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j\r»9. 1926

TIESLIETU MIN. VĒSTNESIS

Revolucija un tiesības.

r.

Daudzkārt revolūciju mēģināts izskaidrot no socioloģiskā,

tautsaimnieciskā, tīri politiskā, psicholoģiskā un pat reliģiskā

viedokļiem, bet līdz šim revolūcijas ti es is ko izskaidrojumu

uzskatīja par kaut ko neiespējamu. Tiesības un revolūcija iz-

likās par nesavienojamiem' jēdzieniem ne tikai vienkāršam pil-

sonim, bet ari daudziem tiesību zinātniekiem un sociologiem.

Revolūcija ir tas bezformu un beznormu tukšums, kurš pēc sa-

vas dabas spiests izvairīties no tiesībām, bet pašu revolūciju

nevar izteikt tiesību terminos, līdzīgi tam, kā gaisa tukša telpa

nepazīst manometrisko spiedienu izmērojumu.

Šāds līdzšinējais tiesību zinātnes uzskats izskaidrojams ar

to, ka viņš atbalstās vienīgi uz. pētījumiem par pastāvošām po-

zitivām tiesībām. Senos laikos „saliktie" likumi un ieviesušās

parašas — lūk, patiesībā divi tiesību veidi, uz kuriem pamatojas

visa mūsui tagadējā jurisprudence. Kur pārtrūkst šīs divas ro-

bežojošās tiesiskās iekārtas grēdas, tur izveidojas tumšs pir-

matnējā chaosā bezdibens, jo ārpus likuma un ierašām nav tie-

sību. Tādēļ ari revolūcija — tas laikmets, kurā nepastāv

vairs vecās pozitīvās, likumīgās tiesības un vē 1 nav ie-

vestas jaunas tiesības — ir stāvoklis, ko nevar aptvert pozitīvo

tiesību zinātnes metodes. Revolūcija tādēļ priekš jurista pēc

Kelsena izteicieniem ir „metajiuridiiska", pār tiesībām stāvoša

problēma.
1)

*) Sal. H. Kels c n a jaunāko darbu „Allgemeine Staatslehre"

Berlin 1925. lpp. 127.
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Tagadējā valdošā tiesību skola, līdzīgi senlaiku dabas zi-

nātnei, dziļi iegrimusi katastrofu teorijā. Tiesības priekš vi-

ņas noder vienīgi par pareizu reģistratoru, kas atzīmē mainošās

valsts tiesību formas. Tiesības uzskata kā no attiecīgas valsts

izrietošas un kamēr paliek negrozītas viņas formas, negrozās

ari tiesības. Tiklīdz revolūcija, kā ārpusē stāvoša, Juridiski

nekvalificējama" katastrofa, iznīcina agrākās formas, līdz ar

tām iet bojā ari tiesības, acīmredzot, lai atļautu aizkulišu un

pagrīdu spēkiem radīt jaunu kārtību, kura tad tūdaļ pēc uz-

varas pār veco iekārtu ietērpjas jaunā tiesiskā tērpā, kas aiz-

sedz tās zemo Juridiski nekvalificējamo" izcelšanos. Tiesības

rodas pēc tam, kad mokās un asinīs dzimusi jaunā iekārta, un

interesējās vienīgi par „papiru savešanu kārtībā". Pozitīvās

tiesības izdod metriku jaunajam spēku samēram, pieskaita to

pie vienas vai: otras šķiras. Tāda ir tagadējās jurisprudences

pazemīgā „darbvedības" loma. Viņa kā notārs ir vienaldzīga

un savā būtībā stigri! legata. Šo savu esamību tā pamato uz

laimīgi izdevušos nelegālo revolūciju.

Pēc sava satura dziļi konservativai jurisprudencei jāpa-

teicas par savu izcelšanos revolūcijai. Tāda ir tagadējās zi-

nātnes un tiesību prakses liekulīgā īstenība. Pastāvošā tiesību

zinātne līdz šim laikam nav sabiedriska zinātne, bet gan ne

vairāk kā likumdevēja mainošās gribas reģistrētāja, kas atzīmē

to savos dogmatiskos pētījumos zem ~likuma jēdziena" veida.

Likdama savas darbības pamatos padošanos likumam, pati tie-

sību zinātne (jurisprudence) ir bez principiem. Tikai dažreiz,

izejot no vienkārša reģistratora lomas, viņa pakalpīgi aizstei-

dzas priekšā un zem veco tiesību tulkošanas segas, rada jaunas

normas, tādējādi atvieglojot likumdevēja darbu. Tā gudri ap-

robežojas ar „nepieciešamības" priekšā rakstītiem pētījumiem,

neapstājoties pie tiesību būtības, pie tā, kas ir tiesības un par

ko tām jākļūst. Tādēļ līdz šai dienai patiesi ir L. Knapa ievē-

rojamie vārdi: „Tiesību čaumala sastāda jurisprudences ko-

dolu".

Savā darbā „Veco tiesību cīņa ar jaunām tiesībām" Ge:

orgs Jellinieks apstrīd, ka revolūcija nav nekas vairāk, kā „tieša
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veco tiesību cīņa ar jaunām tiesībām. Lielākos jaunāko laiku

valsts apvērsumos," viņš apgalvo, «nostājas ne tiesības pret tie-

sībām, bet beztiesiskais spēks pret bezspēci-

gā m tiesībā m. Un tikai šī spēka uzvara piedod tai, tāpat
kā pie sadursmes valstu starpā, tiesību radošas varas īpašību."

Un šeit ari dabūjami nepātraucamā pārtraukšanu, Kādēļ jaun-

radītos faktos atzīst normatīvo tiesību radošo spēku? Un ko

nozīmē šie fakti? Vai tie rada vienīgi ārējus pasaules esamī-

bas objektus, jeb viņos paslēpts ari kaut kāds piespiests tiesību

radošs spēks. Vai šie fakti rada „beztiesīgumu" (Unrecht) jeb

ietver sevī ari kaut kādu tiesību elementus? Ir dogmatiķi, kuri

noiet līdz apgalvojumam, it kā netiesības rada tiesības, it kā

blakus likumam un ierašām par tiesību pirmcēloni var būt ari

„beztiesīgums.
2) Priekš nospiedoša vairuma juristu nav apstrī-

dams, ka revolūcija ir masu kustība, kura, pielietojot spēku, pār-

kāpj tiesību kontinuitāti, rada tiesisku tukšumu, un pēc tam no

šī chaosa rada jaunas tiesības caur piemērošanos vēsturiskai

attīstībai, t. i. faktiem un procesiem, kas atrodas ārpus tiesī-

bām.
3) Katrā ziņā viņi neatrod par iespējamu izskaidrot no

tiesiskā viedokļa to nepārtraucamā pārtraukšanu, ko parasti

nosauc par revolūciju.

Juristi nonākuši pie tāda slēdziena, ka «valsts mašinas iz-

nīcināšana" ar spēka pielietošanu sastāda ievērojamu revolūci-

jas pazīmi atšķirībā no evolūcijas, pie kuras iespējama konti-

nuitātes uzglabāšana. Un tas ari pilnīgi saprotams : juristiem —

dogmatiķiem par attīstības mērauklu (cik tāl dogmatiķiem vis-

pār atļauts atzīt «attīstību") noder pastāvošo tiesību ievēroša-

nas apjoms. Pamatlikumu pārkāpšana ir revolūcija, bet valsts

tiesību uzturēšana ar dažiem ne sevišķi svarīgu normu pārgro-

zījumiem ir evolūcija. Pareizāki pie šī jautājuma piegājuši so-

ciologi, kuri atrod, ka ne spēks, vai patvarība ir raksturīgi re-

volūcijai, kā pēdējā iespējama ari bez spēka pielietošanas,

2) Sk. G. Jellineka Allgemeine Staatslehre 1921, S. 342—345.

3) Sal. Hartmaņa „Zur Soziologie der Revolution" Verhandl. des

3. Deutschen Soziologentages, Tiib. 1923, S. 26.
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bet evolūcija ar tā pielietošanu. Pēc Lassala šis uzskats bij iz-

teikts sevišķi pārliecinošā formā no M. Adlera viņa darbā „Die

Staatsauffassung des Marasmus", kurā tas aprāda, ka vispāri

patvarība ari no socioloģiskā viedokļa nav nepieciešama revo-

lūcijas pazīme. Priekš sociologa-marksista revolūcija ir sabie-

drības ekonomiskā konstitūcijas laušana līdzīgi tam, kā no dog-

matiķa-jurista viedokļa revolūcija nozīmē tiesiskās konstitūcijas

laušanu. Protams, ari šai marksistiskā formulējumā nav

skaidri un neapstrīdami izteikta atšķirība starp revolūciju un

reformu. Kādiem jābūt agrākās ekonomiskās iekārtas sabru-

kuma apmēriem un cik nepieciešams jaunu ekonomisko no-

teikumu, lai vienu vai otru ekonomisku pārgrozību nosauktu par

revolūciju, bet ne reformu? Uz šo jautājumu neviens nevarēs

dot pietiekošu atbildi. Nepārprotami skaidrs, ka ne varas vai

spēka pielietošanas apmēri varētu, pārvērst nenoteikto robežu

starp revolūciju un reformu noteiktā robežas līnijā. Ja, pie-

mēram, ļoti lielas spaidu varas realizēšanas rezultātā patieso

sabiedrisko pārgrozījumu rezultāti ir ļoti niecīgi, tad mums tā

kā tā nāksies runāt tikai par spaidu kārtā izdarītām pārgrozī-

bām vai reformām. Jo socioloģiskie un ekonomiskie noteikumi

nemainās taisnā proporcijā attiecībā pret teroru. Kā spilgts pie-

mērs var noderēt ari padomju Krievija; ja viņā notiekošās eko-

nomiskās pārmaiņas vēlāk varētu sasumēt līdzīgi agrākos, cara

laikos, tālākā attīstībā atzīmētām pārmaiņām, apmēram sekošā

veidā: 1) jaunas dzimtszernniecības radīšana (kā Stoļipina re-

formas turpinājums par sadalīšanu sādžās), 2) valsts monopoli-

zētā rūpniecības ražošanas un konsumēšanas nozaru palielinā-

šana (kā monopola paplašināšana par jaunām nozarēm) v. t. t.—

tad nedzirdētais padomju terors nepārvērstu šīs reformas un

pārgrozības patiesā sociālā revolūcijā. Pastāv asiņainas refor-

mas (kā Pētera Lielā'un padomju reformas) un revolūcijas bez

asins izliešanas (kā angļu Reform-Tests 1867.—1884. gados,

kuras galīgi izveidojušas angļu demokrātiju).

Bet ari no tīri tiesiskā viedokļa spēku pielietošana vēī nebūt

nepārvērš aktu par tiesībām pretim runājošu. Taisni otrādi,

mierīga ikdienišķa tiesību realizēšana pieļauj spēka un spaidu
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pielietošanu. Par to liecina ne tikai valsts un krimināltiesības,

iet ari piespiedu izpildīšana pie civiltiesību pielietošanas. Vai

tiešām izvirzīt kā atšķirību starp revolūciju un evolūciju to spēka

daudzumu, kādu pielieto vienā vai otrā gadījumā?

Tā jeb citādi, bet trūkst apvērsuma juridiskā kvalifikācija,

jo no pastāvošo tiesību viedokļa viss revolūcijas politiskais un

sociālais saturs pārvēršas par nekārtīgu faktu un procesu kau-

dzi. Pret vieniem no tiem tiesības ir pilnīgi vienaldzīgas, jo vi-

sumā vini atrodas ārpus tiesībām — ekonomijā, psieholoģijā v.

t. t., bet otri izteic tiešus tiesību pārkāpumus. Ja pastāvošās,

ar likumu un ierašām nostiprinātās, tiesības ir bezspēcīgas anali-

zēt revolūciju no tiesiskā viedokļa un piespiež mūs pagarināt

tiesisko tukšumu līdz tam laikam, kad iepriekšējā tiesību pār-

kāpšana (atkarībā no revolūcijas izdošanās vai neizdošanās)

nepārvērtīsies jaunu tiesību radīšanas procesā, tad var gadīties,
ka realizējas citas tiesības, kuras nav tikušas salauztas līdz

ar pastāvošo tiesību izbeigšanos.

11.

Nevar būt maldīgāks uzskats, kā iedoma, it kā revolūcijas

stiehija ir pilnīgi sveša un pat naidīga tiesībām.
4

) Taisni otrādi,

revolūcijas laikmets, kas atsvabina no agrākām tiesību attiecī-

bām, kuras pateicoties ilgam laikam un ierašām, mechanīiski pa-

stāvējušas ļaužu starpā, spiests lielākā mērā piegriezties atse-

višķu cilvēku tiesiskam saprātam, nekā to dara pastāvošā un

«darbojošās" tiesiskā iekārta.

Šo starplaiku tad ari nepieciešams analizēt no tiesiskā

viedokļa. Protams, šim viedoklim nevar būt nekas kopējs ar

dogmatiskās jurisprudences viedokli, jo tur, kur trūkst pozitīvo

tiesību pamati, nevar būt pat runa par dogmatisku analīzi. Ar-

chitekturas konstrukcijas likumi nevar pastāvēt zemestrīces ga-

dījumos, bet juridiskā konstrukcija nav iespējama revolūcijas

4) Sal. W. Rausčhenberger, Die staatsrechtliche Bedeutung von

Staatstreich und Revolution, Lerpzig 1922
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laikā. Lūk, kādēļ ari nevar būt sekmīgi mēģinājumi, kaut ari

pa daļai, «konstruēt apvērsumu". Ar šo uzdevumu pa daļai no-

darbojies J. Magaziners savā jaunākā darbā «Vispārējā mācība

par valsti". Kādas tiesības turpinās tālāk savu darbu, un kas

tiks galīgi iznīcināts, atkarājas no revolūcijas sociālā rakstura.

Ja runa iet par tīri politisku revolūciju, tad civiltiesības, un vis-

pār visas privātās tiesības paliks neaizskārtas. Turpretim, ja

revolūcijai piemīt sociāls raksturs, tad tā var iznīcināt ari ci-

viltiesības. Bet ja revolūcija aptver i vienu, i otru sabiedriskās

dzīves pusi, tad tā no agrākās tiesiskās iekārtas var neatstāt

pat akmeni uz akmeņa. Nav nozīme pamatot juridisko kon-

strukciju uz atlikušās, paglābtās poziitivo tiesību daļas, ja šīs

juridisko drupu paglābtās daļas sastādītu tikai daļu no nākamās

jaunās iekārtas.

Juridiski-dogmatiskā konstrukcija un revolucionnairā de-

strukcija ir divi pilnīgi diametrāli pretēji elementi, starp kuriem

pavisam neiedomājams uzcelt savienojošus tiltus. Tādēļ reiz

par visām reizēm vajadzīgs pateikt, ka revolūcija nepadodas

pozitīvo tiesību apstrādāšanas metodēm.

Bet ko revolūcija ne tikai pielaiž (un kas viņai tiešām ne-

pieciešams), ir viņas zinātniski-tiesiskā izpratne, jo revolūcija,,

kurai nav tiesiskas nozīmes, t. i. tiesisko mērķu un virziena, nav

vairs revolūcija, bet dumpis. Dumpim jeb pučam raksturīga ir

taisni revolūcijas darbības ārdošā puse. Neapmierinātība ar

veco iekārtu var ievērojama ātri izplatīties un aptvert masas un

tā ir tikai revolūcijas negativā sagatavošana, tiesa, sagatavošana,

kas attīstās masās daudz ātrāk par visu ko citu. Neapmieri-

nātība ar veco kārtību un tās noliegšana izplatās nesamērojami

ātrāk, nekā jaunas kārtības nostiprināšana, kuras pienākums

ir stāties noraidošās vietā. ■— «Negantis major potestas." —

«Tam, kurš noliedz, ir lielāks spēks." Tādēļ vecās kārtības no-

liegšanā vēl nebūt nav apslēpta (kaut kāda noliegšanna ar tiesisku

raksturu, kura jau katrā ziņā paredzētu jaunu tiesību nostiprinā-

šanu.

Pēc pasaules kara valstīs ar sīko saimnieku un zemnieku

pārsvaru rodas ļoti stiiiprs nemiers, jo visa dzīve kļuvusi ļoti grū-
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ta, prasījuša ļoti daudz cilvēku un citu upuru, bet kas tas galve-

nais, sagrauta ticība uz nākamībai uzmesto saimniecisko ap-

rēķinu. Šāds saimnieaisM-zemnieciskais nemiers ar karu un tā

saimniecības plānu vēsturiski saplūda kopā ar komunistu grupas

galīgi radikāliem uzskatiem, kuri izvirzījuši kā savu uzdevumu

vēsturiski nenobrieduša sociālisma nekavējošu izvešanu dzīvē.

Nelielas saujiņas komunistu tiesiskie un sabiedriskie ideāli (tie

biija pozitīvi ideāli) sadūrās ar zemnieku neapzinīgo masu pirm-

eentieniem um saplūda ar tiem vilenā strāvā. Vairāk organizēto

komunistu vadoņu tiiiesfekais ideāls, kā proletariāta diktatūra, so-

ciālā revolūcija, ekspropriatoru ekspropriācija, patēriņa sociā-

lisms un valsts kapitālisms produkcijā ar sociālistisko- irazeolo-

giļju, bij uzspiests masu kustībaii, kurai jau pašos pamatos sveši

sociālistiskas valsts revolucionārie uzdevumi. Tāda ir padomju

iekārtas attīstības gaita Krievijā, Ungārijā un Bavārijā — eko-

nomiski iepakaļ palikušās, tīri agrārās valstīs.

Revolūcijā mūs var interesēt vienīgi tie s i s kā noliegša-

na, jo tikai tanī apslēpta jauna tiesiskā ideāla rašanās. Pats par

sevi saprotams, ka katrai revolūcijai vajaga būt sagatavotai; šinī

virzienā. Tādēļ ari viens no revolūcijas svarīgākiem plrmuiz-

devumiem ir pietiekoša 'tiesiskās atziņas sagatavošana, (jeb no-

briešana), lai sagatavotu un aizstāvētu tās tiesības, kurām vaja-

dzīgs dzimt no revolūcijas.

Kaila noliegšana, kas izpaužas nemieru, grautiņu un terora

darbībā, neskatoties uz redzamām revolūcijas pazīmēm viņas

melodramatiskā nozīmē, nav revolūcija. Bet pa tam revolūciju

līdz šim laikam uzskatīja tikai kā nemieru visaugstāko pakāpi.

Par kādas kustības revolucionāro raksturu spriež pēc nemieru un

grautiņu sasniegtās pakāpes. Acīmredzot, patiess ir bijis angļu

revolūcijas vadonis Kromvels, kādreiz izteikdamies: «Ne-

viens neiettik tālu, ka tas, kurš nezin, kurp tas iet." Izdaudzi-

nātās «virzīšanās pa 'kreisi" un «revolūcijas padziļināšana" ļoti
bieži nozīmējušas ne galveno pretrunu padziļināšanu starp veco

un jauno iekārtu, bet gan nekārtību palielināšanu un jebkuras dis-

ciplinas sagraušanu, kas priekš revolūcijas pirmatnējās iz-

pratnes uz visiem laikiem paliks nesaraujami saistīts ar pašu
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revolūcijas izpratni. Patiesībā ari vēl tagad mēs teicami sa-

protam Ž. Ž. Russo, kurš savas „Gonsidērations sur le gou-

vernenient dc Pologne" ar neaizmirstamu sarkazmu aizrādījis:

„Es sžkatos uz šīm aklām tautām, kuras uzdrošinās runāt par

brīvību, pie kam viņām par to nav ne mazākās saprašanas, un,

uzglabājot savā sirdī visus verdzības netikumus, iedomājas, ka,

lai kļūtu brīvi, pietiek būt par dumpiniekiem."

Pa daļai ari revolūcijas krieviskā izpratnē, nemieru-, sa-

zvērestību un dumpju destruktīvie elementi atrodas pārsvarā

pār jaunu tiesību radīšanas pozitīviem elementiem revolūcijas

laikos. Steņkas Razilna un Pugačeva personības ir krieviem

tuvākas un saprotamākas par revolucionārā sociālisma teorē-

tiķu un vadoņu vārdiem.

Kāds tad raksturs piemīt šai pozitīvai tiesību radīšanai re-

volūcijas laikos attiecībā pret vecām pirmsrevolūcijas tiesībām?

Jeb citādā formulējumā: kā vecās tiesības atstāj savu vietu jau-

nām tiesībām?

Kā mēs augstāk redzējām, tiesību zinātnes valdošās strā-

vas atsakās kvalificēt revolūciju no juridiskā viedokļa. • Priekš

viņām revolūcijai nav tiesiskā pamata. Bet tās ari nav spējīgas

izdarīt tanī līdzīgu kvalificējumu. Revolūcijas ties i s ko

būtību var izskaidrot vienīgi, pielaižot citu. tiesību pa-

stāvēšanu blakus pozitīvām tiesībām. Līdzīgi

tam, kā sociālās tiešamības pamatos izveidojas parādības un in-

stitūti, kuri nostājas pret attiecīgā sabiedrībā pastāvošām parā-

dībām un institūtiem un kuri noliedz tos līdz minētās sabiedri-

skās iekārtas bojā iešanai, ari minētās tiesiskās iekārtas pama-

tos izveidojas parādības un institūti, kuri nostājās pret attiecīgā

sabiedrībā pastāvošām parādībām un institūtiem un kuri noliedz

tos līdz minētās sabiedriskās iekārtas bojā iešanai, ari minētās

tiesiskās iekārtas pamatos izveidojas parādības un institūti, kuri

noliedz pastāvošās tiesības un jau pirms viņu atcelšanas vai

iznīkšanas apzīmē par „beztiesībām", tiesību pārkāpšanu jeb

patvarībām.

Jaunu nepozitivo tiesību izveidošanas procesu var saprast

tikai tad, ja pārnesām tiesību- rašanās būtību ne uz priekšrakstu

328



par vienu vai otru izturēšanos, ne uz likumu, bet uz cilvēciskiem

pārdzīvojumiem. Un no šī viedokļa pozitīvās .tiesības vienmēr

atbalstās uz kaut kādu autoritāti, uz kaut kādu normatīvu faktu,

Bet šīm tiesībām var nostādīt pretim, kā to pierādījis Petražickis,

tiesības, kurām nav šāda atbalsta. Tādas tiesības, kuras neiz-

paužas noteiktās normās, mēs varam nosaukt par intuitīvam, jeb,

ja gribat, iekšējām tiesībām. Vispāri šis pēdējais tiesību veids,

parasti atbilstošs tam, ko pieņemts nosaukt par tiesisko atziņu,

vairāk piemērots mainošiem un nevienādiem noteikumiem, kādos

nokļūst atsevišķs cilvēks vai grupa. Jau šinī lokanības

īpašībā ielikta zināma attālināšanās pašos pamatos no pozitī-

vām tiesībām, kuras pēc savas būtības ir nekustīgas un nesatri-

cināmas.
5) Divu atzīmēto tiesību veidu (poziiltivo un intuitīvo)

attālināšanās iemesli kļūst mums sevišķi skaidri, ja iedziļināsi-

mies intuitīvās tiesībās un noteiksim šeit divu apakšveidu pa-

stāvēšanu. Vienu iintuiitiivo tiesību veidu mēs varam nosaukt

par individuaili-mailnošām. tiesībām. Šeit mūsu priekšā Ir visa

dziļi intīmo tiesisko pārdzīvojumu kopība, īpatnēja tikai attie-

cīgai! personai. Veca krievu paruna saka: «Katram Pāvilam sava

taisnība". Atsevišķa cilvēka „sava taisnība" ari sastāda šo in-

dividuali'-mainošos tiesību apakšveidu. Piemēram visā drau-

dzīgu un mīlestības attiecību laukā izpaužas minētās tiesības.

Bet daudz lielāka sociāla nozīme piemīt otram intuitīvo tiesību

apakšveidam, ko es gribētu apzīmēt par s a b i c d r i s k i -p i e-

mērotām intuitīvām tiesībām. Pēdējās nemainās kopā ar

«jebkuru Pāvilu", tās ir vairāk vai mazāk tipiskas priekš vese-

lām iedzīvotāju grupām vai šķirām. Zināmas grupas vai sabie-

drības iekšienē atsevišķu cilvēku indlividuali-mainošās tiesības

pastāv blakus sabiedriski-piemērotām tiesībām. Bet tanī laikā,

kad pirmās izpaužas cilvēka dzīvē kā Mana smalkjūtīga sirds-

apziņa, otras interesējas vienīgi par to, kas ir kopējs visiem

attiecīgas sabiedrības, grupas vai klases locekļiem, un kas sa-

stāda grupu nojautu un cerību tiesisko izpaudumu. Šī tiesību

apakšveida prasības, atkarībā no saviem sabiedriskiem notei-

5) Sal. Petražickis, Teopui npaßa h rocynapcTßa, 1910, Ipp. 472. "n

•sekošas
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kūmiem, izliekas tik nepieciešamas un taisnīgas, it kā tās būtu

dabīgas iedzimtas. Tādēļ ari šīs pēdējās sabiedriski-pietmēro-

tās intuitiivās tiesības nosauksim par d a b i s kā m tiesībām. Šīs

iesībais parasti satur visikidiieniišķīgās masu prasības: vidus

laikos — sirdsapziņas un vārda brīvību, 19. gadu simteņa sā-

kumā, attīstoties strādnieku kustībai, — tiesību uz pilnu sava

darba produktu, tiesību uz darbu, sapulču, biedrību, streika

v. 1.1. brīvības.

Tādēļ dabiskās tiesības ir tas mūžīgais pozitīvo tiesību pa-

vadonis, kurš kaut gan nav atzīts ar likumu, bet toties tam pie-

mīt lielāks spēks nekā pozitīvām tiesībām. Šis spēks ir spē-

jīgs aptvert visu grupu un sabiedrības slāņu tiesisko atziņu, ra-

dīt tos tiesību (ideālus, kas brīžiem stingrāki noteic cilvēku uz-

vešanos nekā likuma juridiskais spēks. To saprata jau vidus-

laiku domātāji, kad viņi sacīja: Jus naturale potius est quaim

jus posiiitivum — dabiskās tiesības ir stiprākas par pozitīvām

tiesībām.

Šis dabisko tiesību sevišķais spēks ari izpaužas krīzes

laikmetos, kaut airi parasti dabiskās tiesības turpina pastāvēt

un pat diezgan ievērojami iespaidot pozitīvās tiesības. Ikdie-

nišķā dabisko tiesību darbība izpaužas jaunu normu izdošanā

(parlamentos), taisnas tiesas izvešanā un likumu tulkošanā. Jo

normālāka ir tiesiskā iekārta, jo vieglāki atrodami ceļi uz sav-

starpēju saprašanos starp poziitivām un intuitīvām tiesībām jeb

sabiedrības dabiski-tiesiskiem uzskatiem un virzieniem. Savā

grāmatā „Par attiecībām starp Ikuimn un publiskiem uzska-

tiem Anglijā" pazīstamais valsts zinātnieks A. Daisi (Ddcev)
izteica domu, kura var izlikties banāla, bet ja viņu apskaita no

tā viedokļa, kādās attiecībās atrodas pozitīvās tiesības (Law)

ar iedzīvotāju tiesisko atziņu, tad šī doma noskaidro jautājumu

par revolūciju un ttesībām: „Zemē, kuru pārvalda saskaņā ar

iedzīvotāju centieniem, viispārii nepastāv nekāda vēlēšanās par

pārmaiņām."

*Lūk, kādēļ revolūciju no tiesiskā viedokļa stādamies

priekšā ne kā juridisku tukšumu (kā domā daudzi juristi), bet

gan kā sadursmi starp pozitīvām un dabiskām
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t i esībā m. Juristiem tais nav saprotams taisni tādēļ, ka pēc

viņu domām pastāvošās ir ti&ai pozitīvās, rakstītās, liku-

mīgās tiesības. Un patiešām, apstākļos, kur sabiedrība ir nomJe-

rimājusēs, izliekas, ka vienīgi pozitīvās tiesības var pretendēt

uz pastāvēšanu. Bet pa tam aiz oficiālās jurisprudences mu-

guras nemanīti un apslēpti darbojas citas tiesības, kuras iz-

paužas uz ārieni tikai tad, kad likums kļūst bezspēcīgs ari

turpmāk piespiest iedzīvotājus to atzīt un viņam padoties. Ju-

rista-zinātnieka pienākums, ja viņš negrib palikt neapskaužamā
likuma meistara lomā, ir savstarpēju pozitīvo un dabisko tiesību

attiecību atrisināšana normālos un revolūcijas laikos.

Pēc mūsu domām šīs savstarpējās attiecībās atrisinās gan-

drīz aiz matemātiskas cēlonības un ar matemātisku precizitāti.

Tiesa, cik tas iespējams, jau minēto pozitīvo tiesību pastā-

vēšanas laikā, kaut ari tās būtu atzītas par novecojušamles un

netaisnām, zem veco pozitīvo tiesību tulkošanas veida cenšas

ievest jaunas — dabiskās tiesības. Un, lai gan parasti juristi

jau no romiešu laikiem stāv par vecā likuma burtu, ir jau iz-

virzīts cits princips, un jaunākā laikā — 19. gadu simteņa pir-

mā pusē kāds franču juriste lieliski izteicis piesliešanos kodeksa

burtam sekošos vārdos : „Je ne connais pas le droit civil, je ne

connais que le code". Tomēr pierādīšana tiesas priekšā un

praktiskā justīcija, ļoti bieži piesprauž likuma burtam tādus tul-

kojumus un pārgrozījumus, kuri no pozitīvo tiesību burtiskā

viedokļa pieļauj jaunu tiesību rašanos. Bet priekš lielākiem

lizakmetiem un svarīgākām tiesību normām tomēr

paliek uzticīga tēze par pozitivo tiesību negrozāmību un nepie-

kāpību, ciktāl tā nostiprināta ar likumu kodeksu jeb- ierašām.

Nekad paplašinātā jeb mainošās tulkošana, pastāvošo trūkumu

aizpildīšana ar analoģijām v. 1.1. nevar aizvietot nepieciešamību

radīt jaunas tiesības likumdošanas — vienīgi atzītā tiesību ra-

dīšanas ceļā. Izeju, kādu šim virzienā lika priekšā, tā saucamā,

brīvo tiesību skola, — Freirechtsbewegung — nedrīkst uzskatīt

par apmierinošu. Šīs skolas galējie pārstāvji lika priekšā at-

ļaut tiesnešiem iznest lēmumus ari p re t liku m v, „ja likuma

priekšraksts tādā mērā runā pretim: sabiedrības tikumības jā-
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tam, ka likuma, ievērošana lielāka mera kaitētu likuma un tie-

sību autoritātei, nekā viņa neievērošana."

Brīvo tiesību skolas radikālismam bija piedots nepareizs

virziens, jo nesaistīta taisna tiesa nekad nevar aizvietot likum-

došanas progresa nepieciešamību, šinī gadījumā daudz atturī-

gāki skatījās uz lietu vecā dabisko tiesību skola, kura ar savām

prasībām griezās nevis pie likumam padotas taisnas tiesas, bet

pie paša likumdevēja.

Taisni šī skola atdzīvināja ticību „uz mūsu laiku uzdevu-

mu likumdošanā", ticību, kura bija sastingusi pie tanī laikā val-

došā mācītu juristu vairākuma un valdības. Dabisko tiesību

skola, neiedziļinoties cēlonības samēru pētīšanā, un tā kā viņas

rīcībā nav bijis pietiekošu poziltivu materiālu, ietērpa savas

prasības metafiziskās un racionālās formās, kuras tagad var

tikt atmestas. Atliek tikai pozitīvi un objekti vi izskaidrot attā-

lināšanās būtību starp poziitivām tiesībām, kuras mūsu dienās

visur pieņēmušas rakstiskii-nostiprināltu, ar likumiem noteiktu

tiesību raksturu, un intuitīvām, sabiedriskii-piemērotām dabi-

skām tiesībām.

Pozitīvās (rakstītās) tiesības neatkarīgi no laika, paliek

negrozītas, jo tās ir nostiprinātas ar likumiem jeb normām, bet

citādi ir ar dabiskām tiesībām, kuras samērā viegli un lokani

seko sabiedrības tiesiskās atziņas attīstībai. Sakarā ar to da-

biskām tiesībām jānovirzās no pozitīvām tiesībām zem zināma

leņķa, tādējādi arvienu vairāk attālinoties no pozitīvo tiesību

spraustās līnijas. Tādēļ, ja pozitīvās tiesības apzīmēto ar hori-

contalu! liiniju P L, dabiskās tiesības tanī momentā, kad rodas

jaunas pozitīvās tiesības, sakritīs ar pēdējām punktā P, bet vē-

lāk sāks attālināties N virzienā. Pie kam horioontala l;indjaOx

attēlo laika abscisu, bet vertikāla līnija Oy attēlo tiesiskas apzir

ņas augstuma ordināru, Uz abscises mēs! atzīmējami laika starp-

brīžus, bet uz ordinata tiesiskas apziņas augstuma dalījumus

(sk. zīmējumu).

Atstatums starp šīm pozitīvo un dabisko tiesību līnijām pa-

liks jo lielāks, jo tālāk pastāvēs attiecīgas pozitīvās tiesības.
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Šo atstatumu' izmēro ar perpendikulāru Pi L. Lai radītu jaunas

pozitīvās tiesības, kas sakristu ar tāllu uz priekšu aizgājušām

dabiskām tiesībām, nāksies taisīt lēcienu L Pi. Pēc šāda

lēciena var pāriet pie jaunām, pozitīvām' tiesībām Pi Li, kuras
atkal neizbēgami attālināsies no uz priekšu un augšu aizejošās

dabisko tiesību līnijas J N (jus naturale) v. t. j.

Perpendikulārs L Pi nu ir tas revolucionārais lēciens, kurš

jāizdara pozitīvo tiesību iekārtai, lai piemērotu tās jaunai da-

bisko tiesību atziņai. No aizrādītā ar loģisku neizbēgamību iz-

riet slēdziens, ka j o retāk ai mainās pozitīvās tie-

s ība s dabisko tiesību virzienā, jo lielākām tad jābūt

revolu c i j ā m. Zemes, kur konstatējama mazāka attālinā-

šanās starp pozitīvām tiesībām un tautas tiesisko atzinu, ari

izredzes uz revolūciju ir mazākas un otrādi.

111.

Izejot no mūsu apskatītā viedokļa, revolūcija nav vairs kas

juridiski neizdibināms un nenovērtējams. Un otrādi, revolucio-

nārie lēcieni kļūst par neizbēgamiem tālākās attīstības tiesiskiem
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faktoriem. Viens pozitīvo tiesību iekārtas stāvoklis attiecībā

pret otru sekojošo nav vis tiesiskais tukšums, kā to domā dog-

matiķi, bet gan veco atdzimstošo pozitīvo tiesību cīņa. Tā iz-

paužas nevis beztiesiskā spēkā, kā domāja JclMneks, bet gan

daudz stiprākās jaunās tiesībās. Tās ir „daudz stiprākās" jau-

nās pozitīvās tiesības, nevis pateicoties štiku daudzumam, bet

gan pateicoties lielākām pārMeoināšanas spējām, kamdēļ tās

daudz motivētāki iedarbojas uz masu, nekā vecās tiesības.

Zemēs ar anglo-sakšu tiesisko kultūru lēcienveidīgas attī-

stības perspektives ir loti vājas, jo tur pozitīvās tiesības visma-

zāk tiek identificētas ar rakstītiem likumiem jeb negrozāmu

likumu kodeksu. Valstīs, kur vadošie tiesneši var liecināt, ka

«rakstītās tiesības ir uzvarošas uz papīra un bezspēcīgas katrā

citā vietā", ("... the written law is victorions upon paper and

powerless elsewhere", S. Baldwin, The Amiirican Judiciarv),

aklu padošanos likuma burtam nav iespējams atvietot, kā tas ir

uz kontinenta, ar laikmetiem, kuros izpaužas pilnīga likumu un

tiesiskās iekārtas nicināšana. Kompromiss par taisnu tiesu rāda

šeit izeju intuitīvām tiesībām tanīs vai citos tiesas spriedumos,

kas stājas uz mūžu nostiprināto un tādēļ trauslo Eiropas kon-

tinenta līkumu vietā. Šeit tiesnesis faktiski nostājas likumde-

vēja vietā, papildinot trūkumus un pat izlabojot novecojušos un

nepiemērotos likuma priekšrakstus.

Intuitīvās tiesības paliek vienmēr par tiesneša pēdējo pa-

tvērumu un izeju, kaut ari minētie likumu papildinājumi nav at-

zīti ar likumu, kā piemēram Austrijas civilkodeksā no 1811.

gada un jaunākos Šveices civillikumos no 1907. gada.

Neskatoties uz visiem dzīvē izveidojušamies kompromi-

siem, pašos pamatos domstarpības starp pozitīvām un dabiskām

tiesībām paliek nepārgrozījušās, un tās sevišķi paasinās revo-

lūcijas brīžos.

Šīs domstarpības līdz zināmai pakāpei nav pārvaramas,

ievērojot no vienas puses pozitīvo tiesību sastingušo, neradošo,

tīri negatīvo rakstru, kas noslēdz rēķinu par pastāvošām jeb

agrāk pastāvējušām attiecībām, interesēm un uzskaitlem, bet no

otras puses ievērojot radošās, nepārtraukti l uz priekšu ejošās
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dabiskās tiesības. Lūk, kādēļ pēdējās uzskatāmas par pa-

niatf ori v, uz kura norisinās visa tiesību kustība, sākot ar vīsmai-

gākām reformām un beidzot ar nesavaldāmām revolūcijām.

Bet taisni sakarā ar to, ka reiz ierīkotām tiesībām nepie-

ciešama aizsardzība, priekš dabiskām tiesībām raksturīga reiz

atzīto tiesību pasargāšana no uzbrukumiem nākamībā. No še-

jienes ari rodas pirmais formulējums par tiesību pretošanos var-

mācībai „vim vi repellere lioet" — spēkam atļauts atsist uzbru-

kumu ar spēku, Reiz iekaroto tiesību pretošanās uzbrukumiem

dažādākos variantos iet cauri visai dabisko tiesību mācību vē-

sturei, sākot ar viduslaiku revolucionāra rakstura sektēm: fran-

ciskāņiem, viklifiitiem, husitiem, taboritiem v. t. t, turpinot ar.

tā sauktiem monarchomaclīiem, kuri savās mācībās nogāja pat

līdz valdnieku nogalināšanas attaisnošanai, Hugo Groclju, ie-

veleriem, Loku, Ž. Ž. Russo un lielās franču revolūcijas politi-

skiem domātājiem.

Šinīs masu kustībās neapzināti dzīvoja doma par neizbē-

gamām tiesību, pie tam dabisko tiesību, pārgrozībām. Tādēļ

ari bija saprotama cenšanās aizstāvēt šīs kustības principu, pret

kuru vispirms uzstājās pozitivās tiesības ar savām reiz uz vi-

siem laikiem nostiprinātām normām. Naivs tādēļ bija veids,

kādā gribēja nodrošināt tiesību pārveidošanu saskaņā ar tautas

tiesisko atziņu, un proti, atzīstot pretošanās pienākumu, kā ari

„tiesību uz revolūciju" ievedot pastāvošos likumos. Tiesības un

pienākumi tika apskatīti, kā tautas tiesības pretoties valsts va-

ras pretlikumīgai realizēšanai. Vidus laiku sākumā pretošanās

tiesības tika atzītas ne par visas tautas, bet tikai muižnieku kār-

tas tiesībām, un tās tika realizētas saskaņā ar veciem doku-

mentiem, vēlēšanu instrukcijām un citiem likumdošanas aktiem

pret karali, kā augstāko valsts galvu. Uz to attiecas ari senais

franču noteikums: „Rois tu sēras quand droit tu feras et quand

4roit ne feras roi ne sēras". 6)

Pirmo brīvo Ziemeļ-Amerikas koloniju, kā Masačuzetas,

Merilendas, Virginijas v, c, konstitucionallie akti un deklarācijas,

6) Skat. Rousseau, Contrat social, L. 111 Ch. X., un sevišķi no

jauniem darbiem — K. Woltzendorff, Staatsrecht v. Naturrecht, 1916.
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un pēc tam ari divas lielās franču revolūcijas laikmeta deklarā-

cijas nostiprināja tiesības un pat pretošanās pienākumu ne tie-

siskai varai kā vienu no svarīgākām konstitucionālām normām.

Ja cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācijā no 1789. gada iet runa.

par «pretošanos apspiešanai" kā par dabiskām un neatsavi-

nāmām tiesībām, tad 1793. gada deklarācija runā vēl noteiktāki:

„Kad valdība izvaro tautas tiesības, tad tautas vai kādas viņas

daļas sacelšanās ir vissvētākās tiesības un visnepieciešamākais

(indispensable) pienākums."

Tālākās Eiropas konstitūcijas neietver vairs sevī par liku-

mu atzītās «tiesības uz revolūciju". Šīs tiesības, kuras tika no-

teiktas tanī nepastāvīgā laikmetā, kad krita feodālā un izvei-

dojās jauna valsts iekārta, beidzot izzūd no kultu retās pasaules

pamatlikumiem. Taisni otrādi, tagadējā doktrīna izriet no fik-

tīvās iepriekšējās atsaukšanās uz tiesiskās iekārtas absolūto iz-,

turīgumu, kas turpinās līdz pat minētās iekārtas iznīkšanai.

Blakus gandrīz pilnīgai dabisko tiesību iznīkšanai 19. gadu sim-

teņa likumdošanas avotos, pilnīgi iznīkst kādreiz „vissvētākās""

no šīm tiesībām. Un ja civilās tiesības kaut kur ari dod niecīgu

stūrīti dabiskām tiesībām, «patvaļigu tulkojumu mānīgās nepa-

stāvības" veidā, tad publiskās tiesības šinī gadījumā pilnīgi ne-

pieejamas, izņemot dažu konstitūciju ievadteikumus (prēambles).

Protams, ar šo (tiesību izskaušanu no rakstītiem likumiem,,

tās turpinās pastāvēt tiesisko pārdzīvojumu un iedomu pasaulē.

Pie tam mēs, protams, šķirojam pienākumu — kaut ari dabiski-

tiesisko — no vienkāršas nepadošanās likumam, jo citādi nāktos

katru tiesību pārkāpšanu iedomāties kā apzinīgu pretošanos

pozitīvām tiesībām, kas cenšas radīt citas jaunas tiesības.

«Tiesība uz revolūciju", kas noteikta augstāk pievestos

vēsturiskos aktos, centās mazliet naivā kārtā, tā sakot, legali-

zēt revolūcijas pirmo tiesisko aktu (t. i. pastāvošās iekārtas sa-

graušanu) tagadējās jurisprudences vietā, kura legalizē revo-

lūcijas pēdējo aktu, t. i. jaunas iekārtas radīšanu. Tiesība uz

revolūciju tika konstruēta pēc nepieciešamās personības paš-

aizsardzības parauga, pārnesot nepieciešamo aizsargāšanos no
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personības uz kolektīvu, no kriimiinaltiesību apjoma uz valsts

tiesībām. Tomēr revolūcijas legalizācija ir tik pat nepastāvīga

kā ari otrs pretējs mēģinājums radīt nepārtrauktu tiesību virkni

pa visu valsts pastāvēšanas vēsturisko laiku vienīgi uz tā pa-

mata, ka minētā valsts ir viens un tas pats tiesību subjekts, ne-

skatoties uz patvarīgiem apvērsumiem, kas atspoguļojas vienīgi

tās konstitūcijā.

Mēs noraidām naivo konstrukciju par «tiesību uz revo-

lūciju", bet atzīstam, ka revolūcija nav sveša tiesiskiem pārdzī-

vojumiem. Vienīgi šī prezumpcija palīdz mums attēlot tiesību

rašanos, kā turpinājošos procesu. Tikai revolūcijas tiesību pie-

ņemšana par dabisko tiesību veidu var apgāzt tagadējo juridi-

skās legalitātes teoriju. Pēc valdošā ieskata tiesības izriet tikai

no attiecīgas valsts iekārtas, kādēļ ari par tiesībām atzīst vienīgi

to, kas stāv sakarā ar šo iekārtu. Šī legalitātes teorija neizbē-

gami saistīta ar pilnīgi nezinātnisko katastrofu teoriju;, kas pie-

laiž tiesisko tukšumu pastāvēšanu. Revolūcija, kurai piedota

juridiska nozīme, ieiet nepieciešamā tiesību attīstības ķēdē no

zemākām uz augstākām pakāpēm pāri pozitīvo tiesību dialekti-

skām pretstatam-dabiskām tiesībām.

Prof. M. Lazersons
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Ārlaulības bērna un viņa mātes tiesiskais

stāvoklis.

Salīdzinošs apcerējums

levads.

Jautājums par ārlaulības bērnu tiesisko stāvokli, kā to

rāda dažādu valstu tiesību attīstības vēsture, ir grūti izšķirams,

bet ārkārtīgi svarīgs jautājums, kurš spiedīgi prasa savu atri-

sinājumu. Vispirms, ārlaulībā dzimušo skaits ir stipri liels;

ārlaulībā dzimušo procents daudzās valstīs (piem. Vācijā) iz-

taisa ap 10% un pat vairāk. Kas attiecas uz Latviju, tad te

caurmēra procents ir gan zemāks, bet toties izrāda pastāvīgu

tieksmi uz pieaugšanu. Tā, no 100 dzīvi dzimušiem

bērniem ārlaulībā dzimuši:

Bet ja ņemam tādu biežāk apdzīvotu vietu, kā piem. Rīgas

pilsētu, tad dabūjami pavisam citu ainu. Rīgā no 100 dzimušiem

bijuši:

(par vēlākiem gadiem, diemžēl, trūkst ziņu). Tādā kārtā ie-

vērojams skaits pilsoņu nāk pasaulē kā ārlaulības bērni. Bet

jau no paša šūpuļa viņus sagaida sevišķs, nelabvēlīgs liktenis:

statistika neapšaubāmi rāda, ka mirstība starp ārlaulībā dzimu-

šiem zīdaiņiem ir nesalīdzināmi lielāka nekā starp laulībā dzi-

mušiem. Bet ja tāds ārlaulības bērns ari pārcieš savu grūto

bērnību, tad tomēr izrādās, ka viņam grūtāk nekā citiem jācī-

nās ar dzīves negaisiem un biežāk nekā citiem jāpagurst šaī

cīņā: mēs redzam, ka ārlaulībā dzimušie dod daudz lielāku pro-

centu kriminālnoziedznieku nekā laulībā dzimušie, ka starp pro-

stituetām sievietēm ārlaulībā dzimušo ir samērā daudz vairāk
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nekā laulībā dzimušo. Tā tagadējos apstākļos ārlaulībā dzimu-

šais izrādās bērnībā neaizsargāts, neapgādāts, vēlākā dzīvē

maitāts, kaitīgs pilsonis. Tāļāk, nedrīkst piemirst, ka likumu

noteikumi par ārlaulības bērnu tiesisko stāvokli dara ļoti
lielu iespaidu uz tādām parādībām,, kā augļa nodzīšana, nedzīvu

bērnu dzemdēšana, bērnu slepkavības v. t. t.

Kamēr valsts atradās zem baznīcas iespaida, tā gluži da-

biski ārlaulības satiksmi uzlūkoja kā noziegumu, ārlaulības

bērna māti kā grēcinieci un ārlaulībā dzimušo bērnu kā grēka

augli, kā tādu, kas jau no pašas dzimšanas apzīmēts ar kauna

traipu, un tamiīdz ari vēlākā dzīvē uzskatāms par zemākas

šķiras pilsoni; tagadējā valsts, kura no tāda noteicoša baznīcas

iespaida atsvabinājusies, protams, vairs nevar un nedrīkst ciest

šim līdzīgu stāvokli: viņai vienādi mīļi visi pilsoņi, viņai vie-

nādi jāaizsargā katra pilsoņa dzīvība, lai tas būtu nācis pasaulē

piedzimstot laulībā vai ārlaulībā. Bez tam ārlaulībā dzimušie

iztaisa ievērojamu daļu no valsts iedzīvotājiem: valsts nedrīkst

tos padarīt par saviem ienaidniekiem, nostādot viņus itkā par

otrās šķiras pilsoņiem, un ar to dot viņiem, iemeslu arvien būt

nemierā ar pastāvošo kārtību. Bet no otras puses, tiecoties uz-

labot ārlaulībā dzimušo tiesisko stāvokli un tos pēc iespējas pie-

līdzinot laulībā dzimušiem, likuma devējam allaž jāpatur vērā

laulības ģimenes intereses. Jo kamēr vēl joprojām valsts at-

balstās uz laulības ģimeni, ārlaulības bērnu stāvokļa uzlabošana

nekādā ziņā nedrīkst iet tik tāļu, ka ar to kaitētu laulības ģi-

menes stāvoklim un laupītu pilsonim interesi šādu ģimeni no-

dibināt. Valsts nevar raudzīties tikai uz to, ka nostādot ār-

laulības bērnus pilnīgi līdzās laulībā dzimušiem, dzimšanu skaits

neietu mazumā vai pat pavairotos; viņa piegriež vērību nevien

pilsoņu daudzumam, bet ari labumam, nevien kvantitātei, bet

ari kvalitātei. Un pēdējo, vismaz vēl šimbrīžam, visvairāk no-

drošina audzināšana laulības ģimenē. Tāpēc no valsts vie-

dokļa ir vairāk vēlama piedzimšana laulībā nekā ārlaulībā un

tāpēc ari laulība ir jāsargā. Zināms, te neiet runa par kaut

kādu mietpilsoniski uztvertu laulības svētumu, bet par to sa-

biedrisko nozīmi, kas laulībai piemīt.

339



Tādā kārtā, ja ari ārlaulības bērni nav nostādami pilnīgi

līdzās laulībā dzimušiem (kas, kā to rāda šaī ziņā vistālākejošās

Norvēģijas likumdošanas piemērs, nav ari nemaz iespējams),
tad tomēr viņiem ir jārada pēc iespējas labvēlīgāks

tiesiskais stāvoklis, galvenā kārtā nodrošinot viņiem

uzturu, nevien uz papira, bet ari īstenībā, un a t v i c to j o t

viņ i c m trūkstošo audzināšanu ģime nē. Šo uz-

tura došanas jautājumu atrisināt nav viegli, jo viņš savukārt

atkal rada veselu virkni turpmāku jautājumu: kam uin kādā

apmērā jādod ārlaulības bērnam uzturs, vai mātei, vai tēvam,

vai abiem kopā, vai beidzot sabiedrībai resp. valstij? Un no

šo jautājumu atrisinājuma atkarājas nevien paša ārlaulības

bērna, bet ari valsts svarīgas intereses, attiecībā uz laulībā un

ārlaulībā dzimušo skaitu, valsts resp. sabiedrības nastām v. t. t

Ja atzīstam, ka ari ārlaulības bērna tēvam ir uzliekami pienā-

kumi attiecībā uz bērna uzturēšanu, tad atkal jājautā tālāk:

kas un kādā kārtā ir atzīstams par ārlaulības bērna tēvu? Vai

ir pielaižams, ka viņš top atsvabināts no sava pienākuma, ja

pierāda, ka bērna mātei vienā un taī pašā laikā bijuši dzimu-

miski sakari ar vairākiem? Ja ne, tad kādu atbildību nes šie

vairākie? v. t. t. Tie visi ir jautājumi, kuriem, vēl līdz šim

neviens likumdevējs nav spējis atrast pilnīgi apmierinošu at-

bildi.

Lai būtu kā būdams, viena atziņa sevišķi šī gadu simteņa

sākumā ir izlauzusi sev ceļu visās kultūras valstīs: proti, ka

līdzšinējo ārlaulības bērnu stāvokli vajag uzlabot, vajag viņiem

dot iespēju kļūt par pilnvērtīgiem pilsoņiem. Tā Vācija un

Šveice savos jaunajos kodeksos (1900. un 1907. g.), izšķīra

par jaunu ari ārlaulības bērnu jautājumu; bij. Krievija izdeva

attiecīgus jaunus likumus resp. likumu papildinājumus 1902. un

1913. g. g. (ari attiecībā uz bij. Baltijas guberņām); Francija

pārgrozīja sava Code civil noteikumus šaī ziņā ar 1912. g. 16.

novembra likumu (ievietots iekš Code civil kā 340. pants agrākā

340. panta vietā); Austrija izdeva atsevišķus noteikumus 1914.

gada 26. oktobri; Norvēģija uzsāka šaī jautājumā pilnīgi jau-

nus ceļus ar savu 1915. gada 10. aprija likumu par bērniem,
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kuru vecāki1 savā starpā nav noslēguši laulību; Zviedrija se-

koja ar savu 1917. g. 14. jūnija likumu par ārlaulības bērniem;

Padomju Krievija izdeva 1918. gadā jaunu ģimenes tiesību ko-

deksu: šo virkni noslēdz Somija ar 1922. g. likumu par ārlau-

lības bērniem; beidzot Vācija, sakarā ar 1919. g. 11. augusta

valsts satversmes 121. pantu,
1

) ir izstrādājusi jaunu likumpro-

jektu par ārlaulības bērniem un par adopciju, 2) tāpat jauns

ģimenes tiesību projekts ir izstrādāts Latvijā.3)
Pirms stāsimies pie mūs interesējošā jautājuma iztirzāša-

nas, apskatīsim īsumā ārlaulības bērnu tiesisko stāvokli dažā-

dos vēsturiskās attīstības posmos, jo spēkā esošās tiesības sa-

vos noteikumos tikai tad kļūst pilnīgi saprotamas un skaidras,

kad izskaidrojam viņu vēsturiskos pamatus. Izsekosim šai vē-

sturiskai attīstībai romiešu-,, kanoniskās un tsc, vispārējās tie-

sībās (Gemelines Reclīt).

I, Vēsturisks pārskats,

1. Romiešu tiesība s. *)

A. Pir m s Just inia n a.

Šai periodā mums Jāizšķir: 1) bērni, kuri cēlušies no liku-

mīgas, brīvas laulības (lifoeri cx iustis, legitimis nuptiis pro-

creati); 2. bērni, kuri cēlušies no kāda cita dzimumiska sakara

(concubinatus, contubernium) vai ari no pretlikumīgām attie-

cībām (vulgo concepti jeb quaesiiti, spurii, naturales). Starp

šiem pēdējiem savukārt jāizšķir divi paveidi: a) bērni no asins-

grēka sakariem (cx inoestis nuptiis, incestuosi), un b) bērni no

laulības pārkāpuma sakariem (cx adulterio, adulterini, t. i. no

1) «Ārlaulības- bērnu miesīgai, garīgai un sabiedriskai attīstībai ar

likumdošanu jārada tādi paši noteikumi, kā laulībā dzimušiem bērniem."

-) Reichsarbeitsblatt, 1925, Nr. 37, vai Zentralblatt f. Jugendrecht,

1925, 175. lpp.
3) Sk. ~Tiesl. Min. Vēsta." 1924. g. Nr. 12.

*) Accarias, Precis dc droit romain, IV ēd. Paris 1895, I;

Schoeman, Zu der Lehre von der Alimentation unehelicher Kinder,

Zeitschr. f. Civilrecht und Prozess,.Neue Folge, I, 117. lpp; Nagorski,

Das Rechtsverhāltnis des uneheldchen Kindes zuseinem Erzeuger, Ziirich-

Selnau, 1908; 3aropoßCKiH, O He3aKOHHopo)KAeHHi>ixī>, Kriev. T.

Min. žurnālā 1898. g. Nr. 3 un turpm.
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laulāta vīra dzimumiskiem sakariem ar neprecētu sievieti). Te jā-

piezīmē : šaī periodā dažādas ārlaulības bērnu apzīmējumus (iz-

ņemot protams, zem a) un b) minētos) lieto bez izšķirības. Vis-

pirms nav izšķirības starp vulgo conoepti un spurii, kā to apgal-

vo daži vecāki zinātnieki (Glucks, Dabelovs, MūMenbruehs).

Tas gaiši redzams no sekošiem tekstiem :

J 1, 12, 10. Tāles sunt, quales sunt ii, quos mater vulgo

concepit; nam nec hi patrem habere intelliguntur, cum his

etiam pater incertus est. Unde solent spurii appelilari, quasi

sine patre filii.

D 1, 5, 23. Vulgo conoepti dicuntur, qui patrem demon-

strare non possunt, vel possunt, quem habere non licef, qui et

spurii appellantur.

Nevar ari šos spurii, vulgo conoepti nostādīt pretī zem

a) un b) minētiem bērniem: spurii jeb vulgo quaesiti ir vis-

pārējais jēdziens, un šaī vispārējā jēdzienā ietilpst kā paveidi

cx damnato ooitu procreati. Sal. D 1, 5, 23.

Tālāk tādā pašā nozīmē mums klasiskajā laikmetā jāsa-

prot ari termins ļiberi naturālos. Viņam nav tiesiskas nozīmes,

bet tikai faktiska — uz faktiskas asins kopības pamatota rad-

niecības attiecība, pretēji tiesiskam sakaram, kāds pastāv starp

tēvu un bērnu.

Beidzot, visi šie termini tiek lietoti bez izšķirības, nerau-

goties uz to, no kāda ārlaulības sakara (concubinatus, contu-

bemiurn, stuprum) bērns attiecīgā gadījumā cēlies. Se-

višķi, kas attiecas uz liberi naturales ši vārda vēlākā no-

zīmē, tad ir pierādīts, ka klasiskajā laikmetā konkubinats vēl

bijis tikai faktiska attiecība bez likumiska reglamentācijas; ka

savu tiesisko organizāciju šis institūts dabūjis tikai: ķeizara

Augusta laikā, tā ka no konkubinata radušos bērnus apskatā-

jamā periodā vēl nevar nostādīt pretī citiem ārlaulības bēr-

niem.

Kas attiecas uz visu šo ārlaulības bērnu tiesisko stāvokli,

tad tas viņiem visiem ir vienāds: viņi visi ir liberi sine patre.
Ar savu ārlaulības tēvu viņi neatrodas ne agnatiskās, ne kog-

natiskās attiecībās. Tikai divējādā ziņā ārlaulības izcelšanās

342



dara savu iespaidu uz attiecībām starp tevu un bērnur pirmkārt,

viņa ir šķērslis laulības noslēgšanai:

D 23, 2, 14, 2.
... nec vulgo quaesitam fiiliam pater na-

mralis potest uxorem ducere, quoniam m contrahendis mato-

nioiiiis naturale ius et pudor inspieiendus esi

Otrkārt, ārlaulības bērni savu tēvu nevar saukt pie tie-

sas, iņ ius vocare:

D 2, 4, 6. Parentes naturales m ius vocare nemo potest;

una est enim omnibus paremtibus servanda reverentia.

Tā kā tiesība uz uzturu pamatojas uz agnatiskām attiecī-

bām, kādas starp ārlaulības bērnu un viņa tēvu; nepastāv, tad

pirmiern šādas tiesības ari nav (sal. J. 1, 10, J 3, 6, 4, v. c).

Pavisam Tcitādas ir ārlaulības bērnu attiecības ar māti:

ar to, kā ari viņas ģimeni viņi atrodas kognatiskās radniecības

attiecībās, un viņas resp. viņas augšupējo radinieku pienākums

ir dot tiem uzturu. Tāpat mātei ir tiesības uz uzturu no sa-

viem ārlaulības bērniem.

D 25, 3, 5. Ergo et matrem cogemus praesertim vulgo

quaesitos liberos alere, nec non ipsos eam. Item Divus Pius

significat, quasi avus quoque maternus alere compellatur.

Pats par sevi saprotams, ka ārlaulības bērniem nav ari

mantošanas tiesību no tēva ab intestato. Pretors viņiem- ne-

dod ne bonorum possessio unde cognati, ne ari unde liberi.

Turpretī ar pēcnāves rīkojumu ārlaulības bērnu tēvs var no-

vēlēt mantu saviem ārlaulības bērniem: D 28, 6, 45.

Turpretim no mātes ārlaulības bērni manto, tāpat kā māte

savukārt manto no viņiem.

D 38, 8, 8.
...

non ideo minus ad aviae maternae bona ab

intestato nepotes admitti quod vulgo quaesiti proponuntur.

D 38, 8, 4. Si spurius intestato decesserit... proximitatis

nomine mater eius aut frater eadem matre natus bonorum pos-

sesionem eius cx edicto petere potest.

343



B. Justi n i a n a likumdošana

Justiniana likumdošanā mūsu uzmanību vispirms saista

konkubinats un no šī dzimumiskā sakara radušies bērni, li-

beri naturales. Kamēr klasiskajā periodā konkubinats apzīmēja

tikai faktisku dzimumisku attiecību un konkubines bērni netika

atšķirti no pārējās ārlaulības bērnu masas, tikām te mums ir

jau darīšana ar konkubinatu kā tiesiski reglamentētu institūtu.

Justiniana laikā konkubinats parādās kā zemākas šķiras lau-

lība, kurai nepiemīt nekas apkaunojošs un kura atšķiras no

īstās laulības, iustae nuptiae, tikai ar dalībnieku nolūku, ar

affectio maritalis trūkumu vīrieša pusē un dignitas uxoris trū-

kumu sievietes pusē. Paulus pat apgalvo: „concubina ab uxore

solo dilectu separatur" (Sent. 11, 20.). Konkubines bērnus, li-

beini naturales, tagad (kopš Konstantīna laikiem) nostāda pretī

citiem ārlaulības bērniem, spurii un vulgo concepti.

Atstājot pie malas konkubinata attīstības vēsturi, atzīmē-

sim tikai to, ka sevišķi Justinians izturas labvēlīgi pret šo insti-

tūtu (sk. piem. Nov. 89. priekšvārdu) un dod no viņa dzimušiem

bērniem, liberi naturales, ievērojamas tiesības. Aplūkosim' īsumā

šo liberi naturales tiesisko stāvokli.

Vispirms, lai no konkubinata cēlušies bērni tiešām

iegūtu zināmas priekšrocības pret pārējiem ārlaulības bērniem,

Justinians uzstāda zināmas prasības konkubinātam: tam jābūt

monogamiskam (blakus likumīgai laulībai konkubināts nav pie-

laižams) un bērniem jābūt dzimušiem un uzaudzinātiem tēva

namā.

Nov. 18. c. 5. Si enim quis moriatur non relicta leģitīma

sobole.., ille vero domi mulierem, dum vivebat, ut concubinam,

et liberos cx ea habuerit (illis enim solis haec sancimus, quando

et concubinae, quae m domo fuit, affectio et naturalium cx ea

liberorum generatio et educatio planē indubitata est), concedi-

mus iis etc.

Neraugoties uz visu to, liberi naturales ir un paliek ārlau-

lības bērni: tiesiskā nozīmē viņiem nav tēva un viņi nestāv
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zem sava dabiskā tēva patria potestas. Bet tomēr, salīdzinot

ar agrāko ārlaulības bērnu stāvokli, viņiem pieder diezgan sva-

rīgas tiesības.

Vispirms, šiem liberi naturales ir tiesība saņemt no sava

ārlaulības tēva uzturu. Tieši gan tas likumā nav teikts. Bet

tā ka ar ar Nov. 18, c. 12, 6 tēva mantiniekiem ir uzlikts pie-
nākums dot uzturu viņa dabiskiem bērniem :

Si quis autam, qui legitimos liberos habeat, etiam naturales

relinquat..., sancimus, ut naturales a legitimis uti decet et pro

rr.cdo facultatum a bono viro aestimando alantur. Atque hoc

ipsum custodiatur, licet quis coniugem et cx praemortua coneu-

bina naturaies liberos sibi natos habieat, ut et iii 1i a sucoesso-

ribus eius alantur,

tad neapšaubāmi jānāk pie slēdziena, ka šis pienākums ir

bijis uzlikts ari mantojuma atstājējam pašam.

Otrkārt, liberi naturales iegūst tiesību mantot no sava

tēva ab intestato. Ja likumīgu bērnu vai likumīgas sievas nav,

tad konkubine un liberi naturales manto kopā
1I& daļu no visa

mantojuma, pie kam māte dabū bērna daļu. Ja ir likumīgi pēc-

nācēji, tad šiem liberi naturales kopā ar konkubini var piešķirt
1/i2 no visas mantas ar testamentarisku rīkojumu vai dāvinā-

jumu starp dzīviem. Ja likumīgu pēcnācēju nav, tad šiem liberi

naturales var piešķirt visu mantu, atskaitot tikai augšupējo ra-

dinieku neatņemamo daļu.

Beidzot, vienīgi liberi naturales bauda to tiesību, ka vi-

ņus ar vēlāku laulību var padarīt par likumīgiem bērniem, ar

legitimatio per subsequens matrimonium — priekšrocība, kuras

nolūks acīmredzot bij veicināt laulību noslēgšanu starp tiem,

kuri dzīvoja konkubinātā.

Kas attiecas uz pārējiem ārlaulības bērniem, tad to tie-

siskais stāvoklis ari ar Justiniana likumdošanu nav uzlabojies.

Nerunājot nemaz par mantošanas tiesībām, viņiem nav ari tie-

sības uz uzturu, uz alimentiem. To tagad atzīst visi zinātnieki,

lai gan likumā iet runa tikai par incestuosi un adulterini. Nov.

89 c. 15 ir teikts :
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— enumeremus, qui ne ipso quidem nomine naturalium

digni sunt: ac primum quidem omnis, qui cx nefariis, vel in-

eestis vel damnatis complexibus (neque enim nuptias voeabimus)
nascitur, is nec naturalis vocabitur nec a patribus aletur.

Nav šaubu, ka pēc šī pirmā teikuma, kurš sākas ar

„ac primum", Justinians ir gribējis turpināt ar otru, kurš sāktos

ar „deinde" un kurā būtu uzskaitīti spurii un vulgo concepti,

bet novēršoties no temata, šo uzskaitījumu ir palaidis un vēlāk

vienkārši piemirsis atgriezties pie teikuma sākuma. Tā kā

Justiniana laikā ar vārdiem „13beri naturales" tiek apzīmēti tikai

bērni no konkubinata, bet nekad spurii un vulgo concepti, un

ar Nov. 89. tiesība uz uzturu piešķirta tikai liberi naturales, tad

ir pilnīgi skaidrs, ka pārējo ārlaulības bērnu tiesiskais stā-

voklis ir palicis agrākais. Protams, nav ari pārgrozītais vinu

agrākās attiecības ar māti un tās radiniekiem.

Apskatījuši īsumā romiešu tiesību noteikumus par ārlau-

lības bērniem, atzīmēsim šī laikmeta īpatnības pārrunājamā jau-

tājumā.

Pirmkārt, mēs redzam, ka starp likumīgu laulību un gadī-

juma sakariem (stuprum) pastāv likuma atzīti un tiesiski regla-

mentēti dzimumiski sakari.

Lai gan ari romiešu tiesībās kardinālo vietu ģimenes attie-

cībās ieņem īstā laulība, iustae nuptiae, lai gan tikai viņai ir

tās tiesiskās sekas, kuras vispār raksturo romiešu laulību: ma-

nus attiecībā uz sievu un patria potestas, agnatiskais sakars

attiecībā uz bērniem, tad tomēr bez šīs īstās laulības, iustae

nuptiae,. pastāv vēl citi regulāri sakari, kuriem gan nav augšā

aprādītās sekas, bet kurus tomēr likums atļauj un atzīst. Vis-

pirms te jāmin jau augšā apskatītais konkubinats ; tāļāk

nāk starptautiskā laulība, matrimonium iuris gen-

tium, kura stāv augstāk par konkubinatu, bet tomēr zem

īstās laulības; tā ir vienīgā iespējamā laulības forma starp cives

Romāni un peregrinae vai cives Romanae un peregrini bez

connubium; beidzot jāmin contubernium, savienošanās
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starp vergiem, kurai nepieciešama kunga piekrišana un kura

nodibina cognatio servilis.

Lai gan bērni ari no šiem laulībai līdzīgiem sakariem ir

ārlaulības bērni, liberi non justi, tad tomēr viens apstāklis vi-

ņus noteikti atšķir no tiem bērniem, kuri cēlušies no gadījuma

sakariem (stuprum), proti tas, ka viņu dabiskais tēvs

faktiski arvien ir zināms. Kā mēs redzējām, viņš

un viņa mantinieki nes uztura došanas pienākumu, dabiskie

bērni no viņa manto, dabiskos bērnus viņš var leģitimēt. Tā-

dos apstākļos ir saprotams, ka romiešu tiesībās attiecībā uz

šiem bērniem nebij vietas moderno tiesību bērna, atzīša-

nas un (dabiskā) tēva meklēšanas institūtiem. Da-

biskais tēvs n a v faktiski zināms vienīgi pie gadījuma sakariem

(stuprum), kāpēc ari te ne atzīšana ne tēva meklēšana nevar

palīdzēt: pater incertus est. Tādā kārtā to apstākli, ka spurii

un vulgo concepti paliek ari bez dabiskā tēva, noteic nevis mo-

rāliski, bet tīri intelektuāli iemesli. Saprotams, romiešu tiesī-

bās pavisam nevar būt runa par mātes meklēšanu (kāda
vēl joprojām pastāv franču tiesībās: recherehe dc la maternitē,

Code civil § 341): tāpēc ka mater semper certa est.

Otrkārt, romiešu tiesībās uz ārlaulībā dzimušo neguļ ne-

kāds kauna traips: gluži otrādi, nodibinās princips, ka

bērni nav darāmi atbildīgi par savu vecāku kļūdām.

C. 5, 27, 7, 1.
..

.si qua prius talis emergebat dubitatio,

remittenda fuit movente misericordia, qua indigni non sunt,

qui alieno laborant vitio.

Piedzimšana ārlaulībā nekavē ieņemt augstus sabiedriskus

amatus.

D 50, 2, 3, 2. Spurios posse m ordinem allegi nulla dubi-

tatio est.

2. Kanoniskas tiesības.*)

Kas attiecas uz kanoniskajam tiesībām, tad sava laika pa-

stāvēja strīdus par to, vai ar kanomskām tiesībām ir pārgrozīti

*) Schoeman, minēta darba; Busch, F. B. Theor. prakt;

Darstellung der Rechte geschwāchter Frauenspersonen, Ilmenau, 1828;
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romiešu tiesību principi tādā kārtā, ka v i s i c m ārlaulības bēr-

niem, neizņemot ari tos, kas cēlušies no laulības pārkāpuma un

asinsgrēka, ir piešķirta tiesība prasīt no sava tēva alimentus,

jeb vai joprojām ir palikuši spēkā agrākie romiešu tiesību no-

teikumi.
1

)

Pirmā uzskata piekritēji savu domu pamatojumam atsau-

cas uz Cap. 5 X dc eo, qui duxit m matrimonium, quam polluit

per adulterium (4, 7). Šis citāts ir kāds pavēsta Klementa (ap
1190. g.) vai Celestina (pēc 1191. g.) reskripts, un viņa saturs

īsumā šāds.2)

Kāds Jānis, kuram ir sava likumīga sieva Alicija, tai pašā

laikā pārkāpis laulību ar kādu M. Pēc Alicijas nāves minētais

Jānis ar šo laulības pārkāpēju palicis sakarā desmit gadus un

radījis ari desmit bērnus. Sakarā ar to baznīcai' cēlies liels ne-

gods, un pavēsts pavēl Jānim šķirties no mīļākās. Bet sava

reskripta beigās viņš saka, ka Jānim un Alicijai jādod saviem

bērniem samērā ar saviem līdzekļiem nepieciešamie uztura lī-

dzekļi.

Kā redzams, no šī dekretala nav skaidri izprotams, vai

visi desmit bērni radīti pēc Alicijas nāves, jeb vai daži no tiem

dzimuši jau taī laikā, kad Alicija vēl bij dzīva; pirmā gadījumā,

t. i., ja tie radīti un dzimuši pēc Alicijas nāves, viņi ir konkubi-

nes bērni, liberi naturales, un kā tādiem viņiem jau pēc ro-

miešu tiesībām ir tiesība uz uzturu; turpretī Otrā gadījumā, t. i.

ja viņi visi vai daži no viņiem būtu dzimuši vēl Alicijai dzīvai

esot, tad viņi (vai daži no viņiem) būtu cēlušies no laulības pār-

kāpuma, viņi būtu adulterini, kuriem pēc romiešu tiesībām nav

tiesības uz uzturu; ja nu viņiem ar minēto dekretālu šāda tie-

sība būtu piešķirta, tad tiešām mums te būtu darīšana ar agrāko

Boehlau, Dc causa, cx qua stuprator. spurium intna legalia tempora a

stuprata natum alere debeat, Wimariae, 1853; Buengne r, Zur Theorie

und Praxis der Alimientaitionspflicht, Leipzig, 1879.

a ) Pirmā uzskata redzamākie paudēji:

bruchs, Thibaut, Vebers; otrā piekritēji

Buschs; vēlāk Schomans v. c.

2 ) Šis kā ari nākošais citāts sīki iztirzāts pie Busc h a, m. d. 226. lp.

Gliicks, Miihlen-

- Spangenbergs,
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likumu grozījumu. Tāļāk, ja šāda tiesība būtu piešķirta bēr-

niem no laulības pārkāpuma, tad no tā būtu jāslēdz, ka tā pie-

derētu ari citiem ārlaulības bērniem.

Pirmā uzskata piekritēju galvenais arguments ir atsaukša-

nās uz dekretala vārdiem „div cohabitare", t. i., ka Jānis jau

Alicijas laikā dzīvojis ar M. un ka neesot ticams, ka viņš laikā

līdz sievas nāvei ar M. nebūtu radījis neviena bērna, bet pēc

tās desmit gadu laikā desmit bērnus.

Pret to iebilst, ka no vārdiem „div cohabitare" vien vēl

nevar taisīt slēdzienu par to, vai Jānim pirms Alicijas nāves

bijuši bērni ar M. vai ne. Turpretim no tam, ka desmit gadi

atbilst desmit bērniem un ka Jānis taisni uz šo savstarpēji at-

bilstošo kopdzīves gadu un bērnu skaitu pamato savu lūgumu,

jānāk pie slēdziena, ka visi šie bērni ir piedzīvoti pēc Alicijas

nāves, tā tad ir liberi naturales.

Otrs pretpierādījums ir tas, ka daudz gadus vēlāk kāds

cits pāvests (Inocentijs 111., 1202. g.) savā dekretalā atzīst

agrāko stāvokli kā joprojām spēkā esošu, no kam jānāk pie

slēdziena, ka ar augšā atstāstīto dekretalu nekas nav grozīts.

Pārrunājamais dekretals ir Cap. 13 X qui filii sunt legitimi (4,

17). Viņa saturs ir šāds.

Vilhelms no Montpeljē bij savu sievu atstūmis dc facto,

bet nebij no viņas šķīries baznīcas kārtībā. Pēc tam viņš. bij

piedzīvojis bērnus ar kādu citu sievieti, un griezies pie pāvesta,

lai tas viņus leģitimētu un viņi varētu mantot viņa mantu.

Pāvests, viņa lūgumu atraidīdams, saka:

„quia tamen tam lex mosaioa, quam canonica sobolem sus-

ceptam cx adulterio detestatur..
.. : saecullaribus quoque

legibus non solum repellentibus eos a successione paterna,

sed negantibus ipsis etiam alimenta: petitioni tuae non

duximus annuendum."

T. i., pāvests savu lēmumu pamato uz to, ka ari pasaulīgās

tiesības bērniem no laulības pārkāpuma nedod ne tiesības uz

mantojumu ne ari uz uzturu no viņu tēva, citiem vārdiem, viņš

atzīst, ka joprojām ir spēkā agrākie romiešu tiesību noteikumi
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un tā tad, ka šaī ziņā ar.Cap. 5 X dc eo, qui duxit nekas nav

grozīts. .
'

Tā tad ne pēc romiešu, ne ari pēc kanoniskām tiesībām

tēvam nebij uzlikts par pienākumu dot uzturu saviem ārlaulī-

bas bērniem, izņemot liberāli naturales.

Tas uzskats, ka ar cap. 5 X dc eo, qui duxit ir piešķirtas

tiesības uz uzturu visiem ārlaulības bērniem, ieviesās tiesu

praksē. Var strīdēties par to, vai tam par iemeslu bij vienīgi

šī citāta nepareizs iztulkojums (tā Vindšeids) jeb vai ar to ap-

zināti vai neapzināti izteicās atgriešanās pie senvācu tautas

tiesībām
3

) (tā Rots), jeb vai tiesu praksi noteica vienīgi taisnības

sajūta (aequitas: Šomans); nenoliedzami ir tas, ka pēc vis-

pārējām tiesībām tiesība uz uzturu tika atzīta visiem ārlau-

lības bērniem, neizņemot ari adulterinos un vulgo conceptos.

3. Vispārējas tiesība s. *)

(Gemeines Recht.)

Par to nav strīdu, ka vidus laiku vācu tiesībās ārlaulības

bērni bij pilnīgi bez tiesībām (reehtlos); ja viņiem nebij likumīgu

bērnu, viņu manta pēc viņu nāves piekrita iiskam, un viņiem

pašiem nebij tiesības mantot pat no savas mātes. Šis stāvoklis

pārgrozījās ar romiešu tiesību recepciju, kad ārlaulības bērni

ieguva nevien pilntiesīgu stāvokli mātes ģimenē, bet ari uztura

prasību pret savu tēvu. Sakarā ar to viņu tiesiskais stāvoklis

izveidojās sekosi.

Tā kā konkubinats Vācijā nekad nebij tā izplatīts un at-

zīts kā Romā, bet vēlāk (1530. un turpm. g. Reichspolizeiord-

nungen) tika pat aizliegts, tad atkrita starpība starp konkubines

bērniem un citiem ārlaulības bērniem; palika tikai izšķirība

starp ārlaulībā un laulībā dzimušiem bērniem. Tādā kārtā līdz

3) Kā pierādīts, šenvācu, kā ari seno ziemeļu tautu, zviedru, nor-

vēģu tautas tiesībās ārlaulības bērniem pieder tiesība uz uzturu. Sk.

Stobb c, Deutsches Privatrecht, IV, 494.

*) Buengner, m. d.; Rot h, Deutsches Privatrecht; Nagorski,

m. d.
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ar iomiešu tiesību reeepciju bij jāizšķiras par vienu no diviem:

vai nu Justiniana priekšraksti par konkubines bērniem vien-

kārši jāatzīst par nepieņemamiem, tāpēc ka nebij konkubinu,

tā tad ari konkubines bērnu, vai ari šie priekšraksti jāattiecina

uz visiem ārlaulības bērniem. No šīs alternatives atrada

tādu izeju, ka ar romiešu tiesību reeepciju vispārējās tiesībās

nodibināja visiem ārlaulības bērniem uztura prasību pret savu

tēvu (kāda romiešu tiesībās, kā redzējām, nepastāv).

Ciktāl šis noteikums pamatots uz kanonisko tiesību c. 5

X dc eo, qui duxit, to jau apskatījām.

Par ārlaulības bērna tēva uztura došanas pre nā-

kuma pamatu vispārējās tiesībās valda domu starpības,

par kurām vēlāk izteiksimies plašāk. Starp dažādām teorijām

par valdošām uzskatāmas dcl i k t a teorija (sev. Bavārijā)

un radniecības teorija (Prūsijā, Saksi jā, Austrijā v. c).

Ārlaulības bērna tiesiskās attiecības ar

māti. Ārlaulības bērni pieder tikai pie mātes ģimenes, viņu

attiecības ar māti ir tādas pašas, kā laulībā dzimušo bērnu at-

tiecības ; bērni dabū mātes uzvārdu, vienīgi mātei ir tiesība savu

ārlaulības bērnu uzaudzināt. Šim bērnam ir tiesība uz uzturu

pirmā kārtā no sava tēva, bet pēc tam no mātes un viņas

augšupējiem radiniekiem; tāpat viņš manto no mātes un viņas
radiniekiem.

Lai ārlaulības bērns varētu izlietot savas prasības

pret tēvu, ir nepieciešama paternitātes nodibināšana, kas

iespējams vispirms tā, ka tēvs bērnu atzīst par savu; ja viņš

to nedara, tad bērnam ir tiesība celt attiecīgu sūdzību. Vai

šāda tiesība pieder ari mātei, par to pastāv strīdus. Redza-

mākie zinātnieki
1

) šo jautājumu izšķir tā, ka tur, kur māte

līdzās tēvam nes uztura došanas pienākumu, viņai ir ari tie-

sība celt šo sūdzību, turpretī tur, kur uztura došanas pienā-

kums pirmā kārtā guļ uz tēvu, viņai šādas tiesības nav. Tā kā

ārlaulības bērnam pret savu tēvu ir tikai mantiski-tiesiska rak-

stura prasības, tad paternitātes sūdzība ir pielaižama tikai kā

prejudiciala sūdzība šo prasību pamatošanai. Šī sūdzība ir cc-

3 ) Roths,Stob b c, B v c n g n ers

351



ļama pēc bērna dzimšanas, tāpēc ka tikai tad var noteikt laiku,

kurā notikusi tā kopošanās, no kuras bērns radies. Lai sū-

dzību pamatotu, ir jāpierāda, ka bērns cēlies no atbildētāja;

šāda izcelšanās top pieņemta (presumeta), ja ir pierādīts vai

ja atbildētājs pats atzinies (atsevišķā tiesiskā darījumā vai ari

procesā), ka viņam bijuši dzimumiski sakari ar bērna māti taī

laikā, kurā uz likumiskas presumpcijas pamata iekrīt bērna

radīšanas iespēja (koncepcijas laikā). Par šo koncepcijas laiku

vispārējo tiesību teorijā un praksē ir norisinājušies lieli strīdi.

Vairums juristu bij par to, ka piedzimšanai ārlaulībā pieņemams

tāds pats koncepcijas laiks, kāds pēc vispārējām tiesībām bij

noteikts piedzimšanai likumīgā laulībā, proti laiks no 182. līdz

300. dienai pirms bērna dzimšanas. To daudzi atrada par ne-

pielaižamu aiz tā iemesla, ka romiešu tiesībās piedzimšanas

termiņš noteikts tikai laulībā dzimušu bērnu labā. Uz to aiz-

rādīja, ka Hipokrata uzstādītais piedzimšanas termiņš, kuru

romiešu tiesības uzņēmušas, attiecas uz visām dzimšanām, vien-

alga, vai tās notiek laulībā vai ārlaulībā. Agrākajās partikula-

rajās tiesībās šī laika garums bij dažādi regulēts. Ka dzimu-

miska satiksme attiecīgā laikā tiešām bijusi, var pierādīt ar

visiem procesā pielaižamiem pierādījuma līdzekļiem; tāds lī-

dzeklis ir ari atzīšanās. Ja kopošanās kritiskajā laikā ir pie-

rādīta, tad atbildētāju atzīst par ārlaulības bērna tēvu. To

nedara, ja ir apstākli, kuri šo tiesisko presumpciju iznīcina; kā

uz tādiem apstākļiem nevar atsaukties ne uz bērna nobrieduma

pakāpi, ne ari uz to, ka māte attiecīgās kopošanās laikā jau

bijusi grūta; tāpat nav nozīmes ari tam apstāklim, ka jau kāda

trešā persona atzinušies par bērna tēvu, vai ka māte izteic, ka

atbildētājs nav viņas bērna tēvs. Vai šī presumpeija tiek iz-

nīcināta ari ar to pierādījumu, ka māte bērna ieņemšanas laikā

atdevusies ari citiem vīriešiem nekā atbildētājam, tas ir vis-

pārējās tiesībās strīdus jautājums. Atzīmējami trejādi uz-

skati: 1) vairāku piegulētāju ieruna
2

) nav pielaižama (Austrija),

2) Mengers(DasbuergerlicheGesetzbuch; undd'ilebesiitzlosen Volks-

klassen, 11. Aufl., Tueringen 1890, 80. lapip.) šo ierunu sauc par sievietes

neuzticības ierunu (Einrede der Untreue).
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2) šī ieruna dod pamatu sūdzības atraidīšanai, iznīcina sūdzību

(Prūsija)
3

), 3) vairāki piegulētāji atbild solidāri (Prūsija, Sak-

sija, Bavārija).4) Šī jautājuma izšķiršana stāv sakarā ar to,

iekš kā atrod pamatu ārlaulības bērna tēva uzturas došanas

pienākumam; ja par šādu pamatu atrod izcelšanos resp. rad-

niecību, tad vairāku piegulētāju ieruna pielaižama; ja minēto

pienākumu pamato uz deliktu, tad viņai nav nozīmes.

(Turpmāk vel,)
A. Būmanis

3) Šo uzskatu aizstāv Vangerovs, Sintenis, Seufferts.

*) Pie šī uzskata turas G1 ii ck s savā Pandektu komentārā,

Windsc h c i d s.
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Goda aizskaršana.

1. Vispārējs apskats.

Tautas mutē gods ir viens no visplašākā daudzinātiem

vārdiem. Redzams, ka mūsu tauta godu mīl. Godu tā sauc

par dārgāko mantu un saka „labāk nabags ar godu, nekā ba-

gāts ar negodu"; gods tautas acīs daiļākais tikums, jo

„Ko vērts daiļa ciema meita,

Kad godina neturēja." (Taut. dz. 11916.)

Bet kas tad nu īsti gods ir? Izrādās, ka ša vārda saturs

ir visai plašs un loti mainīgs. Par godu katram laikmetam,

katrai tautai, katrai kārtai, pat katram cilvēkam un katram

vecumam savs jēdziens. Tiesību vēsture ari atklāj te vislielāko

dažādību. Romieši godu atzina, kā status illaesae dignitatis

legibns ac moribus comprobatus. Tā tad tur godu atvasināja

ne no cilvēka personības, bet no valdošās tautas diženības;

kas pie šās valdošās tautas nepiederēja, tam viz godu nebij ko

pretendēt, kā piem. vergiem un pat ārzemniekiem,

Ģermāņu tautām cits uzskats. Tur savs gods katram! cil-

vēkam, tikai citam par citu tas augstāks, skatoties pēc pakāpes,
kādu tas dzīvē ieņem kā firsts, bruņinieks, pilsonis, kungs vai

kalps.

Krievu tautā, ar kuras uzskatiem mums tieslietās tik ilgi

un cieši nācās rēķināties, jēdziens par godu ilgu laiku bij visai

zems. Vecais likums „Krievu taisnība" nepavisam neparedzēja,

ka kādam var vārdiem godu aizskart. Šī tauta ilgus gadu sim-

teņus nemaz nemeklēja cilvēka godu viņa tikumiskās īpašībās,

bet gan kādās ārišķībās, piederībā, kaut vai nezināmos laikos,

pie valsts vai cara kalpotājiem un tamlīdzīgi. Un tad ari bij

novērojama parādība, ka augstmanis mierīgā garā saņēma uz

viņu pašu no viņa līdzbiedra mērķētu nolamāšanu, bet bij ga-

tavs vai no ādas lekt ārā, ja netika parādīts pienācīgs gods

viņa fintei.
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Pēteris Lielais mēģināja savai tautai iepotēt vācu uzska-

tus par godu, bet sociālie apstākli šo pasākumu maz sekmēja.

Pagāja vairāk kā 100 gadu un vajadzēja nākt deviņpadsmitā

gadu simteņa reformām, līdz krievu tautā un valstī labojās uz-

skati par godu. Ap to pašu laiku tad ari radās mūsu civil-

likumos 4560. p., kurš noteikti norādīja, ka pats gods nav par

naudu atdodams, vienīgi caur goda aizskāršanu nodarītie pa-

tiesie materiālie zaudējumi bij vainīgajaml jāatlīdzina.

Ja nu reiz „gods" kriminālos un civilos likumos, ievests, kā

zināms jēdziens, tad nenovēršami meklējams šā jēdziena no-

teikts saturs. Tomēr varam lūkoties kuras valsts likumos gri-

bēdami, definīcijas nekur neatradīsim. Varētu domāt, ka šis

jēdziens ir pārāk skaidrs, lai tur vēl dotu kādus norādījumus

likumdošanas kārtībā. Bet tieslietu zinātne rāda gan pavisam

citu ko. Izrādās, ka par šā jēdziena saturu zinātniekiem do-

mas stipri šķirās un visiem pieņemamā veidā šo jēdzienu defi-

nēt vēl nevienam nav izdevies.

Nodziļinoties šā jēdziena noskaidrošanā, vispirms jāat-

zīmē jau tas, ķa ar vārdu „gods" tautas mute izsaka ne vienu

vien jēdzienu. Gods ir dzīrās resp. svētki (K. Mūlenbacha

Latv. vai. vārdu. 691.), piem.- „visi ļaudis mūs vaicāja, kādu

godu mēs dzeram,; mēs dzeram- cūku godu"; ir ari „kāzu gods";'

„bēres jau nu gan nav nekāds priecīgs gods." Gods ir ari cil-

vēka stāvoklis, piem. ..panāksniekus sēdināja aiz galda ik

katru pēc viņa goda" (K. Mūlenb.).

Šie jēdzieni katrā ziņā jāatdala no tā jēdziena, ko likum-

devējs grib apzīmēt ar vārdu gods, kā pilsoņu dzīvē ar li-

kumu apsargājamu vērtību, Šī vērtība tomēr tādas dabas,

ka vienīgi ar prātu apjaušama. Tā tīri abstrakta. Jēdziena

saturs, kā to rāda ari augstāk pievestā taut. dziesma 11916,

balstās uz tikumību, „Gods ir cie ņ a, ko cilvēks iegūst ar

nevainojamu tikumību" (Bindings). Apkārtne vērtē cilvēka ti-

kumību un samērā ar to piešķir viņam godu. Bet uzskati par

tikumību atkal nav visiem vienādi. Ir tur daudz kopīga, bet

netrūkst ari atsevišķību. Visbiežāk savā tikumībā cilvēks va-

dās no savas sirdsapziņas un rīkojās tā, kā to prasa viņa paš-
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cieņa. Tā tad izšķirams cilvēka iekšējais gods, viņa pašcieņa,

kas nosaucams par zubjektivo godu, un ārējais gods,

cilvēka garīgā vērtība aitu acīs, kas nosaucams par objek-

tīvo godu.

Kā cilvēku pašcieņa, tā ari cieņa citu acīs ir tik vērtīgas

lietas cilvēku kopdzīvē, ka katra civilizēta valsts ņem tās li-

kuma' apsardzībā. Pie šādiem apsardzības likumiem pieskai-

tāma Sodu likumu 28. nodala, kas nosaka sodus par „godu

aizskāršanu".

2. Go d a aizskaršanas veidi

Uz augstāk pievesto uzskatu, par subjektīvo godu jeb cil-

vēka pašcieņu un objektīvo godu jeb cilvēka cieņu citu acīs,

īstenībā dibinās goda aizskārumu sadalījums divās lielās šķirās.

Kur aizskarta vienīgi cilvēka pašcieņa, tur noticis viena veida

pāridarījums, bet kur aizskarta cilvēka cieņa ari citu acīs, tur—

otra veida. Dažkārt gan izteiktas domas, ka cilvēka pašcieņu

nemaz nevarot cits aizskart, jo kas godīgs cilvēks ir, tas tāds

ari paliek, lai citi tur darītu vai domātu, kā gribēdami (Foi-

ņiekis un ari Sod. tik. sastādītāji), bet tas gan pieņemams drīzāk

par pārpratumu, jo godīgums nav vis tas pats, kas gods.

Mūsu pastāvošais likums (S. L. 530, 531., p. p.) iesāk ar

aizskārumu sadalījumu. likumdevējs vispirms centies dot no-

rādījumus, kā atšķirt vienu goda aizskārumu no otra, pie kam

tulkojumā pirmais nodarījums apzīmēts par «personisku ap-

vainojumu", otrais — par «neslavas cēlumu". Agrākajos sodu

likumos šādu norādījumu vainu pavisam trūka (Miert. sod. Mk.)
vai bij tie visai nepilnīgi (vispārējie sod. tik.). Ārzemju sodu

likumos pa lielākai daļai doti tikai norādījumi par neslavas resp.

negoda celšanu, bet Sod. likumu sastādītāji atraduši, ka tā ir

prāva likumu niepilnība, kas 1) rada nenoteiktību tiesu darbībā,

2) maldina vienkāršāko publiku pie apsūdzību celšanas un 3)

atrauj juridisku palīdzību taisni tām tiesu iestādēm, kur juristu

vismazāk, t. i. miertiesām, jo tām vismazāk piekrīt lietas par

goda aizskaršanu.
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Visgrūtākii, protams, bij dot norādījumus par to, kas jāsa-

prot zem vārdiem «personisks apvainojums". To apzinājušies

paši likuma sastādītāji. Pilnīgi šie norādījumi ari nav izdevu-

šies. Kā galvenās nepilnības kritika min: 1) ka nav skaidra

norādījuma uz nepieciešamo apvainojumā klātbūtni pie

viņa nonievāšanas, 2) ka norādījumos lietoti nenoteikti jē-

dzieni ..apiešanās", «atsauksme" (skat. Sod. lik. 530. p. krievu

valodā). Attiecīgais latviskojums aiz neveiklas vārdu izvēles

atzīstams par vēl mazāk izdevušos. Glābiņš meklējams nāko-

šajā pantā, kur definīcijas pamatos visai skaidri jēdzieni, kā

«izpaudums", «apstākli" (resp. fakti), kas «ceļ neslavu". Tā

tad nodarījums, kurš gan uzskatāms par goda aizskārumu, bet

kuram nav 531. p. uzskaitīto pazīmju, pieskaitāms «persor-

niskam apvainojumam", kur pirmā vietā stāv necieņas izrādī-

šana pašam nonievājamam, kamēr pie neslavas celšanas sva-

rīgākais moments ir — izpaudums, kas dzenās necieņu pret

aizskaramo personu modināt citu acīs.

3. Personisks apvainojums

Sod. lik. 530. p. (latv. izdevumā) nosaka, ka tas, kas tīši

personiski apvai no j i s ar izturēšanos vai izteikšanos,

kuras dara negodu apvainotam vai viņa ģimenes loceklim, kaut

ari mirušam, par šādu aizskārumu sodāms (ar arestu vai naudas

sodu). Kur katra persona no otra rīcības jutīsies apvainota,

to likums vairs nespēj noteikt, jo te viss atkarājās no katra

pašsajūtas, kas savukārt atkarīga no cilvēka izglītības, sabie-

driskā stāvokļa, vecuma, kārtas, Vietas, pat gara stāvokļa, at-

tiecībām ar otro personu, un tā gandrīz vai līdz bezgalībai.

Vienu tik likums prasa: vainīgā rīcībai jāizrāda

otra personas nonicin ā š an a, tieši nonievājot otra

tikumisko pašcieņu. Atturēšanās te nav domāta, bet vienīgi

pozitīva darbība, kādēļ nav atzīstami par pārkāpumiem

piem. nepagodināšana ar sveicienu, pretvizīti, ielūgumu viesībās,

un tamlīdzīgi, vai atkal otra gara spēju un ražojumu apsvēr-

šana, ciktāļ a) tādas lietas piekrīt vispārības novērtēšanai un
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b) apsvērumi ar savu formu vai saturu nenonicima otra tiku-

misko personu. Nav likuma interesē patiesībai ceļu liegt un, kā

saka Mittermaijers, „kur aizliegta nosmādēšana, tur nav vēr-

tības uzslavai". Lieka personas jūtelība un slimīga pašmīlība

valstij nav jāaizstāv.

Nonicinošo izturēšanos, kā personiska apvainojuma 1ī -

dzēk 1 i, likums paredz divējādos veidos; 1) ar apiešanos un

2) atsauksmi, kuras otru cilvēku apkauno. levedot likumā jau-

nus jēdzienus, likuma sastādītāji devuši savus norādījumus uz

so jēdzienu saturu. Šie norādījumi liecina, ka labais nolūks,

pasargāt vienkāršu pilsoni no maldībām pie apsūdzību iesnieg-

šanas, nav viegli sasniedzams. Norādījumi stipri komplicēti.

Un tas ari saprotams. Likuma sastādītājiem, bijis vēl ari cits

mērķis: maz vārdos ietvert veselas teorijas, pie tam pieslie-

noties vienām un atmetot pārējās. Kritikai te viegli celt da-

žādus iebildumus. Un praksē? — Nevien vienkāršam pilsonim,

bet ari tiesnesim un juristam ne mazums galvas lauzīšanas.

Vispirms par apvainošanas līdzekļiem likuma sastādītāji

iiek ņemt vērā, ķa vainīgā izturēšanās var būt tāda, kas visur

un no visiem atzīstama par otru apkaunojošu, bet var būt ari

tāda, ka viņas aizskarošais raksturs slēpjās kādās zināmās at-

tiecībās vai apstākļos. Tā starp citu tīri, godīgi vārdi dažās

aprindās vai apvidos pieņemti par lamu vārdiem; piemēram bij

kādā apsūdzības lietā novērojams, ka kādā šaurākā sabiedrībā

uzskatīja par lamu vārdu «Zingera kompānija" un citā atkal

vārdu «gramofons". Šam norādījumam stipra procesuāla no-

zīme. Un proti: ja pielaista viscaur par aizskarošu atzīta rī-

cība, tad apsūdzētam jāpierāda, ķa viņš nav apziņā-

j ies savu izturēšanos par aizskarošu, bet ja rīcības aizskaro-

šais raksturs slēpjās kādās sevišķās attiecībās vai apstākļos, tad

sūdzības cēlējam jāgādā pierādījumi par to, ka apsū-

dzētam šās scviš ķ īb a s bij z inām a s.

Tāļāk, ja nonievāšana otram izrādīta ar kādiem darbiem,

zīmēm, vārdiem vai izteicieniem, kas paši par sevi nav nekas

ļauns, bet kas jau no laika gala pieņemti par nicināšanas zim-

boliem, kā piem. mēles, „gara
r deguna''; parādīšana, tad ir noticis
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tas, ko likuma sastādītāji atzīmējuši par aizskarošu «apiešanos",

ja turpretim lietoti tieši norādījumi uz cilvēka nelietīgām īpa-

šībām vai vispār sliktiem darbiem (neminot tomēr konkrētus

gadījumus, kas jaul būtu neslavas celšana), tad vainīgais izda-

rījis apvainošanu ar «atsauksmi", kādi piem. ir parastie lamu

vārdi «burlaks", «bezgodis", «durafcs", «muļķis" v. t. t.

Vispār par līdzekļiem runājot, atzīts, ka par tādiem var

noderēt viss tas, ar ko cilvēks var darīt zināmas otram savas

domas, tā tad valoda, raksti, zīmējumi, kustības, ko kopā sa-

ņemot var teikt, ka apvainošana iespējama vārdiem, rakstiem,

darbiem. Te nu Sod. Lik. sastādītāji bij nodomājuši pilnīgi

pārgrozīt agrāko kārtību un no apvainojumiem atšķirt labu

tiesu nodarījumu, kas agrāk gan par tādiem likumā bij norā-

dīti, bet pēc jaunās kārtības bij ievietoti 23. nod. zem nosau-

kuma «Miesas bojājumi un vardarbība pret personu". Par at-

šķirības zīmi te norādītas sāpes resp. cie-

šana s. Par apvainošanu skaitās tikai tādi darbi, kas nesacel

otram fiziskas sāpes un ciešanas, kā paķeršana aiz matiem!, de-

guna, frizūras izjaukšana, zināmos apstākļos vīrieša skūpsts

svešai sievietei v. t. t. Likuma sastādītāji te uzskaita pat knipja

sišanu pa degunu un apliešanu ar ūdeni vai netīrumiem. Tas ir

jau pa daudz. Pie šiem aizskārumiem fiziski nepatīkamā sa-

jūta nebūt nav mazāka, kā piem. patāgas sitiens apģērbtam cil-

vēkam vai vieglāks pliķis. Vispār tautu likumdošana šajā

jautājumā nostaigājusi garāku ceļu, kamēr iemācījusies perso-

nas neaizskaramībā atšķirt vardarbību no goda aiz-

skaršanas. Sod. Lik. sastādītāji turējušies pie visjaunā-

kajiem ieskatiem, bet, kā redzams, robežu novilkt nav vis tik

viegli, kādēļ Francijas likumi nemaz nepielaiž goda aizskaršanu

ar darbiem, tiem sava grupa — miesas aizskārumi, bet Ungārijā

un Vācijā tādos gadījumos, kur ar darbiem aizskarts gods, sa-

ceļot cietušajam ari kādas fiziskas ciešanas, izšķirošu nozīmi

dod vainīgā no d o m a m un atkarīgi no tā tad soda nodarījumu

vai nu kā miesas bojājumu vai goda aizskārumu. Rādās, ka

ari mums tā būtu vislabākā izeja.
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Protams, ka pie aizskārumiem ar darbiem jāpieskaita ari

ziimboliskie aizskārumi. Bet pie šiem, dažreiz pienāk tik tuvu

aizskārumi vārdiem, ka atkal robežas novilkšana ne visai droša,

kā tas piemēram! būs, kad runā tikai ar mīmiku, vaibstiem, vai

izgrūž tikai kāda zvēra balss skaņas, izsaka vārdus negantā

tonī, vārdiem pievieno kādu plātīšanos, dūru vīkstīšanu v. t. t.

Kur skaidri vārdi vien, tur šaubām maz vietas. Te piederas

galvenam kārtām viss tas, ko likuma sastādītāji nosaukuši par

«atsauksmi". Sevišķi te vēl atzīmējams tas, ka pie aizskāru-

miem ar atsauksmi pieskaitāmi ari tie diezgan bieži sastopamie

salīdzinājumi, kur norāda, ka aizskartajam' ir kāda lī-

dzība ar priekšmetu- vai priekšmeta īpašību, kas vispārībā cie-

nību viss nebauda, piem. „iet kā lācis", „ēd kā cūka" un tam-

līdzīgi.

Trešais veids — raksti. Te piederas nevien vārdi, bet ari

zīmējumi, un nevien ar roku rakstīti, bet ari ar kāda mekanisma

palīdzību iespiesti.

K. V

(Turpmāk vel,)
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Atskats uz Latvijas valstiskās idejas
izveidošanos.

(Beigas.)

Liela morāliska nozīme rezolūcijas pieņemšana piekrita

ari Sabiedroto pārstāvju labvēlīgai atsauksmei šai lietā.

Tā J. Goldmans otrā sesijā no ārlietu nodaļas ziņoja, ka

ļoti labvēlīgi izturoties pret Latviju Francija, tad Anglija un

Ziemeļamerikas Savienotās valstis. Francijas sūtnis Nou-

lens uzņēmis Latvijas patstāvības jautājumu visai simpātiski

un apsveicis Nacionālās Padomes soļus viņas sasniegšanā.

Viņš izteicies, ka latviešu tautas nopelni cīņā pret kopējo

ienaidnieku netikšot piemirsti tad, kad sanākšot miera kon-

ference. Latvju tauta ar saviem kareivjiem kara laukā pie-

rādījusi, ka tā protot cienīt brīvību.

Ziemeļamerikas Savienoto valstu vēstnieks Dāvis R.

Francis sacījis: „Ja latvieši ir atsevišķa tauta ar savu va-

lodu un vēl plašu inteliģenci, kāpēc tad viņi nevarētu nodi-

bināt savu valsti? Mums tur nekas nebūtu pretim."

Anglijas sūtņa vietnieks, chargē d'affaires Lindlev's

teicis ārlietu nodaļas darbiniekam J. Seskim:
„
Cīnāties par

neatkarīgu Latviju un ticu, ka šo mērķi sasniegsiet."
9)

Šo Latvijas neatkarīgas valsts ideju nu Nacionālās Pa-

domes darbinieki sāka dzīvi popularizēt tautas starpā. Šajā
darbā viņi guva ari diezgan labus panākumus.

Pirms Nacionālā Padome pieņēma augšā minēto izšķi-

rošo rezolūciju, jau Rīgā esošais t. s. Demokrātiskais

Bloks, latvju nacionālo centienu kopējais vadītājs vācu oku-

pētajā Latvijas daļā, Latvijas valsts neatkarības ideju for-

mulēja Rīgā, oktobra pēdējās dienās 1917. g. šādi:

9) Skat. J. Šeskis «Latvijas valsts izcelšanas un viņas izredzes",
1. p. 46.
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~Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika Tautu

Savienībā. Latvijas valsts iekšējo iekārtu un viņas attiecī-

bas uz ārieni noteiks viņas Satversmes Sapulce."

Deklarācijā minētā Tautu Savienība bija domāta kā

starptautiska garantija Latvijas valsts pastāvēšanai. Tas pie-

deva neatkarības domai lielāku drošību un stiprināja ticību

viņai. . •

Sākumā Latvijas patstāvīgas valsts iespējamību un tās

lietderību apšaubīja daži pilsoniskie, bet sevišķi sociālistiskie

pārstāvji Blokā. Tomēr te palīdzēja M. Skujenieka pārlieci-

nošie statistiskie dati par- Latvijas saimnieciskajām izredzēm

un salīdzinājumi ar citām, vēl mazākām valstīm. Tāpat grūtā

brīdī varētu palīdzēt mazās kaimiņu tautas, kuras līdzīgi

cīnījās par savu patstāvību. Ari Prof. Vilsona pazīstamie

„14. punkti" un Tautu Savienības ideja ievērojami atbalstīja

domu par pilnīgu patstāvību.

Ja salīdzinām šo Demokrātiskā Bloka (Rīgā) deklarāciju

ar Nacionālās Padomes otrā sesijā (Pēterpilī) pieņemto' re-

zolūciju, tad uzkrīt saskaņa viņu formulējumu pamatos, pie

kam starp abiem šiem politiskās dzīves centieniem nepastā-

vēja nekāds sakars. (Šāds sakars nodibinājās tikai 1918. g.

janvāra beigās). Tā abas rezolūcijas noteic Latvijai neatka-

rīgas, demokrātiskas republikas formu; tikai Demokrātiskais

Bloks vēl piemin Satversmes Sapulci, kāmēr Nacionālā Pa-

dome to nedara.

Tas pierāda, ka Latvijas neatkarību diktējusi pati ne-

pieciešamība; viņa bija" visu nacionālo centienu mērķis, kurš

iedarbojās ar lielu, neatvairāmu spēku.

„Der Zustand des Realen, gemeinsam Erlebten, der

jahreiangen Erorterungen der nationalen Fragen hatte ge-

meinsame Gedanken zum Resultat gehabt. Mit einer festen

Beharrlichkeit, trotz" gewisser Übergānge m den Pormulie-

rungen und taktischen Zwischenstufen, gestaltet sich der

endgultige Staatsgedanke des lettischen Volkes aus", pa-

reizi saka Dr. M. Valters.
10

)

10) „Lettland," seine Entwicklung zum Staat etc." 1. p. 354
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Demokrātiskais Bloks, kurā ietilpa visas latviešu pilso-

niskās partijas, kuras pēc Rīgas ieņemšanas no vāciešiem tur

atradās, kā ari mērenie sociāldemokrāti un socialrevolucio-

nari, tagad centās iepazīstināt ar Latvijas neatkarīgās valsts

ideju visu latviešu sabiedrību. Tas nācās grūti, jo okupācijas

vara bija noliegusi latviešiem biedroties. Kurzemē vācieši

aizliedza darboties pat latviešu krāj-aizdevu kasēm un la-

tviešu ugunsdzēsēju biedrībām! Tur neiznāca neviens la-

tviešu laikraksts. Bet neskatoties uz to, latviešu sabiedrības

visas šķiras drīzi vien ar šo ideju bija pazīstamas un visur

viņa atrada diezgan lielu piekrišanu, izņemot vācu piekritējus

un lieliniecisma draugus. Tā zem vācu okupācijas varas

smagajiem spaidiem pagurušajā sabiedriskajā dzīvē radās at-

kal lielāka dzīvība, lielāka rosība, neļaudama pamirt nacio-

nālai domai.

Bez tam Demokrātiskais Bloks darīja zināmus latviešu

neatkarības centienus pēc iespējas ari Vakareiropā, nosūtī-

dams rakstus dažām liberālākām Vācijas un Šveices avīzēm.

Pilnīgi nairīgi pret Latvijas neatkarību nostājās socialisti-

lielinieki. To viņi nosauca pat par nodevību pret Krievijas

demokrātiju. Tā K. Seržants Nacionālās Padomes pirmajā

sesijā izteicās: „Latvijas balss ir par niecīgu, lai tiktu uz-

klausīta no starptautiskiem imperiālistiem. Vienīgi ciešā k.cn

pībā ar Krievijas revolucionāro demokrātiju mēs vārām

kaut ko panākt."

Ari socialrevolucionaru pārstāvis Sams Nacionālās

Padomes pirmajā sesijā teica: „Latviešu socialrevolucionari

ir par Latvijas federāciju ar Krieviju un pret Latvijas pat-

stāvīgas valsts dibināšanu."

Tāpat izturējās galējās labās aprindas, kuras sapņoja

par Baltijas valsti personalunijā ar Vāciju. Tādējādi Latvi-

jas neatkarīgās valsts idejas radītāja, izveidotāja un stipri-

nātāja bija galvenā kārtā latviešu progresivi-demokratiskā

pilsonība. .

Latviešu toreizējos politiskos virzienus labi raksturo

kāds nodomātais ~Līduma" raksts jūnijā 1918. g., bet kuru
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vācu cenzūra neatļāva nodrukāt. Šai rakstā starp citu teikts,

ka latviešu sabiedrībā pašlaik esot trīsi politiski virzieni:

sociāldemokrātiskais, nacionali-brīvprātīgais un konservatī-

vais. Nacionāli brīvprātīgais esot visstiprākais un visplašā-

kais. Nost no Krievijas zem katriem apstākļiem, vienalga, vai

lielinieciskās vai monarķistiskās — tas ir lozungs, kurš rak-

sturo šī virziena stāvokli pret Krieviju. Šis virziens stāvot

par starptautiski neitralizētu Latviju, par viņas suverenu paš-

noteikšanos. Pie viņa piederot latviešu zemniecība, nacionālā

inteliģence un veselīgākā, inteliģentākā strādniecības daļa.

Latvijas patstāvības doma vēlāk tapa ļoti populāra un

silti tika apsveikta, sevišķi bēgļu starpā. Izdzīti no savas

dzimtenes, kā koki, kas izrauti ar saknēm, viņi vēl vairāk

pieķērās savai tēvijai, sekoja tās liktenim ar vislielāko uz-

manību. Pasivāki, inertāki izturējās Latvijā palikušie latvieši,

kuri izbaudīdami uz savām mugurām lielinieku un okupācijas

varas, jutās daudz nospiestāki.

Tā pa visu Krieviju izklīdušie bēgļi un kolonisti visur

pieņēma rezolūcijas: apsveikt Latvijas patstāvību un viņas

izauklētāju — Latviešu Pagaidu Nacionālo Padomi.

Skolotāju sapulce 1917. g. oktobrī Pēterpilī, neskatoties

uz sociālistu pretaģitaciju, nolēma apsveikt Nacionālo Pa-

domi un izteikt protestu latviešu strēlniekiem, ka tie grib

stāties lielinieku dienestā „Latviešu skolotāji rūpējas par

Nacionālo Padomi un stāv par Latvijas neatkarību", tā ska-

nēja rezolūcija.

Tāpat Melitopoles latviešu bēgļi 26. decembrī 1917. g.

pieņēma šādu lēmumu: „Mēs prasām Latvijas autonomiju

brīvā Krievijā jeb pilnīgi patstāvīgu valsti."

Ari 1918. g. vasarā liela latviešu strādnieku sapulce

Aļeksandrovskā (pie Dņepras) formulēja Latvijas patstāvīgas

valsts prasību un izteica gribu, lai tiktu aizstāvētas latviešu

un it sevišķi latviešu bezzemnieku intereses caur Nacionālo

Padomi starptautiskā ceļā. Tāpat nolēma izvest dzīvē Na-

cionālās Padomes un viņas nodaļas lēmumus.
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Mēs redzam, ka Latvijas valsts idejas izveidošanā dar-

bojušies divi lieli faktori: ārējie — apstākli un iekšējie —

tautas aktivie organizatoriskie spēki.

Pastāv uzskats, ka «apstākļi paši par sevi jau veidoja

Latvijas valsti". Šis uzskats ir aplams. Ja latviešu nacionālā

inteliģence caur savu orgānu — Nacionālo Padomi, pielieto-

jot savus piedzīvojumus organizatoriskā darbībā, nebūtu vi-

siem spēkiem pūlējusies izmantot kuru katru izdevīgāku pa-

saules politikas konjunktūru, nebūtu vedusi neatlaidīgu pro-

pagandu pie Sabiedrotiem — Latvijas valsti mēs nepiedzīvotu.

To labi raksturo «Līdums", 31. janvārī 1917. g. kādā

rakstā izsacīdamies sekoši: „Ko mēs no starptautisko at-

tiecību un varbūtību konjunktūras mantosim un kā viņa tālāk

izveidosies, tas lielā mērā atkarājas no mūsu pašu nacionālo

uzdevumu izpratnes, nacionālās gribas stipruma un sistemā-

tiska latviskas orientācijas darba. Ja mēs gribam, lai dzird

mūs un lai ar mums nākamajā Eiropas politiski-nacionalā

pārbūvē rēķinājās kā ar reālu nacionāli attīstītu spēku, tad

mums jārunā droši un skaidri par mūsu stāvokli un centie-

niem, jārāda, kas mums ir, ko gribam un varam."

Līdzīgi izsakās «Dzimtenes Atbalss" (Nr. 52., 8. jūlijā

1917. g.): „Kādu no valsts iekārtām Latvija sasniegs, tas

atkarājas pirmā kārtā no mums pašiem."

Ari Dr. M. Valters atzīmē, ka «Daudz atkarāsies ari no

latviešu pašu politiskās gatavības un no viņu nacionālās po-

litikas." ") Tāļāk: „Ja mēs nepratīsim saviem centieniem

dot to noteiktību un gribas stiprumu, kas ir vajadzīgs katras

tautas vēsturiskos brīžos, tad mūsu tauta paliks sadalīta un

saskaldīta."
12

)

Beidzot tādās pašās domās ir ari Igaunijas neatkarības

aktīvs līdzcīnītājs Prof. Ant. Piipš. Viņš izsakās: «Tautas

brīvība ir rezultāts veselai rindai iekšēju un ārēju apstākļu.

") Dr. M. Valters „Latvijas autonomija", otrs izdevums 1. p. 13

12) ibid. 1. p. 15.
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Starp tiem pirmā vietā — pašas tautas iekšējais spēks, paš-

disciplīna un griba būt brīvai."
13

)

Bet no otras puses ari ārējiem apstākļiem bija nenolie-

dzams svars. Ja pasaules karā Sabiedrotie neuzvarētu un

Krievija nesabruktu, tad latviešu tauta pie patstāvīgas valsts

mūžam netiktu.

Tādējādi varam sacīt, ka izšķirošā nozīme bija ārējam

faktoram, bet jo liela nozīme bija ari iekšējam — tautas ne-

salaužamai gribai būt neatkarīgai.

Izsekojot Latvijas valstiskās idejas izveidošanās proce-

sam, mēs redzam noslēgtu, organisku attīstības gaitu. Šajā

attīstības gaitā spilgti iezīmējas trīs atsevišķi posmi. Sa-

protams, viņu robežas mēs vēl, pagaidām, nevaram stingri

novilkt, viņas ir slīdošas, tomēr šo periodu esamība kā

tāda nav apšaubāma.

Pirmo posmu varētu nosaukt par pašvaldības posmu.

Viņa sākums meklējams nacionālajā atmodas laikmetā. Šai

laikmetā mēs atrodam prasību par vietējās pašvaldības, gal-

venā kārtā zemstu, ievešanu. Kaut kādi plašāki vērieni at-

tiecībā uz Latvijas tiesiskajām attiecībām ar Krieviju vēl ne-

bija iespējami.

Otrs posms būtu autonomijas posms, kurš sākas 1905.

gada kustībā. 1905. gadā pirmo reizi tika noteikti aizstāvēta

ideja par Latvijas valststiesisku autonomiju. Tomēr sakarā

ar sekojošo reakciju, viņa nevarēja tāļāk attīstīties. No jauna

jūtamākā mērā tā izteicās uz āru pasaules kara laikmetā, jau

pie Krievijas cara valdības, bet ar sevišķu spēku pēc 1917.

gada marta revolūcijas. Protams, visā šai laikā autonomijas

jēdziena saturs nebija vienāds, bet sakarā ar ārējiem apstā-

kļiem pieņēma šaurāku vai plašāku apjomu.

Beidzot, trešo posmu mēs varētu nosaukt par neatkarī-

gas Latvijas valsts posmu, kura sākums ir meklējams 1917.

13) Skat. „Jaunākas Ziņas" no 23. febr. 1926. g,
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g. rudenī un sevišķi pēc Krievijas 1917. g. oktobra revolūci-

jas, kad Nacionālā Padome 17. janvārī 1918. gadā deva no-

teiktu formulējumu līdz tam vēl zināmā mērā neskaidrajai

patstāvīgās Latvijas valsts idejai.

Līdz ar to visiem latviešu nacionālajiem centieniem bija

dots viens skaidrs un nepārprotams virziens, pa kuru vaja-

dzēja iet nenogurstošā darbā un lielā vienprātībā. Šeit no-

beidzas Latvijas valstiskās idejas grūtais, daudz cīņu un pū-

liņu prasošais, dažreiz pat šaubu un neticības pilnais, izvei-

došanās process. Skaistā forma bija izkarota, sasniegta un

nu vajadzēja nākt šīs formas piepildīšanai ar konkrētu sa-

turu — Latvijas patstāvīgās valsts faktiskai radīšanai.

Lotars Šulcs
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1925.

1. 1925. g. janvāra mēneša 17. dienā. Liepājas Apgabal-

tiesas prokurora protests par Liepājas Apgabaltiesas 1924. g.

9. decembra lēmumu Liepājas fabrikantu apvienības statūtu re-

ģistrēšanas Metā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

numu, Senāts atrod: 1923. gada 18. jūlijā Vaid. Vēstu, izsludi-

nātais likums par biedrībām, savienībām un politiskām orga-

nizācijām stājies visu agrāko Latvijā spēkā bijušo noteikumu

vietā par bezpeļņas biedrībām un nosaka šo biedrību un poli-

tisko organizāciju tiesības un nodibināšanas kārtību. Šiem

noteikumiem tā tad padotas un tiem jāpiemērojās visām

Latvijā darbojošamies bezpeļņas biedrībām un to savienībām

neatkarīgi no tā, kad viņu statūti apstiprināti, resp. reģistrēti —

bij. Krievijas vai Latvijas valsts pastāvēšanas laikā. Visām

tām bezpeļņas biedrībām, kuru statūti apstiprināti no bij.

Krievijas valdības iestādēm, kā ari tām Latvijas valdības laikā

Apgabaltiesā reģistrētām biedrībām, kuru statūtu noteikumi

neapmierina 18. jūlija likuma prasības, jāpārreģistrējas minētā

likuma 22. pantā noteiktā kārtībā līdz 1925. g. 1. janvārim

(lekšl. min. rīkojumi Vaid. Vēstn. 1923. g. Nr. 158 un 1924. g.

Nr. 113). Tā tad Liepājas fabrikantu biedrībai, kuras statūti

reģistrēti 1907. g. 3. decembrī, ari bij jāievēro visi 1923. g. 18.

jūlija likumā bezpeļņas biedrības statūtu reģistrēšanai pievēr-

stie noteikumi (9., 10. un 11. p. p.). —

No minētiem noteikumiem Liepājas fabrikantu biedrība

nav ievērojušo starp citiem sekošas likuma prasības:
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1) Saskaņā ar likuma 9. pantu biedrības reģistrācijai jā-

iesniedz Apgabaltiesā rakstisks reģistrācijas pieteikums, kurš

parakstāms no dibinātājiem uņ šie paraksti jāapliecina pie

notāra, miertiesneša vai vietējā pašvaldības iestādē. Agrāk

reģistrēto un tagad pārreģistrējamo biedrību iesniegumi jā-

paraksta šo biedrību pilnvarotām personām, kuru paraksti tā-

pat jāapliecina norādītā kārtībā. Liepājas fabrikantu biedrības

1924. gada 15. apriļa iesniegumu Liepājas Apgabaltiesai dēļ

statūtu pārreģistrēšanas parakstījuši priekšsēdētājs un viņa

biedrs, bez šo parakstu aplieci n ā š a n a s norādītā kār-

tībā. Apgabaltiesa minēto pieteikumu ar savu 1924. g. 29.

apriļa lēmumu noraidījuse, pārsūdzība par to nav iesniegta un

lēmums tā tad stājies spēkā. Ja fabrikantu biedrība vēlējās

pārreģistrēšanos izdarīt, novēršot tiesas konstatēto kļūdu, tad

biedrībai bij jāsāk tiesā lieta par jaunu, iesniedzot jaunu pie-

teikumu ar apliecinātiem parakstiem un vajadzīgiem pieliku-

miem, jo uz jau minētā pamata tiesā iesāktās lietas gaita ar

tiesas spēkā stājušos lēmumu bij izbeigta. Tādu jaunu pi e-

teikumu fabrikantu biedrība nav iesniegušo, bet

viņas 2 pilnvarotie personīgi 1924. g. 6. decembrī ieradušies

tiesas kanclejā, iesnieguši pilnas sapulces protokola norakstus

ar jauniem statūtiem, un lūguši — šo lietu nozīmēt uz

termiņu (lapp. 18). Tādos apstākļos stājoties pile lietas iz-

lemšanas un taisot savu 1924. g. 9. decembra lēmumu, Apga-

baltiesa ir pārkāpuse 1923. g. 18. jūlija likuma 9. panta notei-

kumus.

2) Pārreģistrējot pastāvošos biedrības statūtus, biedrī-

bas vārdā uzstājas viņas pilnvarotās personas, kāda pilnva-

rojuma likumība tiesai, statūtus reģistrējot, katrā ziņā jāpār-

bauda. Tādu pilnvaru pārbaudīšana nav iespējama, ja tiesai

nav iesniegti attiecīgi oficiāli dokumenti par to. Tāpēc jaun-

dibināmām biedrībām pilnvarojumu ieraksta pieteikumā un di-

binātāju parakstus zem tā apliecina notārs etc. (9. un 10. p. p.),
bet pārreģistrējamo biedrību pārstāvjiem viņu pilnvarojuma

akti pierādami ar 9. pantā norādītā kārtā apliecinātiem norak-

stiem resp. izrakstiem iz attiecīgiem biedrības protokoliem.
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Tādus apliecinātus protokolu norakstus fabrikantu biedrība nav

iesnieguse un līdz ar to nav ievēroti likuma 9. un 10. p. pi. no-

teikumi.

3) Apgabaltiesa nolēmušo tagadējo Liepājas fabrikantu

biedrību pārreģistrēt, dodot tai jaunu nosaukumu
„Liepājas

fabrikantu apvienība". Likuma 22. pants piešķir biedrības

nosau k v m a un mērķa grozīšanai loti svarīgu nozīmi

un prasa tādos gadījumos tādu grozījumu reģistrēšanu tādā

pašā kārtībā, kāda pašu statūtu reģistrēšanai noteikta, kamēr

citi grozījumi vienkārši paziņojami Apgabaltiesai. Tāpēc ari

pastāvošai biedrībai, grozot savu nosaukumu, ari par to atse-

višķi jālemj un jāatzīmē savā protokolā, lai uz pēdējā pamata

būtu dibināts likuma 11. panta 1. punkta izpildījums statūtu

projektā. Šinī gadījumā iz lietai pievienotā Liepājas fabri-

kantu biedrības 28. novembra 1924. g. pilnās sapulces protokola

izvilkuma nav redzams, ka pilnā sapulce būtu lēmuse biedrības

nosaukumu grozīt un to nosaukt biedrības vietā par „apvie-

nību". —- Viņa tikai atkārto savu 1923. g. 18. decembra lēmu-

mu, kad par nosaukumu „apvienība" vēl nebij ne domāts. Tā

tad pretēji likuma 22. panta noteikumam biedrības nosaukuma

grozīšana nav attaisnota ar biedrības pilnas sapulces attiecīgu

lēmumu.

4) Saskaņā ar likuma 5. pantu un 1924. g. 30. maija pa-

pildinājumu (V. V. Nr. 121. lik. kr. Nr. 81 — 1924. g.), par bie-

drību biedriem var būt fiziskas, kā ari juridiskas personas.

Apgabaltiesas reģistrētos statūtos (§ 5) turpretim paredzēts,
ka par Liepājas fabrikantu apvienības biedirim var būt v i e-

nī g i rūpniecības „v zņē m v m i", kuri fiziskās

nas nav un bieži nav ari juridiskas personas, piem., kad „v z-

ņēmu m s" pieder vienai personai. Tādā kārtā šinī ziņā nav

ievēroti likuma 5. panta noteikumi.

5) Likuma 11. pants prasa, ka statūtos jānosaka: 1) vai -

dc s locekļu vēlēšanas kārtība (2. pikts), 2) biedrības pārējo

pārvaldes orgānu vēlēšanas, sasaukšanas un lēmumu pieņem-

šanas kārtība (3. pkts), 3) biedrības likvidācijas kārtība (6.

pkts). Šinī gadījumā šīs likuma prasības nav ievērotas : stā-
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tutu § 12 paredzēta kāda „k omit c j a" likumā noteiktās

valdes vietā, kuru ievēl atklāti v a i aizklāti balsojot, neno-

sakot to, ka s un kādos gadījumos lemj par viena vai otra bal-

sošanas veida piemērošanu, kāda nenoteiktība nav pielaižama»

Pārvaldes orgānu — valdes un revidentu vēlēšanas, sasauk-

šanas un lemšanas kārtība nav noteikta. Tāpat nav no-

teikta apvienības likvidācijas kārtība.

6) Statūtu 23. pants paredz biedriem līdz 5 balsī mv

pie kam noteikts gan ir, kuram dalībniekam būs viena baiss,

bet kam būs 2, 3, 4 un 5 balsis — nav statūtos noteikts.

7) Tādā kārtā pievesto 1923. g. 18. jūlija likuma 9., 10.

un 11. panta 2., 3. un 6. pktU un 22. panta noteikumu neievēro-

šanas dēļ Liepājas Apgabaltiesas 1924. g. 9. decembra lēmums

šinī lietā nav atstājams spēkā un lūgums dēļ Liepājas fabri-

kantu apvienības statūtu reģistrēšanas ir noraidāms.

Attiecībā uz Liepājas Apgabaltiesas prokurora biedra šinī

lietā iesniegto protestu, jākonstatē sekošais:

1923. gada 18. jūlija Jikums par biedrībām, savienībām

un politiskām organizācijām" satur noteikumus ar divējādām

bezpeļņas sabiedrību šķirām.

Pirmajā ietilpst
,s
biedrības un savienības", kuras reģistrē-

jamas Apgabaltiesā minētā likuma 9.—25. p. p. paredzētā kār-

tībā. Otrajā ietilpst politiskās organizācijas, kuras reģistrēja-

mas lekšlietu ministrijā tā paša likuma 26.—31. p. p. noteiktā

kārtībā. Kas saprotams zem nosaukuma „biedrība", un kas

zem „savienības", nosaka likuma 2. pants, un proti, ka par bie-

drību" atzīstama vairāku „personu" (fizisku vai juridisku, šī

lik. 5. pants un tā papildinājums, lik. kr. 1924. g. Nr. 81.) ap-

vienošanās zināmu mērķu sasniegšanai kopīgā darbībā, bet

par „savienību" — divu vai vairāku biedrību darbības sa-

skaņošana, radot viņu kopīgu orgānu. No sacītā tā tad ir

skaidrs, ka abi šie nosaukumi „biedrība" un „savienība" katrs

izteic savu, spilgti norobežotu, atsevišķu jēdzienu un tāpēc

nav jaucami kopā vai liekami viens otra vietā. Gluži citādi tas

ir ar nosaukumu „apvienība", kas 18. jūlija likuma 1. pantā lie-

tots reliģiskas sabiedrības minot. Pievestais likums, izņemot!
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1. pantu un otro piezīmi pie tā, vairāk šo nosaukumu nelieto

un viņa nozīmi itin kā reliģisku sabiedrību atsevišķu apzīmē-

jumu nenosaka, runājot gan 4. panta oittrā nodalījumā par reli-

ģiskām organizācijām, uz kurām šī likuma noteikumus

neattiecina. Ari pašam tam apstāklim,, ka šinī likumā ir minēts

par reliģiskām apvienībām, ir tīri deklaratīva nozīme, lai prin-

cipā konkrēti likumā izteiktos ari par reliģisku sabiedrību vai

apvienību biedrošanās brīvību, kas līdz tam ne-

kur likumā nebij pateikts (sk. Saeimas 11. ses, stenogr. 308. un

309. lapp.). Tādā kārtā vārds ..apvienība" nozīme tulkojama

pēc viņa graimatikaliskā jēdziena, kas ietver visus biedrošanās

veidus, t. i. tiklab biedrības, kā savienības, organizācijas u.t.t,

kas redzams ari iz likuma 1. un 2. p. p. teksta (brīvi „ap v i e-

n o t i c s" biedrībās, savienībās, politiskās organizācijās un re-

liģiskās apvienībās). Ja likumdevējs attiecībā uz reliģiskām

sabiedrībām ir lietojis vārdu „apvienība", tad acīmredzot tas

darīts tāpēc, 1) ka vārdi „biedrība", „organizacija" viņu tiešā

nozīmē nesakrīt ar reliģisku biedrošanās vienību parasto iz-

pratni, 2) ka šis likums tuvākus noteikumus par reliģiskām

sabiedrībām negribēja dot uri tamlīdiz ari neradīja sevišķu šīm

vienībām vien piederošu nosaukumu. Katrā ziņā jāatzīst, ka

nedz likuma teksts, nedz ari vārda „apvienība" tiešā nozīme

neliek šķēršļus ceļā fiziskām vai juridiskām personām zināmu

mērķu sasniegšanai kopīgā darbībā apvienot ies tiklab

~b i edrīb ā", kā ari „a pv ie nībā". Līdz ar to ari jāat-

zīst par nedibinātu Liepājas Apgabaltiesas prokurora biedra

blakus protestam pamatā liktais jēdziens resp. likuma 1. panta

tulkojums, itin kā nosaukums „apvienība" būtu lietojams v i e-

nī g i sabierībām ar reliģisku raksturu. Ņemot visu sacīto

vērā, Senāts, izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, no -

lemj: Liepājas Apgabaltiesas 1924. g. 9. decembra lēmumu at-

celt un lūgumu dēļ „Liepājas fabrikantu apvienības" statūtu re-

ģistrēšanas noraidīt. —

2. 1925. g. janvāra mēneša 27. dienā. lekšlietu ministri-

jas iesniegums dēļ paskaidrojuma došanas jautājumā, vai pil-
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soņi ar vairākām dzīves vietām var piedalīties pašvaldību vē-

lēšanās visās savās dzīves vietās, kā pilsētās, tā pagastos, vai

ari tikai vienā dzīves vietā, un kura tad īsti?

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: ka tiklab pagaidu noteikumi par pil-

sētu domnieku vēlēšanām 1. pantā 1924. g. redakcijā (Lik. kr.

1924. g. Nr. 152), kā ari likums par pagasta padomes vēlēšanām

3. pantā 1924. g. redakcijā (Lik. kr. Nr. 141 — 1924. g.), pie-

šķir vēlēšanu tiesības v i s i c m Latvijas pilsoņiiern, kuri attie-

cīgās pašvaldības robežās nodzīvojuši minētos likumos noteik-

to laiku līdz vēlēšanu sākumam, t. i. pilsētās 8 nedēļas un pa-

gastā 4 mēnešus; ka zem izteiciena „nodzīvojuši" sa-

protami tādi pilsoni, kuriem attiecīgās pašvaldības robežās

noteiktā laikā ir bijuse likumīga pastāvīga dzīves vieta — do-

micils, civ. lik. 3066. pantā norādītā nozīmē; ka tāda dzīves

vieta (domicils) var vienam pilsonim būt vairākās vietās vienā

reizē, ja viņa darīšanas un attiecības koncentrējās vairākās

vietās un viņš savu faktisko uzturēšanos starp minētām vie-

tām pēc vajadzības sadala (civ. lik. 3073. p.), piem., kad Saei-

mas deputāts, dzīvodams Rīgā, pārvalda ari savas lauku mā-

jas pagastā, rediģē avizi Liepājā, izpilda draudzes mācītāja

amatu Ventspilī, pārvalda savu vasarnīcu Rīgas Jūrmalas pil-

sētā v. t. t.; ka tādā kārtā jāatzīst, ka pilsonim, kuram ir vai-

rākās vietās domicils pietiekoši ilgu laiku (8 nedēļas resp. 4

mēneši), visās tādās vietās pieder ari vēlēšanas tiesības paš-

valdību domju vai padomju vēlēšanās, kāpēc nolemj: atzīt,

ka pilsoņi ar vairākām pastāvīgām dzīves vietām var piedalī-

ties pašvaldību vēlēšanās visās tādās savās dzīves vietās, kā

pilsētās, tā pagastos.

3. 1925. g. janvāra mēneša 27. dienā. Fēliksa Riek s t i-

ņ a un Kārļa Sauleskalna sūdzības par Centrālās zemes
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ierīcības komitejas lēmumu Engures pagasta Rīdeļu ūdens dzir-

navu piešķiršanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bftte.

Centrālā zemes ierīcības komiteja 1922. g. 14. martā bij

piešķiruse Ernestam Kesselim valsts zemes fondā ieskaitītās

Engures pagasta Rīdeles muižas ūdensdzirnavas ar 20.000 rub.

iemaksu. Centrālās komitejas lēmums publicēts 1922. g. 12.

aprīlī Zemes ierīcības vēstnesī Nr. 34 un ne no viena pārsūdzēts

nav. Pēc tam 1923. g. 13. septembrī Centrālai komitejai Jānis

Rubuls un Donats Kambala iesniedza lūgumu Rīdeles, muižas

ūdensdzirnavas piešķirt sabiedrībai „Ūdens", ko Centrālā ko-

miteja 14. septembrī jau principā nolēmušo ievērot, kaut gan

komandītsabiedrības līgums starp Rubuli un Kambalu par

s. „Ūdens" nodibināšanu pie Rīgas notāra A. Meike noslēgts

un apliecināts tanī pašā 14. septembrī, bet Centrālai komitejai

iesniegts 1923. g. tikai 19. septembrī. Rīdeles ūdensdzirnavu

ieguvējs no fonda E. Kessels tā paša gada 17. septembrī tikai

parakstījis dokumentu par to, ka atsakās no minētām dzirna-

vām sabiedrībai „Ūdens" par labu, par ko šī sabieidrība at-

maksā viņam par dzirnavām valdībai iemaksātos 20.000 rub.,

uzņēmās vina 150.000 rub. aizņēmuma samaksu un pārņem

viņa pievestos 338 būvkokus. lesniegumu parakstījis viens

pats Rubuls par sevi personīgi un par D. Kambalu itkā uz pē-

dējā pilnvaras pamata, bet aktē nav nedz šīs pilnvaras, nedz

ari pilnvaras noraksta. Tāpat aktē nav nedz sabiedrības

„Ūdens", nedz ari R'ubuļa un Kambalas personīgas dzirnavu

pieprasījuma listes, kā ari nav gluži nekādu datu par sabiedrī-

bas
„Ūdens", resp. Rubuļa un Kambalas līdzekļiem un dzir-

navu izmantošanas plāna. Nelūkojot uz visu to 1923. g. 3. ok-

tobrī Centrālā komiteja Rīdeles muižas ūdensdzirnavas to-

mēr piešķīra sabiedrībai „Ūdens". Par šo lēmumu dzirnavu

pretendenti, Fēliks Riekstiņš un Kārlis. Sauleskalns iesniedza

Senātam pārsūdzību, norādīdamii uz Centrālās komitejas lē-

mumā pielaistām vairākām1 kļūdām.

9



Caurlūkojis Metu, izklausījis Centrālās zemes ierīcības ko-

mitejas priekšstāvja paskaidrojumus un virsprokurora biedra

atzinumu, Senāts atrod: 1) ka valsts fondā ieskaitītās ze-

mes un saimniecības vispāri pieprasāmas apkārtrakstos Nr. Nr.

57 un 244 noteiktā laikā un kārtībā; 2) ka Centrālā zemes ie-

rīcības komitejā galīgi piešķirtās zemes pirms piešķiršanas

ierakstīšanas zemes grāmatās, izņemot rūpniecības

uzņēmumus, ar Centrālās komitejas atļauju var atsavināt

citiem Latvijas pilsoņiem (1923. g. 26. marta likumā 1. un 2.

p. p., Lik. kr. 1923. g. Nr. 32); 3) ka tādil Ilgumi, kuri ar savu

formu apslēpj cita rakstura līgumus., t. i. simulē kādu patiesībā

domātu un gribētu citu darījumu:,, nav atzīstami par spēkā eso-

šiem, bet gan par spēkā esošiem! atzīstami viņos apslēptie da-

rījumi, ciktāļ šie neved trešās personas maldināšanā vai ne-

runā pretim pastāvošam likumam (civ. lik. 2952. p.); 4) ka

šinī gadījumā Ernests Kesselis 1923. g. 17. septembrī ar atklā-

tas sabiedrības „Ūdens" Rubuls un biedri diviem dalībniekiem,

Jāni Rubulli un Donatu Kambalu noslēdzis līgumu, ar kuru viņš,

Kesselis, atsakās no viņam 1922. g. 14. martā Centrālā komitejā

piešķirtām Talsu apriņķa „Rīdeles" muižas ūdens dzirnavām

sabiedrībai „Ūdens" Rubuls un biedri: par labu, par ko minētā

sabiedrība atlīdzina viņam par dzirnavām iemaksāto naudu

(20.000 rub.), pārņem uz sevi viņa, Kesseļa 170.000 rub. lielo

parādu un pārņem savā īpašumā ari pie dzirnavām no Kesseļa

pievestos 338 būvkokus; ka šādā darījumā zem atteikšanās

līguma segas slēpjas tipisks pirkšanas un pārdoša-

nas līgums ar expreissis verbis izteiktu evikcijas klauzulu,

kurš būtu ņemams kā tāds vērā, ja tas nebūtu slēgts pār

Kesselim no valsts fonda piešķirtu un vēl zemes grāmatās ne-

ievestu rūpniecības uzņēmumu; 5) ka šādi atsavināšanas lī-

gumi ar 1923. g. 26. marta likuma 1. pantu aizliegti un ne no

viena valdības orgāna nav atļaujami; 6) kā tādā kārtā Cen-

trālā zemes ierīcības komiteja, pieņemot minēto E. Kesseļa
itin kā atteikšanos no Rīdeļu muižas ūdens dzirnavām ar vi-

siem tur pievestiem noteikumiem, ir pārkāpuse pievestos li-

kumu noteikumus ; 7) ka bez tam uz J. Rubuļa un D. Kambalas
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1923. g. 13. septembrī iesniegtā lūguma .-pamata ar klātpie-

likto E. Kesseļa 1923. g. 6. septembra rakstu par toi, ka viņš
ir ar mieru atteikties no Rīdeļu muižas ūdens dzir-

navām, ja tās tiek piešķirtas sabiedrībai „Ūdens'\ Centrālā ko-

miteja 1923. g. 14. septembrī taisījuse plenārsēdē prin-

cipiālu lēmumu par minēto dzirnavu piešķiršanu sabiedrī-

bai „Ūdens", kuras līgums tikai 1923. g. 14. septembrī aplieci-

nāts Rīgas notāra A. Meike kantorī zem reģ. 16362 un Centrā-

lai komitejai iesniegts 1923. g. 19. septembrī; 8) ka piešķirot

1923. g. 27. septembrī, resp. 3. oktobrī Rīdeles muižas ūdens

dzirnavas sabiedrībai „Ūdens" (prasīja ar 1923. g. 18. sep-

tembra rakstu sabiedrība „Ūdens" Rubuls un biedri), bez kā

tā būtu iesniegušo kādu nebūt no noteiktām baltām vai rozā

pieprasījuma listēm un bez kā tā būtu uzdevuse kādus nebūt

norādījumus uz dzirnavu izmantošanas plānu, saviem līdze-

kļiem v. t, t, Centrālā zemes ierīcības komiteja ir pārkāpušo

apkārtrakstu Nr.Nr. 57 un 244 un instr. Nr. 21 § 3 noteiku-

mus; 9) ka iemeslu dēļ Centrālās zemes ierīcības ko-

mitejas 1923. g. 27. septembra resp. 3. oktobra lēmums visā

viņa visumā kā nelikumīgs nav atstājams spēkā, kāpēc no-

lemj: pārsūdzēto Centrālās zemes ierīcības komitejas lē-

mumu par Enguru pagasta Rīdeļu ūdens dzirnavu piešķiršanu

sabiedrībai „Ūdens" atcelt.

4. 1925 g. janvāra mēneša 27. dienā. Nepilngadīgā Otto

F i r k s a dabiskā aizbildņa Volfganga Firksa pilnvarnieka, zv.

ad. pal. F. Paula sūdzība par Zemkopības ministrijas lēmumu

attiecībā uz Matkules pagasta Čukuru mājās ieskaitīšanu valsts

zemes fondā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kaiacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: ka saskaņā ar agr. ref. lik. I. d. 2. p.

2. pkt. atsavināmas un ieskaitāmas valsts zemes fondā visas

zemes un muižas, kuras attiecībā uz Kurzemi uzskaitītas viet.
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civ. lik. 111. d. 613. p., izņemot vienīgi no muižām saimnieciski

un hipotekariski atdalīto un pārdoto zemnieku zemi, ja to

ieguvuši Latvijas pilsoņi; ka attiecībā uz runā esošo Pedvaļes-

Koguļu muižas Čukuru māju, no lietā iesniegtās Tukuma-Talsu

zemes grāmatu nodaļas apliecības no 25. maija Nr. 2161 ir re-

dzams, ka tās zem hipot. Nr. 2095 atdalītas no muižas un ie-

vestas zemes grāmatās uz šīs muižas toreizējā

īpašnieka Otto Firksa vārda 6. maijā 1880. g.,

pēc kam, uz dalīšanas līguma pamata, noslēgta starp Otto

Firksa mantiniekiem 1912. g., pārgājušas Volfganga Firksa

īpašumā, kurš mājas savukārt ar 1923. g. 23. feburarī korobo-

rēto dāvināšanas aktu pārvedis uz sava nepilngadīgā dēla Otto

Firksa vārdu; ka tādā kārtā līdz agr. ref. likuma I. daļas spēkā

nākšanai resp. 2. okt. 1920. g. Čukuru mājas nav bijušas p ā r-

d o t a s, bet piederējušas Pedvales-Koguļu muižas īpašniekam

Volfgangam Firksam, kamdēļ viņas iegāja valsts zemes fondā

līdz ar minēto muižu; ka pēc 1920. g. 2. oktobra Pedvales-

Koguļu muižas bijušam īpašniekam Valfgangam Firksam vairs

nebij tiesības šīs mājas atdāvināt un tāds dāvinājums ari uz

agr. ref. lik. I. d. 11. panta pamata bij aizliegts ievest zemes

grāmatās; ka pretēji pievestiem likuma nosacījumiem izda-

rītai Čukuru mājas koroboracijai uz Otto Volfganga d.

Firksa vārda nevar būt nekādas nozīmes Čukuru mājas at-

savināšanas lietā; ka pie tādiem apstākļiem Zemkopības mi-

nistrija ir pareizi rīkojusies, pārņemot minētās mājas fondā;

ka tāpēc sūdzība atzīstama par nepamatotu un noraidāmu, —

nolemj: nepilngadīgā Otto Firksa dabiskā aizbildņa Volf-

ganga Firksa sūdzību atstāt bez ievērības. —

5. 1925. g. janvāra mēneša 28. dienā. Vecsvirlaukas pa-

gasta sabiedrības sūdzība par Centrālās zemes ierīcības komi-

tejas lēmumu Vecsvirlaukas pagasta Dandalles muižas centra

piešķiršanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod viirsprokurora biedrs E. Bitte.
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Pēc Dandales muižas sadalīšanas projekta šīs muižas

centrs bij iedalīts jaunsaimniecībā Nr. 6 ar 13,20 ha zemes pla-

tību. Minēto saimniecību pilnā apmērā pieprasīja Vecsvirlau-

kas pagasta sabiedrība, bet turpat darzsaimniecību augļkopībai,

putnkopībai un ārstniecības stādu audzēšanai prasīja Eduards

Šņore. Vecsvirlaukas pagasta valde un Jelgavas apriņķa ze-

mes ierīcības komiteja atzina saimniecību Nr.6 par piešķiramu

Vecsvirlaukas pagasta sabiedrībai, bet Centrālā zemes ierī-

cības komiteja 1923. g. 12. jūnijā atrada par derīgu no saimnie-

cības Nr. 6 izdalīt augļu dārzu ar 150 augļu kokiem un to uz

instr. Nr, 21 §§ 1 un 5 pamata piešķirt pieprasītājam Eduar-

dam Šnorem, atrodot viņa izmantošanas projektu par veļamā-

ku, bet pārējo Nr. 6 gabalu ar dažām centra ēkām piešķīra

Vecsvirlaukas pagasta sabiedrībai. Par Centrālās komitejas

lēmumu Senātam iesniedza pārsūdzību Vecsvirlaukas pagasta

valde, norādīdama savā pārsūdzībā, kā ari vēlāk iesniegtā sū-

dzības papildinājumā, ka ari pēc instr. Nr. 21 noteikumiem

valsts fonda objektus piešķirot pašvaldības iestādēm, saskaņā

ar instr. Nr. 5 § 3, atzīstamas I. grupas tiesības un tāpēc do-

damas priekšrocības pret visiem citiem pieprasītājiem. Bez

tam Vecsvirlaukas pagasta sabiedrībai piederot zemes tikai

6"pūrvietas, bet zemes norma pagastiem iztaisot līdz 29 ha

dažādām labierīcības vajadzībām. Tā kā ar pārsūdzēto lē-

mumu zemes norma pagasta sabiedrībai samazināta, tad sū-

dzētāja lūdz minēto lēmumu atcelt.

Caurlūkojis lietu, izklausījis sūdzētājas pilnvarnieka pa-

skaidrojumus un virsprokurora biedra atzinumu, Senāts at-

rod: ka saskaņā ar agr. ref. lik. 11. d. 35. p. saimnieciskiem

uzņēmumiem, pašvaldības iestādēm, sociālām lab-

ierīcībām un kulturelām vajadzībām piešķiramo zemi Centrālā

komiteja var iedalīt tādā apmērā, kādu pēc šo zemju iz-

mantošanas plāniem atzīst par vajadzīgu, pie kam1 par atse-

višķu objektu izdalīšanu no jau agrāk ieprojektētām zemēm

Centrālā komiteja var lemt, līdz kamēr tā nav taisījušo savu

lēmumu par šo objektu piešķiršanu; ka saskaņā ar instr. Nr.

21 § 1 noteikumiem, augļu dārzi, sastāvoši no vairāk par 100
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ābelēm un bumbieru kokiem kopā, izdalāmi atsevišķās saim-

niecībās un piešķirami tās pašas instr. § 5 kārtībā, t. i. tiem

pieprasītājiem, kurus pēc {sniegtiem izmantošanas projektiem

un piedāvātiem noteikumiem tā atzīst par veļamākiem;

ka šinī ■ gadījumā sūdzētāja — Vecsvirlaukas pagasta sabie-

drība pieprasījusi Dandales muižas centra jaunsaimniecību Nr.

6 — 13,20 ha apmērā; ka minētā jaunsaimniecībā, pēc Cen-

trālās komitejas konstatējuma, ietilpst augļu dārzs, kas sastāv

no apm. 150 kokiem; ka Centrālā komiteja atradusi par liet-

derīgu augļu dārzu izdalīt, no jaunsaimniecības Nr. 6 un piie*>

šķirt kā atsevišķu vienību uz instr. Nr. 21 § 5 pamata; kā

šāds Centrālās komitejas lēmums attiecās uz lietas būtību un

lietderību un nav no Senāta pārbaudāms; ka tādā kārtā, pie-

šķirot Vecsvirlaukas pagasta sabiedrībai jaunsaimniecību Nr. 6

bez augļu dārza, bet šo pēdējo piešķirot Eduardaml Šnorem,

kuru tā atradusi par vēlamāko dārza izmantotāju, Centrālā

komiteja rīkojusies pievestā likuma un instrukcijas noteikumu

robežās; ka tamdēļ sūdzība par šo Centrālās komitejas rīcību

atzīstama par nedibinātu un noraidāmu, — nolemj: Vec-

svirlaukas pagasta sabiedrības sūdzību atstāt bez ievērības.

6. 1925. g. janvāra mēneša 23. dienā. Izidora Leveft-

šte i n a sūdzība par Tieslietu ministrijas lēmumu 1 % pamat-

nodokļa noteikšanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte,

Liepājas pilsētā, Loču ielā Nr. 19 atrodošais nekustams

īpašums (zem. grām. Nr. 2460) koroborēts uz Jēkaba Lazdiņa

vārda, kurš to ar mājas kārtībā slēgtu līgumu pirms pasaules

kara pārdevis. Tādu pašu līgumu kārtībā, bez koroboracijas

un nodokļu samaksas, minētais nekustams īpašums pārgājis

no rokas rokā, līdz to no kāda Dāvida Lipperta 1913. g. iegu-

vis Izidors Levenšteins par 19.000 rub. Ari šis Levcnšteina lī-

gums nav no notāra apliecināts. Levenšteins cēlis ci viltiesā

prasību pret Lazdiņu, dēļ īpašuma atzīšanas viņam uz noil-
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gurna pamata, kādu viņa prasību Liepājas Apgabaltiesa apmie-

rinājusi ar savu 1923. g. 8. janvāra spriedumu. Pie atļaujas

lēmuma šo nekustamo īpašumu iegūt, Tieslietu ministrija pie-

prasījuse no Levenšteina 1% pamatnodokļa, saskaņā ar 1922.

gada 5. janvāra lik. 4. un 6. p. p. noteikumiem. Ar Tieslietu

ministrijas lēmumu, nodokļa uzlikšanas jautājumā, sūdzētājs

nav mierā un iesniegtā Senātam pārsūdzībā norāda: 1) ka

minētais nodoklis šinī gadījumā no viņa nemaz nav ņemams,

jo viņš tagad iegūst minēto īpašumu uz tiesas sprieduma pa-

mata un 2) ka pirkšanas cenas vērtība nosakāma pēc 1923. g.

17. marta likuma noteikumiem.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: ka saskaņā ar noteikumu par nekusta-

mu īpašumu atsavināšanu un apgrūtināšanu 4. p. tā paša likuma

6. pantā noteiktais \ % pamatnodoklis nav ņemams tikai mi-

nētā likuma 2. p. paredzētos gadījumos, un starp

citu tikai tad, ja atsavināšanas līgums slēgts un apliecināts, no

notāra līdz 1. augustam 1914. g. vai ari ja īpašums iegūts uz

tiesas sprieduma pamata, kas taisīts līdz 1918. g. 6. decem-

brim (2. p. 7. pkt.); ka pārējos gadījumos tāds nodoklis ir ņe-

mams no ikkatras nekustama īpašuma pārejas uz citām; perso-

nām par atlīdzību vai bez tās, pie kam tas aprēķināms zelta

frankos no īpašuma vērtības (6. p.); ka par neku-

stama īpašuma vērtību atzīstams visaugstākais viņa novērtē-

jums (7. p.), pie kam par tādu var būt ari līgumā aprādītā atsa-

vināšanas suma (7. p. „a" pkts); ka gadījumos, ja nekustams

īpašums iegūts resp. līgums slēgts pirms 1. janvāra 1914. g.,

viņa pēdējā iegūšanas cena vai 1910. g. vērtība aprēķināma

zelta frankos pēc paritātes, kuru nosaka Finansu ministrs (14.

p.); ka ar Finansu ministra 1922. g. 17. februāra izsludināto

rīkojumu (V. V. Nr. 39) par nodokļu aprēķināšanu pie neku-

stamu īpašumu atsavināšanas Krievijas rubļa paritāte līdz 1.

janvārim 1914. g. noteikta uz 0,375 z. fr.; ka šinī gadījumā

Liepājā, Loču ielā Nr. 19 atrodošos nekustamu īpašumu (ze-

mes grāmatu Nr. 2460) sūdzētājs nopircis 1913. g. 5. f c b r v a-

r ī no kāda J. Lagzdiņa par 19.000 c. r.; ka no lietas tomēr nav
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redzams, ka šis līgums būtu apliecināts no notāra līdz 1. au-

gustam 1914. g., bet gan redzams vienīgi tas, ka minētio īpa-

šumu piespriedusi tam tiesa uz iesēdējuma pamata, kāds tie-

sas spriedums taisīts 8. janvārī 1923. g.; ka tamdēļ saskaņā

ar izteikto, augstāk aprādītais paniatnodoklis 1% apmērā no

sūdzētāja bija ņemams-; ka atsavināšanas līgumā uzrādītā

cena — 19.000 c. r., pārrēķinot to pēc izsludinātās no Finansu

ministra paritātes (V. V. no 1922. g. Nr. 39) iztaisa 50.667 Ls

un 1% pamatnodokiis tā tad — 506,67 Ls; ka tādā kārtā,

aprēķinot no sūdzētāja pamainodokli 506,67 Ls apmērā, Ties-

lietu ministrija ir rīkojusies saskaņā ar šeit pievestiem likuma

noteikumiem, kamdēļ J. Levenšteina sūdzība atzīstama par

nepamatotu un noraidāmu, — nolemj: Izidora Levenšteina

sūdzību atstāt bez ievērības.

7. 1925. g. janvāra mēneša 29. dienā. Didricha Bē r a

sūdzība par lekšlietu ministrijas lēmumu attiecībā uz viņa so-

dīšanu par neapdzīvota dzīvokļa nepieteikšanu policijā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:.

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis.; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

lekšlietu ministrs ar savu 1924. gada 20. marta lēmumu,

pamatojoties uz 1921. gada 16. septembra pagaidu noteikumiem

par dzīvokļu īri, sodījis Didrichu Bēru ar Ls 40.— vai septiņām

dienām aresta par to, ka nav reģistrējis policijā kā svabadu

dzīvoklī viņa pārvaldāmā namā Kuldīgā, Kalna ielā Nr. 17,

kurā pirms 3 gadiem dzīvojis minētā nama īpašnieks, barons

Heikings, bet uz laiku aizbraucot uz ārzemēm, atstājis tanī sa-

vas mantas.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: ka uz papildinājuma pie pagaidu no-

teikumiem par dzīvokļu īri (V. V. 1921. g. Nr. 210) 21. p. pa-

mata tikai svabadie dzīvokļi reģistrējami dzīvokļu

inspekcijā ne vēlāk kā 3 dienas pēc tam, kad tie tikuši svabadi;
ka šinī gadījumā lekšlietu ministrs uz augšā pievesto notei-

kumu pamata sodījis sūdzētāju ar Ls 40.— vai 7 dienām aresta
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par to, ka nav reģistrējis dzīvokli, kurš atrodas Kuldīgā, Kalna

ielā, namā Nr. 17, pieder piilsoņani Heikingam un atrodas sū-

dzētāja pārvaldīšanā; ka minētais dzīvoklis, kā no lietā eso-

šiem datiem redzams, ir aizņemts no paša namsaimnieka, jo

tur atrodas viņa mēbeles un visa viņa saimnieciskā iekārta,

un ka pats namsaimnieks tikai pagaidām aizbraucis uz ārze-

mēm; ka bez tam, kā tas redzams no aktī esošām kvītēm

Nr.Nr. 545 un 506, sūdzētājs Bērs ir uzskaitījis apstrīdēto dzī-

vokli par apdzīvotu, nomaksādams pilsētas valdei dzīvokļu

nodokli; ka pie tādiem apstākļiem sūdzībā norādītais dizī-

vokls nav uzskatams par svabadu, kurš būtu bijis reģi-

strējams un iznomājams; ka uzliekot sūdzētājam Bēram, kā

minētā nama pārvaldniekam, sodu par pievestā dzīvokļa ne-

pieteikšanu, lekšlietu ministrs ir pārkāpis pievestos noteiku-

mus par dzīvokļu īri, kamdēļ viņa lēmums nevar palikt spēkā,
— nolemj: pārsūdzēto lekšlietu ministrijas lēmumu atcelt.

8. 1925. g. janvāra mēneša 29. dienā. Kooperatīvu un

sabiedrisko iestāžu darbinieku slimo kases pilnvarnieka zv.

adv. P. Berģa sūdzība par Darba ministrijas lēmumu attiecībā

uz Alises Neiman uzņemšanu apgādājamo P. Karpoviča ģi-

menes locekļu skaitā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numui dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

Kooperatīvu un sabiedrisko iestāžu darbinieku slimo ka-

ses valde noraidījuse kases dalībnieka Pētera Karpoviča lū-

gumu uzņemt viņa apgādājamo ģimenes locekļu skaitā Alisi

Neiman, kura, kā viņš uzdevis, esot viņa sieva, kaut gan nelau-

lāta; Darba ministrija ar 1924. g. 1. apriļa rakstu Nr. 15734

slimo kases valdes lēmumu atcēlušo, atzīstot, ka pēc Karpo-

viča sniegtiem! datiem Neimane uzskatāma par viņa sievu un

tamdēļ uzņemama viņa ģimenes locekļu skaitā.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: ka saskaņā ar Noteikumu par strādnieku

un citu algotu darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos
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37. p., slimo kase var uzņemties ari ārsta palīdzības

sniegšanu kases dalībnieku ģimenes locekļiem], kuri atrodas

viņu apgādībā un personām, kuras faktiski pielīdzināmas šā-

diem locekļiem, bet šāda uzņemšana priekš kases nav obliga-

toriska; ka šinī gadījumā Kooperatīvu un sabiedrisko iestāžu

darbinieku slimo kase nav uzņēmuse apgādājamo ģimenes lo-

cekļu sarakstā pilsoni Alisi Neiman, kuru kases dalībnieks P.

Karpovičs uzdevis par savu sievu un faktiski to apgādājot, bet

kasei nav pienesis dzimtssarakstu nodaļas apliecību; kā šādu

ģimenes locekļu uzņemšana apgādājamo skaitā atkarājās vie-

nīgi no pašas slimo kases ieskatiem un kases pina sapulce, at-

karībā no saviem līdzekļiem, varēja lemt par pievestās kate-

gorijas ģimenes locekļu uzņemšanu vai neuzņemšanu apgādā-

jamo skaitā; ka pozitīva lēmuma šai jautājumā slimo kase nav

iznesuse; ka pie tādiem apstākļiem Darba ministrija, kā tas

redzams no viņas 1924. g. 1. apriļa raksta Nr. 15734, atceļot

augšā minēto slimo kases valdes lēmumu par Alises Neiman

neuzņemšanu P. Karpoviča slimo kases apgādājamo ģimenes

locekļu skaitā un uzskatot Neiman par Karpoviiča ģimenes lo-

cekli, ir rīkojusies pretēji pievestā likuma nosacījumiem, kam-

dēļ Darba ministrijas lēmums nevar palikt spēkā, — nolemj:

Darba ministrijas lēmumu atcelt.

9. 1925. g. janvāra mēneša 29. dienā, Tirdznieeības-rūp-

niecības darbinieku slimo kases sūdzība par Darba ministrijas

lēmumu Latvijas slimo kasu savienības 11. kongresa lēmumu

apstiprināšanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsijrokurora biedrs E. Bitte.

Latvijas slimo kasu savienības kongress 1924. g. 24. fe-

bruārī apstiprinājis visus mandātus, tanī starpā ari Jūlija Trei-

maņa mandātu no Rīgas 11. kopējās slimo kases; kā redzams

no Darba ministrijas paskaidrojuma, slimo kasu savienības kon-

gresa lēmumi taisīti ar minētās slimo kases delegāta Treimaņa
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līdzdalību, kurš tai pašā laikā sastāvējis valsts dienestā kā

ierēdnis,
%

Caurlūkojis lietu un izklausījis sūdzētājas un Darba mini-

strijas pilnvarnieku paskaidrojumus, kā ari virsprokurora bie-

dra atzinumu, Senāts atrod: Darba ministrijā ar savu 1924. g.

.13. marta rīkojumu Nr. 745 atzinuse Latvijas slimo kasu savie-

nības 2. kongresa 1924. g. 24. februāra lēmumus par pareizi

taisītiem un izpildāmiem. Tirdzniecības-rūpniecības darbinie-

ku slimo kase lūdz šo Darba ministrijas rīkojumu atcelt aiz tā

iemesla, ka kongresā nelikumīgi pielaists kā dalībnieks Darba

ministrijas sociālās apdrošināšanas nodaļas vadītājs, Jūlijs Trei-

miainis, kam nebijis mandāta tiesības no Rīgas 11. kopējās slimo

kases, kuru tas kongresā reprezentējis, un ņemot vērā: ka

Senāts citā Metā (sk. Senāta adm. dep. 1924. g. akti Nr. 2570),

jau atzinis, ka Jūlijs Treimanis kā valsts ierēdnis nevarēja tai

pašā laikā skaitīties par slimo kases dalībnieku un Rīgas ko-

pējā slimo kase nevarēja izvēlēt viņu par savu pilnvarnieku,

kamdēļ ar savu 1924. g. 4. jūnija un 29. septembra spriedumu

atcēlis Darba ministrijas lēmumu par Treimaņa atzīšanu par

Rīgas kopējās slimo kases pilnvarnieku slimo kasu savienības

kongresā; ka slimo kasu savienības kongress, atzīstot Trei-

maņa mandātu par likumīgu un pielaižot viņa piedalīšanos kon-

gresā, ir pārkāpis Noteikumu par strādnieku un citu algotu

darbinieku nodrošināšanu slimības gadījumos 80. un 81. p. p.

(Tieslietu ministrijas kodifikacijas nodaļas 1922. g. izd.), pēc

kuriem slimo kases pilnvarnieki var būt tikai kases dalībnieki,

no kuru vidus viņi izvēlami; ka uz to pašu Noteikumu 100. p.

pamata Darba ministrijas pienākums bij novērst slimo kasu sa-

vienības kongresa nelikumīgo rīcību; ka atzīstot šādu slimo

kasu savienības kongresa rīcību par pareizu, Darba ministrija

ir pārkāpušo augšā pievesto likumu noteikumus, kamdēļ viņas

1924. g. 13. marta rīkojums Nr. 745 nav atstājams spēkā, —

nolemj: pārsūdzēto Darba ministrijas lēmumu atcelt.

10. 1925. g. februāra mēneša 23. dienā. Liepājas pilsētas

domes priekšsēdētāja Pauļa Melnā pilnvarnieka zv. adv.
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A. Lipšiea sūdzība par Liepājas Apgabaltiesas 1924. g. 13. marta

spriedumu Žana Siksnas sūdzībā par viņa pilnvaras devēja rī-

cību 1924. g. 17. janvāra domes sēdē.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

Liepājas pilsētas domes 1924. g. 17. janvāra sēdes dienas

kārtībā kā 2. punkts bijis uzņemts jauna pilsētas valdes locekļa

vēlēšana atteikušās Goldblata vietā. Domes sēdes dienā do-

mes priekšsēdētājs Pauls Melnais minēto jautājumu ar savu

varu noņēmis no dienas kārtības, atrodot, ka Goldblats gan

esot atteices no pilsētas domnieka, bet ne no valdes locekļa

amata. Par norādīto domes priekšsēdētāja rīcību pilsētas

domnieks Žanis Siksne bij iesniedzis pārsūdzību Liepājas Ap-

gabaltiesas administratīvai nodaļai, kura atraduse, ka pilsētas

domes priekšsēdētājam saskaņā ar pils. noilik. 58\ un 65. p. pv

noteikumiem;, nav tiesības ar savu varu bez domes piekrišanas

grozīt dienas kārtību un tāpēc nolēmušo atzīt minēto domes

priekšsēdētāja rīcību par nepareizu un uzllikuse viņam par pie-

nākumu noņemto jautājumu uzņemt nākošā domes sēdes die-

nas kārtībā. Par Apgabaltiesas spriedumu Paula Melnā piln-

varnieks zv. adv. Lipšics iesniedzis Senātam pārsūdzību, no-

rādot tanī, ka likumā neesot tieši noteikumi par pilsētu domju

priekšsēdētāju tiesībām domes sēžu vadīšanā, kāpēc tanīs le-

tās jārīkojoties pēc noteikumiem par kuru katru citu sapulču

vadoņu tiesībām un pienākumiem, kuriem piederot tiesības

noņemt jautājumus no apspriežamās dienas kārtības. Tā kā

Goldblats gan esot bijis atteicies no pilsētas valdes locekļa

amata, tad Apgabaltiesai esot bijis visupirms jāizšķir jautājums

par to, vai atteikšanās no domnieka amata ietver sevī ari at-

teikšanos no valdes locekļa amata. Šo Apgabaltiesa neesot

apsvēruse un izšķīrušo Pievesto iemeslu dēļ sūdzētājs lūdz

pārsūdzēto Apgabaltiesas spriedumu atcelt.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: ka saskaņā ar pilsētu nolik. 58\ p. pie-
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Bk. l. un 2. p. p. pilsētas domes priekšsēdētājs atklāj un slēdz

viņas sēdes, cel priekšā lietais domeil tādā kārtībā, kādā tās ie-

sniegtas pēc saraksta (noflik. 66. p.), pie kam lietu caur-

lūkošanas kārtību resp. dienas kārtību, var grozīt vienī
r

g i ar domes nolēmumu; ka lai gan augstāk pievestā

noteikumā norādīts, ka viņš tieši attiecās uz pilsētu noli-

kumā 66. p. paredzēto domes ārkārtējo sēžu sarak-

stu, tad tomēr nav pamata neattiecināt viņu ari uz tā paša

likuma 65. p. minētiem domes kārtējo sēžu sarak-

stiem, jo šai pēdējā resp. 65. p. domes priekšsēdētāja tiesī-

bas sēžu sasaukšanā vai apspriežamo lietu noteikšanā nav ne-

aprobežotas tai ziņā, ka apspriežamo lietu sarakstu viņš va-

rētu grozīt pilnīgi pēc saviem ieskaitiem; ka tamdēļ ari pie

kārtējo domes sēžu sasaukšanas jautājuma noņemšana no die-

nas kārtības pielaižama vienīgi ar domes piekrišanu; ka šinī

gadījumā Liepājas domes priekšsēdētājs Pauls Melnais Liepājas

pilsētas domes 17, janvāra 1924. g. sēdē noņēmis no dienas

kārtības 2. pkt. par pilsētas valdes locekļa vēlēšanu izstājušās

Goldblata vietā; ka no lietas nav redzams, ka pilsētas dOme

būtu lēmuse par to, vai Goldblats atzīts par izstājušos no pil-

sētas valdes vai ne un ka viņa būtu devuse savu piekrišanu

šādai dienas kārtības grozīšanai; ka tamdēļ Liepājas Apga-

baltiesa, atzīstot šādu sūdzētāja rīcību par nepareizu un uzdo-

dot viņam par pienākumu uzņemt pilsētu nolikumos paredzēta

kārtībā nākošā domes sēdē noņemto jauitājtumu, rīkojusies sa-

skaņā ar pievestā nolikuma noteikumiem, kamdēļ sūdizība at-

zīstama par nepamatotu un noraidāmu, — nolemj: Liepājas

pilsētas domes priekšsēdētāja Paula Melnā sūdzību atstāt bez

ievērības.

11. 1925. g. februāra mēneša 23. dlienā. Anša Rumpa

sūdzība par Centrālās zemes ierīcības komitejas lēmumu Vec-

auces pagasta Dēliņu mājas piešķiršanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.
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Vecauces pagasta apm. 98 pūrv. lielās „Dēliņu" mājas

pirms 1896. gada lietoja 37 gadus Johans Baums un viņa tēvs,

pēc kam Johans Baums «Dēliņu" māju labprātīgi atstāja, pār-

iedams kā mežzinis uz „Stelku" mājām. „Dēliņu" mājās sū-

dzētājam Ansim Rumpim bij paredzēta paliekama vieta un iz-

dots rozā nomas līgums, jo šo māju instr. Nr. 5 § 9 noteiktā

termiņā neviens agrākais lietotājs nebij pieprasījis. Johans

Baums bij pieprasījis „Steļķu" māju, bet no tās noraidīts aiz

ta iemesla, ka šī māja paturēta valsts rīcībā uz agr. ref. lik»

11. d. 37. p. pamata, kā paraugu un izmēģinājiumu mežsaimnie-

cība. Pēc tam ari pēc 1921. g. 1. jūlija Baums prasīja „Dēliņu"

māju nedalītu, bet Centrālā komiteja šo viņa pieprasījumu no-

raidīja (1923. g. 29. janvārī) un Senāts Bauma pārsūdzību at-

stāja bez ievērības. Vēlāk Baums no jauna lūdza Centrālo

komiteju piešķirt viņam nedalītu „Dēliņu" māju „Steļķu" mā-

jas vietā, kuru pēdējo viņš esot likumīgā laikā pieprasījis. Sa-

skaņā ar šo Bauma lūgumu Centrālā komiteja 1924. g. 29. fe-

bruārī „Dēliņu" māju nedalītā veidā piešķīra Johanam Bau-

mām, kā ilggadīgam lietotājam. Šo Centrālās komitejas lē-

mumu pārsūdzot, Ansis Rumpe norāda,, ka Baums 1896. gadā

no Dēliņu mājām n a v spaidu kārtā izlikt s, bet no tām 1 a b-

p r ā t ī g i i z gā j i s pārceldamies uz Stieļķu mājām', ka piepra-

sījuma listi uz „Dēliņu" mājām Baums iesniedzis pēc 1921. g.

1. jūlija, ka ~Dēliņu" mājas nepiešķiršana Baumām jau galīgi

izšķirta 1923. gadā ar Bauma pārsūdzību noraidošo Senāta

spriedumu un ka viņam,, Rumpam, „Dēliņu" mājā paredzēta

paliekama vieta. Aiz pievestiem iemesliem' Rumpe lūdz pār-

sūdzēto Centrālās zemes ierīcības komitejas lēmumu atcelt.

Caurlūkojis lietu, izklausījis sūdzētāja paskaidrojumus un

virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrodi: ka saskaņā ar

agr. ref. lik. 11. d. 32. un 44. p. p. un instr. Nir. 5 § 11, zemnieku

rentes mājas piešķiramas nedalītā veidā tikai tiem ilggadīgiem

lietotājiem, kuri paši, jeb kuru dzimtas tur tagad nepārtraukti

saimnieko vairāk par 10 gadiem vai agrāk saimniekojuši ne

mazāk par 20 gadiem un no mājām pret pašu gribu izlikti; ka
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ilggadīgie lietotāji, kuri savus rentes kontraktus pārdevuši,

vai mājas labprātīgi atstājuši, līdz ar to zaudē uz vi-

ņām ilggadības priekšrocības uz visiem laikiem; ka bez tam

pieprasījumi uz rentes mājām, saskaņā ar instr. Nr. 5 § 9 bija

iesniedzami pagasta zemes ierīcības komitejai līdz 1. jūlijam

1921. gadam; ka gadījumā, ja ilggadīgu lietotāju trūkst, mājas

sadalāmas jaunsaimniecībās un piešķiramas vispārējā kārtībā

(instr. Nr. 5 .§§ 13 un 17-a), pie kam tagadējiem lietotājiem, ku-

riem paredzēta paliekama vieta (rozā nomas līgums) dodama

priekšroka starp citiem tās pašas kategorijas listes laikā ie-

sniegušiem pretendentiem (instr. Nr. 5 § 20); ka šinī gadīju-

mā Vecauces pagasta Dēliņu mājas pieprasījis Jānis Baums,

kurš, lai gan tās agrāk ilggadīgi lietojis, bet, kā to jau reiz Se-

nāts atzinis savā 25. okt. 1923. g. spriedumā šinī pat lietā, no

mājām labprātīgi izgājis un tamdēļ ari uz tām ilggadības tie-

sības nebauda; ka bez tam Baums iesniedzis savu pieprasīju-

mu uz Dēliņu mājām tikai 29. jūlijā 1922. gadā, resp. pēc instr.

Nr. 5 § 9 norādītā termiņa notecēšanas; ka neatkarīgi no iz-

teiktā, Centrālai komitejai nav tiesības pašai grozīt savus lē-

mumus, bet gan, ja viņas agrākais lēmums ir nepareizs, tad par

šī lēmuma atcelšanu jāgriežas pie Senāta (agr. ref. lik. IV. d.

9. p.); ka ar minēto Senāta 1923. g. 25. oktobra spriedumu

Jāņa Bauma sūdzība par Dēliņu mājas nepiešķiršanu viņam ir

tikuse noraidīta; ka tādā kārtā Centrālās komitejas 29. fe-

bruāra lēmums par Dēliņu mājas piešķiršanu Baumām uz ilg-

gadīgas liietošanas pamata un sūdzētāja Rumpa noraidīšanu no

šīm mājām, uz kurām viņam bij izdots rozā nomas līgums, at-

zīstams par nesaskanošu ar pievestiem likuma un instrukcijas

noteikumiem un tāpēc par atceļamu, — nolemj: pārsūdzēto

Centrālās zemes ierīcības komitejas lēmumu atcelt un uzdot

viņai šinī lietā taisīt jaunu lēmumu. —

12. 1925. g. februāra mēneša 23. dienā. Ernesta Kļ a-

vi ņ a sūdzība par Zemkopības ministrijas lēmumu Kūdupes

muižas neatsavināmās daļas ierādīšanas lietā.
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Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; a^z j_

numu dod virsprokurora biedrs E. Bftte.

Ludzas apriņķa Kūdupes muiža piederēja Francim Pe-

tričevam un viņas kopplatība aptver apmēram 1473 deset. ze-

mes platību. Ar robežas nospraušanu starp Latviju un Igau-

niju Kūdupes muiža tika sadalīta divās daļās un proti —

Igaunijā palika muižas centrs ar apmēram 1089 deset. zemes,

bet Latvijā apmēram 400 des. Bijušam muižas īpašniekam
Petričevam neatsavināmo daļu Zemkopības ministrija 1923. g.

2. augustā apstiprināja Stardupes fermā. Pret tio Stardupes

fermas ilggadīgais vairāk par 20 gadu nomnieks Mārtiņš Kelpa

cēla protestu, jo uz agr. reformas likuma pamata šī saimnie-

cība pienākas viņam par dzimtu nedalītā veidā. Pēc tam

Zemkopības ministrija, ar muižas bijušā īpašnieka pilnvarnieka

piekrišanu, atcēla savu pirmo lēmumu un 1924. g. 27. martā no

jauna apstiprināja Petričevam neatsavināmo daļu Malienas

mājās ar šīs mājas visām ēkām un 54,45 ha zemes platību.

Par šo Zemkopības ministrijas lēmumu Senātam pārsūdzību

iesniedza Ernests Kļaviņš, norādīdams uz to, ka pirmis šī lē-

muma Malienas mājas ar visām ēkām Centrālā komiteja pie-

šķīrusi viņam kā šī objekta ilggadīgam lietotājam, kāpēc Zem-

kopības ministrijai nav bijis tiesības šo viņam piešķirto saim-

niecību iznīcināt.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: ka pēc 1920. g. konvencijas starp La-

tviju un Igauniju par robežu novilkšanu dabā un ar robežu

līniju pārdalīto nekustamu īpašumu stāvokli XVII. un XVIII.

p. p. (Vaid. lik. un rīkoj. krāj. no 1920. g. Nr. 234) kā

ari 1923. g. Latvijas-Igaunijas papildlīguma robežu jautājumos

6. p. (1923. g. lik. un rīkoj. krāj. Nr. 158), caur robežas liniju

pārdalīto imobiļu īpašniekiem jālikvidē divu gadu laikā ar ro-

bežu atdalītās imobiļu daļas tādā kārtā, ka viņu īpašumi at-

rastos tikai vienas valsts robežās; ka jautājums, kuras valsts

robežās jālikvidē pārdalīto imobiļu daļas, izšķirams ar 1923. g.
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konvencijas 6. p. izteikto principu, pēc kura jālikvidē tā imo-

biļu daļa, kura atrodas otras valsts robežās, skaitot no ne-

kustama īpašuma centra, resp. centrs nav likvidējams; ka at-

tiecībā uz runā stāvošo 1471 des. lielo Kūdupes-centra muižu

Zemkopības ministrija savā 1924. g. 2. oktobrī Senātam ie-

sniegtā rakstā Nr. 13153 konstatē, ka pie Latviijas-Igaunijas

robežas nospraušanas dabā, Igaunijas daļā palikušas 1089 des.

zemes, bet Latvijas robežās tikai ap 400 des.; ka tādā kārtā

uz augstāk pievestā papildlīguma 6. p. pamata sūdzētājam bij

jālikvidē tā viņa imobiļa daļa, kura pēc robežas linijas

vilkšanas atrodas Latvijā; ka tamdēļ viņam ari neatsavināmā

daļa Latvijas robežās nemaz nebij ierādāma; ka ierādot tur-

pretim agrākam šīs muižas īpašniekam Petričevam neatsa-

vināmo daļu Latvijas robežās 1923. g. 2. augustā Stardupes

fermā un pati šo lēmumu grozot un apstiprinot Petričevam

1924. g. 27. martā neatsavināmo daļu Malienas mājās, Zemko-

pības ministrija nav rīkojusies saskaņā ar augstāk pievestiem

likumu un konvencijas noteikumiem, kamdēļ viņas lēmumi šai

ziņā abi atzīstami par nepareiziem un atceļamiem, — no 1
cm j:

Zemkopības ministrijas 1923. g. 2. augustā un 1924. g. 27. marta

lēmumus atcelt. —

13. 1925. g. februāra mēneša 23. dienā. Jura Pļaviņa

sūdzība par Tieslietu ministrijas 1924. g. 22. marta lēmumu

attiecībā uz atļaujas izdošanu Šliomam Viškinam iegūt sūdzē-

tājam piederošu nekustamu īpašumu Rīgā, Puškina ielā Nr. 16.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A, Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

1913. g. 13. septembrī Juris Pļaviņš bij aizpārdevis Šlio-

mam Viškinam viņam, Pļaviņām, piederošo Rīgā, Smoļenskas

(tagad Puškina ielā) Nr. 16 Rīgas 111. hipotēkas iecirknī zem

Nr. 559 atrodošos nekustamu īpašumu. Uz abu līgumslēdzēju

lūgumu Tieslietu ministrs 1921. g. 21. oktobrī bij lēmis dot at-

ļauju minēto nekustamu īpašumu atsavināt, nosakot 1% pa-

mata nodokli 1218 z. fr. 67 sant. un 7480 z. fr. 17. sant. vēr-
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tības pieauguma nodokli, pavisam kopā 8698 z. fr. 84 sant,

bet nenosakot termiņu, kādā šāda atļauja izlietojama, resp.

kad tā zaudē savu spēku. Pircējs Viškins, līguma objektu

saņēmis, noteikto nodokli nesamaksāja un galīgo līgumu ne-

slēdza. 1923. g. 14. novembrī Tieslietu ministrs taisīja otru

lēmumu, ar kuru pārdošanas atļauju atcēla, par ko paziņoja

Viškinam un Pļaviņām. Pēdējais pēc tam nekustamo īpašumu

pārdevis citai personai kādam Kārlim Brantam. Viškins ie-

sniedzis civiltiesai prasību piespiest Pļaviņu noslēgt ar viņu

galīgu formālu līgumu par īpašuma pārdošanu un uz Viškina

pilnvarnieka lūgumu Tieslietu ministrs 1924. g. 22. martā atkal

no jauna lēmis dot principiālu piekrišanu mājas pārdošanai

Viškinam. Par šo Tieslietu ministrijas lēmumu Senātam

Plaviņš iesniedzis pārsūdzību, kurā norāda, ka ar pārdošanas

atļaujas nedošanu viņam, pārdevējam jābūt svabadam rīko-

ties ar. savu. īpašumu un ka dodot Viškinam no jauna princi-

piālu atļauju bez nodokļa pieprasīšanas, Tieslietu ministrija

nodarot valstij zaudējumus. Tāpēc Pļaviņš lūdz pārsūdzēto

Tieslietu minis trijās lēmumu atcelt.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod:

ka valdības iestādēm nav tiesības pašām atcelt savus

lēmumus, kuri nezīmējas tikai uz sava resora iekšējo iekārtu

un darbvedību, bet kuri rada zināmas civiltiesiskas attie-

cības un saistības starp privātām personām, vai ari nodibina

zināmas tiesības un prasības valstij par labu; ka lemjot uz

1922. g. 5. janvāra noteikumu pamata par atļaujas izdošanu

atsavināt nekustamu īpašumu Tieslietu ministrija rada valstij

prasību uz likumā paredzētā nodokļa saņemšanu un bez tam

saista ari līgumslēdzējus par nekustama īpašuma atsavinā-

šanu; ka tāpēc tādam atļaujas lēmumam jābūt pietiekoši no-

teiktam un ierobežotam ar kategoriski nosacītu termiņu, pēc

kura notecēšanas lēmuma sekām automātiski jāizbeidzas, ja

viņa noteikumi laikā nav izpildīti; ka pretējā gadījumā ne-

kustama īpašuma ieguvējam būtu dota iespēja,, nesamaksājot

valstij pienākošos nodokli, turpinot ar 1922. g. 5. janvāra no-
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teikumu 20. p. noliegto nekustamā īpašuma valdīšanu uz

priekškontrakta pamata un bez tam otrā līgumslēdzēja puse

būtu nostādīta nezināšanā par to, uz kādu laiku viņa ar mi-

nistrijas lēmumu saistīta; tāpat nav pielaižama reiz taisītā at-

ļaujas lēmuma atcelšana no pašas ministrijas; ka šinī gadījumā

Tieslietu ministrija ar savu 1921. g. 21. oktobra lēmumu at-

ļāvusi Šliomam Viškinam iegūt Jura Pļaviņa nekustamu mantu

Rīgā, 111. tupot, iec. zem. zemes gr. Nr. 559, bet! nodokļa nesa-

maksas dēļ šo savu lēmumu 1923. g. 14. novembrī atcēlusi,

ziņojot par to Viškinam un Pļaviņām; ka pēc tam ministrija

1924. g. 22. martā no jauna lēmusi Viškinam principiālu at-

ļauju dot tā paša nekustamā īpašuma iegūšanai; ka nevienā

ne otrā gadījumā ministrijā nav noteikusi, kad tāds viņas lē-

mums zaudē savu spēku, ja tas nebūtu izpildīts; ka aiz pie-

vestiem iemesliem pārsūdzētais Tieslietu ministrijas 1924. g.

22. marta lēmums, un līdz ar to ari pirms tam šinī lietā tai-

sītie lēmumi nav atstājami spēkā, — nolemj: pārsūdzēto

Tieslietu ministrijas lēmumu atcelt un uzdot viņai taisīt šinī

lietā jaunu lēmumu. —

14. 1925. g. februāra mēneša 23. dienā, Amdrēja-Za-

mueļa Vei d c atstātās mantas aizbildņu Mlķeļa Miķelsona

un Aleksandra Veide pilnvarnieka zv. adv. V. Minkeiviča sū-

dzība par Zemkopības ministrijas lēmumu attiecībā uz Ainažu

miesta Pitanu mājas ieskaitīšanu valsts zemes fondā.

Sastāvs: priekšsēdētājs., senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

1868. g. no Ainažu muižas atdalīts gruntsgabals ar muižu

zemes grāmatu Nr. 285 uz pirkšanas līguma pamata. Pēc tam

1908. g. 28. aprīlī no šī gabala Nr. 285 uz dalīšanas līguma pa-

mata atdalīts zemes gabals „Pitan" ar muižu zemes grunts-

gabalu zemes grāmatu reģistra Nr. 2011 un līdzīgās daļās ko-

roborēts uz 1) Aleksandra-Voldemāra 2) Otto-Daniela, 3)

Andrēja-Zamueļa Andrēja dēlu Veidle un 4) atraitnes Trīnes

Mārtiņa meitas Veide dzim. Miķelson vārdiem. 1913. g. 26.
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jūnijā šis pats „Pitan" gabals koroborēts uz Aleksandra-Vol-

demara un Andrēja-Zanrueļa Veide vārdileirii, kuri to ieguvuši

Rīgas Apgabaltiesas noturētā vairāksolīšanā. Gabalam „Pi-

tan" ir 220,29 des. muižu zemes un 55,43 des,. zemnieku zemes,

kopā 275,72 desetinas, pie kam minētā 55,43 des. zemnieku

zeme kā tāda no muižu zemes nav atsevišķi atdalīta un pār-

dota. Zemkopības ministrija uz agr. ref. lik. I. d. 2. pl 2. pkt

un 3. p. „c" pkt. pamata „Pitan" zemes gabalu ieskaitīja valsts

zemes fondā un šīs zemes bijušiem īpašniekiem Aleksandram-

Voldemaram un Andrējam-Zamuelam Velidiiļeim 1 atstājusi ne-

atsavināmo daļu 100 ha apmērā. Savā pārsūdzībā par šādu

lēmumu sūdzētāji aizrāda, ka „Pitan" mājas kodols esot 55,43

deset. zemnieku zeme, kurai vēlāk esot no muižas zemes pie-

vienota pārējā platība, kāpēc ari šī muižas zeme esot jāuzskata

tagad par zemnieku zemi. Tā kā sūdzētāji „Pitan" māju

ieguvuši 1913. g., tad tā uz agr. ref. lik. 2. p. 2. pkta pamata

neesot nemaz atsavināma, bet no zemes fonda kā zemnieku

zeme izslēdzama.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: ka saskaņā ar agr. ref. lik, I. d. 2. p.

2. pkt. atsavinātas un ieskaitītas valsts zemies fondā visas

zemes un muižas, kuras attiecībā uz Vidzemi minētas viet. civ.

lik. 597. p., izņemot vienīgi ņo muižām tiklab saimnieciski kā

hipOt'ekariski atdalīto un pārdoto zemnieku zemil; ka tā paša

likuma I. d. 3. p. „c" pkt. minētie atsevišķie zemes gabali, kuri

iegūti un ierakstīti zemes grāmatās pirms 23. apriļa 1915. g.,

paliek neatsavināti tikai 100 ha nepārsniedzošā normā; ka

šinī gadījumā, kā tas redzams no Rlgas-Valmieras zemes

grām. nodaļas 3. jūlija 1924. g. raksta zemju departamentam

Nr. 8502, uz Valmieras apr. Ainažu pag. atsevišķo zemes ga-

balu ~Pitan" hip. reģistra Nr. 2011, 26. jūnijā 1913. g. ap-

stiprināti kā īpašnieki Aleksandrs-Voldemars un Andrejs-Za-

muels Veidi, kuri to ieguvuši no Rīgas Apgabaltiesas izsludi-

nātā vairāksolīšanā; ka minēta zemes gabalā, kura platība ir

275,72 des., zemnieku zemes ietilpst tikai 55,43 des., bet pārējā

daļā tas sastāv no muižas zemes, pie kam zemes grāmatu
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reģistri ari tas ievests kā muižu zemes gruntsgabals; ka ie-

tilpstošā tanī zemnieku zeme nav hipotekariski un saimnieciski

šķirta no pārējās šī gabala muižas zemes, un pie tam, pēc Zem-

kopības ministrijas konstatējuma, gabals „Pitan" pagasta

klaušas nesis tikai attiecībā uz šeit minēto zemnieku zemi, bet

ne visā savā visumā; ka tamdēļ uz to nav attiecināmi agr.

ref. lik. I. d. 2. p. 2. pkt. noteikumi par neatsavināmo zemnieku

zemi, bet gan tā paša likuma I. d. 3. p. „c" pkt. noteikumi par

atsevišķiem pirms 23. apriļa 1915. g. iegūtiem un zemes grā-

matās ierakstītiem zemes gabaliem', kuri pārsniedz 100

ha; ka tādā kārtā, atstājot gabala „Pitan" līdzšinējiem īpaš-

niekiem neatsavināmo daļu 100 ha platībā, bet pārējo ieskaitot

fondā, Zemkopības ministrija ir rīkojusies saskaņā ar augstāk

pievestiem likuma noteikumiem; kā šo iemeslu dēļ sūdzība

atzīstama par nepamatotu un noraidāmu, — nolemj: Andrēja-

Zamueļa Veide atstātās mantas aizbildņa Miķeļa Miķelsona

un Aleksandra Veide sūdzību atstāt bez ievērības. —

15. 1925. g. februāra mēneša 23. dienā. Pētera Ažiņa

sūdzība par Galvenās ienākuma nodokļa komisijas lēmumu

ienākuma nodokļa par 1923. g. uzlikšanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs, senators K. Valters; senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators J. Kalacs; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Biltte.

Pēters Ažiņš nebij iesniedzis vietējam nodokļu inspek-

toram paziņojumu par saviem 1922. gada ienākumiem, kamdēļ

Valkas apr. I. iec. ienākuma nodokļa komisija noteikusi viņa

ienākumus caur novērtēšanu uz Ls 3160. — ņemot par pa-

matu maksātāja darba algu, kuru viņš saņēmis kā mežzinis

un pieskaitot pie tās ienākumus no lauku mājām, un nolēmusi

aplikt viņu ar ienākuma nodokli par 1923. g. Ls 148.— ap-

mērā un sodīt ar Ls 10.— par paziņojuma neiesniegšanu, Gal-

venā ienākuma nodokļa komisija atzinusi iecirkņa komisijas

lēmumu par pareizu un savā 1924. g. 14. martā sēdē to ap-

stiprinājuisf.
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Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: ka pēc noteikumu par ienākuma no-

dokli 28. p. katra atsevišķa maksātāja ienākumus novērtē ie-

cirkņa, resp. apriņķa ienākuma nodokļa komisijas, ņemot par

pamatu maksātāju iesniegtos paziņojumus, veikala grāmatas

un par viņu ienākumiem ievāktus materiālus; ka P. Ažiņš ne-

kāda paziņojuma par saviem ienākumiem nav iesniedzis, kāpēc

Valkas apriņķa I. iecirkņa ienākuma nodokļa komisija no-

vērtējusi viņa ienākumus saskaņā ar komisijas rīcībā eso>-

šiem datiem un, ienākuma nodokli notecot, piemērojusi likumā

paredzēto procenta normu; ka Galvenā ienākuma nodokļa

komisija, pārbaudot lietas apstākļus, iecirkņa nodokļa komi-

sijas lēmumu atzinusi par pareizu — saskaņošu ar ienākuma

nodokļa noteikumiem; ka šāds Galvenās komisijas atzinums

attiecās uz lietas būtību un nav no Senāta pārbaudāms; ka

Senāts caurskata par Galvenās ienākuma nodokļa komisijas

lēmumiem iesniegtās sūdzības uzraudzības kārtībā, piegriez-

dams vērību, ka iecirkņa un Galvenās komisijas nepārkāptu

ienākuma nodokļa likuma noteikumus; ka Senātam iesniegtā

sūdzībā pievestie lietas apstākļi savā laikā no Galvenās ko-

misijas pārbaudīti un atzīti par ievērību nepelnošiem; ka no-

teikumu par ienākuma nodokli 3. p. „c" burt. 1921. g. 22.

februāra redakcijā attiecās tikai uz valsts, komunālo iestāžu,

dažādu biedrību un savienību bezpeļņas ienākumiem; kā tur-

pretim Ažiņam, kā virsmežzinim ierādītā dienesta zeme, kā

daļa no viņa algas, pilnīgi pareizi nav pieskaitīta augšā pie-

vestā noteikuma pievestiem bezpeļņas ienākumiem; ka tādā

kārtā Galvenās komisijas rīcībā nav konstatējams nekāds li-

kuma pārkāpums, kāpēc P. Ažiņa sūdzība Senātam atzīstama

par nedibinātu, un, kā tāda* noraidāma,. — nolemj: Pētera

Ažiņa sūdzību atstāt bez ievērības. —

16. 1925. g. februāra mēneša 23. dienā. Aleksandra

Mosolo va sūdzība par lekšlietu ministrijas lēmumu attie-

cībā uz viņa sodīšanu administrativā kārtā.
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Sastāvs: priekšsēdētājs-senators K. Valters, senatori:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators J. Kalacs; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

Nama īpašnieks Aleksandrs Mosolovs griezies pie tiesas

ar prasību izlikt īrnieku Leibu Lubocki no viņa — Mosolova

— namā, Rīgā, Lenču ielā Nr. 2 ieņemtā dzīvokļa Nr. 14, uz-

dodams, ka dzīvoklis vajadzīgs viņa personīgai lietošanai, lai

turpmāk nebūtu jādzīvo svešā namā. Lubockis uz Rīgas Ap-

gabaltiesas 1923. g. 16. oktobra sprieduma pamata izlikts no

minētā dzīvokļa. Mosolovs tomēr šo dzīvokli nav ņēmis, bet

bet 1924. g. 3. februārī tur ievietojis nava pārvaldnieku Mil-

kovski, turpretim pēdējā līdz tam ieņemto dzīvokli Nr. 42

tanī pašā namā izīrējis citai personai. lekšlietu ministrs, at-

rodot, ka nama īpašnieks Mosolovs ar šādu savu rīcību pār-

kāpis 1920. g. 15. oktobra pagaidu noteikumus par dzīvokļu

īri, ar savu 1924. g. 10. maija lēmumu sodījis viņu ar Ls 500.—

vai 1 mēnesi aresta.

Caurlūkojis Metu un izklausījis Virsprokurora biedra atzi-

numu, Senāts atrod: ka uz 1920. g. 15. oktobra pag. noteik. par

dzīvokļu īri 5. p. 3. pkt. pamata namsaimniekam ir tiesība prasīt

īrnieka izlikšanu, ja telpas nepieciešamas namsaimnieka vai

viņa ģimenes locekļu personīgai lietošanai; ka pēc to

pašu noteik. 14. p. namsaimniekam paša vajadzībām uzteikto

dzīvokli nav tiesība nodot citai personai pirms 3 mēn. note-

cēšanas; ka lekšlietu ministrim ir tiesība šī aizlieguma neizpil-

dītājus sodīt administratīvā kārtā ar naudas sodu līdz 2000

zelta frankiem, vai arestu līdz 6 mēnešiem, vai abiem sodiem

kopā (sk. V. V. 1921. g. Nr. 210 papildin. pagaidu noteik. par

dzīvokļu īri); ka šinī gadījumā, kā tas no lietā esošiem! datiem

redzams (1923. g. 16. okt. Rīgas Apgabaltiesas spried.) nam-

saimnieks A. Mosolovs griezies pie tiesas ar prasību izlikt no

dzīvokļa Nr. 14 viņa namā, Rīgā, Lenču ielā Nr. 2 īrnieku Leibu

Lubocki, uzdodams, ka viņam, Mosolovam trūkstot dzīvokļa

pašā namā un viņš esot spiests to īrēt citur, kāpēc vēlēdamies

dzīvot savā namā, lūdzis tiesu izlikt īrnieku Lubocki no viņa
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dzīvokļa; ka uz šīs prasības pamata Luboekits ar Rīgas Ap-

gabaltiesas spriedumu no dzīvokļa izlikts 1923. g. 29. novembrī;
ka pēc tam Mosolovs tomēr nav vis ieņēmis pats minēto dzī-

vokli, kā to uzrādījis tiesā par īrnieka Lu-

boc ka izlikšanas iemeslu, bet 1924. g. 3. februārī

nodevis minēto dzīvokli nama pārvaldniekam, bet pēdējā līdz

tam ieņemto dzīvokli Nr. 42 tanī pašā namā izīrējis citai per-

sonai; ka caur šādu rīcību sūdzētājs ir pākāpis pievesto īres

likuma noteikumu, kamdēļ lekšlietu ministrs uzlicis viņam at-

tiecīgu naudas sodu vai 1 mēn. aresta; ka lekšlietu ministra

rīcībā nav ieraugāma nekāda nelikumība, kamdēļ sūdzība, kā

nepamatota, noraidāma, nolemj: Aleksandra Mosolova

sūdzību atstāt bez ievērības.

17. 1925. g. februāra mēneša 23. dienā. Olgas Mika-

-luc k i j pilnvarnieka zv. adv. pal. J. Veržbicka sūdzība par

Zemkopības ministrijas lēmumu Borovkas pagasta „Polkiški"

Nr. 111 mājas pirkšanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs-senators K. Valters, senatori1:

A. Sīmanis un J. Kalacs; referē senators A. Sīmanis; atzi-

numu dod virsprokurora biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu un izklausījis Virsprokurora biedra at-

zinumu, Senāts atrod: 1924. g. 19. jūnija noteikumi par neku-

stamas mantas iegūšanas, lietošanas un pārvaldīšanas ierobe-

žošanu savā 7. pantā nosaka, ka atsavināšanas līgumi attiecībā

uz nekustamo mantu pierobežu joslā slēdzami notariālā kār-

tībā un ka norakstu no noslēgtā līguma notārs piesūta Zemko-

pības ministrijai, kurai tiek dota priekšrocības tiesība iegūt

līguma objektu par līgumā paredzēto cenu. To pašu noteikumu

8. pants atņem likumīgu spēku tādiem Ilgumiem, kuri noslēgti

pretēji noteikumu 7. p. norādījumiem. No sacītā redzams, ka

šiem noteikumiem piemīt speciāla, izņēmuma likuma raksturs,

kāpēc tie nav tulkojami plašākā, bet gan šaurākā nozīmē. Tā

kā šinī likumā nav noteikts, ka tam būtu piešķirts atpakaļ-

ejošs spēks, tad tāds spēks tam ari nav dodams tulkošanas

ceļā. Pievestie noteikumu 7. un 8. panti runā vienīgi par ne-
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