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Tieslietu Ministrijas
VēstnesisN« 6

Kristapa Morberga lieta viņas vēsturiskā un

juridiskā apgaismojumā.
(Turpinājums.)

II) Otrs jautājums, kas paceļas šinī lietā, ir jautājums par

1882. gadā starp garā slimās Jūlijas Morberg tēvu un Kristapu

Morbergu noslēgtā līguma izdevīgumu.

Pēc 1882. g. 25. septembra līguma garā slimā Jūlija Mor-

berg saņem gadskārtēju mūža renti 1200.— rbl. apmērā.

Garā slimās Jūlijas Morberg aizgādnim — apstrīdot šo iz-

līgumu, kā neizdevīgu priekš slimās, un prasot tā atcelšanu,

jārēķinās, protams, ar to mantas stāvokli, kurā atrastos garā

slimā, ja 1882. g. izlīguma vietā notiktu laulāto Morbergu ko-

pējās mantas sadalīšana.

Es uzgāju un iesniedzu tiesai Jūlijas Morberg pirmā aiz-

gādņa, viņas tēva Emila Hugenbergera prasības sūdzību, no

kuras skaidri redzams, ka viņa meita laulībā nekādu mantu

nav ienesusi un tāpat laulības laikā pati nekādu mantu nav ie-

guvusi. Pēc Jūlijas Morberg tēva un aizgādņa domām, ievē-

rojot Viet. civ. lik. kop. formālo 126. p., Jūlijai Morberg laulī-

bas šķiršanas brīdī būtu tiesības uz V% no tās mantas, kuru

viņas vīrs Kristaps Morbergs ieguvis laulības laikā.

Ja izietu pat no tā apstrīdamā stāvokļa, ka visa tā manta,

ko Kristaps Morbergs ieguvis līdz laulības šķiršanas brīdim

(1881. g. 21. aprilim), iegājusi kopējā mantā, ari tad, lai novēr-

tētu viņa sievai pienākošos pusi no kopējās mantas, jārēķinās,

protams, ar tā laika faktiskiem apstākļiem un cenām,
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Lai gan tagad pēc 4? gadu notecējuma nav viegli noteikt

faktiskos apstākļus un mantas vērtību uz 1881. g. 21. aprili,

tomēr, pateicoties no manas puses tiesai iesniegtam dokumen-

tam, rodas diezgan neapstrīdami pierādījumi, kuri izlobās no

garā slimās Jūlijas Morberg toreizējā aizgādņa, viņas tēva

Emila Hugenbergera prasības sūdzībā formulētiem prasījumiem.

Šī prasība ievesta Rīgas Fogtu tiesas 1882. g. 3. jūnija proto-

kolā un tanī atzīmēts, ka Kristapam Morbergam laulības šķir-

šanas laikā piederējuši 4 mūra nami.
1

)

Tā kā šie nami bija ieķīlāti (jo Kristaps Morbergs, ieķīlājot

vienu namu, ieguva līdzekļus citu namu būvei), tad prasītājs —

garā slimās aizgādnis šo īpašumu vērtību atradis par iespē-

jamu noteikt starpības veidā starp viņu ienesīguma vērtību un

būvēšanas izdevumiem. Pēc tāda aprēķina Emils Hugenber-

gers pats noteicis šīs laulāto kopējās mantas vērtību uz 60.000

rubļiem, bet šķirtai sievai pienākošos V2— uz 30.000 rubļiem.

Izejot no šīs laulāto kopējās mantas vienas puses kapitālās vēr-

tības, Emils Hugenbergers pieprasījis priekš savas meitas

gadskārtēju mūža renti 1500 rubļu apmērā, — kurā pēc Emila

Hugenbergera aprēķina sastāda 5% no šķirtai sievai pienā-

košās kapitālās sumas — 30.000 rubļiem.

Lai gan tikai garāmejot Emils Hugenbergers atzīmējis, ka

Kristapam Morbergam bez minētiem 4 namiem ir vēl ari cita

manta, kuru prasītājs ar mieru ignorēt un neņemt vērā, — to-

mēr še gan nebūs nevietā un lieks aizrādījums, ka Kristapam

Morbergam tanī laikā nekādas citas mantas nevarēja būt, jo

namus viņš būvēja nevis par skaidru naudu, bet uz kredita, un

laulības šķiršanas laikā tie bija ieķīlāti; no tā loģiski izriet, ka

visa Kristapa Morberga mantība tajā laikā sastāvēja vienīgi

no šiem ieķīlātiem namiem.

*) Jau šeit pielaista acīmredzama faktiska nepareizība. Māju Aspa-

zijas bulv. ar hip. Nr. 675 Morbergs ieguvis 1874. g. 20 sept., t. i. pirms

laulības, jo laulība noslēgta 1874. g. 8. dcc. Tādā kārtā, stingri formāli

raugoties, šis nams nevarēja ietilpt kopējā mantā, kura pēc 126. p. būtu

sadalāma.
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Jūlijas Morberg mantas puses novērtēšanai ir ari vel citi

dati, lai gan viņi attiecas uz laiku par 10 gadiem vēlāku.

Lieta tāda, ka pēc gaiā slimās Jūlijas Morberg tēva un

pirmā aizgādņa nāves, viņas brālis Nikolajs Hugenbergers, kas

piesavinājās tēva aizgādnības laikā — 9 gados ietaupīto mūža

rentes dalu (3965 zelta rb[.) un uzskatāms ari par galveno

Belgarda celtās prasības iedvesmotāju un iniciatoru, 1893.

gadā 13. jūlijā, t. i. 12 gadus pēc laulības šķiršanas griezies

Bāriņu tiesā ar lūgumu atjaut viņam noslēgt ar 2 uzticamām

personām darījumu, pēc kura šīs 2 uzticamās personas garā

slimās Jūlijas Morberg vārdā celtu pret Kristapu Morbergu

prasību par īpašuma tiesību atzīšanu uz V2no kopējās laulāto

mantas, pie kam tad ari pats Nikolajs Hugenbergers savā lū-

gumā Bāriņu tiesai šo kopējās mantas pusi novērtē uz 40.000

rubļiem.

Tādā kārtā mums ir dokumentāli pierādījumi par Jūlijai

Morberg laulības šķiršanas laikā pienākošās mantas daļas no-

vērtējumu, un, kas jo sevišķi no svara, šis novērtējums iziet no

pretējās puses, no Morberga pretiniekiem, kuri, saprotams,

nebūt nav domājuši samazināt savas pretenzijas un tiesības uz

Kristapa Morberga mantu. Pirmais aizgādnis, garā slimās

tēvs, aprēķinājis Morberga sievai pienākošos mantu vērtību uz

30.000 rubļiem, Nikolajs Hugenbergers pēc 12 gadiem novēr-

tējis to uz 40.000 rubļiem.

Tagad salīdzināsim šos skaitļus ar to sumu, kuru Kristaps

Morbergs un viņa mantojuma masa faktiski izmaksājusi viņa

šķirtās sievas uzturēšanai.

Pēc 1882. g. 25. sept. izlīguma, Morbergs apņēmās izmak-

sāt sievai ikgadus 1200 rubļus un nodrošināja šo mūža renti ar

obligāciju par 24.000 rubļiem.

No 1882. gada līdz pat 1917. gada beigām Kristaps Mor-

bergs ļoti kāitīgi izmaksājis, no sākuma aizgādnim, bet vēlāk

Bāriņu tiesai, šos 1200.— rubļus zeltā, kas par 35 gadiem sa-

stāda (1200X35) 42.000 zelta rubļus.

Drīz pēc tam, sakarā ar vācu okupāciju un viņas ievesto

jauno valūtu — ostrubļiem, Kristaps Morbergs maksājis savu
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gadskārtējo renti ostrubļos un uz paša iniciativi bez jebkāda

spiediena no aizgādņa vai Bāriņu tiesas puses, 1200krievu rubļu

vietā maksājis 1200 ostrublus vai 2400 vācu markas, kas pilnīgi

saskanēja ar toreizējo Krievijas rubļa kursu.

Tādā kārtā uz 1919. g., kad vācu okupācija izbeidzās,

Kristapa Morberga iemaksātā suma līdzinājās 43.200 zelta

rubļiem.

No 1921. g., kā to Bāriņu tiesai ziņojis aizgādnis zvēr. adv.

Volframs, Kristaps Morbergs pēc sevišķas vienošanās ar viņu,

aizgādni, iemaksā pienācīgos maksājumus tieši Sarkanķalna

slimnīcai, pie kam tas pats aizgādnis aizrādījis, ka norunātie

un no Kristapa Morberga pienākošies ikgadējie maksājumi —

1200 rubli — Latvijas valūtā ir nepietiekoši slimās uzturēšanai

Sarkanķalna slimnīcā, ka slimnīca sakarā ar pieaugošo dār-

dzību aizvien paaugstina ari maksājumus un ka Kristaps Mor-

bergs sedzis tos, maksājot ievērojami vairāk nekā no viņa

pienākas.

Faktiski Kristaps Morbergs, dibinoties uz vienošanos ar

aizgādni Volframu, maksājis slimnīcai visas tās sumas, kuras

slimnīcas administrācija no viņa pieprasīja garā slimās uztu-

rēšanai un kuras pilnīgi saskanēja ar tām sumām, kuras līdz tam

slimnīcas administrācija pieprasīja un saņēma no garā slimās

Jūlijas Morberg aizgādņiem.

Tagad grūti konstatēt visu maksājumu īsto sumu zelta va-

lūtā, bet nemaz nepārspīlējot, drīzāk gan pamazinot sumas ap-

mēru, varam teikt, ka Jūlija Morberg saņēmusi no Kristapa

Morberga līdz šim laikam no 47.000 līdz 50.000 zelta rubļiem,

t. i. ievērojami vairāk par to, kas viņai pienāktos laulāto kopē-

jās mantas sadalīšanas gadījumā, un bez tam viņai ari turpmāk

līdz pat nāves dienai nodrošināts pilnīgs uzturs.

Protams, man var iebilst, ka garā slimā saņēmusi renti

ikgadus periodisku maksājumu veidā, bet kopējo mantu sada-

lot, viņa būtu saņēmusi vienreizēji visu kapitālu, pie kam šī

kapitāla procenti varētu dot lielu sumu, sakarā ar ko kapitāls

pieaugtu un viņas rokās atrastos tagad prāva skaidra manta.

Uz to es uzdrošinos iebilst, ka, ja saskaņā ar Viet. civ. lik.
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kop. 126. pantu manta tiešām būtu sadalīta un viņai būtu iz-

maksāts pieprasītais kapitāls, tad garā slimai tagad ne tikai ne-

būtu ne santima, bet ka viņas uzturēšana apgrūtinātu valsti un

sabiedrību. Šādam apgalvojumam man ir svarīgi pierādījumi.

Pirmkārt jāatzīmē, ka Kristaps Morbergs izdeva ari ka-

pitālu obligācijas veidā un līdz šim laikam šī mūža renti nodro-

šinošā obligācija par 24.000 rbļ. glabājas Bāriņu tiesā. Uni-

versitāte izteikusi piekrišanu atzīt šo obligāciju zelta valūtā.

Mūsu materiālie likumi (sk. 3995. un sek. pantus) tieši pa-

redz mūža rentes līgumu, saskaņā ar kuru viena no pusēm no-

dod otrai kapitālu pret noteiktas gada rentes maksu, pie kam

šī rente saistīta ar rentes saņēmējas personas mūža ilgumu.

Tāda kapitāla noguldīšana sava vai citu personu mūža uz-

tura nodrošināšanai pagājušā gadu simteņa beigās bija bieži sa-

stopama.

Pieņemsim, ka minētās mūža rentes nodrošinājuma vietā

garā slimās Jūlijas Morberg aizgādnim būtu izsniegts kapitāls,

kurš līdzinātos laulāto Morbergu mantas V 2toreizējai vērtībai

— kas gan būtu ar šo mantu noticis?

Saskaņā ar Viet. civ. lik. 404. p. aizbilstamo personu kapi-

tāli noguldāmi uz % galvenā kārtā valsts vai vietējās kredīt-

iestādēs.

Viņu noguldīšana pret privātām hipotēkām pielaižama vie-

nīgi ar Bāriņu tiesas piekrišanu un ar sevišķu aizgādņa at-

bildību.

Tādā kārtā pie izdalīšanas izmaksai Jūlijai Morberg pare-

dzēto kapitālu, 30.000 vai pat 40.000 rubļu, varētu apmainīt pret

valsts vai privātiem %-papīriem vai ari noguldīt uz % valsts

bankā, vai beidzot, ar Bāriņu tiesas atļauju nodot pret nekusta-

mas mantas ķīlu obligācijas veidā.

Paceļas jautājums — kāds būtu bijis šo kapitālu liktenis?

Ja to savā laikā pārvērstu obligācijā, tad, pamatojoties uz

1920. g. 18. marta likumu, šis kapitāls — aprēķinot pat 40.000

zelta rubli līdzinātos 26.666 Latvijas rubļiem.
2

)

2) 1920. g. 18. marta likums, protams, butu piemērojams ari šai obli-

gācijai kā tādai, kuru nevarētu uzskatīt parmūža rentes nodrošinājumu.
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Šī suma nebūtu pietiekoša garā slimās Vz gada uzturam

Sarkanķalna slimnīcā.

Lietas apstākļi nebūtu labāki, drīzāk varbūt sliktāki, ja par

garā slimās kapitālu iegūtu valsts vai privātu kreditiestāžu pro-

centpapīrus, jo agrākiem valsts procentu papīriem nav ne ma-

zākās vērtības un ari privātie %-papīri tikpat kā līdzinās nullei.

Ja šie mani apgalvojumi radītu jel mazākās šaubas vai

skeptisku izturēšanos, tad vajaga tikai painteresēties, kas no-

ticis ar to kapitālu, kuram vajadzēja rasties un kurš ir radies

no Kristapa Morberga maksātās rentes ietaupītām un neiztē-

rētām sumām minēto 46 gadu laikā.

No Bāriņu tiesas lietas redzams un ari garā slimās aiz-

gādnis ļoti labi to zin, ka no sākuma pirmo 9 gadu laikā, ka-

mēr slimo uzturēja Sarkanķalna slimnīcas 111. klasē, viņas tēvs

ietaupījis 3965 zelta rubļus, kurus noslēpis un piesavinājies garā

slimās brālis Nikolajs Hugenbergers. Šī suma gāja zudumā

un neviens no aizgādņiem nav parūpējies par tās atpakaļdabū-

šanu.

Pēc tam, kad Kristaps Morbergs no 1891. g. pienācīgās

iemaksas (1200 rub. gadā) sāka iemaksāt Bāriņu tiesai, aiz-

gādņi iztērēja garā slimās uzturam tikai dalu no šīm iemaksām,

pamazām atkal iekrāja zināmu kapitālu, par kuru iepirka

%-papīrus.

Tas pats garā slimās brālis, Nikolajs Hugenbergers, 1913. g.

10. septembrī griezās Bāriņu tiesā ar lūgumu izsniegt viņam

no māsas uzturēšanai paredzētām sumām ikmēneša pabalstu,

pie kam norādīja, ka pa iepriekšējo laiku no alimentu sumām

esot ietaupīts kapitāls 8771 rbļ. 3 kap. (32771—24000=8771 r.

03 k.).3)

Tad nu ari rodas jautājums, kur palicis šis ietaupītais ka-

pitāls un par ko tas pārvērties?

Pateicoties valūtas maiņām un vēl vairāk tam, ka pro-

centu papīri zaudējuši savu vērtību, šis kapitāls līdzinās nullei.

3 ) Še neietilpst 3965 rubli, kuri bija palikuši pie Nikolaja Hugen-

bergera.
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Tas pats, kas noticis ar šo ietaupīto kapitālu, bez šaubām, no-

tiktu ari ar to kapitālu, kurš pienāktos garā slimai, ja kopējā

manta būtu izdalīta.

Ja garā slimās aizgādnis vēlētos un spētu ieņemt pilnīgi

objektivu stāvokli, viņam būtu jāsaka: paldies Dievam, ka

mantas sadalīšana nav notikusi; tikai pateicoties 1882. g. 25.

sept. izlīgumam garā slimā tagad nodrošināta līdz pat nāves

dienai, neskatoties uz revolūciju, valūtas maiņu, 1920. g. 18.

marta likumu un noziedzīgo piesavināšanos.

III) Trešais jautājums, kas stāv tiešā sakarā ar iepriek-

šējo, ir jautājums par to, vai šķirtai garā slimai Kr. Morberga

sievai bija tiesība pie laulības šķiršanas pretendēt uz ¥2 no lau-

tāto kopējās mantas, t. i. kāda manta patiesībā ietilpa kopējā

mantā un būtu jāsadala starp laulātiem pie laulības šķiršanas.

Neviens civiltiesību jautājums nav radījis tik daudz šaubu

un strīdu, kā tieši jautājums par laulāto kopējas mantas rak-

sturu un viņas sadalīšanu pēc Vidzemes pilsētu tiesībām lau-

lības šķiršanas gadījumā.

Galvenais Vietējo Civillikumu kopoj. sastādītājs Bunge

(11. 1. p. 117) par šo jautājumu izteicas: „Inwieweit durch die

Aufhebung der Ehe mittelst richterlicher Entscheidung die

VVirkungen der Gūtergemeinschaft aufgehoben werden, ent-

scheidet das rig. Stadtrecht nicht, indēm es bloss

die Bestimmung enthālt, dass eine Ehebrecherin ihr Recht auf

den Nachlass ihres Ehemannes zum Besten der Intestaterben

desselben verliert, was wohl so zu verstehen

ist, dass das Vermogen m seine alten ur -

sprunglichen Bestandtheile aufgelost und

der ehebrecherischen Frau bloss ihr Eingebrachtes zurūckzu-

nehmen verstattet werde.
4) Aile ūbrigen Fālle mūssen nach

gemeinrechtlichen Grundsātzen beurteilt werden."

Tādā kārtā 126. p. pievestie avoti jautājumu neatrisina.

4) 126. pantam pievestais Romiešu avots C. X. dc donation. inter vi-

rum et uxorem IV., 20. tulkojumā vācu valodā skan: Eine ehebrecherische

Frau darf weder ihr Mitgift zuriickverlangen, noch auf ein Leibgedinge An-

spruch machen.
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Saskaņā ar pašu 126. p. pēc laulības šķiršanas kopējā

manta atkal sadalās savās pirmējās sastāvdaļās: katrs no lau-

lātiem patur sev to mantu:

1) kuru viņš laulībā ienesis;

2) kura viņam piekritusi personīgi;

3) kuru viņš personīgi ieguvis laulības laikā (das von ihm

besonders erworbene), bet

4) manta, kuru viņi kopīgi ieguvuši laulības laikā, izda-

lāma starp viņiem līdzīgās daļās.

Tā tad likums (126. p.) paredz četras dažādas mantas ka-

tegorijas, kuras ietilpst laulāto kopējā mantā, un piešķir katram

no laulātiem pie laulības šķilšanas tiesību paturēt to mantu, kas

ietilpst pirmās trīs pievestās kategorijās un vienīgi priekš pēdējās

kategorijas (laulības laikā kopīgi iegūtā manta) noteic, ka šī

manta izdalāma starp laulātiem līdzīgās daļās.

Sakarā ar šo 126. p. nosacījumu jānoskaidro, kas tā būtu

par mantu: 1) kura laulātam personīgi piekritusi

(11. kat.) un kuru viņš personīgi ieguvis laulī-

bas laikā (111. kat.) un 2) kuru laulātie ieguvuši kopīgi

(IV. kat.).

Šim jautājumam liela juridiska nozīme, kādēļ tas jāapskata

sīkāk.

Pēc Gūrgensa domām (Eheliche Gūtergemeinschaft

126. i. p.) 126. p. izteicienā: „ko laulātais ieguvis personīgi"

likums paredz mantu, kuru viens laulātais ieguvis pretēji otra

laulātā skaidri izteiktai gribai, bet zem izteiciena: „manta,

kuru laulātie kopīgi ieguvuši" jāsaprot tas, ko viņi nopelnījuši

ar kopīgu darbu vai ietaupījuši caur tiešu ekonomiju

saimniecībā no laulībā ienestās mantas ienākumiem. 5)

Tādai izpratnei nevarētu piekrist, jo, zīmējoties uz laulātā

personīgi iegūto mantu, šis ieskats pamatojas uz divu patstā-

vīgu — vīra un sievas — gribu esamību, pie kam, kad šīs gri-

bas atrodas kolizijā, tad, pēc šī ieskata, laulātais - ieguvējs

iegūst personīgi priekš sevis.

5) Sk. Giirgens, Zeitschrift fiir Rechtswissenschaft Nr. 4/1873. g. 1. p.

39. Sk. ari paskaidrojumus manos komentāros zem 126. p.
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Patiesībā laulāto attiecības, pēc Latvijas rietumdaļā līdz

šim laikam spēkā esošām tiesībām, dibinās uz vācu mundium'a

principa, t. i. uz vīra gribas pārsvara pār sievas gribu, vīra

giiba pārvar, apspiež sievas gribu, jo vīrs ar laulību kļūst par

sievas aizbildni, padomdevēju, asistentu (11. p.); pārvaldot

kopējo mantu, vīrs rīkojas pēc savas brīvas, patstāvīgas gri-

las (12. p.), pie kam viņa pārvaldības un rīcības tiesības iero-

bežotas vienīgi tikai pie nekustamas mantas atsavināšanas un

apgrūtināšanas, ja šī manta uzskatāma par sievas vai ja to no-

pirkuši abi laulātie kopēji (83. un 84. p.). Tādā kārtā par sie-

vas gribas brīvu izteiksmi grūti runāt. No otras puses, pil-

nīgi iespējami ari tādi gadījumi, kad vīrs, gribēdams tieši no-

drošināt sievu nākotnē, iegūst kādu mantu, neraugoties uz sie-

vas protestiem un pretošanos un vismazāk domājot par iegū-

šanu priekš sevis personīgi.

Neskaidrs ir ari, kas būtu jāsaprot zem „nopelnīta ar lau-

lāto kopīgu darbu". Gūrgens, acīmredzot, domājis tikai tādu

darbu, kas pastāv abu laulāto cieši saistītā fiziskā vai garīgā

darbībā un šai ziņā Gūrgens pieslienas zemāk pievestam Erd-

maņa uzskatam.

Vācu vecā priekšreformas tiesu prakse izšķīrusi šo jau-

tājumu nevienādi un vairākos spriedumos citādi, nekā teorija —

vietējo civillikumu autoritatīvākā pazinēja un komentatora Erd-

maņa (un ari Gūrgens'a) personā (I. 1. p. 463). Tiesu prakse

izgājusi galvenā kārtā no tā pamatprincipa, ka vīra uz

ārieni izteicošos — iegūstošo darbību atbal-

sta sievas iekšējā darbība saimniecībā un bērnu

audzināšanā. Izejot no šā pamatprincipa, tiesu prakse atse-

višķos spriedumos atzinusi, ka viss tas, kas nesastāda vīra vai

sievas atsevišķu mantu, ir kopējs, t. i. uzskatāms par

abu laulāto kopēji iegūtu un tādēļ pie laulības šķiršanas izda-

lāms starp viņiem līdzīgās dalās (sal. Cvingmans 111., Nr. 294;

IV. Nr. 487; VI. Nr. 970) r> )

6) Citādi jautājums izšķirts Cvingmana spriedumos I. Nr. 11; V.

Nr. 693; VII. Nr. 1240.
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Tomēr šāds slēdziens, no vienas puses, atrodas krasā pret-

runā ar 126. p., kurš, lai gan runā tikai par kopēju mantu,

nemaz neminot atsevišķu mantu, tomēr šķiro šo kopējo

mantu četrās kategorijās un tikai kopējās mantas 4. kategoriju

sadala starp laulātiem līdzīgās dalās.

No otras puses, šāds slēdziens runā pretim 1819. pantam,

kurš pie laulāto mantu kopības izbeigšanās ar viena laulāto

nāvi, kad no laulības nepaliek bērnu, piešķir pārdzīvojušam vī-

īam % no kopējās mantas, bet pārdzīvojušai sievai V2no šīs

kopējās mantas.

Izskaidrodams minēto 18191. p., bij. Krievijas senāts (Ker-

koviusa lietā) izgājis no tā pamatojuma, ka viena laulātā nāve

nevar atņemt otram laulātam, saskaņā ar 111. g. 79. un 80. p.

piederošās īpašuma tiesības uz kopējo mantu, un nācis pie slē-

dziena, ka vienīgi pēc vīra vai sievas nāves, pie sadalīšanas, sa-

skaņā ar 1819., 1830. un 1831. p. p., noteicama atraitnes vai

atraitņa dala no tās kopējās mantas, kura pa daļām, abiem

laulātiem dzīviem esot, nevienam no viņiem atsevišķi nav pie-

derējusi.

Tas vien, ka 1819., 1830. un 1831. p. p. ievietoti nodalījumā

par laulāto mantošanu pēc Vidzemes pils. tiesībām, nevar būt

par pamatu, lai atzītu, ka daļas, kuras saņem pārdzīvojušais

laulātais, sastāda mantojumu pēc otra nāves, jo tādā gadī-

jumā būtu jāatzīst tas jau atmestais pamatojums, ka ar viena

laulātā nāvi, otrs laulātais zaudē tiesības uz kopējo mantu

un ka šī kopējā manta tādā gadījumā pārvēršas vienīgi par

mirušā īpašumu. Viss 11. nodaļas V. nodalījums paredz nevis

laulāto daļu noteikšanu mantojumā, bet gan sadalīšanu,

ar kuru noteicama pārdzīvojušā laulātā daļas kopējā manta, pie

kam 1819., 1830. un 1831. p. p. norādītās daļas nesatur sevī

nekā tāda, kas pārietu no mirušā uz pārdzīvojušo laulāto kā

mantojums. Ja šīs daļas saturētu ari mantojuma daļu,

tad likums paredzētu, kāda dala no mantas, kuru izdala at-

raitnei vai atraitnim saskaņā ar 1819., 1830. un 1831. p. p., nā-

kas viņai vai viņam kā īpašniekam un kāda — kā man-

tiniekam. Bet 111. d. nav nekādu norādījumu par manto-
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juma daļas apmēru, kādēļ jāatzīst, ka kopējas mantas da-

līšanā pārdzīvojušais laulātais ņem dalību kā īpašnieks,

bet mirušā lejupejošie vai radinieki kā mantinieki.

Tādēļ, mantas kopībai pastāvot, pārdzīvojušais lau-

lātais, manto no mirušā pēc viņa testamenta kā man-

tojumu tikai to, kas pārsniedz viņa dalu (1819., 1830., 1831.

P. p.).

Pie šāda uzskata cieši pieturējās augstākās tiesu iestādes

(sk. ari Tiesu Palātas spr. Šeinfluga un Taubes lietā) un taga-

dējā tiesu prakse, neņemot no pārdzīvojušā laulātā mantojuma

nodokli, dibinās tieši uz šiem apsvērumiem.

Tādā kārtā nevar neatzīt, ka laulībai izbeidzoties ar sievas

nāvi, viņai piederošā dala kopējā mantā nekādā gadījumā

nelīdzinās vīra daļai, bet ir mazāka.

Tā kā jautājums par laulības un ar pēdējo saistītās mantas

kopības izbeigšanas iemesliem — vai tas būtu viena laulātā

nāve vai laulības šķiršana— nekādā ziņā nevar atstāt iespaidu

uz tās katra laulātā daļas apmēru, kura paslēptā veidā kā sa-

stāvdaļa ietilpst kopējā masā, tad izriet, ka, ja laulībai izbei-

dzoties ar viena laulātā nāvi, sievas dala vienmēr mazāka par

vīra dalu, tad ari laulībai izbeidzoties ar šķiršanu šī daļa pēc

apmēra nevar kļūt līdzīga vīra daļai, izņemot, protams, gadīju-

mu, kad sieva, ienesusi laulībā sevišķu mantu vai ari saņēmusi

tādu laulības laikā (I. un 11. kat. sk. 126. p.).

Salīdzinot 1819., 1830. un 1831. pantus ar 126. pantu un se-

kojot elementārākās loģikas principiem, nevar neatzīt, ka 126.

p., paredzēdams kopējas laulāto mantas sadalīšanu sastāvdaļās,

nemaz nav domājis, ka kopējā manta jāsadala starp laulātiem

līdzīgās dalās. Gluži otrādi, ja, piem., sieva ienesusi kopējā

mantas masā zināmu mantu pie laulības slēgšanas vai ari lau-

lības laikā personīgi saņēmusi zināmu mantu mantojuma vai

dāvinājuma veidā, tad iespējams, ka viņai pie mantas dalīšanas

pienākošās dala ir lielāka par vīra dalu, turpretim, ja sieva

laulībā nekā nav ienesusi un viņai nekas nav piekritis, tad pa

lielākai daļai viņas dala būs mazāka par vīra dalu, jo 126. p.

prasa, lai triju kategoriju mantas, kas iegājušas kopējā
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mantā un proti: 1) mantu, kuru katrs laulātais ienesis lau-

lībā (bet ne viņa atsevišķo), 2) mantu, kas laulātam personīgi

kaut kādā kārtā piekritusi, piem., mantojums, dāvinājums un

3) mantu, kuru laulātais ieguvis ar personīgu atsevišķu darbu

bez jebkādas otra laulātā līdzdalības — vispirms izdalītu no

kopējās mantas un tikai atlikušā, kā kopīga, t. i. vienotām pū-

lēm un darbu iegūta manta izdalāma starp laulātiem līdzīgās

dalās.

Jautājums par to, kā jāsaprot „laulāto vienota vai kopīga

iegūstoša darbība" —ne vienmēr galīgi atrisināms. Ja abi

laulātie aizņemti vienā, kopējā un vienādā darbā vai kopā

uztur kādu tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumu: sieva pie-

ņem pasūtījumus, ved grāmatas, korespondenci, bet vīrs ar

personīgu darbu izpilda šos pasūtījumus, tad jāatzīst, kā gūtais

atalgojums še ir kopējs un iegūtā pelņa izdalāma līdzīgās daļās;

tāpat, ja laulātie tirgotos ar pienu vai uzturētu veļas mazgā-

tavu, uz sievu gulstas fiziskais darbs (govju kopšana, slauk-

šana resp. veļas mazgāšana un tīrīšana), bet uz vīru citi ar

šiem arodiem saistītie pienākumi (piena izvadāšana, tīrās veļ-as

nogādāšana pēc piederības, grāmatu un rēķinu vešana, pasū-

tījumu pieņemšana v. t. 1.), pie kam visa pelņa uzskatāma par

kopīgi iegūtu, neraugoties, ka darbs, ko veicis katrs no laulā-

tiem, pēc sava rakstura un smaguma lielākā vai mazākā mērā

var atšķirties.

Varētu ņemt vēl vienu gadījumu. Sieva nodarbojas vai nu

kā paidagogs, vai kantorī, vai kā māksliniece, vai vispār at-

rodas kādā dienestā, bet vīrs vai nu aiz slinkuma, vai slimības,

vai dzeršanas, vai nespējas piemēroties, vai beidzot aiz neiz-

devīgiem apstākļiem atrodas mājā bez darba un spiests dzīvot

uz sievas rēķina. Pēc dašiem gadiem šķir laulību un sieva,

pamatojoties uz 126. p., pieprasa, lai viņai atdotu laulības laikā

caur viņas personīgu darbu iekrātās un kopējā masā ienestās

srmas, bet vīrs prasa, lai šo sumu, kā iegūtu laulības laikā, iz-

dalītu līdzīgās daļās.

Kurš tiesnesis gan atzīs šādu vīra prasījumu par pareizu?

Liekas, ka tāpat būtu jāatrisina jautājums ari tai gadījumā, ja
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vīrs viens pats nesis visas grūtības un pūles mantu iegūstot un

krājot, ja viņš viens pats, kā architekts, inženieris, skolotājs,

ierēdnis vai t. Ļ ar savu specifisko profesionālo nodarbību gu-

vis sievas un paša uzturēšanai vajadzīgos līdzekļus, kurpretim

sieva ne tikai nav ņēmusi dalību vīra iegūstošā darbībā, bet

pēc savas dabas, audzināšanas, temperamenta vai beidzot aiz

slimības nav spējīga vai neprot piepalīdzēt vīram un dzīvo at-

sevišķu iekšējo un pat ārējo dzīvi, izlietojot tikai vīra līdzekļus.

Bet pie laulības šķiršanas viņa noteikti prasa V2no vīra iegū-

tās mantas, pamatojoties uz to, ka manta itkā iegūta kopīgi lau-

lības laika.

Šie krasi dažādie piemēri pievesti, lai pastrīpotu, ka, runā-

jot par „kopīgi laulības laikā iegūtas mantas izdalīšanu līdzīgās

dalās", ne vienmēr var atrisināt jautājumu vienādi un pēc tra-

fareta, jo tāds atrisinājums bieži vien var būt netaisns un ru-

nātu pretim likumam un proti 126. p.

Rēķinoties ar šādām ģimenes apstākļu dažādībām, vietējo

likumu lielākais pazinējs prof., Erdmans (I. 1. p. 463) sakā:

„Was jeder von den Ehegatten durch eigene Thatigkeit er-

vvcrben hat, behālt er; die Frau jedoch bloss im Falle die Nor-

men ūber Sondergutserwerb (Art. 27., p. 3 v. 5) eintreten,

der Mann m bevorzugter Weise als derjenige, welcher durch

seinen Beruf im Zweifel als der Erwerber gelten muss. Der

Letztere behālt somit m der Regel den spāteren Erwerb
7

) und

nur wenn etwas wirklich „g emein s a m" erworben \vird,

wie namentlich bei der Handelsgesellschaft, erfolgt Thcilung zu

gleichen Theilen."

Nepiekrītot atsevišķu priekšreformas vācu tiesu ieskatiem

šai jautājumā, Erdmans tālāk piezīmē, ka die hāusl i c h c

Thatigkeit der Frau kann schwerlich, wie einzelne Ge-

richtsentscheidungen meinen, als ūberall da miterwerbend

angesehen \verden, wo die Frau an der spezifischen Berufs-

thātigkeit gar keinen Antheil gehabt hat. Ebenso\venig dūrfte

7) Citādi, kaut ari nesaskaņa ar likumu, vācu tiesu spriedumi, kurus

pieved Cvingmans I. Nr. 11; HL Nr. 294; IV Nr. 487.
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ja anderseits z. B. die eheliche Vormundschaft und die Er-

ziehung der Kinder von Seiten des Mannes „a 1 s Mi 11 hā -

t i g k c i t" genūgen, um dem separaten Erwerb der Frau die

Hālfte zu Gunsten des Ehemans abzunehmen. Nur muss soviel

anerkannt werden, dass es Sache des einzelnen Falles und der

richterlichen Beprūfung sein wird, festzustellen, was Einzeler-

werb und was gemeinsamer Erwerb ist."

Izejot no šiem pietiekoši pārliecinošiem Erdmaņa apsvēru-

miem un pamatojoties uz tiem, nebūtu grūti pierādīt, ka garā

slimās Kr. Morberga sievas vārdā pieteiktiem prasījumiem un

pretenzijām trūkst jebkāda pamata, jo viņa nav ņēmusi dalību

sava vīra, kā architekta, specifiskā un profesionālā darbībā.

Cik pārliecinošs un vilinošs ari nebūtu pievestais Erdmaņa

uzskats, kuram, acīmredzot, pieslienas ari Gūrgens, tomēr pēc

manām domām stingri turēties pie šā uzskata nevarētu, jo tad

sieva būtu pilnīgi izslēgta no līdzdalības kopīgā mantas iegū-

šanas gadījumā, ja manta iegūta ■— iegādāta caur vīra speci-

fisku un profesionālu daibību. Erdmaņa uzskats daudzos ga-

dījumos var sagādāt lielu netaisnību sievai tieši tad, kad tas

būtu pilnīgi nevietā.

Nav jāaizmirst, ka ikdienišķā normālā laulāto dzīvē vīrs

pa lielākai daļai ir vienīgais mantas iegādātājs, kamēr uz sievu

gulstas visi saimniecības pienākumi un it sevišķi gādība par

bērniem, un tādā kārtā sievas iekšējā darbība ģimenē itkā pa-

pildina vīra ārējo iegūstošo darbību. Kopā saņemtas vīra un

sievas darbības ir par pamatu ģimenes labklājībai. Gādājot

par mājas ērtībām un ģimenes mieru, rūpējoties par bērnu

audzināšanu, sieva bez šaubām sagādā vīram to silto atmosfēru

ģimenē, kura ne par kādu naudu nav nopērkama, un kurā vīrs

rod un smel spēkus, kas tam nepieciešami viņa radošam un

iegūstošam darbam. Šī sievas darbība atņem viņai galvenos

spēkus un laiku, bieži laupa viņai katru iespēju nodarboties vēl

ārpus ģimenes un tādējādi iegūt kaut ko personīgi priekš sevis.

No otras puses, šādā normālā ģimenē ari vīrs, iegādājot

mantu ar savu personīgo profesionālo, kaut ari specifisko, no-
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darbošanos, parasti iegādā nevis atsevišķi priekš sevis, bet

priekš ģimenes.

Turpretim burtiski izprotot 126. p. izteicienu: „personīgi

ieguvis", sievai pie šķiršanās būtu atņemtas visas tiesības uz

mantu, kuru, kaut ari būtu iegādājis vīrs, bet ar sievas saim-

niecisko un, kam vēl vairāk nozīmes, morālisko atbalstu un

piepalīdzību.

Sievas morāliskam atbalstam, kas izteicas viņas rūpēs un

gādībā par vīru un ģimeni, bieži vien daudz lielāka nozīme

nekā fiziskai piepalīdzībai, lai gan pēdējā gadījumā sieva bez

šaubām varētu pretendēt uz līdzdalību kopīgi iegūtā mantā.

No pievestiem piemēriem kļūst skaidrs, ka tiesai, saskaņā

ar 126. p. saturu, katrā atsevišķā gadījumā ar lielu apdomību

jānoskaidro laulāto savstarpējās attiecības viņu iegūstošā dar-

bībā, ņemot pie tam vērā ne tikai fizisko, bet ari morālisko

atbalstu un palīdzību, ko viens laulātais sniedzis otram, un

tādā kārtā, ja tiesa konstatē, ka konkrēto mantu, lai gan iegā-

dājis personīgi viens laulātais, bet ar otra fizisku vai ari mo-

rālisku piepalīdzību, tad šī manta uzskatāma par kopīgi iegūtu

un tamdēļ laulību šķirot tā izdalāma līdzīgās daļās.

Tāda vispusīga apstākļu izpētīšana katrā atsevišķā gadīju-

mā ad hoc, atmetot noteikto nedzīvo trafaretu, atbilst dzīves

īstenībai, kura nekad nav vienāda, un pilnīgi saskan ar 126. p.

elastīgo saturu.

Pārejot uz šo konkrēto lietu, man jāsaka, ka pirmā Kr.

Morberga 1874. g. 8. decembrī ar mācītāja Hugenbergera meitu

slēgtā laulība no visām pusēm atzīstama par ļoti nelaimīgu.

Kā redzams no lietai pievienotās Rotenburgas slimnīcas ap-

liecības, Kr. Morbergs iekļuvis slimīgā deģenerētā ģimenē.

Psichiski slima izrādījusies netikvien viņa sieva, bet ari trīs

citi šīs ģimenes locekli slimojoši ar to pašu gara slimību.
8

)

8) Attiecībā uz maniem tiesai sniegtiem paskaidrojumiem dažos laik-

rakstos, kā piem. „Jaunākās Ziņās" 16. 11. 29. g. Nr. 39 un „Riga am Sonn-

tag" 14. 11. 29. g. parādījies sekoša satura atspēkojums: «Paskaidrojums.

Sakarā ar 9. febr. ievietoto ziņojumu „Kāpēc Kristaps Morbergs šķīrās no
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Skaidrs, ka nedziedināmā slimība bija ģimenē iedzimta un

iekš kam ari šīs laulības traģēdija. Vai tas bija zināms Hugen-

bergera ģimenē? Es esmu pārliecināts, ka tas bija zināms, jo

vecāko meitu Sofiju Mitčatek, dzim. Hugenberger, nogādāja uz

Rotenburgas slimnīcu 1874. g. 14. novembrī, t. i. 3 nedēļas pirms

Kr. Morberga un viņas māsas kāzām (1874. g. 5. decembrī).

Viegli saprast, ka vienīgi tā ideja, ka viņš saistīts laulības

saitēm ar ģimeni, kurā gandrīz vai visi vājprātīgi,

varēja satriekt jaunā Kr. Morberga dzīvi. Jādomā, ka sakarā

ar šo starp Kr. Morbergu un sievas tēvu un brāli ir notikušas

sarunas, kāds raksturs tām bijis, kļūst skaidrs, ja ņem vērā,

ka naids starp Kr. Morbergu un vienīgo veselo sievas brāli

Nikolaju Hugenbergeru nogājis līdz savstarpējiem atklātiem ap-

vainojumiem. Turpmāk Nikolajs Hugenbergers ari uzstājies

kā iniciators pret Kr. Morbergu ierosinātā prasībā. Protams,

ka še nav nozīmes jautājumam, kurš tieši bijis vainīgs pie tā-

dām sadursmēm; mums no svara, ka Kr. Morberga ģimenes

pirmās sievas" — Helene Hugenbergers paskaidro: „Ne es, ne manas mi-

rušās māsas, ne citi Hugenbergera 4 bērni nav bijuši vājprātīgi."

Loti nožēloju, ka mani paskaidrojumi negribot skāruši viena Hugen-

bergera ģimenes locekļa intereses, bet tie dibinās uz oficiāliem aktiem un

nerada nekādu šaubu. Bez tam pats nelaiķis mācītājs Hugenbergers, kas

miris 1891. gadā 19. aprilī, īsi pirms nāves (1891. g. 17. aprilī) pie Rīgas

notāra sastādījis testamentu, kurā, atstādams visu savu mantu dēlam Ni-

kolajam, raksta:

Mana laulība ar sievu Johannu, dz. Cigler, šķirta 1862. g. 14. jūnijā;

no šīs laulības man 5 bērni:

1) meita Sofija, prec. Mitčatek, dzim. 1852. g. 21. maijā,

2) meita Jūlija, prec. Morberg, dz. 1853. g. 15. jūnijā,

3) dēls Teodors, dzim. 1853. g. 15. jūnijā,

4) dēls Nikolajs, dzim. 1855. g. 1. martā,

5) meita Helene, dzim. 1856. g. 6. septembrī.

No augstāk pievestiem maniem bērniem 3 — Sofija, Jūlija un Teodors

slimo ar nedziedināmu gara slimību un uz visu mūžu ievietoti Rotenburgā.

Rīgas Apgabaltiesa oficiāli pasludinājusi šo testamentu 1891. gadā un

tādēļ tas nav noslēpums. Testamenta noraksts atrodams Rīgas Apgabal-

tiesas I. civilnod. 1892. g. lietās Nr. 214 un glabājas pašlaik Valsts archivā,

bet oriģināls glabājas zemes grāmatu nodaļā.
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attiecības ar tuvākiem sievas radiem bijušas tādas, ka t. s. „ģi-

menes miers", kas tik nepieciešams vīra radošam darbam, nebij

iespējams.

Katram saprotams, ka šīs attiecības pret sievas ģimeni, bez

šaubām, atsaucās ari uz vīra attiecībām pret slimo sievu.

Šī nelaimīgā laulība, kā redzams no lietām, turpinājusies

neilgu laiku, pavisam 6 gadus (no 1874. g. decembra līdz 1881. g.

21. aprilim), bet, kā redzams no lūguma dēļ laulības šķiršanas

tanī laikā slimā jau atradusies vājprātīgo namā, Pēterburgas

tuvumā) nenoliedzamas vājprātības zīmes pa-

rādījušās jau dažus gadus pirms lūguma ie-

sniegšanas. Jāņem vērā, ka likums ari vispār nepielaida

ierosināt šķiršanu aiz viena laulātā gara slimības agrāk, kā pēc

gada laika no pilnīgas slimības parādīšanās.

Mani interesēja jautājums par slimnieces slimības raksturu:

klusas vājprātības vai nemiera lēkmju — trakulības stāvoklis.

Ar slimnieci personīgi esmu sarunājies vairākas reizes. Ārsti

man paskaidroja, ka vispār viņa mierīga, loti runīga, kamēr

to neaizskar, bet pēdējā gadījumā viņa sāk tā lamāties, ka ne-

viens nav spējīgs to panest un tādos gadījumos tas var turpi-

nāties stundām. Jādomā, ka tādas lēkmes notikušas ari mājā,

sevišķi pēdējā laikā. Droši var teikt, ka savas pirmās sievas

personā Kr. Morbergs neatrada un nevarēja atrast tādu drau-

dzeni, kas viņam sagādātu ģimenes laimi un mieru, to silto

dzīvo ģimenes apkārtni, kura nav pērkama par naudu un kurā

vīrs varētu smelties morālisku spēku savai radošai un iegū-

stošai darbībai.

leskatīsimies objektivi Kr. Morberga pirmās laulības dzīvē:

Ko sieva sagādājusi viņam laulībā?

1) Viņas tēvs, ceļot prasību pret savu meitas vīru pēc lau-

lības šķiršanas prasības lūgumā rakstīja „die abgeschiedene

Ehefrau des Beklagten hat kein nennens\verthes Vermogen m

die Ehe gebracht, hat auch nachher kein Sondergut erworben".

2) Par to viņa savā personā atnesusi vīram iedzimtu

psiehisku slimību, kuras dēļ viņam bija jābaidās no

tā, kas vispār katrā normālā ģimenē rada prieku un svpīt^in
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proti, no pēcnācējiem — bērnu dzimšanas, jo uz tiem varēja

pāriet mātes iedzimtā slimība.

3) Beidzot savas ģimenes personā, kura neieraudzīja un

ienīda Kr. Morbergu, Jūlija Morberg ienesa vīra dzīvē naidu,

kurš reizēm sniedzās pat līdz apvainojumiem ar darbiem.

Šāds bija tas ģimenes miers, tā apkārtne, kurā Kr. Mor-

bergam vajadzēja gūt garīgos spēkus savam darbam.

Neraugoties uz visu šo negativo, slimīgo apkārtni, atrod

par iespējamu, izejot no 126. p., apgalvot, ka savu kolosālo

mantu Kr. Morbergs ieguvis kopīgiem spēkiem ar savu slimo

sievu.

Pamatojoties uz 126. p., es droši apgalvoju: kopējā lau-

lāto mantā nav bijis un nav mantas, kuru kopīgi ieguvuši

Kr. Morbergs un viņa slimā pirmā sieva.

Bija kopēja manta, bet nav bijis kopīgi iegūtas man-

tas un tādēļ šo mantu, saskaņā ar 126. p., starp laulātiem Mor-

bergiem izdalīt nevarēja.

Vl. Bukovskis..

(Turpmāk vel.)
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Livonijas senākās bruņnieku tiesības.

(Turpinājums.)

Art. 14.

§ 1. Ein vormunder mach noch vrowen noch kindes gut

vor gerichte nicht vorspreken edder versumen; behalven wed-

det1 he vor gerichte, dat si er schade. §2. Item ein vormun-

der mach nen gut vorkopen, noch vorschichten 2

,
noch ut-

setten, sonder vulbort der jennen, der he vormunder is, oft se

to eren jaren komen sint. § 3. Sint se benedden eren jaren,

so mogen se it wedderkeren"\ wenn se to eren jaren komen,

it blivet unstede. § 4. Versumen se sik aver, dat se it nicht

wedderropen
4

binnen jare dagen
5

,
na dem dat se to eren jaren

komen sint, so mot it stede bliven. § 5. Vormundschop mach

man upgeven, wenn man wil, unde afsetten wenn man wil
6

.

1 D. hat hier die Randglosse: «Der vvedde halven is dot gelegt, wie

vorberurt.» 2 D. vorstichtcn. B. vertauschen. 3 B. widerrufen. * MD.

wedderreden. 5 Das. und B. roohl richtiger: jare unde dage. 6ln MD.

fehlt der Schlusssatz v. a. w. m. \\.

§ 1. Ar savu (neveiklo) pārstāvību vai nokavējumu tiesas

priekšā aizbildnis nevar (kaitēt) ne atraitnes, ne bērna mantai;

ja turpretim (vinu vainas dēļ) tam tiesa uzliek soda naudu, tas

ir vinu zaudējums. § 2. Tāpat aizbildnis nevar muižu ne pārdot,

ne mainīt, ne ieķīlāt bez to atļaujas, kuru aizbildnis viņš ir, ja tie

ir pilngadīgi. §3. Ja tie nav pilngadīgi, tad vini var to (muižu)

atgūt [atsaukt], kad tie paliek pilngadīgi, jo tas nav uz visiem

laikiem. § 4. Ja turpretim viņi nokavē to atsaukt [iebilst]

gada un dienas laikā pēc tam, kad viņi ir palikuši pilngadīgi,

tad tas ir uz visiem laikiem. §5. No aizbildnības var atteik-

ties, kad tik grib, un nolikt to, kad tik grib.

Art. 15.

Sint brodere, ein, twe edder meer, dc sūsteren hebben,

unde \villen dc brodere delen 1

,
so beraden se dc sūstere er-
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sten, edder se gan to liker delinge mit eren broderen, sunder er

gut ervet wedder an dc brodere2

.

1 fehlt m MD. 2 BH. ftigen hinzu: mit des bischofs vollwort.

Ja ir brāļi, viens, divi vai vairāk, kuriem ir māsas, un ja

brāļi grib dalīties, tad viņiem jādod māsām pūrs, vai ari tās

līdzīgi dalās ar saviem brāļiem, bet māsu daļas atkal manto

brāli [ar bīskapa atļauju].

Art. 16.

Stervet ein man, dc gedelet is van sinen broderen, dc wif

unde kinder heft, dewile se
1 sik nicht verandert unde ungede-

let is van eren kindern, dc mach wol ane vormunder wesen,

oft se wil, und vērsta er gut unde ere kinder, unde schaffe

denst erem heren van erem gude
2

.

1 B. die wittib. 2 MD. lautet nach den Worten kinder heft: dat

wif blift m den giidern, dewile se sik nicht vorandert unde ungedelet is

van eren kindern unde schafft denste etc.

Ja nomirst kāds vīrs, kas ir atdalījies no saviem brāļiem,

un tam ir sieva un bērni, tad, kamēr viņa [atraitne] paliek at-

raitnēs un neatdalās no saviem bērniem, viņa var palikt bez

aizbildņa, ja to grib, un pārstāt savu muižu un bērnus, un kalpot

savam kungam par šo muižu.

Art. 17.

§ L Wert einer vrowen morgengave gegeven m dem

brutstole an gelde unde gude, dat cr
1

benomet is, des se betu-

gen mach sulf driidde des stichtes mannen, unbesproken eres

rechten, up den hilligen, dat se segen unde horden2

,
wat er ge-

ven und settet wart, des is se neger to beholden, dan er jenich

aftowinnende. § 2. Stervet ein man sunder erven darna
3

,
se

schal besitten na eres mannes dode m eres mannes gude jar

unde dach, unde helpen sine schult gelden unde plegen siner

selen.

1 St. hat offenbar unrichtig vor; emend. nach BDM. 2 In MD.

fehlt unde horden. 3 BDM. stervet er man darna sunder erven.

§ 1. Ja kādai sievai dod brūtes krēslā krienu naudā un

muižā uz viņas vārda, ko viņa var apliecināt pati kā trešā ar
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(diviem) tiesībās nevainotiem bīskapijas vīriem pie svētajiem,

kas ir dzirdējuši un redzējuši, ko viņai deva un nolika, to viņai

ir vairāk tiesības paturēt nekā jebkuram citam apstrīdēt.

§ 2. Ja pēc tam [viņas] vīrs nomirst bez mantiniekiem, tad pēc

sava vīra nāves viņa valda vīra muižu gadu un dienu un pa-

līdz dzēst viņa parādus un gādā par viņa dvēseles (aizlūgu-

miem).

Art. 18.

§ 1. Wenn averst jar unde dach umme kumt, so neme

se
1

ere morgengave an gelde, als er gelavet was; dat gelt

mach se keren, wor se wil. § 2. Wart er averst dat gut dar

vor gesettet, dat er benomet was, des en mach se nicht meer

vergeven, denn alsovele, als ere medegifte was, dat mach se

geven, wem
2

se wil. Aver dc weddergave, dat is dc morgen-

gave, dc en mach se nergen geven na erem dode, men dat er-

vet wedder
3

an eres mannes erven; is dar averst kein erve,

so ervet it dc bischop.
1 DM. so geve men er.

2 Das. wente. 3 Das. fehlt wedder.

§ 1. Bet kad paiet gads un diena, tad lai viņa ņem [tad lai

dod viņai] savu kriena naudu, kā tas viņai bij solīts; šo naudu

viņa var izlietot, kur grib. § 2. Bet ja viņai par krienu bij

ieķīlāta muiža uz viņas vārda, tad viņa to var tālāk nodot tikai

tikdaudz, cik liels bij viņas pūrs; to (dalu) viņa var dot, kam

grib. Bet (vīra noliktu) atraitnes dalu viņa nevar nevienam

atstāt pēc savas nāves, jo to atkal manto viņas vīra mantinieki;

bet ja mantinieku nav, tad to manto bīskaps.

Art. 19.

Heft averst eine vrowe ein kint, dat se betugen mach sulf

drūdde, dat it dc veer wende beschriet heft
1

,
so is aile mor-

gengave dot, unde se besittet eres mannes dccl des gudes ere

dage, unde gelt 2 sine schult unde vordert sine schult, unde

schaffet denst erem heren van dem gude.

1 DM. f. h. wenn it to der werlt kumt. 2 Das. betalet.

Bet ja sievai ir kāds bērns, un viņa var apliecināt pati kā
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trešā, ka tas ir piekliedzis četras sienas [kad tas nāca pasaulē],

tad viņa nedabū krienu, bet valda par sava vīra muižas dalu

visu savu mūžu, un maksā viņa parādus un piedzen tos un

kalpo savam kungam par šo muižu.

Art. 20.

§ 1. VVor twe brodere sint, dc delen willen, dc oldeste

schal delen, unde he heft sos weken dach; dc jungeste kese ok

binnen sos weken. Dc oldeste neme dat herwede. § 2. Sint

averst der brodere
1

drei edder veer ofte meer, so schollen se

gelik delen, und lotten denn: wat malkem Got gift, dat sisin
2

.

1 St. fūgt hinzu twe. 2 Der Schlusssatz von unde lotten an fehlt

m DM.

§ L Kur ir divi brāli, kas grib dalīties, tur jādala vecā-

kam, un viņam ir sešas nedēļas laika; jaunākam jāizvēlas (sava

dala) ari sešās nedēļās. Vecākais paņem kara apbruņojumu.

§2. Bet ja brāļu ir trīs vai četri vai vairāk, tad viņiem jādalās

līdzīgi un tad jāizlozē: ko Dievs katram dod, tas lai ir viņa.

Art. 21.

§ 1. Dc moder geit to geliker delinge mit den kinderen,

unde ervet er dccl wedder an dc kindere 1

,
unde gelt dc schult

gelik den kinderen, und beret ere dochter gelik den kinderen 2

,

§2. Wat varende have
3

is, dat gehort der moder. § 3. Tins

und tegeden m den dorpen is nene varende have unde wat ert-

vast unde nagelvast is.

1 BH. fūgen hinzu: mit des bischofs volhvort. 2 MD. unde boret

gelik eren dochtern mit den kindern. 3 Das. Wat dar an varender have.

§ 1. Mātei jāiet dalīties līdzīgi ar bērniem, un savu dalu tā

atkal atstāj par mantojumu bērniem [ar bīskapa atļauju] un

dzēš parādu līdzīgi bērniem un saņem bērna dalu līdzīgi savām

meitām. § 2. Kustama manta pieder mātei. § 3. Goba un

desmitā tiesa ciemos nav kustamā manta, tāpat ari tas, kas

piestiprināts zemei vai pienaglots.
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Art. 22.

§ L Ridder herweide is dat beste pērt, mit dem sadel,

sin ridepert mit dem sadel1

,
twe knechte perde, ein tom mit

dem sadel2

,
mit aile dem, dat men dar plecht up to vatende

3

,

unde aile dc wapen, dc dc ridder plecht to vorende
4

.

§ 2. Knechtes herweide: dat beste pert mit dem sadel, unde

twe knechtes perde, mit aile den wapen, dc dc knecht to sinem

live plach to vorende. § 3. Is dar nen herweide, men darf dar

nene maken
5

.

1 In BDM. fehlt: sin ridepert — sadel. 2) Das. mit den tomen unde

sedelen. 3 BH. zu fiihren. * DM. f. h. to sinem live. 5 DM. f. h. Ift

men se darumme bcschuldiget, dar mach se ere unschult vor don.

§ 1. Bruņnieka apbruņojums ir labākais zirgs ar sedliem,

viņa jājamais zirgs ar sedliem, divu puišu zirgi ar iemauktiem

un sedliem un ar visu, kas tur parasti pieder, un visi ieroči, ko

bruņnieks parasti valkā [uz savas miesas]. § 2. Puiša kara

apbruņojums: labākais zirgs ar sedliem un divi puišu zirgi ar

visiem ieročiem, ko puisis parasti valkā uz savas miesas.

§ 3. Ja kara apbruņojuma nav, tad nedrīkst to taisīt. [Ja viņu

(atraitni) par to apvaino, tad viņai jāpierāda sava nevainība.]

Art. 23.

Stervet eine vrowe, dc einen man heft1 und nen kint
2

gehat heft, dc moder boret er ingedome
3

unde wat se klenads

van hus gebracht heft, behalven wat se vor ere sele gift.

Dieser Artikel kommt m M. (nicht auch m D.) zmeimal vor, als Cap.
23 und 57. In dem erstern finden sich nachstehende abmeichendeLesarten:

1 hadde. 2
nene kinder. 3 ingeddmede.

Ja nomirst sieva, kurai ir [bij] virs un nav bijis neviena

bērna, mātei pieder viņas ienestā manta (mājas lietas) un tas,

ko viņa atnesusi līdz no (vecāku) mājas vērtslietās, izņemot to,

ko viņa devusi savas dvēseles labā.

Art. 24.

Stervet ein man edder eine vrowe erflos, dc lengut heb-

ben van dem stichte, dat gut velt an den bischop, unde dc
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schal ere schult gelden, so verne dat gut wendet, dat cm an-

gevallen is.

Ja kāds vīrs vai sieva nomirst bez mantiniekiem un viņiem

ir bīskapijas lēņa muiža, tad šī muiža piekrīt bīskapam, un tam

jādzēš viņu parādi, cik var segt no tās muižas, kas viņam pie-

kritusi.

Art. 25.

§ 1. Des erflosen mannes herweide gehort dem negsten

swertmage. §2. Is dar kein swertmach, so nimt it dc bi-

schop 1

.

1 BDM. ftigen hinzu: Is dar nene (hervveide), men darf nene makca.

§ 1. Bezmantinieku vīra kara apbruņojums pieder tuvā-

kam agnātam. § 2. Ja agnātu nav, tad to paņem bīskaps. [Ja

kara apbruņojuma nav, tad to nedrīkst taisīt.]

Art. 26.

Ein man edder vrowe, dc dar nene erven hebben 1

,
dc mo-

gen nen gut verkopen edder versetten ane des hern vulbort,

it si dann, dat se mogen bewisen rechte schult unde betugen

dc up den hilligen
2

.

1 dc dar — hebben fehlt m B. 2 et si dann — hilligen desgleichen.

Vīrs vai sieva, kam nav neviena mantinieka, nevar muižu

ne pārdot, ne ieķīlāt bez kunga atļaujas, izņemot (to gadījumu),

ja viņi var pierādīt likumīgu parādu un to apliecināt pie svē-

tajiem.

Art. 27.

Einer1 mach sin gut wol vorlenen to lantrechte2

,
dewile

he so stark is, dat he mach riden unde gan sunder hulpe, ane

des heren vulbort, al en heft he nene erven
3

,
oft he dan were ut

der sate
4

,
dc manschop velle 5

an den bischop 6

.

1 BDM. Ein man.
2 Das. richtiger: lenrechte. 3 DM. allene dat

he nene erven en heft. 4 Das. richtiger: efte he dat gut ut der were late.

8 Das. dc manschop aver so valt it. 6 Das. rvird hinzugefūgt: na sinem

dode. In O. fehlt der ganze Artikel.
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Katrs vīrs, kamēr viņš ir tik spēcīgs, ka var jāt un iet bez

(citu) palīdzības, var savu muižu izlēņot pēc lēņu tiesībām un

bez kunga atļaujas (un ari tad), ja viņam (vīram) nav ne-

viena mantinieka un ja viņš (līdz ar to) atsakās no šīs muižas

valdīšanas; tad [pēc viņa nāves] lēņa kunga tiesības piekrīt

bīskapam.

Art. 28.

Dc vader ervet
1

up den sone; so deit dc sone up den va-

der, dat eme dc vader gelaten hadde, wente dc vader mach

dem sone laten, wat he wil.

1 BDM. f. h. sin gut.

Dēls manto no tēva (viņa muižu), tāpat tēvs no dēla, ko

viņam tēvs ir atstājis, jo tēvs var dēlam atstāt, ko grib.

Art. 29.

Delet dc moder van dem sone, dc suster van dem broder,

dc moder ervet wedder an den son er gut na erem dode; so

deit dc suster an den broder1

; aver dc sone ervet nicht2 wed-

der an dc moder, noch dc broder an dc suster, sint se gedelet

sin.

1 BH. f. h. mit vollwort und gnaden des bischofs. 2 Ergānzt aus

BDM.

Ja māte atdalās no dēla (vai) māsa no brāļa, tad pēc mā-

tes nāves dēls atkal manto viņas muižu; tāpat brālis no māsas

[ar bīskapa atļauju un žēlastību]; bet dēli [neatstāj mantojumu]

mātei, ne ari brāli māsām (tai gadījumā), ja viņas ir izdalījušās.

Art. 30.

§ 1. Dc vader ervet up dc dochter, dc broder up dc su-

ster er gut, so se unbemannet sint unde
1

ungedelet. § 2. Vor-

andert sik ein man mit einem \vive
2

,
dc leste heft gelik recht

der ersten, unde' dc ersten gelik recht den lesten kindern 4

.

1 B. oder. 2 BDM. mit wiven. :! dc leste
—

undefehli m DM. 4 Das. dc

latesten kinder hebben gelik recht den ersten unde dc ersten gelik recht

den latesten.
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§ 1. Meita manto no tēva, māsas no brāļa, ja viņas nav

izgājušas pie vīra un [vai] atdalījušās. § 2. Ja vīrs ņem otr-

reiz sievu [sievas], tad pēdējai ir tādas pašas tiesības kā pir-

mai, un pirmās (sievas) bērniem līdzīgas tiesības ar pēdējiem.

Art. 31.

§ 1. VVelk stichtesman sin lengut verkopen wil, dc schal

dat sinem heren, dem bischop, ersten
1 beden to dren stunden,

unde nemen darto twe des stichtes manne, dc eme dat helpen

tugen up den hilligen, oft eme dc bischop des vorsaken wolde,

dat he it eme nicht gebaden hebbe. § 2. Wil he it nicht kopen,

so verkope he it, wem he wil. § 3. Dc jenne, dc it koft, dem

vorlenet it dc bischop, und he do2

van dem gude, als dc jenne

dede 3

.
§4. Wil aver dc bischop dat gut kopen, so is he dc

negeste darto umme den pennink, als it dc man verdinget heft.

§ 5. Wil dc bischop des nicht truwen\ dc man mot it war

maken up den hilligen 15

,
dat he it so dur verdinget heft.

1 fehlt m DM. 2 B. diene. 3 DM. als dc andern deden. 4 B.

entbehren. 5 In D. fehlt dc man — hilligen.

§ 1. Kurš bīskapijas vīrs grib pārdot savu lēņa muižu,

tam tā vispirms jāpiesola savam kungam, bīskapam, pa trim

lāgiem un bez tam jāņem divi bīskapijas vīri, kas viņam to pa-

līdz liecināt pie svētajiem (tai gadījumā), ja bīskaps gribētu no-

liegt (teikdams), ka vīrs viņam to neesot piesolījis. § 2. Ja

viņš (bīskaps) to (muižu) negrib pirkt, tad viņš (vīrs) var pār-

dot to, kam grib. §3. Tam, kas to pērk, bīskaps dod to

(muižu) lēņos, un viņš par to muižu dara [kalpo] to pašu, ko

pirmais darījis [ko citi darīja]. § 4. Bet ja bīskaps grib šo

muižu pirkt, tad viņam ir priekšroka par to pašu naudu, par

kādu norunājis cits. § 5. Ja bīskaps tam netic, tad vīram tas

jāpierāda pie svētajiem, ka viņš to tik dārgi ir nolīdzis.

Art. 32.

Ein man, dc erven heft, dc mach sin gut utsetten des stich-

tes man, wem he wil\

1 BH. f. h. wo das geschieht mit des bischofs vollvvort.
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Vīrs, kam ir mantinieki, var savu muižu ieķīlāt katram

bīskapijas vīram pēc patikas [bet tam jānotiek ar bīskapa at-

ļauju].

Art. 33.

Wil ein sin gut utsetten deme 1

,
dc des stichtes man nicht

en is, so is dc bischop der settinge neger umme dc penninge.

1 BDM. einem.

Ja kāds grib savu muižu ieķīlāt tam, kas nav bīskapijas

vīrs, tad bīskapam ir priekšroka ņemt ķīlā par to pašu naudu.

Art. 34.

Ein man, dc erven heft, dc en mach sodan gut nicht ver-

kopen, als cm sin vader geervet heft, edder utsetten, ane siner

erven vulbort, he moge denn bewisen echte
1

not: venknisse,

schattinge, armot
2

.

1 B. f. h. und rechte. 3 fehlt m B. Dagegen hat B. die Anfangs-

īvorte des folgenden Artikels: aber — versāumen irrig hier aufgenommen.

Vīrs, kam ir mantinieki, nevar tādu muižu pārdot, ko viņš

mantojis no sava tēva, ne ari to ieķīlāt bez savu mantinieku

atļaujas, vai ari viņam jāpierāda (ka tam uzbrukusi) nediena:

gūsts, mantas apķīlājums, nabadzība.

Art. 35.

§ 1. Aver dc erven mogen sik wol vorsumen, wedder-

spreken se it nicht binnen jar unde dach, wenn se to eren jaren

komen sint. § 2. 'VVedderspreken
1

se it denn, so beholden se

er erve, unde geven dem jennen er gelt, dat dc vader hadde

upgebort2

.

1 DM. Bespreken. 2 Das. upgehaven B. empfangen.

§ 1. Bet mantinieki var gan nokavēt (termiņu), ja viņi ne-

ceļ iebildumus gada un dienas laikā, kad tie sasnieguši piln-

gadību. § 2. Bet ja viņi iebilst (pret pārdevumu vai ieķīlā-

jumu), tad tie patur savu mantojumu un atmaksā tam naudu, ko

viņu tēvs bij saņēmis.
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Art. 36.

Wat gudes averst ein man koft edder verdenet edder ver-

worven heft, dat mach he verkopen edder versetten ane siner

erven vulbort.

Bet muižu, ko kāds vīrs pērk vai nopelna vai ieguvis, to

viņš var pārdot vai ieķīlāt bez savu mantinieku atļaujas.

Art. 37.

We gut verkoft edder versettet, dc schal sinen kopman1

waren des gudes vor juweliker ansprake jar unde dach, dar

sin dann vorwort gescheen
2

,
dc men bewisen mach, wente

vorwort breken aile rechte.

IM. jennem st. sinen kopman. 2 fehlt m BDM.

Kas kādu lietu pārdod vai ieķīlā, tam pircēja priekšā jānes

atbildība par šo lietu pret jebkādu prasījumu gada un dienas

laikā, izņemot [gadījumu], ja notikusi (pretēja) noruna, kas jā-

pierāda, jo norunas atceļ visas tiesības.

Art. 38.

§ 1. Welk man des stichtes sin gut
1 vorlenet mit soda-

nem rechte, als he
2

it heft van dem stichte, sine manne hebben

glik recht
2

des stichtes mannen. §2. Stervet dc lenher sunder

rechte erven, dc manschop ervet up den bischop, unde nicht

up wif, of up dochter, noch up suster, noch up moder
3

.

1 DM. lehn. 2 Ergānzt aus BDM. 3 St. broder, bericht. nach BDM.

§ 1. Ja kāds bīskapijas vīrs izlēņo savu muižu [lēni] ar

tādām pašām tiesībām, ar kādām viņš to saņēmis no bīskapi-

jas, tad vina (lēna) vīriem ir līdzīgas tiesības ar bīskapijas vī-

riem. §2. Ja. šis lēņa kungs nomirst bez likumīgiem manti-

niekiem, tad viņa lēņa kundzību manto bīskaps, bet ne sieva,

ne meita, ne māsa, ne māte [ne brāli].

(Turpmāk vel.)
A. Švābe.
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Latvijas mazgadīgo tiesa

(dc lege lata et dc lege ferenda).

Saturs: 1. Mazgadīgo noziedzības cēloņu raksturīgākās īpatnības un

to apkarošanas principi. — 2. Mazgadīgo noziedznieku šķirošana Latvijā pēc

viņu sastāva un nodarījumu veidiem. — 3. Mazgadīgo tiesu institūta attīstības

vēsturiskā perspektive. — 4. Ziemeļamerikas mazgadīgo tiesu sistēma. —

5. Anglijas mazgadīgo tiesu sistēma. — 6. a) Mazgadīgo tiesas un jauniešu

aizsardzības likumdošana Vācijā pirms kara. b) Mazgadīgo tiesu darbība

pēckara laikmetā Vācijā. — 7. Mazgadīgo tiesu un institūta rašanās bij.

Krievijā. 8. Latvijas maz- un nepilngadīgo audzināšanas-labošanas iestāžu

iekārta un darbība. — 9. Latvijas dibināmās jaunatnes (mazgadīgo) tiesas

struktūra.

I. Mazgadīgo noziedzības cēloņu raksturī-

gākās īpatnības un to apkarošanas principi.

Lai zinātu, kā apkarot kādu kaitīgu parādību, jāpēta viņas

cēloņi un dīgli, jo iznīcinot pēdējos, zudīs ari pats apkarojamais

ļaunums. Tāpēc ari mums, to iegaumējot, būs kaut uz īsu brīdi

jāpiegriežas mazgadīgo noziedzības cēloņu aprakstam. Uz pir-

mo acu uzmetienu tos varētu apzīmēt diviem vārdiem: naba-

dzība un audzināšanas trūkums. Tur, kur ikdienas nākas vest

vissīvāko cīņu dēl gabala dienišķās maizes, saprotams, kārdi-

nājums ķerties pie svešas mantas un citreiz ari dzīvības, ir

nesalīdzināmi lielāks, nekā citur. Skaidrs, ka dzīvojot tādos

apstākļos, bērns redz un dzird lietas, kuras jau agri met sa-

maitāšanas dīgļus viņa uzplaukstošā, pret visu tik loti uzņē-

mīgā dvēselē. Nav jāaizmirst ari tie patiešām šausmīgie dzī-

vokļu apstākli, kuri pa lielākai daļai valda lielāko pilsētu pro-

letariātā: vienā istabā bieži mīt vesela un pat vairākas ģime-

nes, un visa vinu nepievilcīgā dzīve, ari seksuālo neizslēdzot,

norisinās mazajo acu priekšā.

Nav mans uzdevums tuvāk apstāties pie šīs dzīves atse-
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Višķu ainu attēlošanas, jo saistošus un izsmeļošus aprakstus no

tās var pārpilnām atrast attiecīgos darbos.1)

No šādiem dzīves apstākļiem, kur bieži valda alkohols,

narkotiskās vielas un netiklība, nevar ari sagaidīt, ka kāds no

pieaugušiem izrādītu kādu cenšanos audzināt topošo paaudzi

labos tikumos. Un ja ari ģimenes locekļu starpā tādi ļauni

apstākli nevalda, tad, cik bieži neatgadās, ka pieaugušie visi

kā viens aiziet cauru dienu darbā un bērni tiek atstāti vai nu

pavisam bez uzraudzības, vai ari vecākā brāļa vai māsas

vadībā.

Bet nesalīdzināmi Jaunāki apstākļi ir tur, kur bērns, kuram

nav vairs viena vai abu vecāko, atrodas svešu ļaužu rokās;

kā tur viņš dažkārt netiek eksploatēts un turēts lopam līdzīgā

stāvoklī!

Rezumējot teikto par mazgadīgo noziedzības cēloņiem, mēs

jau tagad varam nākt pie atzinuma, ka tādi mīt vis-

pirms tai tuvākā apkaimē, kurā mazgadī-

gie dzīvo savu ikdienišķo dzīvi.

Nav jāpiemirst, protams, ka pie šīs apkaimes pieskaitāmas

ari darba vietas un tuvāko draugu aprindas, kurās pusaudžiem,

kam nākas pašiem pelnīt savu uzturu, ilgstoši jāuzturas. Tai-

sni šīs aprindas bieži vien, kā to pierāda pārbaudīti piedzīvo-

jumi, ir bijušas par pavedinājumu un postu daudziem mazgadī-

giem. Jo bieži ari tiesu praksē nākas sadurties ar tādiem at-

klājumiem, ka vecāks un savās palaidnībās jau norādīts biedrs

paved uz neceļiem jaunāko, vēl nesamaitāto, iemācot pēdējam

visas savas ļaunās piedzīvojumu zināšanas. Nav jāizlaiž no

acīm ari tie īpatnējie bērna psiches stimuli, kuri viņu dzen uz

vecāku biedru nedarbu pakaldarināšanu, un alkas pēc piedzīvo-

jumiem un dēkām. Un mūsdienu sēnalu literatūra, izstrādā-

dama (tā saucamos „burlaku romānos") īpašu noziedznieku

gaitu romantiku, šai bērna dzīvai un slāpstošai fantāzijai dod

bagātu, bet dziļi saindējošu barību. Ar to vien šai ziņā jau pie-

*) Sk. M. Gern c t, Bērni — noziedznieki. Maskavā, 1912. g.,

235.-263. un 367.-380 lpp.
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tiktu, neminot īpaši par kinofilmu un pornogrāfisko ražojumu

ietekmi.

Lai gan šos sevišķos mazgadīgo noziedzību veicinošos

faktorus mēs esam atzīmējuši vienīgi vispārējos un plašos vil-

cienos, tomēr izejot no tiem var ari nākt pie pietiekoši skai-

dra atzinuma, kādi īpaši būtu rodami specifi-

ski paņēmieni, ar kuriem aprakstāmais ļau-

nums apkarojams. Jo loģiski jāpieņem, ka ja nepa-

rasts ir konkrētā gadījumā noziedznieks, ar kuru mums darī-

šana, un tie apstākli, kuros viņš izceļas un dzīvo tālāk, — ari

cīņas ieročiem pret viņu jābūt pavisam citiem, nekā tas pa-

rasti pieņemts: jaunizveidotiem un apstākļiem piemērotiem.

Saprotams, ja bērna-noziedznieka (vai tikai tāda bērna,

kurš draud par to pārvērsties) dzīves apkārtne ir tāda, kas

viņam tieši nogludina ceļu uz noziegumu, tad, kā pirmais prin-

cips cīņā pret pēdējo jāuzstāda: bērna izolēšana

resp. izņemšana no šīs samaitājošās ap-

kārtnes. Bet te jāpiemetina: bērnu izolējot, tas

jāpārnes tādā citā apkārtnē, kura ir labā-

ka par agrāko un kura savukārt neveicina

viņa dvēseles tālāku noslīdēšanu morāli-

skā sabrukuma bezdibenā. Tāpēc ari pārveidoja-

mas visas pārējas pakāpes, kurām cauri ejot mazgadīgs no-

ziedznieks no valsts varas orgāniem tiek izcelts no savas ag-

rākās dzīves mītnes un pārvests citā, labojošā apkārtnē. Rei-

zē ar to atzīmējams, ka par vispār atzīto viedokli uzskatāms

tas, ka lielākas briesmas šai ziņā slēpjas taisni tajā varbūtībā,

ka pa izziņas un iepriekšējās izmeklēšanas laiku mazgadīgie

noziedznieki, ievietoti aresta telpās vai cietumos, nāk satik-

smē ar pieaugušiem noziedzniekiem, kas atstāj uz pirmiem vis-

ļaunāko iespaidu. Kā rezultāts tam konstatējams tas, ka gadī-

juma dēļ paklīdušais mazgadīgais pēc ilgākas saiešanās resp.

satikšanās ar pieaugušiem, vai ari vecākiem nepilngadīgiem,

kuriem jau aiz muguras ir savs noziedzības stāžs, iznākot brī-

vībā, gandrīz neiztrūkstoši izrādās par pārvērtušos norūdītā

aioziedzniekā-recidi vistā.
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Diemžēl, tādi paši gadījumi bieži vien atzīmējami ari attie-

cībā uz mūsu abu Latvijā esošo (Irlavas un Ropažu) mazgadīgo

audzināšanas-labošanas iestāžu iekšējā režima sekām: acīm-

redzot, tajās aiz iemesliem, par kuriem dažos vārdos tiks runāts

tālāk, audzināšanas darbs nav nostādīts uz principiem, kuri

garantētu labākus rezultātus. No savas paša, kā bij. tiesneša

prakses man jāapliecina, ka doma par to, ka tiesājamais maz-

gadīgais, nokļūstot tādā kolonijā, varētu no tās iznākt sliktāks

morāliskā ziņā nekā pirms ievietošanas, ir radījuši mūsu ties-

nešos attiecīgos gadījumos nopietnas bažas par tādas ievie-

tošanas lietderīgumu un vēlamību (protams, atsevišķos, konkrē-

tos gadījumos). {

Vispāri, jāsaka, ka cietums, kā ieslodzījuma vieta, pie tās

uzbūves, kura pieņemta starp citu ari pie mums, būtu galīgi

izslēdzams no mazgadīgo noziedzības apkarošanas līdzekļiem.
2

)

Te daudz nelīdz ari mazgadīgo turēšana nošķirtās telpās: at-

rašanās vienā kopējā ēku kompleksā tomēr nevar pilnīgi garan-

tēt, ka cietuma ikdienas gaitās kā iekš- tā ari ārpus cietuma

(vedot uz dažādām noklaušināšanām, tiesas sēdēm, pārsūtot,

etc.) mazgadīgie un pieaugušie nenāk tiešā satiksmē, kas vi-

sas pirmo labošanas pūles izjauc, kā smiltis vējā. Labākais, ko

mūsu cietumos var sagaidīt mazgadīgais, ir tas, ka viņš no pē-

dējā iznāk ne sliktāks, kā tajā iegājis.

Šos visus apstākļus it labi ir izpratuši mūsu tiesu resora

praktiskie darbinieki un tāpēc līdz pēdējai iespējamībai izmanto

viņiem attiecīgi ar likumu piešķirtās tiesības atvietot turēšanu

apcietinājumā, kā drošības līdzekļa veidu pret maz- un nepiln-

gadīgiem, ar citiem legāliem līdzekļiem (sk. krim. proc. lik.

462. p.).

Likumdevēja pretimnākšana mazgadīgiem un nepilngadī-

giem, kura radusies ar 1897. g. 2. jūnija likumā uzmestām Ūni-

jām mazgadīgo apsūdzēto procesuālā izņēmuma stāvokļa ra-

2) Šis uzskats ari jo plaši motivēts izsmeļoši un visai saistoši mūsu

tematu aizskarošā A. Rubašovas darbā: „īpašas tiesas mazgadīgiem un

bērnu noziedzības apkarošanas sistēma", Maskavā, 1912. g.
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šanai ir visai svarīga un raksturīga mūsu jautājuma analizēša-

nai bij. Krievijas tiesu darbībā.

Bet nepietiek ar to, ka mazgadīgo noziedznieku izņem,

izolē no viņu samaitājošās apkārtnes, nepietiek ar to, ka ari

cietumu, kā drošības līdzekļa veidu, izslēdz no viņa pielietoša-

nas pret mazgadīgiem, nepietiek ar negativo solu speršanu

vien. Darbs, kas iziet uz mazgadīgā noziedznieka pārvēršanu

sabiedrībai derīgā loceklī, ir pozitivs darbs, kuram jābal-

stās ari uz pozitiviem realizēšanas pamatiem. Viņa devizei jā-

būt: dodiet pamestam un paklīdušam bēr-

nam-pusaudzim to, kas viņam trūkst: izglī-

tību, audzināšanu, darbu, higiēnu!... Tad ari

viņam pašam radīsies ticība sev un saviem maziem spēkiem un

viņā briedīs veselīga dziņa pēc gaišākas nākotnes, pēc godī-

gas dzīves.

Ar to nemaz nav teikts, ka minētie soli būtu sperami tikai

tad, kad noziedzības apdraudētie mazgadīgie vēl nav nokļuvuši

tiesas priekšā, vai ari pagājuši gar to bez tālākām sekām priekš

viņiem. Taisni otrādi, visa sodu sistēma pret mazgadī-

giem un viņu labošana nostādāma un pārvēršama tā, lai šāda

apiešanās ar tiem, kā mēs to nupat norādījām par vēlamu, būtu

reāli piemērojama tiem ari pēc tiesas, ja tie jau iekļuvuši īpa-

šās audzināšanas-labošanas iestādēs. Tikai tad pēdējās pilnā

mērā attaisnos savu nosaukumu un tikai tad bez jebkādām ba-

žām mazgadīgo tiesas ar mierīgu sirdi un labām cerībām uz

sekmēm sūtīs turp viņu rokās nākušos mazgadīgos.

11. Mazgadīgo noziedznieku šķirošana Lat-

vijā pēc viņu sastāva un nodarījumu

veidiem.

Līdztekus ar agrāk teikto mums būtu jāpiegriežas ari bērnu

pastrādāto noziegumu kvalificēšanas īpatnībām pēc to veidiem.

Pārpratumu novēršanai reizē ar to atzīmēsim, ka šī darba ro-

bežās par mazgadīgiem noziedzniekiem, piemērojoties ari mūsu

sodu likumu sistēmai, uzlūkosim visur tādus, kuri sasnieguši

10—17 gadu vecumu nozieguma pastrādāšanas brīdī.
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Jau uz pirmo acu uzmetienu, iepazīstoties ar attiecīgiem

statistiskiem datiem, jākonstatē, ka izcilu vietu mazgadīgo pa-

strādāto noziegumu starpā ieņem
"

neapšaubāmi mantkārīga

rakstura noziegumi resp. galvenā kārtā zādzības. Par nožē-

lošanu jāsaka, ka taisni zādzību skaits, ko pastrādājuši mazga-

dīgie, uzrāda tendenci pēdējos gados, relatīvi un procentuāli

ņemot, augt un viņu nodarījumu tabulā ieņemt redzamāko vietu.

Bet tuvāk pēc būtības ieskatoties šajās zādzībās un anali-

zējot tos iemeslus, kuru dēļ tās tiek pastrādātas, jākonstatē tā

kardinālā starpība, kura tās šķir no pieaugušo zādzībām.

Šai ziņā attiecīgā literatūrā
3

) par vispār pieņemtiem at-

zinumiem uzskatāmi sekošie:

1) Mazgadīgo zādzības tiek pastrādātas, galvenā kār-

tā, dienišķa uztura iegūšanai. Caur to ari izskaidrojams, ka

mazgadīgie zog, kas tikai tuvāk pagadās, ja vien to var kaut

kur realizēt, kaut ari par nesamērīgi zemu cenu. Tāpat ari

mazgadīgie reti kad apstājas pie tādu zādzību objektu izvēles,

kuru iegūšanai nepieciešami izstrādāt kādu daudz maz tāļāk-

ejošu pārdomātu plānu. Tas vienkārši viņiem nav pa spēkam

un tie nav pietiekoši norūdīti.

2) Tāpat loti reti ir tie gadījumi, kad mazgadīgie zagtu

tādos apmēros, lai varētu sev no iegūtām mantām ko pataupīt

krājumam uz priekšu, kā to pie izdevības, bez šaubām, nepa-

laistu garām izdarīt kurš katrs pieaudzis noziedznieks. Taisni

otrādi, mazgadīgo zādzībām, sevišķi ja tās pastrādātas bez

pieaugušo līdzdalības, pa lielākai daļai ir sīko zādzību raksturs,

tūlitējās patērēšanas vajadzībām. Un tas ari nemaz nav pār-

steidzoši. Kam bērnam, kurš ar bailēm zog, lai remdi-

nātu savu izsalkumu, kaut ko krāt! Viņa domas pavisam ne-

noiet tik tālu.

Izņēmumi sastopami tur, kur zādzības pastrādā zaglēni-

recidivisti, kuru rīcības pamatos gul citreiz ari dziņa iegūt lī-

dzekļus baudkāres apmierināšanai. Bet šiem izņēmuma ga-

3) Skat. starp citu S. Ukšes „Bernos noziedzniekos", 4.—31. lp.,

Rīgā, pirmskara izdevums.
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dījumiem, protams, ari piemērojama izņēmuma mēraukla. Kā

tādi izņēmumi īpaši būtu pieminamas kabatu zādzības, ko pa-

strādā jau norūdītie kabatu zaglēni, kuriem tās palikušas par

ierastu nodarbošanos.

Kā tālākus mazgadīgo noziegumu īpatņus varētu atzīmēt

übagošanu līdz ar klaidonību, kura tāpat ceļas no trūcības, sa-

karā ar to, ka viņiem nav ģimenes audzināšanas un mā-

jības.

Blakus tam stāv cits mūsu sabiedrības tumšais traips —

mazgadīgo meiteņu prostitūcija, kas sevišķi zel lielākās pil-

sētās.

levērojamo vietu bērnu pastrādājamos noziegumos ieņem,

cik savādi tas neizliekas, svešas mantas bojāšanas gadījumi,

kur galvenā kārtā nākas sastapties ar dedzināšanu un dažu

ierīču (ka, piem., apgaismošanas ķermeņu, telefona-telegrafa

stabu, izolatoru) iznīcināšanu v. t. t.

Šie nodarījumi, kuru sekas gandrīz vienmēr vainīgā prāts

nevar pat nojaust un aptvert, tiek savukārt pastrādāti aiz pa-

laidnības un nerātnības, atriebības par sliktu apiešanos no pie-

augušo puses (uguns pielikšanas gadījumos) un bieži ari aiz

slimīgas ziņkāres redzēt, kas no tādas, piem., uguns pielikšanas

notiksies un kā tas izskatās. Tomēr ari tādos gadījumos tiesa

„dolus mālus" pazīmes apsūdzētā rīcībā ļoti reti kad spēj kon-

statēt.

Kā pēckara laikmeta īpatnēja iezīme uzskatāma ari kāda

jauna mazgadīgo noziedzības kategorija, kas agrāk nebija,

t,. i. piedalīšanās pretvalstiskās organizācijās un viņu darbībā.

Ka šādu gadījumu pavisam nav tik maz, izriet no mūsu tālāk

pievestiem statistiskiem datiem, no kuriem redzams, ka po-

litiskie noziegumi mazgadīgo visu noziegumu skalā ieņem lietu

iztiesāšanas periodā mūsu vispārējās tiesās ne mazāk par 10%

no visa kopējā skaitļa.

Rezumējot šos nedaudzos vārdus par mazgadīgo noziedzī-

las kvalifikāciju un tās attīstības procesu, jāsaka, ka vispārīgi

211



tā beidzamos priekškara laikos (vismaz Krievijā) bija ievē-

rojami augusi. Kaut gan šai ziņā mums trūkst noteiktu datu,

jāatzīmē, ka dažās vietās Krievijā, ko var uzskatīt Dar caur-

mēra pazīmi ari mūsu tā laika apstākļiem, noziegumu skaits

kādu piecu gadu laikā (1905.—1910. g.) bija dubultojies. 4) Lai

kaut jel cik ar cipariem rokās apgaismotu ari mūs interesējošā

jautājuma stāvokli pēckara laikā Latvijā, mēģināšu panākt to

ar tiem materiāliem, kuri atrodas manā rīcībā.

Šie statistiskie dati attiecīgā apstrādājumā būs divējādas

šķiras: pirmā ietilpst dati, kuri ņemti par 1924.—1927. g. inci.

(pēc
„
Valdības Vēstneša" pielikumos publicētiem oficiāliem ties-

lietu resora materiāliem), attiecībā uz mazgadīgo noziedznieku

(10—17 g. vecumā) kriminālo lietu skaitu visās mūsu vispā-

rējās tiesu iestādēs kopīgi, kā iepriekšējās izmeklēšanas, tā ari

lietu iztiesāšanas laikā pašā»s tiesās. Otrajā, turpretim, — dati,

kas ņemti no Galvenās cietuma valdes oficiāliem gada darbības

pārskatiem (par laiku no 1. IV. 1923. g. — 1. IV. 1927. g., pie-

lāgojot tos budžeta gada ilgumiem) attiecībā uz mazgadīgo no-

ziedznieku-ieslodzīto skaitu un viņu šķirošanu pēc vecuma,

ģimenes stāvokļa v. t. t.

Otrā grupā sagrupēti dati par tiem mazgadīgiem noziedz-

niekiem, kuri pēc viņu lietu izmeklēšanas pabeigšanas stājušies

jau apgabaltiesu priekšā. Šīs grupas datiem piemīt tā nozī-

me, ka salīdzinot tos ar pirmās grupas datiem, var skaidri

nojaust, cik lielā mērā mazgadīgo apsūdzēto saprātības obli-

gatoriskā noteikšana (1897. g. 2. jūnija likums, kurš ietverts

K. P. L. 397.—402. p. p.) ir izfiltrējusi šo skaitu, izbeidzot va-

jāšanu pret tiem, kuri atzīti no tiesas par savas rīcības nozīmi

un sekas neapzinājušiem.

4) Sk. N. Tarnovskis, Par mazgadīgo tiesu etc., Peterpilī, 1914.,

561. lp.
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Šie dati ir sekosi:

I. grupa.

Latvijas izmeklēšanas tiesnešu pie atbildī-

bas saukto mazgadīgo noziedznieku skaits

(pēc šķirām un procentuāli).

Piezīme : Atsevišķos nodalījumos zem gada apzīmējuma

skaitļu proporcijās (piem. 1924. g. i. nodalījumā — 32:96)

redzamais pirmais skaitlis ir attiecīgs noziegumu kategori-

jas mazgadīgo apvainoto skaits, kurš nostādīts pretim otram

ciparam — attiecīgā gada mazgadīgo apvainoto vispārējam

kopskaitam. Atkarībā no šīs proporcijas aprēķināta ari zem

tās redzamā procentuālā norma konkrētās noziegumu ka-

tegorijas pastrādātājiem, salīdzinot ar visu apvainoto kop-

skaitu. Tāds pats schematisks iedalījums ir ari sekojošai

otrai tabulai.
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Nr. Nr.

pēc
kārtas

Noziegumu veidu šķiras 1924. g. 1925. g. 1926. g. 1927. g. Caurmēr,

I. Mantkārīga rak-

stura noziegumi
(s. 1.31—53. nod.)

32:96vai

33,3%

65:164

vai 39,6%

52:133

vai 39.1%

69:130

vai 53,0%
41,2%

2. Nonāvēšana un

miesas boj. (s. 1.
22—23. nod.)

17,8%27:96 vai

28,1%

25:164

vai 15,2%
20:133

vai 15,0%
17;130

vai 15,0%

3. Netiklība (s. 1.

27. nod.)
8:96 vai

7,3%
17:164

vai 10,3%

13:133

vai9,8%

12:130
vai 9,2%

9,1%

4. Mantas, satiks,

ceļu, zīmju boj.
(s. 1. 30. nod.)

13:96vai

13,7%

15:164

vai 9,1%

16:133

vai 12,0%

12:130

vai9,2%
11,0%

5. Politiskie nozie-

gumi (s. 1. 3—5-

nodaļas.)
4:96 vai

2,4%
5:164

vai 3,0%
5:133

vai 3,7%
3:130

vai 2,3%
3,8%

6. Pārējie noziegu-
mi.

16:96vai

16,0%

37:164

vai 22,6%
27:133 \ ai

20,4%

17:130

vai 13,3%
18,1%



11. grupa.

Latvijas apgabaltiesām tiesāšanai nodoto

mazgadīgo noziedznieku skaits

(pēc šķirām un procentuāli).

Pēc šo datu fiksēšanas būtu loģiski sniegt tālāk analoģi-

skas ziņas 1) par notiesāto un 2) ieslodzīto mazgadīgo skaitu

pēc tām pašām noziegumu šķirām. Bet te mēs uzduramies uz

to nesaskaņotību un nepilnību, kas sastopama mūsu resora at-

sevišķo nozaru (vispārējo un miertiesu iestāžu un galv. cietu-

mu valdes) attiecīgu statistisku ziņu vākšanas un sakopošanas

sistēmā. Šie trūkumi loti traucē pienācīgo pētījumu izdarīšanu.

Diemžēl, Tieslietu ministrija nepublicē datus par notiesāto

mazgadīgo skaitu apgabaltiesās pēc noziegumu veidiem.

To pašu, attiecībā uz ieslodzītiem, nedara ari Galvenā cietumu

valde, Sakarā ar to, esmu spiests sniegt tālākus datus, grupējot

tos par mazgadīgiem ieslodzītiem no Galvenās cietumu valdes

darbības gada pārskatiem tajā apstrādājumā, kādā tie viņos

atrodami.
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Nr. Nr.

pēc

kārtas

Noziegumu veidu šķiras 1924. g. 1925. g. 1926. g. 1927. g. Caurmēri

1. Mantkārīga rak-

stura noziegumi
(s. I. 31—33. nod.)

16:57

vai 28,0%

15:42

vai 35,7%

24:58

vai 41,4%
18:57

vai 51,6% 33,4%

2. Nonāvēšana un

miesas boj. (s. 1.

22—23. nod.)

9:57

vai 15,8%
9:42

vai 21,4%
5;58

vai 18,6%

8:57

vai 14,0% 14,9%

3. Netiklība (s. 1.

27. nod.)
4:57

vai 7,0%
8:42

vai 19,0%

4:58

vai 6,9%

4:57

vai 7,0% 10,6%

4. Mantas, satiks,

ceļu zīmju boj.
(s. 1. 30. nod.)'

1:57

vai 1,7%

2:42

vai 14,8%

10:58

vai 17,2%

5:57

vai 8,8% 8,1%

Politiskie nozieg.
(s. 1. 3—5. nod.)

9:57

vai 15,8% 0,0%

5:58

vai 8,6%

9:57

vai 15,8% 10,0%

6. Pārējie noziegu-
mi.

18:57

vai 31,7%

8:42

vai 19,1%

10:58

vai 17,2%

13:57

vai 22,8% 23,6%



Latvijas cietumos notiesāto nepilngadīgo

ievietoto (t. i. līdz 21. g.) kopskaits pa gadiem

(ari % salīdzinot ar visu ieslodzīto kopskaitu).

Piezīme: % -tuala norma izrēķināta, salīdzinot ar visu maz-

gadīgo ievietoto kopskaitu.

Lai tomēr rastu sev aptuveno priekšstatu par to, cik liels

skaits nepilngadīgo ikgadus iziet cauri mūsu cietumiem, node-

rīgi iepazīties ar sekošo mazo tabulu:

Visu šķiru nepilngadīgo ieslodzīto apgro-

zījās Latvijas cietumos

(t. i. uz attiec, gada 1. I. tais atradās, pieskaitot vēl pa gada

laiku klāt pienākušos).

1923. g. 1924. g. 1925. g. 1926. g.

2444 2418 2196 2263

Piezīme : Par nepilngadīgiem tabulās dēvēti 10—21

gadus veci.

Šķirojot uz noteiktu datumu Latvijas cietumos atrodošos

nepilngadīgos (10—21 g. vecumā) ieslodzītos, zem izmeklēša-

nas sastāvošos un notiesātos, mēs dabūjam sekošu tabulu:
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Noziegumu veidi, pēc kuriem

to nodarījumi tiesā kvalificēti J b. g.

Z4.—,

b g.

Z5.—i

b. g. b. g.

Jaurmēri

ikgadut

lantkārīgie noziegumi:

zagšana, laupīšana, zag-

tu mantu uzpirkšana,
zirgu zādzības, piesavi-
nāšanās, kontrabanda 105 vai 114 vai 119 vai

un krāpšana .... 77,8% j 75,5-% 66,8%

lo šī skaita recidivistu!

bija procentos .
. .

J 33,1% 31,2% i 37,4%

I

90 vai

58,8%

35,5%

69,7%

34,3%



1924. g. 1925. g. 1926. g. 1927. g.

1. IV. 1. IV. 15. XII. 31. 111.

Zem izmeklēšanas esošo

bija 204 199 167 152

Notiesāto
.

. .
. .

148 160 182 158

Kopā 352 vai 359 vai 349 vai 310 vai

9,4% 9,7% 8,9% 8,2°/o

Piezīme : Nepilngadīgo ieslodzīto procentuālā norma ap-

rēķināta, salīdzinot ar visu ieslodzīto kopskaitu.

Tais pašos gados no visa Latvijas cietumos ieslodzīto ne-

pilngadīgo kopskaita mazgadīgo (10—17 gadus veco eks-

kluzivi) bija skaitļos un procentuāli:

1924. g. 1925. g. 1926. g. 1927. g.

Zem izmeklēšanas sastāvošo 11 vai 13 vai 10 vai 9 vai

5,3% 6,5% 6,0%- 5,9°/0

Notiesāto 4 vai 4 vai 7 vai 4 vai

2,7% 2,5% 3,9% 2,5°/o

Kopā 15 vai 17 vai 17 vai 13 vai

8,0% 9,0% 9,9% 8,4%

Intereses pēc varam pievest absolūtos skaitļos kā ari pro-

centuāli (salīdzinot ar visu ieslodzīto kopskaitu), cik laika sprīdī

no 1923.—27. g., inkluzivi, Latvijas ieslodzījumu vietās uz no-

teiktu dienu atradās nepilngadīgo ieslodzīto:

Tādu bija:

1923. g. 1. aprilī 11,1%

1924.
„

1. aprilī ....
352 vai 9,4%

1925.
„

1. maijā ....
359

„
9,7%

1926.
„

31. decembrī
. .

349
„

8,9%

1927.
„

31. martā
....

314
„

8,2%

Tā tad procentuāli (t. i. relativi) kā ari absolūti skaitot ne-

pilngadīgo ieslodzīto skaits cietumos pa šiem gadiem ir gan lē-

nām, bet nemitīgi zināmā mērā krities.
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Sevišķa vērība piegriežama (aiz iemesliem, pie kuriem pa-

kavēsimies vēlāk) ari ziņām par to, kādās tiesās šie nepilnga-

dīgie ieslodzītie ir tikuši savā laikā notiesāti.

Nepilngadīgie notiesātie:

1924. g, 1925. g. 1926. g. 1927. g.

Miertiesās
. . . .

63 vai 74 vai 92 vai
n

46,7% 49,0% 51,7% Galvenās cie_

Apgabaltiesās
...

52 vai 61 vai 74 vai tumu valdes

38,5% 40,4% 41,6% X gada pārska-

Citās tiesās (Tiesu Pa- tā ziņas nav

latā, Kara tiesā etc.) 20 vai 16 vai 12 vai
ievietotas.

14,8% 10,6% 6,7% .

Šo notiesāto nepilngadīgo ģimenes stāvoklis, tai

ziņā, vai viņiem vēl bijuši dzīvi vecāki, bija tai pašā laikā šāds:

1924. g. 1925. g. 1926. g. 1927. g.

leslodzītie, kuriem ir

abi vecāki
. . .

60,8% 65,3% 59,9% 56,6°/0

No notiesāto nepilngadīgo kopskaita bija minētos

gados analfabētu (procentuāli):

1923. g. — 11,5%

1924.
„

— 9,4%

1925.
„

— 11,5%

1926.
„

— 8,9%

Jāatzīmē pie tam, ka caurmērā analfabētu lielāks skaits

sastopams zēnu starpā, kurpretim meitenēs tāds atrodams ti-

kai atsevišķos gadījumos.

Operējot ar šiem statistiskiem datiem, kuri kaut nepilnīgi

raksturo skaitļos jautājuma stāvokli Latvijā, irīes varam turp-

māk piegriezties jautājuma vēsturiskās attīstības apskatei. Bet

iekams mēs stājamies atkal pie mūsu apcerējuma pavediena

risināšanas, jākonstatē dažos vārdos tie traucējošie trūkumi,
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kuri sastopami tieslietu resora datu vākšanas sistēma musu

jautājumā.

Vispirms uzkrīt tas, 'ka miertiesu iestādes, caur kurām, kā

mēs to redzējām, iziet, mazākais, ap pusi visu mazgadīgo tie-

sājamo, nemaz atklāti nepublicē nekādas ziņas par tiem. Lieki

būtu piebilst, ka šis robs ir jo ātrāk novēršams. Bet ari vis-

pārējo tiesu iestāžu vācamās un publicējamās ziņas nevar at-

zīt par pilnīgām: ja jau vāc un šķiro viņas par 1) mazgadīgo

apvainoto skaitu pie izmeklēšanas tiesnešiem un 2) to skaitu,

viņu lietas nododot tiesām, loģiski būtu, ja apgabaltiesas vāktu

un publicētu ziņas līdzīgā apstrādājumā ari par trešo lietu sta-

diju, resp. par notiesāto mazgadīgo skaitu pēc spriedumu

stāšanās spēkā, uzrādot attiecīgās noziegumu kategorijās ari

attaisnoto procentu. Diemžēl, tas aiz nesaprotamiem moti-

viem netiek darīts.

Kā tālākā ievērojamā nesaskaņa atzīmējams tas, ka Gal-

venā cietumu valde savukārt savos darbības gada pārskatos,

kuri citādi satur bagātu statistisku materiālu, nodaļā par ne-

pilngadīgiem maz piegriež vērības taisni mazgadīgo no-

ziedznieku kategorijas izcelšanai. Pēdējais būtu sevišķi nepie-

ciešams, sniedzot apstrādātas ziņas par mazgadīgo noziedznieku

pieplūduma kustību ieslodzījumu vietās, viņu pastrādātiem no-

ziegumu veidiem etc. Šie dati dotu tad iespēju, salīdzinot vi-

ņus ar attiecīgiem materiāliem tieslietu ministrijas publicēju-

mos, taisīt mūsu jautājumam visai noderīgus slēdzienus; tas

būtu sevišķi atvieglots, ja tiesu un Galvenās cietumu

valdes sniegtie dati ari laika ziņā būtu saskaņoti, iedalot tos pa

līdzīgiem laika sprīžiem. Turpretim tagad, kā redzējām, Gal-

venā cietumu valde savus datus kopo pa budžeta gadiem,

bet tiesu iestādes — pa kalendāra gadu periodiem.

Pēc tam, kad mēs iespējamā pilnībā esam snieguši statisti-

sko datu apgaismojumu mazgadīgo noziedzībai mūsu valstī, jā-

jautā, kas darīts pie mums vispāratzīto mazgadīgo tiesu ieve-

šanai. Jautājums jo vairāk vietā, ja ņemsim vērā, ka bij. Krie-

vijas caristē tādas radās un darbojās jau kopš 1910. gada.
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Diemžēl, zīmējoties uz Latviju, uz to mums jāatbild: gan-

drīz nekā!

Pirmais kautrīgais solis šai ziņā sperts tikai 1928. gada

vasarā Rīgā, kur dibināts XVI. pilsētas miertiesneša iecirknis,

kurā koncentrēta visu pilsētā pastrādāto mazgadīgo nodarī-

jumu iztiesāšana; protams šīs tiesas kompetence atbilst vienīgi

parastai miertiesnešu kompetencei. Tāpēc šim jaunievedumam

var piešķirt tikai techniska rakstura priekšrocības, jo koncen-

tiējot šādas kategorijas lietas viena miertiesneša rokās, dota

iespēja panākt to vienveidīgu izspriešanu, tiesneša dziļu iepa-

zīšanos ar galvas pilsētas mazgadīgo noziedznieku slāņiem un to

tikumiem, kā ari pamazām izstrādāt praktiskā darba labāko re-

zultātu sasniegšanas ceļus. Katrā ziņā te varēs rasties un at-

tīstīties tās darba tradicijas, kuras vēlāk būs jāliek par pamatu

dibināmai Latvijas mazgadīgo tiesai.

111. Mazgadīgo tiesu institūta attīstības

vēsturiskā perspektive.

Mēs esam nonākuši līdz tai vietai, kad jādod kaut īss pār-

skats par to, kā pārrunājamais jautājums radies un izveidojies

citās zemēs. levērojot to, ka šai darba daļai piemīt tikai sub-

sidiara nozīme, aprobežošos ar to, ka sniegšu bez chrono-

loģiskā pārskata vienīgi galveno sistēmu pamatliniju uzmetumu,

cik tālu tās var mums pašiem noderēt par paraugu.

Pirmais pasākums mazgadīgo tiesām meklējams tālu no

šejienes — Dienvidaustralijā, kur jau 1890. gadā pa-

stāvēja īpaša Valsts padome bērnu lietās, kas pārzināja ari

bērnu noziedzības apkarošanu; šī padome izdeva ari savus ik-

gada darbības pārskatus.

Tomēr par īsto bērnu tiesu dzimteni uzskatāmas Ziemeļ-

amerikas Savienotās Valstis, kuras radīja tei-

cami izkoptu šo tiesu institūtu un kur pēdējais ari šobrīd vēl

stāv augstāki nekā visās pārējās valstīs pasaulē. Kaut gan

bērnu lietu padome pēc Austrālijas parauga 1894. g. nodibinā-

jās ari Kanādā, pirmā īpašā bērnu tiesa nodibināta Illinoisas
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štatā, Cikagā, ar 1899. g. jūliju, no kura brīža ari jārēķinā jau-

nas eras iesākšanās bērnu noziedzības novēršanā un apkaro-

šanā.
5

) Ar šo datu sākās mazgadīgo tiesu izplatīšanās, gan ne

bez pretestības un cīņām, visā Ziemeļamerikā: 1901. gadā bēr-

nu tiesu atklāj Filadelfijā, — 1903. — Kolorado štatā, un 1909.

gadā tādas tiesas darbojas 30 štatos no 46, bet viņu palīginsti-

tuts — bērnu īpašā aizgādnība gandrīz visos štatos.

Tāpēc ari loģiski saprotams, ka Eiropas valstis, ievezda-

mas vēlākos gados pie sevis tādas tiesas, ņēma pa daļai par pa-

raugu daudzējādā ziņā to sistēmu, ko ilgu gadu praksē sev bija

paguvusi izstrādāt Ziemeļamerika. Vispirms amerikāņu prin-

cipus piesavinājās Anglijā, kur pirmā bērnu tiesa radās

1905. gadā, Birminghemā. Angļu iespaidam pateicoties, šādas

tiesas radās tai pašā gadā ari melnā kontinentā — Ēģiptē (Kairā

un Aleksandrijā). Šo divu angļu-sakšu nācijas tautu kopdar-

bībai attīstoties, pamazām izkopās vislabākā un teicamākām

sekmēm aplaimotā mazgadīgo tiesu sistēma, kura ari speciālā

literatūrā pazīstama kā angļu-amerikaņu sistēma.

Pēc 1905. gada bērnu tiesas ātrā gaitā izplatās pa visu

Eiropu: 1907. gadā tās sāk darboties Francijā, 1908. gadā

— Vācijā, Itālijā un Ungārijā, 1911. — Portu-

gālē, 1912. — Beļģijā un Šveicē, v. c.

Ari bij Kriev i jā, kaut ari aprobežotos apmēros un bez

speciālas likumiskās bāzes priekš tam, lielākos centros rodas

tādas tiesas ar sevišķiem mazgadīgo noziedznieku aizgādņiem

pie viņām. Pirmā bērnu tiesa, kuras darbības tēzes izstrādātas

ar slavenā kiiminaltiesību teorētiķa — prof. Foiņicka piepa-

līdzību — atklāta Pēterpilī 1910. g. janvārī (kā tiesnesis bija

pazīstamais miertiesu darbinieks N. Okuņevs) ar darbības ra-

jonu pa visu galvas pilsētu. 1912. gadā tāda pat tiesa uzsāk

savu darbību ari Maskavā. Tai pašā gadā, rudenī, vajadzēja

sākt darboties bērnu tiesai Charkovā un ar 1914. g. 1. janvāri

5) Skat. E. Tarasova vēsturiskā pārskatā M. Gerneta rakstu sa-

kopojumā „Bērni noziedznieki", Maskavā, 1912., 429.-4482. lp.
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ari Liepājā.
6) Vai un kādā mērā šie nodomi piepildījušies,

man nav zināms.

Savā vietā mēs jau esam minējuši par bērnu tiesu angļu-

amerikaņu sistēmu; kā zināmu pretstatu tai var nostādīt

tā saucamo kontinentālo sistēmu, kura izpaužas divos noza-

rojumos: 1) franču un 2) vāc v. Atzīmējot tikai rakstu-

rīgāko mūsu jautājumā, savā apcerējumā nodarbosimies bez

angļu-amerikaņu sistēmas tikai vēl daudz maz pilnīgāk ar vācu

bērnu tiesām, jo citas Eiropas valstis vai nu sekoja agrāk mi-

nēto valstu piemēram, vai ari bērnu tiesas viņās atrodas

tādā stāvoklī, ka par tādu tiesu sistematizēšanu tajās nenākas

runāt. Ari Krievijas tiesām veltīsim daudz maz uzmanības.

(Turpmāk vēl.)

T. Ūdris.

°) Sk. N. Tarnovska „Par mazgadīgo tiesu etc.", 61.—64. lp.
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Saeimas kārtības ruļļa 138. pants.

Kopš Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanās mūsu

likumdošanas aktos pavisam trūka attiecīga aizrādījuma uz

viņu pieņemšanas datumu Saeimas plenārsēdē, kas, protams,

no tiesiskā viedokļa bija uzskatāms par nenormālu parādību un

par nenoliedzamu soli atpakaļ, salīdzinot ar to kārtību, kāda

pastāvēja šaī ziņā Tautas Padomes un Satversmes Sapulces

laikā, kad, izsludinot jaunizdotus likumdošanas aktus, virs

katra likuma nosaukuma ievietoja atzīmi par viņa pieņemša-

nas dienu parlamenta kopsēdē. Šim pēdējam momentam ir

svarīga juridiska nozīme jautājumā par jaunizdodamo likumu

savstarpējām tiesiskām attiecībām, t. i. jautājumā par viena

vai otra likumdošanas akta prioritāti (lex posterior derogat legi

priori), kuru zināt ir nepieciešami likumu pareizai iztulkoša-

nai un piemērošanai, bet kuru nevar droši noteikt pēc Satver-

smes 70. pantā uzstādītās likumu publicēšanas formulas („Sa-
eima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents izsludina šādu li-

kumu:"), kurā nemaz nav minēts, kad Saeima attiecīgo li-

kumu ir pieņēmusi. Tādēļ, atsaucoties uz Saeimas izdotiem

likumdošanas aktiem, līdz šim, laika ziņā, tos varēja apzīmēt

tikai ar izsludināšanas datumu, t. i. ar to dienu, kad jaunizdotā

likuma teksts iespiests oficiālā laikrakstā.

Augšaprādītā trūkuma novēršanai jau vairākus gadus at-

pakaļ toreizējais tieslietu ministrs liolcmanis bija iesniedzis

Ministru kabinetam likumprojektu par Satversmes 70. pantā

noteiktās likumu izsludināšanas formulas papildināšanu ar

aizrādījumu uz likuma pieņemšanas datumu. Savos paskai-

drojumos pie šā projekta ministrs sīkāk iztirzāja tās trīs at-

sevišķās likuma izcelšanās stadijas (likuma izdošana vai pie-

ņemšana, likuma izsludināšana un likuma spēkā stāšanās),
kādas piedzīvo katrs projekts, iekam tas pārvēršas par sai-

stošu tiesisku normu, un apstājās ari pie tām neērtībām, kādas
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var celties, ja likumus izsludinot tiek pilnīgi noklusēts viņu

pieņemšanas laiks.

Minēto likumprojektu Ministru kabinets bija pieņēmis un

iesniedzis Saeimai, kuras attiecīgā komisija, piekrizdama pro-

jektā izteiktiem apsvērumiem pēc būtības, atzina tikai no sa-

vas puses par vēlamāku, negrozot Satversmes 70. panta tek-

stu, attiecīgi papildināt Saeimas kārtības rulli, kas tagad iz-

darīts, uzņemot jaunā kārtības rulla (Lik. kr. 1929. g. 58) 138.

pantā noteikumu par to, ka Saeimas pieņemtos likumus pre-

zidijs nosūta Valsts Prezidentam izsludināšanai, atzīmējot

teksta beigās likuma pieņemšanas gadu un

dienu. —
Šis noteikums ir loti apsveicams, jo ar to vismaz

attiecībā uz turpmāk izdodamiem likumiem atkrīt nepiecieša-

mība atsaukties uz viņu publicēšanas dienu un dota iespēja

citēt likumus — kā tas notiek ari citur — pēc to izdošanas

datuma, par kuru uzskatāma tā diena, kad attiecīgais likum-

projekts visumā galīgi nobalsots un pieņemts likumdošanas

iestādē. Ari pie mums Ministru kabineta Satversmes 81. panta

kārtībā, kā ari vispār pārvaldības ceļā izdodamos noteikumus

mēdz apzīmēt ar to pieņemšanas, bet ne izsludinā-

šanas datumu. Par nožēlošanu jākonstatē, ka augšminētā

(138.) panta līdzšinējo piemērošanu praksē, kā mēs to novēro-

jam attiecībā uz tiem likumiem, kas izsludināti jau pastāvot Sa-

eimas jaunājam kārtības rullim, nevar atzīt par visai apmie-

rinošu. — Tikai pirmajā no Valdības Vēstneša numuriem (87.),

kuros izsludināti pēc jaunā kārtības rulla spēkā stāšanās iz-

doti likumi, aizrādījums uz attiecīgā likuma pieņemšanas dienu

ir ievietots īstā vietā un pilnīgā saskaņā ar kārtības rulla 138.

panta noteikumu, t. i. likuma teksta beigās, tā tad

pirms Valsts Prezidenta paraksta, kurpretim minētā laik-

raksta vēlākos numuros (sk. piem. 88., 94., 99. v. c.) teikums

„Likums Saeimā pieņemts ..." aiz acīmredzama pārpratuma

atrodas zem Valsts Prezidenta paraksta. — Tas no vienas

puses neatbilst jaunā likuma (kārtības ruļļa) tiešam aizrādīju-

mam uz šim teikumam ierādāmo vietu un no otras puses uz-

skatāms ari par juridiski nepareizu, jo nevar taču tādu aizrā-
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dījumu, kas, līdzīgi likuma virsrakstam, pieder pie Saeimas

pieņemtā akta ārējā sastāva, ievietot pilnīgi ārpus šī akta,

t. i. zem tā paraksta, kura uzdevums ir sankcionēt li-

kuma izsludināšanu pilnā apmērā, tā tad neizņemot ari Saeimas

prezidija atzīmi par likuma pieņemšanas laiku, kurai Saeima,

protams, tikpat labi būtu varējusi ierādīt vietu ari zem liku-

mu virsraksta, un kura, pārvietota likumus izsludinot

zem Valsts Prezidenta paraksta, pavisam zaudē savu orga-

nisko sakaru ar Prezidentam publicēšanai nosūtīto aktu.

Ar tagadējā kārtības rulla 138. panta noteikumu mūsu li-

kumdošanas technikas laukā ir sperts svarīgs solis uz priekšu,

un jācer, ka izsludinot jaunos likumus, to pieņemšanas datu-

mam turpmāk ierādīs to vietu, kura viņam pienākas pēc Sa-

eimas kārtības rulla 138. panta, t. i. likuma teksta beigās,

p i rm s Valsts Prezidenta paraksta.

B. Disterlo.

Redaktors: Docents K. Dišlers.
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