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Balsošanas tiesība un pienākums.

Visās tagadējās kultūras valstīs zināmiem likuma noteiku-

miem atbilstoši pilsoņi bauda vēlēšanu tiesības, un diezgan dau-

dzās valstīs viņi bauda ari balsstiesības likumu ierosināšanā un

referendā. Aktivā vēlēšanu tiesība, kā zināms, pastāv iekš

tam, ka balsstiesīgais pilsonis jeb vēlētājs parlamenta vai paš-

valdību vēlēšanās var nodot savu balsi par kādu kandidātu sa-

rakstu vai individuālu kandidātu un tādējādi atbalstīt kāda kan-

didāta ievēlēšanu parlamentā vai pašvaldības domē. Dažās

republikās balsstiesīgie pilsoņi var piedalīties ari valsts prezi-

dentaievēlēšanā, vai nu nododotbalsi tieši par valsts prezidenta

amata kandidātu, kā piem. Vācijā un Portugālē, vai ari ievēlot

balsotājus, kuri tad, -sapulcējušies kopā, ievēl valsts prezidentu,,

kā piem. Amerikas Savienotajās Valstīs un Somijā. Balsstiesību

tiešā jeb plebiscitarajā likumdošanā pastāv iekš tam, ka likuma

noteikumiem atbilstošais pilsonis var ar savu balsi, parasti pa-

raksta veidā, atbalstīt tautas ierosināmu likumprojektu un

piedalīties tautas nobalsošanā (referendā) par tautas ie-

rosinātu likumprojektu, par parlamenta pieņemtu likumu vai ari

par satversmes grozījumu projektu, nododot savu balsi par vai

pret balsojamo projektu. Dažās valstīs, kā piem. Šveicē, Lat-

vijā, Bādenē v. c. balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesība likumos

paredzētā kārtībā balsot ari par parlamenta atlaišanu pirms

pilnvaru notecēšanas, un šāda tautas nobalsošana pieskaitāma

vēlēšanu funkcijai negativā veidā; jo ar vēlēšanu funkciju pozi-

tivā veidā parlaments tiek ievēlēts, bet ar to pašu funkciju ne-

gatīvā veidā parlaments tiek atlaists pirms leģislaturas perioda
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beigām. Visos minētajos gadījumos pilsoņa tiesība izpaužas li-

kumīgā iespējā nodot savu balsi, tāpēc varētu teikt, ka balss-

tiesība jeb balsošanas tiesība ir pilsoņa parastākā un reizē ari

svarīgākā politiskā tiesība demokrātiskā valstī. Parasti gan

satversmes un citi attiecīgi likumi izšķir šīs balsstiesības divus

veidus, kurus jau minējām, proti: vēlēšanu tiesības un tiesību

piedalīties referendā. Tā, piem., Latv. Rep. Satversmes 8. p.:

„
Vēlēšanu tiesības ir abu dzimumu pilntiesīgiem Latvijas pil-

soņiem v., t. t«"; un 80. p.: „Tautas nobalsošanā var piedalīties

visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās."

Šie noteikumi atkārtoti ari „Likumā par Saeimas vēlēšanām"

1.p. un „Likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"

8. p. Līdzīgus noteikumus par pilsoņu vēlēšanu tiesībām

vai balss tiesībām parasti atrodam ari citu valstu satver-

smēs un attiecīgos likumos, un ari pilsoņi paši parasti uztver

šo tiesību kā savu individuālu tiesību, ko pēc savas patikšanas

var izlietot vai ari neizlietot. Politiskās partijas parasti aicina

pilsoņus uz aktivitāti un savas balsstiesības izlietošanu (lai gan,

kā tālāk redzēsim, paretam sastopami ari citādi gadījumi), un

lielākā dala pilsoņu (bieži ap 60% —80%) ari savas balsstiesības

izlieto; bet laba daļa pilsoņu, diezgan bieži, ap 30 % —40%un pat

vairāk, paliek pasivi un savu 'svarīgo politisko tiesību neizlieto.

Daudzreiz tā tas turpinās gadu desmitiem, un šai parādībai

sevišķa vērība netiek piegriezta. Bet dažreiz paceļas jautā-

jums par balsošanas pienākumu, un dažās valstīs (piem.

Beļģijā, Šveicē, Argentīnā, Austrālijā) šis pienākums ir atzīts

un noteikts likumā. Tagad ari Latvijā ir pacēlies jautājums par

balsošanas pienākumu. Tāpēc palūkosimies īsumā, kādi ap-

stākļi ir noveduši pie šī jautājuma uzstādīšanas; vai balsošanas

pienākums ir pamatojams; un kādā veidā balsošanas pienākums

būtu formāli realizējams, t. i. ievedams mūsu likumos.

1. Kādos apstākļos radās jautājums par

balsošanas pienākumu. Ja balsstiesīgo pilsoņu lielais

vairums savas politiskās tiesības aktivi izlietotu, tad jautājums

par balsošanas pienākumu varētu pacelties tikai teorētiski,

praktiskas nozīmes viņam būtu maz. Turpretim, ja parlamenta
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Vēlēšanās vai tautas nobalsošanā piedalās maz pilsoņu, tad jau-

tājums par balsošanas pienākumu iegūst ari praktisku nozīmi,

un par to sāk interesēties ne tikai teorētiķi, bet ari praktiskie

politiķi un vispār pilsoņi, kuri grib apzinīgi piedalīties savas

valsts dzīvē. Jo kā parlamenta vēlēšanām, tā tautas nobalso-

šanai vajag izteikt tautas gribu, un ja vēlēšanās vai nobalso-

šanā piedalījušies maz balsstiesīgo pilsoņu, tad paceļas jautā-

jums, vai šinīs svarīgajos aktos tautas griba pareizi izteikta, un

vai: nevajadzētu piedalīšanos parlamenta vēlēšanās un tautas

nobalsošanās, noteikt par obligatorisku, lai tautas griba tiktu

pilnīgāki izteikta. Vēl vairāk praktisku nozīmi jautājums par

balsošanas pienākumu iegūst tad, ja kvoruma noteikumu dēļ

tautas nobalsošana nedod rezultāta. Jo ja sapulcēs un laik-

rakstos ir ticis aģitēts par un pret balsojamo projektu, suverenā

tauta ir balsošanā savu vārdu teikusi, un valstij šī balsošana ir

ari maksājusi zināmu naudas sumņ, bet galā izrādās, ka balso-

šanai nav nekāda tiesiska rezultāta, tāpēc ka balsošanā nav pie-

dalījušies tikdaudz pilsoņi, cik likums-prasa, tad daudzos pil-

soņos rodas neapmierinātība un sākas meklēšana pēc līdzekļiem,

lai svarīgais tautas nobalsošanas akts turpmāk nenobeigtos bez

rezultāta.

Šie ir tie apstākļi, kādos ari pie mums pacēlies jautājums

par balsošanas pienākumu. Saeimas 'vēlēšanās pie mums pie-

dalās ap 80% balsstiesīgo pilsoņu, dažās vēlēšanās un dažos

vēlēšanu apgabalos pat līdz 90% ; tas pierāda, ka Latvijas balss-

tiesīgie pilsoņi ļoti aktivi izlieto savas vēlēšanu tiesības, un tā-

pēc jautājums par vēlēšanu pienākumu jeb obligatorisku piedalī-

šanos vēlēšanās pie mums nav pacēlies. Bet citādi tas ir ar

piedalīšanos tautas nobalsošanā jeb referendā. Latvijas Rep.

Satversmē, kā zināms, paredzēti veseli trīs referendā veidi:

obligatoriskais satversmes referends (Satv. 77. p.), fakulta-

tīvais veto referends, ar kuru tautas nobalsošanā var atcelt

Saeimas pieņemtu, bet Valsts Prezidenta uz diviem mēnešiem

apturētu likumu (Satv. 72. p.), un automātiskais referends,

kurš seko tautas pašas ierosinātam likumprojektam vai sa-

tversmes grozījumu projektam, ja Saeima šo projektu noraidi-
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jusi jeb nav pieņēmusi bez pārgrozījumiem pēc satura (Satv.

78. p.). Šis trešais referendā veids ir tas, kurš līdz šim jau

dažas reizes pie mums pielietots, bet bez tiesiska rezultāta.

Vispirms jāatminas, ka taisni ar šo tautas nobalsošanas veidu:

ari saistās strīdīgais jautājums par kvorumu. Neaplūkošu šo-

jautājumu šinī vietā tuvāk (viņš aplūkots „Tiesl. Ministrijas

Vēstnesī" Nr.. 5/6, 1923 un manā „levadā Latvijas Valststiesību

zinātnē", lpp. 114. un sek,), atgādināšu tik, ka attiecībā uz Sa-

tversmes referendu Satv. 79. p. nosaka, ka „Tautas nobalso-

šanai nodotie Satversmes pārgrozījumi ir pieņemti, ja tiem pie-

krīt vismaz puse no visiem balsstiesīgiem"; un attiecībā uz.

fakultatīvo veto referendu Satv. 74. p. nosaka: „Saeimā pie-

ņemto un 72. panta kārtībā apturēto likumu var atcelt tautas

nobalsošanā, ja balsošanā ir piedalījusies vismaz puse no visiem

balsstiesīgiem". Varētu teikt, ka šie kvoruma, resp. vajadzīgā

balsu skaita noteikumi ir varbūt grūti izpildāmi, tomēr tie ir

skaidri un neapšaubāmi. Bez tieša kvoruma noteikuma mūsu

Satversmē ir palikusi Satv. 78. pantā paredzētā tautas nobalso-

šana par tautas ierosinātu vienkāršu likumprojektu. No tā daži

juristi taisīja slēdzienu, ka šinī gadījumā nekāds kvorums nav

vajadzīgs, un nobalsošanai būs tiesisks rezultāts pie katra pie-

dalījušos skaita; turpretim Centrālā Vēlēšanu Komisija un

Valsts Prezidents pirmajā tautas nobalsošanas gadījumā,.

1923. g. septembrī, nostājās uz tā viedokļa, ka ari uz šo tautas,

nobalsošanu ir jāattiecina Satv. 74. p. kvoruma noteikums, t. L

tautas nobalsošana var dot tiesisku rezultātu tikai tad, ja. no-

balsošanā ir piedalījusies vismaz puse balsstiesīgo pilsoņu. Šādu

L. Rep. Satversmes 78. p. iztulkojumu atbalsta jau. divi pre-

cedenti mūsu valststiesiskajā praksē, un tāpēc jādomā, ka šis.

iztulkojums ari turpmāk netiks vairs apšaubīts. Minētie divi

precedenti ir sekoši: 1) 1923. g. aprilī ar 146.950 parakstiem tika

ierosināts likumprojekts par baznīcu un lūgšanas namu neat-

savināšanu; 10. jūlija sēdē Saeimā šis likumprojekts tika no-

raidīts; 1. un 2. septembrī notika tautas nobalsošana par šo

likumprojektu, kurā piedalījās 207.000 (ap 21%) balsstiesīgo

pilsoņu. Neskatoties uz to, ka gandrīz visi piedalījušies bi|
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balsojuši par likumprojektu, Valsts Prezidents paziņoja, ka

likumprojekts nav pieņemts, tāpēc ka balsošanā piedalījusies
mazāk nekā puse balsstiesīgo pilsoņu. 2) 1927. g. jūnijā ar

198.140 parakstiem tika ierosināts likumprojekts par Saeimas

pieņemto pavalstniecības likuma grozījumu atcelšanu. 4. no-

vembra sēdē Saeimā šis likumprojekts tika noraidīts; 17. un 18.

decembrī notika tautas nobalsošana, kurā piedalījās 244.370 (ap

22%) balsstiesīgo pilsoņu, un Valsts Prezidents paziņoja, ka

likumprojekts nav pieņemts, tāpēc ka balsošanā piedalījusies

mazāk kā puse balsstiesīgo pilsoņu.

Tagad pašlaik stāv priekšā trešā tautas nobalsošana.

1931. g. maijā un jūnijā ar 231.500 parakstiem tika ierosināts li-

kumprojekts par Māras baznīcas pārņemšanu valsts īpašumā;

22. jūlija sēdē Saeima šo likumprojektu noraidīja, un tautas no-

balsošana tika nolikta uz 5. un 6. septembri. Ari šai tautas no-

balsošanai grūti gaidīt citādu rezultātu kā 1923. g. un 1927. g.

tautas nobalsošanām. Kā pie mums,, tā citās valstīs mēdz būt

ap 10%—20% neapzinīgu, pasivu, vienaldzīgu pilsoņu, kas vēlē-

šanās un tautas nobalsošanās nepiedalās. Tālāk, pie mūsu poli-

tiskās tautas, sašķeltības vairākās nacionālās un reliģiskās gru-

pās un daudzās politiskās partijās katram vai vismaz gandrīz

katram likumprojektam būs diezgan daudz pretinieku. Pro-

tams,, demokrātiskas valsts apzinīgu pilsoņu un tāpat politisko

partiju pienākums būtu piedalīties visās tautas nobalsošanās un

pēc savas pārliecības balsot par vai pret balsojamo projektu,

un tādā gadījumā katrai tautas nobalsošanai būtu tiesisks rezul-

tāts, jo ari tautas nobalsošanās, tāpat kā Saeimas vēlēšanās,

piedalītos ap 80% un pat vairāk balsstiesīgo pilsoņu. Tad va-

rētu teikt,, :ka Latvijas suverenā tauta apzinīgi un aktivi izlieto

savas suverenās tiesības un godīgā, politiskā cīņā izšķir visus

viņai nodotos jautājumus. Bet mūsu praksē ir nodibinājies no

demokrātiskās iekārtas viedokļa neattaisnojams paradums, ka

tautas nobalsošanai nodotā likumprojekta pretinieki aģitē pret

piedalīšanos tautas nobalsošanā, un lielākā daļa projekta preti-

nieku ari patiešām tautas nobalsošanā nepiedalās, zinādami, ka

tādā ceļā visvieglāk panākama likumprojekta noraidīšana. Ka
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tas patiešām tā„ to rāda vienkāršs piemērs. Pieņemsim, ka puse

mūsu: balsstiesīgo pilsoņu ir 600.000. Ja nu tautas nobalsošanā,

piedalās šie 600.000 pilsoņi, un no tiem 301.000 balso par li-

kumprojektu, bet 299.000 pret, tad likumprojekts ir pieņemts;

turpretim, ja tautas nobalsošanā piedalās 599.000 pilsoņu un

visi balso par likumprojektu — projekts tomēr ir noraidīts»

jo balsošanā piedalījusies mazāk kā puse balsstiesīgo pilsoņu.

Šādos .apstākļos, kad tautas nobalsošanai vajadzīgs kvo-

rums — vismaz puse balsstiesīgo pilsoņu, bet balsojamā pro-

jekta pretinieki balsošanā nepiedalās un aģitē pret piedalīša-

nos, — patiešām grūti ir sasniegt tautas nobalsošanā pozitivu

rezultātu, un pats referends zaudē nopietna politiska institūta

nozīmi. Tāpēc 'saprotams, ka rodas vēlēšanās atrast izeju na

šāda stāvokļa; un izeja tiek meklēta divos virzienos: 1) kvo-

ruma pamazināšana vai pilnīga atcelšana, un 2 ) balsošanas pie-
nākuma jeb obligatoriskas balsošanas ievešana,

2. Kvoruma atceļš a.na jeb pamazināšana.

Dažās valstīs gan kvorums tautas nobalsošanā nemaz nav sa-

tversmē noteikts, tā piemi Bādenē, Virtembergā, Hesenē, Lī-

bekā, Oldenburgā. Bet pa lielākai daļai kvorums tomēr ir sa-

tversmē noteikts, tā piem. Bavārijā viena piektā daļa balss-

tiesīgo pilsoņu, Saksljā, Tīringā, Lipē ne mazāk kā puse, Vācijā,

Prūsijā, Braunšveigā, Brēmenē, fīamburgā — balsstiesīgo pil-

soņu vairākums. Liekas, grūti būtu apšaubīt kvoruma racio-

nālo pamatu, jo kvorums tomēr dod zināmu garantiju par tautas

gribas kaut cik pilnīgu un pareizu izpausmi tautas nobalsošanā.

Ir gan mēģināts kvoruma nevajadzību motivēt ar to, ka ja ari

tautas nobalsošanā piedaloties mazākums, tad tas esot apzinī-

gākais un aktīvākais mazākums, kura rīcībai pasivais vairā-

kums klusuciešot piekrītot; tā tad ari bez kāda kvoruma tau-

tas nobalsošanas rezultātu varot ieskatīt par tautas gribas iz-

pausmi. Bet, kā jau redzējām, pie mums —un līdzīgos apstāk-

ļos tāpat varētu būt ari citur — tautas nobalsošanā daudzi ne-

piedalās nevis aiz pasivitātes, bet apzinīgi, lai iznīcinātu tautas

nobalsošanas tiesisko rezultātu. Un otrkārt, ja aiz tādiem vai

citādiem iemesliem tautas nobalsošanā ir piedalījušies ļoti maz,
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teiksim, tikai kāda divdesmitā vai desmitā daļa balsstiesīgo pil-

soņu, tad tādas nobalsošanas rezultātu ir grūti atzīt par tautas

gribas izpausmi. Pie tam,, ja ar patiešām dibinātiem motīviem

varētu pierādīt kvoruma nevajadzību tautas nobalsošanā, tad,

šķiet, tādus motivus varētu atrast āri kvoruma atmešanai par-

lamentos, Pieņemsim, ka patiešām kvorums nebūtu noteikts

ari parlamentam; tad laikam diezgan bieži nāktos piedzīvot,
ka garu un nogurdinošu sēžu beigās izturīgais mazākums īsi

un ātri pieņemtu svarīgos likumus pēc savas patikas ; jautājums

tikai tas: vai tauta atzītu šādi pieņemtus likumus par tautas

vajadzībām atbilstošiem un tautas gribu izteicošiem? Kvo-

ruma vajadzību parlamenta darbībā, cik zināms, neviens nav

nopietni apšaubījis. Un ko var kaut cik dibināti teikt par vai

pret kvorumu parlamenta darbā, sevišķi viņa likumdošanas

darbā, to tikpat dibināti var teikt par vai pret kvorumu tautas

nobalsošanā, sevišķi likumdošanas referendā. Kā parlamen-

ta locekļi ir likumdevēji, kam jāizteic tautas griba un jāizdod

tautas vajadzībām atbilstošie likumi, tāpat ari balsstiesīgie pil-

soņi leģislativajā referendā ir likumdevēji, kam jāizteic tau-

tas griba un jāizdod tautas vajadzībām atbilstoši likumi. Šis

viedoklis, šķiet, palīdz atrast atbildi ari uz jautājumu par pa-

zeminātu kvorumu. Vai, piem., nav pietiekošs un aizstāvams

tāds kvorums,, kādu noteic Bavārijas satversme leģislativajam

referendam — viena piektā daļa balsstiesīgo pilsoņu? Ari

te paliek iebildums, ka nelielas daļas, minētajā gadījumā vienas

piektās daļas, balsstiesīgo pilsoņu izteikto gribu grūti identifi-

cēt ar visas tautas gribu. Tautas griba vai parlamenta griba

patiesībā ir vairākuma (balsstiesīgo pilsoņu vai parlamenta lo-

cekļu) griba; tāpēc nevarētu celt nekādus principiālus iebildu-

mus, ja satversme noteiktu, ka likumus parlamentā un tautas

nobalsošanā var pieņemt tikai ar vairāk kā pusi visu deputātu,

resp. visu balsstiesīgo pilsoņu balsīm. Parasti tomēr satver-

smes tādas prasības neuzstāda, ari Latv. Rep. Satversme ne,

laikam atzīstot tādunoteikumu par praktiski apgrūtinošu. Mūsu

Satversme tikai konstitucionālajā likumdošanā, t. i. pie Satver-

smes grozījumu pieņemšanas, prasa kvalificētu kvorumu un
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kvalificētu balsu vairākumu Saeimā (Satv. 76. p.) un ne mazāk

kā puses balsstiesīgo pilsoņu piekrišanu Satversmes grozīju-

miem tautas nobalsošanā (Satv. 79. p.). Vienkāršos likumus

turpretim var pieņemt Saeimā ar vienkāršu balsu vairākumu, ja

balsošanā piedalās vismaz puse deputātu; un tāpat tautas no-

balsošanā, kā redzējām, ar vienkāršu balsu vairākumu var no-

raidīt Saeimas pieņemtu likumu vai pieņemt tautas ierosinātu

likumprojektu, ja balsošanā piedalās vismaz puse balsstiesīgo

pilsoņu. Tādā kārtā vienkāršie (ne Satversmes) likumi var

tikt pieņemti ar nedaudz vairāk kā xk deputātu, resp. balsstie-

sīgo pilsoņu balsīm; piem., ja Saeimā balsošanā par likumu pie-

dalās 51 deputāts, likums var tikt pieņemts ar 26 balsīm pret 25;

un tāpat tautas nobalsošanā likums var tikt pieņemts ar 14 + 1

balsi pret 14, teiksim ar 300.001 balsi pret 300.000 balsīm, pie

kam 600.000 nemaz nebūtu balsošanā piedalījušies. Šķiet, tādi

noteikumi nebūt nevar tikt ieskatīti par pārāk augstiem, apgrū-

tinošiem un neattaisnojamiem!; gluži otrādi, šādi noteikumi ir

nepieciešami, lai likumam būtu pienācīga autoritāte un lai viņš

varētu tikt ieskatīts par tautas gribas izpausmi. Ja nu mēs

iedomājamies kvorumu, kāds noteikts Bavārijas satversmē, t. i.

I[
s balsstiesīgo pilsoņu, tad varētu būt gadījumi, ka likums tiek

pieņemts ar drusku vairāk kā Vio pilsoņu balsīm (pret Vio pil-

soņu balsīm); un, šķiet, tādā gadījumā dibināti varētu šaubīties,

vai patiešām tautas griba ir izpaudusies šādā likumā. Nav grūti

saprast, ka šādam viedoklim nav tikai teorētiska nozīme vien,

bet ari pietiekoši svarīga nozīme tautas reālajā tiesiskajā dzīvē;

jo nav vajadzīgi sevišķi pierādījumi tai tēzei, ka jo vairāk tiks

.respektēti, ar lielāku gatavību pildīti un mazāk pārkāpti tie li-

kumi, kas parlamentā vai (jo sevišķi) tautas nobalsošanā pie-

ņemti ar jo lielāku balsu vairumu. Ja iedomājamies likumu, kas

tautas nobalsošanā pieņemts vienbalsīgi no visiem balsstiesī-

gajiem pilsoņiem, tad ir pietiekoši skaidrs, ka tāda likuma auto-

ritāte būtu ārkārtīgi liela, un viņš ari nemaz netiktu pārkāpts,

vismaz apzinīgi ne.

Bez tam, zema kvoruma aizstāvjiem tautas nobalsošanā

varētu jautāt: vai jūs aizstāviet ari tādu pašu kvorumu parla-
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menta likumdošanā? Vai atrodiet par pielaižamu, ka parla-
ments varētu, izdot likumus, ja sēdē ir klāt, teiksim, tikai viena

piektā daļa deputātu, piem., tikai 20 no 100Saeimas deputātiem?

Šķiet, maza nozīme te būtu iebildumam, ka piedalīties likumdo-

šanas darbā ir deputātu pienākums. Šādam iebildumam

mēs varam stādīt pretim jautājumu: ja satversme paredz tiešu

tautas likumdošanu, kāpēc tad balsstiesīgā pilsoņa pienākums

nav piedalīties šinī likumdošanā —. leģislativajā referendā?

Šķiet, šinī ziņā. nav principiālas starpības starp satversmē no-

teikto likumdevēju orgānu locekļiem, vai šis orgāns būtu par-

laments vai ari balsstiesīgo pilsoņu kopums.

Principā tā tad stipri zemu kvorumu aizstāvēt ir grūti. Pie

mums tam vajadzētu būt Vs vai augstākais 14 balsstiesīgo pil-

soņu, lai pozitivs rezultāts tautas nobalsošanā būtu vēl samērā

viegli iespējams. Protams, ari tādā gadījumā tautas nobalsoša-

nas skaitliskā izpausme būtu diezgan impozanta, un no praktiskā

viedokļa tādu kvorumu varētu gluži labi aizstāvēt. Katrā ziņā

tāda kvoruma ievešana būtu atzīstama par labāku nekā taga-

dējais stāvoklis, pie kāda tautas nobalsošanas pozitivs rezul-

tāts gandrīz nav iespējams, Bet, kā jau minējām, kvoruma at-

celšana, vai pazemināšana nav vienīgā iespējamā izeja no taga-

dējā stāvokļa. Ir iespējama ari otra izeja: ar likumu ievests

balsošanas pienākums jeb obligatoriska piedalīšanās balsošanā.

3. Balsošanas pienākums. Pirmās šaubas, kas

rodas runājot par balsošanas pienākumu, ir tās: vai pie-

nākums nestāv pretrunā ar tiesību? Mēs tik ļoti esam piera-

duši pie vēlēšanu un balsošanu tiesiskās puses; mūsu (ne-
vien Latvijā, bet ari gandrīz visās citās valstīs) likumi runā par

vēlēšanu tiesībām un balsstiesībām, un mēs — vēlētāji un bal-

sotāji •— esam pieraduši ieskatīt šīs tiesības kā savas individuā-

lās tiesības, ko varam pēc patikas izlietot vai neizlietot. Šāds

ieskats tomēr nav gluži pareizs. Viņš nav ari patstāvīgi radies

valsts, jeb publisko tiesību laukā, bet pārnests uz turieni no ve-

cākā privāto tiesību lauka. Šinī laukā (civiltiesībās, tirdznie-

cības tiesībās, piem., dažādos līgumos) gan tiesības un pienā-

kumi Istāv viens otram pretim,, savstarpēji kompensējas un iz-
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slēdzas, un katra kontrahenta tiesība šinīs tiesiskajās attiecībās

ir patiešām viņa privāta subjektiva tiesība, ko viņš var savās

interesēs izlietot vai neizlietot. Šos jēdzienus par tiesībām un

pienākumiem esam paraduši pārnest no privāto tiesību lauka

ari uz publisko tiesību lauku, bet šāda jēdzienu pārnešana šinī

gadījumā nav pamatota. Publisko tiesību laukā ļoti bieži tie-

sības tiek izlietotas, un tās pēc šo tiesību būtības tā ari jāizlieto,

nevis savās personīgās, bet vispārības interesēs; un tāpēc

saprotams, ka publisko tiesību laukā tiesība var būt un ļoti bieži

ir saistīta ar pienākumu. Piem., publisko tiesību laukā tik pa-

rastā tiesība uz amatu vai tiesība uz kompetenci patiesībā ir

tiesība uz pienākumu izpildīšanu. Mums liekas, kā augstai

amatpersonai ir gandrīz vai tikai dažādas tiesības vien, kādu

protams mums vienkāršajiem pilsoņiem nav, bet patiesībā šī

amata īstās tiesības ir neatdalāmi saistītas ar pienākumu izpil-

dīšanu, ar kalpošanu valstij. Tiesība uz kompetenci patiesībā ir

tiesība uz pienākumu izpildīšanu vai tiesība uz kalpošanu valstij

šim amatam noteiktā īpatnējā kārtībā. Protams, vēlētājs vai

balsstiesīgais pilsonis kā tāds neieņem nekādu amatu, bet zi-

nāmā īpatnējā tiesiskā stāvoklī viņš atrodas, zināma kompe-

tence viņam irj Protams, vēlēšanuvai balsošanas tiesība ir gan

īsta tiesība,,, tā nav tikai tiesību reflekss, kā to uztver, piem.,

pazīstamais vācu valststiesībnieks Labands; bet tā nav ari tāda

subjektiva tiesība, ko šīs tiesības subjekts varētu izlietot savās

personīgās interesēs, — nē, šī tiesība ir piešķirta un tā jāizlieto

vispārības jeb valsts interesēs. Ja likums piešķir pilsoņiem vē-

lēšanu tiesības, tad ar to nolūku, lai tiktu radīta iespējami pil-

nīga un laba tautas priekšstāvība; un ja likums demokrātiskā

valstī piešķir pilsoņiem balsstiesību referendā, tad ar to no-

lūku, lai tiktu izdoti tautas vajadzībām atbilstoši un ar tautas

gribu sankcionēti likumi. Tāpēc ar pilnīgu tiesību varam teikt,

ka balsstiesīgā pilsoņa stāvoklis ir īpatnējs tiesisks stāvoklis,

un viņam ir sava kompetence, kas, līdzīgi publiska amata kom-

petencei, izpaužas kalpošanā valstij. Tāpēc ir saprotams, ka

balsstiesību var uztvert ari kā publisku funkciju, kā to, piem.,

uztver viens no pazīstamākajiem jaunajiem vācu valststiesīb-
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niekiem, C. Schmidts: „Vēlēšanu tiesība un balsstiesība nav

tiesība tanī nozīmē, ka viņa stāvētu atsevišķa pilsoņa brīvā rī-

cībā; tomēr viņa nav ari tikai satversmes likuma „reflekss",

bet publiska funkcija un tā tad tikpat daudz ari vēlēšanu un bal-

sošanas pienākums, jo viņa tiek izlietota no atsevišķa pilsoņa

ne kā privātpersonas, bet kā publiski tiesiskā statusā nostādīta

valsts pilsoņa," 1) Ja ieskatam vēlēšanu tiesību un balsstiesību

par publisku funkciju, kāda tā patiesībā ir, tad mums nebūt vairs

neliksies pretrunīgi un nepareizi, ja balsošanas tiesību saistām

ar balsošanas pienākumu. Varētu tikai teikt, kā šinī ziņā mo-

dernajai demokrātiskai valstij vajadzētu vēl vairāk tuvoties

klasiskās senatnes demokrātijai, kur katram pilsonim bij zi-

nāma un parasta lieta, ka viņam sava mūža labāko daļu jākalpo

valstij, un pilsonis ari izlietoja savas politiskās tiesības kā kal-

pošanu valstij. Ari mums jāpierod pie ieskata, ka mūsu vēlē-

šanu tiesības un balsstiesības ir saistītas ar svarīgiem publis-

kiem pienākumiem, kas jāpilda vispārības interesēs un jāieska-

ta kā kalpošana valstij: jāpiedalās laba parlamenta sastāva

radīšanā un jāpiedalāsJabu likumu izdošanā tautas nobalsoša-

nas un nobalsošanas ceļā. Ja pie tāda ieskata būsim pieraduši,
tad mums nemaz vairs neizliksies nepareizi, ja likums noteiks

balsošanas pienākumu un pat paredzēs sodus tiem, kas bez di-

bināta iemesla atraujas no balsošanas, — līdzīgi tam, ka likums

nosaka sodus tiem, kas atraujas no kara klausības izpildīšanas.

Šis viedoklis ari nebūt nav gluži jauns; viņš realizēts vai-

rāku valstu likumdošanā un pastāv dažās valstīs jau vairākus

gadu desmitus, Beļģijā obligatoriska piedalīšanās vēlēšanās

noteikta 1893. g. revidētās satversmes 48. pantā (Le vote est

obligatoire et secret), un tiem vēlētājiem, kas bez likumīgi at-

zīta pamata atraujas no balsošanas, paredzēti sodi. Argentīnā

ar 1912. g. likumu noteikta obligatoriska balss nodošana vēlē-

šanās, no kāda pienākuma atsvabināti tikai pāri par 70 gadu

veci.
2) Daudzus interesantus piemērus atrodam Šveices atse-

*) Sal. Cari Schmidt, Verfassungslehre, 1928, lpp. 254.

2) Sk. Esmein-Nazard, Elements dc droit constitutionnel, t. I. 1921.

lpp. 367.
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višķo kantonu satversmēs un likumos. Vispirms interesanti

atzīmēt Ženēvas satversmes (§ 25.) viedokli, pēc kura balsstie-

sīgo pilsoņu kopums tiek ieskatīts par valsts orgānu — vispā-

rējo padomi (Le corps ēlectoral, agissant collectivement, formē

le Conseil General), un tā tad ari katrs balsstiesīgais pilsonis
konsekventi jāieskata par valsts orgāna locekli ar savu likumīgu

kompetenci. Cīriches konst. 30. p. dod principiālu formulējumu,

ar kuru atzīst piedalīšanos tautas nobalsošanāpar vispārēju pil-

sonisku pienākumu (La participation au vote est un devoir ci-

vique gēnēral). Tāpat balsošanas pienākumu atzīst Ārgavas,

Turgavas, St. Gallenas un dažu citu kantonu konstitūcijas.

St. Gallenas konst. (43. p.), piem., raksta priekšā balsstiesīgo

pilsoņu piedalīšanos visās vēlēšanās, tautas balsošanās un paš-

valdību sapulcēs, no kāda pienākuma atsvabināti tikai pilsoņi no

60 gadu vecuma (Tout ēlecteur a le devoir dc prendre part aux

ēlections et votations ētablies par la Constituti.on ainsi qu'aux

assemblēes communales. Cc devoir cesse au dēbut dc la

soixantiēme annēe). Lucernas, Uri un dažu citu kantonu likumi

nosaka ari, ka pilsonim nav tiesības atteikties no amata, kādā

tas ievēlēts. Hasbachs (Moderne Demokratie, 1921., lpp. 329,

330) aizrāda, ka Apencelles, Ārgavas, Turgavas un dažu citu

kantonu likumi piedraud ari sodus tiem pilsoņiem, kas bez liku-

mīga; iemesla atraujas no balsošanas, Līdzīgus piemērus mēs

varētu pievest vēl vairāk, bet ar pievestajiem pietiks, lai re-

dzētu, ka diezgan daudzās valstīs ar likumu ir noteikts balso-

šanas pienākums. Tāpēc, šķiet, nebūtu nekas jauns un nepa-

rasts, ;ja ari tāda neliela demokrātiska valsts, kā Latvija, se-

kotu šiem piemēriem: un ievestu balsošanas pienākumu, kas būtu

no principiāli demokrātiskā viedokļa pareizi un praktiski liet-

derīgi.

4. Kādā kārtībā izdarāma kvoruma no-

teikumu grozīšana vai balsošanas pienā-

kuma ievešana. Tas ir jautājums, ko šeit negribu sīku-

mos iztirzāt, jo no formāli juridiskā viedokļa viņš prasa plašāku

aplūkošanu un var izsaukt ari' zināmas domu starpības. Gribu

tikai īsumā atzīmēt savu ieskatu, pēc kura balsošanas pienā-
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kums vieglāk ievedams likumdošanas ceļā, nekā kvoruma no-

teikumu grozīšana. Tā kā tautas nobalsošanas kvoruma no-

teikumi ir ierakstīti Satversmē (74. un 79. p. p.), tad, kā redzams,

šos noteikumus var grozīt tikai Satversmes likumdošanas kār-

tībā, kāda noteikta Latv. Rep. Satversmes 76., 77., 78. un 79.

pantos. Protams, šī kārtība ir pilnīgi iespējama, bet viņa bez

šaubām ir grūtāka, nekā vienkāršā likumdošanas kārtība. Bet

kā tad nu ir ar balsošanas pienākuma ievešanu? Vai ari tā ne-

prasa satversmes likumdošanas kārtību, ņemot vērā, kā Satv.

8. p. runā par vēlēšanu tiesībām, un Satv. 80. p.: „tautas

nobalsošanā var piedalīties v. 1.1"? Domāju, ka mūsu Satver-

smes 8. un 80. p. p. nebūt nenostāda vēlēšanu tiesību un balss-

tiesību kā tādu subjektivu tiesību, kas izslēdz pienākumu. Te

lietoti tikai parastie un pilsoņiem saprotamie apzīmējumi par

vēlēšanu tiesībām un balsstiesībām; te atzīmēta tikai svarīgās

publiskās? funkcijas viena nepieciešamā puse, tiesiskā jeb tiesī-

bu puse, bet nekur mūsu Satversmē nav atrodams kāds ierobe-

žojums vai aizliegums, kas likumdevējam neļautu kādā citā

likumā noteikt ari šīs svarīgās publiskās funkcijas pienā-

kuma pusi. Kā mūsu Saeima ar vienkāršu likumu ir uzli-

kusi Latvijas pilsoņiem, kuriem bez šaubām ir tiesība uz

amatu pēc ievēlēšanas, ari pienākumu tādu amatu pieņemt

(Likuma par pagastu pašvaldību 33. p. piezīme un 57. p.), tāpat,

šķiet, ar vienkāršu likumu varētu noteikt balsošanas pienākumu,

pieņemot dažus pārgrozījumus attiecīgos vienkāršos likumos

(Saeimas vēlēšanu un pašvaldību vēlēšanu likumos, Likumā par

tautas nobalsošanu, un likumu ierosināšanu un kriminalkodekā).

Bet, kā jau minēju, tas ir jautājums, kas prasa plašāku aplūko-

šanu un objektivu pārrunāšanu, un šinī pēdējā nolūkā ari esmu

iekustinājis šo jautājumu.
K. Dišlērs.
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Ģimenes tiesības.

1. Divas varenas dziņas noteic cilvēka gribu un līdz ar to

ari viņa darbību kā gribas izpaudumu: tās ir pašuzturēšanās un

vairošanās, jeb sugas uzturēšanas dziņa. Tieši vai netieši jeb-

kurš cilvēka gribas izpaudums ir vērsts uz šiem diviem mērķiem.

Tā daba cilvēku ir nostādījusi pasaulē kā iedzimtu egoistu, kam

pēdējais likums ir gādāt par sevi un saviem pēcnācējiem. Lai

to panāktu, viņš var izdarīt jebkuru darbību, un ja cilvēks būtu

viens, viņš varētu darboties pilnīgi pēc sava ieskata, un viņa

darbībai nebūtu nekādu robežu. Bet cilvēks dzīvo citu cil-

vēku sabiedrībā. Tāpēc atsevišķa cilvēka darbība nevar būt

pilnīgi neaprobežota; cilvēka griba var gan būt likums viņam

pašam, bet ne citiem tādiem pašiem kā viņš. Te vajadzīga

augstāka, tā sakot, sabiezināta griba, kas nosprauž atsevišķu

cilvēku gribai robežas, un tā ir zināmas cilvēku kopības, taga-

dējos laikos visas vienā valstī apvienoto pilsoņu sabiedrības

griba. Tā rodas jēdziens par tiesībām kā cilvēka iespēju dar-

boties (izpaust savu gribu) savā, resp. savas sugas labā saskaņā

ar kopības gribu, kas izteicas vai nu likumos vai ieradumos.

2. To cilvēkā darbību, kuras mērķis ir pašuzturēšanās,
noteic galvenā kārtā t. s. mantiskās tiesības [lietu tie-

sības, starp tām sevišķi īpašuma tiesība un saistību tiesības,

ko šolaiku tiesību zinātne mēdz saukt ari par apgrozības tie-

sībām (Verkehrsrecht)]. Te darbojas atsevišķas personas pēc

vispārēja noteikuma tikai savās interesēs. Citāds raksturs ir

tai darbībai, ko rada vairošanās jeb sugas uzturēšanas dziņa.

Vispirms, vīrietis un sieviete biedrojas kā, cilvēki, nevis kā per-

sonas tiesiskā nozīmē; viņi savienojas visā savā būtībā un

dzīvē, kāpēc šo kopību tiesības nevar regulēt kā vienkāršu sa-

biedrību. Vīra un sievas, tāpat kā vecāku un bērnu attiecībām,

vispirms ir tikumisks raksturs. Tāpēc pareizā, normālā ģimenē

likumdevējs neiejaucas; viņš uzstājas tikai tad, kad laulātiem,

resp. vecākiem jau sāk trūkt tikumiska spēka,, un kopības at-
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tiecības draud izirt. Tomēr, ari neatkarīgi no tā, ģimenes ko-

pības nozīme kā atsevišķa cilvēka tā ari valsts dzīvē ir tik sva-

rīga, ka nevar palikt tiesiski neregulēta. Ģimenes attiecības

noteic ģimenes tiesības.

3. Ģimene tiesiskā nozīmē ir to personu kopība, kas savā

starpā saistītas ar laulību vai radniecību. Atkarībā no tā, cik

tuvus vai tālus radniekus pieskaita ģimenei, jāizšķir ģimene

plašākā un šaurākā nozīmē (lielā un mazā ģimene). Ari Lcl.

pazīst šo izšķirību, bet aprobežo ģimeni plašākā nozīmē ar ag-

natiem, kas tiek saukti ciltstēva uzvārdā (Lcl. 261. p.). Tur-

pretī pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder tikai tēvs, viņa sieva

un viņa bērni, pēc Lcl., kamēr tie vēl atrodas vecāku varā vai

pēc vecāku nāves joprojām dzīvo nedalītā kopdzīvē (Lcl.

262. p.). Tādā kārtā ģimenes tiesību galvenās sastāvdaļas ir

laulības un radniecības jeb vecāku un bērnu tiesības. Ģimenes

attiecība gan nav aizbildnība (un aizgādnība), bet tā šo attie-

cību atvieto. Aizbildnība par nepilngadīgiem atvieto vecāku

gādību un aizgādnība par pilngadīgiem ir veidota pēc tiem pa-

šiem principiem. No otras puses, dodot noteikumus par vecāku

varu, likums atsaucas uz aizbildnības tiesībām (piem. Lcl. 216.

un 217. p.). Kā redzams aizbildnības tiesībām ir kopējs mērķis ar

ģimenes tiesībām; bez tam aizbildnība un aizgādnība ir vē-

sturiski cieši saistītas ar ģimeni, ko spilgti rāda kā romiešu tā

ari vācu tiesību vēsture. Sakarā ar to, ģimenes tiesības pēc

sava rakstura iedalās šādās trīs daļās: 1. laulības (Lcl.

1.—131. p.), 2. vecāku un bērnu (132.—240. p.) un

aizbildnības un aizgādnības tiesībās

(267.-528. p.),

4. Katrā no minētiem veidiem savukārt jāizšķir tīrās (per-

sonu) un mantiskās ģimenes tiesības. Pēdējās, lai gan ari se-

višķi veidotas ģimenes tiesību sistēmā (sk. Lcl. 10.—131.,

215.—224. p.), pēc savas būtības tomēr ir lietu vai saistību tie-

sības pēc vispārējiem principiem; turpretī tīrās ģimenes tiesī-

bas minētās kategorijās nav ietilpināmas un tāpēc sastāda pat-

stāvīgu tiesību grupu.

5. Šai grupai piemīt sekošas īpatnības, a) Ģimenes tiesī-
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bās ir tiesība savādā kārtā saistīta ar pienāku-

mu, tā ka tiesības izlietošana ir tai pašā laikā ari pienākuma

izpildīšana. Tiesīgai personai savas tiesības jāizlieto tā, ka ģi-

menes kopība tiek uzturēta un veicināta. Tā tas ir laulībā, bēr-

nu un vecāku attiecībās v. c. b) Ģimenes tiesības ir abso-

lūta s, ekskluzivas, tāpat kā personas tiesības. Viņām ir gan

ari sava relativā puse: tās var būt vērstas pret otru laulāto,

bērnu, radnieku. Bet ģimenes tiesībās personu attiecības iz-

paužas noteiktos stāvokļos, ko var aizstāvēt pret visām tre-

šam personām. Tā, piem., vecāku un bērnu attiecībās vecāki

var savus bērnus atprasīt no jebkura, kas tos nelikumīgā kārtā

aiztur (Lcl. 208. p.); tāpat tiesas spriedumi par ģimenes attie-

cību pastāvēšanu vai nepastāvēšanu ir spēkā attiecībā uz vi-

sām trešām personām, c) Ģimenes tiesības ir pilnīgi perso-

niskas (hochstpersonliche Rechte, iura personalissima),
Sakarā ar to viņas ir neatdodamas (t. i. nav tālāk dodamas).

Tas izskaidrojams ar viņu īpatnību, ka -tiesība ir cieši saistīta ar

pienākumu. Ja ari kādas tiesības izlietošanu (bet ne pašu tie-

sību) var dot tālāk kādai citai personai (piem. bērnu audzi-

nāšanu), tadpar to ir savi īpaši noteikumi. Aiz tā paša iemesla,

ka tiesība saistīta ar pienākumu, pēc vispārēja noteikuma, no

viņām nevar ari atteikties., Ģimenes tiesības ir ne gr o z ā m a s,

tāpēc ka viņu saturu noteic sabiedrības intereses (kopīga griba)

un ģimenes būtība un mērķis. Katrs atsevišķs cilvēks izrādās

nostādīts no viņa gribas neatkarīgā pienākuma saistībā, princi-

piāli negrozāmā tiesiskā stāvoklī.
1

) Atsevišķo ģimenes tiesību

institūtos paredzēts, ciktāl ieinteresētie var pēc sava ieskata

veidot savas ģimenes attiecības; tomēr nekādā ziņā nevar aiz-

kārt personas brīvības un ģimenes kopības intereses, d) Šīs.

ģimenes tiesību saistošais raksturs atspoguļojas ari procesā.

Ari tur atsevišķa persona nevar rīkoties ar ģimenes tiesībām

vienīgi pēc sava, ieskata. Tā saucamā iztiesāšanas principa

(Verhandlungsmaxime) vietābieži stājas oficiālais princips.

6. Ģimenes tiesībām vispār ir raksturīgs stiprs nac i o -

1) Ehrlich, Das zwingende und nichtzwingende Recht, 177. lpp.
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nalais elements, kāpēc viņas grūtāk pakļaujas svešu

tiesību iespaidam. To skaidri rādaVācijas piemērs. Kamēr ro-

miešu tiesības visās citās nozarēs nomāca vietējās tiesības, ti-

kām ģimenes tiesības tās ietekmēja tikai mazāmērā. Ja gribētu

izstrādāt visai pasaulei vienādas civiltiesības, tad taisni ģime-

nes tiesības būtu tās, kas sagādātu vislielākās domstarpības.

7. Ģimenes tiesības ir daļa no privāttiesību kār-

tības. Privāttiesības nodrošina atsevišķai personai brīvu dar-

bības aploku. To panāk tā, ka atsevišķam cilvēkam dod iespēju

piedalīties dzīves labumos, rada viņam savu varas novadu un

principiāli ļauj to izveidot pašam pēc savas patikas. Bet starp

atsevišķu personu un valsti stāv ģimene. Ģimenē cilvēks ro-

das un veidojas, ģimenē viņš atrod savu papildinājumu. Vē-

sturiskā ziņā ģimene pastāv pat pirms valsts, ir vecāka par to;

viņa ir valstiskās kopības pirmšūna : ģimenē cilvēkam iedzimtā

biedrošanās vajadzība ir atradusi savu pirmo apmierinājumu.

Ģimene izceļas dabiskā ceļā; ikkatram cilvēkam, ari tam, kas

neprecējies un kam nav bērnu, ir savs ģimenes stāvoklis, jo

viņš ir dzimis ģimenē, kaut ari no neprecētas sievietes; attiecī-

bas pret vecākiem, resp. māti ir viņa ģimenes attiecības, Tas

pats jāsaka ari par atradeni, kura ģimenes attiecības gan nav

zināmas, bet var tikt noskaidrotas, vajadzības gadījumā tiesas

ceļā. Tomēr, ievērojot ģimenes lielo nozīmi kā atsevišķam cil-

vēkam tā kopībai, valsts neapmierinās ar ģimenes dabisko stā-

vokli, bet noteic un aizsargā ģimenes attiecības ari tiesiski.

Vispirms, viņa atstāj ģimenei plašu privātu autonomiju, spēju

darboties un veidoties pēc atsevišķu personu ieskata, pašai sevi

valdīt. Tās visas ir privātu tiesību pazīmes. Un ari formas,

kurās valsts aizsargā ģimenes attiecības, atbilst tām, kas izstrā-

dātas mantiskajās, lietu un saistību tiesībās. Tā, piem., vecāku

attiecības pret bērniem izveidotas kā absolūtas tiesības pēc

īpašuma tiesību parauga(sk. Lcl. 208. p.); saderināšanās un lau-

lība uzrāda visus līguma elementus v t t. Visi šie apsvērumi

liek ģimenes tiesības pieskaitīt privāttiesībām. Bet no otras

puses, kopības intereses ieņem ģimenes tiesībās daudz redza-

māku vietu nekā lietu un saistību tiesībās. Ģimenes stāvokļa
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izlietošana savtīgos nolūkos nevien apdraudētu ģimenes ko-

pību, bet ari kaitētu valsts interesēm. Tāpēc atsevišķu personu

intereses tiek stipri ierobežotas augstāku vienību — ģimenes

un valsts — labā. Privāttiesībām raksturīgā sakārtotības

(vienlīdzības) principa vietā te bieži stājas pār- un pakārto-

tības princips, piem., vecāku un bērnu, aizbildņu un aizbilstamo

attiecībās, tāpat pa daļai ari laulībā, kaut gan principā abiem

laulātiem būtu atzītas vienādas tiesības. Pēdējie ir publisko

tiesību principi. Sakarā ar to rodas jautājums, vai, sekojot no

romiešu tiesībām pārņemtam principam, ģimenes tiesības jopro-

jām pieskaitāmas privāttiesībām jeb pareizāk tās uzskatīt par

publisko tiesību nozari? Un tiešām, ir zinātnieki, kas ģimenes

tiesības negrib atzīt par privāttiesībām. 0. Gīrke

v. c. tās pieskaita sociālām tiesībām. Tomēr ari

kā tādas ģimenes tiesības paliek privāttiesību sastāvā.

Ar sociālām tiesībām saprotam tiesību normas, kas no-

teic cilvēku kā sabiedrības locekļu attiecības. Ģimenes

tiesībās pārsvarā gan ir sociālas tiesības ; tomēr viņu piederību

privāttiesībām izšķir tas apstāklis, ka valsts viņas aizsargā ar

privāttiesību līdzekļiem un to formās. Publiskām tiesībām pie-
der tikai tās normas, kuru uzdevums ir tieši sargāt valsts un

publisko kopību (apriņķu, pilsētu un pagastu pašvaldību) inte-

reses un kur .atsevišķie tiesību subjekti taisni kā šādas" kopības

locekļi stājas ar to sakarā. Zināms, ģimenes tiesībās atrodam

ari publisko tiesību normas; piem., aizbildnību un aizgādnību

uzraugabāriņu tiesas un citas iestādes. Tomēr tās kopības in-

tereses, ko aizsargā ģimenes tiesības, nav valsts un publisko

kopību, bet gan šaurākas sociālas kopības — ģimenes intereses.

Tiesības un pienākumus ģimenes tiesības uzliek ne pilsonim kā

atsevišķam individam, ne ari kā valsts pilsonim, bet gan kā ģi-

menes loceklim, kas ar citiem ģimenes locekļiem stāv organiskā

sakarā. Tādā kārtā ģimenes tiesībās galveno vietu ieņem so-

ciālu tiesību normas, kam nav publisku tiesību rakstura; tām

blakus atrodam tīras individuālu tiesību normas ar pilnīgi no-

teiktu privātu tiesību dabu.

8. Tomēr ģimenei ir valsts dzīvē tik svarīga nozīme, ka ari

226



publiskās tiesībās tai tiek piegriezta vērība. Jau

minētas bāriņu tiesas; te pieder ari dzimtsarakstu nodaļas, ku-

ru pārziņi piedalās laulības noslēgšanā; krimināltiesībās pa-

redzēti sodi par divsievību un vispār par noziedzīgiem noda-

rījumiem pret ģimenes un dzimumu morāli; tāpat uz ģimenes

tiesībām attiecīgas normas atrodam ari valsts un administratī-

vās tiesībās. Sakarā ar vispārējo tendenci paplašināt valsts

uzdevumus, šādu likumu skaits arvien pieaug. Šai ziņā sevišķi

jāatzīmē Vācijas jaunatnes labklājības likums (Jugendwohlfahrt-

gesetz) un Ziemeļamerikas savienoto valstu eugenikas likums

(eugenic law); ari Francijā pēdējā laikā izdoti daži līdzīgi

likumi.

9. Tagadējā ģimene vairs nav tiesiska vienība, kāpēc ari

nav vispārēju noteikumu par viņas satversmi, viņas locekļu tie-

sībām un pienākumiem. Ģimenes tiesisko nozīmi var izlobīt

tikai no atsevišķiem noteikumiem, kur ir tiesiski svarīgs perso-

nas stāvoklis ģimenē. Šais noteikumos ģimeni saprot kā plašā-

kā tā šaurākā nozīmē.

10. Kā no apzīmējuma redzams, ģimenē ir apvienotas per-

sonas, kas savā starpā saistītas ar laulību vai radniecību. Kas

attiecas uz pēdējo, tad visās šolaiku tiesībās valda kognaci-

ja s, t. i. asinsradniecības princips, pie kam radniecības pakāpi

noteic to dzimšanas gadījumu skaits, kas bijuši nepieciešami,

kamēr no vienas personas izcēlusies otra (piem., lai no tēva iz-

celtos dēla dēls, nepieciešami 2 dzimšanas gadījumi = 2. radnie-

cības pakāpe) vai ari abas no kopēja cilts tēva (brāļi — māsas

=2. pakāpē). No radniecības jāatšķir svainība, kas pa-

stāv starp vienu laulāto un otra laulātā asinsradniekiem; tās

pakāpe atbilst radniecības pakāpei starp attiecīgo laulāto un tā

radniekiem. Kognatiskai radniecībai stāv pretī agnat i s kā,

kur ģimeni nodibina nevis radniecība, bet mājas kopība: agnati

romiešu tiesībās bij visas personas, kas atradās zem viena un tā

paša namatēva varas. Drusku citāds šis jēdziens bij vācu tie-

sībās un ari Lcl. Pēc muižnieku ģimeņu fideikomisu atcelša-

nas tas pie mums ir zaudējis savu nozīmi. Saime, kas agrāk

ietilpa ģimenes sastāvā, tagad ir palikusi savrup. Tomēr ir m
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teresanti atzīmēt, ka angļu un amerikāņu tiesībās ģimenes

sības joprojām tiek apskatītas kopā ar saimes tiesībām, kas

acīmredzot ir atmiņas no tiem laikiem, kad ari mājkalpotāji vēl

piederēja pie ģimenes.

11. Ģimenes jēdzienam ir svarīgs ari jautājums par ār -

laulības bērnu stāvokli. Kā zināms, tas bij loti slikts

viduslaikos, kad ārlaulībā dzimušos sāka nīst baznīca. Šī naida

sekas gājaļ tālāk, ka noliedza pat viņu radniecību ar māti

(piem. Sakšu spogulis, Anglijas likumi līdz pat 1927. g. Legi-

timacv Act izdošanai). Ārlaulības bērnu stāvoklis sāka uz-

laboties viduslaiku beigās sakarā ar romiešu tiesību pārņem-

šanu un humānākiem uzskatiem pašā baznīcā, tā ka viņiem

atzina radniecību .ar māti un pret tēvu vismaz deva uztura

prasījumu. Tāds ir ārlaulības bērnu stāvoklis ari Lcl, nedaudz

uzlabots ar 1928. g. 2., jūnija likumu.

12. Zināma loma ģimenes tiesībās pieder ari t. s. māk-

slīgai radniecībai, no kuras veidiem šolaiku tiesībās

palikusi vairs tikai adopcija un, izņēmuma kārtā,, bijušo

Baltijas guberņu teritorijā dažādu laulību bērnu pie-

līdzināšana (Lcl. 2512.—2524. p.).

13. Kas attiecas uz atsevišķiem ģimenes tiesību noteiku-

miem, tad vispirms jāatzīmē, ka ģimenei plašākā nozīmē (lielai

ģimenei, principā visu radnieku kopībai) šolaiku tiesībās vairs

pieder tikai niecīga loma, Viens no lielās ģimenes (dzimtas)

svarīgākiem uzdevumiem agrāk bij gādāt par saviem locekļiem;

tagad tāda gādības pienākuma vairs nesastopam pat mazajā

ģimenē (piem. starp brāļiem-māsām), par lielo ģimeni nemaz

nerunājot. Var teikt, ka lielai ģimenei tagad ir tikai tā no-

zīmē, ka tās locekļi bauda savstarpējas mantošanas tiesības.

Tomēr ,ari tās tiek arvien vairāk ierobežotas, sevišķi valsts

labā, kas uzņēmusies tos gādības pienākumus, ko agrāk nesa

ģimene (dzimts). Valsts, pirmkārt, ņem sev daļu no man-

tojuma kā nodokli,, kas ir jo lielāks, jo attālāka ir radniecības

pakāpe starp mantojuma atstājēju un mantinieku. Otrkārt, tiek

ierobežotas ari pašas radinieku mantošanas tiesības. Šai ziņā

jāatzīmē Francijas un Šveices, bet it sevišķi Zviedrijas likumi,,
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kas pat brāļu un māsu bērniem tās vairs nepiešķir; atbrīvoju-

šies mantojumi piekrīt sevišķam jaunatnes pabalsta fondam.

Ari t. s. testamenta brīvība vājina lielās ģimenes locekļu tie-

sības; radnieku izpirkuma tiesība (Retrakts- v. Nāherrecht),
kam agrāk piederēja svarīga loma, sevišķi vācu tiesībās, ta-

gad gandrīz visur atcelta (ari Lcl. 1654.—1673. p. p.).

14. Lielāka nozīme tagadējās tiesībās ir ģimenei šaurākā

nozīmē (mazai ģimenei). Līdzās privātīpašumam, līguma brī-

vībai un mantošanas tiesībām, tā uzskatāma par civiltiesību

svarīgāko institūtu. Atskaitot radnieku mantošanas tiesības,
šolaiku likumdevēji savus ģimenes tiesību noteikumus attiecina

taisni uz mazo ģimeni. Savā laikā ģimenei bij liela nozīme kā

kulta kopībai; tagadējās civiltiesībās no tā vairs nav pēdu.

Turpretī daudz svarīgākas līdz pašam pēdējam laikam bij pa-

likušas ģimenes saimnieciskās funkcijas: ģimene kā vienība

bij ražotāja un patērētāja. Kamēr noslēgtās mājas saimniecības

vietā stājusies maiņas, naudas un kredita saimniecība un mā-

jas amatniecību atvietojusi fabriku rūpniecība, ģimene kā ra-

žotāja savu nozīmi ir zaudējusi; viņa ir vairs tikai patērē-

tāja. Tagadējā ģimene galvenā kārtā ir audzinātāja, un šai

uzdevumā viņa vēl līdz šim ir palikusi neatvietojama kā atse-

višķu cilvēku tā ari valsts interesēs.

15. Pārskatot visu, kas teikts, jāsecina, ka šolaiku ģime-

nes tiesībām ir trejāds uzdevums.
2

) Vispirms, tām jānodibina

un jāaizsargā indiviida brīvība ģimenē. Tas darāms divos vir-

zienos: a) nostādot brīvāk bērnus ar tagadējam laikam atbil-

stošu vecāku varas organizāciju un b) piešķirot vienlīdzīgas

tiesības abiem dzimumiem, citiem vārdiem, pielīdzinot sievietes

tiesisko stāvokli vīrieša stāvoklim. Kas attiecas uz pēdējo

prasību, tad šolaiku likumdevēji to jau pa lielākai daļai ir ievē-

rojuši, un nav šaubu, ka drīzumā kritīs ari vēl palikušie iero-

bežojumi. Tomēr te ir nepieciešams viens izņēmums. Laulībā

sievai jāpatur savs sevišķs stāvoklis. Te saduras indivīda un

ģimenes intereses, un pēdējās uzliek individam zināmus iero-

2) Sk. sevišķi E. Huber, Eriāuterungen I, 101. v. t. lpp
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bežojumus, kuri jāatzīst ari šolaiku likumdevējam. Tie sīkāk

iztirzājami laulības un vecāku un bērnu tiesībās; te varētu at-

zīmēt šai ziņā, to„ ka vīrs, resp. tēvs ir ģimenes priekšstāvis,
dod ģimenei savu vārdu, noteic tās dzīves vietu un izšķir ģi-

menes domstarpības. Tālāk, likumdevēja uzdevums ir rūpēties

par ģimenes uzturēšanu, kas ir sevišķi svarīgs tāpēc, ka vecās

ģimenes formas izirst. Vecā ģimene pastāvēja tādā valstī*

kas spēja izpildīt tikai mazu daļu no tām funkcijām, ko valsts

izpilda tagad, un sakarā ar to ģimenei bij uzlikti daudzi publiski

tiesiski uzdevumi. Tāpēc toreiz bij svarīgi, ka ģimene bij liela

un radniecību uzturēja plašās robežās. Tagad tas ir citādi.

Likumdevēju vairs neinteresē plašais radniecības aploks, bet

gan maza, toties ciešāk apvienota ģimene, t. i. laulātie un vis-

tuvākie asinsradnieki. Kā jau augšā aprādīts, jaunāko laiku

likumi tiecas ari mantošanu attiecināt tikai uz šo mazo ģimeni.

Beidzot, likumdevēja uzdevums ir izveidot uzraudzību par ģime-

nes attiecībām. Zināms, tāda uzraudzība nevar attiekties vie-

nādā mērā uz visiem ģimenes tiesību institūtiem. Valstij jā-

uzstājas, nevis lai nokārtotu morāliskās attiecības starp līdzī-

giem,, piem., laulātiem, bet lai aizsargātu vājos un nepieaugu-

šos. Tas panākams, pirmkārt, uzsverot pienākumus, kas sai-

stīti ar piederību pie ģimenes, otrkārt, organizējot publiskas

varas ,uzraudzību„ kas sekotu tam, kā nepilngadīgie tiek uz-

turēti un audzināti ģimenē un ārpus tās.

16. Kādā virzienā ģimene attīstīsies tālāk, to grūti no-

teikt. Šai jautājumā nav gluži vienis prātis pat sociālisma

priekšstāvji. Kamēr daudzi no tiem aizstāv brīvas mīlas prin-

cipu, tikām daži, kā piem. A. Mengers 3) aizrāda, „ka pastāvot

tādam ideālam, dzimumu satiksmes labumus baudīs tie, kas

būs visvairāk apdāvināti miesīgām, garīgām vai tikumiskām

īpašībām". Mazāk apdāvinātie paliks bez sievietes mīlas, un

laulības ziņā iestāsies tāds pats stāvoklis, kāds tagad pastāv

mantas sadalījuma ziņā. Tāpēc viņš domā, un šīm domām var

tikai piekrist, ka ģimenes institūtam, ar attiecīgiem pārgrozi-

3) A. Menger, Neue Staatslehre, XII—XIV
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jumiem ģimenes iekārta, jāpastāv ari turpmāk. Kā šī iekārta

būtu nākotnē izveidojama, par to jau augšā runāts.

Literatūra: Crome, Burgerliches Recht IV; Dernburg,
Būrg. R. IV; 3aropoßCKifi, Kypc& ceMeftHaro npaßa; Chhaii c k iĒ,
Ochobbi II; PIani o I, Traitē I; Zachariae-Cromc, Handbuch d'
franz. Zivilrechts III; Huber, Erlāuterungen I; Kuhn, Grundzuge des
englisch-amerikanischen Privat- und Prozessrechts; Guarneri-Ven-

timig 1 i a, La famiglia moderna.
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Nomaksas pirkums Latvijā un ārzemēs.

Saturs: § 1. Nomaksas pirkuma darījumu attīstība un apmēri.

§ 2. Nomaksas pirkuma līgumu juridiskais raksturs. § 3. Nomaksas pir-

kuma jēdziena definēšana. § 4. Nomaksas pirkuma līguma vieta civil-

tiesību sistēmā (sēdes materiae). § 5/ Nomaksas pirkums kā regulēts un

neregulēts līgums. § 6. Nomaksas pirkuma līgumu noslēgšana un iz-

beigšana. § 7. Atkāpšanās no līguma. § 8. Nomaksas pirkuma līguma

subjekts un objekts. § 9. Pircēja stāvoklis nomaksas pirkuma līgumā.

.§ 10. Pārdevēja stāvoklis nomaksas pirkuma līgumā. § 11. īpašuma tie-

sību aizturēšana. § 12. lemaksāto nomaksu zaudēšana. § 13. Palikušo

nomaksu tūlītēja maksāšana. § 14. Zaudējumu atlīdzība. § 15. Vekseļu

nodrošinājums, § 16. Kontrolēs un tiesas klauzulas. § 17. Trešo personu

stāvoklis. §18. Dc lege ferenda.

§ 1. Nomaksas pirkuma darījumu attīstība uti apmēri.

I. Kredita pirkumu senās tiesībās nevar atrast, jo lai tas

varētu attīstīties, vajadzīga zināma kultūras pakāpe. Cilvēkam

jāuzticas
1

) otram, jāaprēķina, vai tas nākotnē uzņemto saistību

spēs izpildīt, jāaprēķina un jāsagādā nākotnē zināmas vērtības,

ar ko nolīdzināt parādu. Kredita pirkumu pazina romiešu tie-

sības 2) no sākuma vienkārši kā actio venditi prolongāciju. Ari

XII tabulās jau atrodam kreditpirkuma pēdas. Bet kas attiecas

tieši uz nomaksas pirkumu, tad romiešu tiesībās noteiktus no-

rādījumus nevar atrast. Tomēr pašu nomaksas ideju ro-

miešu tiesībās var atrast. Tā Seli gm a n's3) aizrāda, ka

Plutarchs stāsta, ka vienu laiku kādam Grassus piede-

x) uzticēties — credere-creditum.

2) Dr. A. Bechman, Der Kauf nach gemeinem Recht, Erlangen,

1876, I. T. S. 10 v. f.; 329 v. f.

3) Edwin R. A. Seligman. Die wirtschaftliche Bedeutung des

Abzahlungsgeschāfts, deutsche Ausgabe, Jena, 1930., B. I. S. 12; šī darba

kritiku sk. M. Ansi a v x. Une nouvelle theorie dv crēdit ā la consomma-

tion; Bulletin d'information et dc documentation. 1928. Vol. I, Nr. 2.

49. un sek. lpp.
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rējuši puse no Romas. Grassus esot sapircis pēc ugunsgrē-

kiem nodegušo māju zemes gabalus, kurus vēlāk pārdevis uz

nomaksu. R. P6hlm a n n's
4

) pierādīja līdzīgas spekulācijas
ari citās senatnes pilsētās. lekš corpus juris civilis mēs varam

atrast dažas vietas
5
-

7

), kurās ir runa, ka kādszemes gabals vai

vergs tiek nodoti pircējam pirms pirkuma cenas samaksas uz

nomas vai prekarija līguma pamata. Bet lai spriestu, vai pē-

dējā gadījumā būtu nomaksas pirkums, materiālu ir par maz, jo

nav ne mazāko norādījumu uz samaksas izdarīšanas

kārtību.

Jaunākos laikos nomaksas pirkums strauji izplatī-

jās. Kur tieši vispirms tas izcēlies,, grūti pateikt. Daudzi

pētnieki 8) domā,,ka viņa dzimtene ir Vācija, kur tas ir pa-

rādījies pagājušā gadu simteņa pirmos gadu desmitos, neno-

rādot neko tuvāk. Jautājums katrā ziņā ir strīdīgs. Pazīsta-

mais amerikāņu oikonomists Seli gm a n's
9) savā darbā no-

rāda Franciju kā vietu, kur dzimis nomaksas pirkums.

Viņš aizrāda, ka šo darījumu sāka pielietot Ņujorkā firmas

Cowperhhwait, & Sons dibinātāji 1807. gadā. Viņš tā-

lāk aizrāda, bez iespējas to noteikti pierādīt, ka pamudinājumu

tam devusi kāda dāma, kas atgriezusies no Parīzes, kur jau il-

gāku laiku to pielietojusi firma Dufa y c 1. Minētā amerikāņu

firma pārdevusi uz nomaksu sākumā tikai mēbeles, bet vēlāk ari

citus priekšmetus* un viņai drīz sekojušas citas firmas, kā

Ludwig Bauman & Co. un Jordan Moriartv

& Qp. Parādīdamies XIX. g. s, sākumā nomaksas pirkuma da-

rījumu skaits ātri palielinājās, tā ka XIX. g. s, vidū bija jau loti

4) E. Seligma n, 1. c, 12. lpp.

5~7 > Dig. 18, >6, 16; Dig. 19, 2, 20, § 2; Dig. 19, 2, 21, 22 pr.;

Dig„ 39, 2, 38 pr.; Dig. 43, 26, 20; cod. 4, 54, 3.

8) Kari Gessner, Das Abzahlungsgeschāft, 1898. Schaffhausen,

14. lpp.; J. Lazarus, Das Recht des Abzahlungsgeschāftes, Berlin,

1898, S. 2.

9) Edw i n R. A. Selig m a n, Die wirtschaftliche Bedeutung des

Abzahlungsgeschāfts, deutsehe Ausgabe, Jena, 1930., B. 1., S. 15.
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izplatīts līgums, sevišķi Vācijā, un kā aizrāda K. Gessner's
10

),
tad jau Borneman n's savā darbā „Systematische Darstel-

lung des preussischen Civilrechts" 1843. gadā apskata tādus da-

rījumus. Proti, Borneman n's saka, ka jaunākos laikos esot

atrasts līdzeklis attiecināt īpašuma tiesību aizturēšanu ari uz

nepatērējamām kustamām lietām un nodrošināt pārdevēju pret
trešām personām, paredzot blakuslīgumā, ka lieta iznomāta

tādā veidā, ka īpašuma tiesības pāriet uz īrnieku, kad noteiktu

laiku kārtīgi maksāta īres maksa, bet izīrētājam pieder tiesība

atņemt lietu tūliņ atpakaļ, tiklīdz nav samaksāta termiņā nomas

maksa. Šeit tā tad mēs jau sastopam tanī laikā un jo sevišķi

vēlāk plaši izplatīto tā saucamo, „M obelleihvertrag" vai

vienkāršu „Mietve r t r a g". Vācijā nomaksas pirkums iz-

platījās ļoti ātri, ko veicināja ne tikai mēbeļu tirdzniecība, bet

jo sevišķi šujmašinu tirdzniecība. Sevišķi lielpilsētās šis līgums

izplatījās uz pirkuma rēķina. Tā, piemēram, vācu pētnieki
11

)
uzskata ka 8/i0 no Berlīnes iedzīvotāju skaita pielieto šo līgu-

mu, tiesās 10% no visiem strīdiem krita uz nomaksas līgumiem;

ne par velti kāds pētnieks izsaucas, ka bez nomaksas pirkuma

nevar vairs Berlīnē iztikt, bez nomaksas pirkuma mebūtu.Ber-

līne bijusi, kas viņa šodien ir. Līdzās Vācijai šis līgums izpla-

tās ari citās valstīs, sevišķi kaimiņu valstīs. Par nožēlošanu

trūkst noteiktu statistisku datu, kādu vietu ieņem nomaksas pir-

kums kā pirmskara periodā, tā ari pēc kara. Pa kara laiku

saimnieciskās dzīves ritms palika vispār un jo sevišķi

samazinājās, nomaksas pirkumi valūtas svārstības un kredita

dārguma dēļ. Bet pēc kara šim līgumam pienāca atkal ziedu

laiki. Par Amerikas apstākļiem noteiktākus datus pieved prof.

Edw i n R. A. Seligmann's savā minētā darbā
12).

Viņš izsakās, ka jautājums par nomaksas darījumu izplatī-

šanos ļoti sarežģīts. Cenšoties noskaidrot lomu, kāda piekrīt

nomaksas darījumiem tagadējos laikos, mums jāapmierinās ar

sekoši cm punktiem: 1) kāds ir detaļpārdevumu kopējs apjoms,

10) K. Gessner, 1. c. 14. lpp.
1X) Sk. K. Gessner, 1. c. 16. lpp.
12) Edwin R. A. Seligman, 1. cit. I. s. 82. un sek, lpp
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2), cik no šī kopējā apjoma krīt uz preču grupām, kurās notiek

nomaksas pirkumi, 3) cik katrā grupā bijuši darījumi skaidrā

naudā jeb ar parasto grāmatu kredītu un cik bijuši darījumi, ku-

ros figurēja nomaksas kredits, 4) kādu procentu pārdošanas

cenā sastāda nomaksas vekselis, ko izdod katrā atsevišķā ga-

dījumā. Par nožēlošanu, saka autors, ne par vienu no šiem

četriem jautājumiem nav noteiktu statistisku

datu; nav pat izstrādāta metode, kas apmierinātu stingri zi-

nātniskās pētīšanas prasības. Lielāko tiesu pastāv tikai aprē-

ķini, kuri bieži ir tikai illuzoriski.

Seli gm a n's pieved šos aprēķinus un nāk pie slēdziena,

ka Savienotās Valstīs 1925. g. detaļpārdevumu kopējs apjoms

sasniedza 38 milj ar d v do 11 ar v, un no šīs vispārīgās kop-

sumas 38 miljardu dollaru apmērā uz nomaksas darījumiem krīt

ap 4V2 miljardu. Tikai jāņem vērā, ka pēdējā skaitlī ietilpst

patēriņa preču grupas, kurās nomaksas pārdevumi izplatīti pla-

šos apmēros. Lai dabūtu precizu skaitli par visu nomaksas pār-

devumu kopsumu, tad būtu jāsaskaita visi gadījuma darījumi,

ari vtais preču grupās, kurās parasti nomaksas darījumi nenotiek.

Bet tas patlaban neesot iespējams. Automobiļus uz no-

maksu pārdod līdz 80%, dzīvokļu iekārtu līdz

70%. 1926. gadā nomaksas pirkumu parāds bija 2 miljardi

dollaru, kas iztaisa apmēram 20 do11 ar v s uz viena

Savienoto valstu pilsoņa.

11. Latvijā pēc kara nomaksas pirkums

ir plaši izplatījies. Tā iespaids mazāk jūtams uz

laukiem un miestos, toties vairāk pilsētās, sevišķi galvas pilsētā

— Rīgā. Pietiek paņemt tikai kādu laikrakstu un palasīt sludi-

nājumus, lai varētu atrast daudz sludinājumus, kuros tieši pa-

teikts, ka tiek pārdots uz nomaksu, vai aizrādīts, ka ir izdevīgi

maksāšanas noteikumi, kas šinī gadījumā nozīmē parasti to pašu.

Daudzas firmas savos sludinājumos nemaz neaizrāda uz no-

maksas iespējamību; to viņas nedara nevis tādēļ, ka nomaksas

pirkumu nepieļautu, bet gan tādēļ, ka atrod tāduaizrādījumu ta-

gad par lieku, jo tagad gandrīz katrā veikalā jebkuru priekš-

metu var nopirkt uz nomaksu, ja tikai pārdevējam būs vaja-
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dzīgā uzticība, ka pircējs savu darījumu pildīs. Pirkt uz

nomaksu tagad var visu, sākot no dārgākām rūp-

niecības mašinām, kūlējiem, motoriem, beidzot ar maziem rī-

kiem, visdažādākās mēbeles, automobiļus, motocikletus, velo-

sipēdus, rakstāmmašīnas, šujmašīnas, klavieres, mājsaimniecī-

bas piederumus, .greznuma priekšmetus, grāmatas v. t. t. Uz-

skaitīt visus priekšmetus, kas dabūjami uz nomaksu, nozīmē

gandrīz pārskaitīt visas preces, izņemot lietas, kas domātas

ātrai patērēšanai, Zināms, uzskaitot priekšmetus, kādus var

iegūt uz nomaksu, nenozīmē pateikt darījuma apmērus. Lai

atbildētu uz pēdējo jautājumu, mums jāzin, kāds ir vispār ap-

grozības apmērs mazumā ar attiecīgo priekšmetu un kādu daļu

no tā sastāda nomaksas darījumi. Bet, par nožēlošanu, tādus

datus mēs dabūt nevaram, jo viņi nekur netiek

fiksēti. Illustrācijas dēļ pievedīšu datus, ko esmu privāti ieguvis,

lai būtu.kaut kādi, kaut ari nedroši dati
13).

Pēc izdarītās aptaujas redzam, ka no attiecīga priekšmeta

kopējās apgrozības uz nomaksas darījumu krīt:

pie mēbelēm
. ... . .

— 90—95 %

„
velosipēdiem

. . . . .
—90%

„
rakstāmmašīnām

. . .
—40%

„ patafoniem —-75%

„
klavierēm — 60%

„
gataviem apģērbiem . .

— 60%

„
vērtslietām.

. . . . .
—10—15%

„
lauksaimniecības mašinām —75%

Šie dati, kuri, saprotams,, nevar pretendēt uz pilnību, to-

mēr norāda, ka dažās nozarēs nomaksas pirkums ir parastais

darījuma veids -— kā, piemēram, mēbeļu vai velosipēdu tirdz-

niecībā —un pirkums kļuvis jau gandrīz par izņēmumu. Jau

šie nedaudzie dati liek domāt, ka zināma likumība pastāv ari

tirdzniecībā uz nomaksu, un tābūtu: 1) jo priekšmets ir

13) Šie skaitļi nevar būt par pierādījumu, tādēļ ka nav ievērots sta-

tistikas lielā skaitļa likums, bet aptauja izdarīta tikai attiecīgās nozarēs

dažos uzņēmumos.
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dārgāks, jo nomaksas pirkums sastāda šī

priekšmeta apgrozības lielāku %; 2) ja

priekšmets ir plašāku, .mazturīgāku ļaužu

pirkuma objekts, atkal, nomaksas darījuma

% aug attiecībā pret attiecīgā priekšmeta apgrozību. Tā,

piemēram, pie mēbelēm, ko pērk visu aprindu ļaudis, % ir ļoti

augsts. Tas saprotams,, jo vieni pērk dārgas mēbeles, otriem

atkal trūkst vajadzīgās naudas tūlītējai samaksai. Velosipēdu

pircēji tagad sastādās galvenām kārtām no mazturīgākām ap-

rindām, kādēļ % ir augsts; lielās mašīnas ir dārgas, atkal %

ir augsts; rakstāmmašinas un klavieres parasti ir turīgāku

aprindu pirkuma objekts, kādēļ šis % ir mazāks. Saprotams, ka

šie nepilnie un ari nedrošie dati neļauj šos divus likumus ar

pilnīgu drošību pierādīt.

111. lemesli, kādēļ pēdējā laikā plaši attīstījies nomaksas

pirkums,, meklējami saimnieciskā dzīvē. Šeit var ti-

kai aizrādīt, ka nomaksas pirkums, salīdzinot ar pirkumu vis-

pār, dod lielas priekšrocības pircējam; pircējs iegūst lietu tūliņ,

kauču brīvas naudas tam pie rokas nav. Tas ir bieži no liela

svara mazturīgiem, jo ja nav personalkredita un nav reālas

vērtības, ko dot kā nodrošinājumu, tie lietu uz kredita dabūt

nevar, kādēļ ari bieži zinātnē tiek aizrādīts, ka nomaksas pir-

kuma jautājums 'ir ari sociāls jautājums. Viens amatnieks ne-

var uzsākt patstāvīgi strādāt savā arodā, ja tam trūkst vaja-

dzīgo mašinu un rīku, piemēram, drēbniekam šujmašinas. Ši-

nīs gadījumos nomaksas pirkums tieši izdara lielu pakalpojumu,

dodot iespēju iegādāties lietu un tādā veidā iegūt peļņu, no

kuras tad amatnieks var nomaksāt pirkuma cenu. Šeit re-

dzam skaidri nomaksas pirkuma sociālo nozīmi. Tas

dod mazturīgākiem sabiedrības locekļiem iespēju patstāvīgi

strādāt, ražot jaunas vērtības un krāt kapitālu, tādā kārtā pa-

ceļot viņu un līdz ar to visas sabiedrības labklājību. Nomak-

sas pirkumu izlieto plaši ne tikai tādos gadījumos, bet ari vi-

sur, kur sabiedrības locekļi grib uzsākt patstāvīgu dzīvi, kā

tas, piemēram, ir noslēdzot laulību v. t. t. Nomaksas pir-

kums šeit spēlē tik lielu lomu tādēļ, ka pa lielākai daļai ta -
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gadnes tiesības nepazīst kustamās man-

tas hipot c k v. Tiešām,, ja tāda. tiktu pieņemta, tad no-

maksas pirkums mazliet no savas nozīmes zaudētu, kādēļ kus-

tamas mantas hipotēkas aizstāvji ari aizrāda uz šī jautājuma

sociālo nozīmi.
14)

Dodot iespēju iegādāties uz nomaksu lietu, nomaksas pir-
kums veicina tirdzniecības apgrozību un rūp-

niecību, tādā kārtā nākot par labu ne tikai tieši pārdevē-

jam, bet tas veicina saimniecisko dzīvi vispār, kas ari ir no

liela svara, sevišķi saimnieciskās dzīves paguruma laikmetā.

Bet līdz ar to jāatzīst, ka nomaksas pirkumam ir dažas

ļaunās puses, piemērāmi, tas dod iespēju vieglprātīgi

iegādāties nevajadzīgas lietas un dzīvot vispār pāri lī-

dz c k 1 i c m.
15)

§2. Nomaksas pirkuma līguma juridiskais raksturs.

I. Par nomaksas pirkuma juridisko raksturu pagājušā gadu

simteņa beigās zinātnieki nebija vienprātīgi, strīdējās dēļ jau-

tājuma, vai šeit ir pirkuma līgums, nomas līgums,

kāds šo līgumu veids vai līgums sui generis.

Jāatzīst, ka šo neskaidrību veicināja vēl ļoti daudzie līgumu pa-

raugi, drukātie formulāri, uz kuriem šie līgumi tika slēgti, jo

tie tika ari tiešām, dažādi konstruēti, tika ietērpti dažādās for-

mās. Bet līguma raksturs ir neatkarīgs no līguma nosaukuma,

no kontrahentu vēlēšanās uzskatīt šo līgumu par vienu vai otru

līguma veidu. Lai izprastu un raksturotu vienu līgumu, jā -

atrod tā raksturīgākie vai būtiskie ele-

menti (essentialia negotii) un jāatšķir parastie un

14) Sk., H. Daenik c r, Die Mobiliarhypothekenim modernen schwei-

zerischen und franzosischen Recht, Ziirich, 1908., 114. un sek. lpp.; fl pos.

B. H. C h h afi ck h ft, Ochobh rpa>KflaHCKaro npaßa. Bbin. 11, Pnra 1926, CTp. 90

114. 111 ko n b h n k, MnoTeKa abhjkhmocth, Tpyflbi uhb. CTya. Kp: npu Vhhb. Cb.

BMfIHMHpa, Kneß, 1915 r., 43 CTp.

15) K. Kace n s, Pārdošana uz izmaksu, Ekonomists, 1928. g. Nr. 6,

255. lpp.
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gadījuma elementi (naturalia, accidentalia negotii). 16)

Ja tas ir dots, tad, apskatot regulētos līgumus, varēs atrast lī-

gumu ar tiem pašiem būtiskiem elementiem, bet ja tāda nav,

tad jāatzīst, ka šeit ir līgums sui generis.

Visos nomaksas pirkuma līgumos mums ir darīšana ar

kādu lietu un cenu. Ar šo līgumu viena puse apsola otrai no-

dot kādu zināmu lietu tās netraucētā valdīšanā vai īpašumā

par norunātās naudas sumas samaksu noteiktā veidā vai

kārtībā. Tā tad viena puse .apņemas nodot otrai pusei lietu

tās valdīšanā vai īpašumā, bet otra puse apņemas izdarīt no-

teiktā kārtībā samaksu. Šīs samaksas saņemšanu pārdevējam

garantē parasti vēl īpašuma tiesību aizturēšana līdz sumas

galīgai nomaksai, iemaksāto nomaksu zaudēšana nokavējuma

gadījumā un tiesības atkāpties iemaksas nokavējuma gadījumā

v. t. t. Tie ir nomaksas pirkuma elementi. Man šķiet, ka trīs

pēdējās pazīmes — īpašuma tiesību aizturēšana, iemaksāto no-

maksu zaudēšana zināmos gadījumos un tiesība atkāpties no

līguma iemaksas nokavējuma gadījumā nav raksturīga pazīme,
tie nav būtiskie elementi, kas nosaka līguma raksturu.

Līguma būtiskie elementi ir tie, kas izsaka kāda līguma

būtību, kādēļ šiem elementiem minētā līgumā jābūt; ja viņu

trūkst,, tad nevar būt runa; par šo līgumu, bet gan jārunā par

kādu citu līgumu, jo galu galā. līguma jēdziens sastādās no

būtisko elementu kopības. Turpretim par paras-

tiem elementiem jāuzskata mazāk nozīmīgi elementi, t. i.

tādi, kas nav būtiski, kuri gan parasti ir, kuriem ir svarīga

loma līgumā, bet bez kuriem līgums var iztikt. Ja trūkst šo

parasto elementu, tad līguma raksturs negrozās.

Šķiet, nevar būt divu domu, ka būtisks elements ir

pienākums nodot lietu otras personas ne-

traucētā valdīšanā vai īpašumā. Visu nomak-

sas pirkumu gala mērķis ir iegūt īpašuma tiesības uz kādu lietu,

un šis līgums ari ir pirmais solis šī mērķa sasniegšanā. Viena

16) H. Dernburg, System des Romischen Rechts, 1911. Berlin,

I. T., S. 163.
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puse apņemas nodot otrai lietu netraucētā valdīšanā vai īpa-

šumā, bet nevis lietošanā vai kādam citam nolūkam. Šo lī-

gumu pielieto, tikai personas, kas vēlas nodot pret zināmas su-

mas nomaksu lietu otra īpašumā, un atkal, kas par šādu no-

maksu vēlas iegūt lietu savā īpašumā. Šo elementu mēs at-

rodam visos mūsu nomaksas pirkuma līgumos, tādu mēs at-

rodam ari ārzemju nomaksas pirkuma līgumos un ari speciālos

likumos, kur tādi pastāv.

Ja mums ir dots šis elements, t. i. pienākums nodot

kādu lietu otras personas īpašumā, tad mēs tagad šo līgumu

iedalām to līgumu kategorijā, kas vērsti uz lietas nodo-

šanu īpašumā,, pie kuras pieder pirkums, maiņa un pa

daļai dāvinājums. Šeit nevar runāt tādēļ par kādu nomas lī-

gumu, kā to centās daži zinātnieki pagājušā gadu simteņa bei-

gās, kādā formā tika ietērpti agrāk pie mums un ārzemēs

daudzi nomaksas pirkuma līgumi un kādā formā vēl mūsu die-

nās to ietērpj dažās zemēs, piem. Francijā un Anglijā.
17)

111. Kā mēs zinām, īpašuma nodošanas līgumi var būt di-

vējādi — atlīdzības un bezatlīdzības (piem., dāvi-

nājums).
18

) Katrs īpašuma atsavināšanas līgums, kas tiek iz-

darīts bez atlīdzības, nebūs pirkuma maiņas vai cits līgums,

bet var būt gan dāvinājums. Tieši dzīvē visbiežāk sastopamā

dāvinājuma forma ir lietas dāvināšana īpašumā, kādēļ ari li-

kumdevēji parasti regulē šo dāvin ā jv m a vei d v, kas

atšķiras no pirkuma un maiņas līguma ar bezatlīdzību. Mūsu

nomaksas pirkums, kā jau nosaukums rāda,, ir atlīdzības lī-

gums, kādēļ nepieder pie bezatlīdzības līgumu grupas, kāds ir

dāvinājums. Nomaksas pirkumu cena tiek noteikta naudā.

Kā zināms, sabinieši mēģināja pirkuma līgumos ietilpināt ari

17) Sk. H. Rūh 1, Eigentumsvorbehalt und Abzahlungsgeschāft, Berlin,

1930., S. 230 v. f.; M. K. Samter, Abzahlungsgeschāfte, 11. Aufl., Berlin,

1927., S. 85 v. f.; M. Plāni01, Traitē ēlēmentaire dc droit civil, T. 11,

Paris, 1926., 532. lpp.; L. W. Schrn i d t, Der M6belwucher und seine Be-

kāmpfung m England. Sociale Praxis, 1912., Nr. 12, S. 329.—331.

18) Sk. R. Jhering, „Zweck im Recht", 1889., S. 101.; A. A. Ch-

m o'Ji hh
,

B/iHHHHe MOMeHTa 6e3BO3Me3fIHOCTH b rpa>K. npaße. Ka3aHb 1916,

CTp. 88 n cn.
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līgumus,, kas vērsti uz lietas maiņu pret lietu, bet uzvarēja

pretējais, prokuliešu princips, kam pieslējās ari mūsu civil-
likumi (3844. <p.). Tāpēc, ja pastāv divu personu abpusīgs

apsolījums apmainīt vienu priekšmetu pret otru, izņemot nau-

du, mums ir darīšana ar maiņas līgumiem (3971., p.).
Otrais šī līguma, elements tādēļ būs cenas no ma k s a

zināmā kārtībā, kas tiek norunāta daļās, noteiktos ter-

miņos. Pie pirkuma līguma mums kā vispārīgs likums ir lietas

atsavināšana pret atlīdzību. Lietas nodošana un cenas samaksa

tiek izdarīta viena tūliņ pēc otras. Ja pārdevējs uzticas pir-

cējam, nodod pārdoto lietu pircēja īpašumā, bet pirkuma cenu

kreditē, tad tas, ir kredita pirkums,
19

) Bet nomaksas pirkuma

gadījumā — cenas samaksāšana tiek norunāta zināmā kār-

tībā — pa daļām. Pircējam ties īb a maksāt

zināmā laikā noteiktu daļu, pārdevējam nav

tiesības prasīt visas sumas samaksu uzreiz, pirms laika

vai cita nosacījuma iestāšanās., viņam pienākums pie-

ņemt samaksu pa daļa i,20) jo tāda maksāšanas kārtība

izriet no līguma. Lai atzītu darījumu par nomaksas pirkumu,

D. fī c c k's
21) prasa mazākais trīs nomaksas; kādēļ tieši trīs, ir

nesaprotami. Vācu likumā, kurā šis jautājums nav tieši nor-

mēts, tiesu prakse uzskata, ka pietiek ar divām; nomaksas da-

ļām.
22) Nevar uzskatīt par nomaksas pirkumu tādu pirkumu,

kurā pēc .lietas nodošanas jāizdara tikai vienreizīga no-

ma ks a, jo tas būtu varbūt vienkārši kredita pirkums. Pir-

kums uz nomaksu prasa, lai nomaksas tiktu izdarītas vairākas

reizes, tas gan būtu ari jau pie divām reizēm. Tā tad šeit ce-

nas samaksas kārtība atšķiras kā no pirkuma līguma vispār,

tā ari tieši no kredita pirkuma.

Bez šiem apskatītiem diviem elementiem nevar pastāvēt

19) Dernburg, System des Romischen Rechts, Berlin, 1912., 11. T.,

S. 749.

20) Pēc vispārēja principa kreditoram nav pienākums pieņemt saistī-

bas izpildīšanu pa dalām; sk. Īlpocp. B. H. CzHaßcKia, 1. cii, 162. lpp.;

Dr. C. Erdmann, System des Privatrechts, Riga, 1394., B. IV, S. 62.

21) K. Gessner, 1. c, S. 265.

22) Rūhl, 1. c, S. 218.
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nomaksas pirkuma līgums, tādēļ tos jāapzīmē par būtiskiem

elementiem, kas ir svarīgi paša nomaksas pirkuma līguma rak-

sturošanai.

IV. Vēl mēs sākumā konstatējām vairākus elementus, kas

ari parasti atrodami nomaksas līgumos. Tie ir īpašuma tiesību

aizturēšana, iemaksāto nomaksu zaudēšana nokavējuma gadī-

jumā un tiesība atkāpties no līguma daļas maksas nokavējuma

gadījumā. Tomēr, šķiet, ka šie elementi nav būtiski, bet

ir gan tikai parastie. Jāaizrāda gan, ka Latvijā tādus nosacī-

jumus varam atrast gandrīz visos nomaksas pirkuma

līgumos ar ļoti retiem izņēmumiem,, proti: no vairāku desmitu

līgumu formulāriem esmu atradis tikai pāris, kuros viena vai

otra nosacījuma trūkst. Tomēr speciālos likumos bieži viens

vai otrs no šiem elementiem trūkst.

Dānijas 1917. g. likums par nomaksas pirkumu (Low Kob

paa Afbetaling), kas ir līdzīgs Zviedrijas 1915. g. un Norvē-

ģijas 1916. g. likumiem par nomaksas pirkumiem, nosaka —

Ved Kob paa Afbetaling forstaas i denne Low Kob af Losore,

hvor ißetalingen skal erlaegges i Afdrag, af hvilke eet eller

flere forfalder til Udbetaling, efter at den solgte Ting er over-

givet til Koberen, og hvor Saelgeren derhos har betinget sig

Ret til at tage Tingen tilbage, hvis Koberen ikke opfvlder sine

Forpligtelser, eller har forbeholdt sig Ejendomsret over Tin-

gen,, indtil Betalingen helt eller delvist er erlagt.23)
Tā tad šis likums prasa vēl bez agrāk apskatītiem šī lī-

guma būtiskiem elementiem vēl īpašuma tiesību aiz-

tur ē sanu vai tiesību atprasīt liet v, ja pir-

cējs ssavus pienākumus nepilda,, un lietas nodošanu pirms cenas

samaksas. Pēdējā prasība tiešām ir svarīga, proti tādēļ, ka

23) Tulkojumā vācu valodā: Unter Abzahlungskauf wird m diesem

Oesetz ein Kauf beweglicher Sachen verstanden, bei dem die Bezahlung

zu erfolgen hat m Teilbetrāgen, von denen einer oder mehrere nach Über-

gabe der verkaulten Sache an den Kāufer fāllig werden, und bei dem der

Verkāufer ausserdem sich das Recht, die Sache zuriickzunehmen, ausbe-

dungen hat, wenn der Kāufer seine Verpflichtungen nicht erfiillt, oder sich

das Eigentum an der Sache bis zur gānzlichen oder teihveisen Bezahlung

vorbehalten hat. Zeitschrift fiir das gesamte Handelsrecht und Konkurs-

recht 1918., 1/2. H., 232. lpp.
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"Speciāliem likumiem ir sociālpolitiski mē r ķ i.
24

) Šie

mērķi ari nosprauž likuma pielietošanas

apjomu, un Skandināvijas valstu kā ari Austrijas likumos

likumdevējs attiecina savu šinīs likumos paredzēto aizsardzību

tikai tur, kur lieta nodota tūliņ. Tas tiek darīts tādēļ,, ka taisni

■šinīs gadījumos visbiežāk pircēji tiek ievilināti neizdevī-

gos līgumos ar kārdinājumu lietu iegūt lietošanā tūliņ. Tur, kur

lietais nav nepieciešamas tūliņ, likumdevējs ieskata, ka tāda

zināma „aizbildnība" par pircēju ir lieka un atstāj še līguma

brīvības principu.
25) Citas likumdošanas to neprasa un pir-

cēju aizsardzību saprot plašā k v. Bet bez šiem

pēdējiem nosacījumiem nevar būt runa par nomaksas pirkumu

Dānijas likuma izpratnē. Šeit jāatšķir nomaksas

pirkuma jēdziens vispār un nomaksas pir-

kuma jēdziens atsevišķos likumos. Dānijas li-

kums regulē tikai nomaksas pirkumu, kas satur ari vēl īpašu-

ma tiesību aizturēšanu vai tiesību atprasīt lietu, kad pircējs

savus pienākumus nepilda. Bet vai līdz ar to varētu, teikt,

ka, ja tādas īpašuma tiesību aizturēšanas nav, tad neeksistē

nomaksas pirkums, tad tas nav vairs nomaksāsi pirkums, bet

vienkāršs pirkums vai kāds cits līgums. Šeit jādod negatīva

atbilde, tāds līgums tikai neietilpst minētā likumā, un viņš būs

neregulēts līgums. Likums atstāj tad līguma slēdzēju pusēm

pilnīgu brīvību regulēt savas attiecības, viņš viņās neiemaisās.

Neiemaisās tādēļ, ka likums vēlas aizsargāt pircēju no zinā-

mas izmantošanas, kas var notikt, kad atņem lietu un zaudē

iemaksas. Tādēļ var teikt, ka minētā likuma izpratnē īpašuma

tiesību aizturēšana vai tiesība atņemt lietu ir būtisks elements,

bet ar to nav teikts, ka tas tāds būtu nomaksas pirkumam

vispār.

Vācijas 1894. g. likums par nomaksas pirkumu prasa atkal

24) K. Oessne r, 1. c* S. 6.; Lazaru s, 1. c, S. 4.

25) Pret šo noteikumu A. Heym a n n, Das Abzahlungsgeschāft m

volkswirtschaftlicher und juristischer Bedeutung, Leipzig, 1916. Viņš saka,

ka dzīvē ļoti bieži nāk priekšā gadījumi, kur pirkuma objekts vēl netiek

nodots līdz galīgai samaksai, un likuma aizsardzība būtu attiecināma ari

uz šiem gadījumiem.
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citu elementu, proti» 1. § nosaka: „Hat bei dem, Verkauf einer

dem Kāufer iibergebenen beweglichen Sache,, deren Kaufpreis

m Teilzahlungen berichtigt werden soli, der Verkā v f c r

sich das Rec h t vorbehalten, weg c n Nicht-

erfiillungder dem Kāufer obliegenden Ver-

pflichtungen von dem Vertrage zuriickzu-

treten, so ist im Falle dieses Rūcktritts jeder Teil ver-

pfiichtet, dem anderen Teil die empfangenen Leistungen zuruck-

zugewāhren," Tā tad šis likums prasa līguma nepildīšanas ga-

dījumā tiesību atkāpties no. līguma.
26) Šeit jāsaka, ka tas ir

nomaksas pirkuma jēdziens tikai minētā likuma iz -

prat nē. Jau panta redakcija norāda, ka zem nomaksas pir-

kuma vispār jāsaprot „Verkauf einer dem Kāufer iibergebenen

beweglichen Sache, deren Kaufpreis m Teilzahlungen berich-

tigt werden soli", jo ja šinī gadījumā pārdevējs rezervējis sev

minēto atkāpšanās tiesību, tad abām pusēm ir pienākums at-

dot sapemto. Šeit tiek regulēts jau nomaksas pirkuma gadī-

jums, Minētā likuma 4.—6. §§ regulē ari nomaksas pirkuma

citus gadījumus. Tā tad, var redzēt, ka jau ari minētā likuma

izpratnē tiesība atkāpties no līguma nav izšķirošs elements no-

maksas pirkuma jēdzienam.

Austrijas 1896. g. likums neprasa bez agrāk uzskaitītiem

elementiem vēl, kā Dānijas likums, īpašuma tiesību aizturē-

šanu vai tiesību atprasīt lietu, Vai kā Vācijas likums tiesību

atkāpties no līguma. Bet viņam ir atkal cits ierobežojums,

kas atkal sašaurina šī likuma pielietošanu. Austrijas likuma

L § nosaka, ka: „Ratengesehāfte im Sinne «dieses Gesetzes:

sind m Ausubung eines Handels- oder an-

dern Gewerbebetriebesvorgenommene Ver-

ķa uf c beweglicher Sachen, deren Kaufpreis m Teilbetrāgen

(Raten) zu entrichten ist und welche dem Kāufer vo r der

vollstāndigen Zahlung des Kaufpreises

iibergeben werde rī."27) Šeit nāk klāt viens jauns ele-

28) Minētais ieskats vācu literatūra ir dominējošs, tam piekrīt D e'r n*

burg, Gierke, Rūh 1, Heym a n n, Rich te r, Micha c 1 i s v. c.

2Y) Šī likuma, kā ari citu likumu retinājumi ir mani.
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ments, kas līdz šim vēl nav nekur figurējis,, proti ■— „m, Aus-

ūbung eines Handels- oder andern Gewerbebetriebes vorge-

nommeneVerkāufe". Šis ierobežojums ir raksturīgs nomaksas

pirkuma izprašanai pēc Austrijas likuma, bet viņš nav rakstu-

rīgs nomaksas pirkumam vispār, jo ari pārējie līgumi, kas ne-

tiek izdarīti „m Ausūbung eines Handels- oder andern Gewerbe-

betriebes", ari ir nomaksas pirkumi, tikai jau pēc Austrijas li-

kumiem būs neregulēti līgumi.

Krievu likums, kas izdots kā papildinājums pie X. s, I. d.

1527. panta, nedod tieši pašā likumā nomaksas pirkuma jē-

dzienu, bet tam ir ierobežojumi attiecībā uz objektu. Par no-

maksas pirkuma objektu var būt Beiirn flOManmaro, cejitcKO»

xo3aficTßeHHaro (izņemot dzīvo inventāru) h npoMßicjiOßaro

Kaut ari likums runā tikai par aoManiHee 063a-

Krievijas senāts zem tā saprata vispār visas māj-

saimniecībai un iekārtai nepieciešamās lietas (191 L/82). Šeit

mēs katrā ziņa redzam raksturīgu ierobežojumu, bet atkal ti-

kai Krievijas likumam.

Tā tad apskatījuši nomaksas pirkuma elementus četros li-

kumos, mēs redzam katrā likumā vēl kādu elementu, kas rak-

sturīgs, šim likumam, bet nav raksturīgs nomaksas pirkumam

vispār, jo to jau pierāda tas apstāklis, ka

pārējie likumi tieši tādu elementu atkal

nepazīst. Ja mēs runājam par katru līgumu, mēs atradīsim

vienādi, elementus, kas būs raksturīgi tieši līgumam vispār, ko

mēs tādēļ atradīsim visos likumos, kuri regulēs šos līgumus, un

atradīsim ari elementus, kas raksturīgi tieši tikai vienam vai

otram likumā regulētam līgumam. Tā kā Rietumlatvijā, kā

mēs vēlāk redzēsim, šis līgums ir neregulēts, šeit valda šinī

ziņā līguma brīvības princips, tad šeit par būtiskiem ele-

mentiem uzskatāmi visi tie uzskaitītie ele-

menti, kas raksturīgi nomaksas pirkumam

vispār, kas tādēļ raksturīgi katram nomaksas līgumam.28

)

28) Pēc 111. dajas īpašuma tiesības aizturēšana, tiesība atkāpties no

līguma, kad pircējs laikā nesamaksā pirkuma maksu, tiek uzskatīti tieši

par blakus līgumiem. Civillikuma kopojuma XII. s, I. nodaļa, IV. no-

dalījums.
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Ari pie mums mēs atradīsim tos elementus, ko atrodam Dā-

nijas vai Vācijas likumos, bet vini nav būtiski, bez viņiem ari

var pastāvēt nomaksas pirkuma līgums, kaut ari viņi līgumam

ir ļoti svarīgi un nozīmīgi.
29

)

§ 3. Nomaksas pirkuma Jēdziena definēšana.

I. Tā kā definīcija ir vārdos izteikts jēdziens, tad skaidrs,,
ka definīcija izriet vienādi no būtisko elementu kopības, un nav

nozīmes uzrādīt tos elementus, kaut ari svarīgus un nozīmīgus,,

kas nav būtiski minētam jēdzienam.

Lielais vairums pētnieku dod pilnīgi apmierinošas nomak-

sas pirkuma definīcijas. Ir viena daļa, kas saka, ka var dot

tikai nomaksas pirkuma ekonomisko definīciju, bet nevar dot

juridisko definīciju šī līguma dažādības dēļ.
30) Man šķiet, ka

minētie pētnieki nav analizējuši nomaksas . pirkuma jēdzienu,

nav atdalījuši līguma būtiskos elementus no pārējiem svarīgiem

elementiem. Pareizi, šeit ir vienādi zināms risks, jo omnis de-

finitio periculosa est, bet tādēļ vien tiesību zinātne nedrīkst at-

teikties no definīcijas meklēšanas, kas viņai vajadzīga, jo ris-

kanta iir ne tikai definīcija nomaksas pirku-

mam, bet juridis k i c m instit v t i c m vispār.

Citi pētnieki savās definicijās ieved ari parastos elementus;

vai dod tās pieskaņodami attiecīgai likumdošanai. Gar c i s

dod sekošu ļoti plašu definīciju, kā: „Es (nomaksas pirkums)
ist ein AVarenumsatzgeschāft, bei welchem neben der jedem

solchen Geschāft vvesentlichen Absicht der Parteien, dass das

Eigentum oder das ungestorte Innehaben einer bcvveglichen

Sache ūbertragen werden soli, — eine Absicht, welche auch

s>tillschweigend vorhanden sein kann, — dreierlei cumulativ

vorausgesetzt wird, nāml icli erstens: Die Gegenleistung fūr die

Sachūbertragung, der Gegenwert, muss m Te i 1 z a h 1 v n g c n

29) Piemēram, īpašuma tiesību aizturēšanu vai vispār kādu lietisku

tiesību garantiju nomaksas pirkuma līgumam par raksturīgu uzskata La-

zarus, Gessner, Gareis, Hoffmann-Wilke v. c.

30) K. Gessne r, 1. c., 32. lpp. v. f.; Rich te r, Dar Rucktrittsrecht

im Gesetze betr. die Abzahlungsgeschāfte, In.-Din., Erfurt, 1911., S. 23 v. f.
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entrichtet werden; zweitens: Die Sache, deren Obertragung

beabsichtigt ist, muss schon, ehe der Gegewert

vo 11 stān d i g gelei s te t ist, zur Benutzung ūberlassem

worden sein; und drittens: Dem Glāubiger der Teilzahlungen

muss fūr denFall des Verzuges des Schuldners bei jenen Teil-

zahlungen das Recht zugestanden sein, die ūberlassene Sache

dem Schuldner wied c r zu entziehen oder über-

haupt vom Vertrage n."
31) Kā

redzams, šī definīcija dota saskaņā ar Vācijas likumu, tieši

tādēļ viņa neder, ja mēs gribam dabūt nomaksas pirkuma de-

finiciju vispār.
Laz ar v 532)„s

32)„ runājot par nomaksas pirkuma jēdzienu šau-

rākā nozīmē, kurā „als Merkmal ausser dem Rucktrittsrecht

noch den Eigentumsvorbehalt aufweist"; vai atkal H i r s c h's33)

dod sekošu definiciju: „Das Abzahlungsgeschāft ist ein Kauf-

geschāft auf Kredit, fūr dessen Erfūllung der Verkaufsgegen-

stand selber haftet." Līdzīgas definīcijas vēl var pievest vienu

otru, bet viņām ir tas trūkums, par cik šīs definīcijas nerunā

tieši varbūt par konkrētu likumu, kuram ir ari tāds nosacī-

jums, ka viņas ievieto definicijās netikai būtiskos ele-

mentus, bet uzsver ari vēl vienu otru ļoti svarīgu momentu.

11. Tomēr jāsaka, ka jaunākā teorija dod citu definiciju,

kurā neuzsver pārējos, papildu elementus.

Rū h l's34), piemēram, savā darbā saka, ka nomaksas pir-

kums ir „der Vertrag auf die Verāusserung

beweglicher, sofort dem Erwerber überge-

benen Sachen gerichtet ist und dass die

Le/istung des Empfāngers m (meist perio-

di sch c n) Teilzahlungen zu bewi r k c n is t".35)

31) Sk. K. Qe s sin er,l.c, S. 11, pastrīpojums mans.

32) Dr. jur. Laza r v s, Das Recht des Abzahlungsgeschāftes, Berlin,

1898., S, 37.

33) Sk. Rūhl,l. c, S. 217.

34) Ruhl, Lc, S. 216.

35) Līdzīgi Seligman's, 1. c, 5. lpp.; K. Arndt, Abzahlungs-

geschāft, Rechtsvergleichendes Handw6rterbuch fiir das Civil- und Handels-

recht, 11. 8., Berlin, ,1927., Su 40, un ari Šveices 0. R. 226. §.
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Šeit tikai, līdzīgi Dānijas un Austrijas likumam, tiek prasīts, lai

atsavināšanas objekts tiktu tūliņ nodots pircēja rokās. Kā re-

dzējām, nomaksas pirkumam tas nav ari būtisks elements, kuru

varbūt aiz lietderības var ievest likumā.

Citi zinātnieki, izejot no tā ieskata, ka apskatītie nomak-

sas pirkuma būtiskie elementi — 1) vienas puses solījums no-

dot kādu. zināmu lietu otras personas īpašumā, 2) solījums sa-

maksāt norunāto sumu, •— ir ari pirkuma elementi, tikai ar

to starpību, ka tiek norunāts sumu samaksāt zināmā, kār-

tībā — pa daļām, savās definīcijās iziet no pirku m a

jēdziena, norādot tikai atsevišķi uz maksāšanas kārtību.

Piemēram Pla n i o l's
86) saka: „on donne cc nom (vente ā tem-

pērament) ā une vente ā crēdit, dont le prix est stipulē pavable

sous la formē dc sommes minimes, rēparties par fractions ēga-

les et ā intervalles reguliers sur un espace dc temps assez

long."37)

§4. Nomaksas pirkuma līguma vieta civiltiesību sistēma

(sēdes materiae).

I. Jautājums par to, kas par līgumu ir..nomaksas pirkums

teorijā un praksē ir strīdīgs. Apskatot izteiktās domas litera-

tūrā, tās var klasificēt trijās grupās, proti, ka: 1) nomaksas pir-

kums ir pirkuma paveids,, 2) ka tas ir nomas līguma paveids,

3) ka tas ir līgums sui generis.

I. Valdošais ieskats, ka nomaksas pirkums ir pirkuma

paveids.
38) Līgumi, kas nosaka labumu apgrozību, ir vērsti vai

36) M. Plan i o 1, Traitē ēlēmentaire dc droit civil, T. 11., Paris,

1926., 532. lpp.
37) Līdzīgi Heym a n n. Das Abzahlungsgeschāft m volkswirtschaft-

licher und juristischer Bedeutung, In.-Diss., Leipzig, 1916., S. 3; Dern-

burg, 1. c., S. 749; Gierke, Deutsches Privatrecht, 111. 8., Mūnchen,

1917., S. 446; Philip p Heck, Grundriss des Schuldreehts, Tubingen,

1929., S, 156 v. f.

38) Pie šī ieskata pieturas Dernbur g's, Gierke, Planiol's,

H c c k's, H c y m a n's v. c, tāpat ari prof. V. S i n a i s k i s un prof. A.Loe-

b c r s, Tirdzniecības tiesību pārskats, Rīgā, 1927., 198. lpp.
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nu uz lietas nodošanu īpašumā, kas nozīmē lietas

nodošanu uz visiem laikiem, un uz lietas nodošanu

lietošanā, kas ir vairāk vai mazāk ierobežota laika ziņā

(noma, īre, patapinājums v. c,). Mumslr darīšana ar līgumu, kas

vērsts uz īpašuma tiesību atsavināšanu, tā tad ar atsavinā-

šanas līgumu.
39

) Prof. Simolin s
4O) iedala atsavinā-

šanas līgumus atlīdzības un bezatlīdzības un

pirmos savukārt pirkuma "un maiņas līgumos. Skaidrs,

ka pēc saviem elementiem nomaksas pirkums tuvāk stāv pir-

kumam, jo šeit mēs atrodam1īpašuma tiesību atsavināšanu pret
naudu. Mūsu civillikumu 3831. pants nosaka, ka pirkums ir lī-

gums, ar kuru viena puse apsola otrai par norunātas naudas

sumas samaksu pievērst tās mantai zināmu lietu vai zināmu

tiesību. Līdzīgu pirkuma definīciju mēs atrodam pie daudziem

zinātniekiem, un likumos ar to starpību, ka jaunākos laikos runā

noteikti par lietas nodošanu īpašumā vai atkal pirkuma de-

finīciju dod izejot nevis no pārdevēja redzes viedokļa, bet gan

no pircēja, kā tas redzams, piemēram, Kalifornijas likumos

1102. pantā, kas par pirkumu sauc līgumu, ar kuru viena per-

sona apņemas pieņemt no otras personas zināmu lietu un sa-

maksāt pirkšanas cenu par tiesībām uz to.

Pircēja galvenais pienākums ir samaksāt pirkuma maksu

(3881. p.), pārdevēja — nodot pārdoto pircējam netraucētā val-

dīšanā (jaunākās likumdošanās — īpašumā), lai viņam būtu tie-

sība un iespēja ar to rīkoties. Tie ir pirkuma līguma būtiskie

elementi, kādēļ ari viņi tiek uzrādīti pirkuma definīcijās. Kā

mēs redzējām, tad nomaksas pirkuma būtiskie elementi ir: 1)

nomaksas pirkuma maksas nokārtošana paredzētā kārtībā, 2)
lietas nodošana pircēja netraucētā valdīšanā vai īpašumā. Tā

tad, galvenos vilcienos pircēju un pārde-

vēju pienākumi un tiesības sakrīt. Bet ir ari

redzama atšķirība. Proti, pie pirkuma pēc vispārēja principa,

39) Par regulēto līgumu klasifikāciju sk. npocp. B. H. Chhaflc k h ft,

1. cit., CTp. 185 h cji,

40 ) A. A. Chmojihh, BjiHjmue MOMeirra 6fI3BO3Me3AHOCTH b rpa>K.

npaße. Ka3aHb, 1916., CTp. 88 h cji.
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ja nav norunāti sevišķi termiņi, pircējam samaksa jāizdara tū-

liņ pie lietas nodošanas, tā tad tajā pašā laikā un tajā pašā vietā,

pirms samaksas saņemšanas pārdevējam lieta nav jānodod

(3881. p.). Pie nomaksas pirkuma tieši parasti notiek vieno-

šanās, ka lieta tiek nodota tūliņ, bet samaksa tiek iz-

darīta vēlāk noteiktās daļās. Par šām vēlāk iz-

darāmāmmaksām pircējam nav jāmaksā procenti, jo maksāša-

nas izdarīšana ir atlikta uz vēlāku laiku,! un tiek pieņemts, ka

tādos gadījumos procenti ir ierēķināti jau tieši maksā.
41

)

Bet tā kā pie pirkuma vispār maksa jāizdara tūliņ, pie lietas

nodošanas, tad ari pircējam, ja. viņš nav samaksājis, no tā laika,
kad viņš ņēmis pirkto lietu, savā valdīšanā un lietošanā, jāmaksā

pārdevējam par pirkuma maksu procenti (3884. p.). Tā tad pie

nomaksas pirkuma pircējam nav jāmaksā maksa tūliņ, bet vē-

lāk, pie tam šeit nav vienkāršs kredita pirkums, bet zināms

paveids, jo samaksa tiek izdarīta noteiktā kārtībā

— noteiktā laikā zināma daļa, ar ko pirkums uz

nomaksu atšķiras no kredita pirkuma.

Kas attiecas uz pārdevēja galveno pienākumu lietu nodot,

tad jāsaka, ka šeit pirkumu un nomaksas pir-

kumu starpā ari saskatāma zināmā atšķi-

r ī b a, jo pirkuma līguma gadījumā pārdevējam pirms samaksas

izdarīšanas lieta nav jānodod (3881. p.). Bet pie nomaksas pir-

kuma, kā to nosaka daži likumi un parasti gandrīz visi līgumi,

pirkuma objekts tiek nodots vismaz valdīšanā un lietošanā

tūliņ, lai gan ari šeit ir iespējami izņēmumi, kādi praksē varbūt

nāk priekšā ļoti reti, ka lieta tiek nodotapec zināmu maksu daļu

vai visas maksas nomaksas izdarīšanas.

Tā tad mēs redzam, ka atšķirība pirkumam no nomaksas

pirkuma tomēr nav liela,, kādēļ ari dabiski varēja rasties ieskats,

ka nomaksas pirkums ir tikai pirkuma veids. Bet iespējams

ari dibināts iebildums, ka zināma atšķirība ir un ka tādēļ no-

maksas pirkums uzskatāms par patstāvīgu līgumu, par līgumu

sui generis.

11. Tā kā būtiskie elementi abos līgumos ir ļoti līdzīgi, se-

41) Dernb v r g, Svstem des Romischen Rechts, 11. T., 1912., 749. lpp
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Višķi, ja ņemam kreditpirkumu, tad mums jāanalizē mūsu līgumi

tālāk. Mēs apskatīsim tālāk svarīgākos parastos (naturalia ņe-

gotii) elementas. Ja šie svarīgākie parastie elementi sakritīs

vai neuzrādīs ievērojamu atšķirību, mēs varēsim pieņemt, ka

nomaksas pirkums ir tikai pirkuma veids, turpretim, ja ari

šo elementu starpā būs ievērojama atšķirība, kas palielina plaisu

abu līgumu starpā, mums būs jānāk pie slēdziena, ka nomaksas

pirkums nav pirkuma veids.

Kā nomaksas pirkuma svarīgākie elementi, nerunājot par

būtiskiem, būtu uzskatāmi īpašuma tiesību aizturē-

šana (pactum reservati dominii), tiesība atkāpties

no līguma nokavējuma gadījumā, iemaksā-

to daļu zaudēšana (lex commissoria), pienākums

nodot pirkuma objektu tūliņ pircēja īpa-

šumā vai valdīšanā un lietošanā pie pir-

mās maksas izdarīšanas, riska atbildibastū-

-līt ēja pāreja uz pircēju. Uzskaitītos elementus mēs

varam atrast gandrīz katrā nomaksas pirkuma līgumā, un var

gandrīz teikt, ka tikai izņēmuma veidā kāds no viņiem trūkst.

Tā tad tagad jāapskata jautājums, vai uzskaitītos elementos

varētu saskatīt vēl kādus speciālus novirzienus no pirkuma

pamatprincipiem. Kā zināms, pirkuma līgums ir regulēts līgums

un tanī ziņā ari tipisks līgums, bet pastāvot šeit līguma brīvības

principam, pirkuma līgumos ir iespējams ienest dažādus notei-

kumus, starp citu ari tādus, ko mūsu civillikumi apzīmē par

pirkuma blakuslīgumiem, un vēl daudz citus, par cik tie nav

aizliegti no likuma un nerunā pretim labiem tikumiem. Apskatot

svarīgākos parastos elementus pēc mūsu likumdošanas, jāsaka,

ka tie tieši ir paredzēti mūsu 111. daļā, nodaļā par pirkumu, un

pa lielākai daļai 111. daļā tos uzskata par blakuslīgumiem

pie pirkuma (111. d., 12. sadaļa, 1. nodaļa, 4. nodalījums). 42)

Proti, 3898. pants nosaka, ka pārdevējs var pielīgt sev tie-

sību atkāpties no pirkuma līguma, kad pircējs

laikā nesamaksā pirkuma maksu. Kad līgumu atceļ, lieta at-

dodama pārdevējam līdz ar tās pieaugumiem un visiem ienā-

42) Er dmann, 1. c, IV., 321. lpp
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kūmiem, un bez tam pircējs zaudē rokas naudu, ja viņš tādu

devis, un viņam jāatlīdzina aiz viņa vainas cēlušies zaudējumi

(3903. p:). Tā tad šis nomaksas pirkuma svarīgais elements var

tikt ievietots katrā pirkuma līgumā, un tas nav elements, ar ko

nomaksas pirkums atšķirtos no vispārējā pirkuma līguma.

lemaksāto daļu zaudēšana (lex commissoria)
stāv ciešā sakarā ar nupat apskatīto atkāpšanās tiesību. Mūsu

civillikumu 3904. pants gan nosaka, ka ja pircējs jau nomaksājis

dalu no pirkuma maksas, tad viņš 3903. pantā norādītāgadījumā

var prasīt, lai atdod nomaksāto, bet bez procentiem. Bet ievē-

rojot to, ka šī norma tiek uzskatīta kā dispozitiva, tāpat kā

saistību tiesību normu lielā daļa, tad ari pirkumā vispār, kā ari

tieši nomaksas pirkumā ir iespējams ievietot ari pretēju no-

sacījumu; praksē tas bieži tiek darīts, pie kam zaudētā suma

tiek formulēta kā līgumsods vai kā atlīdzība par lietošanu,

īpašumatiesību aizturēšanu regulē 3942. pants,

kas nosaka, ka īpašuma tiesības uz pārdoto lietu pārdevējs var

pielīgt sev vai nu tādā kārtā, ka šīs tiesības viņam paliek līdz

tam laikam, kamēr nav samaksāta pirķuma maksa, vai tādā

kārtā, ka īpašuma tiesības no jauna pāriet uz viņu, ja pircējs
nesamaksā. Pirmā gadījumā šādam pielīgumam ir atliekoša, bet

otrā — atceļoša nosacījuma spēks. Praksē pārdevējs pielieto

īpašuma tiesību aizturēšanu, lai nodrošinātu savas tiesības; tā

viņam ir garantija, ka pircējs savus pienākumus pildīs un ne-

pildīšanas gadījumā pasargās no zaudējumiem. Kā tas jau no

panta redakcijas redzams, šo plelīgumu atkal var pielietot ne-

tikai nomaksas pirkumos, kaut tas tur pastāvīgi tiek ievietots,

bet ari pirkumos vispār, kādēļ šo elementu atkal ne-

var uzskatīt kā tādu, kas varētu nomaksas pirkumu iedalīt

sevišķā līgumu grupā.

Pienākums nodot lietu tūliņ pircēja īpašumā

vai valdīšanā un lietošanā ir noteikums, kas parasti tiek ievie-

tots nomaksas pirkuma līgumā. Izņēmumi praksē varbūt nāk

priekšā, bet tas notiek katrā ziņā reti, jo pie pirkuma uz no-

maksu tieši pielieto, lai pērkamo lietu lietošanai iegūtu tūliņ.

Tiešām, vispārēja pirkuma gadījumā pārdevējam pirms sa-
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maksas saņemšanas lieta nav jānodod (3881.), bet tas tādā gadī-

jumā, ja pirkums nav noslēgts uz kredītu (3881. p.). Ari kredit-

pirkuma gadījumā pārdevējam lieta jānodod tūliņ pirms sa-

maksas izdarīšanas. Vispār šis nosacījums, kaut ari ir svarīgs,

bet pēc sava rakstura normē vairāk pārdevēja pienākumu iz-

pildīšanas laiku vai kārtību. Ja mēs tādu pašu normētu kār-

tību varam atrast ari pie citiem pirkuma veidiem, tad šo no-

sacījumu ari nevar uzskatīt par kritēriju, ar ko norobežot no-

maksas pirkumu no pirkuma vispār.
Beidzot mums atliek apskatīt vēl atbildību par

risku. Šinī jautājumā ir atšķirība tikai gadījumā, ja

nomaksas pirkums ir saistīt s ar īpašuma

tiesību aizturēšanu. Pretējā gadījumā, ja līgums nav

saistīts ar īpašuma tiesību aizturēšanu, abos gadījumos jautā-

jums izšķirams pilnīgi vienādi, proti — pēc pirkuma noslēgša-

nas, kaut ari pirktā lieta vēl nebūtu nodota., visu risku, t. i. at-

bildību par kaitējumu, kāds lietai notiktu no nenovēršama gadī-

juma, vai nu tai bojā ejot, vai bojājoties, nes pircējs (3863. p.)43

)
Bet īpašuma tiesību aizturēšanu parasti uzskata kā atliekošu

nosacījumu, proti, par pirkuma objekta īpašnieku turpina skai-

tīties pārdevējs. Saskaņā ar civiltiesību vispārējo principu —

casum sentit dominus, 3866. pants taisa izņēmumu no iepriekšējā

3863. p., proti — kad pirkums noslēgts ar atliekošu nosacījumu,

tad risks par liet ,a s pazaudē j v m v pāriet uz pir-

cēju tikai šim nosacījumam piepildoties; bet risku par

bojājumu viņš nes no tā laika, kad pirkums noslēgts, kaut

ari nosacījuma iznākums vēl nebūtu zināms. No panta redak-

cijas jau redzams, ka minētais nosacījums nav raksturīgs

tikai nomaksas pirkumam, bet vispār pir-

kumam ar atliekošu nosacījumu. Šī norma no-

maksas pirkumam vispār nav raksturīga, jo iepazīstoties ar

nomaksas pirkumu līgumiem, mēs atradīsim gandrīz visos lī-

gumos, ka risku nes pircējs, kas ir pirkuma vispārējs princips,

bet vajadzība ievest riska nešanas nosacījumu līgumos radās

4S ) -H.Stakema.nn, Die Gefahrtrāgung beim Kāuf unter Eigentums-

vorbehalt, Gotlingen, 1930.
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pateicoties īpašuma tiesību aizturēšanai.
44) Tāpēc ari šis no-

teikums nav kritērijs nomaksas pirkuma atdalīšanai no pirkuma

vispār.

Tagad, sumējot teikto, mums jānāk pie slēdziena, ka lī-

guma svarīgos elementos mēs neatradām kaut ko sevišķu, kas

dotu pamatu uzskatīt nomaksas pirkumu kā līgumu sui ge-

neris.
45) Šie nosacījumi ir tie paši,, kurus mēs atrodam pirkuma

līgumā vispār vai kādā pirkuma līguma veidā. Galvenā at-

šķirība no vispārējā pirkuma līguma paliek maksas izdarīšana

zināmā laikā pa daļām, bet tā ir atšķirība, kas negroza pircēja

tiesības un pienākumus pēc būtības, bet gan tikai, kas nosaka

kārtību, kādā veidā pircējam viņa pienākums jāizpilda. Tāpēc

ari, man šķiet, būs pareizāk uzskatīt nomaksas

pirkumu kā pirkuma līguma veidu, kā to dara

liela daļa pētnieku, un viņa vieta civiltiesību sistēmā ir tūliņ

aiz pirkuma.

Ir vēl ari cits ieskats, kas uzskata pirkumu uz nomaksu par

nomas vai īres līguma veidu, par līgumu, ko apzīmē ar nevisai

precizu nosaukumu „Mobelleihvertrag", retāk „Mietvertrag"

vai „Leihvertrag". Šai līguma izcelšanai Vācijā jāpateicas tam

apstāklim,, ka dažos Vācijas apgabalos
46) īpašuma tiesības aiz-

turēšana netika atzīta, kādēļ pārdevēji meklēja sev citādas

drošības, atsavinot kādu lietu, un tādu viņi atrada, pielietojot

modificētu nomas līgumu. Saskaņā ar šo līgumu atsavinātājs

no sākuma tikai iznomā ieguvējam savu lietu pret atlīdzību —

nomas vai īres maksu, kas jāizdara parasti ik mēnesi, līdz ka-

mēr nomas maksu kopsuma ir sasniegusi atsavināmās lietas

pirkuma cenas apmēru, kad līgums itkā pārvēršas par pirkuma

līgumu un lieta pāriet pircēja īpašumā un nomas maksas kop-

suma tiek uzskatīta par pirkuma maksu.
47

)

Kā zināms, nomas vai īres līgumi ir vērsti uz lietošanas

tiesību nodošanu, kā to ari saprot civillikumu 4025. p. — noma

44) H. Stakerņan n, 1. c, 18. un sek. lpp., 54. lpp.
45

) r Pēdējo ieskatu aizstāv K. Gessne r's, 1. c., 187. v. s. lpp.
4e) Sk. Gessne r, 1. c., 94. v. s. lpp.
47) H. Puhl, 1, €~ 230. v. s., lpp.; K. Gessner, 1. c., 134. v. s. lpp.
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vai īre ir tāds līgums, ar kuru viena puse piešķirvai ap-

sola otrai pār zināmu nomas vai īres maksu

kādas lietas lietošanu. Šeit divi būtiskie elementi ir

nomas vai īres maksa un lietas lietošana. 111. d. ari ievieto no-

mas un īres līgumus XIII. sadaļā — prasījumi no lietošanas pie-

šķīruma līgumiem. Tāpēc nomaksas pirkumu, kas iziet uz

īpašuma tiesību nodošanu, nevar ietērpt nomas vai īres līguma

tērpā, kura mērķis vērsts uz lietas lietošanu.
48) Pats nosau-

kums „Mobelleihvertrag" vēl ir neprecizs
49) attiecībā uz mūsu

darījumiem, tādēļ ka runā par „Leihe", t. i. par patapinājumu,

zem kura mūsu likumi saprot līgumu par kādas lietas nodošanu

bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai ar nosacījumu at-

dot to pašu lietu (3737. p.). Šo līgumu par bezatlīdzības līgumu

uzskata ari ZGB. 308. §, BGB. 598. §un literatūra.50) Tā tad

patapinātājam jāatdod lieta (111. d. 3752. p.), pie tam jāatdod

nevien pati lieta, bet ari visi līdz ar to saņemtie piederumi, kā

ari tās augļi un visa cita no tās iegūtā peļņa (111. d. 3753. p.),

lietu viņš lieto bez atlīdzības, kas viss runā pretim nomaksas

pirkuma būtiskām sastāvdaļām un ko ar tās nav iespējams sa-

skaņot. Aiz aprādītiem iemesliem nevar uzskatīt no-

maksas pirkumu par nomas, īres vai pa-

tapi nāj v m a veidiem.

§5. Nomaksas pirkums ka regulēts un neregulēts līgums.

I. Runājot par nomaksas pirkuma saturu,, mums vispirms

jāizšķir šis līgums kā regulēts un neregulēts lī-

gums. Regulētie līgumi
51) vai, kā tos ari apzīmē, tipiskie ir

48) Ka, šinī gadījumā nevar ,runāt par nomu, liek domāt pirkuma

pieskaitīšana pie nomāsi šī institūta apzīmēšanai franču un angļu valodās:

„Lo c ati o n -v c n te" un „h i re -p v r c h a s c".

49) K. Gessner, 1. c., 143. lpp.
50) Prof. V. Sinaiskis, Patapinājuma līgums, Jurists, 1930.

Nr. 8 (24) 237. un 239. lpp.
51) Kre s s, Lehrbuch des allgemeinen Schuldrechts, Munchen, 1929.

68. lpp. v. s. B. H. CHHafiCKHH, 1. c., CTp. 183.
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tie līgumi,, kas tiek no likumdošanas speciāli normēti vai regu-

lēti. Uz jautājumu, vai nomaksas pirkums ir regulēts vai ne-

regulēts līgums, vispārēju atbildi nevar dot. Vispārējas atbildes

nevar būt tādēļ, ka dažas likumdošanas šo līgumu regulē, citas

ne. Pirmā valsts, kas šo līgumu regulēja, bija Vācija (1894. g.).
Divus gadus vēlāk speciāls likums tika izdots Austrijā (1896. g.).

Krievijā tika izdots speciāls likums 1904. gadā. Šveices saistību

tiesību kodeks (1911. g.) normē viņus 226. v. s. pantos, Skan-

dināvijas valstīs tika izsludināts likums, kas regulē nomaksas

pirkumu pēc kara: Zviedrijā 1915. g., Norvēģijā 1916. un Dā-

nijā 1917. g. Ari daudzās Ziemeļ-Amerikas Savienoto Valstu

un Kanādas štatos šis līgums ir regulēts. Jaunākā laikā Ru-

mānijā ir izsludināts likums, kas regulē rūpniecības un lauk-

saimniecības masinu un satiksmes līdzekļu (Kraftfahrzeuge)

pārdošanu uz kredita. Tā kā nomaksas pirkums ir pirkuma

uz kredita veids, tad ari saprotams, ka šinī likumā ir aizkārta

viena otra nomaksas pirkuma problēma.
52)

Latvijā šis jautājums ir interesants tādēļ, ka jāatšķir

Rietumu un Austrumu Latvijas apgabali, pie

kam vienā apgabalā līgums ir regulēts un otrā

neregulēt s,

Krievijā 1904. gadā tika izsludināts likums, kas regulēja no-

maksas pirkumu. Likums sākumā tika pievienots X. s. I. d.

1509. pantam kā piezīmes I—6,1—6, vēlāk kā 1527. panta I—61—6 pie-

zīmes. Skaidrs, ka likums ir piemērojams visur tur, kur bija

spēkā X. sējums, t. i. Latgalē un vispār visā Krievijā, izņemot

tos apgabalus, kur bija citi, speciāli civillikumi. Tāds apgabals

bija ari pirms pasaules kara toreizējās Baltijas guberņas —

Kurzeme, Vidzeme un Igaunija, Šiem apgabaliem bija savi

civillikumi, kādēļ dabiski, ka uz šiem neattiecās X. s. I. daļa vi-

sumā, nedz ari kāda daļa vai papildinājumi, kuri tieši uz viņiem

netiktu attiecināti. Tāpēc bijušās Baltijas guber-

ņās šis Tikums nebija spēkā.

Vietējo civillikumu kopojumā speciālu pantu, kas re-

52) fī. Rūh 1: Ēigentumsvorbehalt und Abzahlungsgeschāft, 1930.

225. lpp.
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gulētu tieši nomaksas pirkumu, nav. Latvijas civiltiesību pa-

matā ir līguma brīvības princips. Līguma brīvības princips dod

iespēju pusēm slēgt jebkāda satura līgumus, par cik vini nerunā

pretim likumiem. Tādēļ ari pircējs un pārdevējs var vienoties

uz citiem noteikumiem, nekā tos paredz likumi; vini var modi-

ficēt savas tiesības un pienākumus, var netikai ievest vienu~vai

otru noteikumu, kas attiektos uz lietas nodošanu īpašumā vai

samaksas izdarīšanas kārtību, bet var ari visu līgumu saturu

noteikt saskaņā ar kādu speciālu likumu.
56)

11. Ar laiku izstrādājās pie mums pavienāda satura no-

maksas pirkuma līgums. Parastos līguma nosacījumus var katr-

reiz atrast gandrīz visos līgumos, kādēļ šie nosacījumi pār-

vēršas par naturalia negotii. Tādēļ, lai iepazītos ar nomaksas

pirkuma saturu Rietumlatvijā, mums vajaga pētīt

tieši nomaksas pirkuma līgumus, jo mūsu

civillikumos mēs atrodam, ļoti maz, un to pašu dispozitiva rak-

stura.

Vietējo civillikumu kopojumā mums krīt svarā vispirms
3942. pants. Šis pants nosaka, ka īpašuma tiesības uz pārdoto

lietu vai līdzdalību šajās tiesībās pārdevējs var pielīgt sev vai

nu tādā kārtā, ka šīs tiesības viņam paliek 1ī dz tam lai-

kam, kamēr nav galīgi samaksāta pirkuma

maksa, vai tādā kārtā, ka īpašuma tiesības no jauna pāriet

uz viņu, j ā pirc ē j s nesamaksā pirkuma maksu.

3898. pantam ari varbūt ir kāda nozīme mūsu līgumam.

Tas nosaka, ka pārdevējs var pielīgt sev tiesību atkāpties no

pirkuma līguma, kad pircējs laikā nesamaksā pirkuma maksu.

Ļoti interesants ir ari 3904. pants, kas nosaka, ka ja pircējs jau

nomaksājis daļu no pirkuma maksas, tad viņš 3903. pantā no-

rādītā gadījumā var prasīt, lai atdod nomaksāto, bet bez pro-

centiem. Tas ir viss, kas Vietējo civillikumu kopojumā at-

tiecas uz nomaksas pirkumu, tikai nav jāaizmirst, ka šie panti

ir dispozitiva rakstura.

Tā tad likumdevējs atstājis nomaksas pirkuma līguma sa-

turu noteikt pašiem līguma slēdzējiem, pats no sevis nedodams

56) Latvijas Senāta Giv. Kas. dep. spr. 1924/36
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nekādus priekšrakstus, speciāli nenoteikdams tiesības un pie-

nākumus, kā līguma izpildīšanas, tā ari nepildīšanas gadījumos.

§6. Nomaksas pirkuma līgumu noslēgšana un izbeigšana.

I. Pirkuma līgums uzskatāms par noslēgtu, kad abas puses

vienojušās par pirkuma priekšmetu un cenu

(3859. p.).» Pie nomaksas pirkuma līguma vienošanās jāpanāk

ne tikai apmērā, bet ari cenas samaksas kār-

tībā. Nomaksas pirkuma līgumam, tāpat kā pirkumam vis-

pār, nav noteikta nekāda forma, kādēļ kontrahentu vienošanās

var notikt dažādā veidā, 57) kā mutes vārdiem, rakstiski vai klu-

sējot (3860. p.). Šinī zinā mūsu tiesības, tāpat kā ārzemēs, at-

zīst formas brīvības principu (Formfreiheit). 58)
Parasti pie mums nomaksas pirkuma līgumu noslēdz rakstiski.

To dara pārdevējs savās interesēs, jo viņš,,, lietu nododot pircēja

lietošanā, to izlaiž no savām rokām, savu tiesību pierādīšanai

tam nepieciešami pierādījumi, un tos pārdevējs jau sagatavo sev

pie līguma noslēgšanas. Pircējs uz nomaksu atrodas šinī ziņā

daudz labākā stāvoklī — beati possidentes stāvoklī. Parasti

visos uzņēmumos, kuros pārdod lietas uz nomaksu, ir drukāti

formulāri, kas tiek tikai aizpildīti un kurus parakstot līgums

tiek noslēgts.

Austrijas nomaksas pirkumu likums 5. § nosaka tikai, ka

ja nomāks a s pirkuma līgums noslēgts rak-

stiski, tad pārdevējam jāizgatavo un jādod

pircējam ari viens nomaksas pirkuma lī-

guma noraksts. Šīs normas mērķis ir atvieglot pircējam

pierādīt savas tiesības, dot ari pircējam, tāpat kā pārdevējam,

rokās rakstisku pierādījumu.

ST) Vācijas 21. juristu sanāksmē referents Dr. Wilke prasīja ie-

vest nomaksas pirkuma līgumiem rakstisku formu. Sk. 01hau s c n,

Der Deutsche Juristentag, Berlin, 1916, 143. v. sek. lpp,
58) Andreas von Tuhr,• Allgemeiner Teil des Schweizerischen

Obligationenrechts, Tubingen, 1924, I HB, 206. v. s. lp.
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11. īpašuma tiesību aizturēšana ļoti bieži saistīta ar no-

maksas ipirkumu. Neprasīdamas nomaksas pirkuma līgumam
nekādu speciālu formu, dažas likumdošanas, kā ZGB, Uniform

Conditional Saies Act un dažu Kanādas štatu, prasa īpa-

šuma tiesību aizturēšanas reģistrāciju
59)

Šveices reģistrs pastāv no galvenā reģistra un alfabētiskā kār-

tībā vestā ipersonu reģistra. leraksts jāizdara tūliņ pieteik-

šanas dienā; pēc Uniform Conditional Saies Act jāuzdod ari

ieraksta stunda. leraksts tiek izdarīts vai nu uz ab*u kontra-

hentu mutes vārdiem izdarītā •paziņojuma pamata vai. ari uz

vienpusīga paziņojuma pamata, vienalga rakstiska

vai mutiska, kuram tiek pielikts klāt rakstisks

līgums (oriģināls vai apstiprināts noraksts) vai otra

kontrahenta rakstisks paziņojums. Pēc Šveices tiesībām jā-

reģistrē īpašumu tiesību aizturēšanas pēc ieguvēja dzīves vie-

tas, pēc Uniform Conditional Saies Act vieta, kurā ieguvējs

lietu tur lietošanai. Līdz reģistrēšanai īpašuma tiesību aiztu-

rēšanai ir tikai relativs spēks.

111. Nomaksas pirkuma līgums normāli izbeidzas

ar viņa izpild ī š a nu. Bet bieži nomaksas pirkuma 1ī -

gurnos; tiek paredzēti speciāli gadījumi, kad

vienam vai otram kontrahentam ir tiesība

atkāpties no līguma. Nomaksas pirkuma līgums iz -

beidzas ari ar lietu bojā eju, ja risku nes

pārdevējs. Bez tam šeit jāpiemēro ari saistību tie-

sību vispārējās daļas noteikumi.

§7. Atkāpšanas no līguma.

I. Līgums ar noslēgšanas momentu iegūst savu spēku,

tas paliek saistošs abām pusēm un to vienpusīgi nevar grozīt

vai pārkāpt. Noteikt kaut ko pretēju nozīmētu padarīt līgumu

par nesaistošu, kas runātu pretim līguma idejai un apdraudētu

līguma nozīmi civiltiesiskā sabiedrībā. Bet no līguma saistošā

spēka nevar aizrauties, jo var būt apstākli, kuri būs tik sva-

59> fi. Rūh 1, 1. c, 62. v. s. lpp
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rīgi, ka taisni civiltiesiskās dzīves un paša līguma interesēs

būs līguma saistošo spēku ierobežot. Viens tāds ierobežojums
ir atkāpšanās tiesība, kas pieder abām pusēm zināmos gadī-

jumos uz likuma pamata, un var piederēt abām vai vienai

pusei uz līguma pamata. Ari mūsu civillikumu 3890. pants

paredz, ka izņēmuma kārtā jau noslēgtu pirkuma līgumu var

atcelt uz vienpusīgu prasījumu pantā uzskaitītos gadījumos. Šā

panta trešais punkts nosaka, ka līgumu var atcelt pamatojoties

uz blakus nolīgumiem, ar kuriem piešķirta atkāpšanās tiesība.

Nomaksas pirkuma līgumos šis panta noteikums tiek plaši iz-

mantots. Gandrīz katrā nomaksas pirkuma līgumā var atrast

noteikumus, kādos gadījumos pārdevējam ir tiesība atkāpties

no līguma. Šeit var uzskaitīt daudz piemēru: „gadījumā, ja

pircējs termiņā maksājumu neizdara jeb neizpilda citus

šā līguma noteikumus, pārdevējam ir tiesība prasīt šā līguma

atcelšanu un lietu nekavējoši pircējam atņemt" vai „ja pircējs

ar tikai vienu nomaksas termiņu nokavētu 15

dienas, vai ari viņš kādu citu šī līguma noteikumu

pārkāptu, pārdevējam ir tiesība pieprasīt šī līguma atzīšanu par

iznīcinātu un pārdoto lietu tūliņ bez tiesas lēmuma ņemt at-

pakaļ" v. t. t.
60) Mūsu nomaksas pirkuma līgumos pārdevējs

parasti nolīgst tiesību atkāpties no līguma tūliņ, tiklīdz pār-

devējs nonāk nokavējumā ar vienu nomaksas daļu. Šis stin-

grais līguma noteikums, saprotams, var būt ļoti. nepatīkams

pircējam uz nomaksu. Bet jāatzīst, ka tas iestājas tikai tad,

ja pircējs savu saistību laikā nav izpildījis. Pie līguma slēg-

šanas puses vienojas par līguma saturu un laiku, kas saistošs

abām pusēm, kas to neievēro, pārkāpj līgumu, un pārdevējs

tādā gadījumā realizē tikai līgumā paredzēto tiesību. Pircējs
tādā kārtā atkal tiek spiests līgumu pildīt un sa-

60) Dažos līgumos atkāpšanās tiesība nav paredzēta, kontrahenti ap-

mierinājušies tikai ar īpašuma tiesību aizturēšanu. Tādos gadījumos, ja/tiek

realizēta īpašuma tiesību aizturēšana, līgums paliek spēkā, ja nenāk palīgā

likums. Pārdevējam lieta jāuzglabā, un ja.pircējs vēlāk cenu samaksā, jā-

nodod lieta pircējam. Sk. Rich te r, Das Rūcktrittsrecht im Gesetze

betr. die Abzahlungsgeschāfte. In.-Diss., Erfurt, 1911, S. 40.
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vas saistības laikā nokārtot, Tā tad, pateicoties šai atkāpša-

nās tiesībai, civiltiesiskā sabiedrībā tiek panākta lielāka no-

teiktība un skaidrība saistību izpildīšanā, kas veicina tikai ve-

selīgu apgrozību (Verkehr). 61)

11. Latgales civillikumu 1527
4

.
pants nosaka — „B

Heß3Hoca noKynm,HKOM nocjieAOßaTejibHo AByx cpOHHbix njia-

TOKefi, He iKejiaiom,HH hm, b npaße no-

Tpe6oßaTb yHH4TO}KeHHH Aoroßopa, Bo3BpaiueHHH HMyiuecTßan

BO3Harpa>KAeHHH kslk 3a nojib3oßaHne hm co ahh

OHaro HMymecTßa no AeHb Bo3Bpauj,eHHH npo,o,aßuy, Tak h 3a

noHeceHHbie y6biTKH. B Ha ceM ocHOBaHHH npo-

Aaßny o6myK) cyMMy npoH3Be;i,eHHbie noKyn-

Ulhkom ķo yHnqTO)KeHHH Aoroßopa njiaTeacn, a ecjin ohh npe-

BbimaKDT Ty cyMMy, to H3JiHuieK Bo3Bpauj,aeTCH npoAaßņoM

noKynuļHKy".

Latgales civillikumi dod tiesību prasīt nomaksas pirkuma

līguma atcelšanu tikai pēc divu sekojošu nomaksu

nesamaksāšanas. Nepieciešams katrā ziņā, ka abas nesamak-

sātās nomaksas seko viena otrai, likums noteikti pasaka (no-

cjieflOßaTejifcHo). Nevar piekrist A. Butovska62) domām,

ka pircējs var novilcināt visu līguma pildīšanu tādā veidā,

ka maksā katru otru nomaksu, tādā kārtā nerodas

divas sekojošas nomaksas, kaut ari varbūt puse no pirkuma

cenas nebūtu samaksāta. Tāda iespēja izslēgta, jo puses

vienojušās samaksu izdarīt noteiktā kārtī-

bā, papriekš pirmo, tad otro v. t. t, kādēļ pircēja noteikšanas

tiesība atkrīt,
63) lerobežo pārdevēja atkāpšanos no līguma ari

speciālie Skandināvijas un Uniform Conditional Saies Act.
64

)

Dānijas likuma 2. §, kam atbilst ari pārējo Skandināvijas valstu

61) līpo(p. B. H. Chha h c k h li, PvccKbe rp. npaßO, I Lin. 1918,

Khcb, CTp. 31.

62) A. Byto b c kh ft, npoflaa-ta c paacpoHKOio iuiaTesKa, M. D.,

1915, iNr. 10, CTp. 113.. '

63) Pareizi Ruh 1, 1. c, 252, Lazarus, 1. c, S. 108; citādi

Samter, 1. c, S. 79.

64) Sk. H. Ruh 1, 1. c., S. 266.
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likumi, nosaka, ka pircējam jānokavē 14 dienas ar nomak-

sas samaksu, un šai nokavētai nomaksai jāsastāda zināma daļa

no visas nomaksas pirkuma maksas, piemēram pēc Dānijas
likuma — viena desmitā daļa. Uniform Conditional Saies Act

nosaka, ka, ja pircējs pirms 20—40 dienām nav brīdinā-

jis ar atņemšanu, tad pircējam pieder izpirkšanas tiesības 10

dienās. Tiek aizrādīts,
65

) ka tādas izpirkšanas tiesības dod

sociāli vājiem pircējiem pēdējo iespēju lietu pa-

turēt, bet šeit jādod priekšroka pārdevēja interesēm, kura stā-

voklis pa šo izpirkšanas tiesību laiku ir ļoti nenoteikts. Šis

nenoteiktais stāvoklis, vai tas ilgst 10 vai 14 dienas, var at-

saukties uz pārdevēja interesēm ļoti nelabvēlīgi. Man šķiet,
ka. aizsargājot pircēja intereses likumdevējs nedrīkst aizmirst

ari pārdevēja stāvokli. Speciālo likumu mērķis bija novērst

tās daudzās ļaunprātības, netaisnības, kas notika

pie nomaksas pirkuma un kuras Moryr oĶaaaThca npoTHBHLiMH

TpečOßaHHffM BLīcnieitt (1913./15. Krievijas sen.

spr.). Bet būtu par tālu iets,, ja ar šīm prasībām necenstos

saskaņot pārdevēja intereses, kuras ari līkums nedrīkst at-

stāt galīgi novārtā.
66). Ja atrod, ka nevar dot pārdevējam, tie-

sību atkāpties no līguma, ja pircējs atrodas ar nomaksu no-

kavējumā, tad pareizāk noteikt, vai nu kā X. s. I. daļas 1527
4

.

pants, kas dod tādas tiesības divu sekojošu nomaksu

nesamaksāšanas gadījumā, vai kā tas tiek darīts vienā mūsu

nomaksas pirkuma līgumā, kas citēts šīs nodaļas sākumā, ka

pārdevējam tiesība atkāpties no līguma, ja pircējs nokavētu

vienu nomaksas termiņu 15 dienas. Atrodami, ari pie mums

līgumi, kas dod pārdevējam tiesību atkāpties no līguma, ja tas

nokavē divas nomaksas. Šķiet, ka tomēr pareizāk nedot ne-

kādus papildu termiņus, kas novilcina tikai līgumu pildīšanu.

Lielāka noteiktība veicinās tikai kārtīgāku līgumu pildīšanu,

ar ko padarīs tikai mūsu civiltiesisko dzīvi un apgrozību vese-

65) Sk. H. R uhl, 1. c., S, 270.

66) Pārdevēju stāvokļa neievērošanas dēļ, piem., stingri tika kri-

tizēti X. s, I. d. 1527 1 6
.

p.; sk. II p o d). B. H. onhaft c k h ii, PvccKoe

rp. npaßO, Bbiii. IJ, 1918, CTp. 85, Bjtobceeē, 1. c., CTp. 137.
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Ilgāku, kārtīgāku. Aiz šiem rnotiviem jāpiekrīt Vācijas, Aus-

trijas un Šveices likumiem, kas šeit nerāda izņēmumus no vis-

pārējām saistību tiesību un pirkuma līguma normām.

111. Vācijas 1894. g. likuma 5. •§ nosaka — „Hat der Ver-

kāufer auf Grund des ihm vorbehaltenen Eigentums die ver-

kaufte Sache \vieder an sich genommen, s o gi 11 dies als

Ausūbung des Rucktrittsrechts." Tā tad realizējot īpašuma
tiesību prasību, pārdevējs līdz ar to atkāpjas ari no līguma.

Uniform Conditional Saies Act atkāpšanās tiesības vietā

runā par atņemšanas tiesībām (Rucknahmerecht), par cik nav

pienākums nodot lietu pārdošanai publiskā izsolē (jānodod,

ja no lietas vērtības puse samaksāta, ja samaksāta mazāk kā

puse, tad, ja to pieprasa pircējs).

§ 8. Nomaksas pirkuma līguma subjekts un objekts.

I. Apskatot nomaksas pirkuma līguma subjektu un objektu,

jāatceras, ka tiklab Latvijā, kā ari vispār, šis līgums pastāv

kā regulēts un kā neregulēts. Kur viņš pastāv kā neregulēts

līgums, speciālu normu vai ierobežojumu nav, un tā kā apska-

tāmais līgums ir pirkuma līguma veids, tad šinī ziņā piemē-

rojamas pirkuma, kā ari vispārējās saistību tiesību normas.

Vietējo civillikumu kopojuma 3852. p. nosaka, ka lietu var

pārdot katrs, kam ir tiesība to brīvi at-

savināt; bet to pirkt var katrs, kam li-

kums neaizliedz šo lietu iegūt. Atsevišķie ap-

robežojumi norādīti civillikumu kopojuma attiecīgās vietās,

piem,, 43., 217., 382
1

.,
385., 387. p. p., 773. p.:2. p. v. c.

Tā tad pirkuma līgumu var slēgt katrs, ciktāl nav speciālu

ierobežojumu, un šis pats princips attiecas ari uz nomaksas pir-

kumu. Abu līgumu veidu starpā jautājumā par līguma subjektu

nav nekādu atšķirību. Citādi tas ir, kur pastāv

speciāli likumi, kur nomaksas pirkums ir regulēts lī-

gums. Visas likumdošanas, izdodot speciālus likumus, tieši vai

netieši vadījās no idejas aizstāvēt pircēju tur, kur pēc viņu

ieskata tam, tiek pāri darīts. Uzskatīja, ka pircējs parasti labi
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neiepazīstas ar līguma noteikumiem, vai ka viņš tiek itkā ievi-

lināts neizdevīgos līguma noteikumos. Tāpēc, izdodot šos

speciālos likumus, likumdošanas vadījās no pir-

cēju aizstāvēšanas idejas. Tādas aizstāvēšanas

idejas var pastāvēt civiltiesībās, bet viņām nav vietas, piem.,

tirdzniecības tiesībās. Tirdzniecības tiesības neatzīst ne-

kādus privileģētus stāvokļus, tās nivelē izšķirību,

diferenciāciju, kuras noteic privātperso-

nām civiltiesības. Tāpēc tirdzniecības tiesībās mēs

sastopam mazāk saistošu noteikumu nekā civiltiesībās.
67

)
Tirdzniecības apgrozība ir uzbūvēta uz brīvās konkurences

principa. Likumdevējs tādēļ nevar šai konkurences cīņā iemai-

sīties un aizstāvēt vienu vai otru pusi viņu rakstura vājuma,

vieglprātības vai piedzīvojumu trūkuma dēļ. Ja cilvēks do-

das šai konkurences cīņā kā tirgotājs, tam jābūt ari krietnam

cīnītājam, kas nemeklē aizsardzību vai aizgādību pie citiem,

viņam jāpaļaujas tikai uz saviem spēkiem, jo šai cīņai jābūt

„godīgai". 68) Kad tika izdoti speciālie likumi, kuri tieši vai ne-

tieši vadījās no pircēju aizstāvēšanas idejas, dabiski pacēlās jau-

tājums, vai tirdzniecības tiesībās tirgotājam ari būtu piemēro-

jama šī aizsardzība, un lielākā daļa likumdošanas, pareizi iz-

prazdamas tirdzniecības tiesību raksturu, izslēdza šo likumu pie-

lietošanu tirdzniecības tiesībās. X. s. I. daļas 1527
6

.
pants no-

sakāma ~npaßHJia, H3Jio>KeHHbiH b npeĶuiQ.ĶUinx (1527 I—T531 —T5375),

CTaTbHX, He npHMeHHiOTCH k TeM KynjiH-npo,zi,a>KH abh-

>KHMoro HMyiņecTßa c pa3cpoqKOK) njiaTe)Ka, koto p v c co

ctopohbi noKyniiiHKa ca c ji-

Ka M H TOprOßfalM H."

Tādēļ Latgalē, kur ir spēkā X. s. I. d., tirgotājs ne katr-

reiz var būt subjekts nomaksas pirkuma līgumā, zināms, sa-

protot šo līgumu kā regulētu. Citos gadījumos tirgotājs

var slēgt nomaksas pirkuma līgumu, tikai

67) Dr.A.Loe b c r s. Tirdzniecības tiesību pārskats, 12. lpp.

68) T. O. 111 epmeh c b h h, Kypc Toproßaro npaßa, Piira, 1924, T. %

CTp. 20.
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tāds līgums nebūs X. s. I. d. regulētais lī-

:g um s, kādēļ tas nebaudīs to aizsardzību, ko viņam varētu

sniegt minētais likums, bet tas būs šinī ziņā neregulēts lī-

gums.

Citādi izšķir Vācijas 1894. g. „Reichsgesetz, betrefīend die

Abzahlungsgeschāfte". Šī likuma 8. § nosaka, ka „die Be-

stimmungen dieses Gesetzes finden keine

Anwendung, wenn der - Erapfānger der Wa -

re als Kaufmann m das Handelsregister

eingetragen is t."
69

) Šeit izšķirošais moments tādēļ ir lie-

tas ieguvēja kā tirgotāja reģistrēšana tirdzniecības reģistrā.

Bet ari tādā gadījumā likums būtu piemērojams, ja viens tir-

gotājs tiešā pretrunā ar HGB 29. § palicis nereģistrēts. Tir-

gotāja jēdziens šeit 'saprotams HGB 1., 2. un 3. §§ nozīmē
70

),

tādēļ, piem, akciju sabiedrības valdes locekļi un prokū-

risti, ja tie priekš sevis uz sava rēķina noslēdz nomaksas pir-

kumu, bauda likuma aizsardzību. 71) Atšķirība no X. s. I. d.

pastāv iekš tam, ka pēc Vācijas likuma tirgotāji vispār ne-

bauda nomaksas pirkuma likuma aizsardzību, bet pēc X. s.

I. daļas — tikai tādā gadījumā, ja noslēgtais līgums »co cropoHbi

noKyniiiHKa npeACTaßjinioTCH c,ne;iKaMH ToproßbiMH".

Austrijas likuma 10. § izšķir šo jautājumu līdzīgi X. s.

I. daļai, jo nosaka, ka „d i c Bestimmungen dieses

Gesetzes (t. i. 1896. g. nomaksas pirkuma likums) fin-

den auf Ratengeschāfte, bei welchen das

Geschāft auf der Seite des Kāufers ein

Handels geschāft ist, keine Anwendung." Šinī

likumā interesants ir ari apskatāmā likuma 1. pants, kurš no-

saka, ka „Ratengesehāfte im Sinne dieses Gesetzes sind m

Ausūbung eines Handels-oder andern Ge-

werbebetriebes vorgejiommene Verkāufe

69) Vācijā pastāv obligatoriska tirdzniecības uzņēmumu reģistrācija

Sk. Dr. A. Loeb c r s. Tirdzniecības tiesību pārskats. 52. lpp.
70) Dr. A. Loeb c r s. Tirdzniecībasl tiesību pārskats, 32. v. s. lpp

M. K. Samter, Abzahlungsgeschāfte, 2. Aufl., S. 97.

71) M. K. Samter, 1. c, S. 98.
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beweglicher Sachen..." ar o tiek atkal ierobežots;

pārdevēju kontingents šinī Austrijas likumā, jo ne visiem pir-
kumiem vai, kā Austrijas likums saka, pārdošanas līgumiem

(Verkāufe) tiek piemērotas likuma normas, bet tikai tiem pir-

kumiem, kas tiek izdarīti „m Ausūbung eines Handels- oder

andern Gewerbebetriebes". Mēs redzējām, ka Vācijas likumā,

tirgotājs HGB 1. § izpratnē nevar būt par pircēju. Šeit otrādi,

ne katrs var būt par pārdevēju. Pārdevēja statusu var ieņemt:
tikai tāds, kas piekopj tirdzniecības arodu; ar to tiek no li-

kuma aizsardzības izslēgti tādi pircēji, kuri noslēguši nomak-

sas pirkumu līgumu ar personām, kas nepiekopj tirdzniecību:

kā arodu.

Šveices saistību tiesības, kā ari Skan-

dināvijas likumi nezin speciālus ierobežo-

jumus attiecībā uz personām, tādēļ šeit piemērojamas vis-

pārējās pirkuma līguma normas.

Novērtējot likumu normas attiecībā uz šī līguma subjek-

tiem, atceroties tās idejas, kas vadījušas likumdevējus pie šī

likuma izdošanas un juristus pie šī likuma sagatavošanas, jā-

nāk pie slēdziena, ka jautājums vispareizāk izšķirts X.. s.

I. daļā. Man šķiet, ka, izejot no tirdzniecības tiesību rakstura,

pareizi darīts, ka nomaksas pirkums, kā regulēts līgums, kā

līgums, kas ierobežo līgumslēdzēju brīvu noteikšanu, nav at-

tiecināts uz tirdzniecības tiesību lauku, jo šeit tas būtu itkā

disonancē ar tirdzniecības tiesību raksturu. Bet par tālu, man

šķiet, iet likumdevējs, kad viņš izslēdz no likuma aizsardzības

tirgotājus ari citos gadījumos, kā to dara Vācijas likums. Tādā

gadījumā civiltiesībās tiek radītas divas šķiras — vie-

na, kas bauda likuma aizsardzību, un otra, kas tādu nebauda.

Ja jau tādu likumu pieņem, kurā ir saskatāma zināma likuma

aizbildnība par pircējiem, tad uz tādu ari tiesība visiem, to

prasa vienlīdzības princips. Bez tirgotājiem ari

daudz citas personas tāpat labi pazīst saimniecisko dzīvi, saim-

niecisko apgrozību, līgumu juridisko nozīmi, kādēļ tad ari tiem

tādā gadījumā neatrast likuma aizbildnību? Citādi ir tirdz-

niecības tiesībās; kas sāk nodarboties ar tirdzniecību, lai nes
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ari visas sekas, jo. tirdzniecības tiesībās jārēķinās, ka visi iz-

pratuši savu darbību, tādēļ ka tirdzniecības tiesības noraida

likuma aizbildnību. Man šķiet, ka nevar piekrist ari Austrijas
likuma 1. § ierobežojumam aiz tā iemesla, ka visi tie motivi,

kas tiek pievesti, lai pierādītu šī likuma nepieciešamību, attie-

cas ari uz tiem pirkumiem, kas ar šo paragrāfu ir izslēgti. Nav

svarīga speciāla motīva, kādēļ būtu jāaprobežojas tikai ar pir-

kumiem,, kas tiek izdarīti, piekopjot tirdzniecisko vai kādu citu

arodu.t

11. Jautājumā par nomaksas pirkuma līguma objektu at-

kal jāizšķir nomaksas pirkuma līgumu kā regulētu un kā ne-

regulētu līgumu. Valstīs, kurās nomaksas pirkums nav regu-

lēts, jautājumā par nomaksas pirkuma objektu jāievēro

vispārējās pirkuma līguma normas. Piemē-

ram, Vietējo civillikumu kopojuma 3833. pants nosaka, ka par

pirkuma līguma priekšmetu var būt viss tas, kas atļauts

un iespējams atsavināt, saprotot ar to nevien ķer-

meniskas lietas,, bet ari tiesības tiklab lietišķās, kā saistību.

Pirkuma līguma priekšmetam vajaga patiesi pastāvēt (3835. p.).

Izņēmums no šī noteikuma ir tā saucamais cerības pirkums

(Hoffnungskauf), kura priekšmets vēl nav zināms (3837. p.).

Vispār par (tiesisku darījumu priekšmetu runā 2919. un sek. panti,

no kuriem svarīgākais varbūt 2921. p, kas nosaka, ka par

tiesiska darījuma priekšmetu var būt tikai tas, kas nav iz-

ņemts no apgrozības. Ari viens otrs cits likums tieši vai ne-

tieši aizkar pirkuma objektu. Normas, kas ierobežo-

tu tieši nomaksas pirkuma objektu, na v, tā-

dēļ apgabalā, kur ir spēkā Latvijas civillikumi, par nomaksas

pirkuma priekšmetu var būt viss tas, kas var būt vispār par

pirkuma objektu. Citādi tas ir pēc X. s. I. daļas. Šeit, kā mēs

redzējām, mēs atrodam normas, kas speciāli regulē nomaksas

pirkumu, proti 1527
1

.
—1527

6

.
pantos. 1527

1

.
pants nosaka, ka

speciālie nomaksas pirkuma panti pielietojami, kad ir „npo;ia)Ka

B pO3HHUy C pa3CpOļKOK) njiaTe>Ka MaiIIHH, opv/iun h HHCTpy-

MeHTOB H BOOČUļe ABH)KHMOrO HMyUļeCTBa, COCTaBJIHK>m,HX

AOMauiHeH o6cTaHOBKHjihčo o6opyAOBaHHH cejibCKoro
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xo3HHCTBa (KpoMe jkhboto HHBeHTapn), MacTepcTßa hjih npo-

Mbicjia h npeAHa3HaqeHHbix npuTOM ķjik nojib3oßaHHH, ho He

jum yHHHTO>KeHHH h He Ķjin nepenpo,n,a)KH".

Kā trūkums būtu atzīmējams likuma lielā kazu i sti ka.

Likums baidījies dot vispārēju principu, bet lai priekšmetu

uzskaitīšana nebūtupar daudz šaura, savukārt cenšas uzskaitīt

priekšmetus - diezgan plaši un nevar iztikt bez izņēmumiem.

Apskatot šo pantu, jāatzīst, ka viņā nav ievērotas vi-

sas dzīves vajadzības, bet, cerams, tiesu prakse
ieliks šais nenoteiktos jēdzienos visplašāko saturu, tādējādi

labojot likuma, robu. Šai likumā uzskaitītas 4 priekšmetu ka-

tegorijas: 1) mašīnas, 2) rīki, 3) instrumenti

un 4) vispār kustamā manta, kas pieder pie mājas

iekārtas priekšmetiem (o6cīaHOßKa), lauksaimniecī-

bas (izņemot dzīvo inventāru), darbnīcas vai aroda

iekārtas, kas pie tam nolemtas lietošanai, bet nevis iznī-

cināšanai vai tālāk pārdošanai. Pēdējā ceturtā kategorija ir

ļoti plaša, un lai šī likuma kazuistika nenestu dzīvē lielu' ļau-

numu, viņu vajag pēc iespējas plaši iztulkot. Tādēļ ari, pēc

mana ieskata, rīki un instrumenti ietilpst jau ceturtā plašajā

kategorijā, kurā pat ietilpst liela daļa mašinu. Likumdevējs

varēja apmierināties ari ar 1. un 4. kategorijām, nemaz nesa-

šaurinādams nomaksas pirkuma objekta skaitu. Pēdējā ka-

tegorija iedalāma savukārt trijās grupās — kustamā manta, kas

pieder: 1) mājas iekārtai, 2) lauksaimniecī-

ba i (izņemot dzīvo inventāru), 3) darbnīcai vai aro-

dam (MacTepcTßa hjih npoMLicjia). Liekas, ka visas trīs

grupas ir pietiekoši noteiktas. Šie jēdzieni nav sevišķi plaši.

Varbūt nenoteiktākā ir pirmā grupa. Zem jēdziena „npe,a;MeT

flOManiHeii o6cTaHOBKH" parasti saprot tikai tādas lietas,

kas nolemtas dzīvojamās telpas ierīkoša-

nai un izdaiļošanai (sk. Krievijas senāta 1911./82. spr.).

Lai noteiktu šīs grupas priekšmetus, vajag iziet no dzīvoja-

mās telpas jēdziena. Tādēļ, piem,, grāmatas vai

apģērbi šinī grupā neietilpst, jo tie jau ir cieši saistīti ar per-

sonas prasībām un vajadzībām un nestāv nekāda sakarā ar
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dzīvojamo telpu. Man šķiet, ka tādēļ Krievijas senāta 1911./82.

spriedumā izteiktam 1527
1

. panta iztulkojumam, pieturoties pie

likuma burta, nevar piekrist. Minētā spriedumā Krievijas se-

nāts atzina, ka grāmatas pieskaitāmas pie „npeflMe-T flOManiHež

odcTaHOBKĒ". Savā spriedumā Krievijas senāts norāda, ka pa-

rasti šo jēdzienu saprot augstāk izteiktā nozīmē, bet viņš šo

slēdzienu attaisno ar likumdevēja gribu. Jaunākos laikos zi-

nātne noteikti prasa pie likuma iztulkošanas ievērot nevis li-

kumdevēja gribu", bet „likuma gribu"72). -Tā tad 15271

.
pants

ir ne tikai kazuistisks, bet līdz ar to diezgan šaurs, tā ka

praksei ir nācies jau šī panta izpratni pa-

paplašināt.

111. Vācijas nomaksas pirkuma likums 1. § runā tikai par

„bewegliche Sachen". Šinī pantā ir izteikts vispārējs prin-

cips, ka par nomaksas pirkuma objektu var būt ikkura kustamā

lieta. Pēc Latvijas civillikumiem lietu kopība tiesiskā ziņā ir

viena vienīga lieta (540. pants), bet vācu tiesību lietu ko-

pība (Sachengesamtheiten) kā tāda nevar būt par

nomaksas pirkuma objektu, bet gan tās atseviš-

ķie priekšmeti.
73) Nevar būt par nomaksas pirkuma objektu

ari univer sitas -juris (Rcciits gesamthciten), piem,

mantojums v. t. t. Vācu praksē šis jautājums agrāk

bija strīdīgs, bet pēc tagad nodibinātās prakses „das

Sondergesetz vom 16. Mai 1894 findet auf den Ver-

kauf eines īiandelsgeschāfts im ganzen keine Anwen-

dung."
74

) Faktiskie apstākļi vai faktiskās attiecības75) (tatsāch-

lichen Verhāltnisse), kam ir materiāla vērtība, kā, piem,

šanses, uzņēmuma klientūra, nav kustamas lietas, kādēļ tās

nevar būt ari par šī līguma priekšmetu. Kā izņēmums no šī

vispārējā principa, ka katra kustama lieta var būt par nomak-

sas pirkuma objektu, uzskatāms Vācijas 1894. g. likuma 7. §.

72) Prof. V. Sinaiskis, Ochobm rpa>KflaHCKaro npaßa. Burc. I,

1931., Pāra, dp. 145.

73> M. K. Samter, Abzahlungsgeschāfte. S. 8.

74) M. K. Saraster, 1. c, S. 8.

75) Sk. Loeb c r s, Tirdzniecības tiesību pārskats, 39. lpp.
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— „Wer Lo 11 eriel o s c, Inhaberpa p i c re mi t Pr ā -

mi c n (Gesetz vom 8. Juni 1871, RGB S. 210) oder Be-

zug s - od c r Anteilsscheine auf solche Lose

oder Inhaberpa piere gegen Teilzahlungen verkauft

oder durch sonstige auf die gleichen Zwecke abzielende Ver-

trāge verāussert, wird mit Geldstrafe bis zu fūnfhundert Mark

bestraft. Es bcgrūndet keinen Unterschied, ob die Obergabe

des Papiers vor oder nacli der Zahlung des Preises erfolgt."

Šeit var pacelties jautājums, vai šādi darījumi paliek spēkā

jeb blakus naudas sodam šie darījumi uzskatāmi par, spēkā ne-

esošiem. Literatūrā šinī ziņā ir strīds. Daži zinātnieki (E n -

necc c r v 576),s
76), Lazarus

77) v. c.) uzskata, ka darījums nav

spēkā. Pašā likumā mēs atbildes neatrodam, kādēļ Lazarus

saka — „man nimmt daher allgemein an, dass darūber die all-

gemeinen privatrechtlichen Normeņ iiber die Folgen verbote-

ner Geschāfte entscheiden." 78) Samter's, turpretim, iziet nevis

no, BGB 135. §, bet no 134. §, kas nosaka, ka „ein Rechts-

geschāft, das gegen ein gesetzliches Verbot verstosst, ist nich-

tig,( wenn sich nicht aus dem Gesetz ein*anderes ergibt." Šeit

var aizrādīt,, ka zem attiecīgā paragrāfa 3, piezīmē, „Das bur-

gerliche Gesetzbuch, erlāutert von Reichgerichtsrāten" teikts

— „Verbote eines Strafgesetzes insbesondere machen ein

Rechtsgeschāft nicht nichtig, wenn sie sich nur gegen die

Handlungsweise des einen Teils der Vertragschliessenden rich-

ten, wie das zutrifft bei § 7 des Abz. Ges. vgl. RG. 60., 275."79)

levērojot to„ ka'7. § mērķis neatļauj izmantot pircēja tiekšanos

uz spēli (Spiellust), Samter's domā, ka pats darījums paliek

spēkā. Atsvabināti no šī diezgan striktā paragrāfa ir tirgo-

tāji, kas ievesti reģistrā, jo attiecībā pret viņiem, saskaņā ar

76) Dr. L. Ennecerus, Recht der Schuldverhāltnisse, I. 8., 11.

Abi, IX. Bearb., Marburg, 1923, 357.

77) Lazarus, Das Recht des Abzahlungsgeschāftes, Berlin, 1898, S

130.

7S) Lazarus, 1. c, S. 130.

79) Sk. Samter. Abzahlungsgeschāfte, S. 95.
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8. §~ likums vispār nav pielietojams. Ne tik plaši rediģēts ir

Austrijas 1896. g. likuma 11. §.

Atkarībā no lietas vērtības Skandināvijas valstīs
80) pastāv

sekošs ierobežojums: nebauda speciālo likumu aizsardzību

nomaksas pirkumi, kuru objekti pārsniedz Zviedrijā un Dānijā

3000 un Norvēģijā 6000 kronas, 81)

Šveices saistību tiesību likumos mēs nekādu aizrādījumu

par šī līguma, objektu neatrodam, tādēļ šeit, attiecībā par no-

maksas pirkuma objektu, pielietojami tie paši principi, kas pie-

lietojami pie pirkuma objektiem vispār. Tieši tā jautājums at-

risināts ari tur, kur nomaksas pirkums ir neregulēts līgums,

izņemot Franciju. Francijā nomaksas pirkums visumā ir ne-

regulēts līgums, tomēr ir divi likumi, kas attiecas uz šo līgumu:

1926. g. „Loi interdisant la vente ā tempērament des valeurs ā

lots" pilnīgi aizliedz pārdot uz nomaksu loterijas papīrus un

1900. g. likums attiecībā uz biržu papīriem.
82

) Tā tad attiecībā

uz nomaksas pirkuma līguma objektu konstatējama sekoša aina.

Ja nomaksas pirkums ir neregulēts līgums,

tad par nomaksas pirkuma objektu var

būt ikkurš priekšmets, kas var būt par pir-

kuma objektu. Atsevišķi stāv tikai Francija. Ja tas ir

regulēts līgums, tad Šveices valstu likumi

nezin nekādus ierobežojumus, nomaksas

pirkuma objektus principiāli izšķir Vācija,

Austrija un Skandināvijas vals t i s, kazu-

isti s k i Krievi ja.

80) Sk. Dr. T. Almē n, Das skandinavische Kaufrecht (vācu iz-

devums) B. I, fīeidelberg, 1922, S. 46.

81) Daži Kanādas štatu likumi nosaka atkal nomaksas pirkuma ob-

jekta minimālo vērtību — 15 $ apmērā; tā kā tur pastāv'īpašuma tiesību

aizturēšanas reģistrācija, tad te ir par dārgu reģistrēt visus sīkos pirkumus.
82) Planiol, Traitē elementaire dc droit civil, T. 11, Paris, 1926,

532. lpp., Ruh 1, 1. c, 223. lpp.

K. Čakste

(Turpmāk vel.)
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1931. g. Ženēvas konferences otrā sesijā pie-

ņemtā Uniformā čeku likuma piemērošana

Latvijā.

Tie paši apsvērumi, kas pamudināja starptautiskās un na-

cionālās organizācijas stāties pie uniforma vekseļu likuma

izstrādāšanas, deva iemeslu izveidot ari uniformu čeku li-

kumu, Otrā Māgas 1912. g. konferencē tika pieņemtas kon-

ferences rezolūcijas par čeku likumu apvienošanu (unifikāciju)".

Tā, atšķirībā no tai pašā konferencē pieņemta uniformā vek-

seļu reglamenta, fiāgas konference vēl negribēja nākt

klajā ar gatavu uniformu reglamentu, Sastādot galīgu uni-

forma vekseļu reglamenta projektu, tie paši Tautu savienības

saimnieciskās komitejas ieceltie-juristi lietpratēji (ekspertu ko-

miteja), ievērojot jau minētās 2. Hāgas konferences rezolūcijas,

izstrādāja „čeku reglamenta projektu" kā pamatu

1930. g. sasaucamās Ženēvas konferences apspriešanai. Šī

konference tomēr paguva nodarboties tikai ar uniforma vek-

seļu likuma izstrādāšanu. Pēc tam 1931. g. Ženēvā sa-

sauca sevišķu (otru) konferences sesiju speciāli tāda paša uni-

forma čeku likuma izstrādāšanai. Šī konferences 2. sesija notu-

rēja sēdes no 23. februāra līdz 19. martam 1931. g. Viņā pieda-

lījās 30 valstis (to starpā ari Latvija, bet ne Lietava ne Igaunija),

no kurām, 26 turpat parakstīja visas 3. konferencē izstrādātās,

konvencijas: par uniformu čeku likumu (ar 2 pielikumiem: li-

kuma tekstu, „loi uniforme concernant le chēque", un rezervju

tekstu), par konfliktu normām un par čeku nodevu. Jau pirmā

Ženēvas konferencē tika sastādīta jautājumu lapa (21 jautājums)
kā pamats projekta ērtākai apspriešanai. Atsevišķu valstu at-

bildes un atsauksmes iespiestas sevišķā T. S. izdevumā ar pa-

pildinājumiem. Konferences 2. sesijā pieņemtam uniformām
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čeku* likumam ir tāds. pats raksturs kā uniformām vekseļu liku-

mam; ari te bij nepieciešami pievienot rezerves. Kā pēdējais

termiņš minēto konvenciju parakstīšanai noteikts 1931. g. 15.

jūlijs, bet ratifikācijas aktu iesniegšanai — 1933. g. 1. septembris.

Katru no šīm konvencijām var pieņemt atsevišķi un neatkarīgi

no citām. Čeku tiesības unificēt bij drusku grūtāk nekā vekseļu

tiesības, jo, no vienas puses, čeku tiesības ir daudz jaunākas

par vekseļu tiesībām, dažās zemēs tās pat vēl nemaz nav kodi-

ficētas (ari bij. Krievijā tās palika nekodificētas); bet no otras

puses, fiska apsvērumi kavēja čeku sekmīgi attīstīties un izpla-
tīties un panāca to, ka čeks, novērsdamies no sava pirmējā un

galvenā uzdevuma — būt par maksāšanas līdzekli ar ļoti īsiem

termiņiem čeka uzrādīšanai samaksai — pamazām jau kļuva par

starptautiska naudas pārveduma līdzekli, kā sekas savukārt bij
uzrādīšanas termiņa pagarināšana. Taisni sakarā ar nupat ap-

rakstīto čeka attīstību bij jo vairāk nepieciešama čeka tiesību

unifikācija.

1. Uniformais čeku likums (īsāk: uniformais likums U. 1.)

pareizi atsakās dot čeka jēdziena apzīmējumu (kā, piem,

Latvijas likums), bet uzskaita tikai tā rekvizītus. Līdzīgi vek-

selim, paredzēta čeka klauzula; vārds orderis atvietots pēc

vekseļa parauga ar vārdu „uzdeVums" (mandat), kam jābūt bez

nosacījuma. Tāpat kā vekselī, lai mazinātu čeku spēkā neesa-

mības gadījumus, nav vajadzīgs, lai suma būtu apzīmēta cipa-

riem un burtiem (atšķirībā no Latvijas likuma).

2. T. s. „Guthabenklauser' (aizrādījums uz seguma esa-

mību, „mention expresse dc l'existence dc la provision") nav at-

zīta par čeka rekvizītu, jo šīs provizijas esamība jau pati par

sevi ir materiāls pamats čeka izdošanai; tomēr ari šīs klauzulas

ievietošana nepadara čeku par spēkā neesošu. Turpretī, no

otras puses, konference atzina, ka valstis,, kas šo klauzulu prasa,

var uzlikt naudas sodu par čeka izdošanu bez šīs klauzulas, Ja

tādā kārtā konference nešaubījās par to, ka segums vispār ne-

pieciešams, tad tomēr nevarēja panākt vispārēju vienošanos

par to, kādā brīdī īsti, vai čeku izdodot, vai tikai to uzrādot sa-

maksai, segums ir nepieciešams. Tāpēc cits nekas neatlika, kā
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ar sevišķu rezervi šī jautājuma izšķiršanu kā ari seguma trū-

kuma noteikšanu atstāt katrai valstij-kontrahentei (11. piel. 5. p.).
3. U. p.) lai gan noteic (līdzīgi, piem, Vācijas un Lat-

vijas likumam), ka pasivo čeka spēju bauda tikai baņķieri, bet

tomēr neatzīst par spēkā neesošu čeku, kas izdots uz kādu citu

personu (tl. piel. 3. p, 54. p.). Tomēr tai pašā laikā konference

ar sevišķām rezervēm atstāj katrai valstij-kontrahentei tiesību

atzīt par nederīgiem čekus, kas viņas teritorijā izdoti ne uz baņ-

ķieri, un neatkarīgi no tā, ari noteikt baņķiera jēdzienu (11. piel.

4, 29. p.).
4. U. 1. noraida čeka akceptaciju (5. p.), kaut ari certifika-

cijas, konfirmacijas vai vizas veidā, jo tā runā pretī čeka kā

maksāšanas līdzekļa raksturam, bet tomēr,,ar sevišķu rezervi

(11. piel. 6. p.), atstāj katrai valstij-kontrahentei tiesību atļaut

maksātāja atzīmi par certifikaciju etc. uz. paša čeka, un noteikt

tādu atzīmju;sēkas, tomēr ar to nosacījumu, ka šīm atzīmēm ne-

tiek piešķirts akceptacijas efekts. Tādā kārtā atstāti spēkā Vā-

cijas valsts bankas t. s. „Bestātigungsvermerk", Francijas Ban-

que dc France ~,visa" un Latvijā apgrozībā esošie „certified

cheques".
"

;
5. U. 1. vispār atzīst par piemērojamiem pēc analoģijas uni-

formā vekseļu likuma noteikumus, starp citiem, jautājumos par

biankočeku, par darbības nespējīgu vai nepilnvarotu personu

izdotiem čekiem, par čeka turētāja leģitimāciju, par čeka tālāk-

došanu(kas, protams, nav pielaižama uz maksātāja vārda), par

efektivo klauzulu (ar tādu pašu rezervi kā pēc Uniformā vekseļ-

likuma), par regresu, par protesta izdarīšanu un celšanu (ar tā-

du pašu rezervi), par ierunām, par galvojumu (avalu), par dubli-

kātiem un norakstiem, par nepārvaramās varas iespaidu (ar
tādu pasu rezervi). Bet U. 1. neaprobežojas ar atsauci uz attie-

cīgiem Uniformā ivekseļlikuma noteikumiem, bet ievieto tos kā

patstāvīgu Uniformā čeku likuma sastāvdaļu.

6. Kas attiecas uz čeka samaksu un tā uzrādīšanu samak-

sai, tad U. 1. noteic, ka čeks maksājams pie uzrādīšanas, un ka

tām pretējs nosacījums čekā atzīstams par spēkā neesošu. Šai

ziņā U. 1. atkāpjas no Hāgas konferencē pieņemtām rezolūcijām,

kas šādā gadījumā paredzēja paša čeka spēkā neesamību, iz-
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ejot no tā, ka nav vēlami pielaist; iespēju, ka čeka turētājs

prasa samaksu pirms čekā noteiktā samaksas termiņa,

Ženēvas konference, atkāpjoties no Hāgas rezolūcijām, izšķīrās

par juristu-ekspertu komitejas priekšlikumu, ievērojot čeka kā

maksāšanas līdzekļa funkciju ar nolūku piešķirt čekam vislie-

lāko spēku („maximum d'efficacitē"). Sakarā ar to, konference

izšķīra ari jautājumu par sekām, kādas rodas, kad izdod čekus

pirms tanīs apzīmētā laika (chēques postdatēs). Konference nāca

pie slēdziena, ka tādu čeku lietošana nav pielaižama, jo tādā

kārtā tiecas radīt čekus, kas maksājami ne .pie uzrādīšanas, un

ka tāpēc tādi čeki tomēr jāsamaksā tūliņ pēc to patiesās

izdošanas. Labticīga čeka turētāja interesēs, konference tomēr

neatrada par iespējamu atzīt tādus čekus par spēkā neesošiem

(kā to, starp citām,, lika priekšā ari Latvijas valdība), bet tikai

nolēma (saskaņā ar 1930. g. 28. marta noveļu pie vācu čeku li-

kuma 7. p.), ka čeks, kuru uzrāda pirms tās dienas, kas apzī-

mēta kā izdošanas diena, samaksājams uzrādīšanas dienā (28. p,

2. §). Pie tam konference konstatēja (paskaidr. Nr. 70), neieve-

dot sevišķu rezervi, ka katrai valstij-kontrahentei pašai par

sevi ir tiesība noteikt kriminālās un fiskalās sekas tādu

čeku izdošanai, kuru izdošanas diena atzīmēta pēc to patiesās

emisijas.

7. Tāpat konference atteicās pielaist paziņojuma klauzulu

(clause d'avis) čekos, kas apgrozās starp dažādām valstīm. Šai

ziņā aizrādīja, ka šāda klauzula, kas zīmējas vienīgi uz čeka

devēja un maksātāja attiecībām, nevar darīt iespaidu uz čeka

turētāja tiesību tomēr uzrādīt čeku samaksai, un ja tā nenotiek,

realizēt savu regresa tiesību, neatkarīgi no tā, vai maksātājs pa-

ziņojumu saņēmis vai ne. Aizrādīja, ka paziņojuma klauzula ne-

saskan ar Uniformā čeku likuma pieņemto principu par maksā-

juma mandāta absolutiskumu un ka tāda klauzula nebija pare-

dzēta ari Uniformā vekseļu likumā. Tomēr jāpiezīmē, ka nupat

minētais maksājuma mandāta absolutiskuma princips pieņemts

ari Krievijas 1902. g. vekseļu likumā, kurš tomēr neaizliedza

iepīt vekselī paziņojuma klauzulu (sk. 87. p. 3. pkt.); lai gan ari

pēc nupat atstāstītā panta satura šī klauzula neaizkar trasanta
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atbildību pec regresa tiesībām vekseļa neakceptacijas gadījuma

(sk. Nolkenu 9. §, pask. pie 87. p.).

8. Čeku uzrādīšanas termiņi noteikti ar nolūku apvienot

dažādu valstu čeku tiesību noteikumus, un proti: čekiem, kas

izdoti un maksājami tai pašā zemē (pays) ■— 8 dienu laikā, citā

zemē — 20 vai 60 dienu laikā, atkarībā no tā, vai izdošanas un

samaksas vieta atrodas vienā un tai pašā vai dažādās pasaules

daļās; te piebilsts, ka Vidus jūras piekrastes zemju vekseļi at-

zīstami par tādiem, kas izdoti vienā pasaules daļā (29. p.). Līdz

ar to konference ar sevišķu rezervi (11. piel. 14. p ) atstāja kat-

rai valstij-kontrahentei tiesību pagarināt čeku uzrādīšanas ter-

miņu samaksai, kā ari vienoties ar citām valstīm-kontrahentēm

par minēto termiņu pārgrozīšanu.

9. U. 1. izšķīra visai svarīgo jautājumu par to, līdz kādam

termiņam vispār čeku var atcelt (atsaukt, rēvoquer), un proti,

tādā kārtā, ka čeka atsaukšana ir spēkā tikai pēc uzrādīšanas

termiņa notecēšanas. Atrisināt šo jautājumu tā, lai būtu apmie-

rinātas visas valstis-kontrahentes, bij grūti tāpēc, ka atsevišķi

čeku likumi pa daļai turas šai jautājumā pie diametrāli pretē-

jiem principiem. Tā, piena, angļu-amerikāņu un skandināviešu

čeku likumi atzīst čeku par maksājuma uzdevumu, kas, kā uz-

devums, atsaucams katrā laikā, pie kam sankcija ir tikai tā, ka

čeka devējam jāatlīdzina zaudējumi un varbūt jāatbild pēc sodu

likumiem. Turpretī pēc franču sistēmas, kas liek pamatā tie-

sību pāreju uzproviziju (segumu), čeka turētājs, iegūdams čeku,

līdz ar to iegūst ari pašu prasījuma tiesību pret maksātāju, tā

ka šim pēdējam jārēķinās ar čeka atsaukšanu tikai pa vai līdz

čeka uzrādīšanas termiņam samaksai. Vācija un tai šai jautā-

jumā radniecīgie čeku likumi (to starpā ari Latvijas) ir izvēlēju-

šies vidus ceļu, noteicot, ka čeka devējs var atsaukt čeku tikai

pēc tam, kad notecējis čeka uzrādīšanas termiņš samaksai. Šo

lēmumu tad ari pieņēma konference (34. p.), bet tomēr ar se-

višķu rezervi (11. piel. 16. p.) atļāva katrai valstij-kontrahentei,

attiecībā uz čekiem, kas samaksājami tās teritorijā, no vienas

puses, pielaist čeka atsaukšanu pat līdz, bet no otras puses, ari

pēc tam, kad notecējis čeka uzrādīšanas termiņš samaksai.
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10. U. 1. neparedz čeka devēja maksātnespējas seku, negri-

bēdams iejaukties konkursa tiesību aplokā (paskaidr. Nr. 82.),

Latvijas likums par čeku šai ziņā noteic, ka ja maksātājam zi-

nāms, ka čeka devējs atzīts par maksātnespējīgu vai ka par

viņa mantu iecelta administrācija, tad viņam jāatraida čeka sa-

maksa (15. p.). Konference atteicās ari normēt čeka nozagšanas
vai nozaudēšanas gadījumus, bet atstāja to atsevišķām valstīm

ar īpašu rezervi (11., piel. 16. p. 2. §).
11. Tāpat kā Latvijas likums, ari U. 1. atzīst par nenozī-

mīgu ičeka devēja nāvi vai darbības spējas zaudēšanu; līdzīgs

noteikums atrodas ari Uniformā vekseļu likumā. Bet, kā aizrā-

dīts Redakcijas komisijas paskaidrojumos (Nr. 85), tas nevar

noderēt kā argumentum c contrario attiecībā uz (pārvedu) vek-

seļiem.

12. Konference atrada par priekšlaicīgu jau tagad savienot

vienā abus sekošus čeku tipus, t. s. 1. šķērsoto čeku (crossed)

un 2, aprēķina čeku (Verrechnungsscheck), bet paredz atsevišķi

un blakus ābus minētos tipus, tāi sekojot vispārējai teorijai un

praksei. Tomēr konference ar sevišķu rezervi (11. piel. 18. p.),

atstāja katrai valstij-kontrahentei tiesību savā nacionālā likumā

pielaist vai nu tikai šķērsotos vai tikai aprēķina čekus, bet ar

to nosacījumu, lai viņa katrā ziņā atzītu par samaksājamiem

savā teritorijā šādus čekus, ja tie izdoti ārzemēs.

13. Noilgums regresa prasībām pret indosantiem, čeka de-

vēju un pārējām pēc čeka saistītām personām noteikts uz 6 mē-

nešiem, skaitot no tās dienas, kad notecējis čeka iesniegšanas

termiņš samaksai; līdz ar/ tqf U. L paredz, tāpat kā Uniformais

vekseļu likums (70. p, 3. §), parallelu noilgumu savstarpējiem

rambursregresa prasījumiem starp" dažādām regresatbildīgām

personām, un proti 6 mēnešus, skaitot no čeka samaksas vai

sūdzības celšanas pret iepriekšējo regresatu (52. p,). Noilguma

pārtraukumu U. 1. normē pēc Uniformā vekseļu likuma parauga,

paredzot tādu pašu rezervi (53. p., 11. piel. 26. p.).

14. Ari attiecībā uz čekiem konference neizšķīra jautāju-

mu par netaisnu iedzīvošanos gadījumā, ja čeks prejudicēts

(piem, neprotestēts) vai noildzis, bet ar sevišķu rezervi (11.
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piel. 25. p.) atstāja izšķirt šo jautājumu katrai valstij-kontra-

hentei.

15. Čeka likumā nav nekādu noteikumu par to, kam jānes

risks par atdarināta vai viltota čeka samaksu, kurpretī Latvijas

likums (17. p.) izšķir šo jautājumu maksātājam par labu, tādā

kārtā, ka tas nes risku tikai tad, ja samaksājot tādu čeku nav

ievērojis vajadzīgo uzmanību.

11.

Konfliktu normu konvencijas, kā attiecībā uz vekseļiem tā

čekiem, tieši paredz pašas konfliktu normas pēc būtības, atšķi-

rībā no konvencijas par pašiem vekseļiem, resp. čekiem, kur to

teksti un attiecīgās rezerves, kā jau augšā teikts, ir ievietotas

sevišķos pielikumos (I. un II.).

1. Konfliktu normas par (pasivo) vekseļspēju un (pasivo)

čekspēju pēc būtības sakrīt, un šī spēja apspriežama pēc nacio-

nālā likuma; turpretī, tādas personas saistības, kas pēc sava

nacionālā likuma nebūtu spējīga, tomēr ir spēkā, ja viņa savu

parakstu devusi tādas valsts teritorijā, pēc kuras likumiem tā

būtu spējīga. Šo principu atzīst ari Krievu likums (81. p.). To-

mēr katrai valstij-kontrahentei ir tiesība neatzīt saistības, ku-

ras uzņēmušies viņas pavalstnieki un kuras būtu spēkā

citu valstu-kontrahentu teritorijās, tikai tāpēc, ka šis sava pa-

valstnieka paraksts būtu atzīstams par spēkā esošu pēc

paraksta izdarīšanas vietas likumiem (2. p.).

2. Vekseļa un čeka saistības forma apspriežama pēc to

parakstīšanas vietas likumiem (3, resp. 4. p.). Attiecībā uz če-

kiem, bet ne vekseļiem, ir spēkā noteikums, ka pietiek ievērot

formu, kas paredzēta samaksas vietas likumā; šo noteikumu

pieņēma, lai atvieglotu un nodrošinātu čeku izdošanu un cirku-

lāciju; attiecībā uz vekseļiem tas ir pieņemts ari Krievijas vek-

seļlikumā, kurš formas ziņā uzskata par izšķirošu; vai nu

ārzemju likumu pēc vekseļa sastādīšanas un parakstu vietas

vai ari Krievijas vekseļlikumu (83. p.); sk. ari Civillikumu

levada XXXVI. p.
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Tomēr katra valsts-kontrahente var noteikt, ka vekseļa

vai čeka saistība, ko ārzemēs uzņēmies kāds viņas pavalstnieks
otra viņas pavalstnieka labā, ir spēkā attiecīgajā nacionālajā

valstī, ja šī saistība atbilst nacionālā likumā paredzētai formai.

3. To saistību spēks (efekts), ko uzņēmies tiešais vekseļ-

parādnieks, apspriežams pēc samaksas vietas likumiem; tur-

pretī to saistību spēks, ko uzņēmušies pārējie vekseļparādnieki,

apspriežams pēc to noslēgšanas vietas. No čeka izrietošo sai-
■v

_ _ _

stibu spēks apspriežams pec to noslēgšanas vietas.

4. Regresa prasību celšanas termiņi pēc vekseļiem un če-

kiem noteicami pēc to izdarīšanas vietas.

Protesta celšanas forma un termiņš pēc vekseļiem un če-

kiem un pārējo aktu forma, kas nepieciešami, lai paglabātu

tiesības pēc vekseļiem un čekiem, noteicami pēc tās vietas li-

kuma, kur jāizdara protests, resp. jānoslēdz akts. Šis noteikums

līdzinās Krievijas likuma noteikumam (84. p.).

5. Sevišķi attiecībā uz čekiem paredzēts, ka to personu

noteikšana, kas var būt par maksātājiem, atkarājas no čeka sa-

maksas vietas likuma. Bet ja pēc šī likuma dokumentam,netiek

atzīts čeka spēks, sakarā ar maksātāja personu, tad ar to netiek

aizkārta pārējo uz čeka izdarīto uzrakstu spēkā esamība. Kon-

fliktu normu konvencija atrada par izdevīgāku, — lai izvairī-

tos no „inelegantia iuris", savienot vienā vispārējā pantā visus

gadījumus, ko attiecina uz čeka samaksas vietas likumu; seko-

jot tādai sistēmai, konvencija noteic (7. p.), ka samaksas vietas

likums, starp citu, nosaka: vai ir pielaižami čeki ar termiņu

pēc uzrādīšanas tādā un tādā laikā,, vai ir pielaižami un spēkā

čeki, kas izdoti pirms tanīs uzrādītās izdošanas dienas; čeku ak-

ceptacijas, certifikacijas, konfirmacijas un vizas pielaižamību;

šķērsoto un aprēķina, čeku pielaižamību; čeka turētāja tiesību

uz segumu (attiecībā uz vekseļiem šo jautājumu normē izdoša-

nas vietas likums); čeka atcelšanas (atsaukšanas) pielaižamību;

soļus, kas sperami čeka nozagšanas vai nozaudēšanas gadījumā;

nepieciešamību izdarīt? protestu, lai paglabātu regresa tiesību.

Pamatojoties uz visu augšā teikto, es secinu sekošo:

1. 1930. g. Ženēvas konferencē pieņemtā Uniformā
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vekseļu likuma atkāpšanās gadījumi no Krievijas (1902. g.

izd.) vekseļlikuma nav tik svarīgi, ka valstis, kur ir spēkā

pēdējais, nevarētu pievienoties Ženēvas konvencijai par

vekseļtiesību unifikāciju, ievērojot tai paredzētās rezerves,

2. Ženēvas 1931. g. konferencē pieņemtais Uniformais

čeku likums, t. s. ārējo čeku tiesību jautājumos savās bū-

tiskajās daļās pamatojas uz vispārpieņemtiem čeku tiesību

principiem un tiem pamata principiem, kas pieņemti Unifor-

mā vekseļu likumā; tāpēc, pievienojoties konvencijai par

šo pēdējo, ir iespējams pievienoties ari konvencijai par čeku

tiesību unifikāciju, ievērojot tam paredzētās rezerves.

Prof. Dr. A. Loebers.
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Tiesu prakse.

Vai var apcietināt tirdzn. proc. lik. 410. p. (1921. g. redakcijā)
kārtībā personas, atzītas par maksātnespējīgiem parādnie-

kiem netirdzniecībā.

Tiesu praksē pēdējā laikā nāk priekšā gadījumi, kad kre-

datori, ierosinot lietas par parādnieku atzīšanu par maksātne-

spējīgiem netirdzniecībā, lūdz viņus apcietināt. Pēc manām

domām šis jautājums izšķirams negativi aiz sekošiem iemesliem.

Maksātnespējības lietas pie mums caurskatāmas pielikuma

pie civ. proc. lik. 1899. p. un 111. pielikuma pie civ. proc. lik.

1400.j p. piezīmes kārtībā, bet Latgalē tikai 111. pielikuma pie civ.

proc. lik. 1400. p. piezīmes kārtībā. Saskaņā ar 111. pielikuma

pie civ. proc. lik. 1400. p. 29. v. c. pantiem lietas īpar atzīšanu

par maksātnespējīgu netirdzniecībā izšķiramas tādā kārtā, ka

atzīstot parādnieku par maksātnespējīgu netirdzniecībā tiesa

viņu neapcietina,, bet ņem vienkāiši parakstu par dzīves vietas

neatstāšanu, saskaņā ar tā paša pielikuma 23. p. Ka parādnieki

šinī gadījumā nav apcietināmi, ir redzams ari no tā paša pieli-
kuma 29. panta, saskaņā ar kuru noteikumi par parādnieka per-

sonīgu apcietināšanu, kas izteikti tirdzn. proc. lik. 410. v. c. pan-

tos, neattiecas uz lietām par maksātnespējību netirdzniecībā.

Bez tam jāaizrāda, ka ari bij. Krievijas Senāts? savā Givilde-

partamenta spriedumā Nr. 185/81 izteicās, ka tirdzn. proc. lik.

noteikumi par parādnieka apcietināšanu neattiecas uz lietām

par maksātnespējību netirdzniecībā.

Beidzot ari Saeima, pārgrozot un papildinot civilprocesa li-

kumu (skat. 1931. g. 11. jūlija Valdības Vēstnesi Nr. 150), nav

nemaz atcēlusi minētā civ. proc. lik. 111. pielikumu pie 1400. p.

piezīmes 19.—30. p. p. un pielikuma pie civ. proc. lik. 1899. p.

1. p.

G. Z. Rubinšteins,

zvērināts advokāts.
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Bibliografija.

Leo Petražicka Ti esību un valsts teorija sa-

karā ar mācību par morāli. Pamata vilcienos at-

stāstījis, līdz ar komentāriem, Kārlis Ducmanis, autora bij. mā-

ceklis. Rīgā 1931. g. 356 lpp.

K. Ducmaņa darbs ir Petražicka mācības par tiesībām un

valsti saīsināts atstāstījums latviešu valodā, Autors licis sava

darba pamatā divus minētā zinātnieka darbus: 1) BBeAeme b-l

H3y*ieHie npaßa h HpaBCTBeHHOCTH, 1907
un 2) Teopin npaßa

h rocyAapcTßa bts cbh3h ct> Teopien HpaBCTBeHHOCTH I—II, 1907,

un devis sakarīgu pārskatu par Petražicka tiesību mā-

cības metodoloģiskiem un psicholoģiskiem pamatiem, pēc

kam atstāstījis ari pašu tiesību teorijas saturu. Bet bez

tam, ievērojot,, ka Petražicka mācība vēl līdz šim nav

pilnīgi publicēta presē, autors savam darbam pievienojis

pielikumus, kas sastādīti pēc Petražicka lekciju pie-

zīmēm: Tiesiskā motivācija un sabiedriskā kārtība

(I. pielikums) un Raksturu pārveidošana individā un masās

(11. pielikums). Beidzot, lai novērstu dažus tipiskus pārpratu-

mus, kas ceļas dažādu lasītāju aprindās pirmoreiz iepazīstoties

ar Petražicka mācību, K. Ducmanis ievietojis grāmatā veselu

virkni savu paša rakstu, kas veltīti kritisku uzbrukumu analizei

pret Petražicki, kādi priekškara laikā parādījušies latviešu

presē.

Novērtējot K. Ducmaņa darbu, jāsaka, ka viņa dotais psi-

choloģiskās tiesību teorijas atstāstījums izpildīts ar lielu rūpību

un mīlestību uz priekšmetu un, zināms, var noderēt kā labs

ievads mācībā par šo sarežģīto doktrinu. Starp citu, lasītājs

apskatāmajā grāmatā dabū pilnīgi skaidru priekšstatu par Petra-

žicka metodoloģiskiem un psicholoģiskiem uzskatiem un par

psicholoģiskās tiesību teorijas būtību. Bet tomēr jānožēlo, ka

uzsākot savu lielo un derīgo darbu, autors nav bijis pietiekoši
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uzmanīgs jautājumā par avotiem, kurus vajadzēja likt šāda dar-

ba pamatā. Šai ziņā mums autoram jāizsaka vesela virkne pār-

metumu.

Autors, kā redzams no viņa priekšvārda, pabeidzis savu

darbu 1912. gadā un tāpēc viņam bij iespēja savā darbā izmantot

Petražicka darbu pēdējos izdevumus. Turpretī viņš ņēmis sa-

vam atstāstījumam par pamatu attiecīgo darbu priekšpēdējos

izdevumus (sk. priekšvārda XIII. lapp.). Ja ari tam nav bijis

ļaunu seku „levada" atstāstījumā (1907. g. 2. izd. sakrīt ar

1908. g. 3. izd.), tad tomēr tas ir stipri mazinājis «Tiesību teo-

rijas" atstāstījuma vērtību: tās 1. — 1907. g. izdevums atšķiras

no otrā•—,1909/10. g. ■— ar to, ka viņā vēl nav mācības par tie-

sību iedalīšanu privātās un publiskās, kas otrā izdevumā aiz-

ņem 100 lapas puses (11, 647.—746. lapp.). Tāpēc latviešu lasī-

tājam nav iespējams iepazīties ar Petražicka autentiskiem uz-

skatiem nevienšaiproblēmā, betari ar viņa mācību par saimnie-

ciskās iekārtas veidiem (kapitālistiska, sociālistiska iekārta

v. t. t.). Ja autors būtu izlietojis 2. izdevumu, tad viņam ne-

būtu vajadzējis pielikt savai grāmatai I. pielikumu, kas sastā-

dīts pēc lekciju piezīmēm.

Tālāk, ja ari mēs varam tikai apsveikt autora cenšanos pēc

iespējas pilnīgāk atstāstīt Petražicka uzskatus, neaprobežojoties

ar tā materiāla reprodukciju, kas ietilpst abos augšā minētos

darbos, tad tomēr jāpiezīmē, ka šāds lietas uztvērums viņam

uzlika ari nopietnus pienākumus, K. Ducmanim, pirms atstāstīt

prese savu studenta piezīmju saturu, vajadzēja sīki nodibināt,

vai attiecīgās idejas nav atspoguļojušās kādos citos Petražicka

iespiestos darbos. Diemžēl, viņš to nav darījis. Sastādot savu

11. pielikumu: «Raksturu pārveidošana individā un masās", viņš

pilnīgi ignorē to, ko Petražickis, sakarā ar šo 'jautājumu, teicis

savā grāmatā: yHZBepczTeT"L z HayKa, i, 1907., 189. un sek.

lapp. Tāpat, izstrādājot pārskatu mācībai par motivācijām

(I. pielikums), autors tā papildināšanai nav izlietojis grāmatu:

JAkiiiz, āzpjKeßaa zrpa, z Teopia 9KOHOMZHecKzxT> Kpz3zcoß ,L, I,

1911, 1.—90. lapp., un Petražicka socioloģisko uzskatu pārskata
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papildināšanai viņa pazīstamo rakstu žurnālā „fOpHAimecKiāi
B-ECTHHKTb" 1913, II: „rCb Bonpocv o COUiaJIbHOMI» HAeajrfc BT*.

Bo3poiKAeHiH ecTecTßeHHaro npaßa."

Beidzot, nevar ari pilnīgi piekrist tiem principiem, pie kā-

diem autors turējies saīsinot Petražicka tekstu. Atstāstot

«Tiesību teorijas" saturu, viņš tīši izlaidis divas svarīgas noda-

ļas — III.: «Šolaiku svarīgāko tiesību teoriju pārskats un kri-

tika" un IV.: «Par tiesību elementiem", turpretī ierādījis loti

daudz vietas (gandrīz trešo daļu no visas grāmatas, 100 lap-

puses, 203.—303.) Petražicka mācības analizei par pozitivo tie-

sību veidiem. Mēs domājam, ka autora darbs būtu daudz man-

tojis, ja būtu darīts otrādi. Lai pareizi izprastu psicholoģiskās

tiesību teorijas vispārējos principus, ko autors ir centies veici-

nāt (Priekšvārds, XII.—XIII. lapp.), daudz svarīgāk ir iepazīties

ar divām pirmām nodaļām, nekā ar pēdējo, kas veltīta jautāju-

miem, kuri var interesēt tikai juristus speciālistus.

Tādi apsvērumi rodas lasot K. Ducmaņa darbu. Bet zi-

nāms, tie nenoliedz, ka šim darbam ir nozīme kā vērtīgam avo-

tam, no kura var iepazīties ar psicholoģisko tiesību teoriju. At-

liek tikai vēlēties, lai šī grāmata plaši izplatās mūsu juristu

starpā.

A. Krugļevskis

Redaktors: Docents K. Dišlers.

A. Gulbja grāmatu spiestuve Rīga, Ausekļa iela 9
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