv. Gailīša lū-

gums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņu,

Mūnninghofa un Štāia, prasībā pret Joliannu Tbše.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs ; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

prasītāji prasa atjaunot viņu traucēto valdīšanu pār Mīlgrāva

pagastā uz Kalniņ mājas grunts atrodošām zāģētavām līdz ar

to ietaisi, mašīnām un ēkām, ko prasītāji esot ieguvuši uz 1920.

g. 1. martā ar Kurtu Lo Robinson noslēgtu līgumu pamata; 2)

ka Apgabaltiesa, pārbaudot visus lietas apstākļus, nākusi pie

slēdziena, ka strīdū stāvošās zāģētavas ar tās ietaisi uz augš-

minēto līgumu pamata vēl nav bijušas nodotas prasītāju valdī-

šanā un ka tamdēļ nevar būt ari prasības par valdīšanas trau-

cējumu ; 3) ka šāds tiesas uz faktiskiem apstākļiem dibināts slē-

dziens, uz Tiesu iek. lik. 5. panta pamata, nav pārbaudāms ka-

sācijas kārtībā; 4) ka pārbaudot tā apstākļa nozīmi, ka prasī-

tāju strādnieki tikuši iepriekš pirkšanas priekšmeta nodošanas

pielaisti no atbildētāja pie dažu pirkto priekšmetu remontu dar-

biem, Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka ar to prasītāji itnebūt

vēl nav ieguvuši valdīšanu par pārdotiem priekšmetiem, kāds

slēdziens, ciktāl tas iziet no faktiskiem apstākļiem, nav pārbau-

dāms kasācijas kārtībā un ir saskaņā ar priv. lik. 625., 637. un

641. pantu noteikumiem par valdīšanas nojēgumu un tās ie-

gūšanu; 5) ka tādā kārtā kasācijas sūdzība kā nepamatota, ir
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atraidāma, Senāts nolem j: Johannesa Mūnninghofa un Os-

kara Štāla pilnvarnieka zv. adv. Gailīša kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 186. panta pamata atstāt bez ievērības.

12. 1921. g. februāra mēneša 24. dienā. Ņikitās Daņi-

lova pilnvarnieka zv. adv. Pētersona lūgums par Latgales Ap-

gabaltiesas sprieduma atcelšanu Leokadijas Vīisockajas prasībā

pret Ņikitu Daņiiovu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. LoebeTS: atzinumu dod virsprokuroīrs V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka,

pretēji atbildētāja aizrādījumam, prasības vērtība ir noteikti uz-

dota iesūdzības rakstā — proti 1500 rbļ. — lai gan Apgabal-

tiesas spriedumā tas nav minēts; 2) ka uz Kr. civ. lik. (X sēj.

I. d.) 711. un 1510. p. p. pamata īpašuma tiesības uz kustamām

mantām iegūstamas ar vienkāršu mutisku salīgumu un priekš-

meta nodošanu ieguvēja rokās un tāpēc kustamas mantās atzī-

stamas par tās personas īpašumu, kuras valdīšanā viņas atrodas

(X sēj. I. d. 534. p.); 3) ka uz tā paša pamata kustamas mantas

īpašniekam nav tiesība to atprasīt no trešam personām, ja tāda

viņa manta pārgājusi svešās rokās, kaut ari bez viņa gribas,

bet ne zādzības, krāpšanas vai citādā kriminalnoziedzības ceļā

(Kr. sen. spried. 1880. g. Nr. 291., 302., 303. un 1884. g. Nr. 6); 4)

lielinieku vara no viņiem ieņemtos apgabalos atzīstama par ie-

naidnieka okupācijas varu, kurai, uz Haagas konvencijas 52. p.

pamata, bija tiesība rekvizīcijas ceļā pieprasīt no viņas ieņemto

apgabalu iedzīvotājiem dažādus kara darbībai vajadzīgus priekš-

metus (piem. zirgu rekvizicija šķūtīm vai ari citām, kara vaja-

dzībām), vienalga, vai pie tam tāda rekvizicija pārtrauc īpašuma

tiesības uz atņemamo priekšmetu, vai ari ne ; 5) ka tāpēc Ap-

gabaltiesa pareizi atzinusi, ka lielinieku zirga paņemšanai šķū-

tīs no atbildētāja nepiekrīt laupīšanas, zādzības vai cita krimi-

nālnozieguma raksturs; 6) ka tādā kārtā, konstatējot zirga ie-

gūšanu ne zādzības vai cita nozieguma ceļā un tā nodošanu no

lielinieku varas iestādēm prasītājai, viņas rekvizēta zirga vietā,

kaut ari bez atbildētāja piekrišanas, Apgabaltiesa nākusi pie pa-
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reiza slēdziena, ka atbildētājam, kā zirga bijušam īpašniekam,

nav tiesība to atprasīt no prasītājas kā trešās personas, un 7)

ka tāpēc Apgabaltiesa savā spriedumā nav pielaidusi kasācijas

sūdzībā uzrādītos likumu pārkāpumus, Senāts nolem j: atbil-

dētāja Ņikitas Paņilova pilnvarnieka zv. adv. Pētersona kasāci-

jas sūdzību uz Civ. proc. lik. 186. panta pamata atstāt bez ie-

vērības.

13. 1921. g. februāra mēneša 24. dienā. Andrēja Land-

maņa pilnvarnieka pr. adv. Dulbes lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu viņa, Landmaņa, prasībā pret

Jēkabu Graudiņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņēmot vērā: 1) ka

prasītājs cēlis atlīdzības prasību par zaudējumiem uz tā

pamata, ka atbildētājs patvaļīgi, neskatoties uz „oficiālu iestāžu"

aizliegumu izlietojis 1918. un 1919. gados viņa nomas lietošanā

atrodošās Auļuikaln dzirnavas zemes, pļavas un ganības ; 2) ka

savas prasības pamata pierādījumam prasītājs ir atsaucies: a)

uz 1918. g. 21. janvārī ar vācu okupācijas varu slēgtu līgumu,

kurā redzams, ka prasītājam iznomāta tālāk Auļukalna dzir-

navu zeme, kura atrodas jau viņa nomas lietošanā no 1906. gada

pēc nomas līguma, kas noslēgts 1906. g. 23. aprilī ar krievu val-

dību; b) izvilkumu no zemes grāmatu nodaļas par to, ka at-

bildētājam kā Eglīt mājas pircējam nav tiesība lietot viņam pēc

plāna iemērīto muižas zemes gabalu, 1,40 des. lielu, ietilpstošu

pēc vecā mērījuma Auļukalna muižas dzirnavu zemē, līdz tam

laikam, kamēr nav Zemnieku agrarbankas sūdzības lieta ar

Andreju Landmani izbeigta; c) norakstu no Petrogradas Tiesu

Palātas 1917. g. 21. aprija rezolūcijās Zemnieku agrarbankas

lietā pret Andreju Landmani par izlikšanu no Auļukalna dzirna-

vām; 3) ka atbildētājs minēto pļavu un ganību zemes izlieto-

šanas faktu nenoliedz, atsaukdamies tikai uz
„
vācu.okupācijas

valdības pavēli"; 4) ka Apgabaltiesa atraidījusi prasību uz tā

pamata, ka prasītājs nevarot nomas tiesības dibināt uz minētā

1918. g. 21. jūnija nomas līguma, jo pēdējais pēc 1919. g. 9. sep-
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tembra likuma (V. V. Nr. 3) „tagad" zaudējis savu spēku, un ka

prasītājam vispāri neesot tiesības pret atbildētāju celt po-

sesora prasību un tā tad ari atlīdzības prasību par zaudējumiem!,

bet ka tāda prasība būtu bijusi jāceļ tikai pret iznomātāju (pēc

priv. lik. 4054. p.); 5) ka, tomēr neatkarīgi no tā, ka, apspriežot

prasītāja nomas tiesības pēc 1918. g. 21. jūnija ar vācu okupāci-

jas varu nomas līguma, Apgabaltiesa nav nemaz apsvērusi un

ievērojusi to apstākli, ka uz līguma pamata prasītājam iznomāta

rentes vieta ir tikusi viņam iznomāta tālāk kā agrākajām rentes

vietas nomniekam pēc nomas līguma, noslēgta 1906. gadā ar

krievu valdību resp. Kriev. Zemnieku Agrarbanku, no kura

laika prasītājs lieto Auļu muižas dzirnavu zemi, — Apgabal-

tiesas uzskats, ka prasītāja 1918. g. ar okupācijas varu noslēgtais

nomas līgums „tagad" (t. i. sprieduma taisīšanas laikā, 1920. g.)

zaudējis spēku uz 1919. g. 9. septembra likuma pamata, neat-

taisno slēdzienu, itkā minētam nomas līgumam nebūtu bijis

spēks līdz atzīmētam laikam, t. i. 1918. un 1919. gados, jo Ap-

gabaltiesa nevarēja piešķirt un nepiešķir 1919. g. 9. septembra

likumam atpakaļ ejošu spēku; 6) ka prasītājs pamato savu pra-

sību nevis uz kādu juridisku valdīšanu, kura būtu devusi viņam

tiesību baudīt posesora interdiktu; 7) ka priv. likuma 4053. un

4054. pantiem, pretēji Apgabaltiesas domām, nav tās nozīmes,

itkā nomniekam prasība par zaudējumu atlīdzību, kuras izdarī-

jusi viņam trešā persona ar nomas objekta patvaļīgu izlietošanu,
būtu jāvērš vienīgi pret izmantotāju jo 4054. p. piešķir nomnie-

kam tiesību pievilkt iznomātāju pie atlīdzības tikai tad, ja pēdē-

jais all auj trešai personai traucēt nomnieku pie nomas priekš-

metā izlietošanas, bet nekad neuzliek iznomātājam vispārēju

atbildību par visiem zaudējumiem, kurus trešā persona izdara

nomniekam bez iznomātāja piekrišanas, un nekad neatsvabina

katru trešo personu no atbildības par izdarītiem zaudējumiem

nomnieka priekšā; 8) ka Apgabaltiesas slēdziens, ka no priekšā

stādītā no prasītāja puses Cēsu-Valkas zemes grāmatu izvil-

kuma nav redzams, ka tanī paredzētais zemes lietošanas aiz-

liegums būtu ievests prasītājam par labu, runā pretim izvilkumā

pievestai atzīmei, kurā skaidri teikts, ka aizliegumam jābūt
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spēkā līdz procesa beigām ar Andrējiu Landmani; 9) ka tādēļ

Apgabaltiesai nav bijušas tiesības atstāt minēto* dokumentu bez

ievērības, apspriežot atbildētāja lietošanas tiesības attiecībā uz

minēto zemi sakarā ar prasītāja celto prasību; 10) ka aiz pieve-

stiem iemesliem Apgabaltiesas spriedums civ. proc, lik. 129,

142,181
1

. p. p. un priv. lik. 4054. p. pārkāpumu dēļ nav atstājams

spēkā, Senāts nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1920. g. 12. ok-

tobra spriedumu civ. proc. lik. 129., 142., 181
1

. p. p. un priv. lik.

4054. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabal-

tiesai apspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

14. 1921. g. februāra mēneša 24. dienā. Ansa Brieža piln-

varnieka pr. adv. Kringela lūgums par Jelgavas Apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Emilijas Stokenberg prasībā pret Ansi

Briedi, un Emilijas Stokenberg paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

priv. lik. 868. panta 6. punkts paredz īpašuma tiesību izbeigša-

nos pret īpašnieka gribu caur attiecīga priekšmeta piespiedu

atsavināšanu valsts vai vispārības vajadzībām; 2) ka kara lai-

kā no ienaidnieka ieņemtos (okupētos) apgabalos uz okupācijas

varu pāriet likumīgās valsts varas funkcijas nevien tiešās ka-

ra darbības vešanas, bet ari sabiedriskās kārtības un eko-

nomiskās dzīves uzturēšanas un nodrošināšanas ziņā (1907. g.

18. oktobra fiaagas konvencijas 42. un 43. p. p.); 3) ka sakarā

ar to, uz tās pašas konvencijas 52. panta pamata, okupācijas

varai pieder tiesība prasīt no ieņemto apgabalu iedzīvotājiem

klaušas un rekvizēt priekšmetus okupācijas armijas vajadzī-

bām;, 4) ka pievestā 52. panta teksts runā nevien par armijas

vajadzībām tiešā kaujas nozīmē, bet ari vispārējās saimnie-

ciskās dzīves uzturēšanas un apkārtnes drošības ziņā; 5) ka

tādā kārtā attiecīgā okupācijas vara, atņemot kārtējā rekvizī-

cijas ceļā privātīpašniekam viņa mantas gabalu gan kā nederī-

gu tiešām karaspēka kaujas vajadzībām, bet kā noderīgu

pārējiem nupat pievestiem nolūkiem, — rīkojas viņai piedero-
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šās likumīgās robežās, līdz ar ko ari īpašnieka īpašuma tiesības

uz rekvizēto priekšmetu atzīstamas caur rekviziciju par izbeig-

tām; 6) ka šinī gadījumā, konstatējot zirga atņemšanu prasī-

tājai kārtējā rekvizīcijas ceļā, Apgabaltiesa, pretēji pievesto

likumu nozīmei, nākusi pie nepareiza slēdziena, itkā tāda rekvi-

zicija pārtrauktu īpašuma tiesības uz rekvizēto priekšmetu

tikai tad, ja priekšmets būtu ņemts tieši kara spēka kaujas

vajadzībai; ka tādā kārtā Apgabaltiesa, dibinot savu spriedumu

uz tāda nepareiza pamatslēdziena, ir pielaidusi priv. lik. 868.

panta 6. punkta un civ. proc. lik. 129. un 142. p. p. pārkāpumu,

kāpēc spriedums nav atstājams spēkā, — Senāts nolemj:

Jelgavas Apgabaltiesas 1920. g. 16. septembra spriedumu, priv.

lik. 868. panta 6. punkta un civ. proc. lik. 129. un 142. pantu pār-

kāpumu dēļ, atcelt un lietu izspriešanai no jauna citā sastāvā

nodot tai pašai Jelgavas Apgabaltiesai.

15. 1921. g. marta mēneša 17. dienā. Otto Mieriņa man-

tas aizbildnes Natālijas Mieriņ lūgums par Cēsu apriņķa 11. iec.

Miertiesas sprieduma atcelšanu Pētera Bulle prasībā pret Otto

Mieriņa mantošanas masu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Ramkas pagasta tiesa piespriedusi prasītājam nomas naudu par

1919. g. otro pusi un 1920. g. pirmo pusi, bet prasību pārējās da-

ļās, to starpā par Otto Mieriņa izlikšanu, atraidijusi; 2) ka

Ramkas pagasta tiesas spriedumu pārsūdzējis tikai prasītājs

viens, ka tādēļ spriedums attiecībā uz nomas naudu par 1919. g.

otro pusi un 1920. g. pirmo pusi nācis spēkā; 3) ka Miertiesa

piespriedusi prasītājam ari nomas naudu 25 rbļ. par 1919. g.

pirmo pusi un bez tam nospriedusi atzīt nomas līgumu par at-

celtu un izlikt Otto Mieriņa mantas aizgādni no nomas priekš-

meta; 4) ka Miertiesa pamato savu spriedumu uz to, ka pra-

sītājam bijusi tiesība atteikties no nomas naudas saņemšanas, ja

pēdējā piesolīta 4 mēnešus pēc noteiktā termiņa un naudu pie-

solījis nevis pats nomnieks, bet trešā persona, kuru nevarēja
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atzīt par juridisku (tā!) personu; 5) ka, pretēji Miertiesas do-

mām, obligāciju var izpildīt nevis tikai pats parādnieks vien, bet

ari katra trešā persona (priv. lik. 3487. p.), un ka tādēļ Otto

Mieriņa sieva, lai gan tā tai laikā nav bijusi vēl iecelta par viņa

mantas aizgādni, varēja ar likumīgu spēku segt viņas vīra no-

mas parādu, maksādama to prasītājam; 6) ka Otto Mieriņa sie-

va, lai gan 4 mēnešus pēc noteiktā termiņa, bet tomēr pirms

prasības iesniegšanas tiesai par nomas līguma atcelšanu, pie-

solījusi prasītājam attiecīgo nomas naudu; 7) ka iznomātā-

jam tiesība, nomas naudas nesamaksāšanas dēļ termiņā, prasīt

nomas līguma atcelšanu (priv. lik. 4116. p. I. teik.), bet pēc tā

paša 4116. p. 2. teik. parādnieks-nomnieks var nokavējumu no-

vērst, piesolīdams nomas naudu pirms prasības iesniegšanas

tiesai par nomas līguma atGelšanu; 8) ka tādēļ kreditors — šai

gadījumā prasītājs — atteikdamies pie tādiem apstākļiem no

nomas naudas pieņemšanas, kuru piesolījusi viņam, parādnieka

— nomnieka vietā —, trešā persona, pats pielaidis nokavējumu

(priv. lik. 3312. p.) un uz tā pamata zaudējis tiesību prasīt no-

mas līguma atcelšanu itkā Otto Mieriņa nokavējuma

dēļ; 9) ka, neatkarīgi no tā, Miertiesa, piespriežot prasītājam

nomas naudu par 1919. g. pirmo pusi, nav ievērojusi liecinieka

izteicienus, pēc kura prasītājs izrēķinājies ar Otto Mieriņa sievu

par minēto termiņu; 10) ka tā tad Miertiesa pārkāpusi priv.

lik. 3487., 4116. p. p. un pag. civ. proc. lik. 95., 123., 132. p. p., —

Senāts nolemj: Cēsu apriņķa 11. iecirkņa Miertiesas 1920. g.

30. oktobra spriedumu priv. lik. 3487., 4116. p. p. un pag. civ.

proc. lik. 95., 123., 132. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot

Cēsu apriņķa I. iecirkņa Miertiesai izspriešanai no jauna.

16. 1921. g. jūnija mēneša 15. dienā. Jāņa Lippes lūgums

par Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņa, Lippes, bla-

kus sūdzībā par Valmieras apr. I. iec. Miertiesneša lēmumu at-

tiecībā uz soda uzlikšanu par neierašanos pie tiesas par lieci-

nieku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.
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Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

civ. proc. lik. 185. pantā paredzētā kārtībā kasācijas sūdzības

pielaižamas vienīgi par tādiem tiesas spriedumiem vai lēmu-

miem, ar kuriem galīgi izšķirts kāds nebūt jautājums par civil-

tiesību strīdu starp prāvā ieinteresētām personām; 2) ka šai

gadījumā Jānis Lippe bijis uz tiesu aicināts kā liecinieks un at-

tiecībā uz viņu tiesa savā spriedumā nekādu civiltiesisku strīdu

nav izšķīrusi, kāpēc viņa sūdzība par sodīšanu dēļ neierašanās

tiesas sēdē nav pārsūdzama kasācijas kārtībā un tā ari no Senā-

ta nav caurskatāma; 3) ka civ. proc. lik. 92. pantā paredzētā

kārtība par Miertiesneša uzlikta soda atlaišanu lieciniekam par

neierašanos tiesas sēdē attiecas uz tiem gadījumiem, kad lieci-

nieks ir izsaukts uz sēdi uz civ. proc. lik. 91. panta pamata, t. i.

kad izsauktais liecinieks dzīvo attiecīgā Miertiesneša iecirknī,

jeb ja ari citā Miertiesneša iecirknī, tad ne tālāk par 25 ver-

stēm no tās vietas, kur dzīvo liecinieks; 4) ka šinī gadījumā

Jānis Lippe savā sūdzībā Apgabaltiesai par Valmieras apriņķa

I. iecirkņa Miertiesneša 1920. g. 11. novembra lēmumu dēļ viņa

kā liecinieka sodīšanas par neierašanos tiesas sēdē ir žēlojies uz

tā pamata, ka, pretēji civ. proc. lik. 91. panta noteikumam, Val-

mieras apriņķa I. iecirkņa Miertiesnesis izsaucis viņu, Lippe,

dzīvojošu Rūjienā, t. i. IV. iecirkņa robežās un tālāk par 25 ver-

stēm no I. iecirkņa Miertiesneša sēdekļa; 5) ka tamdēļ iesniegtā

blakus sūdzība nevarēja tikt no Apgabaltiesas apskatīta no civ.

proc. lik. 92. panta viedokļa un atstāta bez caurskatīšanas, bet

bija pārbaudāma pēc būtības; 6) ka šī iemesla dēļ Apgabaltie-

sas spriedums nav atstājams spēkā, bet uz tiesu iek. lik. 249. un

250. p. p. pamata uzraudzības kārtībā atceļams, kāpēc Senāts

nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1920. gada 30. decembra lēmu-

mu, uz tiesu iekārtas likumu 249. un 250. pantu pamata, atcelt

un uzdot Rīgas Apgabaltiesai taisīt šai lietā jaunu lēmumu.

17. 1921. g. apriļa mēneša 28. dienā. Dārtas Onušan lū-

gums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Alekseja

Lembika prasībā pret Dārtu Onušan.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels,
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Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

atbildētāja savu ierunu par to, ka prasība būtu bijusi jāvērš

nevis pret viņu vien, bet pret visiem mirušā Klementija Onušana

mantiniekiem, cēlusi kā noraidījumu (otboh-b ) uz civ. proc. lik.

69. p. 3. pamata, uz kuru viņa sevišķi atsaucas savā kasācijas

sūdzībā, bet nevis kā ierunu pēc būtības; 2) ka atbildētāja cē-

lusi šo noraidījumu tikai otrā instancē pēc tam, kad viņa jau

devusi paskaidrojumu pēc būtības; 3) ka tādēļ atbildētājai nav

tiesības uz šī noraidījuma neievērošanu aizrādīt kā uz 69. p.

3. pkt. pārkāpumu; 4) ka neatkarīgi no tā, pēc Apgabaltiesas

konstatētiem lietas apstākļiem, atbildētāja pate vedusi saim-

niecību, kā vecākā ģimenē, un tādēļ viņa jāuzskata par mājas

priekšstāvi, kuras personā prasītājs varēja celt prasību uz mi-

nēto māju; 5) ka atbildētājas pievestais Krievijas civ. lik.

1536. p. šai lietā nav piemērojams, jo viņa spēks attiecībā uz

priekšpirkšanas līgumu (3anponaHmasi aanuch) ir ierobežots ar

Krievijas civ. lik. 1679. un 1687. un 1688. pantu noteikumiem. Uz

šo noteikumu pamata, saskaņā ar tiesas praksi un literatūras uz-

skatu (sen. civ. kas. dep. 1869. g. spried. N. 462., 1871. g. 378;

lllepmeiTeßHH'B, Pycc. rp.np. 10. izd. § 42, 11., 509. I. p.),

priekšpirkšanas līgums (3a npon.anāras 3anuct) nedod kontra-

hentiem tiesības prasīt formela pirkšanas līguma noslēgšanu

resp. minēto līgumu izpildīšanu, bet turpretim atļauj viņiem

katrā laikā, pat nepievedot iemeslu, vienpusīgi atkāpties no lī-

guma, atlīdzinot vienīgi pretējai pusei zaudējumus; 6) ka atbil-

dētājas pievestais civ. lik. 684. p. nerunā pretim aprādītam slē-

dzienam un šai lietā vispār nav piemērojams, jo atbildētāja nav

cēlusi prasību par zaudējumu atlīdzību; 7) ka .tādēļ Apgabal-

tiesas slēdziens, ka prasītājam bijusi tiesība atsacīties no ga-

līga pirkšanas līguma slēgšanas un ka līdz ar to priekšpirkša-

nas līgums uzskatāms par atceltu, nerunā pretim likumiem un

tiesa nav pielaidusi kasācijas sūdzībā uzrādītos likumu pārkā-

pumus; 9) ka tādā kārtā aiz pievestiem iemesliem atbildētājas

kasācijas sūdzība atraidāma, — Senāts nolemj: Dārtas Onu-

šan kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez

ievērības.
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18. 1921. g. aprija mēneša 28. dienā. Annas Čače lūgums

par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas, Čače,

prasībā pret Kristu Čače un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

prasītāja iesniegusi pēc civ. proc. lik. 1801. p. prejudicielu pra-

sību, kurā viņa lūdz tiesu atzīt, ka viņa ienesusi laulībā kā pūru

prasības rakstā minēto mantu; 2) ka prasītāja pāmato savu

prejudicielo prasību uz to, ka viņai esot likumīga interese, sa-

karā ar gaidāmo laulības šķiršanu, — konstatēt „aizrādītos ap-

stākļus" un ka atbildētājs apstrīdot pūra saņemšanu; 3) ka at-

bildētājs aizstāvējies pret prasību, aizrādot, ka laulības šķirša-

na neesot paredzama un prasība dēļ šķiršanas nav tikusi ie-

sniegta, pie kam neapstrīd, ka prasītāja ienesusi minēto mantu,

no kuras atbildētājs saņēmis savā pārvaldīšanā tikai skaidru

naudu 500 rbļ., kamēr pārējā manta palikusi prasītājas rīcībā;

4) ka pie lietas tālākas gaitas prāvnieku sacīkstes pie Mierties-

neša grozījušās tikai ap to, cik tālu aprādītā manta vēl atrodas

prasītājas vai atbildētāja rīcībā un ciktālu par mantu rīkojies

atbildētājs, un tikai šos jautājumus izšķīris Miertiesnesis; 5) ka

turpretim Apgabaltiesa nostājusēs uz to procesuālo redzes stā-

vokli, no kupa iziet celtā prasība, aizkustinādama jautājumu,

vai prasība patiesi uzskatāma un apmierināma kā prejudiciela

prasība; 6) ka, pēc Apgabaltiesas pareizi nostādītā prejudicie-

las prasības teorētiskā civilprocesa jēdziena, prejudiciela pra-

sība pielaižama tikai tad, ja prasītājs ieinteresēts visdrīzākā

jautājuma izšķiršanā par to, vai pastāv jeb nepastāv zināmas

tiesības vai juridiskas attiecības, kuras apstrīd pretējā puse,

iepriekš pēdēja faktiski pielaidusi tādus tiesību pārkāpumus-

kuri radītu pamatu prasības celšanai dēļ prasījumu apmierinā-

šanas pēc būtības, pie kam likums lieto nosaukumu „tiesiskās

attiecības" — tiesības jēdziena vietā, — jo, kā tas redzams no

civ. proc. lik. 1801. panta motiviem, minētais nosaukums tuvāki

noteicot abu pušu savstarpēju interešu sfēru pieskāršanos; 7) ka
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pie tādiem apstākļiem, no kuriem iziet prasītāja, gan būtu bijusi

domājama prejudiciela prasība, kurā prasītāja būtu lūgusi at-

zīt, ka zināmai, laulībā ienestai mantai piešķirams „atsevišķas"

mantas juridisks raksturs, bet tādu prasību prasītāja nav cēlu-

si; 8) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka tā juridiska interese, uz

kuru prasītāja pamato savu prasību, proti laulātu paasinājušās

attiecības un laulības šķiršanas iespēja, faktiski nav pierādīta,

ka pēc lietas apstākļiem laulības šķiršana uzskatāma pat ne par

varbūtēju, ka pēdējā noteikti nav sagaidāma drīzākā laikā un ka

vispār prāvnieku savstarpējās faktiskās attiecības nav attaisno-

jušas prejudicielas prasības celšanu; 9) ka šie Apgabaltiesas

konstatējumi, kuri pamatojas uz lietas apstākļu novērtēšanu,

attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kār-

tībā; 10) ka tādēļ, kā pareizi atradusi Apgabaltiesa, šai gadī-

jumā atkrīt pamats prejudicielas prasības celšanai, jo vairāk

tādēļ, ka pate prasītāja savā prasības rakstā aizrāda tikai uz to,

ka viņa esot ieinteresēta noteikto apstākļu, kā tādu, nodibi-

nāšanā tiesas ceļā, t. i. tā fakta vien, ka viņa ienesusi prasības

rakstā aprādītās mantas laulībā; 11) ka zināma fakta

nodibināšanai. tiesas ceļā prasība vispār nav pielaižama (Kr.

sen, civ. kas. dep. 1875. g. spr. Nr. 246); 12) ka minētais fakts

konstatējams nevis prejudicielas prasības ceļā, bet pierādījumu

nodrošināšanas kārtībā, ja faktiski jābaidās, ka vēlāki nebūtu

iespējams celt priekšā attiecīgus pierādījumus, piemēram ap-

skatīt un novērtēt pašu mantu, kura varētu pazust līdz pašas

prasības par to iesniegšanai tiesā (civ. proc. lik. 822—9. p. p.

Oasman un Nolken nojioneme o nprodpasoßatiin cyn.
2. izd.

57. 1. p.); 13) ka līdz ar to atkrīt prasītājas atsaukšanās, kā

nenozīmīga priekš šī gadījuma, uz Kr. sen civ. kas. dep. 1895. g.

spriedumu Nr. 80, kurā Senāts pastrīpo, kā ari prejudiciela pra-

sība vispār paredz, ka tiesību faktiskais stāvoklis

cocTOHuie npaßa) var tikt uzskatīts par tādu, ka prasītājs varētu

ciest zaudējumus, ja viņš tūliņ negrieztos pie tiesas, jo šinī ga-

dījumā prasītāja it īpaši neprasa, lai tiesa nodibinātu kādas

prasītājas tiesības vai kādas tiesiskas attiecības, bet lūdz

tikai, lai konstatētu zināmu faktu, un proti to faktu, ka prasī-
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tāja ienesusi laulībā zināmas mantas; 14) ka, pretēji prasītā-

jas aizrādījumiem viņas kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa atrai-

dījusi prasību nevis kā priekšlaicīgu, bet uz tā pamata, ka pra-

sība neapmierina tos priekšnoteikumus, zem kuriem vispār pie-

laižama prejudiciela prasība; 15) ka, pretēji prasītājas domām,

Apgabaltiesa nav pastāvējusi uz to, itkā tikai prasība par lau-

lības šķiršanu būtu atzīstama par prasītājas nodomātas preju-

dicielas prasības pamatu, bet pareizi aizrādījusi, ka prasītājai

bija jāpierāda, ka vispār tuvākā nākotnē būtu paredzama lau-

lības šķiršana; 16) ka, pretēji prasītājas domām, Apgabal-

tiesa motivējusi prasības atraidīšanu nevis ar to, ka laulātu at-

šķiršanās (pretēji laulības šķiršanai), kura notikusi šai gadī-

jumā, nedodot sievai tiesību atprasīt atpakaļ laulībā ienesto

mantu, bet pilnīgi pareizi aizrādījusi tikai uz to, ka atšķiršanās

no vīra, kurai pie tam varbūt tikai pagaidu raksturs, pate par

sevi vēl nevar nodibināt šādu prasītājas interesi (tā tad

nevis „tiesības"); 17) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pielai-

dusi prasītājas aizrādīto pretrunu savos motivos un nav pār-

kāpusi civ. proc. lik. 1801. pantu, kamdēļ prasītājas kasācijas

sūdzība atraidāma, — Senāts nolemj: Annas

sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

19. 1921. g. aprija- mēneša 28. dienā. Annas Čače lū-

gums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas,

Čače, prasībā pret Kristu Čače un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

prasītāja, lai gan domājusi celt prejudicielu prasību pēc civ.

proc. lik. 1801. p. dēļ juridisku attiecību nodibināšanas uz viņas

nopirkto zirgu, bet patiesi savā prasības rakstā 1 ū gv s i nolemt,

ka viņas nopirktais zirgs ir viņas īpašums un nododams viņai

kā viņas atsevišķa manta, t. i. patiesībā viņa cēlusi vindikacijas

prasību; 2) ka prasības raksturu noteic it īpaši lūguma punkts,

bet nevis prasības raksta vēsturiskā daļa vai motivācija; 3) ka
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ari atbildētājs devis šai lietā paskaidrojumus tikai pret zirga

izdošanu, kā tādu, t. i. pret „prasību par zirga izdošanu prasī-

tājai", noliedzot pie tam prasītājas tiesību atprasīt zirgu un aiz-

rādot, ka prasītāja nopirkusi zirgu nevis kā viņas atsevišķu īpa-

šumu, bet ka zirgs pārgājis viņa — atbildētāja — īpašumā un

ka prasītājai vispār neesot tiesības, laulībai pastāvot, atprasīt

kaut kādu viņai piederošu mantu; 4) ka sakarā ar to Mierties-

nesis, kā ari Apgabaltiesa izšķīrusi un atraidījusi prasību nevis

kā prejudicielu prasību, bet kā vindikacijas prasību, izejot no

prasītājas formulētā prasības pamata; 5) ka lai gan prasītāja

Miertiesneša 30. jūlija 1919. g. sēdē paskaidrojusi, ka viņa ne-

prasot zirga tūlītēju izdošanu, bet to prasot pēc laulības šķir-

šanas, un, uzturēdama Apgabaltiesas 1920. g. 16. marta sēdē

prasību, atsaukusēs ari uz civ. proc. lik. 1801. p., bet šiem pa-

skaidrojumiem nav nozīmes, jo viņa nav savu prasības raksta

lūguma punktu grozījusi un skaidri vispār neatšķir prejudicie-

las no vindikacijas prasībām; 6) ka Apgabaltiesa, izšķirdama

lietu uz vindikacijas un nevis uz prejudicielas prasības pamata,

nav novirzījusēs no prasības pamata; 7) ka, neatkarīgi no tā,

prejudiciela prasība šai lietā vispār nebūtu bijusi ceļama jau tā-

dēļ vien, ka, pēc pašas prasītājas aizrādījumiem, atbildētājs jau

traucējis un pārkāpis viņas tiesības uz zirgu, kuru viņš aizturot,

kamēr prejudiciela prasība pielaižama tikai tad, ja vēl nav no-

tikusi tiesību pārkāpšana un prasītāja tikai ieinteresēta tūlītējā

juridisku attiecību nodibināšanā tiesas ceļā; 8) ka Apgabaltiesa

atraidījusi prasību uz tā pamata, ka prasītāja vadījusi atbildē-

tāja lietas bez uzdevuma un tādēļ varējusi zirgu iegūt nevis

priekš sevis, bet tikai priekš atbildētāja, tā rekvizētā zirga vietā,

par kuru prasītāja saņēmusi atlīdzību, ka zirgs tieši pārgājis

atbildētāja īpašumā un ka tādēļ prasītājai nav tiesības uzskatīt

zirgu par savu īpašumu un pieprasīt to kā savu atsevišķu man-

tu; 9) ka šai ziņā, pēc prasītājas pareiza aizrādījuma kasācijas

sūdzībā, Apgabaltiesa gan pielaidusi pretrunu motīvos, jo, no

vienas puses Apgabaltiesa apgalvo, ka „sūdzētāja kopējās

mantas un saimniecības valdīšanu uzņēmusēs savas pašas inte-

reses dēļ" un ka tādēļ trūkstot pašu īpatnēju mantas pārvaldi-
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šanas bez uzdevuma pazīmju; bet tomēr, no otras puses, pastā-

vīgi atsaucas uz noteikumiem par svešas mantas pārvaldīšanu

bez uzdevuma dēļ tās tēzes attaisnošanas, ka prasītāja iegu-

vusi zirgu nevis priekš sevis, bet varējusi to iegūt tikai priekš

atbildētāja; 10) ka Apgabaltiesai nebija tiesība atzīt, ka zirgs

pārgājis pēc priv. lik. 4441., 4442. p. p. atbildētāja mantā tādēļ

vien, ka prasītāja izlietojusi no rekvizēta zirga ienākušo naudu

170 rbļ. atbildētāja mantas nepieciešamo izdevumu segšanai;

11) ka minētie Apgabaltiesas pielaistie likumu pārkāpumi to-

mēr nevar novest pie sprieduma atcelšanas tādēļ, ka Apgabal-

tiesa pareizi izšķīrusi juridisko pamata jautājumu par to, vai

prasītājas nopirktais zirgs patiesi ieguvis tās atsevišķa īpašuma

raksturu; 12) ka Apgabaltiesa šai zinā konstatējusi, ka prasī-

tāja aizņēmusi vai saņēmusi no sava svaiņa 500 rbļ., „lai no-

pērkot priekš sevis kumeļu un pļaujmašīnu", un ka atbildētājam

rekvizētā zirga vietā prasītāja no minētiem 500 rubļiem nopir-

kusi zirgu par 210 rbļ.; 13) ka Apgabaltiesa nav konstatējusi,

ka minētā suma 500 rbļ. būtu tikusi nodota prasītājai it īpaši kā

tās atsevišķa manta, vai ka tai mantai, kura viņai bija jānopērk

par to sumu, pēc sumas aizdevēja nodoma, būtu bijis piešķi-

rams sievas atsevišķas mantas juridiskais raksturs; 14) ka

priv. lik. 13. pants atzīst praesumtio Muciana, kura uzstāda

vispārējo prezumciju pret atsevišķa īpašuma esamību; 15)

ka, nākot pie slēdziena, ka „minētais zirgs no sūdzētājas nevar

tikt uzskatīts un pieprasīts kā viņas personīgs atsevišķs īpa-

šums", Apgabaltiesai bija tiesība atraidīt prasību, kura saska-

ņā ar prasības punktu bija vērsta uz zirga izdošanu, kā prasī-

tājas īpašumu, un tā nodošanu viņai, kā viņas atsevišķu mantu;

16) ka pie tādiem apstākļiem tas fakts vien, ka Apgabaltiesa,

pretēji civ. proc. lik. 482. p., bez prāvnieku aizrādījumiem, at-

saukusēs uz liecinieku izteicieniem, kuri atrodas otrā, lai gan tās

pašas tiesas aktā, nav uzskatāms par sprieduma atcelšanas

iemeslu, jo Apgabaltiesa atsaukusēs uz minētiem liecinieku iz-

teicieniem tikai prāvnieku perosonīgu attiecību noskaidro-

šanas dēļ, pie kam šim jautājumam nav šai lietā izšķirošas no-

zīmes; 17) ka savā galīgā slēdzienā Apgabaltiesa nav pielai-
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dusi kasācijas sūdzībā aprādīto likumu pārkāpumu, — Senāts

nolemj: Annas Čače kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p.

pamata atstāt bez ievērības.

. 20. 1921. g. aprīļa mēneša 28. dienā. Augusta Giluča

mazgadīgo bērnu aizbildņu Monikas Giluč, Vladislava Skuteļa

un Alfonsa Mauriņa lūgums par Daugavpils Miertiesnešu Sa-

pulces sprieduma atcelšanu Osipa Giluča prasībā pret Augustu

Giluču, un Osipa Giluča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

atbildētāji apstrīd Daugavpils iecirkņa Miertiesnešu Sapulces

1918. g. 25. septembra spriedumu uz tā pamata, pirmkārt, ka

spriedumu taisījusi tiesa uz okupācijas varas rīkojumu, ka pē-

dējās rīkojumus Latvijas valdība atcēlusi un ka tādēļ okupāci-

jas laika tiesu spriedumiem neesot likumīga spēka, un, otrkārt,

ka prasītājs 1917. g. iestājies svešā ģimenē un tai piederošā ze-

mē, pie kam atbildētāju tēvs, viņa brālis, izdalījis viņam attiecīgu

daļu kustamas mantas, un tādēļ zaudējis — pēc visp. zemn. lik.

13. p. — tiesības uz atdalīto zemi savā iepriekšējā ģimenē; 2) ka

atbildētāju pirmā ieruna nepelna ievērību, jo, pretēji atbildētāju

domām, Latvijas valdība nevien nav atcēlusi okupācijas varas

rīkojumus par tiesu darbību, bet taisni atzinusi to, nosakot tikai

atsevišķu pārsūdzēšanas kārtību (1918. g. 6. decembra likuma

1. p. un 1919. g. 30. oktobra instrukcija: „V. V." Nr. 72), kādēļ

okupācijas laika tiesu spriedumi nav uzskatāmi par neesošiem

kā tādi, bet tikai pārsūdzami likumā noteiktā kārtībā; 3) ka

ari otrā atbildētāju ieruna uzskatāma par nepareizu, jo, no vie-

nas puses, šai lietā nav nodibināts, ka prasītājs būtu iestājies

svešā ģimenē un ar to būtu zaudējis savas tiesības uz iemantoto

zemi, un, no otras puses, pēc tiesas pareizā aizrādījuma, pats

iestāšanās svešā ģimenē institūts zaudējis savu spēku un no-

zīmi ar atsevišķas zemes gabalu valdīšanas nodibināšanu 1906.

g. 9. novembra likumā; 4) ka pie tādiem apstākļiem Mierties-
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nesu Sapulce nav pārkāpusi visp. Zem. lik. 13. p.; 5) ka tam ap-

stāklim, ka atbildētāju rīcībā nav bijis tiesu sprieduma noraksta,

nav nozīmes, jo vairāk tādēļ, ka prasītājs iesniedzis Senātā Mier-

tiesneša Sapulces sekretāra apstiprinātu sprieduma norakstu,

kura rezolutivā daļa saskan ar atbildētāju priekšā stādīto iz-

pildu rakstu, pie kam atbildētāji pret sprieduma noraksta pa-

reizību ierunu nav cēluši; 6) ka aiz pievestiem iemesliem at-

bildētāju kasācijas sūdzība atraidāma, — Senāts nolemj:

nelaiķa Augusta Giluča mazgadīgo bērnu aizbildņu — Monikas

Giluč, Vladislava Skutela un Alfonsa Mauriņa kasācijas sūdzī-

bu uz civ. proc. lik. 186. panta pamata atstāt bez ievērības.

21. 1921. g. maija mēneša 19. dienā. Zelmas Ozol lū-

gums par Valmieras apr. I. iec. Miertiesneša lēmuma atcelšanu

aizgādņa iecelšanas lietā par bezvēsts pazudušā Paula Ozola

mantību.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

par lēmumiem par kasācijas sūdzību nepieņemšanu ir pielaiža-

mas blakussūdzības (Latvijas Senāta civ. kas. dep. spriedumi

1920. g. Nr. 91. un 115), lūdzējas, likuma noteikumiem par ka-

sācijas sūdzību iesniegšanu nepiemērotā kārtā iesniegtā kasā-

cijas sūdzība par Valmieras apr. I. iec. Miertiesneša 1921. g.

7. februāra lēmumu, attiecībā uz viņas kasācijas sūdzības ne-

pieņemšanu, ir caurskatāma no Senāta kā blakussūdzība; 2) ka

jautājums par to, vai šajā gadījumā ir pielaižama kasācijas sū-

dzība par Valmieras apr. I. iec. Miertiesas 1920. g. 30. dcc. lē-

mumu, ir apspriežams pēc vispārējiem civilprocesa likuma no-

teikumiem, bet ne pēc Pagasta civ. proc. likuma 122. panta, kurš

attiecināms vienīgi uz prasības lietām un vienīgi uz tā paša li-

kuma 119. pantā atzīmētiem gadījumiem; 3) ka jautājuma iz-

šķiršana par to, vai attiecīgs tiesas blakuslēmums pieder pie

tādiem, kas ir pārsūdzami kasācijas kārtībā jeb ne, — piekrīt

vienīgi Senātam, bet ne tiesas iestādei, kura pieņem kasācijas
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sūdzību un kurai uz civ. proc. lik. 801. panta pamata jāaprobe-

žojas vienīgi ar jautājuma caurskatīšanu, vai sūdzība iesniegta

saskaņā ar likuma noteikumiem attiecībā uz sūdzības iesnieg-

šanas laiku un kārtību (civ. proc. lik. 744., 746., 755. p. p.), un

tiesa var iesniegto sūdzību izsniegt atpakaļ vai atstāt bez tālāk-

virzīšanas tikai gadījumos, kuri paredzēti civ. proc. lik. 269

(p. 3.), 756 (p. 1., 3.) un 810. pantos (sk. Senāta 1921. g. 8. apriļa

lēmumu Izraēla Alperoviča lietā 1921. g. Nr. 1); 4) ka kasāci-

jas sūdzības pielaižamas tikai par tādiem blakuslēmumiem, ar

kuriem galīgi pēc būtības tiek izšķirts jautājums par kāda tie-

sībām, un lietas procesa gaita izbeidzas, pie kādiem lēmumiem

nepieder Valmieras I. iec. Miertiesas 1920. g. 30. decembra lē-

mums, ar kuru bezvēsts pazudušā Paula Ozola mantības pār-

valdīšanas lietā vienīgi tiek nokārtots jautājums par jaunieceltā

aizgādņa pienākumiem un tiesībām mantas pārvaldīšanā un

pēdējās izlietošanā (Senāta Civilā kasācijas departamenta sprie-

dums 1921. g. Nr. 55); 5) ka tamdēļ Valmieras I. iec. Mierties-

neša 1921. g. 7. februāra lēmums, neskatoties uz to, ka Mier-

tiesnesim nepienācās izšķirt jautājumu par to, vai šinī gadījumā

bija pielaižama kasācijas sūdzība jeb ne, tomēr atstājams spēkā,
kā sava sprieduma gala rezultātā pareizs; 6) ka, neatkarīgi no

tam. Senāts, skatot cauri šo aizgādniecības lietu uz pag. civ.

proc. lik. 273. p. un tiesu iek. lik. 249-a. panta pamata uzrau-

dzības kārtā, atrod, ka Valmieras I. iec. Miertiesa šai gadījumā

pareizi apsvērusi aizgādņu pienākumus un tiesības bezvēsts

promesošā Paula Ozola mantības pārvaldīšanā un tās izlieto-

šanā un Miertiesas taisītais 1920. g. 30. decembra lēmums pa-

reizs un saskanošs ar civillikumu noteikumiem; 7) ka tādā

kārtā lūdzējas no Senāta kā blakussūdzība caurskatītā kasā-

cijas sūdzība ir atstājama bez ievērības, izsniedzot viņai atpakaļ

tieši Senātam iesūtītos 100 rubļus drošības naudas, — Senāts

nolemj: Zelmas Ozol blakussūdzību atstāt bez ievērības.

Senātam iesūtītos simts rubļus drošības naudas izsniegt atpakaļ

Zelmai Ozol.
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22. 1921. g. aprija mēneša 28. dienā. Natālijas Pēterson

pilnvarnieka zv. adv. Krastkalna lūgums par Tiesu Palātas lē-

muma atcelšanu mirušā Jēkaba Pētersona mantojuma dalīšanaš

lietā.

Sēdi vadā priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Pēc

civ. proc. lik. 1421. panta aizsardzības kārtā vedamās mantoju-

ma dalīšanas lietās var tikt iesniegtas kā blakus, tā apelācijas

sūdzības. No tā izriet, ka šīs lietas tiek vestas un izspriestas

pēc noteikumiem, kas paredzēti civilprocesa likumā lietu veša-

nai vispārējā tiesu kārtā; tas redzams ari no šā panta likum-

došanas motiviem (1864. g. Tiesu nolikumi Krievijas valsts

kanclejas izdevumā ar likumdošanas motiviem). Saskaņā ar

civ. proc. lik. 705. pantā paredzētiem vispārējiem noteikumiem,

tiesu lēmumi izšķiras atkarībā no tā, vai ar lēmumu lieta tiek

attiecīgā tiesas instancē izspriesta galīgi pēc būtības jeb vai ar

to tiek izšķirts tikai kāds atsevišķs uz lietu attiecošs jautājums.

No tādas izšķirības izriet lēmuma pārsūdzības veids, t. i. vai

nu apelācijas vai blakussūdzības kārtība. Mantojuma resp. vis-

pārīgi kopīpašuma dalīšanas īpatnējais raksturs sastāv iekš

tam, ka te izšķiroša nozīme ir mazāk pašā dalīšanas realizēšanā

pēc kāda likumā paredzēta veida, nekā taisni šā dalīšanas veida

noteikšanai. Tamdēļ mantojuma vai kopīpašuma dalīšanas lie-

tās apelācijas sūdzības pielaižamas tikai par tādiem tiesas lē-

mumiem, ar kuriem vai nu mantojuma resp. kopīpašuma dalī-

šana pēc būtības galīgi tiek realizēta un pabeigta attiecīgā tiesas

iestādē, vai ar kuriem galīgi tiek izšķirts un pieņemts no tiesas

kāds likumā paredzētais mantojuma resp. kopīpašuma dalīšanas

veids (sk. ari Kr. Senāta civ. kas. dep. 1896. g. Nr. 88 sprie-

dumu). Šai lietā Rīgas Apgabaltiesas 1920. g. 16. septembra lē-

mumam, par kuru lūdzējs tiecas iesniegt apelācijas sūdzību,

tādas nozīmes nav. Nolemot „pieturoties pie civ. proc. lik. 1411.

panta, nodot uzraudzību šinī lietā referentam — tiesnesim", Ap-

gabaltiesa ar tādu savu lēmumu ir vienīgi devusi Jāna Pēter-
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sona tiesai iesniegtam lūgumam par mirušā Jēkaba Pētersona

mantojuma dalīšanu, likumā, t. i. civ. proc. lik. 1410.—1413.

pantos paredzēto virzienu. Šāds lēmums pat nebija pārsū-

dzams blakussūdzības kārtībā, kā nepiederošs pie tādiem bla-

kuslēmumiem, par kuriem likumā paredzēta pārsūdzība atse-

višķi no apelācijas. Apsardzības kārtībā tiesai iesniegtam lū-

gumam par mantojuma dalīšanu, kā tas redzams no civ. proc.

lik. 1410.—1413. pantu satura, tiek tieši dots virziens augšminē-

tos pantos paredzētā kārtībā un tiesai it nebūt nav, kā to domā

kasācijas sūdzības iesniedzējs, iepriekš mantojuma dalīšanas

ievadīšanas, jātaisa katrā ziņā lēmums par to, ka mantojuma

dalīšana ir vispārīgi pielaižama. Tiesa nav piespiesta, cx officio

pati no sevis skatit cauri un iztirzāt, vai nav kādi ierobežojumi

un šķēršļi mantojuma dalīšanai, — tā ir pašu mantojuma dalī-

šanā ieinteresēto personu darīšana. Civ. proc. lik. 1411. pantā

paredzētai visu mantojuma dalīšanā ieinteresēto personu izsauk-

šanai uz tiesas sēdi starp citu neapšaubāmi ir ari tā nozīme, lai

pirms stāšanās pie mantojuma dalīšanas izvešanas pirmā tie-

sas sēdē, tiktu noskaidroti visi uz dalīšanas izvešanu attiecīgie,

no līdzdalībniekiem celtie, jautājumi un varbūtējas ierunas.

Parasti dzīvē, kā to rāda tiesas prakse, tā tas ari notiek. Bet

ja nu tomēr uz nolikto tiesas sēdi dalībnieki neierodas, vai no

pēdējiem nekādas ierunas pret dalīšanu netiek celtas, kā tas

ir šinī gadījumā, tad tiesa lietu vienkārši virza tālāk civ. proc.

lik. 1411.—1413. pantos paredzētā kārtībā, kā to it pareizi Apga-

baltiesa ari darījusi šinī gadījumā. Likums nenoteic, ka ierunas

pret mantojuma dalīšanu būtu ceļamas tikai līdz civ. proc. lik.

1410. pantā paredzētai pirmai tiesas sēdei. Tādēļ ar to, ka

Apgabaltiesa šinī gadījumā aiz tā iemesla, ka pret mantojuma

dalīšanu nebija nekādas ierunas celtas, 16. septembrī 1920. g.

nolēma virzīt lietu tālāk likumā paredzētā kārtā, līdzdalībnie-

cei Natālijai Pēterson nebūt nebij nogriezta tiesība, lietas tālākā

virzienā celt savu ierunu, ka mantības dalīšana esot priekš-

laicīga. Un taisni tikai ceļot savu ierunu tiesas iestādē, kur

lieta tiek iztirzāta, un tiesai taisot par to attiecīgo lēmumu, va-

rēja sekot taisītā lēmuma pārsūdzība vienā vai otrā ceļā, skato-

34



ties pēc lēmuma rakstura. Tamdēļ Tiesu Palāta, atstājot Natā-

lijas Pēterson blakussūdzību par Rīgas Apgabaltiesas lēmumu

par iesniegtās apelācijas sūdzības izsniegšanu atpakaļ, bez ie-

vērības aiz tā iemesla, ka Apgabaltiesas 1920. g. 16. septembra

lēmums nebija pārsūdzams apelācijas kārtībā, nav pielaidusi

kasācijas sūdzībā aizrādītos civ. proc. lik. 705., 1421. un 2026.

pantu pārkāpumus un iesniegtā kasācijas sūdzība ir atraidāma.

Pamatojoties uz augšā pievestiem aizrādījumiem un apcerē-

jumiem, Senāts nolemj: Natālijas Pēterson pilnvarnieka zv.

adv. Krastkalna kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. panta

pamata atstāt bez ievērības.

23. 1921. g. marta mēneša 17. dienā. Fēliksa von Sam-

son-Himmelstjerna lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcel-

šanu Jāņa Ozoliņa mantības masas prasībā pret Fēliksu von

Samson-fiimmelstjernu un prasītājas pilnvarnieka zv. adv.

Rūša paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurora biedrs

P. Keusslers.

Izklausījis prasītājas pilnvarnieka zv. adv. H. Rūša un at-

bildētāja pilnvarnieka zv. adv. Rūdigera paskaidrojumus un

virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā: 1) ka pārsūdzī-

bas motivu neuzdošana apelācijas sūdzības rakstā nedod tiesai

tiesību tādu apelāciju atstāt bez caurskatīšanas, kā to lūdzis at-

bildētājs, bet ka tiesai bij pienākums caurskatīt un apsvērt vi-

sus apelatora aizrādījumus, kādi no viņa vēlāk pievesti un*tie-

sas sēdē uzturēti (civ. proc. lik. 331. un 339. p. p.), kāpēc jāat-

zīst, ka Tiesu Palāta, ņemdama apspriešanā prasītāja apelāci-

ju, kurā pārsūdzības motivi nebij pievesti, nav pārkāpusi civ.

proc. lik. 745. panta 2. punkta noteikumu un atbildētāja iebil-

dums šai ziņā nepelna ievērības; 2) ka civ. proc. lik. 331. pants

dod prāvniekam tiesību prasīt lietas iztiesāšanu atlikt tikai tad,

kad pretējā puse tiesas sēdē pie mutiskās sacīkstes pieved jau-

nus apstākļus vai iesniedz jaunus pierād ī j v m v s un
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dokumentus; 3) ka Tiesu Palāta konstatējusi prasītāja

dokumentu iesniegšanu tiesai un to norakstu iesniegšanu atbil-

dētājam 6 dienas pirms tiesas sēdes, atzīdama tādu laiku priekš

atbildētāja par pietiekošu iepazīšanai ar dokumentu saturu; 4)

ka lietpratēju — ārstu atzinums ir daļa no tiesas sēdes darbī-

bas, bet nav jaunu dokumentu iesniegums vai aizrādī-

jums uz jauniem apstākļiem vai pierādījumiem

no pret ē j ā s puses, kāpēc Tiesu Palāta neatliekot šo ie-

meslu dēļ lietas iztiesāšanu, nav pārkāpusi civ. prOc. lik. 331.

pantu; 5) ka tiesai, apspriežot lietu pēc būtības, ir gan pienā-

kums apsvērt visus no prāvniekiem pievestos lietas apstākļus

un pierādījumus, bet tai ari ir pilnīga svabadība tādu apstākļu

pierādījumu nozīmes novērtēšanā (civ. proc. lik. 339. p.); 6)
ka šai gadījumā Tiesu Palāta, sakarā ar lietas apstākļiem, par

kuriem 2 liecinieki (Stopenhagens unVaškovskis) jau nopratināti

un 2 (Hanensons un Bērsteins) vēl no jauna uzdoti, — ir pietie-

koši apsvērusi lietā nodotos lietpratēju atzinumus uriuz visu šo

lietas apstākļu novērtējuma pamata ir nākusi pie lietas kodolu

izšķiroša slēdziena par nelaika Ozoliņa veselības stāvokli un

savas gribas svabadu izteikšanas spēju līguma noslēgšanas

brīdī; 7) ka tādā kārtā, nenopratinot jaunuzdotos lieciniekus

Hanensonu un Bērsteinu un motivos vārdā neminot par tiem pa-

šiem lietas apstākļiem jau nopratinātos Stopenhagenu un Vaš-

kovsku, Piešu Palāta, pretēji atbildētāja apgalvojumam, nav pār-

kāpusi civ. proc. lik. 339. panta noteikumus; 6) ka gadījumos

par likumīga spēka piešķiršanu līgumiem, kurus vājprātīgie no-

slēguši pr. lik. 503. pantā paredzētos gaišos brīžos (lucida inter-

valla), tiesai ari jākonstatē, ka līguma noslēgšanas brīdī, citādi

vājprātīgais, — nevien varēja būt, bet patiesībā ari bijis tādā

gara stāvoklī, ka tas spējis savu gribu pilnīgi svabadi

izpaust un to ari darījis (2953. p.); 9) ka šai lietā

Tiesu Palāta, nevien nav konstatējusi, kā to apgalvo atbildētājs

— tādā nozīmē gaišo brīdi (lucidum intervallum) Ozoliņa gara

stāvoklī līguma slēgšanas momentā, bet gan kategoriski atzinusi

pretējo, t. i. ka Ozoliņš līgumu slēdzot nav bijis spējīgs svabadi

izteikt savu gribu ari tad, ja pielaistu, ka viņš toreiz at-
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radies „remisijas" stāvoklī, — kāpēc Tiesu Palāta, nākdama pie

tāda slēdziena un atzīdama nelaika Jāna Ozoliņa 1917. g. 10.

jūlijā ar atbildētāju von Samson-fiimmelstjernu slēgto neku-

stama īpašuma atsavināšanas līgumu par spēkā neesošu, — nav

pārkāpusi pr. lik. 503. pantu, un ka tāpēc Tiesu Palātas sprie-

dums atstājams spēkā, Senāts nolemj: atbildētāja von Sam-

son-Himmelsjterna kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. panta

pamata atstāt bez ievērības.

24. 1921. g. maija mēneša 19. dienā. Jāņa Lomaņa lū-

gums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Lo-

maņa, prasībā pret Lauri Kauleņu un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis prasītāja paskaidrojumus un virsprokurora at-

zinumu, Senāts atrod, ka kasācijas sūdzība pelna ievērību.

Apgabaltiesas spriedums runā pretim tiešiem likuma noteiku-

miem par tiesību valdīšanu. Šo juridisko institūtu Apgabaltie-

sa nav pareizi sapratusi, runājot no vienas puses par valdīša-

nas (lietošanas) tiesībām (t. i. par servitutiem) un reizē ar to,

atsaukdamies uz priv. lik. 625. p., par „vienkāršo valdīšanu",

dēļ kura prasītājam trūkstot „animus" un „corpus". Apgabal-

tiesa ka prasītājs lūdzis: „traucētu valdīšanu, ceļa

lietošanas veidā, no jauna iestatīt spēkā". Tāda prasība jākva-

lificē par ceļa lietošanas, t. i. tiesību valdīšanas atjaunošanu.

Zem tiesību valdīšanas jāsaprot tiesību faktiskā lietošana, t. i.

fizisko darbu izdarīšana tiesību veidā (priv. lik. 650., 651. un

1100. p. p.). Uz tiesību valdīšanas aizsardzību attiecas tie paši

noteikumi, kuri aizsargā mantas valdīšanu (priv. lik. 691. p.).

Pretēji Apgabaltiesas domām, kura pastāvīgi uzsver prasītāja

tiesību trūkumu, šai lietā bija jāizšķir nevis jautājums par to, vai

prasītājam bija tiesības lietot ceļu, bet tikai jautājums par

to, vai prasītājs faktiski lietoja ceļu, t. i. faktiski lietoja ceļu

tiesību veidā, proti, lietotāja ceļu tā, kā tas korespondētu ceļa

lietošanas tiesībām. Prasītājs cēlis nevis „actio confessoria".
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par ceļa lietošanas tiesību atzīšanu, bet posessorisku prasību pēc

priv. lik. 691. p., pie kam atbildētājs, kurš traucē tiesību lietošanu

(vadīšanu), nevar atsaukties uz savām tiesībām par traucēto

prasītāja tiesību lietošanu, bet spiests tūliņ atjaunot traucēto

tiesību lietošanu (valdīšanu) priv. lik. 693.-695. p. p., civ. proc.

lik. 1807. p. (Latv. Sen. civ. kas. dep. 1920. g. spried, lietā Nr.

132). Atbildētājs nepareizi aizrādījis, itkā būtu jāizšķir tāds jau-

tājums, „vai ceļu varēja vai nevarēja lietot un vai prasītājam tie"

sība viņu lietot". Sakarā ar to Apgabaltiesa nepareizi uzsver,

itka «atvasināt iz ceļa lietošanas fakta, valdīšanas tiesības, (?),

par kādu tiesību (?) atjaunošanu lūdzis atbildētājs, — nevar".

Apgabaltiesa sajauc «tiesību valdīšanu (lietošanu)", par kuru

atjaunošanu celta prasība, — ar «valdīšanas (lietošanas) tiesī-

bām", kuru atzīšanu prasītājs neprasa. Tāda prasība pat nepie-

kristu Miertiesnesim (civ. proc. lik. 1810. p.). Miertiesnesis pil-

nīgi pareizi pieņēmis caurskatīšanai prasību par atbildētāja pār-

trauktās ceļa lietošanas atjaunošanu un izšķīris lietu uz priv. lik.

652. p. pamata. Ņemot vērā, ka Apgabaltiesa neatspēko un ne-

apstrīd no Miertiesneša konstatēto ceļa lietošanas faktu, at-

bildētāja tikai uz valdīšanas (lietošanas) tiesībām attiecošā ie-

runa nav šai tīri posessoriskā prāvā pielaižama, ka pie tādiem

apstākļiem Apgabaltiesa, noraidot prasību, pārkāpusi priv. lik.

649. un sek. p. p. 1100., 693,, 694. p. p., civ. proc. lik. 1807. p. un

ka tādēļ Apgabaltiesas spriedums atceļams, — Senāts nolemj:

Rīgas Apgabaltiesas 1920. g. 23. novembra spriedumu priv. lik.

649., 694. p. p. un civ. proc. lik. 1807. p. pārkāpumu dēļ atcelt un

lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā

tiesnešu sastāvā.

25. 192-1. g. decembra mēneša 16. dienā. Nikolaja fon

Hāna pilnvarnieka zv. adv. A. Reusnera lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu Nikolaja fon Hāna prasībā pret Fē-

liksu fon Hānu un Fēliksa fon Hāna pilnvarnieka zv. adv. V. Rū-

digera paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A. Pē-

tersons.
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Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. V. Rūdigera

paskaidrojumus un virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasītājs lūdzis atzīt, ka atbildētājam nav tiesības iestāties Vā-

nes muižas fideikomisā un ka prasītājs apstiprināms par Vānes

muižas fideikomisa vadītāju. Savu prasību prasītājs pamato uz

to, ka abu prāvnieku kopējais vectēvs nodibinājis 4 fideikomisus,

starp citu Vānes un Snēpeles muižās, ar noteikumu, ka Vānes

linijas izmiršanas gadījumā, Vānes fideikomisam būtu jāpāriet uz

Snēpeles liniju; atbildētāja vecākais, neprecējies brālis Haralds

Hāns pārņēmis Vānes fideikomisu; pēdējais miris 1916. g.; pēc

dibināšanas aktā noteiktās kārtības, atbildētājs bijis Vānes fidei-

komisa pēcnācējs; ar Kurzemes muižniecības (bruņniecības)

landtāga 1897. g. lēmumu atbildētājs ticis izslēgts no Kurzemes

muižniecības matrikula; pēc priv. lik. 2544. p. piez. Kurzemē,

muižnieks, kurš nepieder pie indigenata, nav spējīgs pieņemt fi-

deikomisu; tā tad atbildētājam neesot tiesības iestāties Vānes

muižas fideikomisā; atbildētājam pēcnācēju neesot; tādēļ Vānes

fideikomisam esot jāpāriet uz Snēpeles liniju, kuras tuvākie pie-

derīgie esot Vilhelms un Aleksis f. Hān; Vilhelms un Aleksis f.

Hāns, kuriem tiešu pēcnācēju nav, no savām tiesībām uz fidei-

komisā atsacījušies; tā tad tuvākais fideikomisa mantinieks esot

prasītājs. Pret šo prasību atbildētājs cēlis ierunu uz tā pamata,

ka ar viņa izslēgšanu no muižniecības matrikula viņš nav zaudē"

jis savu indigenatu un tādēļ paturot ari tiesību uz fideikomisu.

Tiesu Palāta apstiprinājusi okupācijas laika Liepājas Apgabal-

tiesas spriedumu, kurā prasība noraidīta. Tiesu Palāta, nodibi-

not prasītāja pievestos faktiskos lietas apstākļus, izšķīrusi pozi-

tīvi prāvnieku aizkustināto jautājumu par to, vai no muižniecības

matrikula izslēgtais muižnieks vēl bauda indigenata tiesības.

Tiesu Palāta apsver jautājumu no vēsturiskā viedokļa. Atsaukda"

mies uz Ciegenhorna darbu «Staatsrecht der. Herzogtūmer Kur-

land und Semgallen" 421., 569. §§, Tiesu Palāta atrod, ka jau

pirms matrikula ievešanas (1620.—1642. g.) pastāvējusi „indi-

gena muižniecība", kura atškīrusēs no «pārējās muižniecības" ar

zināmām priekšrocībām zemes valdīšanas ziņā; ka par indige-

niem, kurš jēdziens attīstījies pakāpeniski, iepriekš bijuši apzīmē-
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ti vācieši kā tādi, ieslēdzot ari nemuižniekus, un ka tikai vēlāki

zem «indigenata" bijis saprotams «muižnieciskais indigenats".

Pēc Tiesu Palātas domām, ari «muižnieku indigenata" saturs,

t. i. indigenata tiesību komplekss, iepriekš svārstījies, un indi-

genata jēdziens nodibinājies tikai ar matrikula ievešanu Polu

laikā uz t. s. formula regiminis (1617. g.) pamata, pēc ka indi-

genatmuižniecība, kā priviliģēta klase, atšķīrusēs no pārējās

muižniecības; ka lai gan matrikulā ievestas muižnieku ciltis

skaitījušās par «indigenām", kādēļ sveši matrikulā neuzņemtie

muižnieki nav bijuši uzskatāmi par indigeniem, — tomēr zinā-

mas cilts matrikulā neievešanas fakts nepierādot, ka tā nepie-

derētu pie indigenata, un ka tādēļ bijuši muižnieki, kuru ciltis

nav uzņemtas matrikulā, bet kuri tomērbaudījuši visas muižnie-

cības indigenata tiesības; pēc Kurzemes pievienošanas Krievi-

jai, indigenatmuižniecībai bez tam vēl bijušas krievu muižniecī-

bas tiesības. Šis Tiesu Palātas vēsturiskais indigenatmuižnie-

cības attīstības apraksts nesaskan ar vēsturē nodibinātiem fak-

tiem un pat nav attaisnojams ar vienīgo avotu (Ciegenhorna

darbu), uz kuru atsaucas Tiesu Palāta. No iesākuma gan «muiž-

nieki (bruņinieki)" un «indigenee" nebija identiski jēdzieni. Or-

deņa laikos ieceļojušie vācieši-bruņinieki dabūjuši zemes-un šai

ziņā saucās par vasaļiem. Vasaļu kopība saucās par bruņnie-

cību (Ritterschaft). 15. gadu simtenī, kad feodālisms jau sāka

izzust, cēlās nosaukums «muižniecība", par kuru sauca no bru-

ņiniekiem cēlušos zemes īpašniekus. Par indigenatmuižniecību

noteikti runā Sigismundi Augusti Privilegium, datum Vilnae

Nobilitati Livoniae feria VI. post festum P. Chatherinae 1561.",

(Ciegenhon 57. un sek. 1. p. Nr. 53), kura nolūks bijis nodrošināt

muižniecībai tiesības uz politisku amatu ieņemšanu. Šis akts,

tāpat kā ari Kurzemes hercoga Gothardta 1570. g. 20. jūnija

«Privilegium fūr den Kurlāndischen Adel" (Ciegenhorn 85. 1. p.

Nr. 76), uzskata muižniecību jau par pastāvošu kārtu, par «sta-

tus" «universus equestris ordo" (Ciegenhorn 58. 1. p.) jeb «Rit-

terschaft" (Ciegnhorn 861. p.; 6. pkt. un 87. 1. p. XII. p.; Firks:

Kurlāndisches Ritterbuch 12. 1. p.). 1561. g. akts sīkāki nosauc

muižniecību par «universus equestris ordo totius illius provin-
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ciae, nempe ipsa nobilitas, indi g c n a c", „•....
der gesamte

Orden und Ritterstand solcher ganzer Provinz, nemlich der

Adel vor sien selbst und aile Landsassen", un nosaka savā V.

p. „ut solis indigenis et bene possessionatis dig-

nitates, officia et capitulatus ad instar terrarum Prussiae con-

ferre dignetur." Pēc tā paša akta VI. p., Polu karalis patur sev

tiesības apstiprināt tiesnešus, kurus ievēl „cx indigenis per

nostrum equestrum ordinem" („
...

aus eingesessenen des Lan-

des, so von unserer Ritterschaft zu erwehlen"). Tā tad, pēc

prasītāja pareizā aizrādījuma viņa kasācijas sūdzībā, taīs lai-

kos zem indigeniem (Einzogling, Landsasse) bija jāsaprot no

senlaikiem vietējā teritorijā dzīvojošie iedzimtie zemes īpaš-

nieki, kuri bauda politiskas tiesības, neatkarīgi no muižnieku

vai nemuižnieku kārtas. Šo indigeno kontingents tai laikā gan

izsmēlies vāciešos, pretēji ieceļojušiem. Ciegenhorns galvenā

kārtā cenšas nodibināt, ka tai laikā „indigenos" iegāja nevien

muižnieki, bet ari nemuižnieki. Šis pēdējais fakts gannodibināts,

bet viņam pašam par sevi nav izšķirošas nozīmes. No minētā

indigenata plašākā nozīmē, kurš aptvēris ar poli-

tiskām tiesībām apgādātus zemes īpašniekus, un par kuru vien

ari runā Ciegenhorns (cf. Bunge, Kuri. Privatrecht § 49 pie piez.

„b", 70. 1. p.), attīstījies Poļu laikā indigenāts šaurākā, tech-

niskā nozīmē, sakarā ar matrikulu ievešanu.

ledzimtā vietējā muižniecība jau tai laikā centusēs piesa-

vināties visu politisko varu, atrazdamās pastāvīgā cīņā, no vie-

nas puses — pret svešiem ieceļojušiem elementiem, un no otras

puses — pret hercogiem.

Šī pēdējā cīņa beigusēs labvēlīgi priekš vietējās iedzimtās

muižniecības, kura panākusi sava priviliģētā stāvokļa formelu

nodibināšanu pret hercogu, valsttiesiskā aktā, kurš uzskatāms

par Kurzemes muižniecības konstitūciju, un proti: „formala re-

ģiminis" no 18. marta 1617. g. (Ciegenhorns, 11. daļa 129. un sek.

1. p.). Šis akts paredz „Nobiles" no vienas un. „ignobiles" (ple-

beji) no otras puses (VI.), bet neatkarīgi no „Nobiles" paredz

ari „indigenae, beneque possessionāti" (1., V.). Pie „indigenae"
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pieder ari ārzemju „Nobiles", ja tie valda zemi (III.). Tā tad

nebija skaidrs, kas sevišķi piederēja pie Kurzemes bruņniecības.

Par to bija jāspriež atsevišķai tiesai „judicium equestre", „Rit-

terbank": „modo inter eos, qui re vera Nobiles sunt, et qui ple-

beji, constituto judicio equestri, quod „Ritterbank" appellātur,

discrimen fiunt" (39).
Tā tad „i ndige n a c" plašākā nozīmē vispār ap-

tver visas vācu tautības iedzimtās dzimtas, neatkarīgi no ciltim.

Šai ziņā izteicās ari Ciegenhorns. Bet tai pašā laikā nosauku-

mu „indigena" (šaurākā nozīmē) lietoja attiecībā uz muižnie-

kiem, pie kam zem „nobilis indigena" saprata iedzimtus muiž-

niekus, kuri no seniemlaikiem dzīvoja zemē, ieņēma un varēja

tikai ieņemt augstākus amatus un piedalīties landtāgos. Tikai

„nobilis indigena" šai ziņā skaitījās par nobiliskae xaxž£ox^v;
Prūsijā gan bija jāatšķir „nobilis indigena" no „ignobilis indi-

gena", jo Prūsijā patiesi bijuši ari „indigenae cx civio statu".

Bet kur komisiju aktīs nosaukums „indigena" piešķirts ari ne-

muižniekiem, tas jāsaprot plašākā nozīmē, vai izskaidrojams ar

pārskatīšanos (Hevking, Kurlāndische Grundverfassung 173.,

174. 1. p.). Pēc 1620. g. 7. oktobra instrukcijas Ritterbankas

tiesnešiem, visiem (lai gan neapšaubāmas) muižniecības piede-

rīgiem bija jāpierāda sava celšanās (cilts), pie kam pietika,

ja uzstājies un pierādījis savu muižnieku kārtu viens no ik-

katras dzimtas. Par pierādījumu skaitījās 1) notorium; tas

bijis piemērojams tikai iedzimtām ģimenēm, ja pret senlaiku

muižniecības stāvokli nav tikušas celtas ierunas; 2) nestrīdīgu

muižniecības piederīgu liecības; 3) celšanās atvasināšana no

ārzemju cilts; 4) ordeņa meistaru t. i. vietēju valdinieku, her-

cogu diplomi, kuros piešķirts toreizējais muižnieku tituls; 5) ar

priekšgājēju uzrādītām ciltīm (8 muižnieku dzimumu no tēva

puses un 8 no mātes puses); spriedumi, 7) ķeizara yai ķēniņa

(karaļa) diplomi. Pie I. šķiras Ritterbanka pieskaitīja — no-

torisku muižniecību, pie 11. šķiras — tos, kuriem no vietējiem

valdiniekiem, hercogiem piešķirts muižnieku tituls, un pie 111.

šķiras. — tos, kuriem muižnieku kārta piešķirta ar karaļa pri-

vilēģiju.

42



Pirmā Ritterbanka, kura noturēja savas sēdes 9. oktobri

1620., nevarēja pabeigt savu darbu; sēdes tikušas atjaunotas vēl

no 31. jūlija līdz 2. augustam 1631. un vēl 31. janvārī 1632. g.,

18. jūlijā 1634., 10. februārī un 21.—22. jūlijam 1642. Tika ie-

vestas kopā 119 ģimeņu, kuras skaitījās par Kurzemes muiž-

niekiem, t. i. par indigeniem (Firks, KurL Ritterbank 13. un sek.

1. p., Dorthesen, Über die Ritterbanken 2. un sek. 1. p.). Tai

laikā gan vēl pastāvēja dzimtas, kuras neapšaubāmi (notorisch)

piederēja pie indigenās (iedzimtās) muižniecības, faktiski iz-

turējušās kā indigenās un tādēļ faktiski tikušas pielaistas pie

indigenatmuižniecības tiesību izvešanas un patiesi baudījušas

indigenatmuižniecības tiesības, bet tomēr formeli nav tikušas

uzņemtas ar muižniecības lēmumiem un tikai vēlāki tika ievestas

matrikulos pie Ritterbankas pārbaudīšanas ar draudzes lēmu-

miem no 10. maija 1841. (kopā 58 ģimenes). 1841. g. Ritter-

banka kā tāda(matrikuls) tikusi slēgta, cik tālu tā aptvēruse tai

laikā pie indigenatmuižniecības piederošās muižnieku dzimtas.

Par laiku no 1634. g., indigenatmuižniecība tikuse piešķirta ar

formāliem Kurzemes un Piltenes bruņniecības lēmumiem kopā

128 ģimenēm (Firks, Kuri. Ritterbuch 27.-36. 1. p.). Tā tad pēc

1642. g. Ritterbanka (saraksta), slēgšanas saraksts (matrikuls)

gan izsmēlis visas dzimtas, kuras baudījušas mdigenattīesības.

Bet tomēr tai laikā vēl pastāvējušas tādas dzimtas, kuras fak-

tiski izturējušās un uzstājušās kā indigenatmuižnieciskas ciltis,

bet nav vēl bijušas ievestas sarakstā (matrikulā) attiecīgas ne-

pieteikšanas dēj. Pēc 1841. g. 10. maija landtāga lēmuma tai-

sīšanas jau visas dzimtas galīgi tikušas ierakstītas matrikulā,

kuram bijuse indigenata spēja. No šī pārskata redzams, ka jau

par laiku no 1841. g. līdz 1845. g. kodifikacijai, visa indigenat-

muižniecība iegājuse immatrikulētā muižniecībā, ka ārpus im-

matrikulētas muižniecības korporācijas — indigenatmuižnie-

cība nav domājama, ka p i r m s 1841. g. gan pastāvēja dzimtas,

kuras faktiski baudīja indigenatmuižniecību, lai gan tās nav

bijušas ierakstītas matrikulos, bet tādas ģimenes izteikušas sa-

vas indigenatmuižnieciskās tiesības taisni ar to, ka viņas fak-

tiski izlietojušas tās tiesības,, kuras, formāli ņemot, varēja izlie-
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tot tikai matrikulā uzņemtās ģimenes. Tā tad vēsturisks pār-

skats dod mums tikai to rezultātu, ka jau agrāki, pirms 1634.

g. noslēgtā matrikula, pastāvēja organizēta muižniecība, zem

nosaukuma «bruņniecība" (ordo equestris, „indigenatus" šau-

rākā nozīmē), kura bauda visas politiskas un tās privātas tiesī-

bas, kuras piešķīruši viņai tai laikā pastāvējušie hercogu un

polu karaļu dekrēti, kā ari landtāgi. Pie tam jau tai laikā ne-

kāda starpība starp muižniekiem, kuri baudīja amata tiesības,

un indigeniem nepastāvēja. Par „indigenatmuižniecību", kura

jau tais laikos bijuse organizēta un sapulcējusies landtāgos, sau-

cās iedzimtā muižniecība, kura valdja nekustamu īpašumu: no-

bilitas, indigenae beneque possediati;
„ ... universus equestris

ordo totus illius provinciae, nempe ipsa nobilitas, indigenae,

tam ultra citra Dunam habitantes (1561. g. privilegium Sig.

Augusti: Ciegenhorn 53., 58. 1. p.). „Nomine, indigenae etiam

Polom' et Litvani nobiles Curlandiae et Semigaliae ducata bene

possessionati comprehentur" (1617. g. Formula regiminis 111.,

I. p. p. Ciegenhorn 104. Nr. 129. 1. p.). Saprotams, ka pirms

matrikula ierīkošanas nevarēja atšķirt matrikulētu un nema-

trikulētu muižniecību vai muižniekus. Bet no tā nevar slēgt, ka

pēc matrikula ierīkošanas nevarētusakrist immatrikulētais ar

indigeno muižnieku un kāārpus imatrikulētās muižniecības vai

muižniekiem pastāvētu vēl indigenatmuižniecības, vai indigenat-

muižnieki. Pēc 1841. g. nav domājamas indigenatģimenes, ku-

rām būtu tiesības likties uzņemties matrikulos un kuras dēl

tādām tiesībām būtu bijušas jāuzskata par materiālām indige-

natģimenēm. Gan domājams teorētiski indigenats pējī g a s

ģimenes, kuras teorētiski apmierinātu indigenatprasības. Bet

ja tās tomēr faktiski nav tikušas uzņemtas matrikulos un ja tām

līdz ar uzņemšanu nav tikušas piešķirtas indigenattiesības, vi-

ņas tā tad ari ne pieder pie indigenatmuižniecības (cf. Dorthe-

sen: Über die Ritterbanken 38. 1. p.). Ari Ciegenhorns neap-

galvo, ka ārpus imatrikulētās muižniecības varētu pastāvēt i n -

digenatmuižnie čības. Viņš nekur neaizrāda, ka indi-

genatmuižniecība nebūtu identiska ar imatrikulētu muižniecību.

Ciegenhorns, kuram 1841. g. notikuse Ritterbankas galīga pie-
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pildīšana nevarēja būt zināma, ari saprot indigenatu (plašākā

nozīmē) pastāvīgi kā tiesību kompleksu, kurš piešķir publiskas

Korporatīvas tiesības; piem. 431. §, 158. 1. p. „Es ist nicht zu

verwundern, dass jetzo sehr viele adeliche Geschlechter im

Lande sind, die zu allen Ehrenamten gelangen, oder

auf Landtagen als Deputirte erscheinen und doch m der Ritter-

bank nicht stehen..."; 169. §, 210. 1. p. „ ...
m dem eigentli-

chen Ritterbankabschiede vom 20. Julius 1634. wurden dann

diejenigen Geschlechter bestimmt, die fūr adliche anerkannt

worden und aile diese sind auch nunmehr unstreitig als Ein-

zoglinge (sc. indigenae) von Adel zu halten. Hingegen folget

nicht der Schluss, dass die Geschlechter, so hier nicht

stehen, das Indigenat nicht haben, da viele andere solches

(sc. Indigenat) nachher teils ausdrūcklich teils

durch einen langvierigen Besitz er halten haben, davon

schon (§ 431) einige Beispiele angefūhrt worden". Tā tad Cie-

genhorns runā par dzimtām (Geschlechter), kuras dabūju-

šas indigenattiesības (t. i. spēju izrādīt korporatīvas tiesības)

vai nu ar uzņemšanu korporācijā (matrikulos), vai ar iegūstošu

noilgumu. Šis pēdējais pamats pēc 1841. g. gan atkrīt, jo pēc

matrikuļa galīgas papildināšanas ārpus matrikula indigenats

vairs pastāvēt nevar. Katrā ziņā ari Ciegenhorns atzīst, ka

indigenatu iegūst ar uzņemšanu vai ar noilgumu, t. i. ka in-

digenats nepastāv pats par sevi itkā kāds pamatstāvoklis, kuram

uzņemšana matrikulā piešķirtu vēl korporatīvas tiesības! Kā

Ciegenhorns ierauga indigenata sevišķi publiskas tiesības,

skaidrs ari no viņa darba 471. §, 154. 1. p.: „Es ist gewiss, dass

der kurlāndische Adel das Indigenat und vermogen des -

sen staatliche Rechte m Polen hat..." Bet Cie-

genhorns nekur un nekad nav izteicies, it kā atsevišķs

muižnieks, kā individs, kurš izslēgts no matrikula, būtu pa-

turējis sev indigenattiesības. Uz Ciegenhornu Tiesu Palāta būtu

varējuse atsaukties tikai tad, ja viņa būtu pierādījuse, ka

Ciegenhorns būtu atzinis zināmu atsevišķu indigenatmuižnie-

cības kārtu, kura pastāvētu neatkarīgi un ārpus matrikuliem.

Tiesu Palāta pate atzīst, ka vēlākos laikos apzīmējums „muiž-
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niecisks" bieži tiek izlaists un tādā kārtā zem vārda „indige-

nats" par visām reizēm saprotams «muižnieciskais indigenats".

Uz šo starp citu aizrāda ari 1649. g. 10. februāra „responsum

Regis Johannis Casimiri Nobilitati Curlandiae" (Ciegenhorn
167. un 212. 1. p.), kurā Poļu karalis apņēmās nepiešķirt „nulli

deinceps privilegium indigenatus sev nobilitatis sine consensu

illustrissimi principis Curlandiae et Semigalliae et sanctione

judicii equestris" (cf. ari Gešchichtlich. Ūbersicht, besonderer

Teil 11., 193. 1. p.). 1845. g. kodifikacija formeli pāstiprinājuse

un sankcionējuse to stāvokli, kuru jau ievedis 1841. g. drau-

dzes muižnieku sapulces lēmums un pabeidz indigenata jē-

dziena attīstību, kura turpinājusēs vairāk par 3 gadu simte-

ņiem. 1845. g. kodifikacija jau nostājās uz pilnīgi patstāvīgu

redzes stāvokli; viņa vispār nerunā par matrikula papildinā-

šanu, nedz par tā izlabošanu, bet tikai par jaunu dzimtu lo-

cekļu uzņemšanu. Tagad nav domājamas tādas dzimtas,

kurām vēl būtu tiesības prasīt uzņemšanu matrikuļos, kā

indigenatdzimtām, lai gan teorētiski domājamas indigenatspē-

jīgas dzimtas, kuru tiesības tomēr paliek bez satura. Prasī-

tājs pareizi uzsver, ka pēc 1845. g. kodifikacijas, matrikulām

pieder jau formela tiesiska nozīme; materiāli tiesiskais jē-

dziens «indigenatmuižniecība", ~indigenatmuižnieks", kā tāds

atkritis un viņa vietā nostājies formeli - tiesiskais jēdziens :

„immatrikulētā muižniecība", „immatrikulētais muižnieks".

Patiesi abi minētie materiāli tiesiskais un formeli tiesiskais

jēdzieni pārvērtušies par vienu pašu vispārēju jēdzienu „i n-

di-gena't muižniecības korporacij a". Tagad vi-

sas no šīs lietas izrietošās attiecības jāapspriež pēc pozitīviem

likumu nosacījumiem, kurus paredz Viet. lik. 11. un 111. sējumi.

11. sēj. nosacījumi sakarā ar 111. sēj. noteikumiem dod pietie-

košu materiālu jautājuma izšķiršanai par to, 1) vai ārpus ima-

trikulētās muižniecības var pastāvēt vēl indigenatmuižniecība;

2) vai no Kurzemes muižniecības matrikula izslēgts muižnieks

patur sev indigenatu. Tiesu Palāta atzīst, ka gan neesot do-

mājama neimatrikulēta indigenatmuižniecība kā atsevišķa ka-

tegorija. Tiesu Palāta atzīst pat, ka ģimene, kura izslēgta no
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matrikula, zaudē savu md igenatu. Tā tad Tiesu Pa-

lātai līdz ar to ari jāatzīst, ka imatrikulēta un indigena muiž-

niecība ir identiski jēdzieni un ka imatrikulēta muižnieku

ģimene un indigenatmuižnieku ģimene ir identiski jēdzieni

(spried, noraksta 12. 1. p.). Tiesu Palāta tomēr atteicās atzīt,

ka ari imatrikulētais muižnieks un indigenat muiž-

nieks būtu identiski jēdzieni. Atraidot iespēju radīt neima-

trikulētas indigenatmuižniecības kategoriju, Tiesu Palāta pate

rada neimatrikulētu indigenatmuižnieku kategoriju, kurā vina

ierindo izslēgtos muižniekus. Tā tad no augšā uzstādītiem jau-

tājumiem Tiesu Palāta atbild apstiprinoši uz pirmo, un ap-

stiprinoši uz otru jautājumu. Ar šo Tiesu Palāta, kura jē-

dzienu «imatrikulēta muižnieku ģimene" pielīdzina jēdzie-

nam «indigena muižnieku ģi m c ne", pielaiž nekonsekvenci.

Tiesu Palāta tādu atšķirību (starp ģimeni un atsevišķo muiž-

nieku) pamato uz to-, ka muižnieks, kura ģimene ievesta matri-

kulā bet kurš pats nav ievests, nebauda indigenatu un ka,

viņa personīgas imatrikulācijas gadījumā, viņa līdz tam dzi-

mušie bērni, pēc viņa imatrikulācijas, tādēļ neiegūtu indige-

natu, kas, pēc Tiesu Palātas domām, runājot pretīm likumiem.

Šī Tiesu Palātas argumentācija nepareiza. Ja konkrēta muiž-

nieka ģimene (cilts) jau ievesta matrikulā, tad viņš pats jau

līdz ar to iegūst indigenatu, neatkarīgi no viņa personīgas ima-

trikulācijas. Pēc Viet. lik. 11. sēj. 26. p. par indigenata pie-

rādījumu skaitās cilts imatrikulācijas fakts. Tā tad, ja

kādam muižniekam būtu jāpierāda sava paša indigenatmuiž-

niecība, viņam jāpierāda tikai sava celšanās no imatrikulētas

ģimenes, t. i. sava radniecība ar cilti. Saprotams, viņam tie-

sība prasīt ari savu personīgu immatrikulaciju, bet materiālā

ziņā tai nav nozīmes. Tāpat aiz tiem pašiem iemesliem ari

pirms tā ievešanas matrikulā dzimušie bērni skaitās par in-

digēniem, ja viņu tēva cilts kā indigena ievesta matrikulā no

viņu tēva, vai viņu pašu ievešanas laikā (Folkersam, Balt.

Monatschrift 43. sēj. 384. 1. p.). Tā tad atkrīt tas iemesls, aiz

kura Tiesu Palāta atraida muižnieku indigenata zaudēšanu ar

muižnieku izslēgšanu no matrikula. Ja muižnieks, kura cilts
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jau ievesta matrikulā, uz šī pamata vien jau bauda cilts tie-

sības (uz kurām, kā atzīst Tiesu Palāta, attiecās nevien kor-

porācijas tiesība, bet vispār indigenattiesība), tad muižniekam

līdz ar to loģiski pieder ari indigenats, neatkarīgi no tā per-

sonīgas ievešanas matrikulā. Muižnieks, kura cilts ievesta

matrikulā, var būt izslēgts no matrikula, lai gan viņš perso-

nīgi, līdz izslēgšanai, nav bijis personīgi ierasktīts. Bet ja

viņš tiek izslēgts, tad izslēgšana nozīmē, ka viņam atņemta

tiesība ierakstīties matrikulā; viņš nevar tikt ievests; viņš

sakarā ar izslēgšanu taisni zaudē indigenattiesības; viņam

personīgi atņemtas tiesības, kuras bauda viņa cilts,

t. i. viņš vairs nebauda nedz pašas cilts korporatīvas, nedz

pārējās tiesības, kuras dod indigenats. Tā tad nepastāv prin-

cipiela starpība starp muižnieku, kura cilts ievesta

matrikulā un kurš, lai gan personīgi vēl nav ierakstīts, bet to-

mēr bauda visas savai ciltij piešķirtās tiesības, t. i. indigenat-

tiesības. Jautājums par to, kādā veidā un ar kādām formali-

tātēm izslēdzams no matrikula muižnieks, kura cilts jau ievesta

matrikulā, bet kas personīgi nav bijis ierakstīts — nav izšķi-

rošas nozīmes, jo šis jautājums neaizskar materiālas, no indi-

genata izrietošās tiesiskās attiecības. 11. sēj. 7. p. tieši pielī-

dzina indigenatmuižhiecību (cilts muižniecību, Stammadel,

KopeHHoe jibophhctbo) vietējos matrikulos uzņemtai, t. i.

immatrikulētai muižniecībai („oder"). No 8. p. nevar, itkā per

argumentum c contrario, slēgt, ka blakus pie vietējiem matri-

kuliem piederošiem indigenatmuižniekiem, pastāvētu ari vēl

neimmatrikulēti indigeni muižnieki. 8. p. tikai tāļāk paskai-

dro, ka pie 7. p. minētiem vietējiem matrikuliem pie d c ro-

ši c muižnieki sadalās 4 korporācijās. Vispirms 8. p. nerunā

par matrikulos ievestiem muižniekiem, bet tikai par pie

matrikuliem piederošiem muižniekiem, jo matrikulā no

iesākuma tika ierakstītas dzimtas kā tādas. 8. p. tāpat

runā par vietējiem matrikuliem, noteicot indigenu, t. i. pie
matrikuliem piederošu muižnieku organizāciju. Bet 8. p. nedz

pēc teksta, nedz pēc satura nedod iemesla domāt, ka 8. p.

gribētu organizēt vai atzīt kādus pie matrikuliem nepiedero-
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sus indigenatmuižniekus. Pēc loģikas nosacījumiem., ja divi

jēdzieni pielīdzināmi savā starpā, tad ari jāatzīst, ka tie divi

jēdzieni savā starpā sakrīt un sedzas: ar to izslēgts, ka viens

no tiem jēdzieniem aptvertu — bez otra jēdziena — vēl kādu

citu jēdzienu. Likums nevien pielīdzina indigenatmuižniecību

imatrikulētai muižniecībai, — to pielaiž ari pate Tiesu Palāta,
— bet tieši un kategorisiki pielīdzina ari indigenatmuižniekus

— immatrikulētiem muižniekiem (cf. ari Bunge: Kuri. Privat-

recht 36. §, 52. 1. p.; Liv. v. est. Privatrecht 55. §, 101. 1. p.).

Likums izšķir: I.) Primāru (pirmatnēju) indigenattiesības

iegūšanu ar uzņemšanu korporācijā un ierakstīšanu. matrikulā

(11. sēj. 10.—21. p. p.) un proti: 1) uz ķeizara pavēli (ar ķei-

zara žēlastību) 11. p., 2) ar indigenatmuižniecības korporāciju

lēmumu 12. p.): a) uz paša muižnieka lūgumu (14.—18. p. p.),

b) uz pašas indigenatmuižniecības korporācijas iniciatīvu (19.

un 21. p. p.); pēc tādu personu uzņemšanas un to ierak-

stīšanas matrikulā, viņu dzimta bauda visas muižniecības

korporācijām piešķirtās tiesības (21. p.). II.) Atvasinātu indi-

genattiesību iegūšanu (22. p.), 1) ar dzimšanu (23. p.), 2) ar

laulību (24. p.). Pēc savām sekām un tām juridiskām attie-

cībām, kuras izceļas no dažādiem indigenāta iegūšanas vei-

diem, pēdējie pilnīgi identiski. Tā tad indigenatmuižniecība

ārpus matrikula nav domājama. Nav domājams, ka muižnieks,

kura dzimta ievesta matrikulā un tādēļ pieder pie matrikula,

nepiederētu pie indigenāta un otrādi, jo likums paredz indi-

genatmuižniecības korporāciju un ari to, ka indigenattiesības,

t. i. kārtu tiesības pāriet uz indigenatmuižnieku bērniem un

sievu. Pretēji Tiesu Palātas domām, indigenāts netiek ie-

gūts caur piederību pie imrnatrikulētas cilts, bet gan

caur dzimšanu vai laulību. Piederība pie imrnatrikulētas

ģimenes vai cilts, privāttiesību nozīmē, nevar izbeig-

ties (cf. 111. sēj. 256. p.), pat tad, kad uz Krim. tiesas sprieduma

pamata (11. sēj. 885. p.) indigenatmuižnieks, un muižnieks vis-

pār, zaudē savas muižnieku kārtas tiesības. Tā tad, nedz tad,

kad muižnieks zaudē savas kārtu tiesības (11. sēj. 885. p.), nedz

tad, kad viņš zaudē tikai savu indigenatu (bet paturot sev
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vispārēju krievu dzimtmuižnieku tiesības) muižnieks nezaudē

savu pri v a t tiesisku piederību pie savas ģimenes un cilts.

Bet no tā vēl neizriet, ka muižnieks paturētu sev publiski

tiesisku piederību pie savas cilts un ģimenes, kuru noteic viņa

kārtu attiecības. Tādu piederību gan pārtrauc tie tiesas

spriedumi vai kārtu korporācijas lēmumi, kuri atņem muiž-

niekam viņa kārtu tiesības, vai nu pilnīgi (885. p.), vai pa da-

ļai, (t. i. attiecībā uz tā priviliģēto stāvokli muižniecībā), t. i.

attiecībā uz indigenatu: 890. p.). Ar tādu kārtas tiesību at-

ņemšanu, muižnieks zaudē savus publiski tie-

siskus sakarus ar savu immatrikulēto ģime-

ni un cilti, zaudē savu piederību piešāvās ģimenes un

cilts publisku tiesību nozīmē. Ar to muižnieks zaudē to

piederību, kura nozīmē nevien publiskas (korporācijas) tiesības,

bet ari tās privātās tiesības, kuras Privatlikums saista kā ar

muižnieka kārtu vispār, tā ari ar muižnieku priviliģētu kārtu

(t. i. ar indigenatu) atsevišķi. Ar šo tikai izskaidrojams un

saprotams 11. sēj. 893. p., pēc kura indigenatmuižnieka izslēg-

šana no matrikula attiecās tikai uz viņu personīgi, bet nevis

uz viņa ģimeni un pēcnācējiem. Izslēgtā muižnieka publiski

tiesiskā piederība pie savas ģimeņes un cilts neaizkar

viņa privattiesiskās ģimenes attiecības un otrādi. Publiskās

tiesības, kuras piederēja viņa ģimenei, muižnieka izslēg-

šanas (no muižniecības vai indigenata: 885., 890. p. p.)

dienā, viņa ģimene patur sev ari pēc tam, jo. indigenatu

iegūst ar dzimšanu un laulību (11. sēj., 22. p.). Pirms izslēg-

šanas, muižnieks vēl piederēja pie savas vispārējās vai pri-

viliģētās muižnieku kārtas. Ņemot vērā, ka pēc vispārējiem

nosacījumiem kriminālu vai disciplināru atbildību nes tikai

vainīgais un tādēļ sods uzliekams tikai uz vain ī g o, tad

vainīgā ģimenei jāpaliek ārpus kārtu atņemšanas vai iero-

bežošanas sekām. Ģimene varētu zaudēt savas kārtu tiesības

tikai tad, ja likums to tieši būtu paredzējis. Pastāvošie likumi

to neparedz. Turpretīm krievu 1885. g. sodu likums taisni

uzsvēris (1885. g. sodu lik. 46., 24. p. p. un krievu

kārtu likums 46. p.), ka kārtas zaudējums nav attiecināms uz
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notiesātā muižnieka ģimenes locekli, kas dzimis (resp. ar kuru

tas iestājies laulībā) pirms kārtu tiesību atņemšanas. 1903. g.

sodu likums vairs nemin par tādām sekām, kā jādomā, tādēļ,

ka tās saprotamas pašas par sevi. Pēcnācēji, kuri dzimuši

pēc muižnieku izslēgšanas (vispārējas t. i. ar tiesas sprie-

dumu, vai tikai no matrikula) vairs nevar iegūt muižniecību

resp. indigenatu ar dzimšanu (saprotams no izslēgta muiž-

nieka) : viņš vairs nepieder pie muižniecības (885. p. paredzētā

gadījumā) vai pie indigenata (890. p. paredzētā gadījumā).
Tiesu Palāta, bez tālākas motivācijas, iziet no tā, ka 893. p.

atstājot indigenata (korporācijās) tiesības taisni tiem izslēgtā

muižnieka bērniem, kuri dzimuši pēc tā izslēgšanas. No tā

Tiesu Palāta, pēc teikuma: „nemo plus juris m alium trans-

ferre potest, quam ipse habet" taisa slēdzienu, ka izslēgtam

indigenatmuižniekam būtu jāpatur indigenatmuižniecību, jo
citādi viņš nebūtu varējis savas indigenattiesības pārnest uz

saviem pēc izslēgšanas dzimušiem bērniem. 893. p. nepielaiž

tādu interpretāciju nedz pēc gramatiskās nedz pēc loģiskās

iztulkošanas. Tāda interpretācija tieši runātu pretim nupat

pievestiem vispārējiem nosacījumiem. Tiesu Palātas slē-

dziens nepareizs vispirms tādēļ, ka 893. p. nenosaka, ka pēc

izslēgšanas dzimušie bērni būtu uzskatami par indigeniem

muižniekiem. No otras puses Tiesu Palātas slēdziens, jau ari

pats par sevi nepareizs, neatkarīgi no 893. p. nepareizās inter-

pretācijas, Pat ja 893. p. būtu nosacījis, ka izslēgta muiž-

nieka — p ē c tā izslēgšanas dzimušie bērni paturētu sev indi-

genattiesības, tāds nosacījums, kurš pilnīgi atkāptos no vis-

pārējiem nosacījumiem, būtu uzskatams tikai kā lex singularis

tādiem; pēc viņa izslēgšanas dzimušiem, bērniem par labu

(pēc priv. lik. 2546. p. par sukcesiju „cx pacto et providentia

majorum, vai Priv. lik. 1887. p.: par reprezentācijas tiesībām

izteiktiem principiem). Bet tāds izņēmuma likums (lex sin-

gularis), kurš runā tādiem vēlāki dzimušiem bērniem par labu,

būtu bijis izskaidrojams taisni tikai ar to, ka izslēgtā muiž-

nieka bērni atvasinājuši savas indigenattiesības nevis no

izslēgtā tēva mantošanas ceļā, bet gan no savas izcel-
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šanās no ciltstēva, ja tas piederēja pie indigenatmuižniecības.

Bet, kā jau teikts, izslēgtā muižnieka vēlāki dzimušo bērnu

privattiesiskā piederība pie cilts vai ģimenes, pati par sevi

nevarētu attaisnot kādu publiskas (kārtu) tiesības pārēju,

kura notiek tikai ar dzimšanu, tā tad tieši no tieša priekš-

gājēja. Tādēļ, ja 893. p. būtu bijis jāiztulko pēc Tiesu Palā-

tas interpretācijas, nevar taisīt atpakaļ ejošu slēdzienu, ka

izslēgtais muižnieks patur sev savu indigenatu: viņš pats

katrā ziņā nav indigenattiesību avots priekš saviem vēlāki

dzimušiem bērniem. Jāatzīmē vēl, ka 893. pantā paredzētie

nosacījumi nav atrodami vispārējās krievu muižniecības kārtu

tiesībās. Krievu kārtu tiesības, pretēji vietējām, neatzīst

muižnieka izslēgšanu no korporācijās (matrikula), bet gan

tikai no muižnieku sapulcēm un goda amatu ieņemšanas muiž-

niecībā (krievu lik. kop. IX. sēj. 165. p.). Pēc krievu likumiem

izslēgšana — saprotams — nevar iespaidot vēlāki dzimušo

bērnu tiesības. Tādēļ krievu kārtu likums ne vārda nerunā

par izslēgšanas sekām attiecībā uz izslēgtā bērniem. Tas

apstāklis, ka 11. sēj. 890. un sek. p. p. pamatojās uz krievu

likumiem, pareizāki uz likumiem, kurus Krievijas valdība iz-

devusi priekš Baltijas guberņām, nedod mums tiesību, 890. un

sek. p. p. paredzētos nosacījumus par izslēgšanas sekām pil-

nīgi pielīdzināt krievu kārtu likumos noteiktiem nolikumiem,

un no tā slēgt, ka tāpat kā pēc krievu likumiem, tā ari pēc

mūsu likumiem, izslēgtais muižnieks zaudētu tikai savas poli-

tiskās tiesības. Pēc krievu likumiem, krievu muižineks gan

izslēdzams tikai no piedalīšanās sapulcēs un goda amatu ie-

ņemšanas, bet viņš nezaudē savas pārējās korporācijas tie-

sības: viņš tāpat kā bijis, ari paliek guberņas muižnieka kor-

porācijas loceklis. Krievu likumi vispār neparedz muižnieku

izslēgšanu no korporācijas. Kamēr pēc mūsu likumiem, iz-

slēgšanas sekas pastāv pirmkārt taisni izslēgšanā no indige-

natkorporacijas matrikula un otrkārt indigenattiesību atņem-

šanā. Saprotams, izslēgtais krievu muižnieks patur ari savas

vispārējas muižniecības īpašības un visas ar to saistītās pri-

vātās un publiskās tiesības, izņemot tikai tiesību piedalīties
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muižnieku sapulcēs un ieņemt amatus muižniecībā. Ari Kur-

zemes indigenatmuižnieks, kurš ticis izslēgts no matrikula

(indigenatmuižnieku korporācijas) patur sev visas publiskās

un privātās tiesības, kuras bauda krievu muižnieks, jo ar iz-

slēgšanu no mūsu matrikula, izslēgtais indigenatmuižnieks, kā

bijis tā ari paliek krievu muižnieks. Indigenatmuižniecība uz-

skatama gan par muižniecības priviliģētu kārtu, kuru indige-

natmuižnieks var zaudēt ar visām no indigenatmuižniecības
izrietošām publiskām un privāttiesībām uz korporācijas lēmu-

ma pamata, kurai Krievija piešķīrusi tādu varu par saviem

korporācijas locekļiem. " Izslēgtais indigenatmuižnieks paliek

krievu muižnieks, jo Krievija nav piešķīrusi krievu muiž-

niecības korporācijai attiecīgu varu muižnieku izslēgšanas

ziņā no korporācijas ar atzīmētām tiesiskām sekām, kāda vara

piederējuse Baltijas indigenatmuižniecības korporācijai.

Jāievēro pie tam vēl, ka Baltijas guberņās nav pastāvējuse

krievu guberņas muižnieku korporācija kā tāda un kā vi s-

p ā r krievu muižnieku korporācijām nav tādas ciešas orga-

nizācijas, kā Baltijas indigenatmuižniecībām. Krievu dzimt-

muižniecība, kā tāda taisni uzskatāma par indigenatmuižnie-

cības pamatu un fundamentu; atsevišķi muižnieka piederība

pie Baltijas indigenatmuižnieku korporācijas taisni pamatojas

uz tā piederību pie krievu dzimtsmuižniecības, kā tas tieši

redzams no 11. sēj. 875. p. ...

als r v s s i s c h c E r b a d c 1 i-

g c konnen sie (t. i. die «Personen, vvelche zu einer der Kor-

porationen des Stammadels der Ostseegouvernements ge-

horen" 874. p.), auch m den ūbrigen Gouvernements und Pro-

vinzen des Reichs
" (sk. ari no 11. sēj. 14., 19., p. p.). Tiesu

Palāta (spried. 15. lpp.) atraida apgalvojumu, ka «Krievijas

dzimtsmuižniecība ir indigenatmuižniecības fundaments", ne-

atzīstot to par vēsturisku faktu. Bet šis Tiesu Palātas uzskats

savukārt nesaietās ar sprieduma vēsturisko daļu (spried. 6.

lpp.), kurā aizrādīts, „ka pēc Kurzemes pievienošanas Krie-

vijai, Kurzemes indigenā muižniecība... ieguva bez

tam vēl Krievijas muižniecības tiesības..."

Ka Kurzemes indigenatmuižniecība iztaisa tikai krievu valsts
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muižniecības nozari („einen Zweig des Russischen Reichs-

dels") uzsver ari Bunge (Kuri. Privatrecht § 38). Pretēji Tie-

su Palātas domām, no 11. sēj. 894. p. nevar taisīt per argumen-

tum c contrario slēdzienu, ka no matrikula izslēgtais indigenat-

muižnieks gan zaudētu tiesības piedalīties muižniecības sa-

pulcēs un ieņemt amatu muižniecībā, bet paturētu sev vi-

sas citas (piem. privātas) tiesības. Tāda 894. p. interpretācija

taisni runātu pretim 11. sēj. 32., 890., 896. p. p. Vispirms vie-

tējās kārtu tiesības noteic principielā veidā un cx proiesso ti-

kai indigenatmuižniecības politiskās (korporatīvās) tie-

sībās un neizsmel visas tās tiesības, kuras izriet no indigenata

un kuras izslēgtais indigenatmuižnieks zaudē ar izslēgšanu.

Tā piem., 11. sēj. 883. p. piešķir muižniekam, saskaņā ar pri-

vatlikumā paredzētiem sīkākiem nosacījumiem, tiesību nodibi-

nāt majoratus un fideikomisus, un tikai no 111. sēj. 2544. p,

piez. jāslēdz, ka Kurzemē fideikomisa mantošanas priekšno-

teikums ir indigenatmuižniecība. Tādēļ, saprotams, ka likum-

devējs, paredzot kārtu likumā izslēgšanas sekas, sevišķi

mi n tikai par kārtu, t. i. korporatīvu tiesību zaudējumu. 11.

sēj. 32., 890., 894., 895. p. p. tieši runā par izslēgšanu no indi-

genatmuižniecības korporācijas un nepielaiž tulkošanu, pēc

kuras izslēgšana no korporācijas attiektos tikai uz izslēgšanu

no sapulcēm un amatiem, t. i. uz atsevišķām korporatīvām tie-

sībām. Gan varētu zināmai personai atsevišķas tiesības at-

ņemt un citas atstāt, bet nevar viņu izslēgt no korporācijas un

tai pašā laikā noteikt, ka viņai tomēr jāpaliek tai pašā korpo-

rācijā. Jau Bunge: (liv. v. esi. Privatrecht 53. § 3 p.) aizrāda,

ka dzimtsmuižniecības iedalīšanai immatrikulētā un neimma-

trikulētā muižniecībā esot nozīme galvenā kārtā publiskās

tiesībās, bet bez tam ari.privāttiesībās. Pa-

stāvošos likuma nosacījumos mēs atrodam veselu rindu aiz-

rādījumu uz to, ka indigenats pilnīgi identisks ar indigenat-

muižniecības korporāciju vai matrikulu un ka indigenatmuiž-

nieka jēdziens pilnīgi sakrīt ar immatrikulētā muižnieka jē-

dzienu. Pēc 11. sēj. 7. p. likumam zināmas tikai divas muiž-

niecības kategorijas: immatrikulētā un neimmatrikulēta muiž-
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niecība. Tas pats pants pie tam „immatrikulēto muižniecību"

taisni pielīdzina ~indigenatmuižniecībai", apvienojot abus no-

saukumus ar satiksmes vārdu „oder" Chjih), t. i.: Jeb" (bet
nevis „vai"). Pēc 10. p. — ar indigenatmuižniecību saistītās

tiesības iegūstamas ar ievešanu vietējā korporācijas matri-

kulā ; tā tad nevien indigenatkorporacijas tiesības, bet

vispār indigenatmuižniecības tiesības saistītas ar ieve-

šanu matrikulā, t. i. ar piederību pie vietējā matrikula, pie kam

10. p. neparedz izņēmumus attiecībā uz privātām tiesībām, ku-

ras izriet no indigenata. 11., 25., 27., 875., 876., p. p. stāda in-

digenat muižniekiem pretim taisni neimmatrikulē-

tu s muižniekus, bet nestāda pretim immatrikulētu indige-

nat muižnieku — neimmatrikulētam indig c n ā t muižnie-

kam, ka to nepareizi domā Tiesu Palāta, pamatojoties uz 8. p.

nepareizo iztulkošanu. Pēc 11. p. muižnieks, kurš uz ķeizara

pavēli dabun muižnieku muižu, eo ipso iestājās indigenu

muižnieku skaitā un viņa cilts ierakstāma vietējā

matrikulā. Tā tad nav domājams, indigenatmuižnieks

ārpus matrikula. Pēc 25. p. ja i,n dige n a t muižnieka meita

dodās laulībā ar ne i m m a t r i k v 1 ē tu muižnieku, tas ir ar

muižnieku, kurš nepieder pie indigenata, viņa nepiešķir savas

kārtu tiesības savam vīram un bērniem. Jāatzīmē, ka šis

pants ari taisni uzskata indigenatmuižniecību par atsevišķu

kārtu virs vienkāršas neimmatrikulētas muižniecības. Tā-

pat pēc tā paša 25. p., pie indigenat muižniecības piedero-

ša muižnieka atraitne patur sev savas ar laulību iegūtās kārtu

tiesības, ja viņa dodās laulībā ar matrikulā neuzņemtu

muižnieku. Uz «matrikulā neuzņemtu muižnieku" katrā ziņā

attiecās „no matrikula izslēgts muižnieks", kurš tā tad tiek

stādīts pretim „indigenatmuižniekam" un tādēļ jau nevarētu

sakrist ar indigenatmuižnieku, Pēc 27. p. pie indigenat-

muižniecības piederošām personām, kuras vēlās iestāties

valsts dienestā, jāiesniedz izraksts no korporācijas m a t r i k u-

-la. Tā tad savu muižniecību, t. i. indigenatm v i ž n i c c ī-

b v var pierādīt tikai ar m a trikulā ievestām ziņām.

27. p. atrodas tiešos sakaros ar 26. p., pēc kura par i n d i g c-
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n a t muižniecības pierādījumu skaitās attiecīgās cilts ievešana

vietējā matrikulā. No matrikula izslēgtais muižnieks,

saprotams, nevar uzrādīt ziņas par to, ka viņš būtu ievests

matrikulā, vai ka viņam būtu tiesības ierakstīties matrikulā;

tādēļ viņš nevar realizēt un izvest kaut kādas no indigenata

izrietošas tiesības. 876. p. no vien a s puses pilnīgi pielīdzina

indigenat muižniekus — vietēji immatriku lētiem

muižniekiem („
...

indigene, ortlich immatrikulierte Edelleute"

„KopeHHHe 3anHcamiHe bt> mtgcthvio MaTpHKyjiy HBopaHe
<*j;

no otras puses 876. p. taisni stāda indigenat muižnieku pre-

tim vietējā matrikulā neuzņemtam muižniekam. Tā

tad 876. p. (kā ari 25. p.) uzstādu starpību nevis starp muiž-

niecības korporācijas matrikulā uzņemtu un neuz-

ņemtu indigenatmuižnieku, bet starp indigenat muižnie-

ku un matrikulā neuzņemtu muižnieku. Pie tā paša principa

pieturās ari 875. p., kurš — negativā formā — pielīdzina: pie

«indigenatmuižniecības ne piederošos muižniekus" — „ne-

immatrikulētiem muižniekiem". Tiesu Palāta no vienas puses

gan pareizi aizrāda (spried. 13. p.), ka «arvien ir runa tikai

par divām muižnieku kategorijām: immatrikulētu indi-

genatmuižnieku un neimmatrikulētu neindigenu muiž-

nieku kategoriju", un ka «Kurzemē ir tikai divas muižniecības

kategorijas un proti: pie indigenatmuižniecības

piederoša un pie indigenatmuižniecības nepiederoša"

(spried. 15. lp.). Bet tomēr Tiesu Palāta tai pašā vietā (spried.

12. lp.) apgalvo, ka esot «neimmatrikulētu indigeno

muižnieku kategorija un šai kategorijā ietilptu no muiž-

niecības korporācijas izslēgtie muižnieki". Aizrādot tāļāki,

ka «neatkarīgi no vispārējās starpības starp dzimto un perso-

nīgo muižniecību, Baltijas guberņu muižniecība sadalās pa-

matmuižniecībā (indigenatmuižniecībā) jeb

tādā muižniecībā, kas ir ievesta vietējos ma-

trikulos un tādā muižniecībā, kura matrikulos nav

ievesta", Tiesu Palāta tieši atzīst, ka indigenatmuižniecība un

immatrikulētā muižniecība — identiski jēdzieni (spried. 6. lp.).

Citās vietās (spried. 8., 9. lp.), Tiesu Palāta gan noliedz šo
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identitāti, krītot pretrunā ar sevi pašu. Taisni uz to, ka esot

neimmatrikulēto indigeno muižnieku kategorija, kurā ietilptu

izslēgtie muižnieki (spried. 12. lp.), Tiesu Palāta uzbūvē savu

kļūdaino slēdzienu par to, ka, lai gan indigenatmuižniecība un

immatrikulētā muižniecība identiski jēdzieni, tomēr indigenat-

muižnieks un immatrikulēts muižnieks nebūtu identiski jē-

dzieni. Tiesu Palāta pielaiž petitio principu: Tiesu Palāta ra-

da
— uz mākslīgas konstrukcijas pamata — atsevišķu kate-

goriju «neimmatrikulētu indigenatmuižnieku", kuru Tiesu Pa-

lāta tomēr atraida. Tiesu Palāta konsekventi spiesta no vie-

nas puses pilnīgi pielīdzināt neimmatrikulēto, bet spējīgo

immatrikulēties, indigenatmuižnieku — izslēgtam, t. i.l ne-

spējīgam immatrikulēties indigenatmuižniekam (spried. 14. lp.).
No otras puses Tiesu Palāta spiesta uzstādīt tādu teoriju

(spried. 11. lp.): 1) Vispārējās Indigenattiesības kā tādas bau-

dot muižnieks, kura cilts ievesta matrikulā; 2) korporatīvās

indigenattiesības baudot tikai muižnieks a) kura cilts ievesta

matrikulā un b) kurš bez tam, vēl pats, personīgi ievests ma-

trikulā. Šie abi Tiesu Palātas slēdzieni pirmkārt runā

pretim citiem pareiziem sprieduma motiviem (spried. 7. lp.),

pēc kuriem «zināmas personas indigenatmuižniecība tiek nodi-

bināta caur vina piederību pie cilts, kura ievesta matrikulos,

citiem vārdiem, katrs tādas ģimenes loceklis pieder pie indi-

genatmuižniecības". Tā tad kā pareizi uzsver Tiesu Palāta,

ja muižnieka cilts ievesta matrikulā, tad viņš jau skaitās par

indigenatmuižnieku; Tiesu Palāta izlaiž no acīm, ka indigenat-

muižniecība taisni jau dod korporatīvas tiesības. otrk ā r t,

Tiesu Palāta neaizrāda uz likuma pantu, pēc kura muižnieks,

kura cilts jau ievesta matrikulā, personīgi būtu vēl sevišķi

uzņemams matrikulā. Patiesi tāda panta nav. Muižnieka per-

sonīga uzņemšana un proti līdz ar cilti, paredzēta liku-

mos tikai tad, ja persona iegūst indigenatmuižniecību no jau-

na, oriģinālā iegūšanas kārtībā (11. sēj. 11.—21. p. p.). Bet

ja muižnieka cilts jau ievesta matrikulā, tad viņš uz tā-

da paša pamata vien jau bauda indigenattiesības. Tādēļ, kā

nosaka 26., 27. p. p., dēļ muižnieku indigenattiesību pierādīša-
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nas, pietiek nodibināt to faktu, ka viņa cilts ievesta matrikulā

un ka viņš pieder pie tās cilts (Folkersam: Balt Monat-

schrift 43. sēj. 384. lp.). Likums vispār runā nevis par matri-

kulā ierakstītiem muižniekiem, bet par „pie indigenat-

muižniecības piederošiem muižniekiem" (23., 24., 25., 276.,

874. p. p.; 111. sēj. 190., 621. p. p.). Tikai divos pantos (11. sēj.

76. p.; 111. sēj. 892. p. piez.) mēs sastopam aizrādījumu uz ma-

trikulā ievestiem muižniekiem. Pretēji Tiesu Palātas domām,

likums nekur neatšķir vispārējas, tā sakot pamatindigenattie-

sības, kuras piederētu indigenatmuižniekam neatkarīgi no tā

ierakstīšanas matrikulā, un bez tam vēl kādas papildu vai virs-

t'iesības un, proti, korporatīvas indigenattiesības, kuras indi-

genatmuižnieks iegūtu tikai ar personīgu ierakstīšanu: matri-

kulā. Patiesi ari korporativās tiesības bauda katrs muižnieks,

kurš pieder.pie matrikula (11. sēj. 276. p.), neatkarīgi no

tā, vai viņš jau personīgi ierakstīts, tiklīdz viņa cilts ievesta

matrikulā un viņš var pierādīt savu piederību pie cilts (26. p.).
Visa vēsturiskā indigenatmuižniecības attīstība — kā tas re-

dzams no augšā pievestā vēsturiskā pārskata — pierāda, ka

indigenat pamat tiesības jau no paša iesākuma bijušas taisni

politiskas, korporativās tiesības, kuras pamatojušās uz ie-

dzimtu nekustamas mantas valdīšanu. Tā tad indigenattiesī-
bas dalīšanu, kuru mākslīgi ieved Tiesu Palāta, nav attaisno-

jama nedz ar likumu nedz ar indigenata vēsturisko attīstību.

Juridiski neiespējams attiecināt uz vienu un to pašu indigenat-

muižnieku kategoriju: 1) indigenatmuižnieku, kurš pieder

pie matrikula ievestas cilts un kurš tādēļ nevien spējīgs per-

sonīgi ierakstīties matrikulā, bet jau patiesi bauda visas indi-

genattiesības, ja viņš pierāda savu piederību pie cilts, un 2) no

korporācijas izslēgto muižnieku, kuram taisni sakarā ar

vina izslēgšanu, nav tiesībā, un kurš tādēļ taisni nav spē-

jīgs ierakstīties matrikulā. Tiesību spēj ī g s juridisks stā-

voklis un tiesību nespējīgs juridisks stāvoklis katrā ziņā

nevar būt identiski. Prasītājs pareizi aizrāda, ka šai ziņā
Tiesu Palāta mākslīgi radījuse kādu atsevišķu neimmatri-

kulētu indigenatmuižnieku kategoriju (spried..

58



13. lp.), kuru likums neparedz un pat pielaist nevar un kuru

Tiesu Palāta radījuse tikai tādēļ, lai nodibinātu savu teoriju

par starpību starp immatrikulētu muižniecību (muižnieku) un

indigenatmuižniecību (muižnieku). Patiesi likums atzīst tikai

vienu pašu indigenatu jeb immatrikulētās muižniecības katego-

riju un pie tādas pašas «indigenat — jeb immatrikulētās muiž-

niecības" pieder to muižniecisko cilšu locekļi (piederīgie), ku-

ras uzņemtas matrikulā. Tā formulējis immatrikulētās jeb indi-

genatmuižniecības kodolu un sastāvu pats Bungs (Kuri. Pri-

vatrecht § 36), kurš pie tam taisni atsaucās uz 11. sēj. 7., 8.

p. p. Jādomā, ka 8. p. interpretācija, kuru liek priekšā pats

Bunge, gan būtu uzskatāma par autentisku. Tāpat Bunge, ap-

spriežot jautājumu, kas padots Kurzemes zemes tiesībām, aiz-

rāda, ka pēdējam padoti «visi Kurzemē dzīvojošie muižnieki

vai nu tie pieder pie Kurzemes matrikula (indigenie) jeb ne"

(Bunge 1. c. § 4., 6. lp.). Tiesu Palāta atzīst, ka, ja 8. p. būtu

skanējis: «Pie vietējās muižniecības piederošie muižnie-

ki..." (t. i. izlaižot vārdu «indigenie"), tad prasītāja domas

būtu bijušas pareizas. Tagad izrādās, ka Bunge taisni tā sa-

prot 8. p. Ar šo — pēc pašas Tiesu Palātas atzīmes — atkrīt

un sabrūk viņas mākslīgi uzbūvētā teorija par kādu iedomātu

starpību starp immatrikulētu un indigenatmuižniecību resp.

muižnieku. Bunge definē indigenatu taisni kā piederošu

pie muižniecības korpora c i j a s (§ 37: „Erworben

wird der Indigenat, d. i. die Mitgliedschaft dieser Korpora-

tion ..." t. i. Kurzemes bruņniecības korporācija). Saprotams,

ja konkrēta muižnieka personā izbeidzās piederība pie kor-

porācijas, tad jāizbeidzās ari indigenatam. Bunge, tāpat kā

ari 11. sējums, lieto nosaukumu «indigenatmuižniecība" un

«immatrikulētā muižniecība" promiscue: piem. Bunge, Kuri.

Privatrecht 38. § virsraksts: «Rechte des Adels überhaupt

und insbesondere des Indigena tadel s", pie kam Bunge

uz tādām tiesībām attiecina «immatrikulētās" muižniecības

korporativās tiesības. Savā alfabētiskā rādītājā Bunge s. v.

«Adel imatrikulierter" aprobežojās atsauksmē tieši uz v. „īn-

digenatsadel". Tikai s, v. «Indigenatsadel" Bunge savā alfa-
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betiskā rādītājā sīkāki runā par indigenatmuižnieku tiesībām,

par indigenatmuižniecības (38. § un citi) iegūšanu

un zaudēšanu: (39. §). Tai pašā 39. § Bunge paskaidro, kādā

veidā pazūd immatrikulētās muižniecības tiesības, pie

kam atsaucās uz 11. sēj. 890.—894. p. p. Tā tad āri Bunge ne-

atšķir pēc būtības indigenatmuižniecību no immatrikulētās

muižniecības. Patiesi nosaukumi un jēdzieni „Stammadel, In-

digentadel, m die ortliche Matrikul aufgenommener Adel" (11.

sēj. 7. p.) „Adelskorporation" (14. p.), „Korporation", „Ritter-

schaft" (11. sēj. 10. p.), „Korporation des Stammadels" (12., 16.

un citi p. p.), „Adelsmatrikel" (13., 14. p. p.) — pilnīgi identiski.

11. sēj. 876. p. vēl bijis spēkā, kad ticis ievests 111. sējums (pri-

vātlikums). Pēdējais līdz 1866. g. atzinis ari 11. sēj. 876. p.

paredzētās atpirkšanas tiesības, Nāherrecht, kurš bija piemē-

rojams Vidzemē (111. sēj. 1674. p.); 11. sēj. 876. p. nosaka, ka

Kurzemē tiesības uz muižnieku muižu iegūšanu pieder tikai

indige n i c m, vietēji immatrik v 1 ē t i c m mvi ž-

niekiem („blos indigene, ortlich immatrikulirte"). Jau pirms

hercogu perioda, muižnieku muižas ( t. i. feodālas muižas, ku-

rām bija jāizpilda bruņnieciskas klaušas) varēja iegūt tikai pie-

derīgie pie bruņinieku ciltīm. 1617. g. Kurzemes statūti tieši

noteikuši (39. p.), ka minētās muižas varēja iegūt tikai iedzim-

tie muižnieki („eingeborene Edelleute") „homines ignobiles et

peregrini, pr o indigenis no n rec ep t i nobilium bona

emere et possidere non debent, sub ammissione bonorum".

1642. p. komisarialais izlīgums bija nolēmis, ka tie, kuri pirms

1617. g. ieguvuši muižnieku muižas, varēja tās paturēt, bet ka

tiem, kuri tās ieguvuši pēc 1617. g. bija jānodod tās pārdevēja

tuvākiem radiniekiem pret pirkšanas cenu, ar noteikumu, ka

viņiem tiesības pārdot tās tikai muižniekiem. Šos noteikumus

sankcionējis ari 1845. g. kārtu likums, kupš tieši atzinis Kur-

zemes indigenat muižniecības izslēdzošās tiesības uz muiž-

nieku muižu iegūšanu, atļaujot ne i m a t r i k v 1 ē t i c m muiž-

niekiem, kuri tādas ieguvuši līdz 1845. g. kārtu likumu izslu-

dināšanai, tās paturēt, bet pārdot tikai Kurzemes bruņ-

niecības biedriem: „nur konnen sie selbige niemandem
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verkaufen, als Edelleuten, die nach Lage dieser Giiter 6r 11 ic h

immat riku 1 ie r t sin d" (11. sēj". 878. p.). Tā attēlo Bunge

(Kuri. Privatrecht 121. §) 11. sēj. 876., 878. p. p., vēsturi, at-

saukdamies uz minētiem 876., 878. pantiem. Saskaņā ar šo,

Bunge, savā „liv.-est. Privatrecht" (I. sēj. § 56. pkt. 61.), uz-

sver, ka pie immatrikulētās muižniecības atsevišķām

tiesībām pieder priekšrocība uz muižnieku muižu iegūšanu

(cf. § 117. pkt. c). No šī pārskata redzams, ka īpašuma tie-

sības uz muižnieku muižām var iegūt tikai indigenatmuižnieki

t. i. .vietējie immatrikulētie muižnieki. īpašuma tiesības uz šīm

muižām nepieder pie korporatīvām tiesībām, bet pie tīri pri-

vātām tiesībām. Bet viņas tomēr pēc 11. sēj. 878. p. skaidrā

teksta, piekrīt taisni immatrikulētiem muižnie-

kiem. Tādēļ izslēgtais no matrikula muižnieks nav spējīgs

iegūt muižnieku muižas. Tā tad, pretēji Tiesu Palātas teorijai,

nevar būt runa par to, ka izslēgtais no matrikula muižnieks va-

rētu paturēt nekorporativas tiesības, ka izslēgšana no matri-

kula neaizskartu izslēgta nekorporativas tiesības, un ka vispār

immatrikulētā muižniecība un indigenatmuižniecība būtu šķirti

jēdzieni. Pēc 11. sēj. 876. p. Kurzemē muižnieku muižas (Rit-

tergūter: 111. sēj. 613. p. 2. pkt, Bunge, Kuri. Priv. recht 102.

§ 188. lp.), varēja iegūt tikai i n d i gc n i c immatr ik v 1 ē-

ti c muižnieki. Saskaņā ar šo, pēc 111. sēj. 2529. p. un 2594.

p. .piez., muižnieku fideikomisu priekšmeti Kurzemē var būt

tikai muižnieku muižas, un fideikomisus var nodibināt un ie-

mantot tikai indigenatmuižnieks, t. i., immatrikulēts muiž-

nieks (Bunge, Kuri. Privatrecht 294. § 592. lp.). Kā ari šai

ziņā zem „Indigenatmuižnieka" jāsaprot «immatrikulētais

muižnieks", redzams no 11. sēj. 878. p., kurš, papildinot 876. p.,

taisni runā atkal par personām, kas nepieder pie „i m mi a t r i-

kulētās muižniecības", aizrādot, ka personas, kas ne pieder

pie «immatrikulētās" muižniecības, patur savas muižnieku

muižas, ja tās iegūtas pirms 11. sēj. pasludināšanas. Ja neimma-

trikulētais muižnieks pirms 1845. g. iemantojis muižnieku fidei-

komisu, tad tam gan tiesības paturēt to. Tādēļ, ja likuma panti,

kuriem pēc satura savā starpā tiešs sakars, lieto vieni — vie-
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nu, bet otri — otru nosaukumu par vienu un to pašu priekš-

metu, tad jāatzīst, ka abi nosaukumi pilnīgi identiski. Šo slē-

dzienu vēl formelā veidā pastiprina 111. sēj. 870. p. Šis pants

nosaka, ka personīgu īpašību zaudējums, kuras prasāmas dēļ

zināmas nekustamas mantas iegūšanas, nenoder par iemeslu —-

īpašuma tiesības zaudēšanai uz šo nekustamo mantu. Pie

tam 111. sēj. 870. p. tieši atsaucās uz 11. sēj. 893. p. Tā tad li-

kums nosaka, ka no matrikula izslēgtais muižnieks, kurš

pirms izslēgšanas no matrikula jau ieguvis muižnieku muižu,

tai skaitā ari muižnieku fideikomisu, nezaudē savas īpašuma

tiesības uz to. Ar citiem vārdiem, jā attiecīga persona ne-

bauda tās personīgās īpašības, no kurām atkarājas zināmas

nekustamas mantas iegūšana (pretēji zaudēšanai), tad tā

persona taisni nevar iegūt īpašuma tiesības uz. minēto ne-

kustamo mantu, No svara ir tas, ka 111. sēj. 870. p. tieši atsau-

cās uz 11. sēj. 893. p. Ar to teikts, ka uz personīgo īpašību zau-

dējumu, no kurām atkarājās nekustamas mantas (piem. pēc

111. sēj. 2544. p. piez., muižnieku fideikomisa) iegūšana — at-

tiecināma ari muižnieka izslēgšana no matri-

kula, par kuru sevišķi runā 11. sēj. 893. p. .— quod

erat demonstrandum. Pārpratumu novēršanai, jāaizrāda, ka

111. sēj. 870. p. otra daļa, pēc kuras īpašnieka intestat m a n t-

nieks, ja tas pats nebauda personīgas īpašības, no kurām at-

karājas attiecīgas nekustamas mantas iegūšana — gan ne zau-

dē iemantotās nekustamas mantas īpašuma tiesības. Bet šī

870. p. otrā dala nav attiecināma uz muižnieku f i d c i ko m i-

sa iegūšanu, jo fideikomisa pēcnācējs nav identisks ar

intestatmantinieku. Kamēr — pēdējais uzskatāms par mantu

devēju universalsukcesoru (111. sēj. 1693. p.), muižnieku fidei-

komisa pāreja notiek „cx pacto et providentia majorāni", ne-

atkarīgi no fideikomisa priekšgājēja (111. sēj. 2545., 2546. p. p.),
tā kā fideikomisa pēcnācējs var būt ari neidentisks ar fidei-

komisa priekšgājēja intestatmantinieku (111. sēj. 2546. p.). Ar

muižnieku fideikomisa iegūšanu saistīta Kurzemē — ipso jure

— tiesība, piedalīties muižnieku sapulcēs un baudīt b als o-

ša n a s tiesības (111. sēj. 2549. p., kas pie tam atsaucās uz Kur-
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zemes landtāga 1843. g. lēmumiem). Tāds nosacījums pilnīgi

saprotams, ievērojot 111. sēj. lik. 2544. p. piez. Nebūtu domā-

jams, ka muižnieku fideikomisa īpašniekam) nepiederētu balso-

šanas tiesības landtāgos. Jau tādēļ vien nav domājams, ka

muižnieks, kurš izslēgts no matrikula, tomēr būtu spējīgs ie-

gūt muižnieku iideikomisu, Kā ari Privatlikums pielīdzina

Indigenat muižnieku — immatri k v 1 ē t a m muižnie-

kam, starp citu redzams no 111. sēj. 892. p. piez., kura dēļ

«atsevišķām immatrikulētiem muižniekiem, .kā mui-

žu īpašniekiem, piederošām tiesībām" atsaucās ari uz

11. sēj. 883. p., t. i., uz tīri privātām tiesībām. Tā tad skaidrs,

ka taisni immatrikulētiem muižniekiem kā tādiem, in-

digenatu muižnieku nozīmē, pieder un paliek nevien korpora-

tivās, bet ari sevišķas civiltiesības, piem., nodibināt muižnieku

fideikomisus. Tādēļ — saprotams — tādas civiltiesības ne-

bauda muižnieks, kurš izslēgts no matrikula. Pie tā paša

ieskata vispār pieturās ari 1841 g. 20. jūnija ķeizara apstipri-

nātais referāts, uz kuru atsaucās 11. sēj. 875.—878. p. p., kā ari

111. sēj. 892. p. Tāpat 111. sēj. 621., 895. p. p., noteicot attiecī-

bas pret t. s. pilsoniskiem lēniem (feodiem) t. i., tīri civ i I-

tiesiskas attiecības, runā taisni par immatrikulēto muiž-

niecību. Beidzot 111. sēj. 1674. p. piešķir „BHKynHoenpaßo„Ko-

peHHOMy 3anucaHHOMy Bt ]vrbcTHyio MaTpnKyjiyHBopsiHCTßy"

attiecībā uz muižnieku muižām, t. i., atkal tīri civ i 11 ies Ī--

bas — taisni immatrikulētiem muižniekiem, atsaukda-

mies uz 11. sēj. 876. p., kurš šai ziņā savukārt runā par „m d i-

geni c m vietējiem immatrikulētiem muižniekiem". Tiesu

Palāta, kura pielaiž pretējo, līdz ar to krīt — circulus vitiosus,

ja indigenatmuižniekam, t. i., muižniekam, kura cilts ievesta

matrikulā, pieder tiesības prasīt personīgu ierakstīšanu matri-

kulā, tad tāda tiesība piederētu ari no matrikula izslēgtam

muižniekam, jo pēdējais personīgi matrikulā nav ierakstīts!

Bet patiesi, viņš taisni tādu tiesību nevar baudīt. Prasītājs aiz-

stāv tēzi, ka indigeniem, vietēji immatrikulētiem muižniekiem

piešķirtas, izslēdzošas tiesības uz muižnieku muižām ne-

būtu uzskatāmas par privilegium favorabile (Tiesa un prāv-
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nieki nepareizi runā par privilegium ~affirmativum", kurš pa-

tiesi būtu pretstats tikai privilegium ~negat:ivuni", bet nevis

odiosum, — onerosum). Tiesu Palāta to tēzi neatzīst. Prasī-

tāja uzskats attaisnojams ar 111. sēj. 713. p. piez., kura taisni

runā par vispārēju īpašuma tiesību iegūšanas i c r o b c žo ju-

m i c m, atsaukdamies uz 11. sēj. 874. un sek. p. p., tā tad ari

uz 876. p. (sk. ari Priv. lik. 3832. p. piez.). Tādēļ īpašuma tie-

sību uz muižnieku muižām iegūšanas aizliegums visiem

pārējiem pilsoņiem (izņemot „indigeniem immatrikulētiem

muižniekiem": 11. sēj. 876. p.) uzskatāms par visu pārējo pil-

soņu tiesību tiešiem ierobežojumiem, t. i., par privilegium

odiosum (onerosum). Pretēji Tiesu Palātas domām, vienai

pilsoņu šķirai par ļaunu nodibinātam privilegium odiosum

— nekad ne «korespondē" privilegium favorabile otrai šķirai

par labu. Privilegium ir jus singulare, quod contra ra-

tionem legis, izņēmuma nosacījums. Ja Tiesu Palātas uzskats

būtu pareizs, tad būtu jāatzīst, ka pastāvošie likumi sastāvētu

tikai no izņēmuma likumiem. Privilegium favorabile nav

identisks ar prasībām, un privilegium odiosum nav iden-

tisks ar pienākumiem. Ar to ari atkrīt Tiesu Palātas do-

mas, ka tiesība uz īpašuma iegūšanu uz muižnieku muižām būtu

indigenata pazīme. Patiesi indigenats neatkarājas no minē-

tām tiesībām; viņas nav nozīmīgas priekš indigenata. Tur-

pretim indigenats kā tāds tikai uzskatāms par tādu tiesību

priekšnoteikumu. Tā tad muižnieks, kas izslēgts no matrikula

un tādēļ nebauda indigenatu, nevar ari izlietot tādas civiltiesī-

bas, kuras izriet no indigenata, kā tas jau redzams ari no 111.

sēj. 870. p., 892. p. piez. Pie tā paša ieskata pieturās ari jau-

nākā literatūra: (Folkersam: Balti Monatšchrift 45. sēj. 379.

un sek. lp., Dr. Bulmerincq 1. c. 44. sēj., 299. un sek. lp.;

Klingspor Līvi. Wappenbuch, ievada 8. lp.: „die Bezeichnun-

gen: Immatrikulation, Aufnahme m die Matrikel, Erteilung des

Indigenats sind gleichbeteutend"). Beidzot jāapstājās pie jau-

tājuma par to, cik tāļu muižnieku, korporācijas atcelšana

(1920. g. 20. jūlija likums: WW. N. 151.), varētu iespaidot šīs

lietas izšķiršanu sakarā ar to apstākli, ka atbildētājs miris
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