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Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes

zemniekiem.

Kr. Upelnieks.

(Godalgot? ar Krišjaņa Barona prēmiju 1936. g. 8. marta.)

Saturs: 1. Priekšvārds. 2. levads. 3. Uzvārdu došanas tiesību avoti un to

kritika; I. leradumu tiesības. 11. Likums: a) Kurzemes un Vidzemes

zemnieku likumi, b) Patentēs. 111. Tiesu prakse. IV. Revīziju saraksti.

4. Uzvārdu došanas norise. 5. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes

zemniekiem pēc muižu revīziju sarakstiem. 6. Noslēgums. 7. Pielikumi.

Archīvi. Literatūra.

1. Priekšvārds.

1935. g. 1. jūlijā pagāja 100 gadi kopš uzvārdu došanas

Kurzemes zemniekiem. Vidzemniekiem uzvārdi doti apm.

12 gadu agrāki, 1822/26. g. g., bet šī notikuma 100 gadu jubi-

leja toreiz, 1922. gadā, tāpat arī šoreiz dienas presē palika ne-

pamanīta un neatzīmēta.

Kā šis tiesiski loti svarīgais un nozīmīgais notikums ir

norisinājies, par to attiecīgās ziņas meklētas mūsu valsts v. c.

archīvu dokumentos. Šai sakarā, attiecībā uz Vidzemi, izpētīti:

Alsviķu (Alswig), Ārciema (Erkūll), Bērzones, Beļavas (Kor-

tenhof), Drustu, Dzērbenes (Serben), Erglu (Erlaa), Gatartas,

Idus (Idwen bey Salisburg), Jaunpils (Jurgensburg), Jumpra-

vas (Gros- und Klein-Jungfer(n)hoff), Karju (Neu-Karrishof),

Kolberģu (Goldbeck), Kalsnavas (Alt-Kalzenau), Lubānas,

Omuļu (Homeln), Vec un Jaun Piebalgas, Praulienas, Patkules

(Gilsen), Slokas, Salas (Holmhof), Salacas (Alt- un Neu-Salis);

Smiltenes, Valtenberģes (Salisburg bey Ibden), Spāres (Spah-

renhof), Skrīveru (Romershof), Vijciema, Liel-Straupes, Zie-

meru (Semershof), Zādzenes (Saadsen), bet, attiecībā uz Kur-

zemi: Bārtas (Ober-Bartau), Blīdenes, Brocēnu, Bornsmin-

des, Codes, Ceraukstes, Dignājas, Dobeles, Dunavas (Podunai),

Ekengrāves, Gārsenes, Griķu, Gaiķu, Kabiles, Kazdangas,

Kuldīgas, Kalētu, Jaun-Svirlaukas (Neu-Bergfried), Mūrmuižas
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(Nurmhusen), Nīcas (Nieder-Bartau), Penkules (Pankelshof),
Pāces (Patzen), Rešu (Reschenhof), Rucavas, Rundāles,

Skrundas, Slēkas, Stendes, Saukas (Alt-Saucken), Saules (Alt
und Neu Raden), Šlosberģes, Slagunes, Ugāles, Užavas, Vār-

mes, Vecmuižas (Neuguth), Tadaiķu un Zantes kroņa un pri-

vāto muižu revīziju saraksti par 1795.—1858. g. s.

No pagastu tiesu spriedumiem, diemžēl, varēts izmantot

tikai: Gatartas muižas valsts tiesas 1818.—1835. g. g. spriedu-

mus, Liel-Straupes pagasta tiesas 1824.—1827. g. g. spriedumus

un Alsviķu pagasta tiesas 1838.—1848. g. g. spriedumus.

Pagastu tiesu aktis un spriedumu grāmatas, sakarā ar pa-

gastu un draudžu archīvu postījumiem kara, bēgļu, vācu oku-

pācijas, bermontiešu un lielinieku laikos, valsts archīvā repre-

zentētas visai trūcīgā skaitā, 1

pie kam tieši par 1822/ 26. g. g.

Vidzemē un 1834/35. g. g. Kurzemē, t. i. par laiku, kad uzvārdi

doti, valsts archīvā nav nevienas tiesu spriedumu grāmatas.

Laimīgā kārtā bija pieejama privātās rokās esošā „Gatartas

muižas valsts tiesas" spriedumu grāmata par 1818.—1835. g. g.,

kas tad arī izlietota.

Vidzemes muižu revīziju saraksti valsts archīvā jau sa-

kārtoti un numurēti. Kurzemes muižu revīziju saraksti līdz

1936. 'g. februāra mēnesim vēl nebija pabeigti sakārtot un tāpēc

atsaucēs uz avotiem archīvā numuru nebija iespējams uzrādīt

un bija jāmin attiecīgās muižas nosaukums.

2. levads.

Vārds un uzvārds mūsu laikos ir neatņemamas cilvēka kā

tiesību un pienākumu subjekta, citiem vārdiem, kā personas

sastāvdaļas, jo, kā prof. Blese saka, „ikdienišķais domāšanas

veids parasti uzskata vārdu par paša cilvēka jēdziena iemie-

sojumu visā viņa būtības pilnībā."
2

Ja vārda (plašākā nozīmē) izcelšanās atvedināma no tiem

neizdibināmi seniem laikiem, kad radās cilvēku kopdzīves

visprimitīvākās formas un kad vārds bija atsevišķa individa

Kronhns. ļ. Lattijas pagastu nu draudžu archīvi. 458—472. lp. p-

Blese, E. I.atviešu personu vardu un uzvārdu studijas, ī. 4. lp. p.
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vienas vai otras īpašības, fiziska defekta, etc. apzīmējums,

atšķirībai no citiem īpatņiem, — pasaukšanai, uzrunai, v. tml.,

tad uzvārds ir jau daudz vēlāku laiku darinājums, kad kop-

dzīves formām attīstoties, zemes iedzīvotāju skaitam pieau-

got, v. t. t. ar kādu atsevišķa īpatņa īpašību apzīmējošu vārdu

vien nebija iespējams iztikt.' Bez tam viena un tā pati īpa-

šība un pie tam vienādā pakāpē, varēja piemist daudziem indi-

vidiem, bet lai pēdējos vienu no otra atšķirtu, radās vajadzī-

ba pēc vēl kāda cita apzīmējuma, nosaukuma v. t. t.

Principiālas atšķirības starp vārdu un uzvārdu nav. Uz-

vārds ir tikai vēlākos laikos radies un tā rašanās motīvi ir

galvenā kārtā praktiskas dabas. Tur, kur novērojumiem pie-

ejams ilgāks attīstības posms personu vārdu un uzvārdu vēs-

turē, tur viegli saskatāms, kā uzvārds veidojas no personu

vārdiem un vietu nosaukumiem. 4 Daudzos gadījumos, kā zi-

nāms, personu vārdi (praenomina) ir tikai dažādu, zināmam

individam mazāk faktiski piemītošu, vairāk vēlamu ētisku,

fizisku vai citu kādu īpašību apzīmējumi, jo vārds tiek dots

bērnam, kura labās vai sliktās, teicamās vai pelamās īpašī-

bas vēl nemaz nav zināmas, nav izveidojušās. Te vārdam

piemīt vēlamības raksturs: vēlamu cēlāka rakstura īpašību

apzīmējumus vecāki dod saviem bērniem par vārdiem. Pār-

liecībā, ka vārds var ietekmēt bērna likteni, senatnes tautas

— senie indieši, grieķi, romieši, ģermāņi, kā arī mūsu baltu

senči v. c. ir bijuši visai apdomīgi vārdu došanā, saistīdami

ar to savas cerības un gaidas. Šo uzskatu reminiscences sa-

stopamas vēl mūsu dienās, kaut gan vispārīgi, cilvēka intel-

lektam attīstoties, senie, ar vārdu saistītie, uzskati stipri mai-

nījušies, un vārds arvienu vairāk atsvešinājies no paša cil-

vēka.5

Uzvārds atbilst latīņu „cognomen" un senatnē apzīmēja

kādu faktisku, garīgu vai fizisku īpašību, kas kādam tiešām

kādreiz piemitusi. Šīs īpašības apzīmējums pārgāja uz vi-

ņas nesēju no sākuma kā individuāla palama (Spottname) vai

8 Sal. 1819. g. Vidzemes zemnieku likumu 11. S.

4 Blese, E. Mūsu uzvārdu pētīšanas uzdevumi, 163. lp. p.

5 Blese, £. Latv. pers. vārdu un uzvārdu studijas, L, 5. lp. p
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vārds, kas savukārt jau agri tika piešķirts šā pirmā indivi-

duālā vārda īpašnieka pēcnācējiem un pie romiešiem patie-

sībā kļuva par uzvārdu mūsu tagadējā nozīmē.
6

Šādā nozīmē personu vārdus sastopam arī vecākos do-

kumentos par Latviju.

Indriķa chronikā sastopam šādus latviešu vārdus: Do-

ti s un Pai ķ i s (Letthorum vero dc Beverin seniores Do-

tē et Payke),
7 Druvvaldis (filii Thalibaldi, Rameko et

Drunvalde),8

Vargr i b i s (Meluke et VVargribbe, allii qui-

dam Letti fratrum militiae),
9

Robo ā m s (inter quos — Let-

thos — erat Roboam),10 Rus i n s (Ruscinus dc castro Sotec-

le), Varai d o t s (VVaridote dc Autine), Tālivaldis

(Talialdus dc Beverin), — seniores dc Letthis,
11

Varde ķ i s

(Letthum quedam VVardeke nomine),
12

Viesturs (Wes-

thardus, Semigallorum princeps)," etc.

Atskaņu chronikā: 1) Namejs (N ame i s c — zemgaļu

vadonis),
14

2) Šāb i s (zemgaļu kareivis,' — „Es was ein

vromer helt, hies schabe"),
15

3) Uti 1 c (kāds kursis, —

„ein boser kur").
16

No Libri Redituum atzīmēsim šādus latv. vārdus un uz-

vārdus: 1) Dravastēvs (Dravestove),
17

2) Min tis

(Minte et Zedune),18

3) Jānis Padoms (Johan Padoem

habet ortum pro 6 or. ad 10 annos.)
19

4) Hinseke Burtiņš

6 Blese, E. Musu uzvārdu pētīšanas uzdevumi, 164. lp. p.
7 Scriptores rerum Livonjcarum, L, 158. lp. p.
8 Ibid., 188. Ip. p.

9 Ibid., 1., 234. lp. p.
10 Ibid., 126. lp. p.
11 Ibid., 126. lp. p.
12 Ibid., 126. lp. p.
13 Ibid., 296. lp. p.
14 Ibid., Ditleb's von Alnpeke Livlāndische Reimchronik, 670. lp. p.
16 Ibid., 611. lp. p.
18 Ibid., 620. lp. p.
17 Napierskv, J. G. L., Die Libri redituum der Stadt Riga, 15.

lp. p.
18 Ibid., 6. v. 17. lp. p.
19 Ibid., 11. lp. p. Nr. 169.

Riga,
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(Burtvns),
20

5) Nikolajs Kovārnis (Nicolai Co-

worns),
21

6) Nikolajs Ķīvīte (Nicolaus Kiwit),
22

7)

Hinke Svētdiena (flinke Swetedene), 23 8) Nikolajs

Četrkājis (Nicolaus Tzettercav),
24

9) Bērtulis Mūr-

meis te r s (Bartholomeus Murmeister is schuldich 5 mr.

van svnem huse),
25

10) Alberts Sperviens (Albert

Sperwyn heft enen hof).26

Uzvārdi vispirmā kārtā radušies un sastopami pie pil-

sētu iedzīvotājiem.
27

Zemnieki saucās bez vārda vēl pēc cie-

matiem, resp. mājām, kur tie dzīvoja.
28

Plaši latviešu uzvārdu materiāli atrodami Rīgas nesēju

brālību biedru sarakstos.
29

Pēc prof. L. Arbuzova: „Im

Transportgewerbe arbeiteten natūrlich auch vereinzelte

Deutsche, aber die Trāgergilden waren im 15. Jahrhundert

und vermutlich schon von Anfang an lettische Genossenschaf-

ten.
30 Piemēra dēļ citēsim tikai nedaudzus no šiem uzvār-

diem un pie tam tikai neapšaubāmi latviskos:

Aus dem Bruderbuch der Ģilde der Lostr a g c r.

Neue Mitglieder 1452. Neue Mitglieder 1523

Juni 9. Anna Tykens.

Merten Garyesul. Yacup Delyten.

Bertolt Plynte.
Hvnrick Lapsyn.
Andrewes Stropeneke.

Katterina Sprogens.

20 Ibid., 53. lp. p. Nr. 326. 23 IbicL, 42. lp. p. Nr. 202.

21 Ibid., 80. lp. p. Nr. 604. 24 Ibid., 70. lp. p. Nr. 485.

22 Ibid., 84. lp. p. Nr. 655. 25 Ibid., 113. lp. p. Nr. 95.

28 Ibid., 164. lp. p. Nr. 363.

27 Napiersky, Über die Stellung der Familien- und Taufnamen

im Lettischen, 22. lp. p.
28 Jenšs, J. Tirdzniecība starp Rīgas pilsētu un zemniekiem XVII.

g. simtenī, 63. lp. p., A. Švābe. Smiltenes novada zemnieki 1601. un 1630.

gadā, 5.-6. v. sek. lp. p., A. švābe, Pagasta vēsture, 1., 116., 118. v. 275.

lp. p. un A. W. Hupel, Topographische Nachrichten, 11., 128. lp. p.
29 SPBA, manuskr. Nr. Nr. 9271

un 876.

30 Arbusov, L. Studien zur Geschichte der Lettischen Bevolkerung
Rigas im Mittelalter und 16. Jahrhundert, 84. lp. p.
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Zahler des Mitgliedbeitrages

1532.

Pawel Bulles. Andres Melnnes.

Clawyn Pukkyth. Jane Kapustgallyn.

Jacob Kuge. Jurgen Purytse.

Jans Melns. Andres Szagars.

Mitgliederbestand zwisch. Neue Mitglieder 1524.

(1565 v. 1577). Andres Semeletzes.

Andres Gulbe.
Neue Mitglieder 1540

.

Frederich Kāpurs. Lauvēns Paure.
Jacob Austrin.

Katharina, sine husfruwe.
Tomas Spalmitz. Tonnis Wilx,
a*ve*Puckki(z.

Anna, svn wiff.
Jacop P/a<*aj,«. Jaeob ttofe.
Jurgen Gai/ifs.

Mnnmrcthn. svn wiff.
Matz Rattenex.

Martyn SpeHke
Jost Wasserautz.

Matz Sprigguls. Neue Mitglieder 1463.

Peter Kannep. Aug. 15.

Clawyn Seen. Mattis Lettoro.

Yacob Dumpe. Magdalēna Somlyth.

Peter Selkallen wyff, etc. Hans Metnotes.

Katerina Putnyn.

Gotke ĪVamariten.

Aus dem Bruderbuch der Teilnehmer an der Drunke

Ģilde der Biertriiger. 1523.

Neue Mitglieder 1523. Kersten Pouone.

Clavves podenekes ... Martin su//a"
Michahel, Lutke ...

vvetse kalpun.

Martyn Spelmans.

Teilnehmer an der Drun- Neue Mitglieder 1542.

ke 1524. Laurentcz Rudinsch,

Kersten Pomne. syn wiff Aleithe.

Laurens Pulke. Hermen Sutte.

Pawel Kurmys. Sausze Jānis.
Clawes Seltynn.

Kersten Kyse. Neue Mitglieder 1464.

Tomas Suttyn. Mai 20.

Hermen Podekaje (?), etc.
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Tāpat arī Rīgas landfogtejas (Landfogtei der Stadt Riga)
aktīs81 atrodam ne mazumu latvisku uzvārdu: Andresz

Coy c, VVilme Curlebeke, Hinrich Dros te, Mel-

chior Jos t, Marcus Kasockepoge, Caspar Kok c,

Hans Kruse, Caspar Padel, Gert Paut, Petter

Ras z c, tieinrich Seed c n s, Hans Sib c n s,
32 Crist

Abe 1, Andres Gul b c, Ewart Mutzenek, Hinrich

Breesche, Hansz Gabb a 1 s, Andres Rext i n g,

VVillum Sem c 1, Pawel Migla, Andres Putn i n g,

Peter Buli, Jurre Savs i n g, Hinrich 0s v 11, Tonnis

Ba 11 oh t, Jūrgen Laurs, Martin Back i s z, Michel

osel v n g, Peterr Pu 11 ne,
33

etc, etc.

No ordeņa mestra Valtera von Plettenberga 1494. g. 29.

sept. izdotās lēņu grāmatas redzams, ka trešā tiesa no tās

zemes, kuru agrāk lietojis Jānis Melnmežs (Jane Mele-

mes), iznomāta kādam Kocham.
34

Bij. Prūsijas ministra (1933. g.) Gaiļa resp. Gayl

senči bijuši latvieši, Kurzemes zemnieki un viņiem to tagadē-

jais uzvārds bijis jau ap 1515. g. Brīvkungs Eduards von

Firkss savā rakstā: „Die Familie Gayl m Kurland" norāda,

ka šī ģimene Kurzemes muižnieku sarakstos (matrikulā) ie-

vesta tikai 1845. gadā, pie kam piezīmē: „Die Bezeichnung

Rechtfinder und die Belehnung nach kurischem (minderem)

Rechte zeigen es unzvveifelhaft, dass vvir es mit einem Bauer

zu thun haben." 35

Grobiņas draudzes baznīcas grāmatās par 1598. gadu sa-

rakstā: „Was die būrgerschaft zur kirchen gegeben" atrodam

vairākus latviskus uzvārdus: Jahn VVardull un Juk-

11 Sk. Bulmerincq, A. Vier Būcher der Landvogtei der Stadt Ri-

ga, I—III.

32 Ibid., 11. Sk. 547.. 25.. 559.. 91., 65., 127., 40., 88.,

95., 84., 370. un 374. lp. p.

33 Ibid., A. 111. Sk. 475., 270., 272., 274., 276. un 278. lp. p.

34 Vidiņš, A. Livonijas brīvzemnieki, 15. lp. p.

35 Fircks, Ed. v. Frhr.. Die Familie Gayl m Kurland, 59—81. lp.
p., sal. A. švābe, Pagasta vēsture, 1., 136. lp. p.
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kurn Jahnen einwohner, un par 1613. g.: Jacob Poth

(Pods?). 36

Virsfiskala Miķela Hornunga sūdzības lietā Vidzemes hof-

tiesai 1637. g. pret rotmistri Frīdrichu Vilhelmu Patkulu, Ķie-

ģeļu muižas īpašnieku, kā liecinieks figūrē kāds kurpnieks

Pēteris Grēks no Limbažiem. 37

Griezes draudzes baznīcas grāmatās par 1785. g. atro-

dams ieraksts: „Dom. Reminiscere. Jaunsemme Krists

no Novidvvor hat eine neue wohnung bezogen," un Kabiles

draudzes bazn. gr.: „Neue wirthe sind dieses (1798) jahr ge-

worden: a) Ujes Jaun Sprizze mit dem zunahmen Tupel."
38

Rīgas ostas vateršauta grāmatā no 1816. g. sastopam

latviešu uzvārdus: Jan Kruming, Cari Stirne, Martien

Kru s c. Bet turpat arī atzīmēts junga Jānis-Gusts, Pētera

dēls (Johan Gust Peter Sohn), kam uzvārda vēl nav.
39

No Neu-Karrishof (bij. Vidzemes gub. igauņu daļā) 1816.

g. revīz. sar. atrodam, ka „Rikandi" māju saimniekam ir uz-

vārds Auz i ņ š.
40

Jaunpils (Jūrgensburg) muižas, Rīgas ap-

riņķī, brīvzemniekiem arī jau 1816. g. ir uzvārdi:41

2. Brumeister Wirth Mikkel Antz Sohn

Gesinde. des Wirthen Schwester als ein freier Mensch m

Sohn Crist: Wittenburg. Riga angeschrieben.

3. Rekke des verstorb. freien Men-

Gesinde schen Adam Gelbalowsky sind von hier im Jahre

Sohne: 1) Jahn 1815 fort gegangen.

2) Dāvid

3) Adam

36 Sloka, L. Kurzemes draudžu chronikas, 11., 39.—40. un 42. lp. p.

37 Bērents, P. Kāda lapa no Vidzemes kultūras vēstures XVII. g.

s., 236. lp. p.

88 Sloka, L. Kurzemes draudžu chronikas, 11., 119. un 224. lp. p-

Turpat piezīme: «Dieser mensch wurde zweymal aus dem soldaten

stande erretet v. einmal rettete ihn Gott vom blitz, als s. bruder ne-

ben ihm erschlagen wurde v. s. mutter auch.»

39 ROVA., munsturrullis par 1816. g.

40 VA., Vidz. mž. revīz. sar. par 1816. g. („Neu-Karrishof").

41 VA., Vidz. mž. revīz. sar. Nr. 169.
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5. Trilitz der Wirth Indrik Grentsche- freie Menschen.

Gesinde roitsch, Jahns Sohn

dessen Weib Anne Grentsche-

roitsch, Andres Tochter.

S6hne :

1) Adam Grentschemitsch

1) Peter Grentschemitsch.

Tāpat arī Penkulē (Pankelshof) 1826. g. rev. sar. pie-

vienots brīvlaužu saraksts:
42

Freije Leute:

1. Johan Christian Salzmann, nach Missliof.

2. Christian Melzer, Schneider nach Stalgen

3. Cari Friedrich Tepper, Schmidt Im Zunft Oklad der Stadt Mitau

Nro: 95 verzeichnet.

4. Friedrich Rudolph Tomaschem- Im Zunft Oklad der Stadt Mitau

sky, Schmidt. Nro: 1422 verzeichnet.

5. Joliann Jacob Pahlmann deu- Im simplen Biirger Oklad der

tscher. Stadt Mitau Nro: 110 ver-

zeichnet.

6. Anss Basmol freier Lette (71 g. Von Stadt Magistrat Mitau Be-

vecs). scheinigung Nro: 75 vom 3-r

Septh. 1819, von Zahlung der

Abgaben entbunden.

7. Janne Danielsohn, freier Lette. Im Akkerbautreibende Oklad

No: 74 der Stadt Mitau ver-

zeichnet.

Pirmo četru personu tautība sarakstā nav uzdota, bet

Johann Jacob Pahlmann apzīmēts par vācieti un pēdējie divi,

Ansis Baswols (?) un Jānis Danielsons — par brīviem lat-

viešiem. Viņiem visiem ir jau uzvārdi.

Skrīveru (Romershof) muižas 1795. g. revīzijas sarakstos

atrodami 18 brīvzemnieki latvieši, bet tiem uzvārdu nav:
48

42 VA., Penkules (Kurzemē) mž. revīz. sar.

43 VA., Vidz. mž. rev. sar. Nr. 386. Sal. A. W. Hupel, Topogra-
phische Nachrichten, 11., 128. lp. p.: „Erbleute die frey werden, nehmen

gemeinizlieli einen Geschlechtsnamen an, den sie von ihrem ehemaligen
Land oder ihrem Vater entlehnen". Taču, kā redzams no augšējiem
piemēriem, uzvārdi brīvzemniekiem nav vispārēja, bez izņēmumiem,
parādība.
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19. Wirth Peter ein fremder 1

(sarakstā svītrots)

29. Wirths Vater Jacob ein freier Kerl i

34. der Kriiger Jacob nebst 2 Sohne 3

do Aufzoglinf Krischan 1

do der Kriiger Mickels nebst 4 Sbhne: Jahn, Andres, Adam, Mickels 5

36. der Kriiger Jahn 1

do Aufzbgling Martin und Tagelohner Krischan 2

do 2 Knechte Jahns 2

18

Turpretim Spārē (Spahrenhof) visiem saimniekiem un ari

kalpiem jau 1816. g. ir uzvārdi, pie kam saimnieku uzvārdi

nav atvasināti no māju vārdiem (1811. g. revīzijas sarakstos

uzvārdu vēl nav). Taču šie uzvārdi nav palikuši un 1822.126.

g., kad notika uzvārdu došana uz likuma pamata, visiem ar

maz izņēmumiem doti citi uzvārdi: 44

1. Schopa Gesinde.

1816. g. 1826. g.

jetziger Wirth Jahn Sukkur Jahns Martinsohn Jahn Jahns Sohn.

Sohn.

Jahn Kasak, Peters Sohn. Kaschka Jahn Peters Sohn.

Knecht Ansche Kalleisoh(n), Peters Zirrits Ansch Peters Sohn.

Sohn.

2. Leel Meschkreevv Ges.

Jurre Muzzeneek, Jehkobs Sohn. Kaschka Jurre Jacobs Sohn.

4. Melder Gesinde.

Wirth Jehcob Laitis, gest. 1813.

Sohn Jahn Laitis. Jchcobs Sohn. Lustmann, Jahn Jacobs I-r Sohn.

6. Kalna Leelmarsch Ges. v

Wirth Jahn Smeedris, Jurre Sohn. Rubbis Jahn, Jurres Sohn

v. t. t.

44 VA.. Vidz. mž. revīz. sar. Nr. 450.
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Dažos gadījumos, ka jau minējam, tomēr palikuši arī

1816. g. uzvārdi:

3. Mass-Meschkreew Ges.

' 1816. g. 1826. g.

Alter Wirth Jahn ĪVahlodse, Jecobs Wahlodse Jahn, Jacobs Sohn.

Sohn.

Jetziger Wirth Mahrz U nhlodse, IVahlodse Mahrz, Jahns Sohn.

Jahns Sohn.

Vec- un Jaun-Saulē (Alt und Neu-Rahden) kalpiem jau

1834. g. revīzijas sarakstā, tā tad pirms oficiālās uzvārdu

došanas, ir jau uzvārdi un, pa lielākai daļai, tie šos uzvārdus

paturējuši arī 1835. g. pie uzvārdu došanas.

Arī Jaun-Svirlaukas (Neu-Bergfried) muižas 1834. g. re-

vīzijas sarakstā (sastādīts 1834. g. 21. martā) ir jau uzvārdi,

bet vai šie uzvārdi arī visiem palikuši, trūkstot 1835. g. sa-

rakstam, nav iespējams konstatēt. Kā savādība atzīmējams,

ka Jaun-Svirlaukā 1834. g. revīzijas sarakstā sievietēm, ku-

rām nav vīriešu kārtas piederīgo, — nav arī uzvārdu, piem.:
45

11. Garwehder Gesinde. Jecobs Tochter Darte, 20 g. v.
.

Jahnes Tochter Triene, 13
„ „ J. Uzvārdu nav.

Jecobs Tochter Liebe, 13
.. ..

j

17. Stubbes Gesinde. Petters Wittwe Grehte 80
„ ..

KristiansToclītrr Anne 22
„ ..

Spritzes TochterMadde 18
..

(
Uzvārdu nav.

v. t. t.

Augšā minētiem līdzīgu piemēru mēs varētu sameklēt

daudz, bet tiem nav nozīmes attiecībā uz mūs interesējošo

jautājumu, jo mūsu nolūks nav pētīt vārdu un uzvārdu izcel-

šanos un attīstību vispār. Šāds darbs piekrīt valodniekam,

ne juristam un tamdēļ vairāk un sīkāki pie uzvārdu vēstures

pirms to došanas uz likuma pamata, neuzkavēsimies. 46

Uzvār-

45 VA., Kurzemes (Jaun-Svirlaukas mž.) revīz. sar.

48 No latv. zinātniekiem pie uzvārdu pētīšanas darba kā pirmais
ķēries prof. E. Blese savā doktora disertācijā, kas iznākusi papildinātā
un pārlabotā veidā ar nosaukumu: ..f.atviešu personu vārdu un u/vāniu
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di, kur un kam tie ir bijuši, nav vispārīga parādība, bet gan ti-

kai atsevišķi gadījumi. 19. g. s. divdesmitos-trīsdesmitos ga-

dos Kurzemē uzvārdi jau gan sāk izplatīties, tomēr formāla

juridiska pamata tiem nav, vinu rašanā, attīstībā un zušanā

nekādas savstarpējas vai vispārīgas likumības nav novēroja-

mas. Valda gadījums un paradums.

Uzvārdi, šī vārda mūsdienu nozīmē, doti un pastāv uz li-

kuma pamata: Vidzemē 1822./26. g. g. un Kurzemē — 1834./35.

g. g. —

3. Uzvārdu došanas tiesību avoti un to kritika.

Parastie tiesību avoti, kā zināms, ir pieci: 1) likums, 2)

ieradumu tiesības, 3) tiesu prakse, 4) tiesību zinātne un 5)

autonomija.

Minētiem tiesību avotiem nav vienāda nozīme visās juri-

diskās disciplīnās un tāpat arī atsevišķos tiesību jautājumos.

Uzvārdu došanas jautājumā vislielākā nozīme piekrīt pirma-

jam un otrajam, t. i. likumam un ieradumu tiesībām, un pēc

tam trešajam, — tiesu praksei.

I. leradumu tiesības.

Vidzemē līdz 1822./26. g. g. un Kurzemē līdz 1834./35. g.

g. uzvārdi, kur un kam tādi bija, pastāvēja uz ieradumu tiesī-

bu pamata. Tos varēja arī pārmainīt pats pēc savas vēlēša-

nās, vai arī tikt no citiem „ielamāts",
47

vai arī tie pārgrozī-

jās mainot dzīves vietu.
48

Pēc tam, kad uzvārdi bija doti uz

studijas, 1. Vecākie personu vārdi un uzvārdi." Pirms prof. Bleses par

latv. uzvārdiem savā laikā rakstījuši Napīrskis, J. H. Woldemārs, Jel-

gavas mācītājs R. šulcs, K. Mīlenbachs, māc. H. Grīners.

47 Sal. Schulz, R. Über die lettischen Eigennamen, 20. lp. p. un

Napierskv, Über die Stellung der Familien- und Tauf-Namen im Letti-

schen, 23. lp. p. Sk. arī H. Tiebe, Lief- und Esthlands Ehrenrettung,

226. lp. p.

48 Jenšs, J. Tirdzniecība starp Rīgas pilsētu un zemniekiem

XVII. g. simtenī, 63. lp. p. Sal. A. Švābe, Pagasta vēsture, 1., 389. lp. p. un

A. W. Hupel, Topographische Nachrichten, 11., 128. lp. p.:

„Die Knechte andern ihren Namen mit jedem neuen Wirth, oder sie

nennen sich nach ihren Vātern. Auch ein Wirth muss seinen Namen
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likuma, — resp. attiecīgu noteikumu (Kurzemē) — pamata un

tos pārmainīt vai pārgrozīt varēja tikai vairs likumā vai no-

teikumos paredzētā kārtā, ieradumu tiesību loma uzvārdu

jaunradīšanā un pārveidošanā izbeidzās. Ja arī, kā vēlāk

redzēsim, ir notikusi novēršanās no šā principa, tad tā ma-

zāk izskaidrojama ar ieradumu tiesībām, vairāk ar patvaļu
un likuma noteikumu apzinātu vai neapzinātu pārkāpšanu.
Palamas un „ielamāšana" ir pastāvējušas arī pēc uzvārdu do-

šanas, t. i. pēc 1822.126. un 1834./35. g. g., bet radīt jaunus vai

pārgrozīt pastāvošos uzvārdus vairs nebija iespējams.

Gan, ja salīdzinām uzvārdu grafisko formu 100 gadu at-

pakaļ ar to pašu mūsu dienās, nereti atradīsim ievērojamas at-

šķirības, bet tās stāv sakarā ar latviešu valodas un rakstības

vispārējo attīstību. Un tad pat mums būs jāatzīst, ka šo uz-

vārdu fonētiskā puse ir palikusi negrozīgi tā pati vecā.

Šādas grafiskas pārmaiņas uzvārdu transkripcijā sevišķi

novērojamas neķītro uzvārdu rakstībā.

11. Likums.

a) Kurzemes un Vidzemes zemnieku likumi.

No likumiem, kā uzvārdu došanas tiesību avotiem, pirmā

vietā stāv Krievijas ķeizara Aleksandra I. apstiprinātie: 1817.

g. 25. augustā Kurzemes un 1819. g. 26. martā — Vidzemes

zemnieku likumi, un, otrā vietā, — Vidzemes un Kurzemes

civīl-gubernātoru un Rīgas kara gubernātora, toreizējo Balti-

jas provinču civīlā ģenerālgubernatora marķīza Pauluči izdo-

tās patentēs, resp. instrukcijas vai noteikumi par uzvārdu do-

šanas kārtību un izvešanu dzīvē.

1817. g. Kurzemes zemnieku likumi par uzvārdu došanu

tieši nerunā. Vienīgie likuma panti, kurus kaut kā varētu

andern, sobald ihm ein anderes Land zu bebauen angewiesen wird, wen

er nicht von seinem Herrn die Erlaubniss erhalt, den alten oder seines Va-

ters Namen bevzubehalten". Sk. L. Sloka, Vidzemes draudžu chroni-

kas, 111., 54. lp. p.: ,Jurken Stihpar jetzt Wez Kallejs Jur" ...
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vest sakara ar uzvārdu jautājumu, ir 42.—44. §§~ kuri ta lai-

ka latviskā tulkojumā
49

skan šādi:

§. 42.

„Pehz to skaitļu, ko ta dallischana parahda, islassa tas

dsimts kungs tohs zilwekus, kam no ikkatras schķirras, ar sa-

wahm atškirrahm un no-atšķirrahm waijaga brihweem

tapt par eetaisischanas laiku, eeksch ta pirmā brihwibas rin-

des gadda. — VVinsch saraksta wiņņu wahrdus eeksch tahdas

grahmatas, kā ta ar to rakstu B. klaht likta preekschsihme

parahda."

§ 43.

„Eeksch tahdas rullēs pawahrdeem waijaga buht:

1) Tee wahrdi to zilweku, kas no wissahm schķirrahm un

wiņnu atschķirrahm un no-atschķirrahm pee brihwibas buh-

schanas par eetaisischanas laiku peetohp, zik to irr parahda
tas skaitlis, ko ta dallischana isnessa.

2) Tee wahrdi to zihveku, kas bez peerehķinaschanas, pee

brihwibas, par eetaisischanas laiku, peetohp.

3) To atlikkumu preeksch nahkoschu brihwibas rindes

gaddu, zik wiņsch isnessa, pee wissahm schķirrahm un wiņņu

atšķirrahm un no-atschķirrahm."

§ 44.

„To sarakstischanu scho grahmatu buhs ikkatram kungam

agri, Septembra mehneschā, preeksch eesahkuma ta nahkoscha

brihwibas rindes gadda eesahkt, ka warr preeksch to 29tu

Septembra mehneschā deenu (Miķķela deenā) ta pascha gadda,

teem zilvvekeem, kas islassiti us peetapschanu pee brihvvibas,

par eetaisischanas laiku, siņņu doht no tahs zittadas buhscha-

nas, kurrā vinni ee-ees."

Augšā minētajos likuma pantos gan runā par zemnieku

vārdiem resp. pavārdiem (43. §.), taču likuma krievu tekstā

49 Sk. ..Likkumi par Kursemmes Semneekeem us to eetaisischanas

laiku". 11. 12. lp. p.
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„vārdiem to cilvēku" atbilst termins „imena" un „vārdu rul-

lim" — „poimennaja vedomostj". Dotā gadījumā zem pa-

vārda, ar kādu nosaukumu dažkārt ir ticis apzīmēts arī uz-

vārds, pēdējais nebūs domāts un nevar tikt saprasts, bet gan

tikai attiecīgās personas vārds, t. i. priekšvārds (resp. kristīts

vārds) un, kā tas toreiz bija pieņemts, arī tēva vārds. Uzvār-

du Kurzemes zemniekiem tad vēl nebija. Pirms tādi ar juri-
disku aktu nebija nodibināti, nevarēja uz tiem atsaukties, neva-

rēja uzdot ierakstīt „vārdu rullē" to, kā vēl nemaz nebija.

Ka še nav darīšana ar uzvārda jēdzienu, to apstiprina arī

1834. g. 29. oktobra patentē Nr. 7832,
50

kurā nav atsauces uz

Kurzemes zemnieku likumu attiecīgiem pantiem.

Lik. 42.—44. §§. nekādas pārmaiņas uzvārdu jautājumā

nerada. Tikai 1834. g. 29. oktobra patentē
51

ir konstatējums, ka

Kurzemes zemnieku vienai daļai uzvārdi jau (t. i. 1534. g.) ir,

un norādīts, ka šie uzvārdi paturami, t. i. oficiāli uzvārdu dodot

bez pārmaiņām ierakstāmi uzvārdu sarakstos (Familiennamen-

Verzeichnisse).

Tā kā Kurzemes zemnieku likumi apstiprināti kā paši pir-

mie (1817. g.), kad vēl trūka novērojumu un piedzīvojumu par

nodomātās zemnieku brīvlaišanas izvešanu dzīvē, tad tāda

nepilnība saprotama. Likumu izstrādājot bija palicis neievē-

rots un neapsvērts apstāklis, kas vēlāk varēja radīt nepārre-

dzamas grūtībās: grūtības, ar kādām būtu saistīta personas

identitātes nodibināšana pēc tam, kad zemnieki būs ieguvuši

pārvietošanās brīvību, ņemot vēl vērā arī to apstākli, ka kris-

tāmo, t. i. priekšvārdu izvēle vispār nav bijusi liela.52

50 Sk. 6. un 7. pielikumus.
51 Ibid., 1. p. 5. pkts.
52 Piem. pēc Alsviķu muižas 1816. g. revīzijas sarakstiem redzams,

ka 416 sievietēm pavisam kopā ir bijuši tikai 21 dažādi priekšvārdi, no

tiem: 76 Annas, 58 Līzes, 45 Ilzes, 44 Grietas. 41 Marija, 31 Madaļa,

20 Lotes, 19 Dārtes, 12 Maijas.

Turpat 408 vīriešiem bijuši pavisam 27 dažādi priekšvārdi, no tiem:

88 Jāņi, 61 Pēteris, 56 Sīmaņi, 46 Juri, 40 Andreji, 37 Jēkabi, 21 Jacks

(igauņu valodas iespaidā sakropļots vārds Jēkabs), 27 Reiņi, 20 Dāvi,

19 Reci (Alūksnes apkārtnes īpatnējs vārds), 9 Stepi, 7 Pāvuli, bet pā-

rējie 15 priekšvārdi reprezentēti pavisam maz, no I—9.
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Vidzemes zemnieku likumos, kuri apstiprināti pusotru ga-

du vēlāki par Kurzemes zemnieku likumiem, uzvārdu došana

paredzēta to 11. un 12. §§:53

§ 11.

„Tai Pollizeijes 54 VValdischanai par Atvveeglinaschanu

eeksch Usluhkoschanas un Ļauschu Pawaldischanas irr waija-

dsigs, ka katra Semneeka-Zilts saweem Kristibas-VVahrdeem

wehl weenu Uswahrdu peeleek, un ka arridsan katris VVeen-

tulis, kas pats par sewim sirma un sawas Leetas pats walda,

sevim tāpat tahdu Usvvahrdu peenemm. Jo pehz teem Kristi-

bas-VVahrdeem vveen, kas tik daudseem ir tee paschi, ne warr

wiss labbi isschķirt un pasiht wissus Pagasta-Ļaudis. Tas Us-

vvahrds, ko katris sewim buhs peeņehmis, tad wairs naw pahr-

mijams ar zitta, bes VValdischanas Palauschanas. Pee scheem

tahdeem Usvvahrdeem tee Ļaudis, kas irr israudsiti us Brihvv-

laischanu, teek usņemti VVahrdu-Rullē (luhko Munsturi B.)."

§ 12.

„1826tā Gadda, wisi Ļaudis no wihrischkas Kahrtas un no

seewischkas, kas uz Semmehm dsihwodami peeder pee kahda

Pagasta, tiks usrakstiti no jauna, un tahda Usrakstischana ik

treschā Gadda atkal notiks no jauna. Schinnis Rullēs ikreise

irr jausraksta tee, kas pee Pagasta no jauna irr usoemti, un

Priekšvārdu mazā izvēle nav vietēja, bet gan vispārēja parādība.
1826. g. Gatartā sastopamies ar: 74 Jāņiem, 55 Pēteriem, 32 Juriem,

22 Miķeļiem, 35 Matīsiem, 24 Mārčiem, 28 Jēkabiem, 19 Bērtuļiem, 11

Andrejiem, 9 Kristapiem, 10 Andžiem, 9 Reiņiem. Pavisam 28 dažādi

priekšvārdi, no kuriem 16 reprezentēti pavisam niecīgā skaitā. Sie-

viešu vārdu izvēle vēl nabadzīgāka: to Gatartā pavisam tikai 10 da-

žādi vārdi. Sal. Tiebe, Ehrenrettung, 226. lp. p.

r,:i Sal. „Likkumi Widsemmes Semneekeem dohti", 12. lp. p.

54 Vidz. zemn. lik. latv. izdevumā (1820. g.) pie šī panta dota se-

koša policijas definīcija: ..Pollizeije irr tas Waldischanas Spehks, kas

pawissam luhko us to, ka ne weens Draudses-Beedris jeb pee Drau-

dses peederrigs Zilweks, ne ko ne darra, kas irr pretti Ļauschu Wesse-

libai, un meerigai un drohschai Dsihwoschanai. Turpmāk eeksch Lik-

kumeem vvehl wairak lassisi par to".
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tee jaisdsesch, kas irr atstahjuschees. Pee schahm Usraksti-

schanahm tahm Pagastu-Teesahm peenahkahs gahdaht par to,

ka tahs VVahrdu- Rullēs jeb Revvihsijes-Rulles tohp sarakstitas.

Schahs Rewihsijes-Rulles, Draudschu-Teesas jeb Kirspehles-

Teesas-Nottehrs noraksta treijos ihpaschos un skaidros Rak-

stos, no kurreem weenu Kammeral-Teesa dabbu, ohtru Drau-

dschu-Teesa un to treschu Pagasta-Teesa paturr pee sewim.

Tannis Usrakstischanas Gaddos lihds pirmām Augustam

schahm Rullehm waijaga buht nodohtahm pee tahs Kommissih-

jes, kas wiņņas pretti ņemm. Ta Kammeral-Teesa wiņņas pahr-

luhkohs lihds nahkoscham pirmām Janwarim, tā kā nahko-

schā Merz-Mehneschā wissas maksājamas Krohna Dohscha-

nas, kā Galvvasnauda v. t. j. p. pehz schahm Rullehm warr

buht eedallitas un peerahditas. Us preekschu wairs ne waija-

ga tahdas Rullēs nolikt pee Kreis-Rentereiehm, kā lihds schim

bija pa\vehlehts, un tahs, kas no preekschajeem Gaddeem wehl

tur irr, tahs buhs isdoht Draudschu-Teesahm 1826tā Gad-

da, ka schahs Teesas no tahdahm Rulleem Paligu warr ņemt

pee jaunahm Usrakstischanahm. Beidsoht schē wehl japeemin,

ka katrs pee Semmes-Pagasta peerakstihts Zihveks, pee sawa

Uswahrda tohp usņemts, tik pat labbi eeksch schahm VVahrdu-

Rulleem, ka eeksch Basnizas-Grahmatahm."

Vidzemes zemn. likumu 11. § paredzēta, kā redzējām, uz-

vārdu došana, noteikts šīs akcijas apjoms un arī paskaidrots

tās mērķis. 12. § savukārt satur noteikumus par uzvārdu sa-

rakstu resp. „vārdu ruļļu" sastādīšanas kārtību un nosaka, ka

katrs savā pagastā pierakstīts individs tiek ierakstīts attiecī-

gās baznīcas grāmatās ar jauno uzvārdu/" No lik. 12. § beigu

teikuma izriet, ka uzvārdu jautājumos šaubu vai neskaidrību

gadījumos „vārdu ruļļiem" pret baznīcas grāmatām piešķira-

ma prioritāte.

Uzvārdu došanas iemesli un mērķi, kurus ar to domāts sa-

sniegt, kā tas skaidri un nepārprotami pateikts Vidzemes zem-

nieku likumu 11. pantā, ir tīri techniskas, administrātīvas da-

bas, — „Tai Pollizeijes VValdischanai par Atweeglinaschanu

55 Sal. Sloka, L. Kurzemes draudžu chronikas, 11., 201. lp. p.: Irves

v. Ģipkas dr. bazn. grām. IĻ s. 69. lp. p.
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eeksch Usluhkoschanas un Lauschu Pawaldischanas"
... resp.

personas identitātes noteikšanas atvieglošanai, jo pēc zem-

nieku brīvlaišanas daudzie Jāņi, Pēteri, Juri, Miķeli, etc.

etc.
56

draudēja sajukt vienā lielā un neizšķiramā jūklī, atņemot

katru iespēju identificēt to jeb citu personu bez ārkārtīgām

grūtībām.
67

Likumā paredzēts arī, ka reiz pieņemto uzvārdu „bes

VValdischanas Palauschanas" vairs pārgrozīt nav atļauts.

Praksē gan, kā to vēlāk redzēsim, šī likuma prasība ne vien-

mēr ir tikusi ievērota.

Piegriežoties tagad Kurzemes un Vidzemes zemnieku li-

kumu, kā uzvārdu došanas tiesību avotu, kritikai, jānāk pie

slēdziena, ka Kurzemes zemnieku likumos uzvārdu došana nav

paredzēta, bet Vidzemes zemnieku likumos, 11. un 12. pantos,

atrodams priekš 114 gadiem Vidzemē notikušās uzvārdu doša-

nas zemniekiem legālais pamats. Likumu teksts atzīstams par

trūcīgu un nepilnīgu. Likums nesatur arī delegāciju instrukci-

jas izdošanai par uzvārda došanas izvešanu dzīvē.

b) Patentēs.

Bez jau pieminētiem Vidzemes zemnieku likumu pantiem

kā tiesību avots ar likuma spēku uzvārdu došanas lietā mina-

mas tā saucamās „patentes", kurām mūsu dienās piekristu in-

strukciju nosaukums un nozīme.

Lai gan Vidzemes zemnieku likumi apstiprināti pusotru

gadu vēlāki nekā Kurzemes, taču instrukcija, resp. patentē pie

likuma attiecībā uz uzvārdu došanu vispirms izdota un arī pa-

ti uzvārdu došana vispirms izvesta Vidzemē un proti 1822./26.

g. g., bet Kurzemē — tikai 12 gadus vēlāku.

Vidzemes civīl-gubernātora Dihamela (Dv Hamel) paten-

tē Nr. 3877 no 1822. g. 21. augusta
69

gan atrodam atsauci uz

66 Skat. 52. piez.
57 Sal. Tiebe, H. Lief- und Esthlands Ehrenrettung gegen Herrn

Merkel und Petri, 226.-227. lp. p.

58 Sal. Tiebe, H. 226.-227. lp. p.

58 Skat. 1. pielikumu.
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Vidzemes zemn. lik. 5. un 11. pantiem, bet, neskatoties uz to,
mums šī patentē jāatzīst par izdotu ne uz speciālas, bet gan vis-

pārējas delegācijas pamata.

Patentēs 3. p., kurš tieši attiecās uz uzvārdiem, patiesībā

nav instrukcija šī vārda tiešā nozīmē (jo tikpat kā nekādus

norādījumus par uzvārdu došanu nesatur), bet gan atgādinā-

jums, ka līdz tekošā, t. i. 1822., gada Miķelu dienai, paziņojot

attiecīgiem saimniekiem (VVirthe) par viņu brīvlaišanu, ir jā-

noprasa, kādu uzvārdu katrs no tiem sev un saviem bērniem

vēlas pieņemt. Šo brīvlaižamo saraksts, atzīmējot pieņemtos

uzvārdus, sastādāms pēc schēmas B.
60

un ne vēlāk par 1823.

gada 22. janvāri nosūtāms vietējai draudzes tiesai (Kirch-

spielsgerichte). Turpmākos gados brīvlaižamiem kalpiem un

saimniekiem uzvārdi jāpieņem zemnieku (Vidzemes) likumu

9. § noteiktos termiņos, pie kam to viena dala savus uzvār-

dus dabū saskaņā ar savu agrāk brīvlaisto vecāku un radu

uzvārdiem, bet tie, kam tādu piederīgo vēl nebūtu, — pašiem

izvēloties („theils indēm sie als selbststāndige Leute eigne

Namen annehmen.").

Tā paša (t. i. 1822.) gada 30. septembrī marķīza Pauluči

izdotais rīkojums Vidzemes landrātu kollēģijai
61

satur jau sī-

kākus norādījumus.

Atsaucoties uz 1819. g. Vidz. zemn. lik. 11. § un papildi-

not 21. augusta patenti, rīkojums nosaka, ka reizē ar brīvlai-

šanas pasludināšanu attiecīgai saimnieku grupai, katrs no

tiem atsevišķi izjautājams, kādu uzvārdu tas sev un saviem

bērniem grib pieņemt. Šie uzvārdi tad ierakstāmi Vidz. zemn.

lik. 5. §. paredzētā sarakstā un vēlākais līdz 1823. gada 22.

janvārim iesūtāmi vietējai draudzes tiesai, „welche auch

kūnftig bey dem successiven Uebertritt der Bauern m die

Freiheit stattfinden und beobachtet werden soli," — t. i. at-

kārto jau iepriekšējā patentē teikto.

Tālāk šis marķīza Pauluči rīkojums paredz arī zināmus

ierobežojumus uzvārdu izvēles ziņā. Lai gan uzvārdu izvē-

le, kā tas patentē teikts, „den Bauern freigestellt ist", taču „so

60 Skat. Likkumi Widsemmes semneekeem dobti, 196. lp. p.

61 Sk. 2. pielikumu.
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bleibt es dennoch Pflicht der Obrigkeit darūber zu wachen,

dass nicht bey dieser Gelegenheit unzulāssige und unpassen-

de Nahmen, insbesondern von adelichen und bekannten Fami-

lien, oder berūhmten Personen angenommen werden."

Lai pieminētās nevēlamības nepielaistu un novērstu, rī-

kojums piešķir zemnieku brīvlaišanas komisijai („Commis-

sion zur Einfūhrung der neuen Bauernverordnung") revīzijas

un galīgā lēmuma tiesības attiecībā uz draudzes tiesām ie-

sniedzamiem pieņemto uzvārdu sarakstiem.

Bet tas viss rīkojuma autoram liekas vēl par maz un tā-

pēc: „damit aber die Gūts Verwaltungen, welchen bey die-

sem Geschāft ein entscheidender Einfluss gestattet ist, es

ihrer Seits an der nothigen Beachtung dieser Riicksicht nicht

fchlen lassen mogen, so habe ich, nāchst der gleichzeitig

hierrnit durch den Livlāndischen Kameralhof m Beziehung

auf die Kronsgūter dieses Gouvernements getroffenen Anord-

īiung, dieses Landraths Collegium ersuchen wollen, dass das-

selbe durch zu erlassende Circulair Vorschriften den Be-

sitzern der Livlāndischen Privatguter die erforderliche Auf-

merksamkeit auf die von Seiten der Bauern zu wāhlenden

Zunahmen zur Pflicht machen moge."

Šis citāts, starp citu, skaidri un gaiši norāda, kam uzlie-

kama atbildība par cilvēcisku cieņu pazemojošiem, bieži pat

pilnīgi neķītriem uzvārdiem, kādu nav mazums.
62

Sakarā ar otrās zemnieku grupas brīvlaišanas termiņa

tuvošanos, Vidzemes civīl-gubernātors Dihamels (Dv Hamel)

1823. gada 31. augustā izdevis patenti Nr. 4394
63

,
kuras 3.

pkts nosaka, ka līdz 1824. g. 24. janvārim visiem nākamā ter-

miņā brīvlaižamiem zemniekiem, ievērojot agrākos priekšrak-

stos (patentēs) dotos norādījumus un saskaņā ar Vidzemes

zemnieku likumu 11. §~ jāpieņem sev uzvārdi. Un tā ka „die

62 Laikā no 1920. līdz 1934. g. 31. decembrim iekšlietu ministrijai.

u£ likuma par uzvārdiem (Lkr. 1920. g. Nr. 209) pamata, iesniegti 3778

lūgumi atļaut pašreizējos lūdzēju uzvārdus pārmainīt pret citiem, lab-

skanīgākiem, pie kam liels procents no iesniegtiem lūgumiem krīt tais-

ni uz šiem neķītrajiem uzvārdiem.

63 Skat. 3. pielikumu.
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Bestimmung von Familiennamen fūr die Bauern entscheiden-

den Einfluss auf die Fūhrung der Kirchenbūcher hat, zur bes-

sern Aufrechthaltung der Ordnung m derselben, den Kirch-

spiels-Conwenten ūberlassen und anempholen wird, diese

Zunamen-Beilegung nicjit bloss auf die nunmehr zur Freiheit

gelangenden Klasse, sondern gleichzeitig auf sāmmtliche Bau-

ern des Kirchspiels zu erstrecken; dergestalt jedoch, dass der

Allerhochstverordneten Kommission zur Einfūhrung der Bau-

erverordnung die derselben ūbertragene allendliche Revision

der gewāhlten Familiennamen, auf den Grund der bis zum

Jahr 1826 bei jedesmaliger Freilassung, nach Vorschrift der

§ 5. Schema B. einzureichenden Verzeichnisses, vorbelialten

bleibt, und die spāter etwa verfūgten, einzelnen Abānderun-

gen m den Kirchenbiichern nachzutragen sind."
64

Bez jau augšā apskatītām, Vidzemes gubernātors izdevis

vēl 2 patentēs, kurās ir runa par uzvārdiem: 1824. g. 16.

septembrī (Nr. 4451) or' un 1825. g. 16. septembrī (Nr. 4579).

Šo abu patentu saturs ir gandrīz vārdu pa vārdam vie-

nāds (neizslēdzot pat iespieduma kļūdas) un uzvārdu jautā-

jumā tas neko jaunu nedod
.

Noteikts, ka tikai tiem brīvlaiža-

miem tiesība sev uzvārdu izvēlēties, kam „nav ne kahdi

raddi starp teem, preekschak brilrvvtikkuscheem saimnee-

keem, kas sawus pawahrdus dabbujuschi neds no tehwuteh-

wa pusses un kurru tehwi jeb wetzaki brahli ne weenā rei-

sē ar wiņņeem lihds brihwtikkuschi." Līdzīgos gadījumos

vēlāk brīvlaistiem „to ziltswahrdu, ko \viņņa wezzaki sewim

isredsejis jeb pee schihs brihvvlaischanas sevvim isredsehs,

walkoht buhs." 66

64 Sal. ar 241. lp. p. teikto.
65 Skat. 4. pielikumu.
66 Sal. patentēs Nr. 4451 tū laika latv. tulkojumu. Pārpratumu

novēršanai jāpiezīmē, ka šinī darbā citēto dokumentu latviskā tulko-

juma valoda nav uzskatāma par tanī laikā latviešu tautas runāto va-

lodu, bet gan par tā laika vietējās administrācijas ierēdņu un vācu

mācītāju žargonu. Šī „valoda" ir tāda, ka bieži vien bez vācu vai

krievu tekstiem dokumenta saturs nemaz nav saprotams. Ko nu bija

ar šādu „skaidru" valodu iesākt mūsu vectēviem?! Sal. arī A. v. Tran-

sehe-Roseneck, Gutsherr und Bauer m Livland im 17. und 18. 'Jahr-

hundert, 187. 1]). p.
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1817. gada 25. augustā ķeizara Aleksandra I. apstiprinā-

tos Kurzemes zemnieku likumos par uzvārdiem ir piemirsts.

Taču pati dzīve drīz vien spieda šo likumu sastādītāju aiz-

māršību un nevērību izlabot.

1834. gada 29. oktobrī Kurzejnes civīl-gubernātora

v. Breverna izdotā patentē (Nr. 7832)
67

attiecībā uz uzvār-

diem atrodam šādu konstatējumu: „Wie es bey den Kurlān-

dischen Bauern auch schon ziemlich hāufig vorkommt, Fa-

miliennamen bereits vorhanden sind",
68

no kā varētu domāt,

ka uzvārdi Kurzemē pēc zemnieku brīvlaišanas zināmā

mērā iespaidoti arī no Vidzemes piemēra, būs sākuši izplatī-

ties. Taču, pārbaudot izlases veidā apm. 39 Kurzemes da-

žādu novadu kroņa un privāto muižu revīziju sarakstus, šī

doma neapstiprinājās, t. i. uzvārdu esamības fakts oficiālos

dokumentos (izņemot Saules un Jaun-Svirlaukas muižu 1834. g.

revīz. sar.) pirms 1834. g. nebija konstatējams. No tā seci-

nāms, ka uzvārdi (arī palamu veidā), uz ieradumu tiesību pa-

mata, varbūt arī pastāvēja, bet revīziju sarakstos tie, kaut

visiem (arī muižai) bija zināmi, tomēr netika atzīmēti.

Citādi patentē atrodamais konstatējums par uzvārdu esa-

mību un tomēr to iztrūkums revīziju sarakstos, pēc mūsu do-

mām, nav izskaidrojams. 69

Ja uzvārdu patentē Vidzemei izdota uz vispārējas dele-

gācijas pamata, atsaucoties gan arī uz Vidz. zemn. lik. 5. un

11. §§~ tad Kurzemes civīl-gubernātora izdotā patentē atsau-

ces uz likumu nav, bet gan ir atsauce uz iekšlietu ministra

rīkojumu,70 sakarā ar kuru uzdots Kurzemes zemniekiem uz-

vārdus pieņemt, resp. dot un tad tos ar šiem uzvārdiem kā

baznīcu grāmatās, tā arī nākamās 8-tās revīzijas (laužu skai-

tīšanas) sarakstos ierakstīt.

Patentē pavisam 6 panti, rio kuriem pirmais, savukārt,

iedalīts 4 punktos. Uzvārdu izvēle, pēc patentēs, „bleibt der

eigenen Bestimmung der Einzelnen ūberlassen", (resp. t. L

latv. tulkojumā: „stahw kurra katra waļlā"), t. i. atstāta ikvie-

67 Skat. 6. un 7. pielikumus.
68 Ibid., 1. p. 3. pkts.
69 Sal. Tiebe, H. Ehrenrettung, etc., 227. lp. p
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na brīvai izvēlei. Taču arī še, līdzīgi kā Vidzemē, 1. p. 4. pkts

paredz zināmus ierobežojumus: par uzvārdiem var pieņemt
tikai „anstāndige und der Volks-Sprache angemessene Na-

men, anderseits aber nicht solche gevvāhlt werden dūrfen,

die von bekannten Geschlechtern gefūhrt werden."

Turpat dots padoms saimniekiem uzvārdus izvēloties

savu māju vārdus sev par uzvārdiem pieņemt („turklaht arri

tohp mahzihts, ka tee mahju-vvahrdi par pamilijas-vvahrdeem

arr labbi ģeldigi"). Brīdināts nepieņemt uzvārdus, ko citi

sevim jau izvēlējušies, „lai sajukschana ne gaddas."

Tiesība izvēlēties uzvārdu piešķirta „cilts vecākajam".

Vectēvs izvēlas sev uzvārdu un šis viņa izvēlētais uzvārds

jāpieņem arī viņa bērniem un bērnu bērniem, arī tad, kad pē-

dējiem pašiem jau savas ģimenes nodibinātas. (Sal. 1. p.

1. pktu).

Kur vectēvs miris, tur uzvārdu sev un saviem bērniem

izvēlas tēvs, bet šis uzvārds neattiecas uz sānu līnijā stāvo-

šiem, — uz viņa brāļiem (par māsām patentē nekas nav

teikts). Brāļi, kam tēvs miris, var katrs sev patstāvīgi un

pilnīgi atšķirīgus uzvārdus izvēlēties. Tādi gadījumi ir arī

nākuši priekšā, kaut gan, cik var spriest pēc caurskatītiem

revīziju sarakstiem, visai reti.
71

Patentēs 1. p. 3. pkts legālizē uz ieradumu tiesību pamata

jau pastāvošos uzvārdus: „dass m allen Fāllen, wo, wie es

bey den Kurlāndischen Bauern auch schon ziemlich hāufig

vorkommt, Familiennamen bereits vorhanden sind, dieselben

auch fernerhin bevbehalten vverden mūssen."

1. pants, kurš īstenībā satur uzvārdu došanas Kurzemē

pamatnoteikumus, kā redzam, pilnīgi atšķiras no Vidzemes

civīlgubernātora un arī Baltijas provinču ģenerālgubernātora

patentēm, kurās atrodam tikai likuma panta satura atkārtoju-

70 šis iekšlietu ministra rīkojums valsts archīvā nav atrodams.

71 Vēl 1928. g. autoram, kā iekšlietu ministrijas revidentam, revi-

dējot pasu lietas Latgalē, Krievijas un Igaunijas pierobežas stūrī, nācās

sastapties ar gadījumu, kur 3 brāļiem (tēvs miris) katram bija citādāks

uzvārds. Jāpiezīmē, ka šinī (Pededzes) pagastā un vairākās vietās ci-

tur Latgalē uzvārdi pieņemti resp. doti tikai Latvijas valsts laikā pie

Latvijas iekšzemes pasu izdošanas.
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mv dažādas variācijas un noliegumu pieņemt muižnieku v. c.

prominentu personu uzvārdus.

Kurzemes patentēs 2. pants uzvārdu došanas izvešanu

dzīvē uzliek pagastu tiesām, „unter Aufsicht der Gutspoli-

zeven". Šī uzraudzības vērība it sevišķi piegriežama 1. p.

4. pkta noteikumu izpildīšanai, t. i., lai, kā tas patentēs tulko-

jumā latv. valodā teikts, „pirmā kahrtā tikkai gohdam pee-

klahjami un pehz latweeschu wallodas iskrisdami wahrdi ja-

islassa, un ohtrā kahrtā, tahdi wahrdi naw japeeņem, kas

sinnamahm muischneeku-pamilijahm irraid."72 Turpat ari

noteikts, ka ikvienam pagasta loceklim, kam pēc noteikumiem

ir tiesība sev patstāvīgi uzvārdu izvēlēties, tāds pie pagasta
tiesas tiek noprasīts un izvēlētais uzvārds, ja tas atbilst, resp.

nerunā pretī patentēs noteikumiem, jāieraksta uzvārdu sa-

rakstos. Pēdējos uzdots sastādīt („sarakstīt") pēc 8., t. i.

1834. g. revīzijas sarakstu parauga, ierakstot jau pieņemtos

uzvārdus attiecīgā ailē un pret katru uzvārdu atzīmējot vēl

katras atsevišķas ģimenes kārtas numuru, lai „die Anzahl der,

m jeder Gemeinde hiernach vorhandenen Familien sogleich

ersehen vverden kann." Šiem numuriem bija un arī tagad vēl

ir arī cita nozīme: pie vienādiem uzvārdiem, kas nereti gadās,

noteikt (pētot senrakstus) piederību pie vienas vai otras

ģimenes.

Šie 1835. gada uzvārdu saraksti noteikti kā pielikums pie

VIII. revīzijas (ļaužu skaitīšanas) sarakstiem un līdzīgi pēdē-

jiem sastādīti 3 eksemplāros, no kuriem 2 nodoti „kambara

tiesai" (Kameralhof), bet trešais atstāts pagasta tiesā kopā ar

pēdējās revīzijas sarakstu, piešķirot tiesību tajā ieskatīties

arī draudzes mācītājam („dehļ tahm tam pascham no scheem

ruļļeem ņemmamahm siņņahm, kad tohs paprassa, parahdiht").

Uzvārdu došanas izvešana Kurzemē, kā jau redzējām,

uzlikta pagastu tiesām,
73 bet Vidzemē — muižu valdēm (Guts-

und Widmen-Verwaltung).
74

Attiecībā uz ierobežojumiem

pie uzvārdu izvēles Kurzemē jau runājām, pie kam redzējām,

72 Skat. 7. pielikumu.
73 Skat. pat. Nr. 7832, 2. p. (6. pielikums).
74 Skat. pat. Nr. 3877, 3. p. (1. pielikums).
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ka šie ierobežojumi neizpaužas vienīgi aizliegumā pieņemt

muižnieku ģimeņu vārdus, etc. par uzvārdiem, bet satur arī

pozitīvu prasību, lai izvēlētais uzvārds būtu „nur anstāndige

und der Volks-Sprache angemessene Namen", vai, kā tas

Jelgavas mācītāja J. Richtera tulkojumā skan: „Tikai goh-

dam peeklahjami un pehz latweeschu wallodas iskrisdami

wahrdi jaislasa."

Arī Rīgas kara gubernātora marķīza Pauluči 1822. g. 30.

septembra patentē atrodam prasību, ka „unzulāssige und un-

passende" uzvārdi nav pieļaujami. Tikai, diemžēl, patentēs

tā paša teikuma tālākais izveidojums mums rāda, ka uzvār-

du „unzulāssigkeit" un „unpassendigkeit" domāts loti' šauri

un proti: „dass nicht bey dieser Gelegenheit unzulāssige

und unpassende Nahmen, insbesondern (pasvītrojums

mūsu) von adelichen und bekannten Familien, oder beriihm-

ten Personen angenommen werden."

Mazāk no Vidzemes, 75

bet pilnīgi noteikti no Kurzemes

patentēm konstatējams, ka atbildība par nepareizībām, par

neglītu, noniecinošu un pat pilnīgi neķītru uzvārdu došanu

uzliekama uzraudzības orgāniem, šinī gadījumā muižu polici-

jai, resp. muižniekiem.
78

Kurzemes (ko nevar teikt par Vidzemes) patentēs satur

sīkus, apdomātus nosacījumus, pilnīgi pietiekošus un skaid-

rus, lai uzvārdu izvēle un došana būtu varējusi norisināties

priekšzīmīgā kārtībā. Ja nu tas tomēr ne visur tā ir noticis,

tad tas nav liekams tik daudz uz likuma vai noteikumu ne-

skaidrības un nenoteiktības rēķinu, kā uz uzraudzības orgā-

nu nevērību, bieži pat pilnīgu norēķināšanos ar noteikumiem

un ārkārtēju, dažos gadījumos, kultūras un saprāta trūkumu,

kas it sevišķi saskatāms neķītro uzvārdu došanā.

111. Tiesu prakse.

Tiesu prakse tiesību teorijā netiek atzīta par patstāvīgu

tiesību avotu, jo tiesas izlemj vienīgi konkrētas lietas un viņu

75 Skat. patenti Nr. 3877., p. 3. un pat. Nr. 663. (1. un 2. pielik.).
78 Skat. patenti Nr. 7832., 2. un 5. p. p. (6. pielikums).
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atzinumiem vienā lietā nav saistošas nozīmes citām lietām.

Praksē, kā izņēmums, ir augstāko tiesu resp. senāta, sprie-

dumi, kuriem lai gan spēks ari tikai attiecīgā konkrētā lietā,

bet kurus aiz tajos pievestiem juridiski-zinātniskiem apsvēru-

miem likumu piemērošanā un interpretācijā, ievēro ari citās,

analogās, lietās.

Uzvārdu došanas lietā mums ari ir darīšana ar tiesu

spriedumiem. Ar Kurzemes gubernātora patenti
77 uzvārdu

došanas izvešana uzlikta pagastu tiesām („Die besondere

Ausfūhrung dieser Massregeln ist den Gemeindegerichten

derartig zu übertragen"), bet Vidzemē — muižu valdēm,

resp. muižu policijai, t. i. pašiem muižniekiem, pie kam revī-

zijas un galīgā lēmuma tiesības piešķirtas t. s. „Commission

zur Einfūhrung der neuen Bauerverordnung". Praksē, kā to

pierāda Gatartas muižas valsts tiesas protokoli, arī Vidzemē

uzvārdu došana ir notikusi pie pagastu tiesām ar pašu muiž-

nieku lielāku vai mazāku līdzdalību, resp. viņu iespaidā.

Uzvārdu došanas lietā varam izvirzīt šādu konstrukciju.

No vienas puses — persona, kas izvēlas sev uzvārdu, no ot-

ras — pagasta etc. tiesa, kas izlemj, par cik zināmās perso-

nas prasība pēc uzvārda pamatota un vai pats izvēlētais uz-

vārds kā tāds nerunā pretī noteikumiem un pozitīvā gadī-

jumā ieraksta tiesas protokolā šo izvēlēto uzvārdu,

reizē ar to zināmai personai dodot uzvārdu.

Tādā kārtā katra konkrēta uzvārda izvēles — do-

šanas gadījumā varam konstruēt atsevišķu lietu un tiesas

spriedumu, piekrītošu vai noraidošu. Šādi spriedumi pa

daudziem kopā apvienoti vienā tiesas protokolā, jo vienā un

tanī pat tiesas sēdē doti uzvārdi ne atsevišķām personām,

bet veselai zināmai pagasta iedzīvotāju grupai.

Pagastu tiesu spriedumi būtu uzskatāmi par individuālu

uzvārdu pirmavotu, par pamatdokumentu atsevišķa uzvārda

izcelšanās pierādīšanai, ja vien šo spriedumu protokoli ne-

būtu gājuši zudumā, kas, diemžēl, tomēr ir fakts.

Tamdēļ pagastu tiesu spriedumu protokoliem, kā uzvār-

du došanas tiesību avotam, piekrītošā loma un nozīme jāat-

77 Sk. patenti Nr. 7832, p. 2. (6. pielikums).
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zīst par pārgājušu uz kadu citu aktu grupu un proti: uz mui-

žu revīziju sarakstiem.

IV. Revīziju saraksti.

Revīziju (ļaužu skaitīšanu) saraksti dogmatiski nav ietil-

pināmi nevienā no pieminētām uzvārdu došanas tiesību

avotu grupām.
78

Tikai sakarā ar to, ka pagastu tiesu sprie-

dumu protokoli par uzvārdu došanas laiku (Vidzemē par

1822.—1826. g. g. un Kurzemē par 1834.—1835. g. g.) ir gājuši

zudumā, resp. iznīcināti, revīziju saraksti netiešā kārtā ir

kļuvuši par uzvārdu došanas tiesību avotu.

Uzvārdi doti pie pagastu tiesām
79

un fiksēti pēdējo' pro-

tokolos. Uz šo spriedumu pamata pēc tam sastādīti pieņem-

to — doto uzvārdu saraksti („vārdu ruļļi"), bet no pēdējiem

uzvārdi ierakstīti pēc uzvārdu došanas sekojošās revīzijas

sarakstos. „Vārdu rulli" pie Vidzemes muižu revīziju sa-

rakstiem nav atrodami un kā vienīgie pirmdokumenti par uz-

vārdu došanu Vidzemē mums paliek 1826. g. revīzijas sa-

raksti.

Kurzemes uzvārdu saraksti, kas pēc revīzijas sarakstu

parauga sastādīti 1835. gadā un oficiāli apzīmēti par pieli-

kumu pie 8. revīzijas (1834. g.) sarakstiem („Diese Listen sind

als ein Anhang zu den Revisionslisten der achten Revision

zu betrachten"),80

pa daļai uzglabājušies.

Tādā kārtā 1826. g. revīzijas saraksti Vidzemē un 1835. g.

pielikums pie 8. (1834. g.) revīzijas sarakstiem Kurzemē uz-

skatāmi par zemnieku uzvārdu došanas tiesību avotiem at-

sevišķu individuālu uzvārdu izcelšanās nodibināšanai un

pierādīšanai.

4. Uzvārdu došanas norise.

Sakarā ar Latvijas pagastu un draudžu archīvu ārkār-

tīgiem postījumiem bēgļu, kara, vācu okupācijas, lielinieku un

78 Sk. 236. lp. p.
79 VA., sk. 1834. g. patenti Nr. 7832, p. 2. (6. pielikums) un Gatar-

tas muižas valsts tiesas spriedumus.
80 Ibid., 4. p.
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bermontiešu laikos, 81 kā arī ar dažu rusifikācijas uzplūdu laika

(pag. g. s. 90-os gados) krievu administrātoru nesaprātīgo

rīcību, kas izpaudusies vācu valodā rakstītu aktu un grāmatu

iznīcināšanā, — mūsu rīcībā bija tikai viena vienīga pagasta
tiesas protokolu grāmata par uzvārdu došanas laiku un proti:

«Gatartas muižas valsts tiesas spriedumu grāmata" par

1818.—1835. g. g., kura, pie tam, neatrodas vis valsts archīvā,

bet gan privātās rokās.

Mūsu valsts archīvā izdevās atrast vēl tikai Liel-Strau-

pes pagasta tiesas 1824. — 1827. g. g. spriedumus, t. i. par

laiku tūlīt pēc uzvārdu došanas. No Kurzemes pagastu tiesu

protokoliem par mūs interesējošo laika sprīdi (1834./35. g. g.)
nevienu protokolu valsts archīvā sameklēt neizdevās. Tāpat

nebija atrodams neviens draudzes tiesas (Kirchspielsgericht)
protokols uzvārdu jautājumā.

Tādā kārtā vienīgais avots, pagaidām, kurā atrodam zi-

ņas par uzvārdu došanas norisi, ir jau pieminētie Gatartas

muižas valsts (resp. pagasta) tiesas spriedumi.

Piegriežoties pēdējiem, redzam, ka Gatartas pagasta
tiesa ar uzvārdu došanu nodarbojusies pavisam 6 tiesas sē-

dēs: 1822. gada 29. un 30. septembrī un 11. novembrī,

1823. g. 29. septembrī, 1824. g. 29. septembrī un viena tiesas

sēde ir noturēta arī 1825. gadā. Sēdes datums spriedumu

grāmatā nav atzīmēts, bet, spriežot no iepriekšējo un seko-

jošo protokolu ierakstiem, domājams, ka šī sēde būs notikusi

septembra m. beigās, šķiet 20. datumā.

Uzvārdu došana Vidzemē izdarīta pakāpeniski, ikgadus

pa dalām, tāpat, kā pati zemnieku brīvlaišana, un galīgi no-

beigta 1826. g. sākumā.82 Kurzemē uzvārdi doti laikā no

1834. g. oktobra līdz 1835. gada 1. jūlijam, vienā paņēmienā.

Gatartas pagastā kā pirmie atlaisti brīvā šī pagasta
saimnieki: pagasta tiesas priekšsēdētājs Vīlumu Jānis, tie-

sas piesēdētāji Apiņu Jānis un Šķerbelu Jēkabs un valsts,

resp. pagasta vecākie Jūriņu Matīss un Mīlakšu Pēteris. Tie-

sas sēde, kurā šī brīvlaišana notikusi, noturēta 1822. g. 23.

81 Kronlīns, J., 463.-467. lp. p.

82 VA., skat. 1825. g. patenti Nr. 4579, p. 5
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septembrī un tajā piedalījies arī Gatartas un Jaun-Drustu

muižas īpašnieks Augusts v. fīagemeisters.
83

Attiecīgais protokols skan sekoši:

Septem 23 (1822)

Teesas Wihri Kurri Spreede: Wihlum Jahns Pag-

.gastu Teesas Preksehdetais Appinu Jahns Skerbelu Jehka(bs).

Kursch Kahdu Suhdseschnu Pee Teesas ness:

Tikke no Muischs Waldischna pe Teesas danesta, ta Widsemmes

Aukstas Waldischnas Pawehleschna no 21 Auggust Nr: 3877, pehz'

Brihwlaischnas pirmās pusses Saimeneekus. Schi Pavvehleschna tikpat

ka tas 11-t, 17-t, 18, 19-tas Likkums, tikke pe Teesas islassihts, no Leela-

kunga kreetni isskaidrohts, un tad no winna usdohts: ta ka wini>am us

pahru Neddelu us tahlu zellu essoht, jaaiseet, winsch jau schai Deenai

to Brihwibas Sluddinahschnu essoht nodohmahjis:

Tad winsch atlaide par Brihwus:

to Teesas Preksedetaju Wihlum Jahni

Bissiteri Appin Jahni

Skerbelu Jehkopu

VValsts VVezzakos — Jurrin Mattisu

Mihlaks Peeteri

Teesas Spreedums:

Teesas Wihri un Walsts

Wezzaki, ar Sirsnigu Patteik-

schanu schahs jaunas Sirmas un

Brihwlaischnas no sawa Leela-

kunga saneeme, vvisseem pai
scho jauno buhschnu labbu Lai-

ma wehledami.

Scheem us jaunu Dsihvribas

kahrtu, wissu labbu Laimu noweh-

ledams, winsch wehl likke Laimu

mest, kurram Paggastam ta Briwiba

peekristu jo Leelskungs pee scho no-

sazzischnu, nevveenam par Labbu

ne Ohtram pahr Ļaunu darrit ne-

gribboht. Tikke pee Teesas zaur Lai-

mu Sihmitahm isschkirts un pee

kritta ta pirmā Brihwu laischna

Jurrina Pagga(s)tum.

83 Pazīstamā agrārvēsturnieka Heinricha v. Hagemeistera brulis.
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Pehz tam nu Leelskungs usdevve:

i. Ka ap Mikkeleem, teem Sai-

meneekeem no Jurrina Paggastcem,

kurreem Briwjbas ap Jurreem 1823.

sahkahs, buhsoht par to sinnahmu

doht.

2. Ka scheem Saimeneekeem

buhsoht 11-to, 17-to un 18 Likkvrmu

kretni islassiht un isskaidroht, ka

winni ap Mah(r)tina Deeni par sawu

mahju Waldischnu, pe Teesas warre-

tu sirmu doht.

3. Ka sehee Saimeneeki, tad

tee jaunee Uswahrdi arri pe Teesas

buhsoht usdoht.

Tikke Walsts Wezzahkeem

usdohts: pehz scho usdoschnu tohs

Saimeneekus no Jurrinu Paggastu,

pee Teesas sawestiht us nahko-

schu sesdeenu.

No augšā minētā Gatartas pagasta tiesas protokola re-

dzams, ka reizā ar brīvlaišanu notikusi arī uzvārdu došana.

Uzvārdu izvēlei dots zināms apdomāšanās laiks:

Septem 30 1822.

Teesas Wihri Kurri

Sp re ede:

Wihlum Jahns Paggasta Teesas

Preksedetais.

Appinu Jahn Skerbelu Jehkop.

Kursch Kahdu Suhdse-

schnu Pee Teesas neess:

Pehz Paggasneeku sirmas doh-

schnas, bija schi Deena sanahku-

schi tee Saimeneeki no Jurrina Pag-

gasta, un winneem ta Patentē no 21

August No. 3877 tik pat ar tas 11-t,

17, 18, 19 Likkumi preksch lassihts

un jsskaidrohti, ka winni pehz
scheem Likkumeem ar Mahrtineem

pe Teesas to waijadsigoschu Us-

doschnu un sa\vus Us:Wahrdus

us doth warretu.
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Teesas Spreedums.

Sche Saimeneeki ar Leelu

pateikschnu saneeme Scho jaunu
sirmu no Teesas, un atlikka lihds

Mahrtinam to vvehletu Usdosch-

nu.

1822. gada 11. novembri, t. i. tūlīt pēc t. s. Mārtiņu die-

nas, ir notikusi uzvārdu došana Gatartas pagasta Jūriņu no-

vada saimniekiem.

11. Nowem 1822

Teesas Wihri Kurri Spreede:

VVissi Teesas Wihri bija sanahkuschi.

Kursch Kahdu Suhdseschnu pe Teesas ness:

Walsts Wezzakee usdewe pee Teesas: ka pehz pavvehleschns no 30

September, essoht sanahkuschi tee Saimeneeki no Jurrinu Paggastu, un

usdevve sawus lihds schai Deenas pahrdohmahtus un preks Bernu Ber-

neem ismekletus jaunus Uswahrdus.

Teesas spreedums:

1822: To 11-to Nowember

Us Brihwestibu Saimeneeku Jaunee uswahrdi :

1. Arreschu. Peeteram irr Tutturs

2. Jehkopam —
Mallums

3. Duhķu Jurram — Essera Gailis

4. Nauzu Bertulam — (Bernahrt). Bernhards.8*

5. Arreschu Jahnam ir Klamihts.

6. Jesku Jahnam — Pohpels.

7. Bertulam — Smeksch.

8. Arreschu Mattisam — Klamihts.

9. Tabbinn Jahnam Meschu

Sargam — (Peetersohn). Petersohn**

10. Baischu Peeteram — Bersihts.

11. Dreimannu Jahnam — Sihmannis.

12. Jurram — Littaurs.

13. Mihlakschu Andsam — Pakscha.

14. Abbelu Andsam — (Mikkelsohn). Mickelahns.*1

15. Nauzu Jahnam — Lahzis.

16. Weslawenu Peeteram — Ohsche

17. Jurrin Mattis — Perkohns
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18. Marschkalnu Jahnam —
Eizzenns.

19. Duhku Jurram — Ahpscha.

20. Schidakalnam Jahnam — Gulbis.

21. Wihlum Kristabbam — Eglite.
22. Abbelu Jurram —

Karklihts.

23. Lihbeschu Jahnam — Kas\eka.

24. Bruhschu Jahnam — Leepina.

25. Darweneeku Mattisam — Wihtohls.

26. Kamennu Lauram — D\elss.

27. Mihlakschu Jahnam —
Plakkanis.

28. Saltuppu Jahnam — Dsennis.

29. Marschkalnu Martinām — Breedis.

30. Sallokalnu Jahnam — Dantzausk.

31. Jurram — Pohgul Grahps. (Vogelgreifsf*

32. Kaldawu Lauram — Ballodis.

33. Jahnam —
Dserruite.

34. Appinu Jahnam \ - Appins ļ Kaļnihu

35. Peeteram / — Kalnihts J

36. Sckerbelu Jehkopam — Ohsolihts.

37. Lihbeschu Mattisam — Muzzeneeks.

38. Eegatnu Jahnam — Ruddsihts.

39. Jurrinu Jahnam — Zahlihts.

40. Jaun Nauzu Mattisam — (Las]ohns). Lausans.™

41. Garnu Marzis — Slaidihts.

42. Bumbegam Bertulam —
Purra Gailis.

45. Garnu Mikkelam
— Lasdihts.

44. Wihlum Jahnam — Gohdings.9s

45. Garnu Jehkopam — Studdants.

46. Lihbeschu Mikkam — Lappina.
47. Mihlakschu Jehkopam — Uppite.
48. Martinām — (Deikmanis). Teikans.9*

49. Weslawenu Ermannam — Slamehts.

50. Glasneeku Mattisam — Meddenis.

51. Preedischu Jahnam — Bersihts.

52. Garnu Peeteram — Littaurs.

55. Baischu Jurram —
Slohka.

Protokola ievadā gan teikts, ka „sanahkuschi tee Saime-

neeki no Jurrinu Paggastu", taču augšējā sarakstā ietilpst

nevien Jūriņu, bet ari Mīlakšu novada saimnieki.

84 Svītrojumus (iekavās) un pārlabojumus protokola oriģinālā izda-

rījis A. v. Hagemeisters pašrocīgi.
85 Skat. 265. lp. p.
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Gatartas muižas valsts tiesas spriedumu grāmatas lapas

savā laikā nav bijušas numurētas. Numurāciju izdarījis, do-

mājams, nododot sietuvei, manuskripta īpašnieks skol. Indr.

Cīruļa kgs un augšējā saraksta lapu viņš apzīmējis ar „39a",

t. i. kā nākošo pēc protokola ievada. Uz to pavedina uz-

raksts šīs lapas augšgalā:

„To 11-to Nowember

Us Brihwestibu Saimeneeku Jaunee uswahrdi",

jo arī protokola ievads, kā redzējām, datēts ar 11. novembri.

Manuskripta nākamā lapā, kura no Cīruļa kga apzīmēta ar

~39-b", sekošais saraksts (bez datuma):

Saimeneeku Mahjas Wahrds

Wirsneeki Uswahrds

Wihlum Jahne Prehksehdetais Gohdings

Appinu Jahnis ļ Bihsiteri Kalnihts

Sckerbelu Jehkops / Bihssiteris Sckerbels

Walsts Wezzake Jurrin Mattis Zahlis

— Mihlakschu Peeteris (Teikmanis). Teikanss*

Paggastu Saimeneeki

Lihbeschu Peeteram Kasseka

Mikkam Lappina

Mattis Muzzeneeks

Jahnis Ruddsihts

Bumbegu Bērtulis Purragailis

Martinām Breedis

Abbelu Andsam Mikkelahns

Jurram Karklihts

Jaun Nauzu Mattis Laurahns

Nauzu Jahnis Lahzis

Bērtulis Bernhart

i Baischu Peeteris Bersihts

Brahli { Jahnis Slohka

'Predischu Jahnis Bersihts

Sallokalnu Jurris Pohgulis

— Jahnis Dantzauska

Dreimannu Jahnis Sihmannis

—- — jurris Litt3.urs

Duhku Jurris Apsche

Jahnis Esseru Gailis
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Jesku Jahnis Pohpelis

Bērtulis Smekschis

Jurrinu Mattis Perkohns

Weslawenu Peeteris Ohsche

— Ermannis Slamehns

Pirmāk radās iespaids, ka šis saraksts nemaz neattiecas

uz uzvārdu došanu, resp. nav ietilpināms 1822. g. 11. no-

vembra protokolā. Taču, sīkāki izpētot manuskripta attiecī-

gās lapas un ņemot vērā, ka augšējā sarakstā visi trīs tiesas

vīri un viens valsts vecākais: Vīlumu Jānis, Apīņu Jānis,

Šķerbelu Jēkabs un Mīlakšu Pēteris ir no Mīlakšu novada,

bet valsts vecākais Jūriņu Matīss un visi pārējie gan ir Ga-

tartas pagasta Jūriņu novada saimnieki un, tā tad,

atbilst augšminētā protokola ievadā teiktam, t. i. ka iera-

dušies Jūriņu novada saimnieki, lai uzdotu

izvēlētos uzvārdus, — saraksts bija jāatzīst par pie 11. no-

vembra protokola piederošu. Zināma neskaidrība tomēr pa-

liek. Nav izzināms, kādam nolūkam sastādīts šis atseviš-

ķais saraksts un kā tas nācies, ka tanī pat dienā (1822. g. ii.

nov.) doti uzvārdi abu, Mīlakšu un Jūriņu, novadu saimnie-

kiem, kad aicināti un ieradušies (kā tas atzīmēts arī proto-

kola ievadā) un uzvārdu došanu Jūriņu novada saimnieki.

Salīdzinot abus sarakstus, jau tūlīt atrodam arī dažādību

atsevišķu uzvārdu rakstībā: Lausahns vietā Laurahns, Ap-

sche — Ahpsche, Smekschis — Smeksch, Slawehns — Sla-

wehts, etc. Visi šie trūkumi, kļūdas un paviršības, šķiet, būs

liekamas uz Gatartas muižas valsts toreizējā „skrīvera"

konta, kurš, kā tas no pieminētiem protokoliem vērojams,

«rakstos" nav visai stiprs bijis.

Nākošais Gatartas muižas valsts tiesas protokols, kurā iet

runa par uzvārdiem, datēts ar 29. septembri 1823. g., t. i. gan-

drīz pēc vesela gada:

Sep 29 (1823)

Teesas Wihri Kurri Spreede

Wissi Teesas Wihri bija sanahkuschi

Kursch Kahdu Suhdseschnu pe Teesas ness:

Pehz Widsemmes Augsts Waldischnas Paweleschnas no 31 August

No. 43948G Tikke schi Deena Mihlaksche Paggast Saimeneekam tee §§:
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17. 18. 19. 20. 21. pee Teesas prekschlassitas un isskaidroht, pehz kurs
winnas tee schetan lihdsak norakstiti Uswardi Usnehme.

Teesas Spreedums

Mihlakschs Paggasts

Saimeneku Mahjas Wards Uswahrds

Arreschu Peeteram Tutturs

Jekopam Mallums

/ Jahnam Klamihts

Brahli J

I Mattisam Klamihts

Kaldawu Lauram Ballodis

Jahnam Dsermite

Mihlakschu Anddsam Pahscha

Jekopam Uppite

Jahnam Plakkanis

Garnu Mikkelam Lasdihts

Jekopam Studdants

Marzam Slaidihts

Peeteram Littaurs

Bruschu Jahnam Leepina

Saltuppu Jahnam Dsenniss

Darweneeku Mattisam IVihtohls

Glasneeku Mattisam Meddenis

Kammennu Lauram Dselss

Wihlum Kristabam
.

Egglite

Appinu Peeteram Kalnihts

Schiedekaln Jahn Gulbis

Salīdzinot šinī protokolā minētos uzvārdus ar iepriekšē-

jiem, redzam atkārtotus pilnīgi (izņemot vienu)
87

tos pašus,
tikai ne pilnā skaitā. Šinī protokolā atzīmēti tikai Gatartas

pagasta „Mihlakschu" novada saimnieku uzvārdi, kur iepriek-

šējā, kā jau redzējām, ir arī no „Jurrinu" novada. Tas, do-

mājams, vedams sakarā ar pakāpenību zemnieku brīvlai-

šanā. Pašā sākumā uzvārdi doti visiem saimniekiem uzreiz,

80 Skat. 3. pielikumu.
87 1822. g. 11. nov. protokolā Mīlakšu Andža uzvārda pirmieraksts

ir bijis „Pahscha", kas pārtaisīts par „Pakscha", pievelkot burtam

„h" kājiņu uz augšu. Šis pārlabojums varētu tikt pierakstīts paša A. v.

Hagemeistera, kurš šo protokolu ir pašrocīgi korriģējis, rokai. 1823. g.

protokolā šis uzvārds ir atkal „Pahscha".
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bet tad, sakara ar Vidzemes gubernatora patenti Nr. 4394 no

31. VIII. 1823. g.,
88

attiecīgai, t. i. 1823. gadā brīvlaižamai

saimnieku daļai atkārtoti vēl reiz.

Gadu vēlāk, t. i. 1824. gada 29. septembri, doti uzvārdi

Jūriņu novada kalpiem un kalponēm.

Sept 29 (1824. g.)

Wissi Teesas Wihri bija sanakuschi.

Pehz Widsemmes Augstas Waldischnas Paweleschnas no 16-ta Sep-
tember iNs 4451.89 Tikke schi Deena no Jurrin Paggasta Wisseem Kal-

peem tee us Brihw laischnas Kalpu Likkumi pee Teesas Preksch jslassihti

un Jsskaidroti Ka pehz scheem Likkumu nosazzischnas teek Walliba dohta

kad lihds Mahrtinem ikkatris kalps jeb Kalpohne zittu Jaunu Saimeneeku

eeksch to Briws Paggastu ruhmes mekleht war.

Arr scho paschu Kalpu Brihw Sluddinatem Likkumem tikke teem

ta pasch Paggasta jaunu Uswahrdu usdohtees ka ikkatris Kalps sawu

Uswahrdu isdohma Kas palek lihdsa Behrnu Behrnem pastawigi.

JURRIN PAGGASTS

Saimenku un Kalpu Kalpones

Mahjas Wahrds VVahrds Usvvahrd. VVahrdt Usvvahrdi

Lihbet Peeter j_)islera

Jahns Bredis Greta Ohdsina

Mikke Wall.

Mattis Peisums

Piddrekis Dandens

Mattis Peeters Peisums Lihse Zeelawina

Jahnis Peeters Tensch

Mattis Liddakss

Bumbegu Mikke Lasman Wall:

Greeta Lapsiņa

Anne Jigune

Marskal Jahn Otte Ausseklis atrain

Marrja Kahkerine

Lihse Lawise

88 Skat. 3. pielikumu.
88 Skat. 4. pielikumu.
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Saimenku un Kalpu Kalpones

Mahjas VVahrds VVahrds Usw»hrd. VVahrdi Usvvahrdi

Marskal Martin Disler

Mike

Mikke Slohke

Puisis Sprohgis Nekrut

Seew? Breedine

Abbelu Jahnis Saim. Jahns Smallik

Litzekalna Jurre Girgem(?)
Jehkops Jekupsohn Lihse Lasdin

Baischu Peeter Jekops Kasseka

Peeters Rutzar

• Jurre Puisis

Bertu(1) Slohke

Predit JD: Jahns Zahlis

Jahn Drei-

man Leitis

Peeter no

Saltiip VVannags Nekrut

Sewa

Lihse Kalkona

Schidakalne Meita

Anne Irbbe

Salkal Jurra Mur: Mattis Zahlits Anne Skudre

Kristops Grigals
Stak: Sallokaln Skruder Nekrut

Mattis Trahpin Sew Edd Leepa
Andrews Danzuska Jiggun

Lihse Poguls

Dreiman Jahns Jahns no!* Jurjahn Edde Sihke

Peeter no

Bais Simon Babbe Eewa

Dreiman Jurre Peeters Sinnohts Sappe Alderene

Duhku Jurre Krustiņš Krustiņ Jahn Mahrgreta Maggone

— — Jahns Serschnos? Serschntjan

Jesku Bertul Mikke Smekschis Kattsa Pukkite

Peeter Sakkis

Jekaups Gihbuls

—
— Jahns Ehrman Pohguls Anne Magg(o)ne

Kristops Stahkalder?

Jurrin Jahns Jahns Danzauska

Mattis Mattis Leitis Lihse Anlihse

Jahns Krwss

(Kreews ?)
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Saimenku un Kalpu Kalpones

Mahjas VVahrds VVahrds Uswahrd. VVahrdi Uswahrdi

Weslawin Ermons Saim: Peeter

Skr: Lasman9

Jekaups Zahlits

Jahnis Binde

Peeters Kissan Nekrut

Peeter Stahkalder S: Lihse Lohschne(?)
Tabbin Pahwuls Danzauska Anne Baltis Sakis

Augšējā protokolā duras acīs sieviešu uzvārdi. Jaunām

meitām tie doti loti mīlīgi un labskanīgi: Odziņa, Cielaviņa,

Lapsiņa, Irbe, Puķīte, Magone, etc, kamēr vecākām gados

— Breedine, Kahkerine, Kalkona.

1825. gadā (attiecīgais protokols bez datuma) doti uz-

vārdi Gatartas pagasta Mīlakšu novada kalpiem un kalponēm.

Teesas Wihri Kurri Spreede

Wissi Teesas Wihri bija sanakuschi

Kursch Kahdu Suhdseschnu pee Teesas ness

Pehz Widsemmes Augstas Waldischnas Paweleschnas no 16 Sep-

tember Ne: 457990 tikka schi Deena no Mihlakschu Pagga(s)tu vvisseem

Kalpeem tee us Brihwlaischnas Kalpu Likkumi pee Teesas Prekscha

jslassiti un isskaidroht ka pehz scheem Likkumu nosazzischnas teek

Walliba dohta kad lihds Martineem ikkatris Kalps jeb Kalpone zittu

jaunu Saimeneeku mekleht warr.

Ar scho paschu Kalpu Brihw Sluddinateem Likkumeem tikke teem

ta pasch Paggasta ta jauna Uswahrdu Uzdohtas ka ikkatris Kalps sawu

Uswardu isdohma kas paleek lihdsa Bernu Berneem pastawigi.

Mihlakschu Paggasts

Saimeneku un Mahjas Kalpu Kalpoņu

VVahrds VVahrds Usvvahrds VVahrdi Usvvahrds

Arreschu Jahn Andss Pissikis Kazza Bruhklene

Peeter Mattis Perkonis

Peeters Tutturs

Kaldaw Laurs Jekaups Saķķis Marrija Rohsihte

Ands Millers

Kaldaw Jahn Mattis Perkonis

90 Va., Skat. 1825. g. 16. sept. patenti Nr. 4579.
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Saimeneku un Mahjas Kalpu Kalponus

VVahrds VVahrds Usvvahrds VVahrdi Usvvahrds

Wihlum Kristu(?) Andrews Pohbelis Babba "VVentulite

Wihlum Jahna Jurris Drihlulis Lihse Bruhklen

Wall:

Andres Zeelme Walle:

Anna Suttene

Lihse Maggohne

Latta Gohbina

Mihlakschu Jahna Jurris Sakkis Edda Wahlodse

Babba Tuzzene

Mihlakschu Martin Peeters Kucchars

Andsa Mikke Tetteris Anna Pluhme

Mihlakschu Andsa Jah(n)is Pissikis

— Jehops ??? Winkis Lotta Lostein

Lihse Eewa

Garnu Mikkel Mattis Lahsonis Maddala Lasdihne

Walla?

Jurrs Lasdihts

Reina Jekops Klawihts Mahdsa Gohbina

■ Marza Peeteris Grehbis Babba Pejsumene
Peetera Jehkops Leitis Anna Leitene

Walleneks Jehkops Grehbis

Sckerbela Peeters Saķķis Anna Wannadsene

Appinu Jahn Jahnis Zeelawa

Peetera Marzis Teikans

Bruhschu Grischa Slaidihts

Andrews Seskis

Kammenu Wal.. ? Peeters Wannags Lihse Balta

Saltupu Jekops Studants Dārta Sihlite

Wallen. Reinis Lahzis

Glasneku Leene Jibihte

Augšā pievestais protokols pēc satura pilnīgi vienāds

ar tās pašas tiesas 29. septembra 1824. g. protokolu.

Visumā, gatartiešiem uzvārdi doti pieklājīgi un diezgan

labskanīgi, lai arī dažs no tiem ne visai latvisks un tā nozī-

me grūti izprotama.

Starp dotiem un revīziju sarakstos ievestiem uzvārdiem
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dažkārt ir liela starpība, ka tas redzams no sekošiem piemē-

nem:

Doti pie Gatartas pagasta tiesas lerakstīts 1826. g. revīzijas

1822. un 1823. g. g. sarakstā:

Arreschu Peeteram — Tutturs Tuttens

Jesku Bertulam — Smeksch Tuttur Smeksche

Tabbin Jahnam Meschu Sargam —

Petersohn Tabbin

Dreimannu Jurram — Littaurs Leitens

Bruhschu Jahnam — Leepina Leepa

Sallokalnu Jurram — Pohgul Grahps

(Vogelgreifs) Pohguls

Sckerbelu Jehkopam — Ohsolihts Skerbel

Jaun Nauzu Mattisam — Lausans Laarsen

Bumbegam Bertulam — Purra Gailis Tensch

Lihbeschu Mikkam — Lappina Lapping

Weslawenu Ermannam — Slamehts Slamehn

Garnu Peeteram — Littaurs Leitens

etc, etc, etc.

Uzvārdu došanā gatartiešiem aktīvu dalību ņēmis arī

pats Gatartas un Jaun-Drustu muižas īpašnieks Augusts von

flagemeisters, bet šī viņa līdzdalība ir bijusi labi domāta,
92

kas redzams no viņa paša sarakstītās grāmatiņas:
93

„To-

brihd' muhsu wezza basniziņa, mahzitaja muischas- un

skohlas-ehkas no kohkeem ween bij buhwetas un drihs sa-

krittuschas; sa-eeschanas-mahjas muhsu widdū wehl nemās

nebij sinnamas, neds redsamas. Tobrihd wissi saimneeki

sawās duhmu-rijās dsihvvoja, jo tik ween VVihlumu-Jahņam

glihta istaba bij, ko schis gohda wihrs, kad mehs 1809-tā gad-

da pirmu walsts-skohlu zehlam, labprahtigi teem jauneem

skohlas-behrneem atdewe, lai wiņņi tur gaischaki dsihwo-

dami, arr' garrigi tiktu apgaismoti, un wiņsch pats atkal

eegahje sawā duhmu-rijā dsihwoht, behrniņus pa deenu skaidrā

81 VA., Vidzemes mž. rev. sar. Nr. 79.

92 BAVA., Skat. rīk. Vidz. landrātu kollēģijai Nr. 663. (2. piel.)
93 „Mannai mihļai Gattarta- un Jaun-Drustu walsti par peeminne-

schanu un mihlestibas-dahwanu no vviņņas wezza maises tehwa August

von Hagemeister", 4. un 5. lp. p.
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istabā mahzidams. Schis deewabihjigs gohda wihrs arri, tah-

das labbas preekschsihmes dehļ, par Basnizas pehrminderu

Un pehzahk par walsts-teesas-preekschsehdetaju tikke eezelts

un brihwlaischanas gadda 1819, vinsch to, teescham labbi no-

pelnitu uswahrdu Qoh d i n no mannim dabbuja, — wissai

winņa pehznahkamai zilti par usskubinaschanu, lai ta winna

pehdās staigātu!"

No šā citāta, pēc paša flagemeistera apliecinājuma, re-

dzams, ka Wllumu Jānim uzvārds „G odi ņ š" (Gohding)

dc facto dots jau 1819. gadā, bet dc jure viņš šo savu uzvār-

du ieguvis tikai 1822. g.
94

Tāda ir bijusi uzvārdu došanas gaita Gatartas pagastā,

par ko mums laimīgā kārtā uzglabājušies autentiski doku-

menti: pagasta tiesas spriedumi.

Liel-Straupes pagasta tiesas 1824.—1827. g. g. protokolos

par uzvārdu došanu nekas nav atrodams. Vai Straupē uz-

vārdi būtu doti I—21—2 paņēmienos, t. i. 1822./23. g., vai, varbūt,

tie nav tikuši doti pie pagasta tiesas un tamdēļ pēdējās 1824.

—27. g. g. protokolos par tiem nekas nav minēts, kur, kad

un kā tie doti, — ir jautājumi, uz kuriem, trūkstot attiecīgiem

avotiem, pagaidām atbildēt nevaram.

Par uzvārdu došanu citos pagastos, kā Vidzemē, tā arī

Kurzemē vairāk tiesu protokolu (vismaz pagaidām) mums

nav un par uzvārdu došanas norisi jāspriež pēc analoģijas, iz-

lietojot muižu revīziju sarakstu uzvārdu materiālus. Šie ma-

teriāli arī bez tiesu spriedumiem dod visai spilgtu ainu par

1822./26. un 1834./35. g. g. notikušo uzvārdu došanu Vidzemes

un Kurzemes zemniekiem.

5. Uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes zemniekiem

pēc muižu revīziju materiāliem.

lepriekšējās nodalās aplūkojām uzvārdus pirms 1822./23.

—1834./35. g. g., uzvārdu došanas tiesību avotus un arī pa-

šas uzvārdu došanas norisi. Pēdējo gan, sakarā ar attiecīgu

94 Sal. Gatartas muižas valsts tiesas spried, no 1822. g. 11. novembra.

(Sk. 256. lp. p.)
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dokumentu trūkumu, tikai attiecībā uz Gatartas pagastu, se-

cinot no tās šo norisi pārējos Vidzemes un Kurzemes nova-

dos. Sakarā ar to, zināmā mērā, darbu varētu uzskatīt par

nobeigtu, jo atbilde uz tematā uzstādīto jautājumu ir jau dota.

Taču tādā gadījumā darbs būtu nepilnīgs un nedotu dziļāka

ieskata pašas uzvārdu došanas norisē, neraksturotu apstāk-

ļus, kādos tā ir notikusi, Šim nolūkam jo bagātu materiālu

mums dod muižu revīziju saraksti.

Vidzemes gubernātora, etc. patentēs, kā jau redzējām,

nekādus tuvākus aizrādījumus par pašu uzvārdu, kā tādu, iz-

vēli nedod un tamdēļ nav nekāds brīnums, ka tā, t. i. uzvārda

izvēle 100 gadu atpakaļ mūsu tēvu tēviem — vidzemniekiem

nebūs bijusi viegla lieta.

Sakarā ar novērotām grūtībām uzvārdu izvēlē, resp. to

došanā, „Widsemmes Kalenderī us to 1823-schu Gaddu" ie-

vietots anonima autora
95

raksts: „Padohms pee Uswahrda

Peeņemschanas."
96 Šinī rakstā dotie padomi un aizrādījumi

tiešām ir bijuši labi domāti un, bez šaubām, uz uzvārdu iz-

vēli būs atstājuši pozitīvu iespaidu un atvieglinājuši to. Dažos

muižu revīziju sarakstos var pat konstatēt konsekventu pie-

turēšanos pie pieminētā rakstā uzskaitīto uzvārdu paraugiem,

dodot uzvārdus taisni tādā pat kārtībā, kādā tie rakstā

minēti.

Kurzemes gubernātora patentē
97

satur diezgan sīkus, ap-

domātus nosacījumus un norādījumus, kā un kādus uzvārdus

izvēlēties. Bez tam Kurzemei bija priekšā Vidzemes piemērs

un piedzīvojumi, tāpat Vidzemes kalendāra „Padohms". Arī

„Latviešu Avīžu" 1834. g. 52. numurā ievietots „Padohms pee

zilts- jeb pamilias-wahrdu usnemschanas", kas īstenībā gan ir

„Vidzemes kalendera" raksta (mazliet pārgrozīts un sliktākā

95 Raksta autors, domājams, ir Rīgas Jāņa draudzes mācītājs

Paulis Tīdemanis (Tiedemann). Sal. Allg. Schriftsteller- und Gelehrten

Lexikon, IV. B. 565.-367. lp. p., arī Rigaische Stadt-Blatter, 1822. g.

Nr. 47. un A. Ginters, Latviešu zinātne un literātūra 1763.—1855. g. g..

70. lp. p.

98 Skat. 5. pielikumu.
97 6. pielikums.
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ortogrāfijā) pārspiedums. Kurzemniekiem tālab uzvārdu izvē-

les lieta būs bijusi daudz vieglāka nekā vidzemniekiem.

Izlietojot muižu revīziju sarakstu uzvārdu materiālus,

mēģināsim apskatīt, kā un kādi uzvārdi ir doti un kādas ne-

pareizības un patvaļības pie tam ir pielaistas.

Vispirms apskatīsim dažādu valodu iespaidus uz uz-

vārdiem.

Mūsu uzvārdi, kas atzīstams par pilnīgi dabīgu parādību,
tos izvēlot un dodot ir bijuši stiprā vācu valodas iespaidā,

pie kam šis iespaids ne visur ir izteicies vienādos apmēros.

Tā, piem., Smiltenē no 394 dažādu uzvārdu kopskaita ir

60 uzvārdi vāciski, resp. 15%, Jumpravā (Gr. und Klein-

Jungfernhoff) — no 157 uzvārdiem 22 vāciski, resp.' 14%,

Zādzenē no 44 uzvārdiem 17, resp. 36% vāciski, bet Liel-

straupē no 146 uzvārdiem 56 uzvārdi, resp. 38,36% vāciski.

Dobelē, turpretim, no 98 uzvārdiem tikai 24 latviski un vā-

cisko uzvārdu skaits pārsniedz 75%! Tā tad, savā ziņā,

rekords!

Noteiktu slēdzienu par to, kur, Vidzemē vai Kurzemē,

vācu valodas iespaids izteicies stiprāki, uz izpētīto materiālu

pamata vien nav iespējams dot. Tas būtu iespējams vienīgi

pēc visu, bez izņēmuma, muižu revīziju sarakstu studijām,

kas tomēr nav iespējams, jo viena dala rev. sarakstu, sakarā

ar vispārējiem Latvijas archīvu postījumiem, gājusi zudumā.

Bez tam augšējam jautājumam nav sevišķas nozīmes. Tā ka

uzvārdu došanas laikā vēl nevaldīja pārvācošanas tiek-

smes,
98

tad vācu valodas lielāks vai mazāks iespaids vienā

vai otrā novadā, pagastā, šķiet, būtu liekams uz zemnieku un

muižnieku labāku vai sliktāku attiecību konta.

Valkas un Valmieras apriņķu ziemeļu daļas pagastos var

sastapt pa retam igauniskam uzvārdam. Visbiežāki atgadās

uzvārdi „Varblāns" (VVarblane) un Kurelis (no Kurg-kurele-

kurel = stārķis),99 etc. Taču visumā igauņu valodas iespaids

ir gandrīz pilnīgi nemanāms.

Tikpat neievērojams ir arī lietuvju valodas iespaids.

98 Sal. Birkerts, A. Latviešu intelliģence, 11., 200—201. lp. p.

99 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 506.
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Kurzemes-Lietuvas pierobežā pa retam gan atgadās arī pa

kādam lietuviskam uzvārdam, bet ir jautājums, vai tā īpaš-

nieks ir latvietis, vai arī tikai Kurzemē dzīvojošs lietuvietis.

Nereti par uzvārdu dots attiecīgo tautību apzīmējošs vārds,

piem.: Leitz,
100

Littaurs (Leitens),
101

etc.

Krieviski uzvārdi, lai gan biežāki gadās nekā lietuvju un

igauņu, taču reti kad pārsniedz 1—2% no attiecīgā pagasta

visu uzvārdu kopskaita. Krieviski uzvārdi sastopami sekošo,

225. —226. lp. p. minēto muižu: Beļavas (Dikin, Jegor, Rack,

Stokan),
102

Jaun-Piebalgas (Medvved, Gregor),
103

Arciema (Iwann, Iwanow, Bojarskv, Bečevvskv, VVassil,

arī Iwanbertul),
104

Lubānas (Archipow, Pušķa, VVassile,

Krews),
105

Kolb c r ģv (Ossep, Simenovv, Gavvrilka),
108

Jumpravas (Gr. v. Klein-Jungfernhoff: Satzkis (Sot-

sky ?), Tugais),
107

Vecmuižas (Neugut: Jahn der

Madde uneheliche Sohn Iwan ; Dahrte, Maddes Tochter,

1w a n),
108

Gārsenes {Griška, Barawick, Piščan, Puida,

Kulikowsky, Swirsky), 109
Šlosberģes (Iwanow), 110

Zādzenes (Iwanow),
lv

Dobeles (Petrovič),
112

v. c.

revīziju sarakstos.

Piegriežoties polu valodas iespaidam, jāsaka, ka še vai-

rāk darīšana ar polonizētiem, nekā tiešām no polu
valodas vārdu celmiem atvasinātiem uzvārdiem.

113 Šo uz-

100 VA., ibid., Nr. 446.

101 Sk. Gatartas pag. tiesas spriedumus, 255.—257. un 264. lp. p. Sal.

H. Griiner, Die lettischen Familiennamen, 235. lp. p.
102 YA., Vidzemes muižu revīziju sar. Nr. 209.

103 VA., Ibid., Nr. 540.

1M VA., Ibid., Nr. 94.

105 VA., Ibid., Nr. 264.

106 VA., Ibid., Nr. 123.

107 VA., Ibid., Nr. 167.

īoe va.
(

Vecmuižas revīzijas saraksts.
īoe VA., Gārsenes muižas revīzijas saraksts.

110 VA., Šlosberģes muižas revīzijas saraksts.

111 VA., Vidzemes mž. rev. sar. Nr. 396.

112 VA., Dobeles mž. rev. sar.

113 Sal. Griiner, H. Die lettischen Familiennamen, 234. lp. p. un

Blese, E., Latv. pers. v. un uzv. studijas, 321—338. lp. p.
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vārdu sakne nereti ir tīri latviska un tikai nobeidzoties ar ga-

lotni ic z (itz), its c h, sk i (zki, sky) iegūst savu polisko

izskatu un raksturu. Visvairāk poliskie un polonizētie uz-

vārdi sastopami Kurzemē, (it īpaši Ilūkstes apriņķī).

Dunavā (Podunai): 114

Belavvski, Bruschauski, Benzelovvski, Kawinski, Kra-

sovvski, Komarowski, Kolosowski, Lapkowski, Lasdowski, Mi-

kanovvski, VValkovvski, VVilinski, Uschatzki, VVissotzki, Bog-

danowicz, Korolkevvicz, Matuschevvicz, Spiridovvicz, Zinke-

wicz, Kuklis, Zeidovvski, Szerschun, etc.

Šlosberģē :
115

Bruczick, Grylewski, Moschanski, Ķarnitzki, Chatkevitz,

Czerbinski, Odinitz, Kunzewski, Zeimnicki, Bialkowski, Ma-

kowski, Ragowski, Miklasczevvski, Petrowski, Krinitzki, etc.

Ekengrāvē :
116

Abelewitsch, Antonewitsch, Bakuschewitsch, Barkovvitsch,

Laschkowitsch, Patzewitsch, Brunauski, Dubinski, Galla-

gauski, Dallagauski, Savvitzki, Sillinski, Semnitzki, Zekku-

lauski, Lapinski, Raudowitsch, etc.

Stendē :
117

Purrowsky, Wetzinsky, Krukowsky, Brakansky, Jaku-

bowsky, Biawlansky, Dorkevvitz, Turkevvitz, Lakschewitz,

etc.

Dobelē :
118

Dulinsky, Gulewsky, Grandowsky, Samtovvitsch, Stri-

kowski.

114 VA., Dunavas muižas revīz. sar.

115 VA., šlosberģes
„ „ ~

VA., Ekengrāves (Eckengraf) muižas revīz. sar.

117 VA., Stendes muižas revīz. sar.

118 VA., Dobeles
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ļļū

umpr a v a :

Dombrowsky, Puserowsky.

Codē :
120

Strelewitz, Sakkewitz.

Lubānā :
121

Dubrowsky, Duppowitsch, Kasfawitsch.

Saulē: (Alt. v. Neu-Raden):

Brikowsky, Indroffsky, Jankowsky, Kuschelowsky,

Markowsky, Martinoffsky, Skriblowsky, Untinoffsky, Kund-

schenowitsch, Rimmanowitsch, etc.

Ja vācu, krievu, igauņu, lietuvju un polu valodu lielāks

vai mazāks iespaids mūsu uzvārdos ir dabīgs un saprotams,
122

tad praulieniešiem dotie italiskie uzvārdi jau jāatzīst par vie-

tējā dzimtskunga untumu.

Praulienā :
123

doti šādi uzvārdi: Bulotti, Barlotti, Deijus, Portini, Sormoni

(Sermoni), Finarti, Dekant, Torjani, Schwaggini, Anschulini,

Sarrnant, etc.

119 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 167.

120 ya., Codes muižas revīz. sar.

121 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 264.

122 Sal. Blese. E. Mūsu uzvārdu pētīšanas uzdevumi, 171. lp. p.
123 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 351.

Par praulieniešu italisko uzvārdu izcelšanos pastāv versija, ka

Praulienes muižas īpašnieks majors Ernsts Gideons barons Klebeks

{Klebeck) saviem zemniekiem tādus devis par spīti toreizējam ģenerāl-

gubernātoram marķīzam Pauluči, pēc tautības itālim. Kā zināms, mar-

ķīzam Pauluči bija diezgan lielas domu starpības ar Vidzemes muižnie-

cību 1819. g. zemnieku brīvlaišanas un muižnieku privilēģiju jautāju-

mos. Muižniecība uzskatīja, ka ģenerālgubernātors neesot pietiekošā

mērā aizstāvējis tās intereses un tamdēļ viņu ienīda, kas ir izpaudies arī

muižniecības ideologu (piem. Tobīna) darbos. 1822. g. Vidzemes land-

māršals ģenerālleitenants Fr. v. Levis of Menārs šā paša iemesla dēj pat

izaicināja markīžu Pauluči uz divkauju. Sal. Stael v. Holstein, Die

Gefārdung der Landesrechte durch den Marquis Paulucci.
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Arī Rucavas mežniecībā (Rutzau-Forstei), pēc 1858. g.

rev. sar., atrodami 2 italiski uzvārdi: Dek a n t un Deij v s.

Vai starp Praulienas un Rucavas uzvārdiem pastāvētu kāda

sakarība, — noskaidrot neizdevās.

Līdzīgā kārtā īpatnēji uzvārdi doti Patkulē (Gilsen) 124

: Kir-

sohn, Miglohn, Zirpohn, Svvarpstohn, Puppohn, Ardohn, Leh-

zohn, VVegohn, Saulohn, Gohdohn, Miltohn, Laimon, Landohn,

Meschoon, Kanepon, Ehwelsohn, Rassohn, Naktohn, Egglohn,

Reilohn, Mantohn, Rudsohn, VVehjohn, Arklohn, Kalpohn, Lee-

tohn, Kaltohn, Zibsnohn, Kweschohn, Anekohn, Meschohn

(Mikkel Jahks Sohn, 23. g. v., 1820. g. „zum Rekruten ūber-

geben"), Graudohn, Swaigsnohn, Meesohn, etc.

Latvietis ir individuālists un tāpēc pilnīgi neiedomājams

tāds stāvoklis, ka visi, resp. gandrīz visi viena pagasta locek-

li varētu darināt savus uzvārdus pēc viena šablona, šinī gadī-

jumā ar galotni „o h n", un tamdēļ šai parādībai meklējams

cits izskaidrojums. Pēc patkuliešu pašu domām, viņu īpatnējo

uzvārdu izcelšanās vedama sakarā ar uzvārdu došanas laika

pagasta (vai muižas) skrīveri, kuram bijis uzvārds L a i m o n s

un pēc kura uzvārda parauga darināti arī pārējie uzvārdi.

Vai un kādā mērā šī versija atbilst īstenībai, to, protams, no-

skaidrot nav iespējams.

No otras puses, uz dažām pārdomām pavedina tuvākās

apkārtnes vietu vārdi: Bērzone, Lazdone, Ļaudone, Grosto-

na, Madona, etc, kas, bez šaubām, daudz vecāki par 1822./26.

g. g. dotiem uzvārdiem, bet kuros arī šī galotne („ohn — op

— one — ona") sastopama. Tamdēļ vislabāki būs, ja šī jau-

tājuma noskaidrošanu atstāsim valodniekiem.

Gārsenē,
125

starp citiem, sastopami uzvārdi ar galotni

„an": Indan, Jakkan, Plakkan, Punan, Villan, Griggan,

Schellan, Anschan, Buhtan, Kullitan, Saldān, etc, bet šādu

uzvārdu nav daudz un te, cik, neesot valodniekam, izdevās

noskaidrot, šī galotne ir vietējā dialekta sastāvdaļa.

Savu tautību ar uzvārdu apliecinājis bij. Slagūnes (ta-

124 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 120.

125 VA., Gārsenes muižas revīz. sar.
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gan Annenieku pag. Tukuma apr.) Lejas Muižzemnieku maju

saimnieks: Latvis.
126

Par ģermānizētie m
127

uzskatāmi uzvārdi ar ga-

lotni „sohn", kas laika tecējumā līdz mūsu dienām mīkstinā-

jusies par „son" un latviskota, pieliekot „s", par „s o n s".

Šī tipa uzvārdi darināti, galvenā kārtā, no attiecīgo per-

sonu tēva vārda, pieliekot tam galotni „sohn", pie kam vis-

biežāki sastopami darinājumi no: Pētera, Mārtiņa, Kārļa, Mi-

ķeļa, Jāņa, retāki jau no: Andreja, Indriķa, Matīsa, Viļuma,

etc. priekšvārdiem.

Alsviķu m.:
128

Peter Jacobs 1-t Sohn
— Jacobson

Drustu m.:
129

Jacob Jacob Sohn
— Jacobsohn

Jacob Peters Sohn —
Petersohn

Jacob Maz's Sohn — Mazsohn

Idus (I dwe n) m.:
130

Dawe Ottos Sohn — Ottosohn

Gotthard JVielops Sohn — Pfilipsohn

Zādzenes (Saadsen) m.:131

Jahn Jacobs Sohn
— Jacobson

Rem Peters Sohn — Petersohn

Vijciema m.:
132

Peter Jacobs Sohn — Jecobsohn

Vec-Salacas m.:
133

Mikkel Diedrich Sohn — Diedrichsohn

126 VA., Slagūnes muižas revīz. sar.

127 Sal. Griiner, H., Die lettische Familiennamen, 232. lp. p
128 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 20.

129 VA., Ibid., Nr. 78.

130 VA., Ibid., Nr. 158.

131 VA., Ibid., Nr. 3%.

132 VA., Ibid., Nr. 506.

133 VA., Ibid., Nr. 399.
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Blīdenes m.:
134

Cari Mickels Sohn — Michelson

Janne Jecobs Sohn — Jacobsohn.

Codes m.:
135

Anss Peter
— Peterson.

Indrik Jahne — Jannsohns

Slagūnes m.:
136

Janne Anton Sohn — Antonsohn.

Fritz Emards Sohn — Emardsohn.

Bet ir ari gadījumi, kad šāds uzvārds darināts no paša

uzvārda nesēja vai viņa dēla priekšvārda, pieliekot tam, šinī

gadījumā jau pilnīgi nepamatoti, galotni „sohn". Ja pirmajā

gadījumā var runāt par uzvārda apzinātu darināšanu, izejot

no tēva un dēla attiecībām, tad še jau mums ir darīšana ar

šāda uzvārda „patikšanu", nemeklējot tā loģisku pamato-

jumu.

Jaun-Piebalgas m.:137

Martin Peters Sohn — Erichsohn.

Ansche Marris Sohn — Mattissohn

Valtenberģes m.:
138

Kari Martin's Sohn — Karlsohn.

Vijciema m.:
139

Thom Mattis Sohn — Bantersohn.

Zādzenes m.:
140

Andres Dawids Sohn — Erichsohn.

Martin Simons Sohn — Jansohn.

134 VA., Blīdenes muižas revīz. sar.

135 VA., Codes

136 VA., Slagūnes „ „ „

137 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 340.

138 VA., Ibid., Nr. 402.

139 VA., Ibid., Nr. 506.

140 VA., Ibid., Nr. 396.
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Ceraukstes m.:141

Jecob Jurre Sohn — Jansohn.

Kazdangas m.:
142

Pawel Mikkel Sohn — Birgelsohn.

Zantes m.:
143

Liese Jahnesohn, Magd.

Ir gadījumi, kad šādi uzvārdi atvasināti no vietas, t. i.

muižas nosaukuma.

Jaunpils (Jiirgensburg) mācītāja m.:
144

Jahn Jurres Sohn — Jūrgensohn.

Kurzemes gubernātora patentē Nr. 7832 (sk. p. L pk. 4)

ieteikts par uzvārdiem izvēlēties māju vārdus („turklaht arri

tohp mahzihts, ka tee mahju-wahrdi par pamilijas-wahrdeem
arr labbi geldigi"). 145 Šinī ziņā vērojama liela nenoteiktība.

Vidzemē māju vārdi par uzvārdiem doti tikai retos gadīju-

mos, Kurzemē gan biežāki, bet arī tur tas nav vispārēja pa-

rādība. Māju vārdi doti par uzvārdiem saimniekiem, negro-

zīti vai arī pārveidoti.

Alsviķu m.:
146

i. Gailit Gesinde Gailit, Jacob Daws Sohn, Wirth

Hahn, Jacob Jahns Sohn, Wirth.

3. Kikkut
„

Kikkut, Simon Jurrs Sohn, Wirth.

6. Jaunsem Jaunsem, Simon Jurrs Sohn, Wirth.

Jumpravas m.:
147

15. Bitten Ges. Bittenieks, Anz Jurris Sohn, Wirth.

24. Mentes
„

Menz, Andre Andres Sohn, Wirth.

141 VA., Ceraukstes muižas revīz. sar.

142 VA., Kazdangas „ „

143 VA., Zantes

144 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 169.

145 Skat. 7. pielikumu (1. p. 4. pkts).
146 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 20.

147 VA., Ibid., Nr. 167.
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63. Mistaut Ges. Missa, Dawe Anz Sohn, Wirth.

66. Sallinieks
„

Sallums, Indrick Martins Sohn, Wirth.

Beļavas ra.:
148

2. Maische Ges. Mais, Simon, Wirth.

3. Alt Zierul
„

Zierul, Jahn Jurrs Sohn.

13. Alt Lette
„

Lezman, Krisch Jahns Sohn.

Codes m.:

10. Lepesemnek Ges. Jaunais Leepa, Jecob Jahne, Wirth.
11. Lepesemnek „ Wetzais Leepa, Jurre Anss, Wirth.

18. Putnenek
„

Putnings, Mickel Gotthard, Wirth.

27. Kalnenek
„

Kalning, Peter Johst, Wirth.

Ceraukstes m.:

1. Laveneek Ges. Lameneek, Jecob Otto Sohn.

2. Ramman
„

Ramman, Jahn Jurre Sohn.

Vec-Saukas m.:

18. Dindsan Ges. Dinge, Indrik, Wirth.

22. Buzzelan
„

Buzler, Anss, Wirth.

23. Ohrman
„

Ohrman, Mikkel Jahn, Wirth.

30. Buhrin
„ Buhrin, Indrik, Wirth.

31. Ohdsan
„

Ohge, Klaw Jahn.
49. Skujam

„
Skujin, Peter, Wirth.

74. Kluge
„

Kluhdsin, Jahne Jahne Sohn, Wirth.

76. Kappel „
Kappel Andrey.

Bārtas m.:149

33. Piefeneek Ges. Jacob Mikels Sohn.

Rucavas mežniecībā:

20. Pesfes Ges. Pes\e, Jurris Thoms Sohn.

Vecmuižā (Neuguth) saimnieku uzvārdi, ar maz izņē-

mumiem, atvasināti no māju vārdiem, papildinot attiecīgos

gadījumos ar galotni „ing", piem., Bahlin Gesinde — saimn.

uzvārds: Bahl i n g, etc. Dažviet uzvārdu devējs ir gribē-

jis būt asprātīgs, lietojot sinonimus, etc.

148 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 209.

149 VA., Bārtas (Ober-Bartau) muižas revīz. sar.
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Vec-Saukas m.:
160

12. Plahzen Ges. Pihrags, Jahn, Wirth.

Vec-Piebalgas m.:
111

37. Efergail Ges. Jaungaii, Ansch Peter Sohn.

57. Purwgail
„ lialigail, Rem Andres Sohn.

61. Plaude
„

Lihns, Jahn Ansch's Sohn.

Uzvārdi, savukārt, sakarā ar senu paradumu saimnieku

saukt pēc māju vārda, iespaidojuši pēdējos. Piem. Bārtā

1858. g. revīzijā Rukutu mājas (saimnieka uzvārds —

Strunge) nosauktas ari par Strungu m. („Ruckut oder

Strunge Gesinde"), tāpat ari Rukužu mājas, pēc saimnieka

uzvārda, ari par Vecvagariem — Ruckusch oder Wetzwag-

ger. 1816. g. revīzijā mājām tikai viens nosaukums — Ru-

kuži („Ruckusch").

Mācītājs fl. Grīners gan saka, ka dubultuzvārdu para-

dums retumis esot sastopams („die Sitte der Doppelnamen

sich auch vereinzelt findet")
152

un kā piemērus pieved: „Behr-

fiņ-Bafcha", „Skujskubris", „Rudsu-Brischan", „Beker-Aup-

man", v. c.

Grīnera pievestie piemēri nepārliecina. Tie nav nekas

cits, kā saimnieka uzvārds kopā ar māju vārdu.
163 Skatot

cauri lielāka skaita muižu revīziju sarakstus, ar tādiem du-

bultuzvārdiem, kā: Zaķis-tiāze, Zvaigzne-Stern,

Zīrul-Lerche, etc. nenācās sastapties. Var jau būt,

ka „āhnliche fiinzufūgungen von Obersetzungen, wo der Na-

menstrāger entvveder seinen ursprūnglichen Namen zuerst

germanisirt hatte, jetzt aber wieder lettisiren will oder wo

er eine nicht gerade schmeichelhafte Benennung, die zu Spott

oder Schimpf Anlass bietet, ausmerzen will, indēm er zu-

nāchst einen angenommenen Namen dem ursprūnglichen

beifūgte, bis schliesslich der schwerfāllig klingende Doppelna-

men durch den besserklingenden verdrāngt wurde."154 Šāds

150 VA., Vec-Saukas (Alt-Saucken) muižas revīz. sar

151 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 338.

152 Griiner, H., 227. lp. p.
153 Sal. Jenšs, J., 63. lp. p.
184 Griiner, H., 227. lp. p.
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dubulto uzvārdu rašanās ceļš var būt iedomājams vēlākos lai-

kos (H. Grīnera raksts. „Die lettischen Familiennamen" publi-
cēts 1905. gadā), bet ne pašā uzvārdu došanas momentā. Ir, tie-

šām, šī laika (t. i. 1826. v. 1835. gg.) muižu revīziju sarakstos

atrodami uzvārdi, sastāvoši no 2 atsevišķiem vārdiem resp. no

2 dalām, pie kam daudzos gadījumos šī divkāršība stāv sakarā

ar ortogrāfiskām nepareizībām un tā laika rakstības veidu,

piem., Zukus Ohsols, Mellais Alksnis, Lie-

lais Puttne, etc. Daži no šādiem uzvārdiem saglabāju-

šies, bet dala modificējusies abiem vārdiem saplūstot vienā

(rakstībā un izrunā), vai arī vienam no tiem atkrītot pavisam

nost. Taču lielākais skaits dubulto uzvārdu gan būs sekas sa-

karā ar ierakstu kļūdām, kad viens un tas pats uzvārds vienā

vietā ieraktīts vienādi un otrā — otrādi. Nodibinot kādas per-

sonas identitāti pēc šādiem ierakstiem, lietoti abi. Tā būs

cēlušies kā Grīnera minētie, tā arī tādi, kā Miezis-Mie-

žāns, Upelnieks-Upenieks (Dignājā), Medens-

Mcd ne, v. tml. uzvārdi. Grīnera domai, ka „derartige Me-

tamorphosierungen sind keinesvvegs abgeschlossen, viel-

mehr aus verschiedenen Grūnden noch im Gange", — var

piekrist. Starp citiem motīviem, kas veicināja 1920. gadā li-

kuma par uzvārdu maiņu
1™ izdošanu, bija arī vajadzība aptu-

rēt augšā minēto procesu, resp. likvidēt tā sekas.

Lai illūstrētu augšā teikto, minēsim dažus piemērus.

Codē doti šādi dubultuzvārdi:

1. Mutzenek Gesinde jecob Mikkel Zukus Ohsols.

2. Milting
„

Peter Balgalwe Rumpes.
5. Kohse

~
Jacob Jaunais Leepa.

8. Buttke
~

Crischjahn Jahn Baltais Jahn.
9. Buttke 2

~
Jurre Jurre Berfing Gulbe, Knecht.

1834. g. rev. sar. tas pats ierakstīts kā: Jurre Jurre, Knecht.

18. Putnenek Gesinde Jecob Peter Sihlingskahrkles.

dessen Frau Anne Sihlings.
19. Kruklain

„
Gotthard Jurre Endsing Wintz.

20. Picke
„

Mattis Mickel Ohsols Zukus.

23. Struhge
„

Jurre Indrik Jaunais Breedes.

185
1920. g. Likumu un valdības rīkojumu krājums, Nr. 209
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24. Smiltnek
„

Jahne Peter Schlitzke Mandag.

34. Beicke
„

Crischjahn Jecob Wetzais Srvirgsd.

Praulienā:

23. Leepeskalp. Saimn. Jurim Jāņa d. dots uzvārds Mednis

(Medne); uzvārda ieraksts vēlāk (ar iesar-

kanu tinti) pārtaisīts par „Meddens". Sie-

vas uzvārds rev. sar. palicis neizlabots:

„Medne".

Dignājā:

87. Sillepeter Ges. Peter Anton Uppelneek.

dessen Weib Dahrte Uppeneek.

Lubānā:

43. Klahwan Ges. Jahn Ermans Sohn Leelais Puttne, Knecht.

45. Schmaudsche
„

Andres Jahn Sohn Massais Madsching,

Wirths Hālftner.

Jurre Jahns Sohn Leelais Madsching,

Wirth.

Kolberģī (Goldbeck):

3. Peddez Gesinde Jahn Jahns Sohn Mellais Alksne, Wirth.

Liel-Straupē :
166

3. Tanzen Krug. Jurre Jurres Sohn Sallo Akminting, Lostreiber.

Gatartā:

Tabbin Gesinde Anne Baltis Sakis.

Ziemeri:
167

i. Reibekas Ges. Gust Jahns Sohn Wetzreibekas.

4. Ignasch „
Willum Hinze Sohn Kallnignasch.

Simon Peters Sohn Leiesignasch etc, etc.

Pārskatot sekojošo pēc uzvārdu došanas revīziju sa-

rakstus, redzam, ka daži no augšā minētiem dubultiem uz-

vārdiem saglabājušies, daži pārveidojušies, dažiem viena da-

la pilnīgi pazudusi. Tā, piem., Codes muižas 1858. gada re-

166 VA., Dignājas muižas revīz. sar. (1850. g.).
167 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 378.
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vīzijas sarakstā uzvārdi Baigai we Rumpes unEnd-

si n g VV m t z palikuši bez pārmaiņām, bet uzvārdi

Schlitzke Mandag un We tzais Swirgsd sa-

īsināti: no pirmā atlicis pāri tikai Schlitzke un no otrā

— Swir g s d. Liel-Straupes muižas 1834. g. revīzijas sa-

rakstā uzvārds „S all o Akmin t i n g" pārveidojies par

„Salloakmentin", bet 1850. gada revīzijas sarakstā —

jau par „S a 1 ak m c n t i n".

Diezgan daudzos gadījumos priekšvārdi („kristāmie vār-

di") dažādākos kombinējumos doti par uzvārdiem. 159

Ārciemā (E rk ii 11) :190

Jahns Andsches Sohn Ja h ne 1, Lostreiber.

Ērgļos (Erlaa) :161

Jahn Andres Sohn Peter Jahn, Knecht.

Andre Krustings Sohn Peterandrey.

Jaun-Piebalgā :
162

Jans Ansches S: Jehpe, Halftner.

Krustiņ Krustiņš S: Brenz, Wirth.

Jahn Martins S: Jāschka, jetzt Wirth.

Krustiņ Krustiņš S: Gregor. A

Gatartā :
163

Babbe Eema.

Lihse Anlihse.

Lihse Lamise.

Jahns no Sker(beļiem) Jurjahn.

Peeter no Bais(žām) Siman.

Smiltenē:164

Jahn Ansches Sohn Martin, Wirth.

Peter Marz Sohn Marz.

158 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 434.

159 Sal. Griiner, H., 229. lp. p.
180 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 94.

161 VA., Ibid., Nr. 95.

163 VA., Ibid., Nr. 340.

183 VA., Ibid., Nr. 79.

184 VA., Ibid., Nr. 446.
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Jahn Peters Sohn Matheus, Wirth.

Dawe Peters Sohn Mihke, Wirth.

Mattis Jahns Sohn Janka.

Jahn Mikkels Sohn Mikkel, Wirth.

Peter Jahns Sohn Miks.

Mattis Pa\vuls Sohn Pamul.

Ansche Jacobs Sohn Simson, Wirth.

Jacob Jurres Sohn Jurrs.

Sanne Spritz Tochter Spritz.
Marri Gusts Tochter Gusts.

Masche Jahns Tochter Brenz.

Jacop Marz Sohn Bertul, Wirth.

Kristian Peters Sohn Berki.

Ann Annen, das von dem Gute Smilten zum Rekruten gegebenen

Jahns Weib.

Dzērbenē:165

Jahn Willums Sohn August, Knecht.

Vec-Salacā:186

Krist Jahns Sohn Jurre, gew. Wirth.

Jahn Hans Sohn Jukum, Knecht.

Saulē (Alt. v. Neu-Raden) :167

Jahn Martin's Sohn Jurremartin, Knecht.

Krist Martins Sohn Martinkrist, Wirth.

Cari Carl's Sohn Carluk, Knecht.

Priekšvārdi kā uzvārdi Vidzemē sastopami biežāki ne-

kā Kurzemē. Sevišķi daudz to Smiltenē.

Salīdzinot citētos piemērus, redzam, ka vairākos gadīju-

mos uzvārds ir attiecīgās personas tēva vārds (lietots dažos

gadījumos deminutīvā), vai arī paša uzvārda nesēja un vina

tēva priekšvārdu kombinācija, izteicoša dēla-tēva attiecības,

kamdēļ šo uzvārdu tipu zināmā mērā varētu uzskatīt par uz-

vārdu ar galotni „sohn" latviskotu formu.
168

Protams, ne jau

visos gadījumos bez izņēmuma.

VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 437.

VA., Ibid., Nr. 399.

VA., Saules muižas revīz. sar.

Sal. 272. lp. p.
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Kurzemes patentēs 1. panta 2. pkts 169

nosaka, ka brāļi, kam

tēvs miris, Jeder fūr sich einen besondern Familiennamen

wāhlen kann." Tādu gadījumu, kur šī tiesība būtu izmantota,

tomēr ir ļoti maz, lai gan visus gadījumus nākas diezgan grūti,

dažreiz ir pat pilnīgi neiespējami, konstatēt, jo personu ar

vienādiem priekšvārdiem un tēva vārdiem ir daudz, bet rad-

nieciskās attiecības muižu revīziju sarakstos ne vienmēr iz-

smeļoši apzīmētas.

Ziemeri :170

6. Ellis Gesinde Jurr Jahns Sohn Gladka.

Peter Jahns Sohn Ellis.

i. Reibekas
„

Gust Jahns Sohn Wetzreibekas.

Peter Gusts I-r Sohn Leiesreibekas.

Bārtā :171

7. Laukeplatze

oder Grasche Ges. Jahne Jacobs Sohn Schille.

„
Andrei Jacobs Sohn Telledrurve.

10. Laukeplatz oder

Birseneek Kiaup Mickels Sohn Platzing.

Mickel Mickels Sohn Murksche.

Rešu m.:
172

7. Pelsche Gesinde Jacob Jahn Sohn Lahzit.

„
Jacob dessen Sohn Dambeneek.

„
ludrick dessen Sohn Lahzit.

Kā ļoti raksturīga parādība jāpiemin uzvārdu došana mi-

rušiem.

lepriekšējo revīziju sarakstos uzņemtie, arī to miršanas

gadījumā, ierakstīti nākamās revīzijas sarakstā, atzīmējot

pēdējā ailē miršanas gadu (tas, domājams, darīts labākas pār-

skatāmības un zemnieku kontroles labad). Uzvārds dots mi-

rušajam ģimenes galvām (Familienhaupt) un tad attiecināts uz

viņa dzīvajiem ģimenes locekļiem.

169 Sal. 6. pielik.
ko VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 434.

171 VA., Bārtas (Ober-Bartau) muižas revīz. sar

172 VA., Rešu muižas revīz. sar.
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Jāpiezīmē, ka ši parādība nav vispārīga un daudzos sa-

rakstos mirušie ierakstīti bez uzvārda.

Alsviķu m.:
173

(Uzvārda nav) Wirth Cari Christops Sohn 1823 gestorben

~ „ Lostr. Jahn Ermans Sohn 1820
„

„ Wirth Daws, Steps Sohn 1819

„ Wirth Dahw, īnda Sohn 1822

Idus (Idwen) :
174

Ehrod Adam, Caspers Sohn 1820 gestorben

Pa tk v 1 ē :175

Sroaigsnohn, Willum Willums Sohn, Knecht 1818 gestorben

Sipols Jahn, Jurrs Sohn 1820
„

Vec-Piebalgā :
176

Lihns Ansch, Jahn's Sohn 1821 gestorben
Baltauss Krustiņ Peter's Sohn 1819

Praulienā :
177

Sermoni Hindrik Willums Sohn 1820 gestorben

Aigar Jacob Jahns Sohn 1818

Zādzenē :
17S

Bunding Daniel, freier lette 1822 gestorben

(Uzvārda nav) Laure, Nachtwāchter 1818

„
Martin, Kraft los 1822

Blīdenē:179

Smanne Fritz Janne Sohn, ehem. Wirth 1819 gestorben

Dobelē :
180

Langfeld Kari, friiher Wirth 1831 gestorben

Eichroald Anss, friiher Wirth 1833

(Uzvārda nav) Kaspar, Knecht 1818
„

i7s VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 20.

174 VA., Ibid., Nr. 158.

175 VA., Ibid., Nr. 120.

176 VA., Ibid., Nr. 338.

177 VA., Ibid., Nr. 351.

178 VA., Ibid., Nr. 396.

179 VA., Kurzemes muižu (Blīdenes) revīz. sar.

180 VA.,
„ „

(Dobeles)
„
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Codē :
181

(Uzvārda nav) Jecob, Knecht 1833 gestorben

Ceraukstē: 182

Baltpaut Martin Martin Sohn 1833 gestorben

(Uzvārda nav) Geddart Jecob Sohn 1830

Saulē :183

Ermanoff Mikkel Otto's Sohn 1821 gestorben

Vec-Saukā:184

Ohge Klaw Jahn 1819 gestorben
Rimmel Andrev Peter, Wirth 1831

Runājot par uzvārdu došanas norisi, mēs jau atzīmējām,

ka Gatartā jaunām meitām doti ļoti mīlīgi un labskanīgi uz-

vārdi, bet ne tā vecākām gados. Tā tas ir bijis nevien Ga-

tartā, bet arī citur.

Jumpravā :

Hofes Domestiken. Rohse Trīne, Ans Tochter, Krugsmagd.

„ „
Pluhme Greete, Bertuls Tocht., 14 g.

Gatartā :

Kazza Bruhklene ? g. v.

Marrija Rohsihte ?
„ „

Babba JVentulite ?
„ „

Greeta Ohdsina ?
„ „

Lihse Zeelamina 23
„ „

Lihse Laroise 17
„ „

Anne Irbbe 17
„ „

Anne Magg(o)ne 22 „ „

Kattsa Pukkite 26
„ „

Sappe Alderene 22
„ „

Atrain (atraitne?) Marrja Kahkerine
....

57
„ „

Nekrut Sewa Lihse Kalkona 39
„ „

Nekrut Seew ?? Breedine 32
„ „

181 VA., Kurzemes muižu (Codes) revīz. sar.

182 VA.,
„ „

(Ceraukstes)
„

183 VA., „ „
(Saules)

184 VA.,
„ „

(Vec-Saukas)
„
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Smiltenes mācītajā m.:

Marri Tannens Tochter Rohsiht 26 g. v.

Vijciemā :

Katsche Mattis Tochter Milne, Magd 51
„ „

Blīdenē:

Juhle Jecob Tochter Kreim 28
„ „

Codē:

Anne Jurre Tochter Azting 22
„ „

Dobelē:

Triene Kruhming, Magd 21
„ „

Triene Selting
„ 30 „ „

Liebe Tulping
„

30
„ „

Lawiese Puhze, Witt\ve 80 „ „

Re š v m.:

Anne Jurre Tochter Rosit 16
„ „

Lai gan Vidzemes patentē
185

teikts, ka uzvārdu izvēle

„den Bauern freigestellt ist", bet Kurzemes —ka „die Wahl

der Familiennamen, die ein jeder Kurlāndische Bauer anzu-

nehmen hat, bleibt der eigenen Bestimmung der Einzelnen

ūberlassen", taču zemāk uzskaitīto piemēru gadījumos ir

grūti pielaist varbūtību, ka šie uzvārdi būtu doti uz brīvas iz-

vēles pamata. Nereti uzvārdi doti atkarībā no zināmās per-

sonas tikumiskām, pozitīvām un negātīvām īpašībām, tāpat

sakarā ar tādu vai citādu fizisku trūkumu. Taču nav tāda cil-

vēka uz pasaules, kurš kādu savu negātīvu īpašību vai fizis-

ku defektu vēlētos visiem atklāti izpaust, zināmu darīt, pat

vairāk — uzvārda veidā to atstāt vēlākām paaudzēm! Un

tāpēc šie uzvārdi tikai raksturo to faktiski pilnīgi beztiesisko

stāvokli (formāli jau viena-otra tiesība bija, bet nebija iespē-

jas šīs tiesības reālizēt), kādā atradās Vidzemes un Kurze-

mes zemnieki 100 gadus atpakaļ.
188

185 Skat. 2. pielikumu.
186 Runājot par zemnieku brīvlaišanu 1817—1819. g. g., mēdz teikt,

ka zemnieki tad ieguvuši „putna brīvību", kas ir nepareizi. Faktiski arī

putna brīvību zemnieki tad neieguva, bet zem brīvlaišanas maskas tika
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a) Tikumiskas īpašības, fiziski etc, defekti:

Beļavā:

Diming (Dieviņš?) Jahn Rems Sohn.

Dzērbenē:

Gluhpe Matsch, Kutscher.

Drustos :

Purzen (no Pfurz — pirdiens?) Jacob Grischs Sohn, Knecht.

Gatartā:

Sihke Edde.

Jaun-Piebalgā i

Melles (Melis?) Peter Jahns S: Wirth.

Plinka Peter Peters S: Wirth.

Vec-Piebalgā:

Grezineeks Jahn Andrei S: Knecht.

Kehms Tensch Jurr S: (akls un 78 g. vecs).

P ā c ē :
187

Deeming Jacob Krischjahn Sohn, Knecht (51 g. v.).

Smiltenē:

Akles Peter Rems Sohn, Wirth.

Vijciemā :

Meles (Melis?) Mattis Peters Sohn, Knecht.

Bārtā :

Anting Jacob Anss Sohn.

Blīdenē:

Plahpe Jurre Ernst Sohn.

Dobelē :

Trienens Greete, Magd, uneheliches Kind (25 g. v.).

Codē:

Pluntze Mikkel Jahne.

Nemeers Crischjahn Jurre.

ekspropriētas viņu tiesības uz zemi. Faktisko iespēju atstāt sava pagasta

robežas zemnieki ieguva tikai ar 1866. g. 19. februāra likumu, kas atcēla

muižnieku patrimoniālās tiesības.

187 VA., Kurzemes muižu (Pāces) revīz. sar.
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Ceraukste:

Klibmikkel Jecob Mikkel Sohn.

Wissgrib Mikkel Jecob Sohn.

Saulē:

Nerātnis Mikkel Dawe's Sohn, Wirth.

Klibakrist, Jahn Krists Sohn, Knecht.

Mulke Jacob Ottas Sohn, Knecht (1834. g. rev. sarakstā atzīme: blod-

sinnig, t. i. vājprātīgs).

Vecmuižā :

Wezzit Andrey Jurre Sohn (68 g. vecs).

Klibbais Jahn Jurre Sohn.

b) Dzīvnieku nosaukumi noniecinošā nozīmē:

Beļavā:

Lopa Jahn Krisch Sohn, Wirth.

Wepre Ahdam, 2r Wirth.

Jaun-Piebalgā :

Kuzze Mattis Tenschs S: Knecht.

Lohpin Krustiņ Peters S: Wirth.

Sohse Jurris Mattis S: Wirth.

Vijciemā :

Simen Cari Peters Sohn, Knecht.

Blīdenē:

Auns Cari Jurre Sohn, Knecht.

Sohs Mattis Marting Sohn, Knecht.

Blusse Janne Indricks Sohn.

Bārtā :

Sirgel Peter Kiaups Sohn.

Codē:

Ahsits Ermann.

etc, etc.

c) Lamu vārdi par uzvārdiem:

B ē r z o nē :188

Dulbas Anusch Rem Tochter.

Plunder Jahn Peter Sohn.

īss va., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 45.
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Jaunpilī (Jiirgensburg):

Kankel Jahn Indriks Sohn.

Lubānā:

29. Degumneek Gesinde. (Uzvārda nav) Jurre Rems Sohn, Wirth

(21 g. v.), 1319 zum Rekrute.

Maesles Trine, dessen Weib.

Vijciemā :

Welne Marry Jacobs Tochter.

Bārtā:

Lubrack Jacob Jahns Sohn, Knecht.

Telledruroe Andrei Jacobs Sohn.

Blīdenē:

Wellamat Jecob Jurre Sohn.

Pantzke Edde Jurre Wittwe.

Codē:

Pluntze Mikkel Jahne.

Plantze Jecob Jahne.

Kabilē :
189

Blene Andree Jecobs Sohn, Knecht.

d) „A sprāt ī b a s" un zobgalības.

Ne jau vienmēr tā ir asprātība, ko kā tādu izteic un iz-

dod, un arī zobgalībām ir sava vieta un robeža, kurai pāri ne-

drīkst iet. Ne „asprātībām", ne zobgalībām uzvārdos nebi-

ja vietas, jo uzvārds ir tāda lieta, kas, kā tas arī patentēs

uzsvērts, paliks „uz bērnu bērniem". Tomēr, kā redzēsim,

tas tā nav bijis. Un mēs pat iedomāties nevaram visas tās

neērtības, lai neteiktu vairāk, kas šādu asprātību un zobga-

lību upuriem un viņu pēcnācējiem ir bijis jāpanes un jāizcieš,

līdz radās iespēja neērto uzvārdu pārmainīt pret labskanīgā-

ku. Minēsim še dažus piemērus.

189 VA., Kurzemes muižu (Kabiles) revīz. sar.
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Berzone :190

Mihrohn Anusch Peter Tochter, Magd (56 g. v.).
Plunder Jahn Peter Sohn, Wirth.

Student Peter Jacob Sohn, Aufzogling.
Bimbul Fritz Jahn Sohn, Knecht.

Schmaukste Bertul Adam Sohn.

Pertz (no „pērts"?) Peter Peter Sohn, Wirth.

Jaun-Piebalgā:

Anaparte (no „Bonaparts"?) Indrik Jahns S: Hālftner.

Baura Ansche Ansches S: Wirth.

Lippa (ļipa?) Martin Jurris S: Wirth.

Ērgļos:

Mirrohn Jahn, aus dem Hofe (53 g. v.).

Vec-Piebalgā :

Nebar Peter Klaw's Sohn, Wirth.

Grehsels Andre Klahws Sohn, Wirth Wittwer.

Nehder Peter Jahn's Sohn, Wirth.

Purwgail Gesinde Baltagail, Rem Andre's Sohn, Wirth

Mellbard „
Baltaus Peter Krustin's Sohn, Wirth.

Jehkul „
īrscha Jahn, Peter's Sohn, Wirth.191

Vec-Salacā:

Teitziet Krische Matsch Sohn, Wirth.

Kasebiks Maije, Jacks Wittwe (70 g. v.).

Zādzenē:

Kerroeen (no „ķer vien"?) Kari Brenz Sohn.

Valtenberģē :

Niggul Jahn Jahn's Sohn. 1819 zum Rekrut.

190 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 45.

191 Par uzvārda „Irscha", kas vēlāk pārveidojies par „Hiršs", iz-

celšanos šī uzvārda pirmā ieguvēja pēcnieki zin stāstīt, ka tas atvasināts

no viņu sencim piemitušā raksturīgā izteiciena. Vec-Piebalgas Jēkuļu

māju saimnieks Jānis Pētera dēls bijis valdonīgas dabas cilvēks, bijis

arī pagasta amata vīrs un kā tāds nekādās garās sarunās un strīdos ne-

ielaidies; izšķirot kādu jautājumu, lietojis izteicienu: „Ir šā!" no kura tad

arī atvasināts viņam dotais uzvārds. Pēc likuma par uzvārdu maiņu iz-

došanas (1920. g.) augšā minētais uzvārds pārmainīts uz „Gaigals".
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Bārta:

Desgan (diezgan?) Jahne Kiaups Sohn.

Blīdenē:

Kurpnek Jahne Janne Sohn, Schneider (!)

Lapse Gesinde, Saks (zaķis?) Krischjahn Jurre Sohn, Wirth.

Codē:

(Uzvārda nav) Jacob, Knecht. 1822. gest.

der Jecob Sohn Jahne Zilmezing (bārenis, tēvs miris mazam, 8 g. v.

esot).

Kalkujeschke, Jecob Martin.

Dignājā:

1834./35. g. revīz. sar. nav uzglabājušies. 1850. g. rev. sarakstos sa-

stopami šādi uzvārdi: Pakaupīre, Platgihm, Platgalw, Stuhrgalw, Struppe,

Leelskungs, Übbage, Zaurkubbel, Wilkaste v. tml.

Ceraukstē:

Nakabiks (?) Mikkel Otto Sohn, Knecht.

Dobelē:

Nabaks Anliese, Wittwe (60 g. v.).

Gārsenē:

Kabbut (kā būt?) Johfe Kaffes Sohn (pēc 1858. g. rev.).

Kabilē:

Barron Jecob Janne Sohn ļSal. Kurz. gubernātora 1834. g. 29. okt.

Grahpe Liese, Dienstmagd. Jpatentes Nr. 7832. p. 1. pkts 4 (6. piel.).

Rešu m. :
192

Mirron Anne, Jurre Wittwe (71 g. veca).

Saulē:

Nakkabiks Jacob Mikkel's Sohn, Wirth.

Silkebiks Andsch Jahn's Sohn, Wirth.

Laikam Jahn Jahn's Sohn, Wirth.

192 VA., Kurzemes muižu (Reschenhof) revīz. sar.
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Vec-Sauka :

12. Plahzen Gesinde. Pihrags Jahn, Wirth.

42. Pautin
„

Bruhdgan Andrey, Wirth.

49. Skujam
„

Pazeplit Mahre, Dienstmagd

Bandeneek Martin Mahres ļ māte un dēls

Sohn j (ārlaulības).

Zantē:

Besbiks Tiešs Jahnes Sohn.

Vecmuižā :

Alaroe Greete, Jahns Wittwe (25 g. v.).
Zaurbick Andrey Jahns Sohn.

Pie „asprātībām pieskaitāma arī „Ne f m" uzvārdu gru-

pa. Šie uzvārdi, domājams, doti vienā otrā pagastā atseviš-

ķos gadījumos, kad uzvārda izvēle būs radījusi grūtības, vai

ari pie tās nebūs izrādīta nekāda interese. levērojams, ka

„Nezin" uzvārda īpašnieki pa lielākai daļai ir vecāki cilvēki

(46—59—63 g.).

Patkules pagastā doto uzvārdu „A neko h n", liekas,

varētu izskaidrot kā attiecīgā Jāņa Pētera dēla vienaldzību at-

tiecībā uz uzvārda izvēli. Uz jautājumu, ko viņš par uz-

vārdu sev izvēlējies, būs sekojusi vienaldzīga atbilde: „a ne-

ko", —no kādas tad arī atvasināts uzvārds „A neko h n",

ar īpatnējo, tikai Patkulē sastopamo galotni (A+neko+ohn=

Anekohn).

Ārei c m ā :

NeUnna Liese, Jahns Tochter, Wittwe (59 g. v.).

Alsviķi:

Ne\ina Iwan Jacobs Sohn, Aufzbgling (65 g. vecs).

Spārē:

iVefin Mahrz Jecobs Sohn, Wirth (46 g. vecs).

Vecmuižā :

Neteic Andrey Andrey Sohn (11 g. v.).

Patkulē :

Anekohn Peter Jahns Sohn, Wirth (39 g. v.).
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Neķītrie uzvārdi nav vispārēja parādība, bet nav arī iz-

ņēmuma gadījums. Ne jau pati šādu uzvārdu došana (par lab-

prātīgu izvēli, šķiet, šeit nevar būt runa), — tā katrā attiecīgā

gadījumā raksturotu tikai atsevišķu dzimtskungu, — bet fakts,

ka šādi uzvārdi, pretēji patentēs dotiem norādījumiem, ir ti-

kuši pielaisti un apstiprināti no uzraudzības orgāniem, — ir

tas gravējošākais.

Zemāk uzskaitītie piemēri runā par sevi tik gaišu un ne-

pārprotamu valodu, ka katri kommentāri te lieki..
,

193

Gatartā:

Arreschu Jahn Gesinde. Pissikis Andss.

Mihlakschu Andsa
„

Pissikis Jahnis.

Jaunpils (Jiirgensburg):

2. Bruhmeister Gesinde. Kiu\se Mikkel Anss Sohn.

Jaun-Piebalgā:

56. Dsirgsting Gesinde. Kiuse Peter Andres S: Wirth.

194. Slehke
„

Schakum Indrik Martins S:

180. Pehterit
„

Pe\cha Peter Jahns S: Hālftner.

Vec-Piebalgā:

6. Leijes Swille Gesinde. Ohgsta Krustiņ Bertul's Sohn.

Kolberģī:

6. Kalndruvvit Gesinde. Mauzeksne Peter Jahns Sohn.

Vec-Kalsnavā :194

77. Miihle Gesinde. Diņķit Andres Peter Sohn, Miiller.

Salā (Holmhof) :
195

48. Paefche Sagger Gesinde. Pe\che Jacob Jannes 1-r Sohn.

Slokā :196

Ramming Kasper Gesinde. Pellpaut Janne, Knecht.

193 Sal. Griiner, H., 227. lpp. (3. un 4. rindiņas no apakšas).
194 VA., Vidzemes muižu revīz. sar. Nr. 177.

195 VA., Ibid., Nr. 152.

198 VA., Ibid., Nr. 411.
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Vec-Salacā:

17. Bredik Gesinde Paute Anz, Badstūber (82 g. vecs).

Smiltenē :

8. Drande Gesinde Sudasch Anne, Jecobs Wittwe

(62 g. veca).

Valtenberģē :

14. Jaun Jenkus Gesinde Mauzekel Jahns, Libbusch Ādams

Sohn.

Bārtā:

33. Piefeneek Gesinde Pie)eneek Jacob Mikels 1-r Sohn.

65. Galling Hiitte. Pirdick Mickel Andrey's Sohn.

Ceraukstē:

5. Rewel Bamber Gesinde Baltpaut Martin Martin Sohn.

10. Barsden oder Widdin
„

Besde Krischjahn Peter Sohn, Knecht.

Kabilē :

Hofes Leute. Pey\che Jecob Fritz Sohn.

6. Bahling Gesinde. Beschge Janne Ans Sohn.

10. Belte
„

Pakkal Ernst Jecob Sohn, Knecht.

13. Dracke
„

Ku\se Darte, Dienstmagd (20 g. veca).

Tuple Darte, Wittwe (54 g. v.).

19. Eh(?)geneek
„

Petten Jecob Matt Sohn, jetzt Wirth.

Re š v m. :

2. Lapse Gesinde Pihse Martin Jurre Sohn, ehem. Wirth.

Rucavas mežniecībā :
197

20. Pesfes Gesinde Pesfe Jurris Thom's Sohn.

22. Pesfes „ Pesfe Niclaw Anss Sohn, Buschwāchter.

Saulē :

57. Likwerten Gesinde Spirre Geddert Mikkel's Sohn, Wirth.

Vecmuižā :

20. Bisden Gesinde Bisdehn Martin Jahns Sohn.

33. Spirres
„

Spirre Andrey Peters Sohn, ehem. Wirth.

197 Pec 1858. g. revīz. sar. datiem.
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6. Noslēgums.

Uzvārdi formāli un faktiski gan doti 1822./26. g. g. (Vid-

zemē) un 1834./35. g. g. (Kurzemē), ierakstīti revīziju sarak-

stos un no pēdējiem — baznīcu grāmatās,198 bet tautā to lieto-

šana ieviesās tikai pamazām. Saimniekus turpināja saukt pēc

māju vārdiem, bet kalpus — pēc saimnieka. Un nevien ik-

dienas dzīvē, — arī oficiālos dokumentos novērojams tas pats.

Tas skaidri izredzams, piem., no Liel-Straupes pagasta tiesas

protokoliem: 199

Nr. 12. 1824-tā Gaddā. 25-tā Januar.

Schee Teesas wihri bija kohpā:

Teesas preekschsehdetais Leel-Andscha saimneeks Jurris.

Peesehdetaji (Straupneek saimneeks Jahnis

VUhdra saimneeks Mikkeļs

„Tas Kalleja dehls Jurris sudseja ka ta Rutscha saimneeze Madde

irr swehdeenas Laika wiņņa Mahja nahkusi un warras darbus darrijusi

tik labbi ar wahrdeem ka arri ar Rohkas darbeem. Ta Rutscha saim-

neeze Madde irr tam Jurram peemettusi un bahrusi ka gan winsch esschot

usdroschinajees wiņņas dehlu Spritzi par ne pateesu un bes wainas pee

teesas usrahdiht jeb apsuhdseht ka wiņņas dehls Spritzis ar wainihgs

esschoht pee tahs Leel-Straupes Leela Krohga atraitnes Eemas pee wee-

nas neschkihstas meesas usweschanas, un tomehr winsch wainihgs ne

esschoht. Tur klaht ta Rutzene irr tam Jurram diwi reises ar drehbes

mahrsniņu sittusi.

Bet tas Kalleja dehls Jurris irr atkas (atkal?) prett tahs Ruttzenes

vvarrens bijis, un irr wiņņas ta pa sawahm durrihm ahra gruhdis ka ta irr

zaur krischanu stipri sasittusees.

Pret wissas schas snhdseschanas naw ne\veenam skaidri Leezineeki.

Tikkai tas Jurris peesau/.a savvu Telnvu par I.ee/.ineeku, kas tohmehr no

Teesas ne tappa peeņemts tadehl ka tas wiņņa tehws bija, no ka ne war

tizzeht woij winsch par sawu' dehlu wairahk ne stahw ka par tahs seewas.

Spreedums. Ka par teem warras darbeem kas swehdeenas laika

irr darrihti, un abbi wainihgi atrohdahs, tik labbi tas suhdsetais ka arri

ta apsuhdsetaja, tadehl tohp wiņneem abbeem ta Strahpe nospreesta ka

tik labbi tam Jurram buhs maksaht eeksch Basnihzas Lahdes 4 R:B: ka

arri tai peeminnetai Rutscha saimneezeij Maddei ar 4-tri R:B: eeksch

Basnihzas Lahdes buhs maksaht." —

19s Sal. Sloka, L., Kurzemes draudžu chronikas, 11, 163. lp. p
198 VA., L.-Straupes pagasta tiesas protokoli.
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Kā redzam, protokolā viscaur uzvārdi nav lietoti, lai gan

Liel-Andžu saimniekam Jurim ir bijis uzvārds Krūmiņš,

Straupnieku saimniekam Jahnim — Roops (Roop), Ūdra

saimniekam Miķelim — 011 er s (Otter), kalēja dēlam Ju-

rim — Kudrickis (Kudritzkv), Ruča saimniecei Madei

— Vīgants (VViegandt). Vienīgi Liel-Straupes Lielā

(Schloss-Krug) kroga atraitnes levas uzvārds nav izzināms.

Domājams, ka leva, kurai bija iznākušas lielākas nesapraša-

nās morāles jautājumos, būs atradusi par labāku atstāt Strau-

pes robežas.
200

Tāpat arī vēl 1825. g. protokolā Nr. 79 no 3. februāra pie-

minēta kāda atraitne Anna, „kas Muižniekos dzīvo"

un to pašu māju puisis Miķelis. Pēc rev. sar. Annai uz-

vārds Bībers (Bieber), bet puisim Miķelim — Kr cie-

ni a n i s.

Nr. 96. To 11-tu Maerz 1825. gaddā.

Schee Teesas Wihri bija Kohpā —

Teesas preekschehdetais Leel-Andsche Jurris [Krubmin].

.
fStraupneek Jahnis [Roop]

Peesehdetaji ļUhdra Miķķe]s ļotter]

Sūdzētājs „Siguldas Paltman Stahrasts Jahnis Tohm-

so h n," atbildētājs Liel-Straupes „Klutscha Melders Peh-

ters". Sūdzībā figurē Liel-Straupes „Wetzais VVilziņ saim-

neeks Jurris" un „K(l)utscha Pehtera seewas mahsa Siguldas

Gruhdeenes Dahrte" un mirušā Gusta dēli Mikkels un Jurris.

Protokolu rakstot tajā tikai Siguldas Paltman stārasts Jānis

nosaukts arī uzvārdā: Tohmsohn. Tiesas vīru (Kruhmin,

Roop, Otter) un atbildētāja (Schwabe) uzvārdi protokolā pie-

rakstīti labojumu veidā vēlāk. Kad pierakstījumi izdarīti, —

nav konstatējams. Vilciņu saimnieka Jura un „Gruhdeenes

Dahrtes" uzvārdi protokolā iztrūkst. Pēc Liel-Straupes mui-

žas 1826. g. revīzijas sarakstiem pirmā uzvārds ir „Wolwel",

bet tā kā Siguldas muižas revīz. sar. nav uzglabājušies, tad

„Gruhdeenes Dahrtes" uzvārds nav izzināms.

200 Liel-Straupes „Lielā kroga atraitnes" levas vārds 1826. g. rev. sar.

tāpat arī t. s. pārrakstīšanas (Umschreibungs-Liste) sarakstos nav atro-

dams.
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Protokolā pieminētais „Kluča melders Pēters Švābe"

nav, kā to pēc uzvārda varētu domāt, Latv. Universitātes

profesora Dr. iur. Švābes sencis. Prof. Švābe gan cēlies no

Liel-Straupes, bet viņa senči dzīvojuši Liel-Svabadnieku mā-

jās, no kuru nosaukuma, šķiet, atvasināts ari šis uzvārds

(Svabadnieks, Svab'nieks, Svabe, Švābe).

Tāpat ari 1825. g. 31. marta Liel-Straupes pagasta tiesas

protokolos (Nr. Nr. 100, 101, 102, 103) tiesas vīri bez uzvār-

du apzīmējuma.

Šinī tiesas sēdē (prot. Nr. 101): „Ta Leel-Straupes bijusi Leela Kroh-

dseneeze C(atarina) Strausenes usdohschana, Kurri winņai no Leel-Strau-

peeschu ļaudim irr parrahda palikkuschi prohti —

R: X:

B: B:

Rutscha saimneeks — 70

Rutscha Spritzis 1 24

Plokscha kalps Jahnis — 78

Plokscha saimneeks 4 —

Snllainis Iwwan —
48

Birsgall Skrohdels Mahrtinsch 4 4

Gaiļe saimneeks — 12 nomakfaja

Paslaw saimneeks — 42

Purrgaiļ saimneeks — 64

Tschakstes saimneeks — 28

Walstes Mutzineeks — 34

Ķingas Mahrtinsch — 4

Ļeeļe Gusts — 18

Sweijneek Ģusts 1 36

Sweijneek saimneeks 1 34

Wihbohn dehls sohlijees preeksch sawu mirru-

schu Tehwu nomaksaht 1 6 nomakfaja
Meschohk saimneeks par ļauschu ne isstelle-

schanu, pee Poresch Labbibas mehrischana

kad wajadsihgs bijis tadehl irr weenu pus

stohpu Brendawin ta Zilwehka \veeta pirzis — 30

Wehweriht saimneeks — 30 nomakfaja
Sahrninņ saimneeks — 30

Purrgaiļ Antzis (irr nohmakfajis) — 12 nomakfaja
Muischas Zimmermans Miķķels irr parrahda

palitzis 120 Kap:B: par ko winsch apsoh-

lijees preeksch C:Strausenes weenu Sekstell

Mehru weetā taisiht, ka- tai Muischas Wal-

dischanai nahkahs dabbuht.

Total Summa 18 44
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No. 129. To 20-tu October 1825-tā gaddā.

„Tee paschi trihs Teesas Wihri, kas schinni Protokoli grahmata irr

useetami, prohti No. 128. (Uzvārdu nav.)

Draņķa puisis Pehters suhdseja, ka winsch pee Leel-Swabbadneeka

kalpohjis no Jurģu Deenas lihds Tennihs Deenai eeksch Seemas Laika, un

naw wairahk no Leel-Swabbadneeka dabbujis tahs kalposchanas dehļ, ka

tikkai 2 kreklus, 2 Linnu Bikses, 3 pahr Ziradus 1 pahr Willainu Seķķes

un 1 pahr willaiņa Autus.

Spreedums.

Leel-Swabbadneeka saimneekam Spritschām Schwabe buhs doht

Draņķa kalpam 1 nahtnas Bikses un 1 kreklu. Un Draņķa saimneekam

buhs tam Pehteram 1 willaina Bikses doht."

Pirmo reizi tiesas vīru uzvārdi ierakstīti tiesas protokolā
1825. g. 27. oktobrī (prot. Nr. 131), bet prāvnieki arī 1826. g.

nereti nosaukti pec maju vārdiem, ne pec uzvārdiem:

Nr. 163. To 19-tu Januar 1826-tā gaddā.

Schee Teesas Wihri bija kohpā: Teesas preeksch-sehdetais Leel-An-

dscha saimneeks Jurris Kruhmin.

[ Straupneek Jahnis Roops
Peesehdetaji ļ Uhdra Mikkd Qtter

Spreedums. „Junka (?) saimneekam... buhs doht sawam kal-

pam Gustam 6 Puhri Rudsu, 3 Puhri Wassarajas Kahda tam irr."

Arī 1827. g. protokolos prāvnieki ne katru reizi nosaukti

pēc uzvārdiem.

Gatartas pagasta tiesas 1824. g. 29. marta protokolā pie-

minēti sekošie 6 saimnieki: 1. Weslawenu Peeters, 2. B. Sal-

laiskalns, 3. Kaldawu Laurs, 4. Arreschu Peeters, 5. Abbelu

Jurris, 6. Kaldawu Jahnis.

Bet Veslavenu Peeteram, Sallaiskalnam un Abbelu Jur-

rim uzvārdi doti jau 1822. g., un pārējiem — 1823. g.
201

Šāda parādība, domājams, būs turpinājusies diezgan ilgi,

jo, piem., Alsviķu pagasta tiesas protokolos
202

atrodams tas

pats:

Jur-

201 Sal. Gatartas p. t. prot. no ii XI. 1822. g. (255.-258. lp. p.) un 29.

IX. 1823. g. (259. lp. p.).

202 VA., Alswikka Pagasta Teesas Protokollu grahmata. Arch. Nr. 48.
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Alswig, tannl 22-ta July 1838.

„Dischlers Gras Atnahze pee scho P:T: bet tas puisis un ta Gaigalu

meite Liese ne bija nahkuschi.

Apstellehts wissi lai us 5-t Augst schei pee P:T: teek." Un arī:

29-ta Juli (1844. g.).

„Tam Kikkut Melder puischam, par to ka no Muischas labbibas, ku-

ra preeksch malschanas stellehta bija, 1 Pohds miltu truhka strahpe jā-

maksā 1 Rub. Sudr."

Lai gan uzvārds, saskaņā ar likumu, patvaļīgi nebija mai-

nāms, nedz pārgrozāms, tad tomēr, ja salīdzinām uzvārdu

grafisko formu 100 gadu atpakaļ ar to pašu mūsu dienās, nere-

ti atradīsim ievērojamas atšķirības. Tās bieži stāv sakarā ar

latviešu valodas un rakstības vispārējo attīstību, bet nākas arī

novērot pārmainās, kurām tamlīdzīga pamatojuma nav. Pa-

teicoties pārgrozībām rakstībā, tāds uzvārds fonētiskā ziņā
nereti ieguvis pavisam citu nozīmi. It sevišķi tas sakāms par

neķītro uzvārdu rakstību.

Šo pārveidību nolūks mums ir skaidrs un saprotams. Šī

procesa turpināšanās tika apturēta un, vispār, dota iespēja uz-

vārdu došanā pielaistās neķītrības likvidēt tikai jau ar Latvi-

jas valsts pastāvēšanas laikā izdoto likumu par uzvārdu

maiņu.
203

1819. gada Vidzemes zemnieku likumi
204

attiecībā uz uz-

vārdu došanu satur tikai pašu šo tiesību, kas reizē ir arī pie-

nākums, — katram zemniekam, tādos un tādos nolūkos, kas

no valsts atzīti par vajadzīgiem, ir bez sava kristītā vārda

jāpieņem vēl uzvārds.

Instrukcija pie šī likuma un rīkojums par uzvārdu pie-

ņemšanu-došanu Kurzemē, dod vispārējus norādījumus, no-

sprauž, tā teikt, virzienu, bet pašas formas piepildīšanu ar

konkrētu saturu uzliek pašiem tiesību un pienākumu sub-

jektiem: vieniem uzvārdu izvēli, otriem— uzraudzības funk-

ciju, t. i. sekot, lai izvēlētie uzvārdi atbilstu zināmām prasī-

bām, noteikumiem, resp. nerunātu tiem pretī, v. t. t. Uzvār-

203 Sk. Likumu un valdības rīk. krāj. 1920. g. Nr. 209

204 Sal. 11. §.
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dv izvēles ziņā, tā tad, atstātas brīvas rokas, ar zināmiem ie-

robežojumiem, ko jau apskatījām iepriekšējās nodaļās.205

Taču uzvārdu došanas laikā muižniecības vara bija tik

stipra un patvaļīga, ka likuma un noteikumu (patentu) nosacī-

jumi ne ikreiz ir tikuši respektēti. Uzvārda izvēles tiesība

nereti ir tikusi ierobežota, pat ņemta, uzvārdi doti no dzimts-

kunga paša, pēc viņa personīgiem ieskatiem.

Skatot cauri vecos „vārdu ruļļus" un revīziju sarakstus,

atkal un atkal jākonstatē, ka mūsu apskatītā laikmetā termins

„uzvārdu došana" bieži vien nav ticis saprasts šī vārda

juridiskā, formālā nozīmē, bet gan tā tīri ikdienišķā izpratnē.

1. pielikums.
BEFETIL

SEINER KAISERLICHEN MAJESTAT,

des Selbstherrschers aller Reussen, etc. etc. etc.

aus der livlāndischen Gouvernements-Regierung,

Nr. 3877. zur

jedermānniglichen Nachricht.

Da der Zeitpunkt herannaht, m welchem diejenigen zu den Livlāndi-

schen Krons-Privat- und Stadt-gūtern, wie auch Pastoraten und andern

Widmen gehorigen Bauervvirthe, welche zu der ersten Freilassung be-

stimmt werden, nach Vorschrift des § 8 der Allerhochstbestātigten Livl.

Bauerverordnung, von der bevorstehenden Verānderung ihres Standes un-

terrichtet werden sollen, um demnāchst, gemāss den m den §§ 17 und 18

dieser Verordnung enthaltenen Festsetzungen, ihre Erklārung ablegen zu

konnen, ob sie m ihren friiheren Verhāltnissen bleiben, oder von der er-

langten Freiheit Gebrauch machen wollen;

205 Par atsevišķiem uzvārdiem un to došanu tautā cirkulē daudz da-

žādu nostāstu un anekdošu. Daža laba nostāsta, resp. anekdotes pamatā,
bez šaubām, ir patiess notikums, bet daudzos gadījumos šādā veidā būs

izpaudies tautas novērtējums par uzvārdiem un to došanas izvešanu, uz-

tverot tos no jocīgās, zobgalīgās puses. — No uzvārdu došanas laikiem

mūs šķir jau vairāk nekā 100 gadi: notikumu aculiecinieku vairs nav

starp dzīvajiem un nostāstu pareizību pārbaudīt, jāsaka, vairs nav iespē-

jams. Taču interesanti tie ir un būtu vēlams viņus savākt un sakopot.
A. Birkerta kopojumā „Latvju tautas anekdotes" uzvārdu došana nav at-

spoguļota.
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So haben Se. Erlaucht, der Rigasche Herr Kriegsgouverneur und Ci-

vil-Oberbefehlshaber der Ostseeprovinzen Kur-, Liv- und Ehstland etc.

Marquis Paulucci, über einstimmend mit der deshalb von der Allerhbchst-

verordneten Kommission zur Einfiihrung der neuen Bauerverordnung an

gedachte Se. Erlaucht den Herrn Civil-Oberbefehlshaber gerichteten Vor-

stellung, damit der hierbei vorgeschriebene gesetzliche Gang im ganzen

Gouvernement gleichmāssig und genau beobachtet werde, der Livlāndi-

schen Gouvernements-Regierung aufgetragen, mittelst zu erlassenden Pa-

tentēs, denjenigen, die solches angeht, vvie hiermit geschieht, Nachstehen-

des m Erinnerung zu bringen und zur genauesten Nachachtung zu er-

offnen:

1) Am Georgentage 1823 gelangt die erste Hālfte der Bauervvirthe

nebst ihreņ Weibern und Kindern unter 14 Jahren zur persbnlichen Frei-

heit (Punkt IV. Cap. 11. Th. I und § 5 und 7) und erhālt ein jedes dieser

Individuen dadurch das Recht, vvenn es keine Verbindlichkeiten hinter-

lāsst, seine bisherige Gesindestelle oder Dienst aufzusagen und andervvei-

ting Vertrāge auf Dienst oder Pacht einzugeben, jedoch fiir die ersten drei

Jahre nur im Bezirk des nāmlichen Kirchspiels und, so weit es die Stādte

angeht, des nāmlichen Patrimonialgebiets, fiir die nāchsten drei Jahre im

Bezirk des nāmlichen Ordnungsgerichts und nach Ablauf dieser sechs

Jahre m den Grānzen des Gouvernements. (§ 13.)

2) Den frei gevvordenen Bauervvirthen ist durch den § 18 der Verord-

nung das Recht zugestanden, m den ersten drei Jahren der Freiheit, vvāh-

rend vvelcher sie an dasselbe Kirchspiel gebunden sind, fiir die \>acken-

buchmāssigen Leistungen m ihren bisherigen Gesinden zu bleiben; da

aber die Gūts- und Widmen-Verwaltungen, um m ihren vvirthschaftlichen

"\ erhāltnissen nicht gestort zu vverden, bei Zeiten erfahren miissen, vvelche

von den m die Freiheit iibergehenden Wirthen m den friiheren Verhalt-

nissen bleiben vvollen, und vvelche nicht; so ist durch den •? S der Bauer

verordnung vorgeschrieben, dass am Michaelistage, als am 29. September
d. J., diejenigen Wirthe, vvelche am St. Georgentage, d. i. den 23. April
1823, zur persbnlichen Freiheit gelangen, von dieser bevorstehenden Ver-

ānderung ihres Standes unterrichtet vverden sollen — und miissen dem-

nach sāmmtliche Gūts- und Widmen-Verwaltungen im ganzen Gouverne-

ment am Michaelistage d. J. die solchergestalt zur ersten Freilassung be-

stimmten Wirthe vor versammeltem Gemeindegericht hiervon m Kennt-

niss setzen, und sie zugleich, m Gemāssheit der §§ 17 und 18 der Bauer-

verordnung, auffordern, bis zum 10. Novbr., d. i. am Martinitage d. J.,

gleichfalls vor versammeltem Gemeindegerichte, ein jeder fiir sich beson-

ders zu erklāren und verschreiben zu lassen, ob er von St. George 1823 ab

auf drei Jahre das innegehabte Gesinde gegen Prāstation der vvacken-

buchmāssigen Leistungen behalten vvolle, oder nicht; zugleich sind die

Gemeindegerichte verpflichtet, am Michaelistage d. J. den zur ersten Frei-

lassung bestimmten Bauervvirthen die §§ 17, 18, 19, 20 und 21 der Aller-
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hochst bestātigten Bauerverordnung vorzidesen und genau zu verstāndli-

chen.

3) Durch den § 11. der Bauerverordnung ist vorgeschrieben, dass jede
Bauerfamilie und jedes selbststandige Individuum sich neben dem Tauf-

namen noch einen Zunamen zulegen soli
—

und wird demnach, damit

diese auf Erleichterung der polizeilichen Übersicht der Gemeinden ab-

zweckende Anordnung ausgefiihrt werde, jede Gūts- und Widmen-Verwal-

tung verpflichtet, am Michaelistage, d. h. bei Benachrichtigung der zur

Freiheit bestimmten Wirthe, jeden derselben einzeln zu befragen, welchen

Zunamen er fiir sich und seine Kinder anzunehmen wiinsch, und ihn so-

dann mit diesem Zunamen m das bei dem ortlichen Kirchspielsgerichte

spātestens am 22. Januar 1823 einzureichende nach Vorschrift des § 5 des

Bauerverordnung Schema 8., anzufertigende Verzeichniss aufaunehmen.

Die spāter zur Freiheit iibergehenden Dienstboten und Wirthe erhalten

ihren Zunamen jedesmal bei der nach § 9 der Bauerverordnung stattfin-

denden Ankundigung der ihnen bevorstehenden Standesverānderung,

theils indēm sie die Namen ihrer bereits friiher freigelassenen Eltern v.

Verwandten, theils indēm sie als selbststandige Leute eigne Namen an-

nehmen.

4) Diejenigen fiir die erste Freilassung bestimmten Individuen des

Livl. Bauerstandes, vvelche zu Giitern oder Widmen gehbren, vvoselbst bis

zum 10. Nov. als dem Martinitage d. J. die allendlichen Wackenbiicher

von der Messungs-Revisions-Kommission noch nicht ausgetheilt vvorden,

konnen die m Gefolge der §§ 17 und 18 der Bauerverordnung m ervvāhn-

tem Termin zu verlautbarende Erklārung: „ob sie fiir die nachsten drei

Jahre m ihrer bisherigen Lage bleiben vvollen" — nur m Beziehung
auf das bis dahin geltende Verhaltniss ihrer Lei-

stungen ablegen, und bleibt ihnen daher, vvenn sie sich am 10. Novbr.

d. J. bejahend erklart haben, das Recht vorbehalten, sobald spāter neue

gesetzliche Wackenbūcher auf dem Gute, zu vvelchem sie bis dahin ge-

hort, eingefiihr vvorden, und nachdem sie sich von dem Umfange des

durch diese neuen Wackenbucher allendlich regulirten Gehorchs iiber-

zeugt, jene friiher bejahende Erklārung zu vviderrufen und von der durch

die Bauerverordniini; mit dem Eintritt m die persbnliche Freiheit gestat-
teten Befugniss, ihr bisheriges Verhaltniss zu verlassen, alsdann Gebrauch

zu machen
— dergestalt jedoch dass hierdurch der m der Bauerverordnung

bestimmte allgemeine Gang der Freilassung, und namentlich die Berech-

nung der ersten drei Jahre der persbnlichen Freiheit mit den hier ange-

kniipften gesetzlichen Vorschriften m keiner Art abgeāndert vvird
—

und

dass dergleichen Individuen verpflichtet sind, diese ihnen offen gelassene

widerrufende Erklārung sechs Wochen nach Empfang der

Wackenbiicher vor dem versammelten Gemeindegerichte zu verlaut-

baren, vvidrigenfalls, vvenn sie solches zu thun unterlassen, die durch den
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§ 19 der Bauerverordnung getroffene Bestimmung auch m Beziehung auf

sie m Anvvendung tritt.

Riga-Schloss, den 21. August 1822.

J. DU HAMEL, Civil-Gouverneur.

Graf KOSKULL, Regierungsrath. W. v. BLUHMEN, Regierungsrath.
Sekr. Fr. Fāssing.

2. pielikums.

VON DEM KRIEGS-GOUVERNEUR VON RIGA UND CIVIL-

OBERBEFEHLSHABER IN DEN OSTSEE-PROVINZEN

An Ein Hochwohlgebornes Landrahts Collegium der Provinz Livland.

Durch den § 11 der Allerhochst bestāttigten Bauerverordnung vom

Jahre 1819 vvird vorgeschrieben, dass jede Bauernfamilie und jedes zum

Bauerstande gehorige selbststandige Individuum sich neben dem Tauf-

nahmen noch einen Zunahmen zulegen soli, und ist, damit diese auf Er-

leichterung der polizeilichen Übersicht der Gemeinden abzvveckende An-

ordnung ausgefuhrt vverde, durch das unter den 21-st. August d. J. auf

meine Anordnung erlassene Patent der Livlāndischen Gouvernements Re-

gierung, jede Gūts- und Widmenverwaltung verpflichtet vvorden, am Mi-

chaelistage d. J. bey Benachrichtigung der zur Freiheit bestimmten

Wirthe, jeden derselben einzeln zu befragen, vvelchen Zunahmen er fiir

sich und seine Kinder anzunehmen vviinscht und ihn sodann mit diesem

Zunahmen m das bey dem ortlichen Kirchspielsgerichte spātestens am 22.

Januar 1823 einzureichende, nach Vorschrift des § 5 der Bauerverordnung

schema B anzufertigende Verzeichniss aufzunehmen, eine Anordnung,

vvelche auch kūnftig bey dem successiven Übertritt der Bauern m die Frei-

heit stattfinden und beobachtet vverden soli.

Wenngleich die Wahl der Zunahmen solchergestalt den Bauern frei-

gestellt ist, so bleibt es dennochPflicht der Obrigkeit dariiber zu vvachen,

dass nicht bey dieser Gelegenheit unzulāssige und unpassende Nahmen,

insbesondern von adelichen und bekannten Familien, oder beriihmten Per-

sonen angenommen vverden, daher der Commission zur Einfiihrung der

neuen Bauerverordnung die Revision und allendliche Bestimmung der bey
den Kirchspielsgerichten einzureichenden Nahmens Verzeichnisse iibertra-

gen vvorden; damit aber die Gūts Vervvaltungen, vvelchen bey diesem Ge-

schāft ein entscheidender Einfluss gestattet ist, es ihrer Seits an der nothi-

gen Beachtung dieser Rūcksicht nicht fehlen lassen mogen, so habe ich,

nāchst der gleichzeitig hiermit durch den Livlāndischen Kameralhof m

Beziehung auf die Kronsgiiter dieses Gouvernements getroffenen Anord-

nung, dieses Landraths Collegium ersuchen vvollen, dass dasselbe durch

zu erlassende Circulair Vorschriften den Besitzern der Livlāndischen Pri-
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vatgiiter die erforderliche Aufmerksamkeit auf die von Seiten der Bauern

zu wāhlendenZunahmen zur Pflicht machen moge.

Kriegs-Gouverneur von Riga Marquis PAULUCCI.

No. 663.

Riga d. 30-ten September 1822.

Oriģinālu sk. Schriftliche Hochobrigkeitliche Verfugungen pro A-o

1822 Vol. XXVIII d. o. V. Agr. bruņniecības arch. valsts archīvā, akts

Nr. 30.

3. pielikums.
BEFEHL

SEINER KAISERLICHEN MAJESTAT,

des Selbstherrschers aller Reussen, etc. etc.

aus

der Livlāndischen Gouvernements-Regierung,

zur allgemeinen Nachricht.

Damit m Hinsicht des bevorstehenden z w c i te n Termins der Frei-

lassung der Livlāndischen Bauern der vorgeschriebene gesetzliche Gang

im ganzen Gouvernement gleichmāssig und genau befolgt werde, wird,

m Gemāssheit der von der Allerhochstverordneten Kommission zur Ein-

l'iihrung der neuen Bauerverordnung an Se. Erlaucht, den Herrn Kriegs-

gouverneur von Riga und Generalgouverneur von Pleskau, Livland, Kur-

land un Ehstland etc. Marquis Paulucci, gerichteten Vorstellung, und des

von gedachter Sr. Erlaucht hieher erlassenen Auftrags, desmittelst von der

Livl. Louvernements-Regierung allen denen, welche es angeht, Folgendes

zur genauesten Nachachtung eroffnet.

1) Nach Vorschrift der Allerhochstbestātigten Bauerverordnung vom

J ahr 1819 geht, mit dem Georgen-Tage 1824, diez w c i te Hālfte der Liv-

lāndischen Bauervvirthe mit ihren Weibern und Kindern unter 14 Jahren,

m die personliche Freiheit iiber, und sind daher am 29. September d. J.,
als am Michaelis-Tage, diese Wirthe durch die resp. Gūts- und Pastorats-

Verwaltungen des Gouvernements, vor versammeltem Gemeindegerichte,

bei Verlesung und genauerVerdeutlichung der §§17, 18, 19, 20 und 21 der

Bauerverordnung, von der bevorstehenden Verānderung ihres Standes mit

der Aufforderung m Kenntniss zu setzen, sich am 10. November d. J., das

ist am Martini-Tage, gleichfalls vor versammeltem Gemeindegerichte, ein

jeder einzeln, dariiber zu erklāren: ob er das seither innegehabte Gesinde,

von St. Georgen 1824 ab, auf 3 Jahr, gegen Leistung des wackenbuchs-

māssigen Gehorchs, behalten wolle, oder nichts;

2) auf den m der Messung begriffenen Giitern, welche dem gemāss
neue allendliche VVackenbucher zu erwarten haben, ist auf den Fall, dass

solche bis zum 10. November d. J. nicht ausgetheilt wāren, jedem einzel-
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nen Wirthe zu erbffnen und zu verdeutlichen, vvie seine, nach Punkt 1 am

10. November d. J. zu verlautbarende, Erklārung: „ob er das Gesinde von

St. Georgen 1824 ab, auf 3 Jahre, gegen Leistung des vvackenbuchmāssi-

gen Gehorchs, behalten wolle", nur die Leistungen des gegenvvārtigen

Wackenbuchs betrifft, und dass er, nach Ausreichung der neuen VVacken-

bucher, wieder sechs Wochen Zeit habe, um zu erklāren, ob er bei dem,

durch das neue VVackenbuch festgestellten, Gehorche das Gesinde, fiir die

noch iibrige Zeit der ersten drei Freiheitsjahre, von St. Georgen 1824 ab,

behalten wolle;

3) die resp. Gūts- und Pastoratsvervvaltungen miissen unfehlbar bis

zum 24. Januar 1824 die, von den freiwerdenden Bauern, nach Vorschrift

des 11. § der Bauerverordnung, anzunehmenden Familiennamen, unter

Beobachtung des deshalb durch besondere Vorschriften bekannt gemach-

ten Grundsātze, reguliren, damit solche m die, bei den ortlichen Kirch-

spielsgerichten, nach Vorschrift des § 5 Schema B. der Bauerverordnung,

cinzureichende Verzeichnisse aufgenommen vverden konnen; vvobei es, da

die Bestimmung von Familiennamenfiir die Bauern entscheidenden Ein-

fluss auf die Fiihrung der Kirchenbucher hat, zur bessern Aufrechthal-

tung der Ordnung m derselben, den Kirchspiels-Convventen iiberlassen

und anempholen vvird, diese Zunamen-Beilegung nicht bloss auf die nun-

mehr zur Freiheit gelangende Klasse, sondern gleichzeitig auf sāmmtliche

Bauern des Kirchspiels zu erstrecken; dergestalt jedoch, dass der Aller-

hbchstverordneten Kommission zur Einfiihrung der Bauerverordnung die

derselben iibertragene allendliche Revision des gevvāhlten Familiennamen,

auf den Grund der bis zum Jahr 1826 bei jedesmaliger Freilassung, nach

Vorschrift des § 5 Schema B. einzureichenden Verzeichnisses, vorbehalten

bleibt, und die spāter etvva verfiigten, einzelnen Abānderungen m den Kir-

chenbiichern nachzutragen sind.

Riga-Schloss, am 31. August 1823.

J. DU HAMEL, Civil-Gouverneur.
(L- s )

W. von BLUHMEN, Regierungsrath.

J. v. Rogge, Regierungs-Assessor.

Secretaire F ā s s i n g.

4. pielikums.

BEFEHL

SEINER KAISERLICHEN MAJESTAT,

des Selbstherrschers aller Reussen, etc. etc. etc,

aus der Livlāndischen Gouvernements-Regierung,

zur

jedermānniglichen Wissenschaft und Nachachtund derer, die es angeht.

4) Bei Gelegenheit der, denen zur Freilassung designirten Dienstboten

und Hofesdiener am Michaelis-Tage hieriiber machendenErbffnung, sind
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denselben die Paragraphen 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 62, 448, 449, 450, 465, 467, 471, zu verlesen, und sind sie nach Vor-

schrift des § 11 zugleich aufzufordern, sich ausser ihren Taufnamennoch

Zunamen beizulegen: dergestalt jedoch, dass nur diejenigen, die unter den

bereits frei gelassenen mit Zunamen versehenen Wirthen keine vom Vater

oder Grossvater vāterlicher Seits herstammende Verwandte haben, und

diejenigen, deren Vater oder altern Briider nicht zugleich mit ihnen frei

gelassen worden, das Recht haben, sich neue Zunamen beizulegen, indēm,

vvenn die bemerkten Fālle statt finden, die Freizulassenden den Familien-

Nahmen annehmen miissen, vvelchen jene sich bereits gevvāhlt haben, oder

bei dieser Freilassung vvāhlen.

8) Den Erbherren, so fern diese Leute sich bei ihm befinden, liegt es

ob, diejenigen, vvelche sie zur Freilassung bestimmen, am Michaelis-Tage

davon zu benachrichten, mit der Aufforderung, die Zunamen zu verlaut-

baren, vvelche sie sich beilegen vvollen, und zvvar geschieht solches, je
nachdem die Herren auf dem Lande oder m einer Stadt vvohnen, vor dem

Kirchspielsgerichte oder vor der Stadtpolizei; — auch miissen die Frei-

zulassenden am Martini-Tage, vor denselbenAuthoritāten die m dem § 17

vorgeschriebene Erklārung ablegen, und fails sie ihr bisheriges Verhaltniss

aufgeben vvollten, zum 15. April k. J. die Bevveise dariiber beibringen:

dass sie, innerhalb des nach § 14 ihnen angevviesenen Kirchspiels, sich ein

gesetzliches Unterkommen ausgemittelt.

Riga-Schloss, den 16. September 1824.

(L. S.) J. DU HAMEL, Civil-Gouverneur.

5. pielikums.

Padohms pee Usvvahrda Peeņemschanas.

(Iz „Widsemmes Kalenderis" us to 1823-schu Gaddu.)

Tannis jaunos Likkumos, kas Widsemmes Semneekeem irr dohti,

ohtra Nodaļļa, 11-ta § irr nosazzihts:

„Tai Polizeijes VValdischanai par Atvveeglinaschanu eeksch Uzluhko-

„schanas un Ļauschu Pavvaldischanas irr vvaijadsigs, ka katra Semneeka

„Zilts savveem Kristibas Wahrdeem vvehl vveenu Usvvahrdu peeleek, un ka

„arridsan katris Weentulis, kas pats par sevvim sirma un savvas Leetas

„pats vvalda, sevvim tāpat tahdu Usvvahrdu peeņem. Jo pehz teem Kristi-

„bas Wahrdeem vveen, kas tik daudseem irr tee paschi, ne vvarr vviss labbi

..isschķirt un pasiht vvissus Pagasta Ļaudis. Tas Usvvahrds, ko katris se-

„wim buhs peeņehmis, tad vvairs navv pahrmihjams ar zittu bes Waldi-

„schanas Paļauschanas. Pee scheem tahdeem Usvvahrdeem tee Ļaudis, kas

„irr israudsiti us Brihvvlaischanu, teek usņemti Wahrdu Rullē."
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Un tanni Widsemmes Gubbernementes-VValdisohanas Pawehleschanā

no scha Gadda 21-ma Augusta irr pavvehlehts:

„Mikkel6s, kad pirmai Saimneeku Daļļai Brihvvlaischana tohp slud-

„dinata, tad Muischneekeem buhs katru Saimneeku vvaizaht, kahdu Us-

,.wahrdu tas sewim un sawai Zilti gribb peeņemt, un tad wissus uz Brihvv-

,.laischanu isredsetus Zilvvekus eerakstiht pee scheem Uswahrdeem tai

..ihsA Wahrdu un Skaitlu Rullē, kas irt nosuhtams us Draudschu Teesu

„wisswehlaki tai 22-tiā Janvvarā, tā kā 5-tais § to prassa un Mmistu ris B,

„to rahda."

Pagahjuschos Mikkelos jau notizzis pehz schahm Pavvehleschanahm

un taggad ta pirmā Saimneeku Daļ|a gan jau savvus Us\vahrdus buhs pee-

uehmusi. Bet tomehr melis dsirdam, ka dascheem schi Usvvahrda Islassi-

schana bijusi grunta, un ka daschās Mallas dauds Saimneeki sevvim tohs

paschus Usvvahrdus irr islassijuschi tā kā tomehr vviņņus un vviņņii Ziltis

ne vvarr isschķirt.

Tad nu gan dascham gohdigam Lassitajam, kam wehl nahkoschos 3

Gaddos Usvvahrds buhs peeņemmams, patiks sche kahdu Padohmu par to

atrast.

Ja tu, gohdigs Lassitais, sevvim Usvvahrdu gribbi peelikt, tad luhko

us to, ka tu ne peeņemmi tahdu Uswahrdu, ko jau zits irr peeņehmis, jo
tad tavvu Zilti ne vvarr noschķirt no zitta Zilvveka Zilts. Tadehl arri savva

Tehvva Krusta vvahrdu ne peeleezi sevvim par Usvvahrdu, jo tik dauds

Ļauschu jau to irr darrijuschi, ka taggad gan tahds Pulks Adamsonu,

Behrtulsonu, Indriksonu un Pehtersonu rohnahs, ka turpmāk vviņņu Zil-

tis labbi ne vvarrehs isschķirt savvā starpā. Wehl meklē sevvim tahdu Us-

vvahrdu dabbuht, kam arri kahda Sapraschana buhtu klaht, prohti kas

kaut kahdu Dohmu vvoi Siņņu, kahdu Leetu eesihmetu; jo tahdi VVahrdi

allaschin paturrami dauds lehtaki, ne ka tahdi, kam tikkai Skanna vveen,

kas ne ko ne eesihme, kam ne kahda Sapraschana navv klaht.

1. Tu savvu Usvvahrdu vvarri ņemt no kahda Zilvseku Ammata, no

kahdas Zilvveku Kahrtas, Darbastrahdaschanas un Maisespelnischanas,

kas tevv jau buhtu, vvoi kas tevv patiktu, ko tu savveem Behrneem vvehletu.

Tahdi VVahrdi buhtu schee:

Ahdminnis, Additais, Ahrditais, Ahrstis, Algadsis, Ammatneeks, Ar-

tais, Audseknis, Bahders, Barrotais, Beedris, Behrns, Beķķeris, Bissineeks,

Bittineeks, Blohdneeks, Brahlis, Brauzeis, Bruhdgans, Bruņņeneeks, Buh-

mannis, Buhmeisteris, Bundsineeks, Darbineeks, Darvvdedsis, Dauguls,

Dehls, Derretais, Devveis, Draugs, Dravvineeks, Dreimannis, Dseedatais,

Dselskalleis, Dsinneis, Dsirnukalleis, Dvvihnis, Eesalneeks, Ehrgelneeks,

Eņģelis, Ezzetais, Gahjeis, Gaitneeks, Galdneeks, Galvvineeks, Glahbeis,

Glahsneeks, Grahmatneeks, Gultneeks, Jahtneeks, Jauneklis, Ihreis, Johst-
neeks, Juhrgahjeis, Juhrmalneeks, Kahjneeks, Kaimiņsch, Kalleis, Kapp-

razzeis, Kaschokneeks, Kegelneeks, Kehniņsch, Kohpneeks, Kohpmannis,
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Krahjeis, Krohdsineeks, Kuģģineeks, Kuhleis, Kuhms, Kuptschis, Kurp-

neeks, Kutschers, Laiwneeks, Lassmannis, Leezineeks, Leijineeks, Luhdseis,

Lutteklis, Mahjineeks, Mahzeklis, Makschkerneeks, Malleis, Melderis, Mal-

zineeks, Mannitais, Mantineeks, Meddineeks, Meesneeks, Meetneeks, Mehr-

neeks, Meisteris, Muhrneeks, Namneeks, Nesseis, Ohdsineeks, Ohrmannis,

Pastneeks, Pa\vars, Pinneis, Pirzeis, Pirtneeks, Plahvveis, Plawneeks, Pohd-

neeks, Prahmneeks, Prahtneeks, Prezzineeks, Puisis, Rattineeks, Razzeis,

Remmesis, Rohbeschneeks, Sabakneeks, Sahtneeks, Sahzeis, Sargs, Sauzeis,

Schahvveis, Schķihreis, Schķuhtneeks, Sedleneeks, Seepneeks, Sehjeis, Seh-

neneeks, Sehns, Sellis, Semmturris, Skattitais, Snohts, Spehjneeks, Spehl-

mannis, Spreedeis, Stabulneeks, Stah\veis, Starpneeks, Strahdneeks, Svvei-

neeks, Svveschineeks, Tinneis, Usraugs, Waddineeks, VVads, Waddons,

Wadmalneeks. Wallineeks, Wallodneeks, Weddeis, Weentulis, Weenturris,

Vv'eesis, Weetneeks, Wehstneeks, Wehweris, Wihrs, Zehleis, Zeļļineeks, Zep-

pu rneeks.

11. Woi tu sav\ v Usvvahrdu vvarri ņemt no kahdas Zilvveka Dabbas

woi \)w Meesas vvoi pw Dvvehseles, kad tu pats bulitu kahds, woi wehle,tu,

ka tawi Pehznahkanii paliktu tahdi. Tahdi Wahrdi buhtu schee:

Agrs, Ahtrs, Baggats, Bahrsdains, Balts, Bees, Besbehdis, Behrnigs,

Behraischks, Brangs, Brohsch, Brohdigs, Dahrgs, Dailsch, Dedsigs, Derigs,

Disch, Drohsch, Dseltans, Dsihvvs, Dsilsch, Gaddigs, Gahdigs, Gahrds,

Gaiseh, Garsch, Gattavvs, Gaudens, Gaumigs, Gausigs, Geldigs, Glaums.

Glihts, Gluds, Gohdigs, Greesigs, Gresns, Gudrs, Jautrs, Ihss, Ihstens,

Kahrs, Kahrtigs, Karsts, Kaunigs, Klahjigs, Klausigs, Kluss, Knasch, Koh-

pigs, Kohsch, Krahschns, Kreetns, Kupls, Lahgs, Laimigs, Laipnigs, Leels,

Leesmains, Leetigs, Lehns, Lihdsens, Lihdsigs, Lihgsms, Lipnigs, Lohkains,

Lohzigs, Lustigs, Mahzigs, Mannigs, Mantigs, Masais, Masisks, Meddigs,

Meerigs, Melns, Melnazzis, Mihksts, Mihls, Mihligs, Mohdrs, Mudrs, Mud-

digS, Pastars, Pilns, Pirmais, Plasch, Plats, Prahtigs, Prahvvs, Ralims,

Ralitns, Raibs, Rasehens, Redsigs, Remdens, Resns, Rohsch, Ruhpigs,

Sahtns, Saldans, Saļsch, Sarkans, Saudsigs, Sauss, Schaurs, Schigls,

Schkihsts, Seltans, Semmigs, Sihks, Silsch, Sillazzis, Silts, Sirdigs, Skaists,

Skreisch, Skunstigs, Slavvens, Smags, Smaidigs, Smalks, Smidrs, Spihdigs,

Spirgts, Spohdrs, Spohsch, Spulgazzis, Stahvvs, Stalts, Stiprs, Svvabbads,

Suannigs, Svvarrigs, Svveiks, Svvesch, Taisns, Tauks, Teesigs, Tihrs, Tikls,

Trekns, Tschakls, Tuksch, Tumsch, Turrigs, Uggunigs, Uhdains, VVarrens,

Weegls, Vvehrts, Wehss, VVeikls, Wessels, Wezs, Zeenigs, Zeetigs, Zeets,

Zerrigs.

111. Woi arridsan Usvvahrdu vvarri ņemt no radditahm Leetahm, no

Lohpeem, Svvehreemi Putneem, Sivvim un zittahm, dsihwah.m Deewa Rad-

dibahm, vvoi no Kohkeem, Kruhmeem, Sahlehm un Puķķehm kas isaug no

Semmes, vvoi no Akmineem, un no cittahm Leetahm, ko isrohk no Semmes.

Bet kad nu Deevva Raddijumi irraid tik daschadi, ka ne kahds ZiKveks
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tohs ne \varr isskaitiht, tad arridsan tikkai masumu no tahdeem Usvvahr-

■deem sche warr peeminneht:

Ahpsis, Ahsis, Auns, Bebris, Breedis, Ehrkschķis, Esis, Kuils, Kurmis,

Lahzis, Luhsis, Pelle, Rohnis, Saķķis, Sirgs, Stirnis, Wahweris, Wehrsis,

Wilks, Zauns, Zirksnis. — Appohgs, Ballodis, Dadsitis, Dsehrwis, Dsilnis,

Duķķeris, Ehrglis, Gahrnis, Gaigalis, Gailis, Gulbis, Irbe, Ķauķis, Kim-

muls, Kraukls, Lehlis, Meddenis, Paipale, Ruhbens, Sihls, Sohss, Stahrks,

Stehrsts, Strasds, Swahpulis, Swirbulis, Tetteris, Tihteris, Uhpis, Wannags,

Zahlis, Zihrulis.
— Assers, Grundulis, Kihsis, Lihdeks, Plaudis, Reniiis,

Ruhdulis, Sams, Sandarts, Sebris, Silķis, Skaunats, Steepats, Suttis, Taims,

VVimbis. — Bitte, Dsirneklis, Gleemesis, Sissenis, Spihguls, Tauriņsch,

Wehsis, Zirzens. — Ahbols, Alksnis, Āpsis, Behrse, Eevve, Egle, Ehrschķis,

Elksnis, Gohba, Kahrklis, Klavva, Leepa, Ohsis, Ohsols, Pihladsis, Preede,

Puhpuls, Reekstis, Lusters, Wihtols, Zehrmauksis. — Appiņs, Aschķis, Bal-

driņsch, Dadsis, Grihslis, Kahlis, Kahposts, Ķiploks, Linnis, Lohkis, Lup-

stagis, Maggons, Meirahns, Nahtris, Papardis, Rahziņsch, Rohsis, Rutks,

Sinnaps, Sirnis, Steebrs, Suhnis, Svvammis, Waiwariņsch. — Akmins, Al-

luhns, Alvva, Dselsis, Kaļķis, Klints, Mahls, Missiņsch, Sahls, Sehrs, Selts,

Smilkts, Sudrabs, Sweķķis, S\vins, Swirgsdis, Tehrauds, Warsch.

IV. Pehdigi tu arridsan sawu Usvvahrdu vvarri peeņemt no Rihkeem

uoi no kaut kahdahm zittahm tevv patihkamahm vvoi tevv derrigahm Lee-

tahm. Schahdi Wahrdi buhs lohti daschadi, un ne tik lehti isskaitimi:

Ahkis, Airis, Ambults, Arkls, Atbalsts, Atspaids, Auglis, Auseklis,

Austriņsch, Avvots, Baļķis, Balsens, Bars, Behniņsch, Besmers, Birkavvs,

Blohdis, Bluķķis, Bohmis, Bunduls, Dahlers, Dahrs, Dakschis, Daktiusch,

Dambis, Deglis, Dibbens, Dihglis, Dohbens, Draudeklis, Dsellons, Dseļs-
kalns, Dsirkstels, Durvvis, Eemaukts, Ehvvels, Elkons, Enkurs, Gabbans,

Galds, Gals, Garrohsis, Gehrbs, Gredsens, Grihsts, lhlens, Iskapts, Jumtais,
Kabats, Kahts, Kakls, Kalns, Kalts, Kammans, Kammesis, Kammolsch,

Karrohgs, Karrohte, Kasehoks, Katls, Kauls, Kausis, Ķeegels, Klehpis,

kleins, Knohpis, Kohklis, Kohks, Krahsnis, Krampis, Krasts, Krehsls, Kret-

tuls, Krohķis, Kukkuls, Kuminoss, Kurvvis, Kuschķis, Laidars, Lauks,

Lauschnis, Leddus, Leeschkers, Lemmesis, Lezeklis, Lihgotnis, Lohgs,

Lohks, Lohzeklis, Luhks, Lukturs, Maiss, Maks, Makschkeris, Meeseris,

Meets, Mehrs, Mehtels, Mesch, Muhris, Nams, Nāsis, Needris, Pagalms,

Pagrabs, Pahlis, Paktds, Pamats, Pameslis, Papihrs, Paspahrnis, Pavvehnis,

Pellus, Pihlars, Pihtnis, Pils, Plauksts, Plazzis, Plezzis, Pohds, Prahmis,

Puhrs, Pulks, Pulkstens, Pumpurs, Rags, Raksts, Rats, Rausis, Reschģis,

Rihks, Rihtenis, Riņķis, Rittens, Rohbs, Rohzis, Rullis, Sahbaks, Sakne,

Sākts, Salms, Sars, Schķeets, Schkehde, Schkehps, Schkirsts, Schkuhnis,

Schnohris, Schohgs, Seddels, Seeds, Seegelis, Seeks, Seemels, Seens, Seets,

Sehdeklis, SehgeHs, Sils, Sislis, Skabbargs, Skaischķis, Skaitlis, Skrustins,

Sneegs, Sohbins, Sohbs, Spahrns, Spals, Speegelis, Spideklis, Spihkeris,
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Spilvvens, Spohsts, Stahds, Stenders, Stohbrs, Stohps, Striķķis, Stuhris,

Sturmis, Susseklis, Svvahrguls, Svvahrpsts, Svvammis, Svvans, Svvars, Tee-

gels, Telts, Tihkls, Tilts, Tinneklis, Tirgus, Trauks, Trummetis, Tscheekurs,

Tschuhplis, Urbeklis, Wadmals, VVahrds, Waigs, Wainaks, Wakts, Walgs,

Walnis, Wasks, Weesulis, Wehjsch, Websts, VVellens. \\ iddus, Wihns,

Wilnis, Zaurums, Zeems, Zeļsch, Zehrtnis, Zeplis, Zeppets, Zimds, Zirwis,

Zukkurs.

Gan ne vveenam navv aisleegts, jo mihligas U&runnascnanas dehl, sa-

\va Usvvahrda Gaitam vvehl peelikt kahdu iņsch vvoi ihts, ta ka daschi

nosauzahs: Auniņsch, Esihts, Kraukliņsch, Gailihts, Asseriņsch, Grundu-

lihts, Ohsoliņsch, Kohklihts, Kalniņsch, Kauliņsch. Bet mehs tomehr doh-

majam, kad pats sawu Wahrdu raksta, tad lai to raksta skaidri: Auns,

Esis, Kraukls, Gailis, Assers, Grundulis, Ohsols, Kohklis, Kalns, Kauls;

tā kā jo katris sawu Krustavvahrdu raksta: Kahrls un Pehteris, jebschu

gan zitti Ļaudis scho Kahrlu un Pehteri mihligi usrunnadami sakka:

Kahrliņsch un Pehterihts.

Wehl japeeminn, ka tik ween tahds Zihveks irr usskatams ka Zilts-

tehws un sevvim ihpaschi Usvvahrdu vvarr peelikt, kam neds Tehvvs, neds

Tehvvatehvvs, neds Tehvvabrahlis \vairs dsihvvo. Zittadi vviņņam pee Brihw-

laischanas taspats Usvvahrds irr japeeņemmams, ko tahds VVezzakais pahr

vviņņu jau sevvim irr peelizzis, vvoi ko dohma turpmāk peelikt. Ja vveena

nomirruscha Tehvva meesigi Dehli us reisi teek atlaisti brihvvi, tad vviņņj
vvissi to Usvvahrdu peeņem, ko vvezzakais Brahlis sevvim israuga. Ja vvee-

na nomirruscha Tehvva meesigi Dehli ne us reisi teek atlaisti brihvvi, tad

vvinni vvissi to Usvvahrdu peeņem, ko tas Brahlis sevvim irr islassijis, kas

pirmais irr nahzis pee Brivvlaischanas.

Beidsoht mehs vvehl ikkatram mihlas Latvveeschu Tautas Ziltstehvvam

vvehlejam, lai tas Ziltsvvahrds, ko vviņsch sevvim un savveem Behrneem un

Behrnubehrneemislassa, vvehl pehz simts gaddeem stahvv Gohda Peemiņņā

pee vvisseem Pasihstameem.

Ist zu drucken erlaubt vvorden.

Riga, den 6. November 1822.
, , jr ,° Oberlehrer Keuszler,

stellvertr. Rig. Gouv. Schulen-Director.

BEFEHL
6. pielikums.

SEINER KAISERLICHEN MAJESTAT,

des Selbstherrschers aller Reussen, etc. etc. etc.

aus

der Kurlāndischen Gouvernements-Regierung,

zu Jedermanns Vvissenschaft.

Nachdem Seine Excellenz, der Herr Generalgouverneur der Ostsee-

Provinzen, etc. Baron von der Pahlen, die, Hochdemselben von Seiten die-
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ser Regierung zur Durchsiciit und Bestātigung vorgestellten, m gemein-

schaftlicher Berathung mit dem Kurlāndischen Kameralhof, so vvie mit

dem Prāsidenten und einem geistliehen Gliede des Kurlāndischen Provin-

zialkonsistorii, entvvorfenen Vorschriften zur Vollziehung der, von dem

Herrn Minister des Innern nothig erachten Massregel, — vvonach sāmuit-

liche Bauern des Kurlāndischen Gouvernements sich Familiennamen

vvāhlen und mit denselben sovvohl m die Kirchenbiicher als m die Listen

der achten Volkszāhlung eingetragen vverden sollen, — dem zvvecke ent-

sprechend befunden, und solchemnach dieser Gouvernements-Regierung

aufgetragen, nunmehr die erforderlichen Anordnungen zu treffen, damit

die m Rede stehende Massregel demgemāss — bey Feststellung entspre-

chender Fristen zur Einreichung, Durchsicht und Bestātigung der mit den

Listen der achten Revision korrespondirend anzufertigenden Familienna-

men-Verzeichnisse der Bauern — m Ausfiihrung gebracht vverde; — so hat

die Kurlāndische Gouvernements-Regierung nunmehro verf ii g t : die

von Seiner Excellenz, dem Herrn Generalgouverneur, bestātigten, hier

nachfolgenden Vorschriften, mittelst Patents, vvie hierdurch geschieht m

deutscher und lettischer Sprache, zur allgemeinen Wissenschaft und er-

forderlichen Nachachtung offentlich bekannt zu machen:

I. Die Wahl der Familiennamen, die ein jeder Kurlāndische Bauer

anzunehnien hat, bleibt der eigenen Bestimmung der Einzelnen iiberlassen,

und zvvar derartig, dass

1) dem Altesten der Familie, m Beziehung auf seine m absteigender

Linie fortgehenden Vervvandten, das Recht dieser Bestimmung ebenfails

zusteht, der die Letzteren daher sich zu unterziehen haben, so dass also

der Vater oder Grossvater, der verschiedene Kinder und Enkel hat, selbst

m dem Falle, vvenn diese Letzteren auch schon vvieder eigene Familien

bilden, sovvohl fiir sich selbst, als auch fiir seine sāmmtlichen Kinder und

Enkel, den gemeinschaftlichen Familiennamen zu vvāhlen hat;

2) dass da, vvo kein solcher Alteste der Familie vorhanden ist, jedes

Familienhaupt fiir sich und seine Familie den Familiennamen zu bestim-

men hat, und zvvar so, dass die von ihm getroffene desfallige Bestimmung
nie auf die Seitenvervvandten desselben eine Folge hat, und mithin von

verschiedenen Briidern, deren gemeinschaftlicher Vater nicht mehr am Le-

ben ist, jeder fiir sich einen besondern Familiennamen vvāhlen kann;

3) dass m allen Fāllen, vvo, vvie es bey den Kurlāndischen Bauern

auch schon ziemlich hāufig vorkommt, Familiennamenbereits vorhanden

sind, dieselben auch fernerhin bevbehalten vverden miissen, und

4) dass, ohne die Wahl der Familiennamen selbst durch besondere

Bestimmungen zu beschrānken, hier nur im Allgemeinen die durch ander-

vveitige Rucksichten begriindete Einschrānkung eintreten muss, nach vvel-

cher einerseits nur anstāndige und der Volks-Sprache angemessene Na-

men, anderseits aber nicht solche gevvāhlt vverden dtirfen, die von bekann-

len Geschlechtern gefuhrt vverden, — vvobev noch insbesondere die An-
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nahme der üblichen Gesindebezeichnungen anempfolen und zugleich be-

merkt vvird, vvie zur Vorbeugung sonst unvermeidlicher Irrungen und Ver-

vvechselungen die NamenbekannterFamilien nichtgevvāhlt vverden konnen.

11. Die besondere Ausfiihrung dieser Massregeln ist den Gemeinde-

gerichten derartig zu ūbertragen, dass dieselben unter Aufsicht der Guts-

polizeyen — als vvelchen insbesondere die Aufsicht iiber die Beobachtung

der im vorhergehenden Punkt 4. enthaltenen Bestimmungen obliegt —

die, den obigen Regeln nach, hiezu berechtigten Gemeindeglieder iiber

die von ihnen zu vviihlenden Familiennamen zu befragen und die des-

fallsigen Verzeichnisse anzufertigen haben.

111. Diese Verzeichnisse miissen genau nach Grundlage der fiir die

achte Revision eingereichten Revisionslisten angefertiget vverden, und

enthalten ausser dem Inhalte der letzteren noch bey den einzelnen Ge-

meindegliedern die Bemerkung ihrer nunmehrigen Familiennamen, de-

nen vviederum eine unter sich fortlaufende Nummer beygefiigt vvird, da-

mit die Anzahl der, m jeder Gemeinde hiernach vorhandenen Familien

sogleich ersehen vverden kann.

IV. Diese Listen sind als ein Anhang zu den Revisionslisten der

achten Revision zu betrachten, und miissen demnach, so vvie letztere, m

drey Exemplaren angefertiget vverden, von denen zwey zu den, an den

Kameralhof eingesandten, beyden Exemplaren der Revisionslisten ange-

heftet vverden, das dritte aber bey jeder Gemeinde verbleibt und der bc>

ihr asservirten Revisionsliste anzuschliessen ist.

V. Die Gemeindegerichte haben die sonach m drey Exemplaren

anzufertigenden Verzeichnisse bey ihren kompetenten Kreisgerichten zu

verabreichen, und sind die Letzteren verpflichtet, selbige zu bepriifen,
und nach befundener Übereinstimmung derselben, sovvohl unter sich als

mit der Revisionsliste, sie mit dem erforderlichen Attest iiber die befun-

dene Richtigkeit zu versehen, hierauf aber zwey Exemplare dieser \ er-

zeichnisse an den Kurliindischen Kameralhof einzusenden und das dritte

dem betreffenden Gemeindegerichte zu retradiren, vvelches diese Liste,

nebst der neuen Revisionsliste der Gemeinde, bey sich asservirt, und

dem Ortsprediger, Behufs der von ihm daraus zu entnehmenden Aus-

kiinfte, auf sein jedesmaliges Anverlangen, mitzutheilen hat.

VI. Als Termin zur Beendigung des ganzen Geschafts vvird festge-

setzt: der 1-ste November 1835; die Gemeindegerichte haben aber die

obigen Verzeichnisse spatestens bis zum 1-sten July 1835 bey den Kreis-

gerichten einzureichen, vvelche Letztere darauf das Geschaft der Be-

priifung und Attestirung unfehlbar bis zum oben bemerkten Termin be-

endigen miissen.

Schloss Mitau, den 29-sten Oktober 1834.

(L. S.) Kurlāndischer Civil-Gouverneur: C. von Breoern.

F. Ebeling, A. Beitler, J. W. Diederichs,

Regierungsrath. Regierungsrath. Regierungsrath.

o. Bolschming, Regierungs-Sekretair.
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Das fiir den Pastor des Orts bestimmte Patent ist, nach geschehener
Publication von der Kanzel und, vvo es erfordert vvird, Verstāndigung des-

selben m der Volkssprache, im Kirchenarchive zu asserviren, die m den

Kreisen circulirenden Exemplare sind aber nach der vorgeschriebenen
Tour von Hof zu Hof zu senden, der Empfang und die Abfertigung auf

dem Tourzettel m jedem Hofe anzumerken und vom letzten Gute m der

Tour sodann der competenten Behbrde zur Aufgevvahmng zuzustellen.

7. pielikums.

PAWEHLESCHANA

TAHS ĶEISERISKAS MAJESTEETES,

Ta Patvvaldineeka \vissas Kreewu-walsts etc, etc, etc

no

Kursemmes gubernementa Waldischanas (Regierung) teesas,

vviseem par siņņu.

Kad juhrmallu-gubernementu augsti zeenigs General-guberneera

kungs etc. Baron von der Pahlen, tohs tam no schihs Regierung teesas

par pahrluhkoschanu un apstiprinahschanu preekschā liktus, kohpā ar

Kursemmes kambara-teesu, ka arri ar Kursemmes basnizas-teesas Presi-

dentu un vveenu peesehdetaju no mahzitaju kahrtas, isdohmatus likku-

mus, par peepildischanu tahs no Ministera kunga zeltas pavvehleschanas:
— ka vvisseem semneekeem Kursemmē buhs sevvi zilts- jeb pamilijas-

usvvahrdus islassiht, un ar scheem zilts-vvahrdeem tāpat basnizas ruļļos,
kā arri astotās dvvehselu-revvisiones ruļļos peerakstiteem tapt; — labbus

un derrigus essam noprattis, un tadehl schai Regierung teesai usdewis,

lai nu schi par to gahda, ka pehz scheem likkumeem noteek, un lai lai-

kus un terminus noleek, kurros teem ar astotās revvisiones ruļļeem vvee-

nadi un vveenlihdsigi sarakstijameem semneeku-pamiliju-\vahrdu-ruļļeem,

nodohteem, pahrluhkoteem un apstiprinateem tapt: — Kursemmes

Regierung teesa spreedusi: Tohs no augsti zeeniga General-Guberneera

apstiprinātus, scheit peeliktus likkumus, buhs zaur pasluddinaschanu

ihpaschos rakstos, vvahzu- un latvveeschu wallodā, kā scheit noteek, vvis-

seem par siņņu un vvehra ņemschanu ispaust:

I. Ta islassischana to pamilijas-wahrdu, ko Kursemmes semneekeem

buhs peeņemt, stahvv kurra katra vvaļļā; bet tā, ka

1) tam tahs pamilijas jeb zilts vvezzakajam arri ta \vaļļa par savveem

pehznahkameem, kas no wiņņa zehluschees, to vvahrdu islassiht,

ko scheem vvajag peeņemt; tas irr: tehvvs vvoi tehvva tehvvs, kam

behrni un behrnu-behrni irraid, tas zeļļ (ir kad scheem javv pa-

scheem pamilija irraid), to vveenigu pamilijas-vvahrdu, pehz ko

pascham un vvisseem behrneem un behrnu behrneem buhs no-

saukteem tapt;
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2) kur tahda pamilijas-wezzakaja (weztehwa) newaid, tur ikkatrs

pamilijas-teh\vs par sewi un sawu pamiliju to pamilijas-wahrdu

zeļ); bet tā, ka teem zitteem sahņu-raddeem nevvajaga to peeņemt,

un tadehļ no brahļeem, kam tehvvs navv dsihvvs, ikkatrs vvar sevvi

savvadu pamilijas-vvahrdu islassiht;

,3) vviseem, kam (kā javv pee Kursemmes semneekeem ne retti tohp

atrasts), javv pamilijas-vvahrds irraid, teem vvajag to paschu pa-

turreht, un

4) jebschu ta pamilijas-vvahrdu islassischana stahvv kurra katra

vvaļļā, tatschu jaleek vvehrā, ka pirmā kahrtā tikkai gohdam pee-

klahjumi un pehz latvveeschu vvallodas iskrisdami vvahrdi jaislas-

sa, un obtrā kahrtā, tahdi vvahrdi na\v japeeņem, kas sinamahm

muischneeku-pamilijahm irraid; — turklaht arri tohp mahzihts,

ka tee mahju-vvahrdi par pamilijas-vvahrdeem arr labbi ģeldigi,

un ka, lai sajukschana ne gaddahs, nebuhs vvahrdus islassiht, ar

ko javv zittas pasihstamas pamilijas tohp nosauktas.

11. Ta isdarrischana scho likkumu tohp pagasta teesahm usdohta, tā

ka schahs appaksch muischu-vvaldischanu usraudsischanas — (kurrahm

ihpaschi peekriht us to luhkoht ka vviss pehz tahm siņņahm eeksch 4-ta

pantiņa noteek) —
tohs pagasta-ļohzekļus, kurreem pehz teem vvirs-pee-

minneteem likkumeem ta vvaļļa irr, isprassa, kahdus pamilijas-vvahrdus
tee gribb dohtees, tohs ruļļus par to saraksta.

111. Schee ruļļi jausņemm itt gruntigi pehz astotās revvisiones dvveh-

selu-ruļļeem, un schē, bes vvissahm tahm siņņahm, kas javv revvisiones ruļ-

ļos stahvv, vvehl pee ikkatra zilvveka japeeraksta tas pamilijas-vvahrds, ko

taggad dabbujis, un pee scheem vvahrdeem tohp nummuri, kas arvveen

us preekschu teek skaititi, peelikti, tā ka tuliht vvarr skaidri redseht zik

pamiliju tai draudsē irraid.

IV. Schee ruļļi ka peelikums pee astotās revvisiones ruļļeem us-

skattami, un tadehļ tāpatt ka schee, trihs-kahrtigi jānoraksta; divvi norak-

stischanas tohp peeseetas pee tahm divvi revvisiones ruļļu norakstischa-

nahni,kas kambara-teesai nodohtas, ta trescha paleek pee katras draudses,

un ir japeeleek pee ta tur glabbata revvisiones ruļļa.

V. Pagasta-teesahm buhs tohs trihs-kahrtigi norakstijamus ruļļus

pee savvahm apriņķa-teesahm nodoht, un schahm peekriht tohs pahrluh-
koht, un kad noproht, ka schee ruļļi tāpatt ar revvisiones rulļeem, kā savvā

starpā riktigi sateekahs, tad vvajaga teem vvirsū apleezi-
nali t, ka riktigi, un tad divvi norakstischanas scho ruļļu Kursem-

mes kambara-teesai peesuhtiht, un to treschu pagasta-teesai atdoht, un

schai vvajag scho ruļļi, lihds ar to jauno draudses revvisiones ruļļi, pee

sevv glabbaht, un draudses mahzitajam, dehļ tahm tam pascham no

scheem ruļļeem ņemmamahm siņņahm, kad tohs paprasa, parahdiht.
VI. Par termiņu, kad vviss schis darbs vvajag gattavvs buht, tohp no-

likts: 1-mais Novvember 1835; bet pagasta-teesahm buhs tohs ruļļus vviss-
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vvehlaki lihds 1-mo Juli is"> aprinka-teesahm nodoht. kurrahm vvajag to

darbu ar sawu pahrluhkoschanu un apleezinaschanu lihds wirs-peemin-
netam termiņam pabeigt.

Jelgavvas pilli, 29-tā Oktober 1834.

Kursemmes Ziwil-Guberneeris:

(S. W.) C. von Brevern.

F. Ebeling, A. Beitler, J. W. Diederichs,

Regierungs-Rahts. Regierungs-Rahts. Regierungs-Rahts.

(Nr. 7832). v. Bolschming, Regierungs-Sekretehrs.

Latweschu vvallodā pahrtulkojis:

Jelgavvas latweeschu draudses mahzitajs J. Richter.

8. p i c 1 i k v m s.

BEFEHL

SEINER KAISERLICHEN MAJESTAT,

des Selbstherrschers aller Reussen, etc., etc, etc,

aus

der Kurlāndischen Gouvernements-Regierung,

zu Jedermanns Wissenschaft.

Das von Einem Kurlāndischen Kameralhofe anher mitgetheilte Sche-

ma, zur Anfertigung der durch das Patent dieser Regierung vom 29-sten

Oktober 1834 sub. No. 7832 vorgeschriebenen, die Familien-Namen der

Bauergemeinde-Glieder enthaltenden Verzeichnisse, vvird, da selbiges das

angeordnete Geschāft vielfach erleiehtern diirfte, mit Be/ugiialime auf

das ervvāhnte Patent im Anschluss mit dem Hinzufiigen zur allgemeinen

Wissenschaft und Nachachtung im Kurlāndischen Goirvemement hier-

durch gebracht:

a) dass m der ersten Rubrik zur linken Hand auf jeder Sejte, die

Zahl der Familie mit arabischen Ziffem a'uszuvverfeņ sey.;

b) dass die Zahl der Gesinde m die zweyte Rubrik iiber die mānn-

lichen und weiblichen Gemeindeglieder mit rbmischen Zahlen aus-

zuwerfen und zur Seite derselben der Name des Ģesindes zu

schreiben sey; und

c) dass die zu verschiedenen Familien gehbrigen Personen mit Stri-

chen von einander zu trennen seyen. —

Schloss Mitau, den 6-ten Mārz 1835.

Kurlāndischer Civil-Gouverneur:

(L. S.) C. von Brevern.

F. Ebeling, A. Beitler, J. W. Diederichs,

Regierungsrath. Regierungsrath. Regierungsrath.

v. Bolschming, Regierungs-Sekretair.
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Ar c h ī v i.

VA. — Latvijas valsts archīvs Rīgā, Slokas ielā Nr. 16.

BAVA. — Agr. bruņniecības arch. valsts archīvā.

ROVA.
— Rīgas ostas vateršauta archīvs.

SPBA.
—

Vēstures un senatnes pētītāju biedrības (Gesellschaft fiir Ge-

schichte und Altertumskunde zu Riga) archīvs.

Literātūra.

Arbu s o w, L.
— Studien zur Geschichte der lettischen Bevblkerung

Rigas im Mittelalter und 16. Jahrhundert. Latvijas augstskolas rak-

sti, I. Rīgā, 1921. g.

Ar b v so w, L. — Ein Verzeichnis der bāuerlichen Abgaben im Stift Kur-

land (1582/83). Latvijas Universitātes raksti, X. Rīgā, 1924. g.

Alnp c k c, Di 11 eb s, v. —
Livlāndische Reimchronik (Scriptores rerum

Livonicarum), I. B. Riga und Leipzig, 1855.

Blese, E. — Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. I. Vecākie

personu vārdi un uzvārdi. Rīgā, 1929. g.

Blese, E. — Mūsu uzvārdu pētīšanas uzdevumi. Izgl. ministr, mēnešr.

1924. g. VIII.

Bērents, P. — Kāda lapa no Vidzemes kultūras vēstures XVII g. s.

IMM., 1929. g. IX.

Birkerts, A. — Latviešu intelliģence savās cīņās un gaitās. I/11. Rīgā,

1927. g.

Birke r t s, A.
— Latvju tautas anekdotes. I—IV. Rīgā, 1929.—1930. g.

Bulmerincq, A.
—

Vier Būcher der Landvogtei der Stadt Riga. I—III.

Riga, 1923—1931.

1 i r c k s, E d. — Die Familie Gayl m Kurland. Jahrbuch fūr Geneologie,.
Heraldik und Sphragistik. 1898. Jelgavā, 1899. g.

(. tiiner, 11.
— Die lettischen Familiennamen. Mag. d. Lett. Liter. Ge-

sellschaft, XX. 3. (209.—238. lp. p.). Mitau, 1905.

H a g c m c i s te r, A. v. — Mannai mihļai Gattarta un Jaun-Drustu vvalsti

par peeminneschanu un mihlestibas dahvvanu no vviņņas wezza

maises-tehwa. Rīgā, 1852. g.

Hildebrand, H. — Das Rigische Schuldbuch (1286—1352). St. Peters-

burg, 1872.

Indriķa Livonijas chronikā (Scriptores rerum Livonicarum, 1. B.)

Frankofurti et Lipsiae. Anno MDCCXL.

Jenšs, J. — Tirdzniecība starp Rīgas pilsētu un zemniekiem XVII g.

simtenī. IMM. 1931. g. Nr. 7/8.
Kronlīns, J. — Latvijas pagastu un draudžu archīvi. IMM. 1921. g.

Nr. 5.

Likkumi par Kursemmes Semneekeem. Jelgavā, ?g.
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Likkumi Widsemmes Semneekeem dohti. Mitau, 1820.

Likums par uzvārdu maiņu. Sk. Likumu un valdības rīkojumu krāj.

1920. g. Nr. 209.

Miilenbachs, K.
— Daži jautājumi par latviešu valodu. Jelgavā,

1891. g.

\ ap i c r s k y. — Über die Stellung der Familien- und Tauf-Namen im

Lettischen. Mag. d. Lettisch-Literārischen Gesellschaft. Erster Band,

Erstes Stiick. Mitau, 1829.

Napie r s k y, J. G. L. — Die Libri redituum der Stadt Riga. Leipzig,

1881.

Sia c 1 von LI o 1 ste i n. — Die Gefārdung der Landesrechte durch den

Marquis Paulucci. Balt. Monatschrift, 1901. g. 4.—5. burtn.

Sloka, L.
— Kurzemes draudžu chronikas, I/11. (Valsts archīvā raksti,

VII un IX). Rīgā, 1928. un 1930. g.

Sloka, L. — Vidzemes draudžu chronikas, l/111. (Valsts archīvā raksti,

111, IV, V). Rīgā, 1925.—1927. g.

Strvk, L. v. — Beitrāge zur Geschichte der Rittergiiter Livlands. 11.

Theil. Der Lettische District. Dresden, 1885.

S t a v c n h a g c n, O. — Materialen zur kurlāndischen Genealogie aus den

āltesten Kirchenvisitations-Rezessen und Kirchen(rechnungs)-Biicher

von Grobin. Jahrbuch fur Genealogie, Heraldik und Sphragistik,

1904. Mitau, 1906.

Švābe, A. — Latvju kultūras vēsture, I. Rīgā, 1921. g.

švābe, A. — Pagasta vēsture, I. Rīgā, 1926. g.

švābe, A.
— Smiltenes novada zemnieki 1601. un 1650. gadā. Rīgā,

1927. g.

Schulz, R.
— Über die lettischen Eigennamen. Magazin der Lettisch-

Literārischen Gesellschaft. Eilften Bandes zvveites Stūck. Mitau,

1857.

Tiebe, H.
— Lief- und Esthlands Ehrenrettung gegen Herrn Merkel und

Petri. Halle, 1804.

(I iedem a n n, P.) — Padohms pee Usvvahrda Peeņemschanas. Sk. Wid-

semmes Kalenderis us to 1823-schu Gaddu kam 365 Deenas irr. Rih-

gas pilssehtā, driķķehts pee W. F. Hācker.

Transehe-Roseneck, A. v. — Gutsherr und Bauer m Livland im

17. und 18. Jahrhundert. Strasburg, 1890.

W o 1 d c m ar, J. H. — Notizen zu Forschungen über den Ursprung alter

Orts- und Familiennamen m Curland. Inland, 1846. Nr. 30.

idiņš, A. — Livonijas brīvzemnieki. IMM. 1931. g. Nr. 7/8.
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Par Senāta Administrātīvā departamenta
uzraudzības funkcijām.

Senātors J. Kalacs.

Latvijas Senāta Administrātīvais departaments savā 17

gadu ilgā darbības laikā ir piemērojis arī bij. Krievijas Senāta

iekārtas likumu noteikumus 1917. gada izdevumā un, izlietojot

pārsūdzības un uzraudzības instances tiesības, praktizējis arī

uzraudzības kārtību attiecībā uz visām valsts iestādēm un

amatpersonām, kuru spriedumu vai lēmumu caurlūkošana vi-

ņam piekrīt vai nu administrātīvās tiesāšanas, vai arī instan-

ču kārtībā. — Arī mūsu juridiskā literātūrā ir vairākkārtīgi iz-

teiktas domas, ka Senāta iekārtas likumi ir palikuši spēkā Lat-

vijā un ka Senāta Administrātīvam departamentam pieder uz-

raudzības tiesības kā pār tiesas varas orgāniem, tā arī pār vi-

ņam pakļautām administrātīvām iestādēm un amatpersonām.

Šādu ieskatu aizstāv pazīstamie juristi profesors Dr. A. L o c -

ber s un B. Diste r 1 o, pirmais savā rakstā „Tiesu iekār-

tas likumu 259
1

p." (Tieslietu Ministrijas Vēstn. 1921. g. 21,-28.

lp.) un otrais rakstos „Latvijas Senāta būtība un raksturs"

(Tieslietu Min. Vēstn. 1921. g. 116.—120. lp.) un „Daži juridiski

jautājumi par Senāta Administrātīvo departamentu un viņa at-

tiecībām pret ģenerālprokuroru" (Tiesl. Min. Vēstn. 1923. g.

108.—115. lp.). Vienīgi P. Mincs rakstā „Senāta izskaid-

rojošā darbība" (Tiesl. Min. Vēstn. 1920. g. 7.-9. lp.)

izsakās, ka Latvijas Senāta Administrātīvais departa-

ments izpildot tikai tiesas — kasācijas funkcijas un viņam ne-

esot nekā kopēja ar bij. Krievijas Senāta 1. departamentu. Pa-

šā pēdējā laikā arī profesors K. D i š 1 c r s plašākā apcerēju-

mā JLatvijas administrātīvā procesa ievadjautājumi" (Tieslie-
tu ministrijas Vēstn. 1936. g. 1.—53. lp.) izteic domas, ka „bij.

Krievijas Senāta iekārtas noteikumi nemaz nav un nav arī ne-

kad bijuši spēkā Latvijā un nekādā ziņā nevar tikt attiecināti

uz Latvijas Senāta Administrātīvo departamentu" (8. lp.); bij.

Krievijas Senāta administrātīvās daļas Latvijas Senātā pavi-
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sam trūkst (20. lp.); „tāpēc arī bij. Krievijas Senāta iekārtas

likumā nav meklējami nekādi noteikumi par mūsu Senāta Ad-

ministrātīvā departamenta kompetenci vai darbību" (27. lp.).

Apskatot jautājumu par lietām, kas izspriestas Senāta Ad-

ministrātīvā departamentā uzraudzības kārtībā, autors apgal-

vo, ka „visu šo iepriekš minēto lietu caurskatīšana un izsprie-

šana Senāta Administrātīvā departamentā Latvijas pašas li-

kumos nemaz nav paredzēta, un Senāts viņas skata cauri uz-

raudzības kārtībā", pamatojot šo uzraudzības kārtību ar bij.

Krievijas Senāta iekārtas likumu" (16. lp.), kurš, kā jau sacīts,

pēc autora domām nav un arī nekad nav bijis spēkā Latvijā.

Tiesiski nepamatota uzraudzības kārtības prakse pēc au-

tora pārliecības it sevišķi izpaužoties 3. grupas lietās (16. lp.), t.

i. lietās, kas ierosinātas uz Valsts kontroles iesnieguma pamata,

ka arī lietās, kur viena valdības iestāde iesniegusi sūdzību par

otras valdības iestādes lēmumu vai rīkojumu (16, 34. lp.).

Šādi apgalvojumi, ja tie atbilstu īstenībai, būtu uzskatāmi

kā loti bēdīga parādība Latvijas administrātīvās tiesas augstā-

kās instances darbībā, jo raksturo to kā tiesu, kas piemēro li-

kumus, kuri Latvijā nav un nekad nav bijuši spēkā, un pielieto

praksi, kurai trūkst formāli tiesiska pamata. Tāds ieskats to-

mēr atzīstams par nepamatotu, un ja autors to būtu izteicis

konferējot ar tām personām, kuras viņš min sava raksta post-

skriptā, tad viņš būtu dzirdējis pavisam pretējas domas.

Tagad, kad viņa ieskats ir jau zināms urbi et orbi, jāapskata

arī tie pamati, uz kuriem pārrunājamos jautājumos ir bāzējies

Senāta Administrātīvais departaments.

Pēc Latvijas Tautas Padomes 1919. g. 5. decembra Liku-

mu par agrāko Krievijas likumu spēkā atstāšanu Latvijā, „V i -

s i agrāki Krievijas likumi, kuri pastāvēja Latvijas robežās

līdz 24. oktobrim 1917. g., pagaidām uzskatāmi par spēkā eso-

šiem pēc 18. novembra 1918. g., cik tālu tie nav atcelti ar jau-

niem likumiem un nerunā pretim Latvijas iekārtai un Tautas

Padomes platformai." Kā redzams, pašas Latvijas likums atstāj

spēkā visus agrākos Krievijas likumus, tā tad arī Senāta ie-

kārtas likumu, tikai ar šajā likumā minētiem ierobežojumiem, t.

i. izmetot no viņa visu to, kas atcelts ar jauniem likumiem un
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runā pretim Latvijas valsts iekārtai un Tautas Padomes plat-

formai. Ir taisnība, ka Senāta iekārtas likumos ir atrodami

noteikumi, kuriem nav vietas Latvijas tiesiskā iekārtā, bet arī

visi citi bij. Krievijas likumi, kas izdoti monarchijas laikā, sa-

tur atsevišķus noteikumus, kas runā pretim Latvijas valsts

iekārtai un Tautas Padomes platformai. Tā par piem. mūsu

Civillikumi, 1903. g. soda likumi, civīl- un kriminālprocesa li-

kumi, kas noteikti atzīti par spēkā palikušiem Latvijā, satur at-

sevišķus noteikumus, kas nekādā ziņā nav savienojami ar

Latvijas valsts iekārtu un Tautas Pad. platformu, bet tādi ap-

stākli nevar būt par šķērsli šo likumu piemērošanai visās pā-

rējās dalās, kas saskan ar Latvijas valsts iekārtu. Ir tiesa,

ka Senāta iekārtas likumā ir bez tam loti daudz lieka balasta,

kas Latvijas tiesu iekārtā nav lietojams, bet tur tomēr ir arī

noteikumi, kas palikuši spēkā Latvijā.

Ka Senāta iekārtas lik. ir atzīts Latvijā, skaidri redzams

no citiem Latvijā pastāvošiem likumiem, kuri satur atsauces

uz to. Tiesu iekārtas likumu 60. pants mūsu Tieslietu minis-

trijas kodifikācijas nodaļas 1924. g. izdevumā, runājot par

Senāta Apvienotās sapulces sastādīšanos un kompetenci, tie-

ši min Senāta iekārtas likumus kā spēkā esošus attiecībā uz

Senāta Apvienoto sapulci, un Tiesu iekārtas likumi taču ir at-

zīti par spēkā esošiem un pilnā mērā attiecināmiem uz Lat-

vijas administrātīvām tiesām. Krievijas pagaidu valdības

1917. g. 30. maijā izdotais likums par administrātīvām tiesām

bij domāts priekš visiem toreizējās Krievijas, ari priekš lat-

viešu apdzīvotiem apgabaliem, tāpēc uz Tautas padomes

1918. g. 6. decembra likuma pamata viņš palika Latvijā spēkā

un uz viņa pamata Latvijas administrātīvās tiesas sāka dar-

boties. Bet šis nupat minētais likums (bij. Kriev. lik. Kr. 1917.

g. 692.) noteic pārsūdzību uz Senāta 1. departamentu

(minētā lik. 14, 15, 16 un 71. p.), kura kompetence detalēta

Senāta iekārtas likumā. Tā tad skaidrs, ka 1917. g. 30. mai-

ja likuma pastāvēšanas laikā Latvijā Senāta Adm. dep. darbo-

jās pēc minētā likuma un Senāta iekārtas lik. noteikumiem.

Apgalvojumam, ka bij. Kriev. Senāta iekārtas likumā ne-

esot meklējami nekādi noteikumi par mūsu Senāta Adm. dep-
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ta kompetenci vai darbību, runa pretī arī citi Latvija spēkā at-

stātie un vēlāk likumdošanas ceļā grozītie likumi.

Civīlprocesa nolikumu (1914. g. izd.) 1297., 1301. un 1307.

p., kuriem korespondē Sen. iek. lik. 22. p. 5. pkta noteikumi,

noteic, ka tur minētos strīdus un sūdzības izšķir Senāta L.

departaments. Minētie Civīlprocesa noteikumi pastāvēja

Latvijā spēkā līdz 1931. gada jūlijam (1931. g. Lkr. 137), kad

Saeima tos grozīja, nosaucot pārsūdzības instanci par Senā-

ta Adm. departamentu, un šādā grozītā veidā tie atzīmēti Ci-

vilprocesa nolik. 1932. g. izdevumā kā 1410, 1412, un 1419. p..

Šajā gadījumā Senāta Adm. dep-ts, izspriežot lietas, taču iz-

pildījis bij. Kriev. Senāta 1. dep-ta uzdevumus, kas uzlikti vi-

ņam ne tikai ar Civīlprocesa nol, bet arī ar Senāta iek. lik.

22. p. 5. pkta noteikumiem.

Pēc Latgales Civillikumu 277., 280., 374., 378., 381. p. un Se-

nāta iekārtas lik. 31. un 32. p. lietas par aizbildnībā esošu per-

sonu nekustamas mantas ieķīlāšanu, iznomāšanu un atsavi-

nāšanu, kā arī lietas par garā slimo personu veselības stāvok-

ļa pārbaudi piekrīt Senāta 4. departamenta izspriešanai. Šie

likuma noteikumi ir grozīti ar vēlākiem Latvijas laikā izdo-

tiem likumiem, pie kam pēc Satversmes sapulces 1921. g. 10.

maijā pieņemtā Likuma par Latgalē spēkā esošo no-

teikumu pārgrozījumiem attiecībā uz garā slimiem, kurlmē-

miem un mēmiem, kā arī izšķērdētājiem (Lik. kr. 1921. g. 98.)

attiecīgie Latgalē spēkā esošie noteikumi par minētām

personām pārgrozīti un pienākumi, kas piekrita Se-

nātam, uzlikti attiecīgai apgabaltiesai, bet pēc 1924.

jūlija Noteikumiem par mazgadīgiem piederošo man-

tu atsavināšanas kārtību Latgalē (Lkr. 1924. g. 121.)

mazgadīgo mantu atsavināšana un ieķīlāšana turpmāk

izdarāma ar apgabaltiesas apstiprinājumu, atsvabinot Senātu

no šo lietu izspriešanas. No sacītā ir skaidrs, ka 1921. g. 10.

maija likumā un 1924. g. 24. jūlija noteikumos minētos bij.

Krievjas Senāta 4. departamenta pienākumus Latvijas valdī-

bas laikā ir turpinājis izpildīt Latvijas Senāts, t. i. Latvijas

Senāta Adm. dep-ts, un ka Latvijas likumdevēja vara tādu

stāvokli ir atzinusi, bet lietderības, resp. likumu ūnifikācijas
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nolūkos nolēmusi to grozīt un Senātu no šādiem pienākumiem

atsvabināt.

Ka bij. Kriev. muitas likums ir palicis spēkā Latvijā, re-

dzams, starp citu, no šī likuma papildinājumiem, kas pieņemti

Satv. Sap. 1920. g. 7. jūlijā. Pēc muitas likuma 1143. p. agr.

red. un Senāta iek. lik. 31. panta 5. pkt. sūdzības par tur minē-

tiem lēmumiem muitas lietās iesniedzamas Senāta 4. dep. Pie-

ņemot šādas sūdzības, Latvijas Senāts varēja tās izspriest un

arī izsprieda tikai Administrātīvā departamentā, un šādu kār-

tību Satv. sapulce sankcionēja ar 1921. g. 15. martā pieņem-

tiem muitas likuma papildinājumiem un pārgrozījumiem (Lkr.

1921. g. 76.), nosakot, ka sūdzības par ministra lēmumiem

muitas lietās iesniedzamas Senāta Adm. dep-tam. Tādā kārtā

arī šajā gadījumā ar Latvijas pašas izdotiem likumiem ir kon-

statējams, ka Senāta Adm. dep-ts izpilda funkcijas, kas pare-

dzētas Kriev. Senāta iekārtas likumā kā piekrītošas Kriev.

Senāta 4. departamentam.

No Latvijas 1924. g. 26. aprīļa Pagaidu noteikumiem par

darba izdošanu un materiālu piegādāšanu valsts iestādēs (Lkr.

1924. g. 78.) un 1927. g. likuma par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām (Lkr. 1927. g. 44.) redzams, ka bij. Krievi-

jas likums par valsts darbiem un piegādēm (X. sēj. 1. d.) ir

bijis atstāts spēkā Latvijā līdz 1927. g. martam, t. i. līdz jau-

nā Latvijas likuma spēkā nākšanai, bet pēc šī bij. Krievijas

likuma 118. un 138. p. un Senāta iekārtas lik. 22. p. 8. pkta

publiskas izsoles un valsts darbu un izsolu lietās pārāk par

noteiktu summu piekrita Senāta 1. departamenta apstiprinā-

šanai. Pēc Latgales Civīllikumu 1489. un 1504. p., kuriem at-

bilst Senāta iekārtas lik. 22. p. 10. pkt., valstij piederoša, bet

viņai nevajadzīga kustama un nekustama manta, vērtībā vai-

rāk par noteiktu summu, pārdodama tikai ar Senāta atjauju.

Šie noteikumi Latvijas laikā nav atcelti un Senāta Adm. de-

partaments attiecīgos gadījumos tos piemēro. Turpinot izpil-

dīt bij. Krievijas likumā par valsts darbiem un piegādēm un

Latgales civīllikumos minētos pienākumus, mūsu Senāta

Adm. departaments ir rīkojies un rīkojas kā bij. Kriev. Senāta

kompetenču pārņēmējs. Abos pēdējos bij. Kriev. likumos mi-
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nētās funkcijas ir administratīvas dabas, kādēļ nav juridiska

pamata apgalvot, ka bij. Kriev. Senāta administrātīvās daļas

Latvijas Senāta Administrātīvām departamentam pavisam

trūkst.

Lai dotu atbildi apgalvojumam, ka Senāta Adm. dep-ta

praktizētai uzraudzības kārtībai trūkst formāla tiesiska pama-

tā, pievedīsim tos pamatus, uz kuriem balstās Senāta Adm.

dep-ts, pielietojot uzraudzības kārtību.

Senāta Adm. dep-ts, kā augstākā adm. tiesa, izlieto uz-

raudzības tiesības, kādas viņam piešķirtas ar Tiesu iekārtas

likumu 172. un sek. pantiem. Saskaņā ar šī likuma noteiku-

miem Senāta Adm. dep-ta kā augstākās adm. tiesas iestādes

uzraudzība izvedama tiklab sakarā ar lietām, kas ienāk pado-

tības ziņā noteiktā kārtībā viņa caurskatīšanai, kā arī uz sū-

dzību, ziņojumu un paziņojumu pamata, kuri viņam tieši ie-

sniegti, tāpat arī uz prokurātūras amatpersonu priekšlikumu

un citu ziņu pamata (Tiesu iek. lik. 173. p.), pie kam, atklājot

kaut kādas nepareizības, vai nekārtības padotās instances rī-

cībā, rīkojas saskaņā ar šī likuma 174. panta noteikumiem.

Uzraudzības kārtību attiecībā uz adm. orgānu lēmumiem Se-

nāta Adm. dep-ts ir praktizējis un praktizē tādās pat robežās,

kādas nospraustas viņam attiecībā uz tiesu iestādēm, vado-

ties pie tam no Lik. par adm. tiesām 37., 38., 41. un 42. p. notei-

kumiem, kuri piešķir adm. tiesai tik plašas kompetences, kas

faktiski aptver arī uzraudzības tiesības par tādu adm. iestāžu

un amata personu darbību, kas adm. tiesāšanas kārtībā pa-

kļauta viņam kā adm. tiesas augstākai instancei. Adm. tiesas

likums atļauj pašai tiesai, neatkarīgi no liets dalībnieku aiz-

rādījumiem, spert soļus lietas apstākļu noskaidrošanai un uz

savu iniciātīvu izdarīt citus procesuālus aktus, neierobežojo-

joties ar tiem pierādījumiem, par kuriem celts strīds (37. un

38. p.). Izspriežot lietu, adm. tiesa nav aprobežota ar lietas

dalībnieku aizrādījumiem un tiem faktiskiem apstākļiem, uz

kuriem dalībnieki atsaukušies. Tiesas spriedumu atļauts attie-

cināt arī uz lietām, kuras dalībnieki nav atzīmējuši savā prasī-

bā, ciktāl minētās lietas nedalīti saistītas ar pieteiktām prasī-

bām (41. p.). Atceļot apstrīdēto, vai pārsūdzēto lēmumu, rī-
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kojumu vai rīcību, tiesa var rakstīt priekšā, vajadzības gadī-

jumā atceltā akta vietā izdot jaunu lēmumu vai rīkojumu, vai

izdarīt citu rīcību, saskaņā ar šim gadījumam dotiem norādī-

jumiem. Adm. tiesa var rakstīt priekšā adm. iestādei vai

amata personai izpildīt noteiktu rīcību, ja tā viņai no likuma

vai ar valdības rīkojumu priekšā rakstīta vai vajadzīga, lai at-

jaunotu likumīgu kārtību vai sūdzētāja tiesības. Pielietojot

uzraudzības kārtību tiesu iekārtas likumos noteiktās robežās

arī attiecībā uz adm. orgānu darbību, kas viņam pakļauta

adm. tiesāšanas kārtībā, Senāta Adm. dep-ts tai pašā laikā ar-

vien ir pamatojies uz Likuma par adm. tiesām. Beidzot, pa-

matu Senāta Adm. dep-ta darbībai uzraudzības kārtībā dod

arī Senāta iek. likums, kura 150. p. noteic, ka Senāts, saskatī-

jis no viņām ienākušām lietām ministra vai valsts centrālās

iestādes rīkojumos atkāpšanās no likuma, aptur vai atcel tos.

Šis Senāta iekārtas lik. pants pēc sava satura saskan ar Lik.

par adm. tiesām 6. p. un 42. p. noteikumiem un tādēļ, saskaņā

ar 1919. g. 5. dcc. likumu (Lkr. 1919. g. 154.), atzīstams par

spēkā palikušu Latvijā. Rezumējot sacīto, jāatzīst, ka, pie-

lietojot uzraudzības kārtību viņa izspriestās lietās tādā veidā

kā tas augstāk aprādīts, Senāta Adm. dep-ts ir rīkojies Lat-

vijā spēkā esošo likumu robežās.

Kas attiecas uz aizrādījumu, ka pieņemot savā izspriešanā

vienas valdības iestādes sūdzības par otras valdības iestādes

rīcību, Senāta Adm. dep-ts esot rīkojies nepareizi, tad jāpie-

zīmē, ka pieņemot un izspriežot valdības iestāžu savstarpējo

strīdu lietas, Senāta Adm. dep-tas ir rīkojies saskaņā ar Civīl-

procesa nolikuma 1410. (1297. p.) un Senāta iekārtas lik. 22.

p. 3. un 5. pkt. noteikumiem, pēc kuriem valdības iestāžu

savstarpējie strīdi par lietu piekritību un valsts mantu, kuros

vienošanās nav panākta, izšķirami Senāta Adm. dep-tam.

Pavisam nepamatots ir apgalvojums, itin kā visām Senāta

Adm. dep-ta uzraudzības kārtībā izspriestām lietām esot for-

māls trūkums, jo tur uzstājoties tikai viens parts. Patiesībā

visās Senāta Adm. dep-tā izspriežamās lietās, neizslēdzot tās,

kuras izspriež uzraudzības kārtībā, saskaņā ar Lik. par adm.

tiesām 28. p. un Senāta iekārtas lik. 71. p., lietas dalībniekiem
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tiek paziņots par Senāta tiesas sēdi, līdz kurai katrs parts var

iesniegt rakstiskus paskaidrojumus, bet tiesas sēdē uzstāties

personīgi vai caur pilnvarnieku. Valsts iestādes pārstāvim

tiesība piedalīties lietā ar visām prāvnieku tiesībām (Lik. par

adm. tiesām 27. p.).

No tiesiskā redzes stāvokļa nekādā ziņā nav attaisno-

jams uzskats, ka lietās, kur piemērots 1917. g. 2. augusta tā

sauktais Kerenska likums, administrātīvai tiesai, resp. Se-

nāta Adm. departamentam, neesot tiesības prasīt, lai pārsū-

dzētā lēmumā būtu pievesti sūdzētājam inkulpētās darbības

apstākli. Visur, kur likums pielaiž pārsūdzību uz tiesu, viņš

dod tiesai iespēju pārbaudīt pārsūdzētā lēmuma likumību,

lai tā varētu pārliecināties, ka attiecīgie likumi ir pareizi pie-

mēroti konkrētiem lietas apstākļiem. Katrai valdības iestā-

dei vai amatpersonai, kurai likums piešķir tiesības taisīt lē-

mumus, kas pārsūdzami tiesai, jāievēro un jāizpilda visi ob-

ligātoriskie pamatnoteikumi, kādus likums prasa attiecībā uz

tiesas spriedumiem, kur, starp citu, katrā ziņā jāatzīmē sprie-

duma, resp. lēmuma būtība, norādot apstākļus un apsvērumus,

uz kuriem tas pamatots (Kriminālproc. lik. 810. p., Civīlproce-

sa nolik. 196., 803. p.). Ja nostātos uz pretēja viedokļa, tad

Senāta adm. departamentam nebūtu tiesības prasīt šo pamat-

noteikumu izpildīšanu lēmumos, kuros piemērots Kerenska

likums. Tas īstenībā nozīmētu atņemt Senātam tiesību pār-

baudīt pārsūdzētā lēmuma likumību, nevis lietderību. Pretē-

jais ieskats būtu pilnīgi nesaprotams attiecībā uz administrā-

tīvās tiesāšanas kārtību, kur likums atļauj tiesai pašai spert

soļus lietas apstākļu noskaidrošanai un kur likums noteikti

pasaka, ka spriedumam jābūt dibinātam uz likuma un visiem

lietas apstākļiem (Lik. par adm. tiesām 37. un 41. p.). Kur li-

kums nevēlas tiesas kontroli administrātīvo orgānu lēmu-

miem, tur viņš to skaidri pasaka, aizrādot, ka lēmums ir ga-

līgs, nav pārsūdzams un izpildāms nekavējoties (sk. Lik. par

vienreizēju peļņas nodokli Lkr. 1919. g. 149.). Kerenska li-

kumā tāda aizrādījuma nav, kādēļ Senāta Adm. departamen-

tam ir likumīgs pamats un pienākums pārbaudīt, vai pārsū-

dzētais lēmums saskan ar lietas apstākļiem.
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Īpašuma raksturs.

Tiesu palātas loceklis V. Freimans

īpašums ir viens no privāttiesiskiem pamata faktoriem;

domājams, taisni pateicoties šim viņa premisoriskam rakstu-

ram, īpašuma būtība ir tik grūti nosakāma; bet no otras puses

arī taisni tādēļ šīs būtības noskaidrošana ir no vislielākā

svara.

Runā esošā problēma līdz pat XX gadu simtenim bijusi

pētīšanas objekts, bet ievērojot pētīšanas rezultātu neapmie-

rinātību, pēdējā laikā zaudējusi interesi. Klasiskā teorija, ro-

miešu jurisprudence, uzskatīja īpašumu par personas pilnu

un eksklusīvu tiesisku varu par ķermenisku lietu.
1 No šīs

definīcijas ir atvasināms arī vēl šobrīd valdošais uzskats, ka

īpašums ir tiesība pilnīgi valdīt par lietu.
2

Un arī Lcl.,

kā vispār zināms, stingri pieturas pie šās receptoriskās defi-

nīcijas.
3

Tomēr jau agri parādījās klasiskās definīcijas neparei-

zība, taisni pateicoties tam apstāklim, ka tā nesaskanēja ar

pārējiem atsevišķiem īpašuma noteikumiem, un tādēļ jau

agri tika mēģināts atrast apmierinošu formulu. Šai ziņā var

atšķirt vecāko un jaunāko teoriju: pirmā saskata īpašuma

tiesisko elementu tiesiskā attiecībā starp personu — īpaš-

nieku un lietu, kā objektu; bet tā kā īpašums kā privāttie-

siska subjektīvā tiesība ir saprotama vienīgi tiesiskās attiecī-

bas robežās, tas ir, starp personām, tad jaunākā teo-

rija arī definē īpašumu kā tiesību prasīt īpašuma ne-

aizkaramību no visu pārējo personu puses.
4

Bet, kā to pareizi

1 Baron, Pandekten, 1893, § 125.

2 Enneccerus, Lehrbuch des biirg. Rechts. 1926, §72 I 1.

3 Lcl. 707. un 871. p.
4 Sinaiskis, Ochobh rpa>Ka. npaßa, Rīgā, 1924. 135 lp.

324



uzsver teorijas pretinieki,šāda īpašuma konstrukcija iziet nevis

no paša īpašuma, bet no tā aizkaršanas idejas, un bez tam sa-

vās konsekvencēs, kā to pareizi uzsver Petražickis, noved

līdz absurdam.

Interesanti šai ziņā atzīmēt, ka, ievērojot teorijas neap-

mierinātību, modernie civīlkodeki pavisam atturas no īpašu-

ma definīcijas, uzskaitot vienīgi īpašuma faktiskās un juri-

diskās sekas. 5

īpašuma rakstura pareiza noskaidrošana ir iespējama

vienīgi izejot deduktīvi no vispārējo privāttiesisko normu

kritiskas apgaismošanas. Visas šīs normas ir šķiramas divās

katēgorijās: no vienas puses tās aptver statiskas, konstitutī-

vas normas, kas rēgulē privāttiesisko faktoru tiesisko stā-

vokli — statuāriskās normas un no otras puses di-

namiskas, aktivitātes normas, kas rēgulē privāttiesiskās at-

tiecības, tas ir, kad šo faktoru rīcības sfēras viena otrai

pieskaras. Statuāriskās normas ir atzīstamas par privāttie-

siskām plašākā nozīmē aiz tā iemesla, ka viņas, kā teikts,

nerēgulē vis īsti privāttiesisko sfēru, tas ir, privātpersonu

savstarpējās attiecības, bet zīmējas uz atsevišķo individu

tiesisko leģitimāciju, kādu viņam piešķir valsts tiesī-

bu un rīcības spējas ziņā. Aprādīto raksturu pasvītro arī tas

fakts, ka dažas no statuāriskām normām ir dabūjušas savu

kodifikātorisku izteiksmi nevis privātkodekā, bet satversmē,

tā saucamo pamattiesību veidā. Bez tam statuāriskās normas

arī tīri formāli ieņem apriorisko vietu attiecībā uz di-

namiskām normām un jau tādēļ tām nevar piešķirt tīri privāt-

tiesisku normu raksturu.

Visas īpašuma teorijas nav šo svarīgo izšķirību ņēmušas

vērā, kā vecā, tā arī jaunā teorija cenšas īpašuma tiesību

materiāli saprast kā dinamisku tiesību; vecā teorija, kā teikts,

8 Šveices ZGB 641. p.: „Wer Eigentiimer einer Sache ist, kann m den

Schranken der Rechtsordnung iiber sie nach seinem Belieben verfugen. Er

hat das Recht sie von jedem, der sie ihm vorenthālt, herauszuverlangen und

jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren.
M Tā arī vācu BGB, 903. p.

6 Piem., tiesība uz dzīvokļa neaizskaramību Vācijas 1849. g. 28. mar-

ta satversmē.
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palika neapmierinoša, jo nevarēja konstruēt īpašumu kā tie-

sību attiecību starp vairākiem subjektiem, bet arī jaunā

teorija ir nepareiza, jo viņa īpašuma tiesības attiecību saskata

nereālā attiecībā, ārpus kādas konkrētas tiesību attiecī-

bas, kura iestājas tikai īpašuma aizkaršanas gadījumā. Bez

tam īpašums kā tiesiskas attiecības sastāvdaļa, nepieciešami

varētu rasties vienīgi šīs attiecības robežās; bet taisni tas tā

nav, jo īpašuma pirmatnēja nodibināšana — okupācija — no-

rit pilnīgi ārpus jebkādas tiesiskas līdzdalības no citu perso-

nu puses un pat iespējama pilnīgi ārpus jebkādas tiesiskas

iekārtas. Tālāk, katrai subjektīvai tiesībai atbilst saistītās

personas t. i. pasīvā subjekta pienākums. Šāda konkrēta

tiesiska pienākuma pret īpašnieku nav: zināmas lietas pāreja

privātīpašumā okupācijas ceļā vienīgi atņem visiem pārējiem

subjektiem iespēju pašiem okupēt šo lietu, tas ir, ierobežo

vienīgi viņu rīcības brīvību materiālas intereses ziņā, bet ne-

nodibina viņiem nekādu tiesisku pienākumu ciest pastāvošās

sfēras ierobežojumu.

Vēl skaidrāki pārējo subjektu indiferentitāti apgaismo īpa-

šuma pāreja no vienas personas uz otru; nebūs šaubu, ka

tradicija neiespaido nevienas trešās personas tiesisko sfēru.

Beidzot, pret īpašuma dinamiski tiesisko raksturu runā arī

tas fakts, ka te pilnīgi trūkst subjektīvās tiesības pamata ele-

menta, tas ir, reālizēšanas spaidu ceļā: trūkstot konkrētam pa-

sīvam subjektam, īpašnieks viens pats var vai nevar izlietot

savu īpašumu, bet viss norit pilnīgi ārpus valsts procesuālās

līdzdalības.

Aprādīto negātīvo īpašuma īpatnību, t. i. konkrēta pasīvā

subjekta trūkumu, vēl noteiktāki raksturo gruntsīpašums, kur

īpašuma objekts pakļauts vispārējai valsts interesei; feodālās

sistēmas laikos gruntsīpašuma iegūšana allodifikācijas ceļā ir

publiski tiesiska rakstura akts, un mūsu laikos agrārās refor-

mas izvešanas gaitā zemes piešķiršana īpašumā tāpat ir pub-

liski tiesisks akts; pēc mūsu 1925. g. 29. oktobra likuma7 pat

visa neokupētā zeme skaitās par valsts īpašumu; viss tas rā-

7 Lcl. 713. p. 1. piez
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da, ka šādos gadījumos gruntsīpašums teorētiski izrādās pat

par publiski tiesiskas attiecības sekām, kur valsts

to piešķir, rīkodamās vispārējās publiskās interesēs.

No visa sacītā tā tad ir skaidrs, ka īpašums nav di-

namiska privāttiesība, kurā materiālas tiesiskas

funkcijas nodibināmas un pastāv zināmas personīgas tiesis-

kas attiecības robežas. Bet īpašums no otras puses arī nav

statuāriska norma; jo ciktāl pēdējā nosaka tikai kon-

stitūtīvo formālo pusi pret visiem pārējiem subjektiem, tiktāl

īpašuma būtība ir taisni iekšēja, materiāla attiecība starp

īpašnieku un lietu; ciktāl turpretim iet runa par īstu statuā-

risku, t. i. absolūtu tiesību, kura pastāvētu starp konkrēto

aktīvo subjektu, īpašnieku, un visiem pārējiem subjektiem,

tas ir, kura izpaustos aizlieguma veidā, tad īpašumam atkal

trūkst pozitīva tiesiskā satura un proti tādēļ, ka aizliegums

nodibina tikai aktīvā subjekta neaizkaramību, tas ir, piešķir

īpašniekam tiesību aizstāvēt savu īpašumu pret citu sub-

jektu aizkaršanu, bet par sevi aizliegums, kā tīri negātīva

norma, nevar tiesiski nodibināt īpašuma pozitīvo materiālo

pusi: ja arī pret īpašnieku visas pārējās personas ar aizliegu-

mu ir ierobežotas aizkārt svešu īpašumu, tad šī norma tomēr

neko nedod jautājumā, kādēļ īpašnieks pats drīkst materiāli

izlietot savu īpašumu.

īpašumu nebūt nerada aizliegums, bet to rada okupācija,

kas savukārt ir tikai vispārējās rīcības brīvības izpaudums.

Tā tad arī īpašums ir rīcības brīvības izpaudums. Bet nedz

pēdējā, nedz okupācija nav atzīstama par subjektīvu tiesību,

jo arī tanī pilnīgi trūkst subjektīvās tiesības nepieciešamā rek-

vizīta, tiesiskā satura: atsevišķa subjekta rīcības brīvībai,

resp. okupācijai principā neatbilst nekāds aizliegums.

Tā tad visa augšējā argūmentācija ved nepieciešami pie

tā slēdziena, ka īpašums vispār nav nekāda

privātā subjektīva tiesība, bet ka tas ir tikai

viens no aprioriem privāttiesību pamatiem.

Pie šī slēdziena nāk arī visjaunākā literātūra
8

,
un netieši

8 sal. Reinach, Die apriorischen Grundlagen des biirgerlichen Rechts

(Husserls Jahrbiicher fiir phanomenologische Forschung, Band ī).
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to atzīst ari jaunās kodifikācijas, kuras, kā, piemēram, Švei-

ces ZGB
9

un Vācijas BGB
10

runā par to, ka īpašnieks var

rīkoties par lietu, neapzīmējot šo funkciju par tiesību.

Ja īpašums nav privāta subjektīva tiesība, tas ir, vispār

nav tiesība, — tad tas kā privāttiesisks apriors faktors ir sa-

protams vienīgi kā īpašnieka — subjekta funkcija, tā

kā tas dabū ārēju izteiksmi tikai sakarā ar subjektu, būdams

no tā atkarīgs; šai ziņā īpašums ir tāda pati personāla funk-

cija, kā arī citas subjekta funkcijas; viņa vārds, gods, darbība.

Kā personāla funkcija īpašums pēc savas konstrukcijas ir

gribas funkcija, vērsta uz konkrētu lietu, pie kam šīs

funkcijas saturs ir griba noteikt individuālas lie-

tas likteni vienīgi pēc saviem ieskatiem.

Šī īpašuma daba arī labi izskaidro, kādēļ īpašnieks zināmas

objekta funkcijas uz visiem laikiem var atdot citām personām,

kā, piemēram, servitūtus, vai pat visas objekta funkcijas

nodot tālāk uz zināmu aprobežotu laiku, kā tas konstatējams

dzimtsnomā; šais gadījumos īpašniekam palikusi griba noteikt

objekta gala likteni, kas turpretim nav vairs konstatējams

gruntsnomas (obroka) attiecībās, jo šeit īpašnieks objekta ga-

līgo noteikšanu uz visiem laikiem nodevis nomniekam, kurš

pēc šī institūta vēsturiskās gaitas ir atzīstams par objekta īsto

īpašnieku. Attēlotā īpašuma konstrukcija apmierinoši izskaid-

ro arī atsaucamo īpašumu, proti īpašumu uz laiku un re-

zolūtīvo īpašumu; pēc vecās tiesiskās teorijas šīs īpašuma ka-

tēgorijas palika pilnīgi nesaprotamas.

Kā gribas funkcijai īpašumam, lai to nodibinātu, arī nav

vajadzīga nekāda fiziska rīcība — apprehensio, tāpat kā nav

prasāms postulāts, lai objekts atrastos īpašnieka tiešā vai ne-

tiešā varā, kā to prasa valdījums; bet īpašuma nodibināšana

ir gan iespējama tikai par lietu, ko vēl nav ieguvusi īpašumā

cita persona. Kā gribas funkcija, kas pakļauta ētikas noteiku-

miem, īpašums savukārt ir ētiskās atzīšanas produkts un tā-

dēļ tikai tāda īpašuma griba rada īpašumu, kas neaizkar citu

9 641. p.
10 903. p.
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īpašumu; tādēļ īpašuma jēdzienā arī ietilpst atzīšanas mo-

ments, bet, kā augšā aprādīts, tajā nevar saskatīt tiesisku mo-

mentu. Tā tad īpašums ir subjekta ētiska gribas funk-

cija, kas aptver konkrētu lietu.

īpašumam tiesiskā iekārta dod savu sankciju īpašuma

tiesības veidā, bet ievērojot īpatnējo īpašuma stāvokli,

šī tiesība pēc sava satura var būt tikai aizsardzības

norma pret citu personu aizkarošu rīcību; un tādēļ īpašuma

tiesība aptver vienīgi tiesību aizstāvēt savu īpašumu pašaiz-

stāvēšanās, resp. tiesas ceļā; taisni uz šī viedokļa ir nostājies

arī Šveices civīlkodeks, kas īpašniekam atzīst vienīgi aprā-

dītās divas tiesību funkcijas
11

.

No sacītā izriet, ka īpašums ir tikai īpašuma tiesības ob-

jekts, un ka pēdējā ir īstenībā tiesība no īpašuma.

Tomēr īpašums nav atzīts par tiesības objektu savā tīrā for-

mā. Tiesiskās iekārtas pamata princips, proti publicitātes

princips, prasa, lai visi tiesību faktori, kuriem ir statuāriska

nozīme, būtu pazīstami vispārībai; tā kā īpašums, kā perso-

nas funkcija, ietilpst viņas statusā, tad arī tikai tāds īpašums

var baudīt tiesisko aizsardzību, kas to nodibinot dabūjis ārē-

jo izteiksmi (t. i. reģistrēts zemes, resp. kuģu grāmatās,

ja tā objekts ir nekustama lieta, resp. kuģis). No otras pu-

ses, pateicoties šim principam, īpašuma aizsardzību dod arī

pat pēc gribas izbeigšanās, kamēr, protams, šī gribas mai-

ņa nav dabūjusi attiecīgu ārējo izveidojumu. Tā tad īpašuma

tiesība aizsargā nevis konkrēto, bet tikai prezumptīvo

īpašumu. Tā kā tālāk īpašums ir ētiska katēgorijā, tad arī

likums atzīst tikai tādu īpašumu, kas neuzrāda defektus; tā-

dēļ izšķiroša nozīme ir īpašuma gaitai, sākot no pašas pirmē-

jās iegūšanas, kas rada prasījumu, lai šo gaitu pierādītu tā

saucamās probatio diabolica ceļā.

Savedot kopā izteiktos principus, kādi dabūjuši savu iz-

teiksmi pastāvošās kodifikācijās, īpašumu kā tiesības objektu

var definēt, kā prezumptīvu ētisku gribu no-

teikt gala likteni konkrētai lietai, kas ie-

11 Šveices ZGB. 641. p. m fine
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gūta un tālāk pārgājusi saskaņā ar liku-

mā paredzētiem noteikumiem. īpašuma tiesība

turpretim ir īpašnieka tiesība uz īpašuma aiz-

sardzību likumā paredzētās robežās. īpašums kā tiesī-

bas objekts tā tad ir formālas dabas komplekss, jo īpaš-

nieka tiesība var pastāvēt neskatoties uz īpašuma gribas iz-

beigšanu, kā to spilgti uzsver Lcl. 813. pants. /

īpašums ir par objektu arī publiski tiesiskai pamata tiesī-

bai, kur valsts satversme garantē privātīpašumu; šai ziņā ir

interesanti atzīmēt, ka modernā likumdošana skatās uz īpa-

šumu arī kā uz sociālu funkciju, nodibinot publiski tiesisku —

lai gan nesankcionētu — pienākumu lietot īpašumu vis-

pārības labā, kā tas izteikts Vācijas 1919. g. 11. augusta sat-

versmē un visjaunākā laikā Spānijas satversmes sapulces

1931. g. 8. oktobra sēdē. Arī šī īpašuma sociālā puse izriet no

īpašuma ētiskās dabas.

Visi šie apsvērumi būtu lieki, ja tiem nepiemistu liela no-

zīme kodifikācijas ziņā. Tādēļ būtu no svara, noskaidrot, kā-

das kodifikātoriskas pārgrozības būtu vajadzīgas, piemērojot

likumu augšā izteiktiem konstatējumiem.

Jau vācu BGB un arī Šveices ZGB īpašumu nenosauc

par tiesību, uzsverot vienīgi tā faktisko pusi
12

.
Tomēr sevišķi

Šveices kodeks satur lielu robu, nenosakot, kas tad atzīs-

tams par īpašnieku no likuma viedokļa, jo pēdējais, kā teikts,

nav identisks ar faktisko īpašnieku. īpašnieka tiesiskais sta-

tuss, kā augšā aprādīts, pilnīgi atkarājas no likumdošanas, ja

tikai pēdējā ievēro īpašuma būtību; no tā izriet sekošas kon-

sekvences:

1) Izejot no īpašuma ētiskās dabas, tiesisko aizsardzību

var piešķirt tikai tādam īpašumam, kurš pa visu pastāvēšanas

laiku neuzrāda defektus; šis postulāts involvē nepieciešamību

pierādīt īpašumu probatio diabolica ceļā, bet pēdējā, kā fi-

ziski gandrīz vienmēr neiespējama, atvietojama zināmā mērā

ar prezumpciju.

12 BGB. 903. un Š. ZGB. 641. p. p
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2) īpašuma izcelšanās veidam nav izšķirošas nozīmes

īpašuma jēdzienā un tādēļ likums, nebūdams šai ziņā iero-

bežots, var ievest tīri tiesisku principu, īpašuma pastāvēšanu

nostatīt atkarībā no personīgiem iegūšanas veidiem.

No šiem abiem principiem atvasināma sekoša īpašuma tie-

sības konstrukcija: §1: īpašuma tiesība, pareizāki

tiesība no īpašuma pieder tam, kas savu

īpašumu ieguvis uz likumā paredzēta ie-

gūšanas titula pamata, ja pretnieks nav

pierādījis šīs iegūšanas nederīgumu. §2:

īpašniekam (§ 1) ir tiesība, savu īpašumu aizsargāt likumā

paredzētiem līdzekļiem pret katru aizkārumu
13

. §3: īpaš-

nieks (§ 1) neskar citas personas tiesību, lietojot savu īpašu-

mu pat gadījumā, ja ar to tiek nodarīts šai personai zaudē-

jums14

.

Beidzot, tīri kodifikātoriski ņemot, īpašums sistēmas ziņā-

ievietojams kopējā sadaļā ar valdīšanu, jo arī šis institūts ir

tikai apriors tiesību faktors, bet nav pats par sevi subjektīva

tiesība.

Lcl. 875. un 876. p. p

Lcl. 873. p. m fine
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Igaunijas jaunā cietumu iekārta.

Cand. iur. K. Veitmanis.

1935. g. ļ. februārī Igaunijā stājās spēkā jaunais likums

par ieslodzītiem — „Vangistuseseadustik" līdz ar attiecīgu

instrukciju — „Vangistusasutiste kodukord". Jaunais likums

un instrukcija ievērojami pārveido Igaunijas cietumu iekārtu,

dodot tanī vietu dažiem jauniem institūtiem un legalizējot

vairākus modernā penitenciārā zinātnē atzītos principus. Arī

mūsu Tieslietu ministrija patlaban sagatavo projektu jauna-

jam likumam par ieslodzītiem, un tāpēc mūsu juristiem var

būt zināma interese, kā svarīgākie cietumu iekārtas jautāju-

mi nokārtoti mūsu sabiedrotā valstī, saskaņā ar augstāk mi-

nēto jauno likumu.

1. Cietumu pārvalde.

„Vangistuseseadustik" paredz šādus cietumus: 1) spaidu

darbu namus, 2) parastos cietumus, 3) aresta namus, 4) maz-

gadīgo labošanas iestādes un 5) izmeklēšanas cietumus. Dro-

šības ieslodzījuma un darba nami šinī likumā nav minēti, jo

tos neparedz arī Igaunijas Sodu likums. Visi augstāk minē-

tie cietumi pakļauti tieslietu ministrijai, un tos pārzin cietumu

pārvaldes direktors. Katra cietuma priekšgalā ir direktors

ar vienu vai vairākiem palīgiem, kuri saucas „abidirektor".

No cietumu direktoriem un viņu palīgiem prasa augstāko ju-

ridisko izglītību, bet, bez tam, viņiem tieslietu ministrijā jā-

iztur attiecīgs pārbaudījums. Izņēmuma veidā minētos poste-

ņus var ieņemt arī personas bez augstākās juridiskās izglītī-

bas, ja viņas ilggadīgā cietumu dienestā ieguvušas pamatī-

gas sava amata zināšanas. (10. p.).
Cietumu apsardzības personāls sastādās no vecākiem uz-

raugiem, uzraugiem un jaunākiem uzraugiem, kurus ieskaita

štātā tikai tad, kad viņi vismaz 3 mēnešus nokalpojuši kā

praktikanti un izturējuši attiecīgu pārbaudījumu (12. p.).
Likuma prasība, lai augstākos cietumu administrācijas

posteņus ieņem personas ar augstāko juridisko izglītību, ir
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loti apsveicama, ņemot vērā vispusīgos pienākumus, kādi

piekrīt cietumu administrācijai, bet šī prasība reālizējama ti-

kai tad, ja valstī ir pietiekošs juristu skaits, kas būtu ar mie-

ru nodoties cietumu darbam. Stāvoklis Igaunijā šinī ziņā

labvēlīgāks, jo tur ir augstskolu beigušo juristu pārprodukcija,

un tie labprāt iestājas cietumu dienestā. Apmeklējot Igauni-

jas cietumus šinī gadā, šo rindu autoram nācās konstatēt, ka

gandrīz visi Igaunijas cietumu direktori ir personas ar aug-

stāko juridisko izglītību. Tāds stāvoklis panākts, pateico-

ties asistentu institūta radīšanai: cietumu pārvaldē darbojas

3 asistenti, kuri nobeiguši augstskolas juridisko fakultāti, lī-

dzīgi tiesamatu kandidātiem. Viņus piekomandē cietumiem,

kur viņi praktiski sagatavojas augstākiem administrācijas

amatiem, un pēc attiecīga pārbaudījuma izturēšanas viņus

iecel par cietumu direktoriem vai viņu palīgiem.

„Vangistuseseadustik" paredz, ka katrā cietumā darbojas

uzraudzības padome, kuras funkcijas ir šādas:

1) ieslodzīto uzvešanās un uzticības novērtēšana;

2) ieslodzīto pārskaitīšana no vienas pakāpes vai katēgo-

rijas otrā (sakarā ar sodu progresīvo izpildīšanu);

3) ieslodzīto nosacīta pirmstermiņa atsvabināšana;

4) atvaļinājumu piešķiršana ieslodzītiem (sakarā ar sodu

progresīvo izpildīšanu).

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs ir cietuma direk-

tors, bet locekļi: cietuma direktora palīgs un cietuma ārsts.

Izšķirot jautājumus par ieslodzīto pārskaitīšanu no vienas pa-

kāpes vai katēgorijas otrā un viņu pirmstermiņa atsvabinā-

šanu, padome jāpapildina vēl ar šādiem locekļiem: pa vie-

nam pārstāvim no tiesas, prokurātūras, advokātūras un pa-

tronāta biedrības (19. p.).

Prokurātūras pārstāvim ir tiesība aiz formāliem iemes-

liem celt protestu pret padomē pieņemtiem lēmumiem, kādā

gadījumā jautājumu izšķir tieslietu ministrs, kas vai nu ap-

stiprina padomes lēmumu, vai arī atceļ to, uzdodot padomei
taisīt jaunu lēmumu (20. un 21. p. p.).

levedot cietumos uzraudzības padomes, likumdevējs

acīm redzot domājis svarīgāko cietumu dzīves jautājumu iz-
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šķiršanā pielaist no vienas puses tiesas pārstāvjus, bet no ot-

ras puses — sabiedrisko elementu. Mūsu Sodu likuma no-

teikumi (pielikums pie 20. p.) šādu pārstāvību pielaiž tikai at-

tiecībā uz ieslodzīto nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu,
bet visus jautājumus par sodu progresīvu izpildīšanu izšķir

vienīgi cietumu darbinieku apspriede. Šāds viedoklis, šķiet,
ir pareizākais, jo par ieslodzīto uzvešanos un viņu rakstura

īpatnībām visā pilnībā var spriest vienīgi cietumu darbinieki,

kuru novērošanā ieslodzītie atrodas katru dienu.

2. Notiesāto ieslodzīto klasifikācija.

Igaunijas Sodu likums paredz šādus ieslodzījuma veidus:

1) arestu no 1 dienas līdz 6 mēn., 2) cietumu no 2 ned. līdz

6 gadiem un 3) spaidu darbus no 5—15 gadiem vai uz visu

mūžu. Saskaņā ar „Vangistuseseadustik" 81. p. noteikumiem,

ar spaidu darbiem sodītie turāmi spaidu darbu namos, bet ja

tādi nav ierīkoti — sevišķās nodalās cietumos, ar cietumu so-

dītie turami cietumos un ar arestu sodītie — aresta namos, bet

ja tādi nav ierīkoti — sevišķās nodaļās cietumos. Ar arestu

līdz 14 d. sodītos var ievietot soda izciešanai arī policijas

aresta telpās, piemērojot viņiem vispārējā likuma un instruk-

cijas nosacījumus.

Faktiskais stāvoklis Igaunijā patlaban ir tāds, ka tur ir ti-

kai 14 cietumi, kuros ierīkotas sevišķas nodaļas gan ar spai-

du darbiem, gan ar arestu sodītiem. Atsevišķu spaidu darbu

un aresta namu izbūve paredzēta tikai nākotnē. Tāļāk, li-

kums nosaka, ka ieslodzītie šķirojami pēc dzimuma un pēc

iespējas atšķirami cits no cita (86. un 87. p. p.). Šis pēdējais

noteikums pagaidām nav reālizējams, jo nevienā Igaunijas

cietumā sevišķu nakts izolācijas kameru nav. Likums atļauj

ar arestu sodītos un ar cietumu līdz 3 mēnešiem sodītos uz

viņu vēlēšanos turēt vienatnes kamerās, ja tādas ir brīvas,

(88. p.), bet arī tas faktiski nav iespējams, jo vienatnes ka-

meru skaits Igaunijas cietumos ir ļoti niecīgs un tanīs novie-

toti vienīgi polītiskie ieslodzītie. Tā tad visi šie noteikumi

par ieslodzīto stingru šķirošanu domāti tikai nākotnei, kad

radīsies iespēja attiecīgas telpas izbūvēt.
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3. leslodzīto darbi.

Loti plaši jaunais likums rēgulē notiesāto ieslodzīto dar-

bus: šim jautājumam likums piegriezis sevišķu vērību. Vis-

pirms likums nosaka, ka ieslodzīto darbu mērķis ir pirmā kār-

tā ieslodzītos vispār pieradināt darbam un sagādāt viņiem

attiecīgas aroda zināšanas (32. p.). Šinī nolūkā cietumos jā-

ierīko darbnīcas, kā arī ieslodzītie jānodarbina ārpus cietuma,

izpildot valsts, pašvaldību un privātpersonu pasūtījumus.

leslodzīto darbu organizācijai cietumu pārvaldes rīcībā ir

īpašs darba fonds, kurā katrā saimniecības gada beigās ie-

skaita 50% no ieslodzīto darba algas un tīro pelņu no materi-

ālu apgrozījumiem. Tā tad, valsts ienākumos nekādas sum-

mas no ieslodzīto darbiem neieskaita, bet visi ienākumi paliek

darba fondā. Tādā veidā šinī fondā uzkrājas lielākas sum-

mas, kuru izlietošanu likums nosaka šādā kārtā: 1) pēc ties-

lietu ministra apstiprināta plāna ceļamas jaunas darbnīču

ēkas un darba nometnes (35. p.); 2) ar valdības atļauju ce-

ļamas jaunas cietumu ēkas (40. p.). Sevišķi svarīgs šis pē-

dējais noteikums (40. p.), kas dod iespēju Igaunijā būvēt jau-

nus cietumus un pārbūvēt nepiemērotos, jo budžeta kārtībā

parasti grūti dabūt vajadzīgās summas.

No darba fonda jāizsniedz arī pensijas tiem ieslodzītiem,

kuri nelaimes gadījuma dēl darbā cietuši un zaudējuši savas

darba spējas, bet viņu nāves gadījumā pensija jāizmaksā

viņu apgādājāmiem piederīgiem. Pensijas lielums atkarīgs

no darba algas lieluma un zaudētām darba spējām.

Šis noteikums gan loti apgrūtina fondu un var modināt ieslo-

dzītos tieksmes tīšām radīt nelaimes gadījumus. Šķiet, pie-

tiktu, ja cietušiem izsniegtu zināmu pabalstu pēc atsvabināša-

nas no ieslodzījuma.

leslodzīto darba laiks, atkarībā no darba rakstura un

ieslodzītā pakāpes, nedrīkst pārsniegt 12 stundas dienā, bet

gadā caurmērā — 8 stundas dienā (52. p.).

Darba algas lielums ieslodzītiem noteikts 10—75% ap-

mērā no atalgojuma, ko par tādu pašu darbu saņem brīvie

strādnieki. No darba algas ieslodzītam pienākas tikai puse,
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otra puse nāk par labu darba fondam. No ieslodzītam pie-

krītošas darba algas daļas puse paliek neaizkarama un to viņš

var saņemt tikai pie atsvabināšanas no ieslodzījuma, bet otru

pusi viņš var izlietot cietumā savām vajadzībām vai piederīgo

pabalstīšanai (44. p.). Jāatzīmē, ka līdzīgi ieslodzīto darba

algas noteikumi ir spēkā arī Latvijā.

Ka Igaunija tiešām piešķir lielu nozīmi ieslodzīto nodar-

bināšanai, par to nācās pārliecināties uz vietas šo rindu au-

toram. Visos cietumos iekārtotas darbnīcas. Tallinas cen-

trālcietumā iekārtota pat tipogrāfija, kura galvenā kārtā strā-

dā tiesu iestāžu un cietumu vajadzībām un kurā nodarbina

lielāku ieslodzīto skaitu. Loti plaši attīstīti ārējie darbi.

Cietumiem gan nav lauksaimniecības fermu, izņemot Harku

cietumu, bet ieslodzītos nodarbina kūdras un meliorācijas

darbos. Dedzināmās kūdras ražošanai ierīkotas 3 fabrikas,

kuras strādā daudz intensīvāki nekā mūsu kūdras fabrikas,

jo mašīnas darbojas ar elektrisko dzinējspēku. Meliorācijas

darbi organizēti šādi: cietumu pārvalde noslēgusi līgumu ar

Zemkopības ministriju, nododot pēdējās rīcībā notiesātos ie-

slodzītos kā darba spēku pret noteiktu atlīdzību. leslodzī-

tiem maksā tikai zināmu dalu, bet par pārējo summu cietumu

pārvalde ierīko nometnes un uztur apsardzības personālu.
Šie meliorācijas darbi arvien paplašinās, tā kā vasaras laikā

pietrūkst notiesātu ieslodzīto, kurus varētu sūtīt šādos darbos.

4. Sodu progresīva izpildīšana.

„Vangistuseseadustik" ieved Igaunijas cietumos progre-

sīvo sistēmu, kurai padoti visi ar spaidu darbiem un cietumu,

ilgāku par 3 mēnešiem, sodītie. No progresīvās sistēmas nav

izslēgti arī politiskie noziedznieki. Pēc progresīvās sistē-

mas notiesāto soda laiks sadalāms pakāpēs, kuru pavisam 3:

a) pārbaudāmie, b) labojošies un c) priekšzīmīgie (122. p.).

Tos notiesātos, kuru soda laiks pārsniedz 2 gadus, vispirms

iedala zemākā pakāpē, bet visus pārējos — tūliņ vidējā pa-

kāpē. Likums nosaka arī minimālo laiku, kāds ieslodzītiem

jāpavada katrā pakāpē. Pārskaitīšana no vienas pakāpes
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otrā atkarājas no ieslodzīto uzvešanās un uzcītības darbā,

ko uzraudzības padome novērtē ar marku palīdzību. Markas

pagatavotas no aluminija un tās ieslodzītiem par labu uzve-

šanos un uzcītību periodiski piešķir uzraudzības padome.

Ja ieslodzītais ieguvis noteiktu marku skaitu, viņš pāriet nā-

košā pakāpē. Sliktas uzvešanās gadījumos ieslodzītam at-

ņem pa vienai markai, un, ja viņš zaudējis visas attiecīgā pa-

kāpē iegūtās markas, viņu pārskaita zemākā pakāpē. Katrai

pakāpei noteikts īpašs režīms — progresīvi mīkstināts, tā kā

augstākās pakāpēs ieslodzītie iegūst arvien lielākas priekš-

rocības un pie zināmiem priekšnoteikumiem arī pirmstermiņa

atsvabināšanu (ja izciesta vismaz soda laika puse). No- sacī-

tā redzams, ka Igaunijas likumdevējs progresīvās sistēmas

paraugu ir meklējis anglu-īru progresīvā sistēmā, kura arī

saistīta ar marku sistēmu un kurai pamatus licis angļu kaptei-

nis Mekonoči jau 1840. gadā.

Progresīvās sistēmas ievešana Igaunijas cietumos ir ap-

sveicams ieguvums ieslodzīto morāliskās iespaidošanas laukā.

Neiztirzājot šeit progresīvās sistēmas labās īpašības, kuras,

šķiet, tikai rets penitenciārists apšaubīs, var gan pacelties

jautājums, ciktāl Igaunijas cietumi ir piemēroti, lai progresīvā

sistēma dotu visus vēlamos rezultātus. Anglu-īru progresīvā

sistēma prasa, lai zemākās pakāpes ieslodzītie savu pārbau-

des laiku pavadītu vienieslodzījumā, bet otrās pakāpes ieslo-

dzītie — kopieslodzījumā, kas saistīts ar kopēju nodarbinā-

šanu dienā un izolāciju naktī. Te nu jāsaka, ka Igaunijas cie-

tumu konstrukcija šinī ziņā nav izdevīga: kā jau iepriekš

minēts, Igaunijas cietumos vienatnes kameru tikpat kā nav,

bet nakts izolācijas kameru nemaz nav (Latvijas cietumu stā-

voklis šinī ziņā nav daudz labāks). Ir tikai kopējās kameras,

kurās novietots lielāks skaits ieslodzīto gan dienā, gan naktī

un kuras nevar kalpot ieslodzīto individualizācijas mērķiem,

kā arī neizslēdz ieslodzīto savstarpējos kaitīgos iespaidus.

Pie šādiem apstākļiem progresīvā sistēma Igaunijas cietu-

mos nevarēs dot visā pilnībā tos rezultātus, ko šī sistēma

spēj dot. Ņemot vērā, ka Igaunijas cietumu pārvaldes rīcībā

ir darba fonds, kura brīvās summas pēc likuma var izlietot
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jaunu cietuma ēku celšanai, sagaidāms, ka Igaunijai nākotnē

bds iespējams izbūvēt visām prasībām atbilstošas cietuma

ēkas.

5. leslodzīto atvaļinājumi.

Interesants jaunievedums Igaunijas cietumu iekārtā ir

atvaļinājumu piešķiršana ieslodzītiem. „Vangistuseseadustik"

paredz trejāda veida atvaļinājumus:

a) augstākās pakāpes ieslodzītiem cietumu uzraudzības

padomes var piešķirt katru nedēlu vienu atvaļinājumu līdz 6

stundām piederīgo apmeklēšanai un saimniecisko darīšanu

kārtošanai vietējā pilsētā. leslodzītie var doties atvaļinājumā

privātās drēbēs un bez uzraudzības. Ja ieslodzītais noteiktā

laikā neierodas atpakaļ cietumā, tad, ja nokavējums nepār-

sniedz 6 stundas, viņam draud disciplinārsods, bet, ja noka-

vējums pārsniedz 6 stundas, viņu uzskata par bēgli un šinī

gadījumā tiesa var pagarināt viņam sodu līdz 2 gadiem

(132. p.>;

b) ar arestu vai cietumu līdz 3 mēnešiem sodītiem un

augstākās pakāpes notiesātiem cietumu direktori ar savu

varu var piešķirt atvaļinājumus līdz 3 dienām (ar soda laika

pārtraukšanu) viņu piederīgo nāves vai grūtu slimību gadīju-

mos, ja viņiem nav bēgšanas tieksmju un, ja sagaidāms, ka

atvaļinājuma laikā viņi neizdarīs jaunus noziegumus (109. p.);

c) cietumu direktoriem ir tiesība izņēmuma veidā katru

ieslodzīto uz īsu laiku atvaļināt viņu piederīgo nāves vai grū-

tu slimibu gadījumos, bet tikai uzrauga pavadībā, ja cietumā

ir brīvi uzraugi un ja cietumam ar to neceļas nekādi izdevumi,

vai ja izdevumus sedz ieslodzītie vai viņu piederīgie (108. p.).

levedot pirmo atvaļinājumu veidu augstākās pakāpes

ieslodzītiem, Igaunijas likumdevējs, acīm redzot, domājis ar to

dot ieslodzītiem, kuri jau ilgāku laiku pavadījuši ieslodzījumā,

iespēju pakāpeniski atkal tuvināties savām ģimenēm un kār-

tot savas nākamās dzīves apstākļus brīvībā. Bez tam šādu

atvaļinājumu pamatos varētu saskatīt pamudinājumu ieslodzī-

tiem labi uzvesties, lai, sasniedzot augstāko pakāpi, varētu

izmantot atvaļinājumu privilēģiju. Beidzot, zināmu lomu še
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varētu spēlēt ari ieslodzīto seksuālā problēma, kuras atrisi-

nāšana atvaļinājumu ceļā, šķiet, vislabāk nokārtojama, kaut

gan par vispārējas ieslodzīto seksuālās problēmas atrisināšanu

še nevarētu runāt, jo atvaļinājumi attiecas tikai uz samērā ne-

lielu ieslodzīto daļu. Katrā ziņā Igaunijas cietumu vadošās

personas izsakās ļoti atzinīgi par šiem atvaļinājumiem, jo šis

institūts līdz šim devis labus panākumus, sevišķi ieslodzīto

labošanas ziņā. Tāpat ieslodzītie līdz šim neesot to ļaunprā-

tīgi izmantojuši.

Kas attiecas uz diviem pēdējiem atvaļinājumu veidiem,

viņu pamatos, šķiet, likta vienīgi elementāra cilvēcība, lai

dotu ieslodzītiem iespēju pēdējo reiz redzēt savus piederīgos.

6. Mazgadīgie.

„Vangistuseseadustik" 111. daļa veltīta mazgadīgiem no-

ziedzniekiem. Pēdējie, ja viņi jaunāki par 17 g., uz tiesas

sprieduma pamata turami labošanas iestādēs līdz pilngadības

sasniegšanai. Šīs labošanas iestādes nav pakļautas, kā tas ir

Latvijā, Izglītības ministrijai, bet gan uz vispārējiem pama-

tiem — Tieslietu ministrijas cietumu pārvaldei. Sakarā ar to,

likuma noteikumi par labošanas iestāžu iekārtu ar dažiem

izņēmumiem, maz atšķiras no vispārējiem noteikumiem par

cietumu iekārtu. Galvenās atšķirības šādas: labošanas iestā-

dēs jābūt pamatskolai ar parasto pamatskolu tiesībām (150. p.),

uzraudzības padomes vietā — paidagoģiskai padomei ar visu

skolotāju un iestādes ārsta piedalīšanos, audzēkņiem jānēsā

īpašs formas tērps, no darba un skolas brīvajā laikā audzēkņi

var nodoties spēlēm un vingrojumiem v. t. t. Arī disciplinār-

sodi audzēkņiem ir citādi nekā parastajos cietumos un tie ir

šādi: rājiens, ievietošana atsevišķā kamerā līdz 7 dienām,

ievietošana disciplīnārnodaļā līdz 2 mēnešiem un miesas

sods (177. p.). Pēdējais pielietojams par smagiem tikumī-

bas un kārtības pārkāpumiem, ja tie izdarīti tīši un liecina par

audzēkņa samaitātu dvēseles dzīvi. Miesas sods ir pēršana

smalkiem žagariem pa audzēkņa atsegto sēdamvietu, vienā

reizē izdarot ne vairāk par 12 sitieniem.
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Mūsu likumdošana miesas sodus nepazīst, tāpēc mums

var izlikties neparasts šāds Igaunijas likuma noteikums, bet

Igaunijā miesas sodus mazgadīgiem noziedzniekiem atzīst par

nepieciešamu: bez miesas sodiem grūti nācies uzturēt vaja-

dzīgo kartību labošanas iestādēs, jo parastie disciplīnārsodi

uz samaitātiem audzēkņiem neatstājot nekādu iespaidu, tur-

pretim, pēc miesas sodu ievešanas stāvoklis esot stipri uzla-

bojies un smagāki pārkāpumi tagad reti nākot priekšā.

Igaunijas labošanas iestādēs audzēkņiem, tāpat kā cietu-

mos, piemēro progresīvo sistēmu, kas savukārt dibinās uz

marku sistēmu.

Šo rindu autoram bija izdevība apmeklēt Harku laboša-

nas iestādi zēniem, un jāliecina, ka šī iestāde ar savu priekš-

zīmīgo organizāciju atstāja loti labu iespaidu.

7. lepriekšējais ieslodzījums.

Noteikumi par iepriekšējo ieslodzījumu ievietoti jaunā

likuma IV. daļā, kas ir loti plaša un pilnīgi noslēgta, jo tā do-

māta tikai iepriekšējā ieslodzījuma iestādēm. Pēdējo iekārta

daudzos jautājumos ir tā pati, kas sodu izpildīšanas iestādēs,

un tāpēc likuma IV. dala gandrīz burtiski atkārto daudzus tos

pašus noteikumus, kuri ievietoti likuma I. un 11. dalās un at-

tiecas uz sodu izpildīšanas iestādēm.

Likuma 189. pants nosaka, ka personas, kuras atrodas

zem izmeklēšanas vai tiesas un pret kurām tiesa izraudzījusi

drošības līdzekli — ieslodzījumu, turamas sevišķās iepriekšē-

jā ieslodzījuma iestādēs. Ja šādas iestādes trūkst vai arī ta-

nīs nav brīvu vietu, izmeklēšanā esošas personas turamas

vispārējos cietumos sevišķās nodalās, piemērojot viņām liku-

ma V. daļas noteikumus (234. un 235. p. p.). Likuma 189.

panta noteikumu Igaunijā patlaban nav iespējams reālizēt, jo

atsevišķu iepriekšējā ieslodzījuma iestāžu vēl nav un izmek-

lēšanā esošās personas, tāpat kā Latvijā, tur sevišķās noda-

lās visos cietumos.

Kā tad atšķiras iepriekšējā ieslodzījuma iestāžu iekārta

no sodu izpildīšanas iestāžu iekārtas? Par to likumā nav

daudz noteikumu. Vispirms, uzkrīt likuma noteikums, ka
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iepriekšējā ieslodzījuma iestāžu iekšējās saimniecības darbi

jāizpilda iestādes štāta kalpotājiem (192. p.). Tas nozīmē, ka

izmeklēšanā esošām personām nekādi iestādes apkopšanas

darbi, izņemot savas kameras uzkopšanu, nav jāizpilda. Tā-

pat likumā nav noteikuma, kas pieļautu šādu ieslodzīto no-

darbināšanu darbnīcās. Te jāpiezīmē, ka izmeklēšanā esošo

ieslodzīto pilnīga atbrīvošana no katra darba nav pamatota:

vismaz savas iestādes apkopšanas darbi katrā ziņā uzliekami

ieslodzītiem, bez tam lietderība prasa, lai būtu iespēja strādāt

tādiem izmeklēšanā esošiem ieslodzītiem, kuri* paši to vēlas,

ja vien viņu lietas izmeklēšanas gaita to pieļauj, bet recidī-

vistiem darbs jāpadara par obligātorisku pienākumu. Tālāk,

likums nosaka, ka izmeklēšanā esošie ieslodzītie tik ilgi jā-

tur vienieslodzījumā, kamēr attiecīgas tiesu iestādes atļauj

viņu pārvest kopieslodzījumā (200. p.). Šis noteikums pagai-

dām nav izpildāms, jo kā jau augstāk minēts, Igaunijas cietu-

mos vienieslodzījumā kameru skaits loti niecīgs. Pats par

sevi saprotams likuma noteikums, ka vienā un tanī pašā ka-

merā nevar turēt vairākas vienā un tanī pašā lietā apvainotas

personas, un ka dažādu kameru ieslodzītie nav laižami kopā

(200. p.). Likums atjauj izmeklēšanā esošām personām nēsāt

savu apģērbu un lietot savus gultas piederumus (202. un 203.

p. p.). leslodzīto satiksme ar ārpasauli, kā: satikšanās ar

piederīgiem, korespondence, grāmatu un laikrakstu saņemša-

na v. c. var notikt vienīgi ar attiecīgas tiesu iestādes starp-

niecību, t. i. atļaujas izsniedz un kontroli izdara tas tiesnesis

vai prokurors, kura rīcībā ieslodzītais ieskaitīts, un nevis ti-

kai prokurātūra, kā tas ir Latvijā. lepriekšējā ieslodzījuma

iestādes var apmeklēt gan tiesas, gan prokurātūras pārstāvji,

kas pieņem to ieslodzīto sūdzības un lūgumus, kuri skaitās

viņu rīcībā (193. p.), kā arī kontrolē apcietinājuma likumīgos

pamatus.

Likuma beidzamā daļā ietilpst noteikumi par maksātne-

spējīgo parādnieku turēšanu ieslodzījumā (236.—248. p.). Tie

turami vispārējos cietumos, bet šķirti no citu katēgoriju ieslo-

dzītiem, un viņiem piemērojami daži galvenie noteikumi par
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izmeklēšana esošu personu turēšanu ieslodzījumā, ka ari vis-

pārīgie cietumu iekārtas noteikumi.

8. Novērtējums.

Novērtējot vispārējos vilcienos Igaunijas jauno likumu

par ieslodzītiem — „Vangistuseseadustik", jāatzīst — ka šis

likums, atskaitot dažas nepilnības, kā: dažu institūtu pārāk

sīka reglāmentācija (instrukcijas uzdevums) un daudzu vie-

nādu noteikumu atkārtošanās atsevišķās likuma dalās, ir vi-

sumā labi izstrādāts. Likuma noteikumi ir loti skaidri un

precīzi formulēti un tādā kārtā nevar radīt nekādus pārpra-

tumus. Tāpat likums izsmeļoši rēgulē visus cietumu iekārtas

svarīgākos jautājumus, bet uzņemot daudzus jaunus institū-

tus, tas ir ierindojies starp pēdējos gados izdotiem modernā-

kiem cietumu kodekiem. Ja arī likums uzstāda Igaunijas cie-

tumiem diezgan augstas prasības, no kurām dažas patreizējos

apstākļos grūti pildīt, tomēr tas nosprauž noteiktus ceļus, pa

kādiem jāiet Igaunijas penitenciāristiem, lai sasniegtu vēla-

mos panākumus.
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Par tirdzniecības darījuma jēdzienu Latvijas
tiesībās.

Asistents Juris Grīnbergs

Noteikumi par tirgotājiem (Lkr. 1933.1237.), kas stājās

spēkā 1934. g. 1. augustā, satur 1. panta 2. daļā to darījumu

pārskaitījumu, kuru arodveidīga slēgšana kvalificēja ,arodu

par tirdzniecības arodu un viņa piekopēju par tirgotāju.

Sakarā ar to, no jauna radās nepieciešamība iztirzāt jau-

tājumu par tirdzniecības darījuma jēdziena no-

spraušanu Latvijas tirdzniecības tiesībās.

Paceļas jautājums vai minēto noteikumu 1. panta 2. daļā

ievietotais darījumu pārskaitījums atzīstams par izsmeļošu.

Bez tam jānoskaidro vai un cik tālu Latvijas tiesības pazīst

vispārēju normu par to, ka par tirdzniecības darījumu at-

zīstams katrs tiesisks darījums, ko tirgotājs noslēdzis kaut arī

ar netirgotāju savas tirgotāja darbības robežās.
1

Minēto noteikumu 1. pants, kas atbilst Vācijas kodeka

§ L, vēl nesatur tirdzniecības darījuma jēdziena definīciju
2

,

to satur gan Vācijas kodeka § 343., kas Latvijā tomēr nav re-

cipēts. Noteikumu 1. pants satur vienīgi t. s. pamata darī-

jumu3 pārskaitījumu. No šī panta vien nemaz nevar nākt pie

noteikta slēdziena jautājumā par to, no kāda kritērija vadoties

Latvijas tirdzniecības tiesībās nosprausts tirdzniecības

darījuma jēdziens. Pievienojoties tam uzskatam, ka Krievijas

tirdzniecības nolikums Latvijā visumā, it sevišķi attiecībā uz

1 Prof. Loebera raksts Latviešu Konversācijas Vārdnīca, 11. sej.,

lp. 21150 vidū.

2 Staub, „Kommcntar zum llandelsgesetzbuch". 3. sēj., 12/13. izd.

(1926.) lp. |. piez. I.

3 Staub, c. d., 1. sēj, 11. izd. (1921). lp. 38., piez. 31., un 3. Sēj.

lp. 2., piez:. 3.
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savām privāttiesiskām normām nav spēkā,
4

mums atbildi

augšā uzstādītam jautājumam nākas smelties ieradumu tiesī-

bās un tiesu praksē.

Šīs ieradumu tiesības, lielāko tiesu Rīgas priekšreformas

tiesu iestāžu veidotas, atradās Vācijas vecā kodeka (ADHGB),

kā vispārējo ieradumu tiesību izpausmes, ietekmē.5 Mūsu pri-

vātlikumi arī senos laikos nepazina tirdzniecības darījuma

(„Handelssache", retāk „fīandelsgeschāft") jēdziena definī-

ciju,
0 kādēļ arī priekšreformas tiesu iestādēm nācās meklēt

kritēriju šī jēdziena nospraušanai citur. Priekšreformas tiesu

spriedumos sastopams tiklab tas uzskats, ka darījums kvali-

ficējams par tirdzniecības darījumu tiklīdz tā izpildījuma

priekmets ir prece,
7

kā arī modernākais uzskats, ka tirgotāja

noslēgts pirkuma darījums prezumējams par tirdznieciskās

darbības („Handelsbetrieb") robežās noslēgtu
8

un tamdēļ rak-

sturojams par tirdzniecības pirkuma darījumu. Pirmais uz-

skats vairāk atbilst ADHGB aizstāvētam „absolūtam" vie-

doklim, otrais uzskats turpretim vairāk tuvojas HGB aizstā-

vētam „relātīvam" viedoklim, proti, ka šaubu gadī-

jumā visi tirgotāja noslēgti darījumi prezumējami par

tirdzniecības darījumiem (HGB §§ 343., 344.). Vienā

spriedumā abi šie viedokļi sastopami alternātīvā for-

mulējumā, proti, ka darījums kļūst par tirdzniecības darī-

jumu tiklab personas kvalifikācijas dēl par tirgotāju, kā arī

paša darījuma absolūto (objektīvu) īpašību dēļ.9 Tādējādi bla-

kus tirgotāja jēdzienam mūsu vecākas ieradumu tiesības kā

izejpunktu min preces jēdzienu, pie tam par preci uzska-

tot visas kustamas lietas, kas iegūtas ar nolūku tās tālākatsa-

vināt
10 tirdzniecības apgrozības ceļā,

11

resp. lai ar to iegūtu

peļņu.12 Bet kumulējot abus rekvizītus daži spriedumi prasa,

lai vismaz pārdevējs būtu tirgotājs v n darījuma

priekšmets — prece.
13

4 Prof. Loebera raksts Latviešu Konversācijas Vārdnīcā, 11, sēj.

lp. 21140 un 21141: K. Ducmanis (TMV 1936. g., lp. 134): J. Grmbergs

(Juristā 1935. g., Nr. 69/70, lp. 197—199.).
5 Zwingmaiitt, Zivilrechtliche Entscheidungen, 8. sēj. (1888), lp. 225.

6 Z\v ingmann, c. d., 3. sēj., lp. 330 m fine.

344



Preces jēdziens to 60 gadu laikā, kas mūs atdala no Rīgas

priekšreformas tiesu iestāžu darbības, ir pilnīgi pārveidojies.

Noteikumi par tirgotājiem šo jēdzienu gan nedefinē, bet tikai

piemin 1. panta Ļ, 2. un 5. punktos. Tādēļ tā jēga mums jā-

meklē vispārējā doktrīnā. Parasti par preci dēvē visas kusta-

mas apgrozības spējīgas lietas.
14

Tirdzniecības apgrozība

gan šo jēdzienu uztver šaurāki, uzskatot par precēm tikai tās

kustamas atvietojamas apgrozības spējīgas lietas, kas pa-

rasti sastopamas tirdzniecībā. Arī šāda sašaurināta preces

jēdziena koncepcija ir plašāka par Rīgas priekšreformas tiesu

iestādēs lietoto, jo pēdējā bija tīri subjektīva, proti, atkarīga

no tālākatsavinājuma nolūka. Priekšreformas tiesu iestā-

žu prakse kustamas lietas kvalificēja par precēm katrā kon-

krētā lietā speciāli 15

un proti, atkarībā no tālākatsavinājuma

nolūka un tikai konkrētām attiecībām. Tādēļ preces gan va-

rēja būt par tirdzniecības pirkuma („Handelskauf") darījuma

priekšmetu, bet ne par transporta darījuma priekšmetu, jo

transportierim protams nevarēja būt tālākatsavinājuma no-

lūka. Rīgas priekšreformas tiesu spriedumos transporta da-

rījumu priekšmetu parasti dēvē par kravu („Frachtgut"), un

tikai retumis
16

lieto jau terminu „prece", šī jēdziena objektī-

vajā uztverē.

Tagad preces jēdziens ir jau pilnā mērā objektīvējies.

Kaut arī noteikumi par tirgotājiem, kā jau teikts, nedod pre-

ces jēdziena legāldefinīciju, un tāda nav arī sastopama citos

7 Zvvingmann, c. d., 3. sēj., lp. 329. un 332., 5. sēj., lp. 388. un 589,

sēj., lp. 350.

8 Zvvingmann, c. d. 7. sēj., lp. 479.

9 Zvvingmann, c. d. 5. sēj., lp. 591., 5. sēj. lp. 331.

10 Zvvingmann, c. d. 3. sēj., lp. 329, 332. piez.; 5. sēj., lp. 389: 6.

sēj. lp. 350; 7. sēj., lp. 478.-479.

11 Zwingmann, c. d., 5. sēj. lp. 529.

IL> Zvvingmann, c. d., 5. sēj., lp. 589.

13 Zvvingmann. c. d., 6. sēj. 552. lp.; 5. sēj. lp. 330 un 332.

14 M. Wolff, Die Ware, Ehrenberg'a krājuma 4. sēj. (1917). lp.

7.-8. • ,:

18 Zvvingmann, c. d., 5. sēj. lp. 331.

16 Zvvingmann, c. d. 6. sēj., lp. 408.
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Latvijas likumos, tomēr no šī termina pielietojuma minēto no-

teikumu 1. panta 1., 2. un 5. punktā, kā ari it sevišķi likuma

par importa tirdzniecību (Lkr. 1934/223) 9. pantā, jānāk vis-

maz pie slēdziena, ka preces ir tāda lietu katēgorijā, kas jau

pēc savām fiziskām īpašībām, un nevis atkarībā no tīri sub-

jektīvā tālākatsavinājuma nolūka, kļūst par precēm. Tādēļ

ari nav iemesla neiztulkot preces jēdzienu saskaņā ar vispā-

rējā doktrīnā valdošo moderno uzskatu par to, ka „prece"

ir objektīvi, un nevis subjektīvi uztverama lietu katēgorijā.
Bez tam preces jēdziens ir „dekomerciālizējies", proti, pārgā-

jis no tirdzniecības tiesību sfairas uz vispārējo civiltiesību

sfairu. Tas redzams it sevišķi no dzelzceļu likuma, kas par

„precēm
v

uzskata visas transportējamās lietas. Bet arī jau

minētā likumā par importa tirdzniecību jēdziens „prece" ne-

tiek vairs lietots stingri komerciālā izpratnē.

Vecā priekšreformas tiesu iestāžu spriedumu radītā kon-

strukcija par to, kad darījums atzīstams par tirdzniecības

darījumu, ir šāda:

1. par tirdzniecības darījumiem uzskatāmi visi tirgo-

tāja17

savas tirdznieciskas darbības robežās 18 noslēg-

tie darījumi,

2. par tirdzniecības darījumiem uzskatāmi visi darījumi,

kuru izpildījuma priekšmets ir prece.

Šī otrā katēgorijā ir atliekas no tās „adventivfloras", kas

iekļuvusi Latvijas ieradumu tiesībās vecā Vācijas kodeka

(ADHGB) ietekmē. Šie ir t. s. absolūtie tirdzniecības darī-

jumi.
19 Praktiskā nozīme šai katēgorijai nebūtu liela, ja tā

būtu attiecināma vienīgi uz tiem gadījumiem, kad: a) neviens

no darījuma kontrahentiem nav tirgotājs,
20

b) darījuma no-

17 Protams noteikumu par tirgotājiem radītā uztverē. Sal.

Grīnbergs, Jaunie Latvijas tirdzniecības likumi par firmu, tirgotāju un

tirdzniecības reģistru (1935), lp. 17. un 23.

18 Pie tam visi tirgotāja noslēgti darījumi prezumējami par tirdz-

nieciskās darbības robežās noslēgtiem. Sal. Zvvingmann, c. d. 7. sēj., lp.

479. un Staub, c. d. 3. sēj., lp. B.—ll.

19 Staub, c. d. 3. sēj., lp. 1. piez. 3.

20 Jo tiklīdz viens kontrahents būtu tirgotājs, šis darījums ietilptu

pirmajā, proti, relātīvo tirdzniecības darījumu katēgorijā.
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slēgšana nepieder kaut pie viena kontrahenta arodveidīgas

darbības. 21 Bet ņemot tomēr vērā preču jēdziena objektīvi-

zāciju un dekomerciālizāciju,
22

jānāk pie slēdziena, ka šīs katē-

gorijas nozīme ir vērā ņemama, jo liktos, ka tieši attiecībā uz

viņu draud izzust jebkura atšķirība starp tirdzniecības un ci-

viltiesisko darījumu jēdzieniem. Proti, ja darījums būtu rak-

sturojams par tirdzniecības darījumu tādēļ vien, ka tā priekš-

mets ir prece, un ja par preci mēs uzskatām visas kustamas,

apgrozības spējīgas lietas, tad iznāk, ka katrs civiltiesiskais

darījums, kura priekšmets ir kustama, apgrozības spējīga lieta,

iztirzājams pēc tirdzniecības tiesību normām par tirdzniecī-

bas darījumu.

Tādēļ tieši mums dc lege ferenda jāizšķiras par to, vai

var paturēt objektīvo tirdzniecības darījumu katēgoriju un de-

komerciālizēto preces jēdzienu un vai līdz ar to civiltiesiskā

sabiedrība 23

komerciālizētos; 24
— bet pretējā gadījumā, vai

nu paturot otro, proti, objektīvo, tirdzniecības darījumu

21 Jo tiklīdz darījums pieder pie viena no kontrahentiem arpd-

veidīgas darbības (profesijas), — kontrahents — darījuma noslēdzējs
uzskatāms par tirgotāju (not. par tirg. 1. p. 2. d.).

22 Mūsu tiesu prakse mums sniedz interesantu termina „prece"

vēsturi. Senā Rīgas priekšreformas tiesu iestāžu darbības laikā jēdzie-
nu „prece" uztvēra ļoti plaši, gandrīz identificējot to ar civiltiesisko

kustamo lietu katēgoriju. Gan šaurāki šo jēdzienu uztvēra tirdzniecī-

bas pasaulē. Dažos tiesas spriedumos šo šaurāki uztverto katēgoriju

apzīmēja ar vārdu „Handelsware". Vēlāk, moderno doktrīnu ietekmē,

vārds „prece" pilnīgi pārvietojās no civiltiesībām uz speciālajām

tirdzniecības tiesībām, stājoties senāk lietotā termina „Handelsware"

vietā. Līdz ar to vārds „Handelsware" zaudēja savu nozīmi, jo bija

kļuvis par tautoloģiju. — Tikai pēc tam, kad tagad pamata jēdziens

„prece" no jauna „dekomerciālizējies", termīns „tirdzniecības prece"

(Handelsvvare) atguva savu patstāvīgu nozīmi.

23 Prof. V. Sinaiska mācības par normātīvo civiltiesisko sabiedrību

i/pratnē. Sal. Prof. V. Sinaiskis Civiltiesības, 1. dala (1935), lp. 37.

»n sek.

24 Sal. ..Jurists" (1932). lp. 295; kā ari sīkāki par to E. Ilcvmann,

Die Beziehungen des Handelsrechts zum Wechselrecht (1932) lp. 39. un

sek.
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katēgoriju, šaurāki nospraust preces jēdzienu,25
vai arī šo ob-

jektīvo tirdzniecības darījumu katēgoriju pilnīgi atmest.

Par civiltiesību komerciāl i z ā c i j v, kā zi-

nāmu parādību, var runāt tai gadījumā, kad tirdzniecības tie-

sību institūti un to stingrums („rigor") nokļūst civiltiesiskās

sabiedrības sfairā. Šinī gadījumā civiltiesību sfairā nokļuvis

līdz tam tur nepazīstamais un civiltiesiskai sabiedrībai parasti
svešais jēdziens „prece",

28 Bez tam, —ja mēs arī turpmāk

paturētu absolūto tirdzniecības darījumu katēgoriju, nesašau-

rinot pie tam preces jēdziena koncepciju, — tad liktos, ka ci-

viltiesību sfairā nokļūs jēdziens „tirdzniecības darījums", pie

gadījuma pilnīgi atvietojot veco jēdzienu „civīltiesiskais da-

rījums". Lai spriestu par to, vai šāda civiltiesību ko -

merciālizācija dotos apstākļos notiks un vai tā vispāri

vēlama, mums nāktos pārbaudīt tās problēmas, kas raksturo

robežu starp civilām un tirdzniecības tiesībām. Bez tam nāk-

tos pārbaudīt vai Latvijas civiltiesiskā sabiedrība pēc sava

rakstura ir pietiekoši komerciāli noskaņota, lai „panestu" šādu

tirdzniecības tiesību elementu pārplūšanu civiltiesību sfairā.
27

Civiltiesības ir visvairāk komerciālizētas anglo-ameri-

kāņu tiesību valstīs, bet arī citur (piem. Vācijā, Šveicē) novē-

rojama tiklab tirdzniecības tiesību elementu iespiešanās ci-

viltiesību sfairā (piem. pie vienpusīgiem tirdzniecības darīju-

miem, attiecinot stingras tirdzniecības tiesību normas arī uz

kontrahentu — netirgotāju),
28

kā arī neattiecinot visas tirdz-

niecības tiesību normas uz visiem tirgotājiem (piem. neattie-

cinot tās uz t. s. sīktirgotājiem).
29

25 Tam nu protams nevajadzētu notikt no jauna sūbjektīvizējot

to, bet preces jēdzienu komerciālizējot — un zem precēm saprotot tikai

tās kustamas atvietojamas apgrozības spējīgas lietas, kas parasti noder

par tirdzniecības objektiem (Wolff, c. d., lp. 8. un piez. 11, un Zwing*

mann. c. d., 3. sēj., lp. 332); un lai stingrāki norobežotos tās dēvējot,

varbūt, par „tirdzniecības precēm" („Handelsware").
2H Sal. augstāk 22. piezīmi un Zvvingmann, c. d. 3. sēj. lp. 329.

27 E. Hevmann, c. d. lp. 35.

*■ šāda tirdzniecības tiesību iespiešanās civiltiesību sfairā novē-

rojama it sevišķi romāņu tiesību valstīs, kas pieturas pie absolūto

tirdzniecības darījumu sistēmas. Sal. E. Hevmann, c. d. lp. 33.

29 Sal. not. par tirgotājfem (Lkr. 1933./237.), 5. panta 1. daļu un 6.
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Tirdzniecības darījums atšķiras no civiltiesiskā darījuma

ar veselu rindu normu, kas attiecas galvenām kārtām uz prin-

cipiālo formas brīvību, ofertes efektiem, ofertes neatsauca-

mību, vietniecību, solidāro atbildību, augļu maksāšanas legālo

pienākumu, tiesību uz provīziju, noilguma termiņiem, aizrādī-

šanas pienākumu, pašpalīdzības un ne — savas, lietas pārde-

vumu un tml.

Visos šais jautājumos arī Latvijas tiesības, sekojot vispā-

rējam virzienam tiesībās, atdala tirdzniecības sfairu no civil-

tiesiskās. Sakarā ar to, ka Latvijā, izņemot Latgali, nav ko-

dificētu tirdzniecības tiesību, tirdzniecības darījumi pamato-

jas pie mums vienmēr uz attiecīgiem darījumu pamata tipiem

civiltiesībās, kā tas, protams, vēsturiskā skatījumā ir

itin visur. Pār tādiem izejpunktiem noder galvenām kārtām

pirkuma un darbuzņēmuma līgumi. Tos papildina Latvijā jau

sen izveidotie tirdzniecības ieradumi, kas noteic

to tirgotāja „prezumptīvas" gribas interpretāciju, kurai tirgo-

tājiem arī jāpadodas.
30

Jautājumā par līgumu formas brīvību mūsu civillikumi jau

ieņem loti liberālu viedokli, pat dažā ziņā tikpat liberālu kā

Vakareiropā viens otrs komerckodeks. Rakstveidīgā forma
1

noder vienīgi par pierādījuma atvieglojumu un nebūt nav lī-

guma perfekcijas esenciāls pierādījums. Izņēmumi no šī prin-

cipa vai nu, kā piem. attiecībā uz vērtspapīriem, cieši saistās

ar lietas būtību, vai arī, kā piem. attiecībā uz kuģu ieķīlāšanu,

izskaidrojami ar zināmu civiltiesību principu konsekvento tā-

lākizveidošanu tirdzniecības tiesību laukā („kuģu immobili-

zācijas" ideja). Abos gadījumos nevar būt runa par principiālu

tirdzniecības tiesību citādību, jo arī civiltiesības pazīst kā

pantu. Sīktirgotājs, attiecībā uz viņa noslēgtiem darījumiem, pielīdzi-

nāms pilnā mērā pārējiem tirgotājiem. Citiem vārdiem, attiecībā uz šai

rakstā iztirzājamo jautājumu par tirdzniecības darījuma jēdzienu Lat-

vijas tirdzniecības tiesībās nevar konstatēt, ka kāda norma par tirdz-

niecības darījumiem neattiektos uz kādu tirgotāju grupu.

30 C. K. D. 52/27. (Konrādi v. Waltera spr. krāj. 111. sēj., lp. 121.),

31 C. K. D. 1233/33 (K. W., IX, sēj. 8. burtu., lp. 159); sal. ari

Lcl. 2994. p.
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vērtspapīru jēdzienu, tā arī rakstveidīguma ievērošanu attie-

cībā uz t. s. zemes grāmatu aktiem.

Mazliet asāka robeža starp civīlām un tirdzniecības tiesī-

bām ir jautājumā par ofertes efektiem. Tai laikā, kad Lcl.

2941. p. klusēšanu nebūt neidentificē ar piekrišanu, tirdzniecī-

bas tiesībās klusēšana uz oferti pie zināmiem apstākļiem nozī-

mē piekrišanu.
32

Bet arī šai ziņā tirdzniecības tiesības nav

principiāli citādas, jo tai pašā Lcl. 2941. pantā (2. d.) mēs sa-

stopam principu par klusēšanas pārtraukšanu, lai klusēšanu

neprezumētu par piekrišanu.

Jautājumā par legālo pienākumu maksāt procentus tirdz-

niecības tiesības pazīst to principu, ka starp tirgotājiem pro-

centi par maksājumiem ņemami nevien kontokorrenta attie-

cībās, bet visos gadījumos, kur kreditoram pienākas kāds

maksājums sakarā ar parādniekam piešķirto kreditu.
33 Šai

jautājumā legālais pienākums maksāt procentus, kā tirdz-

niecības darījuma pazīme, jau krietni vien to attālina

no sava izejpunkta — civiltiesiskā darījuma. Tomēr arī šai

gadījumā mūsu Lcl. satur normu (Lcl. 3420. p.), kas tirgotājiem

piešķir tiesību prasīt procentus, pat ja kontrahents nebūtu tir-

gotājs.

Attiecībā uz solidāro atbildību, kā tirdzniecības tiesību

pazīmi, būtu jāpiebilst sekojošais. Tai laikā, kad civiltiesību

laukā solidāra atbildība nekad netiek prezumēta un tai jābūt

vienmēr tieši likumā minētai,
34

atklātās tirdzniecības sabiedrī-

bas biedri, pretēji vienkāršās (civiltiesiskās) sabiedrības bied-

riem,35

nes solidāru atbildību.
30

Tomēr solidāras atbildības

struktūra kā tāda ir tīri civiltiesiska parādība, un nevis tirdz-

32 Agr. Kr. tirdzn. lik. 54 9
. p. (kas spēkā visā Latvijā). Sal. Loe-

bers, Tirdzn. t. p., lp. 172. citēto spriedumu Cvingmaņa spr. krājumā,

kā arī Konrādi un Waltera spr. krāj. V. sēj., lp. 140.

33 C. K. D. 1078/30 (K. W. VIL sēj., lp. 128).

34 C. K. D. 1330/32. (K. W. IX. sēj., 5. burtn. lp. 326.) sal. arī Lcl,

3335. p.

35 C. K. D. 56/54. (K. W. X. sēj. 7. burtn. lp. 581.).

36 C. K. D. 160/25 (K. W. 11. sēj., lp. 169), C. K. D. 487/33. (K. W.

IX. sēj. 7. burtn. lp. 485.).
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niecības tiesību īpatnība. Vienīgi viņas piemērošanas lauks

lielāko tiesu atrodams tirdzniecības tiesībās.

No šī iztirzājuma redzams, ka nevienā gadījumā nevar

būt runas par tirdzniecības tiesību principiālo citādību, vietu-

mis pat mūsu civīllikumiem piemīt diezgan komerciāls rak-

sturs. Kā vienīgais civiltiesību pilnīgas komerciālizācijas

-šķērslis paliek, varbūt, vēl Latgales civiltiesiskā sabiedrība,

kurā, divu krievu kodeku ietekmē un ņemot vērā vēsturiski

citādi veidojušos tirdzniecības dzīvi, īpatnības vēl tādā mērā

ievērojamas, ka tuvākā laikā gan ievedīs vienotu Lat-

vijas civīlkodeku, varbūt ar diezgan komerciālu rakstu-

ru vienā vai otrā institūtā, bet bez šaubām vēl nesaturošu tīri

— tirdznieciskus institūtus. Tomēr, vienotu Latvijas civīlko-

deku radot, būtu vēlams izveidot to tādu, lai, ja arī ne no sākta

gala, viņā vienmēr varētu ietilpināt to komerckodeka dalu,

kuru daži dēvē par civīlām komerctiesībām. Tā-

dā gadījumā, protams, Latvijas civīlkodeks pazītu tikai vienu

vienotu civīltiesiskā darījuma jēdzienu un tās komerciālas pa-

zīmes, kas tagad darījumu padara par tirdzniecības darījumu,

attiektos, ciktālu tās nebūtu vispārinātas uz visiem darīju-

miem kā tādiem, tikai uz speciālajiem tirdzniecībā sastopa-

miem darījumu tipiem, kā piem. komisijas, spedīcijas, depo-

zīta, cif- v. c. darījumiem.

Atbildot uz šai rakstā uzstādīto pamata jautājumu — vai

var paturēt patreiz objektīvo tirdzniecības da-

rījumu katēgoriju līdz ar dekomerciālizēto preces jēdzienu

— jānāk pie slēdziena, ka tas gan nekādā gadījumā neapdraud

tagadējo civiltiesisko sabiedrību ar pārlieku komerciālizāciju,

jo no vienas puses tāda mūsu civiltiesiskās sabiedrības komer-

ciālizācija pa daļai, kā mēs to redzējām, ir jau pastāvoša do-

tība, un no otrās puses tā vienalga attieksies tikai uz tirgotā-

jiem, kā piem. attiecībā uz legālo pienākumu maksāt procen-

tus (Lcl. 3420. p.), un uz tiem darījumu tipiem, kas speciāli sa-

stopami tikai tirdzniecības laukā.

Bet tomēr dc lege fere n d a ir, protams, lieki patu-

rēt objektīvo tirdzniecības darījumu katēgoriju, it sevišķi tai

gadījumā, ja attiecībā uz civīlām komerctiesībām (mācību par
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tirdzniecības darījumiem) izvestu t. s. viena kodeka prin-

cipu.
37

Tādā gadījumā komerckodeka saturs būtu pār-

kārtojams tādējādi, ka viņā atstātu vienīgi nodaļas par tirgo-

tāju, tirdzniecības uzņēmumu, tirdzniecības sabiedrībām, jū-

ras un apdrošinājuma tiesībām.

37 Viena kodeka principu aizstāv ari K. Ducmanis (TMV 1936. g-,

lp. 106—107).
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Piespiedu izlīgums konkursa novēršanai.

Zvērināts advokāts D. Eljaševs

Konkursa process kā pie mums, tā ari citās valstīs neatbilst

vairs tagadējām saimnieciskās dzīves prasībām un tempam.

Ilga un sarežģīta konkursa procesa kārtība bieži vien izposta

parādnieka eksistenci, nedodot tomēr kreditoriem atbilstoša

gandarījuma, jo konkursa kārtībā pavairot konkursa masu vi-

sai reti kad izdodas.

Tāda nevēlama rezultāta novēršanai arī izdots mūsu 1931.

g. Likums par pelnās uzņēmumu administrāciju, kura mērķis ir

«novērst pelņas uzņēmuma konkursu, panākot tā atveseļošanos

ar kreditoru apmierināšanu" (1. p.), ja paredzama kreditoru

prasījumu apmierināšana vismaz 50% apmērā (3. p.).

Bet administrāciju var nodibināt vienīgi lieliem uzņēmu-

miem, kuru parādu kopsumma rūpniecības uzņēmumiem un

kooperatīvām sabiedrībām ir vismaz Ls 100.000.—, bet pārē-

jiem uzņēmumiem Ls 250.000.—. Tāpēc maziem un vidējiem

tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem ar maksājumu grūtī-
bu iestāšanos joprojām draud konkurss un uzņēmuma galīga

likvidācija, jo konkursa mērķis ir visu parādnieka mantu likvi-

dācija. (Tirdzn. proc. nol. 526. p.). Tomēr sabrucis uzņē-

mums nereti ir dzīves spējīgs un pēc grūto apstākļu pārvarē-

šanas varētu uzplaukt un atmaksāt visumā vai pa daļai vecos

parādus.

Meklējot izejas no tāda stāvokļa, dzīve ir radījusi ārpus

tiesas stāvošu izlīgumu starp parādnieku un viņa kreditoriem:

vienošanos par parādu kārtošanu, visu kreditoru akceptētu,

tā saucamo akordu.

Bet daži. sevišķi mazie kreditori, lai iegūtu sev sevišķas

priekšrocības, mēdz izmantot kreditoru vairākuma gribu no-

kārtot parādu maksāšanu ārpus tiesas, ceļot šķēršļus un ne-

dodot savu piekrišanu piedāvātam akordam. Tāpēc gandrīz
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katrs izlīgums var notikt vienīgi ar priekšrocību piešķiršanu

atsevišķiem kreditoriem.

Parasti firmas, kas nevar pildīt tekošus maksājumus un

saistības, ķeras pie labprātīga akorda noslēgšanas ar saviem

kreditoriem, piedāvājot viņiem parādu dalu ar zināmiem no-

teikumiem, galvenokārt, ka pēc šās, akordētās, summas sa-

maksāšanas viss parāds skaitās par segtu. Tādu akordu iero-

sināšanā, noslēgšanā un izpildīšanā pie mums valda chaoss.

Akordu ierosināšanu un izvešanu uzņemas kā advokāti, tā

atsevišķie tirgotāji (no vispārēju uzticību baudošām perso-

nām) un sevišķas tirgoņu organizācijas (Rīgā — Tirgoņu ka-

mera, tirgotāju apvienības) un arī privātas organizācijas

(piem.: Rīgā — sab-ba „Fides"). Un ja pie akorda piedāvā-

šanas kāds no kreditoriem nevēlas padoties kreditoru vai-

rākuma apceptētiem noteikumiem, tad pret viņu nav piemēro-

jami nekādi spaidu līdzekļi; ja kāds no kreditoriem jau ie-

sākto piedzīšanu pret parādnieku turpina vai ierosina piedziņu

no jauna, kreditoru vairākumam, kas piekrituši akordam, nav

līdzekļu to apturēt. Tā kā parādniekam jāvienojas ar visiem

kreditoriem un akorda izvešanai jāpatur sava pre-

ce kā rīcības kapitāls, tad ar to bieži vien akordi

tiek izjaukti un spītīgs kreditors vai nu sevišķi

jāapmierina, piešķirot viņam priekšrocības, vai arī izlī-

gumam piekrītošie kreditori pret savu gribu tiek spiesti pie-

vienoties piedziņai, lai nepaliktu pavisam tukšā. Rezultātā

kreditoru apmierinājums pa lielākai daļai ir visai niecīgs, bet

parādnieks tiek pilnīgi izpostīts un viņa uzņēmums, kurš varētu

pārvarēt grūtības, iznīcināts. Prakse rāda, ka lielākie kredi-

tori vieglāk piekrīt akordam nekā mazie, un šie mazie pa-

rasti ir akorda izjaucēji.

No otras puses kreditoriem nav nekādas garantijas, ka

parādnieks ar akordu uzņemtās saistības kārtīgi izpildīs.

Parasti akordos ieved ierunu, ka 'kreditoru parasības agrākā
apmērā paliek spēkā akorda neizpildīšanas gadījumā, kas tomēr

par garantiju nevar tikt uzskatīts.

Sāds stāvoklis, kā vispārējs, ir izsaucis dzīvē sevišķu, ar

likumiem regulētu parādu kārtošanas kārtību konkursu novēr-

354



šanai — tā saucamo preventīvu akordu (Prāventivakkord).
Šāda kārtība ir ievesta gandrīz visās Eiropas valstīs, — Au-

strijā (1915. g.), Šveicē (1889. g.), Itālijā (1903. g. — 1924. g.),
Francijā (1889. g.), Anglijā (1914. g., 1925. g.), Beļģijā (1887. g.),
Holandē (1925. g.), Dānijā (1905. g.), Norvēģijā (1899. g.),
Zviedrijā (1921. g.), Čechoslovakijā (agrākais Austrijas likums

ar 1923. g. pārgrozībām) un citās valstīs (Luksemburgā, Por-

tugālē, Rumānijā, Bulgārijā, Ungārijā, Dancigā), — un tās

mērķis ir — aprobežojot konkursu nelabvēlīgas sekas parād-

niekam, kreditoriem un sabiedrībai, veicināt vienošanās no-

slēgšanu starp parādnieku un kreditoriem, saskaņā ar kredi-

toru vairākuma gribu, noteicot tāpēc vairākuma gribai- obli-

gātorisku spēku arī priekš kreditoru mazākuma un pakļau-

jot visu procēdūru tiesas līdzdarbībai un uzraudzībai.

Šie likumi nav identiski, bet katrai minēto valstu pieņemtai

preventivakorda kārtībai ir savas īpatnības un sevišķi notei-

kumi, kas atbilst attiecīgas valsts vispārējam likumu garam

un konkursa procesam.

Visjaunākais ir Vācijas 1927. g. likums par izlīgumu

konkursa novēršanai — „Gesetz iiber den Vergleich zur Ab-

wendung des Konkurses (Vergleichsordnung)". Autors cer,

ka nebūs bez intereses iepazīties ar šo likumu viņa galvenās

daļās, lai spriestu par līdzīga likuma vēlamību arī pie mums.

Vācijas likums satur sevī 101 §§ un daļas 10 nodalās. At-

tiecīgo nodalu galvenais saturs īsumā ir sekošs.

I. nodaļa nosaka vispārējus noteikumus. Parādnieks,

kurš kļuvis par maksātnespējīgu, var griezties pie attiecīgas

tiesas ar lūgumu par izlīguma procesa atklāšanu, konkursa no-

vēršanai. Tādu lūgumu var celt arī konkursa procesa sāku-

mā (1. p.). Izlīguma procesā piedalās un izlīgumam pakļauti

kreditori, kas konkursa gadījumā nebaudītu priekšrocības (2.

P-). Kreditori, kuru prasības pamatojas uz abpusējiem līgu-

miem, kas uz procesa atklāšanas dienu vēl nav izpildīti, izlī-

guma procesā nepiedalās un izlīgumam nav pakļauti (4. p.).

Ar izlīgumu visiem piedalīgiem kreditoriem jāpiešķir vienā-

das tiesības, citām norunām ar atsevišķiem kreditoriem nav

spēka. Izņēmums pielaižams tikai gadījumā, ja tam piekrīt
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zaudētāju kreditoru vairākums, kurš reprezentē mazākais %

no prasību kopsummas (5. p.). Ja izlīguma mērķis ir sama-

zināt prasību summas, tad ar izlīgumu kreditoriem jāpiedāvā

mazākais 30% no viņu prasībām (6. p.), ja parādnieks nokavē

izlīguma izpildīšanu, vai ja pirms izlīguma galīgas reālizē-

šanas par parādnieku tiek atklāts konkurss, pieņemams, ka

samazinājums tiek atcelts (7. p.). Tiesa ievāc visas attiecī-

gās ziņas un var tādēļ noklaušināt parādnieku, lieciniekus un

lietpratējus, kā arī sasaukt kreditoru sapulci (9. p.). Tiesas

lēmumi var notikt arī bez mutiskiem paskaidrojumiem (10.

p.). Tiesas ziņojumi nosūtāmi pa pastu (11. p.). Lēmumi pār-

sūdzami 1 nedēļas laikā (14. p.).

11. nodaļa noteic izlīguma procesa atklāšanas kārtību.

Lūgumā par izlīguma procesa atklāšanu jāuzdod noteikts iz-

līguma piedāvājums un jāpaskaidro: vai pēdējo 5 gadu laikā

par parādnieku atklāts konkurss, vai izlīguma process, vai

tai pašā laikā viņš izsaukts līdzekļu uzrādīšanai (Offenba-

rungseid), apstiprinot atbilžu pareizību dokumentāri (15. p.).

Lūgumam jāpievieno: kreditoru un parādnieku saraksti, pa-

rādnieka mantas stāvokļa pārskats, paskaidrojums par even-

tuāliem mantiskiem darījumiem ar parādnieka laulāto un ra-

diniekiem pēdējā gadā pirms lūguma iesniegšanas, tāda kre-

ditoru vairākuma, kurš reprezentē pāri par pusi no prasībām,

piekrišana izlīguma procesa atklāšanai, ja izlīguma izpildīša-

nai tiek piedāvātas drošības, to apzīmēšana, resp. galvinieka

paraksts, un paskaidrojums, ka parādnieks ir mierā dot zvē-

resta apliecinājumu (Offenbarungseid) (16. p.).
Ja iesniegumi neatbilst likuma prasībām vai kāda no va-

jadzīgiem pielikumiem trūkst, tiesa var dot parādniekam īsu

termiņu trūkumu novēršanai (19. p.).

Gadījumā, ja parādnieks ir tirgotājs, rūpnieks vai lauk-

saimnieks, pirms lūguma izlemšanas tiesai jāizklausa attie-

cīgā aroda oficiāla priekšstāvība, pie kuras pēc savas nodar-

bības pieder parādnieks (20. p.).

Pēc vajadzīgo izziņu savākšanas un aroda priekšstāvības

atsauksmes saņemšanas, tiesa lemj, vai izlīguma process būtu

atklājams (21. p.).
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Izlīguma procesa atklāšana tiesai jānoraida: ja neiesniedz

vajadzīgās ziņas un dokumentus, ja parādnieks slēpjas vai ne-

ierodas uz tiesas aicinājumu, ja no parādnieka mantas stā-

vokļa pārskata ir redzams, ka viņš pats vainīgs savā mantas

stāvokļa sabrukumā, negodīgi vai vieglprātīgi vedot savas lie-

tas, un ka izlīguma piedāvājums neatbilst parādnieka mantis-

kam stāvoklim (22. p.). Izlīguma atklāšanu var noraidīt: ja

kreditori nedabūtu mazākais pusi no viņu prasībām un oficiālā

priekšstāvība atrod piedāvājumu par nepietiekošu, ja pēdējo
5 gadu laikā par parādnieku atklāts konkurss vai izlīguma

process un parādnieks izsaukts līdzekļu uzrādīšanai (23. p.).

Ja izlīguma procesa atklāšanu noraida, tiesai nekavējo-

ties jāizlemj par konkursa procesa atklāšanu, pie kam izlīgu-

ma procesa atklāšanas lūgums der par lūgumu konkursa pro-

cesa atklāšanai, kuru nevar ņemt atpakaļ (24. p.). Pie izlīgu-

ma procesa atklāšanas noteicama izlīguma piedāvājuma ap-

spriešanas diena, kurai jānotiek ne vēlāk par 1 mēnesi (26. p.).

Tiesai nekavējoties jāpublicē par izlīguma procesa atklāšanu

un apspriešanas dienu, un jāpaziņo par to parādniekam un sa-

rakstā ievestiem kreditoriem. (27. p.).

111. nodaļa paredz izlīguma procesa atklāšanas sekas. Ga-

dījumos, kad abpusēju līgumu līdz izlīguma procesa atklāša-

nas brīdim viens no kontrahentiem vēl nav izpildījis, pretējai

pusei ir tiesība, ar tiesas piekrišanu, atsacīties no tā izpildī-

šanas (28. p.), pie kam, ja abpusēja līguma izpildīšanu norai-

da, vai ja īres, nomas vai kalpotāju līgumu pirms termiņa uz-

teic, parādnieka kontrahentam ir tiesība prasīt zaudējumu at-

līdzību. Ar tādu prasījumu viņš piedalās izlīguma procesā un

ir tam padots (30. p.).

Konkursa atklāšanas lūguma izlemšanu aptur uz laiku no

izlīguma procesa atklāšanas lūguma izsniegšanas līdz stājas

spēkā lēmums par procesa izbeigšanos (31. p.).

Pēc izlīguma procesa atklāšanas tai piedalījušies kreditori

nedrīkst ierosināt pret parādnieku piespiedu piedziņu un jau

iesāktas piedziņas apturamas. Tiesa var lemt par piedziņas

līdzekļu atcelšanu, ja to prasa kreditoru intereses (32.-36.

P. P.).
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Ja parādnieks ir tirgotājs, viņam līdz izlīguma procesa pa-

beigšanai jāpievieno savas firmas apzīmējumam vārdi „izlīgu-

ma procesā". Par procesa atklāšanu un lēmumu, kurš pa-

beidz procesu, tiesai jāpaziņo reģistra tiesnesim (37. p.). Iz-

līguma procesa laikā parādniekam ir ļauts izlietot esošos lī-

dzekļus ne vairāk, cik tas ir nepieciešams viņa un ģimenes

mērenai dzīvei (38. p.).

Pie izlīguma procesa atklāšanas tiesa iecel vienu vai vai-

rākas uzticības personas (Vertrauenspersonen), kas lai pētītu

parādnieka apstākļus un uzraudzītu viņa veikala vadību, kā

arī viņa un viņa ģimenes izdevumus procesa laikā. Uzticības

personas iecelšana var atkrist, ja parādnieka apstākli ir skaidri

un nesarežģīti, vai viņa uzņēmuma apjoms mazs. Tomēr uz-

ticības persona jāieceļ, ja kāds no kreditoriem vai pats parād-

nieks to lūdz (40. p.). Uzticības personu ievēl tiesa, bet kre-

ditoru vairākums var to uzraudzīt (41. p.). Par uzticības per-

sonas iecelšanu tiesa paziņo atklātībai (42. p.). Uzticības per-

sona ir atbildīga parādniekam un kreditoriem un stāv tiesas

uzraudzībā; tiesa var uzlikt tai sodu līdz 1000 marku un sva-

rīgos gadījumos atcelt no amata. Atcelšanu no amata var

ierosināt arī kreditoru vairākums (45. p.). Uzticības personai

ir tiesība prasīt no parādnieka savu izdevumu atlīdzību un par

savu darbu pienācīgu atalgojumu, kura apmēru noteic tiesa

(46. p.). Parādniekam jāziņo uzticības personai par aizņēmu-
miem un par pirkumiem uz kredita; jāatļauj veikala grāmatu

un papīru pārbaude; parādniekam, kā arī viņa kalpotājiem jā-

dod uzticības personai visas vajadzīgās ziņas. Uzticības per-

sonai ir tiesība apmeklēt parādnieka veikala telpas un izdarīt

tanīs pētījumus (Nachforschungen). Uzticības personai neka-

vējoties jāziņo tiesai, ja viņai kļūtu zināmi tādi apstākli, kas

prasītu tiesas rīcību, piem., aprobežojumu ievešanu, izlīguma

procesa apturēšanu vai noraidīšanu; uz tiesas pieprasījumu vi-

ņai katrā laikā jādod paskaidrojumi un izlīguma apspriešanas

sēdē jāziņo par lietas stāvokli un izredzēm izlīguma izpildīša-

nai (47. p.). Uzticības personas darbības atbalstīšanai un no-

vērošanai tiesa var iecelt kreditoru komisiju no izlīgumā pie-

dalīgiem kreditoriem, ja parādnieka uzņēmuma liela apjoma
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dēļ tas izrādītos par vēlamu. Tāda komisija ieceļama arī uz

kreditoru vairākuma jeb uzticības personas lūgumu. Komi-

sijas lēmumi ir spēkā, ja tos pieņēmis komisijas vairākums (48.

p.). Komisijas tiesības un pienākumi atbilst uzticības personas

tiesībām un pienākumiem (49. p.).

Izlīguma procesu atklājot, tiesai jāpārbauda, vai parādnie-

kam uzliekami aprobežojumi, un kādi īsti. Arī procesa gaitā

tiesa var pati, vai uz uzticības personas, kreditoru komisijas

locekļa un kāda kreditora ierosmi lemt par parādnieka rīcī-

bas aprobežojumiem (50. p.). Rīcības aprobežojumi var pa-

stāvēt vispārējā atsavināšanas aizliegumā, vai aizliegumā rī-

koties par atsevišķiem mantas objektiem (51. p.). Vispārēju

atsavināšanas aizliegumu paziņo atklātībai (52. p.) un ieved

zemesgrāmatās (53. p.). Parādnieka rīkojumi par viņa man-

tu pēc vispārēja atsavināšanas aizlieguma, izlīgumā piedalīgiem

kreditoriem nav saistoši (54. p.), tāpat pēc aizlieguma rīkoties

par atsevišķiem mantas objektiem, parādnieka rīkojumi par

tiem (55. p.). Aprobežojumi nedara parādnieka rīcību par ne-

esošu, ja uzticības persona tai piekrīt, — bet tiesa var no-

teikt pretējo (57. p.).

IV. nodala ir veltīta izlīguma apspriešanai. Izlīguma ap-

spriešanas sēdē apspriežas par izlīguma piedāvājumu, pārbau-

da balstiesības un nobalso (59. p.). Parādniekam jāierodas sē-

dē personīgi, pilnvarnieku var sūtīt vienīgi gadījumā, kad ir

ticams, ka sevišķi apstākli kavē parādnieka ierašanos. Uz vie-

na kreditora vēlēšanos parādniekam jādod zvēresta paskaidro-

jums, ka viņš ir uzrādījis visu savu mantu un saistības pēc la-

bas sirdsapziņas un tik izsmeļoši, cik viņam tas bijis iespē-

jams (61. p.).

Tālākie panti regulē prasību pārbaudīšanu, apstrīdēšanu

un piedalīšanos balsošanā, starp citu noteicot, ka balsis skai-

tot parādnieka laulātā balss par izlīgumu netiek rēķināta un

ka kreditoram ir tiesība dot savu piekrišanu izlīgumam arī

ar rakstu (62., 64., 65. p. p.).

Izlīgumam vajadzīgs: balstiesīgo kreditoru vairākuma pie-

krišana un piekrītoša kreditoru prasību kopsumma ne mazāk

Par 34 no visu balstiesīgo kreditoru prasībām. Ja izlīgums
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kreditoriem piešķir mazāk par pusi no vinu prasībām, tad pie-

kritušo kreditoru prasību kopsummai jāsastāda mazākais 4/
r
, no

visu balstiesīgo kreditoru prasībām. Bet ja ar izlīgumu pa-

nāk tikai parādu maksājumu atlikšanu uz laiku līdz 1 gadam,

kas eventuāli savienota arī ar procentu atlaišanu par šo lai-

ku, tad pietiek, ja piekritošu kreditoru prasības kopsummā sa-

stāda pāri par pusi no visu balstiesīgo kreditoru prasībām

(63. p.). Apspriešanas sēdi uz % ieradušos kreditoru vēlēša-

nos var atlikt, ja sagaidāms, ka jaunā termiņā vienošanos va-

rēs panākt, kā arī, ja parādnieks pats nav ieradies un no viņa

prasa zvēresta paskaidrojumu. Jauna sēda noliekama ne vē-

lāk kā pēc 2 nedēļām (66. p.).

V. nodala — līguma apstiprināšana no tiesas puses un ap-

stiprināta izlīguma sekas.

Pieņemtais izlīgums jāapstiprina tiesai; pirms apstiprinā-

šanas viņai jāizklausa parādnieks, uzticības persona un kredi-

toru komisija (67. p.). Izlīgums noraidāms gadījumos, ja nav

izpildīti likuma par izlīguma procesu svarīgi noteikumi, ja pa-

rādnieks slēpjas un pret viņu ierosina izmeklēšanu ļaunprā-

tīga bankrota dēl, vai ja noskaidrojas, ka viņš ir sodīts par

ļaunprātīgu bankrotu. Uz kāda kreditora lūgumu izlīgums

noraidāms, ja tas ir panākts negodīgi, piešķirot kādam kredi-

toram priekšrocību, un ja tas kaitē kreditoru kopējām intere-

sēm (68. p.).

Ar izlīguma apstiprināšanu izlīguma process ir pabeigts

un parādnieka rīcības aprobežojumi zaudē spēku, uzticības per-

sonas un kreditoru komisijas pienākumi beidzas (69. p.). Ga-

dījumā, ja kāds no kreditoriem vēlāki par 30 dienām pirms ie-

sniegts lūgums atklāt izlīguma procesu, izpildot spriedumu, pa-

nācis apmierinājumu, vai nodrošinājumu, nodrošinājums kļūst

nederīgs, bet apmierinājumam dabūtais atdodams atpakaļ pēc

noteikumiem par nepamatotu iedzīvošanos. (70. p.).

Izlīguma noraidīšanas gadījumā jāizlemj par konkursa pro-

cesa atklāšanu (71. p.).

Apstiprinātam izlīgumam ir spēks attiecībā uz visiem

procesam pakļautiem kreditoriem, arī ja viņi procesā nebūtu

piedalījušies vai būtu balsojuši pret izlīgumu. Kreditoru tie-
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sības pret parādnieka līdzparādniekiem, kā arī tiesības, kas iz-

riet no ķīlu attiecībām, hipotēkām, un zemesparādiem (Grund-

schuld), izlīgums neskar (73. p.).

Pēc apstiprināta izlīguma un pārbaudīta kreditoru sarak-

sta notiek atzīto pretenziju piedzīšana no parādnieka un tām

personām, kuras uzņēmušās atbildību par izlīguma izpildī-

šanu (75. p.).

Izlīgums zaudē savu spēku priekš visiem viņam pakļau-

tiem kreditoriem, neaizskarot ar izlīgumu viņiem piešķirtās

tiesības tais gadījumos, kad parādnieku notiesā par apzinātu

zvēresta pienākuma pārkāpšanu, vai par ļaunprātīgu bankrotu,

vai arī ja izrādās, ka viņš ir devis apzināti nepareizu paskaid-

rojumu iesniedzot izlīguma lūgumu (76. p.). Katrs izlīgumam

pakļauts kreditors, nezaudējot ar izlīgumu piešķirtās tiesības,

var to apstrīdēt, kad*tas panākts ar maldinājumu (77. p.), bet

izlīguma atcelšanu nevar prasīt tāpēc, ka izlīgumu neizpilda

(78. p.).

VI. nodala — procesa izbeigšana.

Izlīguma process izbeidzams: kad parādnieks savu lūgu-

mu ņem atpakaļ, kas ir iespējams līdz nobalsošanas beigām

par izlīguma pieņemšanu; kad līdz izlīguma noslēgšanai izrā-

dās, ka izlīguma process nav pielaižams aiz 22. p. paredzē-

tiem iemesliem; kad parādnieks pārkāpj rīcības aprobežoju-

mus, nepielaiž uzticības personu vai kreditoru komisijas lo-

cekļus apskatīt viņa grāmatas un veikala papīrus un bez pa-

mata liedzas dot paskaidrojumus: kad parādnieks ved pārāk

plašu dzīves veidu pretēji 38. p. noteikumiem; kad parādnieks

neierodas uz izlīguma apspriešanas sēdi un tur, kur tas ir

pielaižams, nesūta savā vietā vietnieku; kad viņš atteicas no

zvēresta paskaidrojuma un beidzot, kad izlīguma apspriešanas

sēdē nesastādās izlīguma pieņemšanai vajadzīgais kreditoru

vairākums un lūgumu sēdi atlikt neiesniedz, resp. to noraida.

Ja izlīguma procesu izbeidz, tad līdz ar to jāizlemj par kon-

kursa procesa atklāšanu (80. p.).

VII. nodaļa paredz izlīguma procesa pārvēršanu konkursa

procesā.

Izlīguma procesa atklāšanas noraidīšanas, izlīguma nepie-
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ņemšanas vai apturēšanas gadījumos atklāj konkursa procesu

(82. p.), pie kam daži kreditoru tiesību aprobežojumi un parād-

nieka rīcības aprobežojums paliek spēkā (83., 84. p. p.).

VIII. nodaļa satur sevī sevišķus noteikumus, kas piemēro-

jami akciju sabiedrībām, sabiedrībām ar aprobežotu atbildī-

bu, atklātām un komanditsabiedrībām, kooperātīviem un ci-

tām juridiskām personām un biedrībām un atklāta biedra pri-

vātai mantai. Tā kā to stāvoklis pēc Vācijas likumiem atšķi-

ras no stāvokļa Latvijā, šī nodaļa mūs nevar interesēt. 92. p.

paredz izlīguma procesa atklāšanu mantojuma masas konkur-

sa novēršanai. 94. p. noteic, ka izlīguma procesa atklāšana

apdrošināšanas sabiedrībām nav pielaižama.

IX. nodala paredz sodus, kas uzliekami: par fiktīvu pra-

sījumu pieteikšanu (pārmācības nams līdz 10 gadiem, bet mīk

stinošos apstākļos — cietums vai naudas sods), un kredito-

riem, kuri panākuši sev sevišķas priekšrocības, balsojot vē-

lamā ziņā (cietums līdz 1 gadam vai naudas sods) (95., 96.

p. P-).

X. nodaļā ieved sakarā ar jaunā likuma izdošanu vaja-

dzīgos grozījumus jau pastāvošos īlikumos.

No apskatītā likuma redzams, ka viņš dod kreditoriem pla-

šas tiesības savu interešu apsardzībai, un tiesai piešķir gal-

venā kārtā formālo uzraudzības lomu. Ar īsiem termiņiem li-

kums cenšas panākt izlīguma procesa ātru pabeigšanu. Li-

kuma negātīvā puse ir tā, ka viņš satur sevī diezgan sarežģī-

tus noteikumus un stiprā mērā kazuistisks.

Mūsu likumā par administrāciju manāma stipra analoģija

ar caurskatīto likumu: lūgumā par administrācijas nodibināša-

nu, administrācijas apstiprināšanā no tiesas, agrāki iegūto tie-

sību zaudēšanā, procentu par administrācijas laiku dzēšanā, vēl

nepildīto līgumu liktenī, administrācijas pārvēršanā par kon-

kursu; uzticības persona atbilst administrātoram, kreditoru

komisija — administrācijas padomei. Izlīguma procesu var

nosaukt par administrāciju miniātūrā.

Acīm redzot. Vācijas likums ir iespaidojis mūsu likumu par

administrāciju. Bet mūsu likums pēc sava satura un normām

ir daudz vienkāršāks un satur sevī tikai 43 pantus. Vācijas
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likuma plašākais saturs un sīkākais izstrādājums izskaidroja-

mi varbūt ar to, ka administrācija nodibināma neatsaucami,

bet izlīguma likums paredz procesa apturēšanu, izlīguma no-

raidīšanu un arī pārvēršanu konkursa procesā.

Noteikumi par izlīguma procesa obligātorisku pārvēršanu

konkursa procesā pie mūsu apstākļiem izrādītos lieki, jo iz-

līguma priekšmets var būt parādu kārtošana, kuri nesasniedz

2000 latu un nav tāpēc konkursam pakļauti, un bez tam kon-

kursa atklāšana jānostāda atkarībā no kreditoru gribas.

Nevarētu apstrīdēt līdzīga likuma vēlamību arī Latvijai,

jo pamati Vācijas un citu valstu likumu izdošanai ir arī pie

mums, un tie ir identiski visās valstīs ar līdzīgu saimniecisku

struktūru.

Pēdējā laikā konkursu skaits gan ir stipri samazinājies, bet

maksājumu pārtraukšana gadās katrā saimnieciskas dzīves

stāvoklī. Kārtīgs un godīgs tirgotājs, kas nevar pildīt savas

saistības, nedrīkst gaidīt un arī negaidīs līdz galīgam sabru-

kumam, kad viss jau būtu zaudēts. Jo agrāk viņš atklāj savu

stāvokli kreditoram:, jo labvēlīgāki tie nāks parādniekam pretim

un palīdzēs viņam uzglabāt viņa eksistenci, ar kuru ir saistītas

arī kreditoru intereses.
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Vai Latvijas evanģ.-lut. baznīcas virsvalde

ir juridiska persona?

B. Disterlo.

Likuma par evaņģēlisko luterisko baznīcu (Lik. kr.

1934. g. 245) 1. pantā par juridisku personu apzīmēta — bla-

kus šai baznīcai (kā Latvijas luterticīgo kopbaznīcai),
šās konfesijas vietējām baznīcām un atsevišķām

draudzēm — arī vēl „baznīcas virsvalde", par

kuru minēts šā likuma vairākos citos pantos. — Šādu aizrādī-

jumu no tiesiskā viedokļa nevar uzskatīt par pareizu aiz seko-

jošiem iemesliem.

Baznīcas virsvalde, kā tas izriet no augšminētā likuma 3.

panta un pastāvošās baznīcas satversmes 68. panta, ir Latvi-

jas evaņģēliskās luteriskās baznīcas, kā juridiskas personas,

likumīgā pārstāve un izpildu orgāns, jo ne tikai baznīca, bet

arī visas citas juridiskas personas var rīkoties vienīgi caur

attiecīgiem pārstāvjiem, par kādiem var būt vai nu viena fi-

ziska persona, vai vairākas tādas personas kopā. Tā piem.

mantojuma aizgādnis viens pats pārstāv mantojuma masu, ku-

rai ar likumu piešķirta juridiska personība (sk. Civillikumu 713.

un 1692. p.), bet daudzos citos gadījumos likumdevējs juridis-

ko personu pārstāvību uzliek fizisku personu kopībai — kol-

lēģiālam orgānam, kā piem., pilsētas valdei attiecībā uz ju-

ridiskas personas tiesības baudošo „pilsētas pašvaldību"

(sk. Lik. kr. 1930. g. 183 —5. p.). Mūsu likumdošana gan

nedod Juridiskas personas" jēdziena definējumu,

bet no attiecīgo pantu kopsatura skaidri redzams, ka tās rak-

sturīgā īpašība pastāv iekš tam, ka juridiskām personām gan

ir tiesībspēja (sk. Civillikumu 2913. p.), bet viņām

trūkst tiesiskas gribas vai rīcībspējas (turpat 636.,

2624. un 2918. p.), kamdēļ visos tiesiskos darījumos juridisku
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personu vietā viņu gribu izteic likumā paredzētie pārstāvji.

Ja nu par tādiem figurē kāda fizisku personu kopība, ku-

rai, kā piem. baznīcas virsvaldei, tiesiska griba ir,

tad tā, protams, nevar savkārt parādīties tiesiskā dzīvē kā

patstāvīga „j urid i s ka persona", jo pēdējai savas gribas

izteikšanai, kā jau sacīts, vienmēr ir nepieciešama

pārstāvība; ar citiem vārdiem, zināmu fizisku personu

apvienojums kollēģiālā orgānā kādas juridiskas personas pār-

stāvībai nevar pārvērsties pats par juridisku personību. Ja

turpretim vairāku fizisku personu apvienošanās nolūks nav

vis kādas juridiskas personas pārstāvība, bet visām šīm fi-

ziskām personām kopīga mērķa sasniegšana, nodibinot zināmu

organizāciju, tad pēdējā likumā paredzētā kārtībā gan var

iegūt juridiskas personas tiesības (sk. Lik. kr. 1923. g. 87—2.

un 7. p.), bet šai organizācijai, līdzīgi visām citām juridiskām

personām, savas tiesiskās gribas izteikšanai, ir vajadzīgs kāds

pārstāvības orgāns (parasti „valde"), kuram kā tādam juri-

diskas personības nevar būt. Līdzīgi baznīcas virsvaldei arī

atsevišķas baznīcas valdes, kā vietējo baznīcu — ju-

ridisku personu pārstāves, nevar kvalificēt par juridiskām per-

sonām, un baznīcas satversmes 10. pants par tādām arī neat-

zīst nedz baznīcas virsvaldi, nedz arī pie atsevišķām drau-

dzēm pastāvošās baznīcas valde. Analoģisku tiesisku kons-

trukciju atrodam arī daudzos citos gadījumos. Tā piem.

Latvijas ūniversitāte kā mācības iestāde ir juridiska persona

(sk. Lik. kr. 1923. g. 40—98. p.), kas uz savu vārdu var iegūt

kustamu un nekustamu mantu, bet ūniversitātes padomei, kā

tās pārvaldības orgānam, juridiskas personības nav. Tāpat

pilsētas valdes vai Latvijas Sarkanā Krusta galvenā valde,

kas ir attiecīgo juridisko personu gribas izteicējas, nevar pašas

tikt uzskatītas par juridiskām personām, jo šīs valdes

Pārstāv tikai tos tiesību subjektus, kuru lietu pārvaldīšanai

tās ar likumu nodibinātas. Arī mūsu Civillikumi runā par ju-

ridiskām personām visur kā par tādiem tiesību subjektiem,

kas, līdzīgi nepilngadīgiem, nevar paši izpildīt tiesiskas funk-

cijas, bet kuru vietā vienmēr uzstājas viņiem ieceltās valdes

vai atsevišķas fiziskas personas. Augšminētais 1934. g. li-
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kums (Lik. kr. 245) par evaņģēlisko luterisko baznīcu ir gan-

drīz vienīgais valsts akts, ar kuru aiz acīm redzama pārpratu-

ma juridiska personība piešķirta arī tādam orgānam — baz-

nīcas virsvaldei, kas pati ir citas juridiskas personas (Latvijas

luteriskās kopbaznīcas) pārstāvības orgāns. Ja salīdzinām šo

likumu ar pastāvošiem noteikumiem par dažām citām reliģis-

kām organizācijām (piem. par septītās dienas adventistiem —

Lik. kr. 1928. g. 194; par baptistu draudzēm — Lik. kr. 1930. g.

170; par Bīskapu-metodistu baznīcu — Lik. kr. 1934. g. 9

v. t. 1.), tad redzam, ka juridiska personība visur paredzēta ti-

kai atsevišķām draudzēm un to savienībām, bet nevis tiem

vietējiem vai centrāliem pārvaldības orgāniem, kas šīs drau-

dzes vai savienības pārstāv. Arī Civillikumi par juridiskām

personām baznīcas laukā apzīmē tikai draudzes un baznīcas

(sk. 595. un 713. p.), jo kam ir tiesiskas gribas izteikšanas spēja,

to nevar kvalificēt par juridisku personu.
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Pirkstu nospiedumi kā personas identificēša-

nas līdzeklis.

Zinātniskās tiesekspertīzes insti-

tūta vecākais eksperts cand.

pharm. P. Bērziņš.

Ir neapšaubāmi noskaidrots, ka visdrošākais personības

identificēšanas līdzeklis ir pirkstu nospiedumi. Tomēr ir vēl

skeptiķi, kuri šo eksakto personības identificēšanas metodi ap-

šauba. Dažkārt apsūdzētais, kura vaina pierādīta vienīgi ar

pirkstu nospiedumiem, neatzīstas pastrādātā noziegumā. Ga-

dās, ka arī daži aizstāvji izsaka neuzticību daktiloskopijai, it kā

vēl jaunai un pietiekoši pamatīgi neizpētītai zinātnei, kādēļ uz

pirkstu nospiedumu personības identificēšanā it kā nevarētu

vēl pilnīgi paļauties. Apsūdzētais cenšas noliegt savus pirkstu

nospiedumus, lai radītu tiesai šaubas viņam inkriminētā nozie-

gumā. Man ir nācies dzirdēt, ka daktiloskopija nav vēl pietie-

koši izpētīta, un ka, varbūt, varētu būt divi atsevišķi individi,

kuriem būtu pilnīgi vienādi pirkstu nospiedumu papillāro lī-

niju veidojumi. Šādiem skeptiķiem vācu zinātnieks Dr. Ro-

berts fieindl's ir sarakstījis daktiloskopijas vēsturi.

Var jau rasties doma, ka daktiloskopija ir vēl maz izpē-

tīta, jo tā Eiropā atzīta tikai 20. gadusimteņa sākumā, un Eiro-

pas valstu lielākā dala to oficiāli ieveda kā drošu identificēša-

nas līdzekli, laikā no 1900—1912. g. Ja nu tuvāki ieskatāmies

pirkstu nospiedumu vēsturē, redzam, ka austrumu tautās dak-

tiloskopija ir jau vairāk gadu simteņus bijusi pazīstama, un

pirkstu nospiedumi ir pilnīgi atvietojuši parakstus un node-

rējuši ari personības identificēšanai.

Daktiloskopija ir jau gadu simtiem veca, un kā zinātne tā

ir mazākais 500 gadus vecāka par vecāko universitāti pasaulē.

Dr. R. tieindfs pirkstu nospiedumu vēstures pētīšanas nolūkos

ir apmeklējis daudzas zemes un ievācis vērtīgus datus par dak-
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tiloskopiju pasaules slavenās bibliotēkās. Ziņas par daktilo-

skopiju viņš ieguvis no tiem avotiem, kādi atrodami Leipcigas

universitātes bibliotēkā, Minchenes pilsētas un valsts bibliotē-

kās, Berlīnes ķeizariskā bibliotēkā, Britanijas muzeja bibliotē-

kā Londonā, Ņujorkas un Sidnejas atklātās bibliotēkās, Nacio-

nālbibliotēkā Parīzē un citās.

Ir zināms, ka pirkstu nospiedumus jau pazina senie asi-

rieši un babilonieši, kuri blakus parakstam māla tāfelēs at-

stāja savus pirkstu nospiedumus, kas ir noticis īsi pirms Kris-

tus dzimšanas. Archaiologi Ķīnā atraduši zīmogotus dokumen-

tus, kuri pieder priekš Kristus dzimšanas laikmetam, un uz

tiem ir bijuši pirkstu nospiedumi. Ķīnā kā pirmais pirkstu no-

spiedumu identificētājs ir pieminēts kāds burtlicis Kin Kung

Yen apmēram 650. g. pēc Kristus dzimšanas. Pēc vēsturis-

kiem datiem tas ir viens no vēcākiem autoriem pasaulē, kurš

jau pietiekoši skaidri norāda uz daktiloskopiju kā līdzekli per-

sonības identificēšanai. Ķīnā ir atrodami 782. g. pēc Kristus

slēgti līgumi, kurus līguma slēdzēji ir apliecinājuši ar saviem

pirkstu nospiedumiem. Šīs vecās kultūras zemes likumu grā-
matā „Taiho" ir norādīts, ka pie laulību šķiršanas laulātais

draugs raksta laulātai draudzenei šķiršanas dokumentu; ja

rakstīt neprot, tad dokumentu uz laulātā drauga lūguma uz-

raksta un paraksta kāds cits, bet šķiršanas dokumentā izteiktā

apliecināšanai jāizdara rādītāja pirksta nospiedums. Tāpat ir

uzglabājušās ziņas par pirkstu nospiedumu mācību Ķīnā no

1278.—1850. gadam. Japānā vecākās atzīmes par pirkstu no-

spiedumiem ir atrodamas no 672. g. pēc Kristus dzimšanas.

Par Indiju ir norādījumi, ka pirkstu nospiedumi tur ir pie-

lietoti uz dokumentiem parakstu vietā jau tūlīt pēc Kristus

dzimšanas. Bet, ņemot vērā indiešu sapņaino dabu, raksta

Dr. Roberts Heindl's, un trūcīgos datus par daktiloskopijas vēs-

turi, ir domājams, ka tur pirkstu nospiedumi tikuši pielietoti
daudz agrāk nekā citās pasaules dalās. Pēc vairākiem gadu

simtiem par pirkstu nospiedumiem sāka interesēties arī Eiro-

pā. Pirms daktiloskopijas ievešanas Eiropā, personības identi-

ficēšanai pielietoja antropometriju. Antropometriju (cilvēka
ķermeņa atsevišķu dalu samēru attiecības) ap 80 gadiem uz-
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skatīja par vienu no labākām personības identificēšanas me-

todēm Eiropā. Ar šīs metodes ievešanu ir slavens franču zi-

nātnieks Bertillon's.

Bet jau 1877. g. pirkstu nospiedumu pētnieks W. Heršels

raksta, ka pēdējos 20 gados viņš tūkstošiem sagatavojis pirk-

stu nospiedumus un nācis pie slēdziena, ka pirkstu nospiedumi

ir līdzeklis, ar kuru ir iespējams personas identificēt.

1888. g. angļu pētnieks Francis Galtons savā priekšnesu-

mā izteica neuzticību antropometrijai, kā personības identifi-

cēšanas metodei. F. Galtons norādīja, ka ķermeņa daļas visu

mūžu nevar palikt vienādas un apšaubīja, vai tūkstošiem no-

ziedzniekus pēc šīs sistēmas var identificēt, norādīdams, vai

antropometrijas vietā personības identificēšanai nebūtu ieve-

dami pirkstu nospiedumi, kurus vieglāk sakārtot un klasificēt.

Šis uzskats radīja starp Galtonu Anglijā un Bertillon'u Fran-

cijā lielus strīdus. lecēla atsevišķu komiteju, kura negribēja

sarūgtināt Bertillon'u un 1895. g. iznesa īstu Salamana sprie-

dumu, ka blakus Bertillon'a aizstāvamai antropometrijai per-

sonības identificēšanai ir ievedama arī daktiloskopija.

Pēc pirkstu nospiedumu ilgākas un neatlaidīgākas pētīša-

nas neapšaubāmi pierādījās, ka pirkstu nospiedumi ir vienīgais

un drošākais personības identificēšanas līdzeklis, un 1902. g.

antropometriju Anglijā atmeta un tās vietā personības identifi-

cēšanai oficiāli ieveda daktiloskopiju. Tai pašā laikā daktilo-

skopiju ieveda Budapeštas un Vīnes policijas. Vācijā atseviš-

ķos policijas prezidijos daktiloskopiju ieveda nedaudz vēlāk,

Drēzdenē 1903. g. Tad, pēc Bertillon'a ilgākas pretošanās

daktiloskopiju ieveda Francijā un pēdīgi to ieveda arī Itālijā.

Šie izvilkumi no daktiloskopijas vēstures runā pietiekoši

skaidru valodu, ka daktiloskopiju nevar uzskatīt par jaunu zi-

nātni, bet tās sākums meklējams vairākus simtus gadus at-

pakaļ.

Tagad atliek apgaismot jautājumu, vai nav iespējams,

ka vairākiem individiem būtu vienādi pirkstu papillāro zīmju

veidojumi.

Ķīnā gadu simtiem ilgi ir pētīti pirkstu nospiedumi un nav

norādījumu, ka būtu atrasti kaut kur divām personām pilnīgi
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identiski pirkstu papillāro līniju veidojumi, tas pats sakāms arī

par Japānu. Ja arī Eiropas dažādās valstīs un Amerikā dak-

tiloskopiju oficiāli ieveda tikai 20. gadu simteņa sākumā, tad

to izdarīja pēc ilgākiem pētījumiem, kas deva pietiekoši pārlie-

cinošus rezultātus, ka nav diviem pirkstiem pilnīgi vienādi pa-

pillāro līniju veidojumi. Lielākās pasaules valstīs un lielās pil-

sētās, kā Londonā, Parīzē, Berlīnē, Čikāgā, Ņujorkā, policijas

prezidijos miljoniem reģistrē atsevišķu personu pirkstu nospie-

dumus (Čikāgā pāri par 9.000.000) un nav vēl bijis gadījums,

ka divu personu pirkstu nospiedumi būtu bijuši identiski. Pat

starp tuviem radiniekiem, kā vecākiem un bērniem, brāļiem

un māsām nav atrasti tādi, kuriem pirkstu papillāro līniju vei-

dojumi būtu pilnīgi identiski; arī dvīņiem, kuri gan dažkārt pēc

ārējā izskata, auguma, sejas pantiem, matu un acu krāsas, balss

un pārējām īpašībām ir tik uzkrītoši līdzīgi, ka tos grūti vienu

no otra atšķirt, pirkstu papillāro līniju veidojumi nav identiski;

pat Siāmas dvīņiem, kuri saauguši kopā, un par kuriem domā,

ka tanīs rit vienas un tās pašas asinis, pirkstu papillāro līniju

veidojumi nav identiski. Bieži gadās, ka divām personām ir vie-

nādi pirkstu nospiedumu pamatveidojumi, un nespeciālistam

var likties, ka tie ir identiski, bet sīkāki; pētījumi rāda pretējo.

Uz fotouzņēmuma „1" un „la" dvīņu viena brāļa divu

dažādu pirkstu nospiedumi, kuri pēc vispārējā veidojumi ir sav-

starpēji uzkrītoši līdzīgi, tomēr abu šo pirkstu nospiedumu at-

sevišķas „minutiae" un to atrašanās vietas nesakrīt. Tā uz

fotouzņēmuma „1" ar, „a, b, c, d, c, f, g, h, i, k, 1, m" apzī-

mētas tādas pat „minutiae", kuras pilnīgi atrastos tais pat vie-

tās, tās pat personas otrā, uz fotogrammas „la" attēlotā pirk-
sta nospiedumā nav atrodamas.

Tāpat dvīņu otrā brāļa divu pirkstu nospiedumi, kuri at-

tēloti uz fotouzņēmuma „2" un „2a" pēc papillāro zīmējumu

vispārēja veidojuma ir uzkrītoši līdzīgi, bet arī šeit uz foto-

uzņēmuma „2a" attēlota viena pirksta nospiedumā ar I—l 21—12

apzīmētās „minutiae" ar tādām pat atrašanās vietām nav sa-

stopamas tās pašas personas otrā, uz fotouzņēmuma „2" at-

tēlota, pirksta nospiedumā.
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Grūti arī iedomāties, ka daba diviem individiem visos

mikroskopiskos sīkumos spētu veidot pilnīgi matēmatiski vie-

nādus papillāro līniju zīmējumus un tiem būtu matēmatiski vie-

nādas atrašanās vietas. Droši var apgalvot, ka uz viena un

tā paša koka, tūkstošiem un tūkstošiem esošās lapas, kuras aug

un veidojas pie caurmērā vienādiem apstākļiem, neatradīsies
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divas lapas, kuras būtu matēmatiski visos mikroskopiskos sī-

kumos pilnīgi vienādas. Dabā tas nekad neatgadās.

Attiecībā uz pirkstu papillāro līniju veidojumiem Galtons

norāda, ka ir iespējams 64 miljardus (64.000.000.000) dažādu

pirkstu papillāro līniju veidojumus praktiski diferencēt.

Uz fotouzņēmuma Nr. 3 attēloti stipri palielināti pirksta no-

spieduma papillāro līniju veidojumi un nav nemaz iedomājams,

ka tieši tādās pat atsevišķās „minutiae", kuras apzīmētas ar

I, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. XI, XII, XIII un tādās pat

atrašanās vietās un savstarpējās attiecībās varētu sastapt kā-

dā citā pirksta nospiedumā.

Man nāk prātā kāda lieta, kurā kā vienīgais pastrādāta

nozieguma pierādījums bija pirksta nospiedums; apsūdzētais

stūrgalvīgi liedzās, kā arī aizstāvis izteica šaubas daktilosko-

pijai, tomēr tiesa apsūdzēto notiesāja; presē parādījās sensācio-

nāls uzraksts «Vienīgais pirksts pasaulē". Vēlāk uzzināja, ka

apsūdzētais otrā instancē vaļsirdīgi atzinies. Un var pilnīgi

droši teikt, ka ikkatrs — viens pirksts, papillāro līniju veido-

juma ziņā, ir vienīgais pasaulē.

Beidzot jāatzīmē, ka sevišķi svarīgi ir vēl tas, ka pirkstu

papillāro līniju veidojumi visā cilvēka mūžā, sākot no dzimša-

nas un beidzot ar nāvi, nemainās.
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Likumdošana

Likumdošana 1936. g. I ceturksnī.

Starptautiskā satiksmē izsludināts Likums par 1935. g.

4. decembra Nolīgumu starp Latviju un Vāciju par savstarpēju preču

apgrozību» (Lik. krāj. 220/35), Likums par papildu protokolu pie Tallinā

1927. g. 23. februārī parakstītā „Protokola par grozījumiem Rīgā, 1920. g.

19. oktobrī starp Latviju un Igauniju noslēgtā konvencijā par valsts ro-

bežu un pierobežas joslā dzīvojošo pilsoņu tiesībām un Tallinā 1923. g.

i, novembrī noslēgtā papildlīguma robežas jautājumos" (Lik. krāj. 9),

Likums par papildu protokolu un notu apmaiņu" pie Rīgā 1932. gadā 14.

novembrī parakstītā „Protokola par grozījumiem pie papildu vienošanās

pie saimnieciskā pagaidlīguma starp Latviju un Igauniju" (Lik. krāj. 10),

Protokols pie 1935. g. 10. aprīlī noslēgtās klīringa vienošanās starp Lat-

viju un Igauniju (Lik. krāj. 11), un Beigu protokols pie Rīgā 1932. g.

14. novembrī parakstītā „Protokola par grozījumiem pie papildu vieno-

šanās pie saimnieciskā pagaidlīguma starp Latviju un Igauniju" (Lik.

krāj. 12).

Likums par valsts saimniecisko padomi (Lik. krāj.

219/35) saimnieciskās dzīves likumu došanai radījis pilnīgi jaunu insti-

tūtu. Tāpat izdoti jauni Likums par Latvijas tirdzniecības un rūpnie-

cības kameru (Lik. krāj. 217/35), Likums par Latvijas amatniecības ka-

meru (Lik. krāj. 218/35), Likuims par lauksaimniecības kameru (Lik.

krāj. 4).

Liela un paliekoša nozīme piešķirama Likumam par Nacionālās

celtniecības komiteju (Lik. krāj. 7), Likumam par Latvijas

vēstures institūtu (Lik. krāj. 8), un Latvijas vēstures

institūta statūtiem (Lik. krāj. 14).

Valsts dienestu skar daži grozījumi Valsts civildienesta noli-

kumā (Lik. krāj. 203/35), Noteikumi par 27°/o piemaksas atcelšanu Valsts-

papīru spiestuves un Izglītības ministrijas mācības līdzekļu nodaļas dar-

biniekiem (Lik. krāj. 204/35), grozījumi noteikumos par armijas spiestuvi

(Lik. krāj. 206/35) un plašāki grozījumi un papildinājumi likumā par

pensijām 1. daļā (Lik. krāj. 209/35).

Valsts drošībai pagarināts kara stāvoklis (Lik. krāj. 17) un

izdots likums par policijas skolu (Lik. krāj. 16).
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Lauksaimniecības veicināšanai papildināts sēklas tirdz

niecības un tās kontroles likums (Lik. krāj. 18), Latvijas zemnieku kre

dita bankai dota iespēja pirkt un pārdot nekustamas mantas un tās pē

vajadzības sadalīt vai apvienot, papildinot bankas statūtu 27. p. (Li

krāj. 207/35). Dažu lauksaimniecības rakstura valsts aizdevumu parkā
tošanas likums pārgrozīts (Lik. krāj. 27).

Tautsaimniecībā izsludināts Likums par valsts budžetu (Li

krāj. 25), pieņemti pārgrozījumi Kreditnolikutmā (Lik. krāj. 210 un 211/3

19, 24 un 26), tāpat pārgrozīti un papildināti muitas tarifi (Lik. krā

215/35) un muitas nolikums (Lik. krāj. 23). Daži grozījumi ievesti sped
cijas un noliktavu akciju sabiedrību statūtos (Lik. krāj. 2).

Izglītības laukā izdoti Noteikumi par atlīdzību skolu* valdēm

(Lik. krāj. 205/35) un skolu saraksts, kuru apmeklēšana dod tiesību a

likt iesaukšanu obligātoriskā kara dienestā saskaņā ar karaklausības 1

kuma 35. pantu (Lik. krāj. 212/35).

Tautas veselības labā ievesti grozījumi augu aizsardzības 1

kumā (Lik. krāj. 13), izdots likums par mākslīgām saldvielām (Lik. krā

15) un Ķemeru sēravotu iestādes statūti (Lik. krāj. 21); Ārstniecības no-

likums papildināts ar noteikumiem slimo kasu aptiekām (Lik. krāj. 1).

Pašvaldības dzīvē atcelti likumi par apriņķu pašvaldībām v

likumā par pagastu pašvaldību grozīta un papildināta VII nodaļa pa

pašvaldības iestāžu darbības pārraudzību (Lik. krāj. 214/35).

Vēl minami pārgrozījumi likumā par ārvalstnieku ieceļošanu, iz

ceļošanu un uzturēšanos Latvijā (Lik. krāj. 216/35), papildinājumi liku

mā par pārgrozījumiem zemes grāmatu lietās Latgalē (Lik. krāj. 213) v

pārgrozījumi likumā pan nekustamas mantas iegūšanu (Lik. krāi. 20

Izdots jauns likums par ārzemju pasēm (Lik. krāj. 22). J. D.
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Tieslietu resora darbība

Paskaidrojums pie pārgrozījumiem un papildinājumiem

Notāriāta nolikumā.

I.

Pilsētu pašvaldības likums uzliek pilsētu valdēm par

pienākumu vest sarakstus par pilsētu robežās esošiem grunts-

gabaliem un citu nekustamu mantu.

Šo sarakstu vešanai pilsētu valdēm nepieciešamas ziņas

no zemes grāmatu nodalām, it sevišķi par pārmaiņām nekus-

tamas mantas īpašnieku sastāvā, jo daudzos gadījumos, kad,

piem., nekustama manta pāriet citās rokās mantošanas vai

publisku izsolu ceļā, šīs ziņas līdz pilsētas valdēm nemaz ne-

nonāk.

Notāriāta nolikuma 178
1

.
pants gan uzliek zemes grāmatu

nodaļām par pienākumu ziņot attiecīgām apriņķu vai pilsētu

valdēm par nekustamas mantas pāreju, bet tas attiecas vie-

nīgi uz Latgali. Bez tam 178
1

. pants pastāvošā redakcijā uz-

skatāms par neskaidru.

Latvijas pilsētu savienība lūdz Tieslietu ministriju iero-

sināt Notāriāta nolikuma grozījumu, kas turpmāk noteikumos

par ziņu sniegšanu attiecinātu arī uz pārējo Latvijas dalu.

Atzīstot par dibinātu pilsētu savienības lūgumu, Notāriā-

ta nolikumu varētu papildināt ar jaunu 356
1

. pantu, kas turp-

māk uzliktu zemes grāmatu nodaļām pienākumu ziņot pilsētu

valdēm par nekustamas mantas pāreju.

Tā kā 178
1

.
panta minētās pašvaldības iestādes vairs ne-

pastāv, tad arī 178
1

. panta redakcija grozāma, pieskaņojot to

projektētā 3561

. panta noteikumiem.

D.

Civ. proc. nolik. 1002. p. 1935. g. 20. maija grozījumi uz-

likuši valsts pārvalžu iestādēm pienākumu maksāt tiesu un

kancelejas nodevu.

377



Šo noteikumu piemēro arī zemes grāmatu nodaļas, prasot

no valsts pārvaldēm kancelejas nodevas samaksu par zemes

grāmatu reģistru foliju lasīšanu.

Valsts pārvaldes seko zemes grāmatu ierakstiem un pār-

mainām nekustamas mantas īpašnieku sastāvā publiskās inte-

resēs, kas izpaužas valsts tiesiskā un saimnieciskā nostipri-

nāšanā, pareizā nodokļu uzlikšanā un statistisku datu vākšanā.

Šī iemeslu dēl valsts pārvaldes būtu atsvabināmas no

privātpersonu maksājamās kancelejas nodevas. Tas panākams

papildinot Notāriāta nolikuma 369. p. 2. pkt. piezīmes 9. punktu

ar jaunu piezīmi.

111.

1901. g. izdots likums par lauku nekustamas mantas

kadastru Vidzemē. Šinī sakarībā ar 1911. g. 29. maija likumu

papildināts Notāriāta nolikums ar 340
1

.
un 364

1

. pantiem.

1931. g. izdots likums par lauku nekustamas mantas ka-

dastru. Šis likums jau attiecināts uz visu Latviju. Lai zemes

vērtēšanas daļa varētu veikt viņai ar likumu uzlikto kadastrā-

lās vērtēšanas turpināšanu un papildināšanu (kadastra likuma

V. daļa), jādod zemes vērtēšanas daļai iespēja bez Vidzemes

arī pārējā Latvijā sekot pārmaiņām lauku nekustamas mantas

sastāvā un viņu kadastrālā vērtībā. Šinī nolūkā pārgrozāmi

Notāriāta nolikuma 340
1

.
un 364

1

. panti, attiecinot pēdējos uz

visu Latviju.

Tā kā agrārās reformas likuma 11. daļas 34., 40. un 43.

pantu pamata jau piešķirts ļoti liels skaits valsts zemes fonda

objektu, kuru korroborēšana notiek bez 340
1

. pantā paredzētā

plāna iesniegšanas zemes grāmatu nodaļai, tad 340\ pantā

taisītā piezīme, ka uz agrārās reformas lik. 34., 40. un 43. pan-

tos paredzētiem gadījumiem neattiecas 340
1

. p. noteikumi.

Tieslietu ministrs H. Apsīts.

Paskaidrojums pie pārgrozījumiem un papildinājumiem

likumā par pilsētu bāriņtiesām.

Likuma par pilsētu bāriņtiesām (Lik. kr. 1934. g. 231.) 19.

panta redakcija runā par bāriņtiesu, „kuras iecirknī dzīvo aiz-
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bilstamie", lai gan te jāsaprot bāriņtiesa, kas pārzin saskaņā

ar likuma 16. vai 17. pantu nodibinātu aizbildnību vai aizgād-

nību. Varbūtējo pārpratumu novēršanai un minēto pantu sa-

skaņošanai 19. pants pārrediģēts, norādot līdz ar to pantā ne

tikai uz aizbildnību, kā tas bija līdzšinējā redakcijā, bet arī

uz aizgādnību.

Ar 19. panta grozījumu pēdējais it kā nonācis pretrunā

ar 21. pantu. 19. panta beigu daļā sacīts, ka aizgādņi vai aiz-

bildņi piesūta norēķinus bāriņtiesai, kas pārzin aizbildnību

vai aizgādnību uz 16. vai 17. panta pamata. Turpretim 21.

pants nosaka, ka pilsētu bāriņtiesu kompetences sniedzas tik

tās pilsētas administrātīvās robežās, kurā tā nodibināta, iz-

ņemot 17. pantā paredzētos gadījumos. Pārpratumu novēr-

šanai tamdēļ grozāms 21. pants, atvietojot aizrādījumu uz 17.

pantu ar aizrādījumu uz 17. un 19. pantu.

Ar 22. panta grozījumu piekritības strīdi starp bāriņtie-

sām vai bāriņtiesu un pagasttiesu, ja tās atrodas dažādu ap-

gabaltiesu apgabalos, nodoti Tiesu palātas izšķiršanai, saska-

ņojot tādā veidā 22. pantu ar 17. pantu (m fine).

Sevišķa žurnāla vešana, bāriņtiesas lēmumu ierakstīša-

nai, atzīta par neērtu un darbību apgrūtinošu; kādēļ, lietderī-

bas labā, 24. pantā vārdi „sevišķā žurnālā" atvietoti ar vār-

diem „protokolā vai uzrakstāmi atsevišķi".

Ņemot vērā, ka pilsētu bāriņtiesu darbība bieži saistīta

ar publiskām interesēm, kuru labad viņām dažreiz jārīkojas

pēc savas iniciātīvas, ievests jauns 20
1

.
pants, kas dod iespēju

bāriņtiesai ievākt lietas apstākļu noskaidrošanai vajadzīgās

ziņas un pierādījumus. Šajā pašā sakarībā ievests 20
2

.
pants,

kas dod iespēju aicināt un nopratināt lieciniekus tādā pašā

kārtībā, kā tas notiek tiesu iestādēs.

Ar 241

.
pantu izšķirts līdz šim neskaidrais jautājums par

bāriņtiesu lēmumu izpildīšanu, uzliekot šo pienākumu policijai.

Tieslietu ministrs H. Apsīts.
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Paskaidrojums pie pārgrozījumiem Tiesu iekārtas likumos.

Tiesu iekārtas likuma (1924. g. izd.) 23. p. nosaka, ka

miertiesnešiem lūgumi jāpieņem visur un katrā laikā, kā arī

vajadzības gadījumos jāiztiesā lietas tajās vietās, kur tās cē-

lušās. Šim noteikumam nav praktiskas nozīmes, jo grūti ie-

domāties personas „vajadzību" iesniegt miertiesnesim savu

lūgumu „katrā laikā". Bez tam ieinteresētās personas parasti

savus lūgumus iesniedz miertiesnesim viņa darba vietā un

laikā. Šai sakarībā 25. p. redakcija attiecīgi pārrediģēta.

Līdz šim miertiesneša sekretāra pienākumi bija uzskaitīti

Tiesu iek. lik. 29. p., kuros ietilpa pārzināt kanceleju, uzgla-

bāt aktis un dokumentus, izdot ar savu parakstu ziņas, kā

arī miertiesneša uzdevumā parakstīt pavēstes un vest sēžu

protokolus. Tomēr bez šiem pienākumiem sekretāram ir vēl

citi svarīgi pienākumi, kā, piem., saņemt un uzglabāt naudas

summas un vērtslietas. Tā kā līdzšinējā Tiesu iek. lik. 29.

panta redakcijā svarīgākās sekretāra kompetences bija uz-

skaitītas, tad iznāca, ka par naudas summām un vērtslietām,

kuras sekretārs saņēma, tas it kā nenestu atbildību. Līdz šim

arī lūgumus varēja pieņemt tikai miertiesnesis, kādēļ mier-

tiesneša prombūtnes laikā ieinteresētām personām bija jā-

ierodas otrreiz vai arī lūgums neoficiālā kārtā jāatstāj kan-

celejā.

Grozot 29. p. redakciju, domāts sekretāra pienākumu ap-

mērus paplašināt attiecinot viņus uz visiem svarīgākiem se-

kretāra amata pienākumiem, kuri tam uzlikti.

Tiesu iekārtas likumu (1924. g. izd.) 350. p. paredz, ka

tiesu amatu kandidāti pastāv pie Tiesu palātas un apgabaltie-

sām. Dzīve rāda, ka kandidātu sagatavojums Tiesu palātā

vien, neiepazīstoties ar apgabaltiesu un tām padotu iestāžu

darbību, ir ļoti vienpusīgs un nedod vajadzīgās zināšanas pat-

stāvīgam darbam zemākās tiesu iestādēs, no kurām katram

kandidātam jāiesāk sava patstāvīgā darbība tiesu resora ama-

tos. Arī kandidāta darbam Tiesu palātā būtu lielāka vērtība, ja

kandidāts jau būtu iepazinies ar to iestāžu darbību, kuras kon-

trole un pārbaudīšana piekrīt Palātai kā augstākai instancei.

Lietderības labā atzīts par pareizu grozīt likumu, nosakot, ka
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kandidāti pastāv tikai pie apgabaltiesām, kurām uzticēta kan-

didātu sagatavošana. Tiesu palātai paredzēts piekomandēt

tikai tādus kandidātus, kas ieguvuši praktisku sagatavojumu

apgabaltiesā un vecākā kandidāta amata pakāpi. Šai nolūkā

grozīts Tiesu iekārtas likumu 358. pants un citos attiecīgos

pantos svītrots norādījums uz Tiesu palātu. Jāpiezīmē, ka

noteikšana par kandidātu iecelšanu un Sadalījumu starp apga-

baltiesām joprojām atstāta Tiesas palātas priekšsēdētājam,

vienojoties ar prokuroru.

Piemērojot Tiesu iekārtas likumu 361. p. piezīmi līdzši-

nējā redakcijā nebija pilnīgi skaidrs, vai, runājot par 3 gadu

laikā dabūto atalgojumu, likums saprot tikai vecākā kandidāta

atalgojumu, vai arī ar atalgojumu būtu jāsaprot kā agrāk

maksātais jaunākā kandidāta atalgojums, tā atalgojums, ko

kandidāts saņēmis izpildot vakantu amatu tiesu resorā. Arī

piezīmes beigās paredzēto aizliegumu — saņemt pēc 3 gadu

notecējuma kandidāta atalgojumu — dažkārt iztulko paplaši-

nāti, secinot, ka ja persona zaudē tiesību uz kandidāta atalgo-

jumu, tad jo vairāk tāda persona nevar saņemt augstāku

atalgojumu, kaut arī viņa izpilda vakantu vietu.

Neskaidrību novēršanai piezīmes redakcija grozīta. Gro-

zījuma pamatdoma tā, ka vecākam tiesu amatu kandidātam,

viņa dienesta gaitai normāli noritot, jātop stādītam priekšā

iecelšanai kādā no tiesu resora amatiem 3 gadu laikā pēc

vecākā kandidāta amata pakāpes iegūšanas. Šajā 3 gadu lai-

kā ieskaitāms kā tas laiks, ko persona pēc vecākā kandidāta

pakāpes iegūšanas nostrādājusi ar atalgojumu, tā arī bez atal-

gojuma, un neatkarīgi no tā, vai šajā laikā viņa saņēmusi

kandidāta vai izpildāmam vakantam amatam noteiktu atalgo-

jumu. Pēc 3 gadiem kandidāts, kas nav stādīts priekšā iecel-

šanai, zaudē tiesību uz kandidāta atalgojumu. Ja jau 3 gadu

laikā kandidāts nav varējis pierādīt savas spējas un gatavību

patstāvīgam darbam, tad nav pamata šādu personu turpmāk

algot kā kandidātu. Aizliegums maksāt atalgojumu attiecas

tikai uz kandidāta atalgojumu, jo ar to domāts atbrīvot atalgo-

jamu vietu citām personām, bet likums nedomā aizliegt mak-

sāt kandidātam, kaut arī pēc 3 gadu notecējuma, to atalgo-
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jumu, kas viņam pienākas kā vakanta tiesu resora amata iz-

pildītājam un tieši par šāda amata izpildīšanu. Un tikai, ja
šāda vakanta amata izpildīšana nenoslēdzas ar kandidāta ie-

celšanu šajā amatā, vai priekšā stādīšanu iecelšanai citā tiesu

resora amatā un ja kandidātu atsauc no izpildāmā amata, pie
kam trīs gadi no vecākā kandidāta pakāpes iegūšanas note-

cējuši, tad pēc atkomandēšanas kandidātam tieši kandidāta

algu izmaksāt nevar, jo prezumējams, ka tāda persona darbā

tiesu resora amatos nav piemērota un būtu nelietderīgi patu-
rēt viņu, ņemot ar to iespēju algot citu spējīgāku personu.

Tā kā var būt gadījumi, kad vecākais kandidāts ne-

avansē nevis savas nespējas dēl, bet aiz citiem no viņa ne-

atkarīgiem apstākļiem (piem., vakantu vietu trūkums), tad pie-

zīmes beigās paredzēts izņēmums, pēc kura atsevišķos gadī-

jumos kandidāta atalgojumu var maksāt arī pēc 3 gadu no-

tecējuma, bet katrā tādā gadījumā nepieciešama Tieslietu mi-

nistra atļauja.

No otras puses apgabaltiesas priekšsēdētājam dota iespēja

atņemt kandidātam piešķirto atalgojumu, ja priekšsēdētājs at-

zīst, ka kandidāta darbība nav apmierinoša. Šāda iespēja,

cerams, pamudinātu kandidātus centīgi sagatavoties saviem

nākamiem tiesneša uzdevumiem.

Bez tam pārgrozījumi Tiesu iekārtas likumos paredz, ka

Tiesu palātas priekšsēdētājs, vienojoties ar prokuroru, var

pārcelt tiesu amatu kandidātu no vienas apgabaltiesas uz otru.

Šis pārgrozījums ievests lietderības nolūkā, lai Tiesu palātas

priekšsēdētājam būtu iespējams darba apstākļu dēl kandidā-

tus piekomandēt no vienas tiesas otrai.

Atzīts par lietderīgu zemes grāmatu nodalu priekšnieku

maksimālo vecumu noteikt uz 60 gadiem, līdzšinējo 65. g.

vietā, kamdēļ Tiesu iek. lik. 155
1

. panta (Lik. kr. 1934. g. 224)

otrās daļas trešā rindkopā svītrojami vārdi „zemes grāmatu

nodalu priekšniekiem", un tās pašas daļas ceturtā rindkopā

vārdi „priekšnieku palīgiem" atvietojami ar vārdiem priekš-

niekiem un viņu palīgiem".

Tieslietu ministrs H. Apsīts.
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Zvērinātā advokātūra

Ziņas par zvērinātās advokātūras sastāvu.

Uz 1936. g. 1 janvāri bija zvērinātu advokātu:

Rīgas apgabaltiesas rajonā 181

Jelgavas apgabaltiesas rajonā 22

Liepājas apgabaltiesas rajonā 16

Daugavpils apgabaltiesas rajonā ....
14

Kopā 233

un zvērināto advokātu palīgu:

Rīgas apgabaltiesas rajonā 142

Jelgavas apgabaltiesas rajonā 17

Liepājas apgabaltiesas rajonā 7

Daugavpils apgabaltiesas rajonā ....
8

Kopā 174

1935. gadā no jauna uzņemtas zvērinātu advokātu palīgu

skaitā pavisam 19 personas, bet zvērinātos advokātos no ma-

ģistratūras 1 persona. Miruši 9 zvērināti advokāti un 1 pa-

līgs. Atskaitīti 3 zvērināti advokāti un 7 palīgi; strīpoti (sa-

skaņā ar pārgrozījumu tiesu iekārtas likumos — Lik. kr. 1935.

g. 15. — pārējās noteikumu 2. p.) 5 zvērināti advokāti un 6

palīgi.

Uz 1936. g. 1. janvāri advokātūras locekli pēc tautī-

bām sadalās sekoši:

No 233 zvērināt, advokātiem: No 174 zvēr. adv. palīgiem:

Tautība Skaits %no kopskaita Tautība Skaits %no kopskaita

Latvieši 99 42,49 Latvieši 94 54,02

Vācieši 65 27,89 Vācieši 29 16,67

Žīdi 45 19,31 Žīdi 38 21,84

Krievi 15 6,43 Krievi 11 6,32

Poli 6 2,57 Poli 2 1,15

Citu tautību 3 1,28 Citu tautību — —
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Sieviešu — zvērinātu advokātu Sieviešu — zvērinātu advokātu

— 5, resp. 2,10% palīgu — 25, resp. 14,36%

Zvērinātu advokātu padomes juridiskā konsultā-

cijā pēc palīdzības 1935. g. griezušās pavisam 5452 perso-

nas; no maksas atsvabinātas 2795 personas. Izgatavoti rak-

sti: par brīvu — 421, par maksu — 779.

K.
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Ārzemes

Jauns biedrību likums Lietavā.

1936. g. 1. februārī Lietavas Valdības Vēstnesī publicēts

jauns Lietavas biedrību likums, kura principi ir visai īpatnēji

un krasi atšķiras no parastiem, ari pie mums, mūsu biedrību

likumā pieņemtiem principiem.

Tā, biedrības nereģistrē vis tiesa, bet iekšlietu ministrija,

kur ievests sevišķs biedrību reģistrs (§ 4).

Biedrības nodibināšanai nepieciešama iekšlietu ministra

atļauja; arī biedrības statūtus var grozīt vienīgi ar iekšlietu

ministra piekrišanu, tāpat atvērt biedrības nodaļas (§ 3, 11).
Biedrības dibinātājiem jābūt Lietavas pilsoņiem, ne jaunākiem

par 24 gadiem (§ 7). Atļaujot biedrību dibināt, iekšlietu mi-

nistrs apstiprina tās statūtus un tos ieraksta biedrību reģistrā,

ar ko biedrība uzskatāma par nodibinātu un var uzsākt dar-

bību (§ 9). Ja biedrības valde nesastādās 6 mēnešu laikā,

vai biedrības nodala 3 mēnešu laikā, apriņķa priekšnieks to

slēdz (§ 10).

Valdes locekļiem jābūt Lietavas pilsoņiem, ne jaunākiem

par 24 gadiem; ārzemnieki tādi var būt vienīgi ar iekšlietu

ministra atjauju (§ 14). Valdes locekļiem — Lietavas pilso-

ņiem jāpārvalda valsts valoda, kā mutiski, tā rakstiski; valsts

valodas prašanu var pārbaudīt (§ 15). Valdes sastāvs un ikkat-

ra valdes locekļa pienākumi jādara zināmi biedrību reģistram

un apriņķa priekšniekam. Visu valdes sastāvu ieraksta biedrību

reģistri un tikai pēc tam valde var stāties pie savu pienākumu

pildīšanas. lekšlietu ministram ir tiesība valsts vai tautas dro-

šības, vai arī valsts vai tautas citu interešu labā atcelt biedrī-

bas vai tās nodaļas valdi vai atsevišķus valdes locekļus, pēc

kam tie 3 gadu laikā nevar sastāvēt biedrības (nodaļas)

valdē (§ 18).

Karogus un formas tērpus vai citāda veida pazīšanas no-
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zīmes biedrība un tas nodaļas var iegadāties tikai ar iekšlietu

ministra atļauju (§ 26).

Biedrību protokoli, pārskati, biedru grāmatas, budžets un

naudas grāmatas rakstāmi lietaviešu valodā. Parallēli var

vest grāmatas arī citā valodā, tomēr tiesiska nozīme ir vie-

nīgi ierakstiem valsts valodā (§ 29). Protokoli, pārskati, grā-

matas, budžetiem to noraksti vai izraksti uz pieprasījumu jā-
iesniedz biedrību reģistram vai apriņķa priekšniekam.

Biedrībā jābūt vismaz 12 biedriem; pretējā gadījumā ap-

riņķa priekšnieks biedrību slēdz (§ 32).
Biedrībai ir juridiskas personas tiesības, tomēr iegūt ne-

kustamu īpašumu tā var tikai ar iekšlietu ministra atļauju

(§ 42).

Apriņķa priekšniekam ir tiesība brīdināt biedrību vai arī

apturēt tās darbību, ja biedrība pārkāpj statūtu noteikumus

vai nepilda biedrību likuma prasības; ja 6 mēnešu laikā nepa-

reizības nav novērstas, iekšlietu ministrs var biedrību slēgt

(§ 46). Valsts vai tautas drošības vai citu interešu labā iekš-

lietu ministrs var apturēt biedrības darbību uz laiku līdz 6

mēnešiem, vai biedrību slēgt (§ 48).

Biedrības, kurām ir vieni un tie paši vai vienādi mērķi,

iekšlietu ministrs var apvienot, saskaņā ar ministru kabineta

speciāli izdotiem noteikumiem (§ 55.). Ari biedrību savienības

dibināšanai vajadzīga iekšlietu ministra piekrišana (§ 57). Ja

savienībā mazāk par 2 biedrībām, apriņķa priekšnieks to slēdz

<§ 59).

Biedrības, ko nodibina personas, kas nav Lietavas pa-

valstnieki, padotas šim pašam likumam, tomēr Lietavas pil-

soņi nevar būt šādā biedrībā dibinātāji, biedri, nedz valdes

locekļi; tāpat šādas biedrības nevar iestāties biedrību savie-

nībā un tām nav tiesību nodarboties ar politisku darbību

(§ 63).

Jau pastāvošam biedrībām ir jāpārkārto savi statūti pēc

jaunā biedrību likuma prasībām, un šādi pārkārtoti statūti 2

mēnešu laikā jāiesniedz iekšlietu ministram. Biedrība, kas to

nav izdarījusi, vai līdz 1936. g. 1. jūlijam nav saņēmusi iekš-
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lietu ministra atļauju darbības turpināšanai — uzskatāma nar

slēgtu. M.

Polijas likumdošana 1935. gadā.

Sniedzot šo pārskatu par Polijā 1935. gadā publicētiem
likumiem un ministru rīkojumiem,

1
mēs mēģināsim apskatīt

šeit tikai raksturīgākos no tiem, kas varētu interesēt arī mū-

su lasītājus.

Pirmām kārtām šeit minams 1935. g. 25. aprīlī publicētais

plašais likums par autora tiesībām. Tajā apvienoti
visi 1926. g. autora tiesību likuma grozījumi un papildinājumi,

kas bij pieņemti no 1927. — 1935. g. g.

Šis likums sastāv no 79 plašiem pantiem. 1. pantā ir uz-

skaitīts viss tas, kas var būt par autora tiesību priekšmetu.

Par to var būt katrs garīgās darbības rezultāts no tā momen-

ta, kad tā jau ir konkretizējusies, vienalga, kādā veidā tas arī

nenotiktu, bet tikai tāda, kurai ir personīgas radošas darbības

pazīmes. Šurp attiecināmi it sevišķi: a) Visi darbi, sastādīti

ar mutes vārda, raksta vai iespieduma palīdzību. Tālāk iz-

smeļoši uzskaitīts viss, kas var izcelties šādā ceļā, uz ko tad

arī būtu attiecināms likums par autora tiesībām, b) Jebkura

rakstura mūzikālas kompozicijas un pie tam ne tikai patstā-

vīgas, bet arī tādas, kas apvienotas ar tekstu, c) Visi darbi

grafikas un plastikas nozarē, kā: dažādi zīmējumi, glezno-

jumi, vara griezumi un litogrāfijas, tēlnieku un gravieru dar-

bi, architektūras un izgreznojumu darbi, neatkarīgi no vinu

rakstura un vērtības, tāpat arī visi uzņēmumi, zinātniskas

illūstrācijas, kartes un taml. Pie tam aizsargājams ne tikai šo

darbu gala rezultāts, bet arī viņu skicējumi, modeli un taml.

d) Radoša darba rezultāti ritmikas un mīmikas nozarē, dzī-

vas bildes, kinematogrāfijas un tai līdzīgas produkcijas, kas

saglabāti ainās, zīmējumos, fotogrāfijās vai arī tikai noteik-

tas personu grupas atmiņā.

Šis likums aizsargā arī citu personu radošā darba pār-

strādājumus, kā, dažādus tulkojumus, pārlikumu kādā citā

1 Šis pārskats sastādīts pēc oficiālā Polijas likumu un rīkojumu

tulkojuma vācu valodā JPolnische Gesetze und Verordnungen" par

1935. g.
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mākslas technikas nozarē, pārstrādājumus mēchaniskiem mū-

zikas instrumentiem, kinematogrāfiskām filmām un taml.

(2. p.). Šie darbi tomēr izvedami tikai ar oriģināla radītāja

piekrišanu, izņemot tikai tos gadījumus, kad autora tiesības

uz oriģināldarbu jau izbeigušās. Atļauja zaudē savu spēku, ja

5 gadu laikā pārstrādājums nav publicēts.

Uz fotogrāfijai līdzīgā ceļā radītiem darbiem jāatzīmē, ka

autors visas tiesības atstāj sev, pretējā gadījumā tie zaudē šī

likuma aizsardzību (3. p.).

Par autora tiesību priekšmetu nevar būt: 1) likumi, rī-

kojumi, tiesu un c. spriedumi, kā arī dažādu iestāžu publicētie

raksti un formulāri; 2) vienkārši preses ziņojumi kā: vietējās

un tekošas ziņas un taml. (4. p.).

5. p. ir uzskaitīti noteikumi, kas nepieciešami, lai autoru

darbi (1. —3. pp. nozīmē) baudītu šī likuma aizsardzību: 1)

ka autori ir Polijas pilsoņi vai Polijā dzīvojoši

2) ka darbi pirmo reizi parādījušies Polijā vai arī vienā laikā

Polijā un ārzemēs; 3) ka tie pirmo reizi publicēti polu valodā;

4) ka aizsardzība dota uz starptautiskās vienošanās vai sav-

starpības principa pamata.

Par autora tiesību subjektu var būt vienīgi autors, t. i.

darba radītājs. Ja tas nav pierādāms, tad par autoru uzska-

tāma tā persona, kuras vārds atzīmēts uz darba vai kas uz-

dots pie darba uzvešanas (6. p.). Autora tiesības pieder arī

tām personām, kas izdod dažādus tautas dziesmu, pasaku un

taml. krājumus, bet tikai tādus, kam ir radoša darba pazīmes

(7. p.). Pie atsevišķu darbu kopojuma izdošanas autora tie-

sības pieder visa darba izdevējam, bet uz atsevišķām dalām

— to autoriem, tikai 3 gadu laikā viņiem nav tiesības šos dar-

bus izdot citur. Laikrakstu līdzdarbinieki var savus darbus

pēc publicēšanas vienā laikrakstā izdot arī citos. Tas atkrīt

gadījumā, ja laikrakstā bez autora vainas 3 mēnešu laikā nav

vairs parādījies darba turpinājums. Uz nedalāmiem darbiem,

kurus sastādījuši vairāki autori, attiecināmi kopīpašuma no-

teikumi (8. p.).

Anonimu un ar pseudonimu izdoto darbu autora pārstā-
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vis ir izdevējs. Pārstāvība attiecas arī uz personīgo tie-

sību aizsardzību. Tā izbeidzas, kad autors paziņo atklātībai

savu vārdu (9. p.).

Autora tiesības uz fotogrāfijas darbiem vai tādiem, kas

radušies fotogrāfijai līdzīgā veidā, uz kinematogrāfiskām fil-

mām un mūzikas darbu pārstrādājumiem mūzikas instrumen-

tiem pieder to uzņēmējam, bet pie darbu pasūtīšanas — to pasū-

tītājam (10. p.).

Kas attiecas uz autora tiesību saturu, tad tam ir tiesība

rīkoties ar savu darbu pilnīgi brīvi. Viņš lemj par tā publi-

cēšanu, reproducēšanu resp. izplatīšanu un nosaka, kādā vei-

dā tas būtu izdarāms. Katram autoram pieder arī personīgo

tiesību aizsardzība neatkarīgi no tā, vai autora tiesības kā

tādas pastāv vai nē (12. p.).
13.—20. p. p. ieskaitot iet runa par autora tiesību ierobe-

žojumiem. Rakstniecības laukā katram ir tiesības (13. p.):

1) norakstīt preses pārrunu rakstus par saimnieciskiem, poli-

tiskiem vai reliģijas jautājumiem, ja tie iespiesti bez attiecī-

giem aizliegumiem; 2) norakstīt laikrakstos un citos periodis-

kos izdevumos iespiestos pārskatus par publiskām runām, to-

mēr līdz ar to nav dotas tiesības izdot kādas personas runu

kopojumu; 3) pārrakstīt izvilkumus no tām laikrakstu da-

lām, kas izskaidrošanas vai pamācības nolūkam iespiesti pil-

nīgi patstāvīgā nodalījumā; 4) izdot īsus satura atreferēju-

mus par publicētiem un izstādītiem darbiem; 5) izplatīt kādu

publicētu darbu ar piemēru došanas, atreferēšanas un citē-

šanas paņēmieniem, izņemot gadījumus, kad autors to aizlie-

dzis. Publicētos scēnārijus drīkst uzvest, bet tikai ne teātros

un ne peļņas nolūkam; 6) izlietot tikko publicētos izvilkumus

no kāda darba poēzijas laukā kā tekstu jauna darba radīšanai

mūzikas laukā.

Arī mūzikas nozarē (14. p.) katram ir tiesības: 1) ievie-

tot zinātniskos, literātūras un paidagoģiskos rakstos mazus

izvilkumus no jau publicētām kompozicijām, vai pat veselas

kompozicijas — miniātūras; 2) visādi izplatīt mūzikas dar-

bus, ja tikai par to netiek ņemta maksa un tam nav nekāda

Peļņas nolūka, kā arī tos izpildīt, ja šāda uzvešana sastāda
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kādu nacionālu svētku programmas daļu vai arī, ja to uzve-

šanu tikai saviem biedriem atļauj kāda mūzikas biedrība.

Tāpat arī attiecībā uz zīmējumiem, gleznojumiem, grafi-

kas, tēlniecības, architektūras un fotogrāfijas darbiem ir vai-

rāki ierobežojumi un proti: 1) tos atļauts izstādīt, bet tikai

ne pelņas nolūkam; 2) atļauts tos reproducēt zinātniskos

darbos, mācības grāmatās un ievest mūzeju katalogos, vai arī

izlietot referātu paskaidrošanai, bet tikai tad, ja tie jau ir pub-

liski pieejami; 3) kopēt baznīcu un mūzeju darbus, ja pēdē-

jie tos iegādājušies tieši no autora, tomēr tikai saskaņā ar pār-

valdes noteikumiem; 4) kopēt darbus, kas ilgākam laikam iz-

stādīti publiskās vietās, bet tikai ne tādā pašā apmērā un ne

līdzīgam nolūkam. Pie architektūras darbiem var kopēt tikai

fasādes, bet baznīcām un publiskām iestādēm arī iekšējās

telpas; 5) pārveidot glezniecības un grafikas darbus; 6)

celt būves pēc publicētiem plāniem un taml., ja to autors šā-

das tiesības nav paturējis sev; 7) reproducēt fotogrāfiskus

uzņēmumus, bet tikai ne fotografēšanas vai kādā līdzīgā ceļā

(15. p.).
Reliģijas un tautas izglītības ministram ir tiesība, ņemot

vērā kāda darba izplatīšanas nepieciešamību, to izdarīt ar

radiofona vai radio tālredzes palīdzību, neizprasot autora at-

ļauju. Ministrs noteic arī atlīdzības lielumu autoram un tikai

pēc atlīdzības izmaksas vai tās deponēšanas tiesas depozitā

var uzsākt darba izplatīšanu. Mēneša laikā no paziņojuma

saņemšanas autoram ir tiesība iesniegt apgabaltiesā pēc sa-

vas dzīves vietas prasību par atlīdzības paaugstināšanu. Prasī-

bas celšana tomēr nekavē ministru izpildīt savu lēmumu. Kat-

ram ir atļauts kopēt sveša autora darbu, bet tikai savām per-

sonīgām vajadzībām. Šis noteikums tomēr neattiecas uz būves

izvešanu pēc sveša architektūras darba (18. p.).

Izlietojot autora tiesības uz portrejām ir nepieciešama

uzņemtās personas piekrišana, bet tikai tad, ja no mākslinie-

ka nav saņemta tāda atļauja. Piekrišana nav vajadzīga, ja:

1) lieta grozās ap sabiedrībā pazīstamu personu portrejām un

ja pie portreju uzņemšanas tās nav cēlušas nekādus iebildu-

mus; 2) personas uzņēmumi sastāda tikai gleznas daļu, kas
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attēlo kādus svētkus, sanāksmes, vietas skatu un taml.

(19. p.).

Lai varētu izlietot autora tiesības uz vēstulēm, nepiecie-

šama adresāta piekrišana sava vārda publicēšanai. Pēc šīs

personas nāves 3 gadu laikā šādas tiesības pieder viņas lau-

lātam draugam vai, ja tāda nav, vecākiem, bērniem, miesī-

giem brāļiem vai māsām (20. p.).

Cik ilgi ir spēkā autora tiesības uz katru attiecīgu darbu

— par to iet runa 21. p. Autora tiesības izbeidzas 50 gadu

laikā pēc autora nāves; uz kopējiem darbiem — 50 gadu

laikā pēc pēdējā autora nāves. Uz tādiem darbiem, kas ne-

bija izdoti to sastādītāju dzīves laikā, autora tiesības zaudē

savu spēku 50 gadu laikā pēc autora nāves. Ja šāds darbs

izdots pēdējā gadsimtā, tad šis laiks pagarināms vēl uz 10 ga-

diem (21. p.).

Autora tiesības var pāriet uz citām personām ar darīju-

miem starp dzīviem vai darījumiem nāves gadījumam. Kad nav

izteikta pēdējā griba, tad autora tiesības pāriet uz likumiskiem

mantiniekiem. Līgumiem, ar kuriem nodod autora tiesības,

nepieciešama rakstiska forma (24. p.).

Kamēr autora tiesības pieder autoram, tās nav pakļautas

piespiedu izpildīšanai naudas prasījumu lietās, ja viņš pats

tam pretojas. Pēc autora nāves šādai piespiedu izpildīšanai

var pretoties viņa tuvākie mantinieki; laulātais, vecāki, bēr-

ni, brāli un māsas, ja viņiem šīs tiesības pieder un ja darbs

nav izdots. Tomēr šīm personām noteikšanas tiesības pieder

tikai tādā gadījumā, ja nav nekādu autora gribas izteikumu

attiecībā uz sava darba izdošanu. Šie ierobežojumi atkrīt, ja

objekts, uz kuru vērsta piespiedu izpildīšana, ir autora tiesī-

bas uz fotogrāfijas vai kādā citā, fotogrāfijai līdzīgā ceļā izda-

rītiem uzņēmumiem uz kinematogrāfiskiem uzņēmumiem, uz

mūzikas pārstrādājumiem mēchaniskiem instrumentiem (25. p.).

Ja kāds atsavina savu mākslas darbu, tad līdz ar to viņš vēl

nepārdod savas autora tiesības. Tomēr ieguvējs nav spiests

dot autoram atļauju šī darba kopēšanai vai uzvešanai (28. p.).

Autors uzglabā savas personīgās tiesības, neskatoties uz
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to, ka autora tiesības jau nodotas tālāk (30. p.). Tiesību iegu-

vējam, pat tādā gadījumā, ja viņš pārņēmis visas autora tiesī-

bas, nav atļauts darbā izdarīt kaut kādus labojumus, izņemot

tikai acīmredzami nepieciešamos, kurus aizliegt pat pašam

autoram nebūtu bijis iemesla (31. p.).

Ja autors ir noslēdzis līgumu, apņemoties 5 gadu laikā

nodot otram kontrāhentam savus darbus vai arī izpildīt savu

autora darbu noteiktā veidā, tad pēc 4 gadiem katram no kon-

trāhentiem ir tiesība uzteikt šādu līgumu, paziņojot par to

vienu gadu iepriekš (33. p.). Katram no partiem, dodot pa-

matotu paskaidrojumu, ir tiesība uzteikt līgumu par darba

veikšanu līdz tā nodošanai sevišķi svarīgos gadījumos, par

kuriem minēts līgumā (34. p.).

35.—48. pp. ir ievietoti noteikumi attiecībā uz izdevuma

līgumu. Ar šādu līgumu izdevējs iegūst visas tiesības uz

rakstniecības vai mākslas darba izdošanu un apņemas to iz-

vest attiecīgā veidā un pielietot tā izplatīšanai zināmus lī-

dzekļus, pie kam viņam jāņem vērā autora garīgās un mate-

riālās intereses, kas būtu saistītas ar izdošanu (35. p.). Tālā-

kos pantos ir sīki uzskaitīti visi izdevēja pienākumi un tie-

sības.

Ja autors ir noslēdzis līgumu par sava scēnārija vai mū-

zikas darba publisku uzvešanu, arī tad piemērojami panti, kas

attiecas uz izdevuma līgumu. Tuvāki paskaidrojumi un

dažādi specifiski gadījumi minēti 49.—54. pantos.

Autors var noslēgt arī aģentūras līgumu (55. —58. p. p.).

Tas dod aģentam tiesības savā vārdā, bet uz autora rēķina iz-

dot atļaujas viņa scēnārija un mūzikas darbu uzvešanai, pie

kam viņam ir arī tiesība aizstāvēt autora intereses tiesās.

Autors var celt prasību pret personām, kas piesavināju-

šās viņa tiesības, vai nu ierosinot prasību uz nepamatotas ie-

dzīvošanās pamata vai arī prasot zaudējumu atlīdzību (59.—

61. p. p.). Bez tam autoram pieder vēl tiesība celt prasību

pret trešām personām, ja tās aizskārušas viņa personīgās tie-

sības, pat tādos gadījumos, ja viņš savas autora tiesības jau

atsavinājis. 62. p. ir sīkāki uzskaitīti vairāki gadījumi (šeit
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tomēr nav numerus clausus), kad autors var izlietot šīs savas

pretenzijas.

68.—74. pantos ir uzskaitīti sodi personām, kas ne-

ievēro autora tiesību noteikumus. Sods var sasniegt 70.000

zlotus vai 2 gadus aresta, vai pat abu sodu uzlikšanu

vienai personai, ja izdevējs vai kāda cita viņa pilnvarota per-

sona izdod lielāku eksemplāru skaitu, ne kā tas bij nolīgts.
Arī Polijas ģenerālprokuroram ir tiesība celt prasību pret šā-

dām personām (uz 63. p. pamata) publiskas intereses labad.

Šis likums stājas spēkā 30 dienu laikā no tā publicēšanas.

Tā kā šis likums ir samērā moderns, tad tur ir ievietoti vai-

rāki jauni noteikumi, kādu vēl nav mūsu likumā. Tā kā tagad

autora tiesību laukā nākušas klāt daudzas jaunas radoša dar-

ba nozares sakarā ar kinematogrāfa un radiofona izplatīšanos,

tad arī autora tiesību likumā būtu izdarāmi attiecīgi papildi-

nājumi.

levērību pelna arī kāds cits Polijas likumdošanas akts un

proti, 1934. g. 24. novembrī valsts prezidenta izdotais likums

par darba tiesām.

Tās ir speciālas tiesu iestādes, kurām piekrīt visu civiltie-

sisko strīdu izšķiršana, ja prasības objekta vērtība nepār-

sniedz 10.000 zl. un ja tie ceļas no: 1) darba attiecībām, 2)

mājstrādnieku darba attiecībām, 3) profesionālo mācekļu lī-

gumiem, 4) kopēja darba izpildīšanas vienā un tai pašā darba

vietā, 5) piederības pie sociālās apdrošināšanas, resp. tās at-

vietojošām iestādēm un pabalstīšanas kasēm, cik tālu likums

vai šo iestāžu un kasu statūti šādu strīdu izšķiršanu nepiešķir

citām tiesām, pārvaldēm vai šķīrējkomisijām (1. p. 1. §).
No šai pantā minētā piekritības apjoma netiek izslēgtas:

1) strīdus lietas, kas ceļas no līgumiem par skolotāja pienāku-

ma izpildīšanu ārpus mācības iestādēm; 2) strīdus lietas at-

tiecībā uz dzīvokļiem, kas piešķirti kā atlīdzība par pakalpo-

jumiem, vai kas atrodas fabriku celtnēs (ģimenes mājās) un

kas stāv sakarā ar darba attiecībām, cik tālu šīs strīdus lie-

tas padotas tiesām (1. p. § 2).

Darba tiesu piekritība izslēdz citu tiesu, pārvalžu, šķīrēj-,

vienošanās un speciālu komisiju piekritību šinīs lietās (1. p. 4. §).
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Partiem nav tiesības nodot tādu strīdu izšķiršanu, kas piekrīt

darba tiesām, citām tiesu iestādēm, kā arī tie nedrīkst nodot

darba tiesām citai tiesu iestādei piekrītošas lietas. Tomēr

tie var nodot kādas strīdus lietas izšķiršanu šķīrēju vai samie-

rināšanas tiesai (1. p. 5. §). No darba tiesu kompetences iz-

slēgtas sekojošu personu strīdus lietas (2. p. 1. §): 1) garīga

darba strādnieku, kas uz līguma pamata nodarbināti skolās,

valsts un territoriālo pašvaldību iestādēs; 2) tādu lauku,

mežu resp. dārzu saimniecību un ar tām saistīto uzņēmumu

darbinieku un praktikantu, kam nav kāda noteikta amatnie-

cības vai tirdzniecības rakstura un kas atrodas ārpus pašval-

dības robežām.

Tādos novados, kas nepieder kādas darba tiesas rajonam,

šīs tiesas kompetencē ietilpstošo strīdus lietu izšķiršana pie-

krīt miertiesām, ja prasības vērtība nepārsniedz 5000 zL

(3. p.).

Kas attiecas uz darba tiesu iekārtu, tad to katrai atse-

višķi nosaka tieslietu ministrs un tautas labklājības ministrs

saziņā ar iekšlietu, finanču, lauksaimniecības un amatniecī-

bas ministriem (4. p. 1. §). Vajadzības gadījumā darba tiesu var

nodibināt arī pie miertiesas (4. p. 2. §).

Likuma 6. pantā noteikts darba tiesas sastāvs. Tanī ie-

tilpst viens priekšsēdētājs, viens vai vairāki tā vietnieki, vis-

maz 10 piesēdētāju un divkāršs skaits piesēdētāju vietnieku

no abām grupām: darba devēju un darbinieku. Priekšsēdē-

tāju un tā vietnieku iecel tieslietu ministrs no tiesnešu vidus.

To darba tiesu tiesnešu pienākumu izpildīšanu, kuras pastāv

pie miertiesām, var nodot attiecīgas miertiesas tiesnešiem.

Ja šis likums neparedz kādu speciālu noteikumu, tad attiecī-

bā uz iekārtu, tiesas pārvaldi un darbvedību, tāpat arī attie-

cībā uz pārskatu par tām piemērojami miertiesām izdotie no-

teikumi.

Darba tiesas piesēdētājus (locekļus) vienlīdzīgā skaitā no

abām grupām iecel uz 3 gadiem tieslietu ministrs pēc visu pā-

rējo minēto (2. p. 2. §) ministru kopēja priekšlikuma, kuri sa-

stādās no: 1) darba devēju grupas, t. i. no rūpniecības, tirdz-
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niecības un amatniecības kameru pārstāvji, pārstāvji no tām

darba devēju organizācijām, kuras neietilpst šinīs kamerās,

no lauksaimniecības kameras, dažādu fabriku, uzņēmumu

un banku pārvaldēm, kas neietilpst darba devēju organizāci-

jās, bet tomēr darbojas attiecīgas darba tiesas rajona robe-

žās; 2) darba ņēmēju grupas, kas sastādās no darba tiesas

rajonā darbojošos strādnieku arodorganizāciju pārstāvjiem.
Tanī pat laikā ievēlē arī darba tiesu locekļu vietniekus

divkāršā skaitā.

Tālākos pantos (līdz 13. ieskaitot) seko sīki norādījumi,
kādām jābūt tām personām, kuras drīkst ievēlēt par darba

tiesu locekļiem. Pie amata ieņemšanas tām jādod zvērests.

Par darba tiesas locekļiem nevar ievēlēt personas, kas ir:

1) vecākas par 60 gadiem; 2) kurām ir kāda kaite, kas trau-

cētu amata pienākumu izpildīšanu, vai ja tās nonākušas pie

fizisko un garīgo spēku sabrukuma; 3) ja viņas nedzīvo at-

tiecīgas darba tiesas rajonā vai pāriet uz dzīvi citur; 4) ja

viņas izpildījušas tiesas locekļa vai tā vietnieka pienākumus

kādā no agrākiem amata periodiem; 5) ja viņas vairs nav tās

grupas reprezentanti, kura tos ievēlējusi; 6) ja viņas pašas

piekopj kādu amatu, nenodarbinot strādniekus.

Tiesāšanas kārtība darba tiesās ar maz izņēmumiem tāda

pat kā pārējās tiesu iestādēs. Ja likums neparedz kādus iz-

ņēmumus, tad lietas skata cauri un taisa spriedumus lemjoša

kollēCrija, kas sastāv no priekšsēdētāja vai viņa vietnieka un

pa vienam piesēdētājam resp. vietniekam no darba devēju un

darba ņēmēju grupām. Ja notiek garīgā darba strādnieku

strīdus lietu izšķiršana, tad par piesēdētāju no darba ņēmēju

grupas jānāk personai, kas pārstāv garīga darba strādniekus,

bet ja notiek fiziska darba strādnieku strīdus lietu izšķiršana,

tad par piesēdētāju jānāk personai, kas pārstāv fizisku darbu

(14. p.). Visus lēmumus, kurus taisa ārpus tiesāšanas kārtī-

bas, t. i. rīkojumus un lēmumus ar pārvaldes un kārtības rak-

sturu taisa darba tiesas priekšsēdētājs resp. viņa vietnieks.

Šis noteikums attiecas arī uz maksāšanas pavēlēm maksāju-

mu un atgādinājumu lietās (15. p.).

Attiecībā uz prasības iesniegšanu likums dod prāvniekiem
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lielu izvēles brīvību: prasības lūgumu var iesniegt vai nu tai

tiesai, kuras rajonā darbs izpildīts, vai arī pēc darba uzņēmu-

ma vai tā valdes pastāvīgās atrašanās vietas vai. beidzot,

pēc prasītāja dzīves atrašanās vietas (17. p.).

Kā partu pilnvarotie darba resp. apgabaltiesā kā otrā in-

stancē var uzstāties: 1) tēvs, māte, laulātais, brālis, māsa

vai bērns; 2) profesionālās organizācijas pārstāvis, pie ku-

ras pieder parti, ja tam ir attiecīga pilnvara; 3) darba devēja

resp. to profesionālo organizāciju advokāti, kas ir šo organi-

zāciju biedri; 4) tā darba uzņēmuma pārvaldnieks, kurā

strādnieks nodarbināts.

Tāpat arī visi advokāti var uzstāties kā partu pilnvar-

nieki (21. p. 1.—5. §§).

Pēc prasības sūdzības saņemšanas darba tiesā lieta jā-

noliek tuvākā sēdē ar tādu aprēķinu, lai starp prasības iesnieg-

šanas un tās iztiesāšanas dienu nepaietu vairāk kā 2 nedēļas

(23. p.). Ja priekšsēdētājs atrod par iespējamu lietā panākt

samierināšanos, tad viņš to nodod skatīt cauri samierināšanas

sēdē (24. p.). Šinīs sēdēs nedrīkst pratināt lieciniekus vai

lūgt ekspertus taisīt savu slēdzienu. Lēmumus pieņem vien-

balsīgi. Parastās darba tiesas sēdēs tiesāšanas kārtība neat-

šķiras daudz no tādas pārējās tiesās. Spriedums ar motīviem

raksta veidā jāizgatavo vienas nedēļas laikā, ja parti to piepra-

sa 3 dienu laikā no rezolūcijas pasludināšanas (29. p.). Lietās,

kuru prasības vērtība nepārsniedz 300 zl., pārsūdzības pielai-

žamas tikai šādos izņēmuma gadījumos (31. p.): 1) uz spēkā

neesamības pamata; 2) ja darba tiesa pārkāpusi savas pie-

kritības robežas; 3) ja ar nepareizu likuma iztulkošanu vai

piemērošanu ir pārkāptas materiālās tiesības.

Visām pārējām lietām II instance ir apgabaltiesa. Darba

tiesu lietās ir iespējams celt arī kasācijas sūdzību, bet tikai

tad, ja prasības vērtība pārsniedz 300 z\.

Tiesu nodevas lietās, kuru vērtība nepārsniedz 50 zl.. iz-

ņemot iesniegšanas nodevas, netiek ņemtas. Lietās, kur pra-

sības vērtība noteikta līdz 1000 zl. ņem pusi no parastās tie-

sās ņemamām nodevām; ja prasības summa pārsniedz 1000 zl.,

396



tad šis atvieglinājums attiecas tikai uz pirmiem 1000 zl. Tādi

pat noteikumi attiecas arī uz kasācijas drošības apmēru

(39. p.).

Kā darba tiesas speciālu nodalu ar tieslietu, tautas lab-

klājības, tirdzniecības un amatniecības un finanču ministru rī-

kojumu var nodibināt arī jūras darba tiesu Gdinas

ostā tādu strīdus lietu izšķiršanai, kas ceļas no rēderu un jū-

ras kuģu komandas ļaužu darba attiecībām (40. p.).

Rīkojums par darba tiesām stājas spēkā visā valstī 1935.

gada 1. janvārī.

Daži vārdi būtu minami arī par kādu citu svarīgu

likumu un proti, 1933. g. 28. martā pieņemto un ar lauksaim-

niecības un agrārreformu ministra 1934. g. 6. decembra pazi-

ņojumu publicēto likumu par šķīrējtiesām lietās,

kas attiecas uz lauksaimniecību īpašnie-

ku mantu.

Ar šo likumu šķīrējtiesas ir nodibinātas: 1) pie vojevo-

distu valdēm — vojevodistu šķīrējtiesas lietās, kas attiecas

uz lauksaimniecību īpašnieku mantu un 2) pie apriņķa ko-

munālām apvienībām — apriņķu šķīrējtiesas tanīs pašās lietās

kā 1. gadījumā (2. p.). Šo šķīrējtiesu darba apjomā ietilpst

lietas, kuras tam tiks nodotas, pamatojoties uz valsts prezi-

denta 1934. g. 24. nov. rīkojumu par lauksaimniecības parādu

konversiju un kārtību vai pamatojoties uz citu likumu priekš-

rakstiem (1. p.).

Vojevodistes šķīrējtiesas priekšnieku un viņa vietnieku

ieceļ un atlaiž tieslietu ministrs saziņā ar finanču un lauksaim-

niecības un agrārreformu ministriem. Pārējos šķīrējtiesas lo-

cekļus (piesēdētājus) ieceļ un atlaiž apellācijas tiesas

priekšsēdētājs saziņā ar vojevodu uz lauksaimniecības finan-

ču lietu centrālbiroja pieprasījumu.

Pēc iespējas jāraugās, lai priekšsēdētājam un tā vietnie-

kam piemistu tiesneša amatam nepieciešamās īpašības, tur-

pretim vojevodistes šķīrējtiesu locekļiem pēc iespējas jābūt

ar juridisku izglītību.

Šķīrējtiesas locekļiem, izņemot priekšsēdētāju, jādzīvo
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šai tiesai pakļautajā territorijā, pie kam pusei no tiem jābūt
lauksaimniekiem pēc galvenās nodarbošanās, bet otra puse

jāizvēl no personām, kas pieder pie organizēta kredita vai

amatniecības un tirdzniecības profesiju pārstāvjiem (4. p. 4

punkti).

Vojevodistes šķīrējtiesas lemjošās komisijas sastāvā ie-

iet 5 personas (ja tikai noteikumi neparedz kaut ko citu), un

proti: priekšsēdētājs vai tā vietnieks, 2 piesēdētāji, kuru gal-

venā nodarbošanās ir lauksaimniecība, un 2 piesēdētāji no pā-

rējiem locekļiem.

Šķīrējtiesa darbojas tikai pēc lauku saimniecības īpašnie-

ka, kreditora, abu partu un dažos speciāli pasvītrotos gadīju-

mos arī pēc konversijas komisijas, kas darbojas pie akceptu

bankas, akciju sabiedrības, pārvaldes iestādēm, pieprasījuma

(14. p.). Lūgumā sīki jāapraksta parādnieka mantas stāvoklis

un tas attiecīgi jāpierāda. Viens lūgums var attiekties uz

prāvu ar vienu vai ar vairākiem kreditoriem.

Šķīrējtiesas priekšsēdētājam resp. tā vietniekam ir tiesī-

ba nodrošināt prasību: 1) ar lēmumu ievest atzīmi zemes

grāmatās, ja prasījums tur ierakstīts; 2) ar lēmumu uzsākt

pret parādnieku piespiedu izpildīšanu.

Šie šķīrējtiesas lēmumi ir galīgi un izpildāmi nekavējo-

ties. Šķīrējtiesā uzsāktā procesa sekas ir tā apturēšana vis-

pārējā tiesu iestādē. Vēlāk tiesa procesa gaitu atjauno vai

to izbeidz, skatoties pēc šķīrējtiesā panāktā rezultāta (16. p.).

Šķīrējtiesa vāc pierādījumus tādā pat ceļā kā citas tiesu

iestādes. Lieciniekiem un citām personām, kam jādod pa-

skaidrojumi šķīrējtiesā, var uzlikt naudas sodus līdz 100 z\.

par neierašanos, par atsacīšanos no zvēresta došanas un par

nepieklājīgu uzvešanos procesa laikā. Lēmumi par naudas

sodu uzlikšanu vojevodistes šķīrējtiesās līdz 30 zl., bet apriņ-

ķa šķīrējtiesās līdz 10 zl. nav pārsūdzami (18. p.).

Šķīrējtiesā panāktam izlīgumam ir tiesas sprieduma

spēks un tam ir izpildraksta īpašības, ja to ir parakstījuši par-

ti un lemjošā komisija (23. p.). Lēmumu var taisīt tikai pēc

tam, kad partiem bij dota iespēja izteikties kā par lietas ap-
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stākļiem, tā arī par lietā izvestās izzinās rezultātu. Lēmumi

jāizgatavo 3 dienu laikā no strīdus izbeigšanās (24. p.).
Šķīrējtiesas lēmumi ir galīgā veidā un tos var pārsūdzēt

tikai sekojošos gadījumos (26. p.): 1) kad šķīrējtiesa pārkā-

pusi savas piekritības robežas; 2) kad pārkāpti svarīgi pro-

cesuāli noteikumi; 3) kad lēmums ir nesaprotams vai ir pret-

runā ar likumu; 4) kad nav attiecīgi apgaismoti lietas ap-

stākļi, kam būtu bijusi izšķirošā nozīme pie lēmuma taisīša-

nas; 5) kad ir citi iemesli, kas dod iespēju celt prasību par

lietas uzsākšanu no jauna.

Lūgums par lēmuma atcelšanu ar šķīrējtiesas starpniecī-

bu 2 nedēlu laikā no lēmuma pasludināšanas dienas ir jāie-

sniedz apgabaltiesai. Lēmumiem ir spriedumiem līdzīgs spēks.

Apgabaltiesa atceļ šķīrējtiesas lēmumu, ja tā atrod, ka

pārsūdzība ir dibināta un nodod lietu šķīrējtiesai atpakaļ jauna

lēmuma taisīšanai citā lemjošās komisijas sastāvā. Ja ap-

gabaltiesa atrod, ka ir pārkāptas materiālās tiesības, tad tā

var taisīt savu lēmumu pēc lietas būtības, nesūtot to atpakaļ

šķīrējtiesai. Apgabaltiesas lēmumi nav vairs pārsūdzami.

Šķīrējtiesai, kurai apgabaltiesa piesūtījusi lietu atpakaļ, jāpie-

turas pie pēdējās lēmumā uzrādītās likuma interpretācijas

(27. p.).

Kas attiecas uz šķīrējtiesas izdevumiem, tad vojevo-

distes šķīrējtiesas izdevumus sedz no lauksaimniecības un

agrārreformu ministrijas fonda saimnieciskā kārtībā, bet ap-

riņķa šķīrējtiesas — no apriņķa komūnālās pārvaldes fonda.

Prasītājam jāmaksā tiesāšanas izdevumi un speciālas nodevas

par lūguma iesniegšanu un par tam izgatavotiem dokumen-

tiem. Nodevu kopsumma nedrīkst pārsniegt tiesu iestādēs

ņemamo nodevu apmēru. Par to augstumu lemj lauksaimnie-

cības un agrārreformu ministrs saziņā ar finanču, tieslietu un

iekšlietu ministriem (29.-32. pp.).

Šādas obligatoriskas šķīrējtiesas nodibināšanai ir liela no-

zīme, jo tā dod iespēju daudzās lietās panākt to rūpīgāku

caurskatīšanu, nekā tas būtu iespējams attiecīgās tiesu iestā-

dēs, kuras jau tā pārkrautas darbiem.

Tālāk ir atzīmējams arī tieslietu ministra 1934. g. 17. dcc.
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rīkojums par tiesu nodevām (publicēts 1935. g.). Tas

noteic, kas tiesu nodevas samaksājamas arī tiesu markās, kā

to praktizē pie mums, kaut gan līdz šim tiesu nodevas Polijā

bij jānomaksā skaidrā naudā. Bet arī šai jaunajā likumā no-

teikts, ka tiesu markas var izlietot tikai tad, ja nodevu kop-

summa nepārsniedz 50 zl. Visas nodevas, kas pārsniedz šo

summu, kā arī tās, kuras piedzen piespiedu kārtībā, bez tam

vēl kasācijas drošības naudu un krimināltiesu nodevas nomak-

sājamas skaidrā naudā (1. un 2. pp.). Gadījumā, ja tiesas mar-

kas nevarētu dabūt, tad kuru katru tiesu nodevu maksājumu

var izdarīt skaidrā naudā. Interesanti ir polu likuma noteikumi

par tiesu marku pārdošanu. Tās drīkst pārdot arī visi zīmog-

marku pārdevēji, kam ir atļauts tās pārdot pēc nominālvērtības.

Bez tam tiesu markas var dabūt pirkt arī tiesu kasēs, pie kam

marku krājuma apmēru noteic tieslietu ministrs, saziņā ar fi-

nanču ministru uz apellācijas vai apgabaltiesas pieprasījumu

(8.-9. pp.). Tajās civillietās, uz kurām neattiecas šī likuma

noteikumi un kurās, saskaņā ar priekšrakstiem, tiesu nodevu

aprēķins ir finanču iestāžu pienākums, pēdējo noteiktās no-

devas nomaksājamas turpat uz vietas šīs finanču iestādes ka-

sē skaidrā naudā (11. p.).

1935. g. L novembrī iznācis tieslietu ministra rīkojums at-

tiecībā uz iestādēm, kas tiesām dod dažādas

atsauksmes: par viņu organizāciju un darbības lauku.

Uz šī likuma 1. panta pamata Varšavā nodibināmai iestā-

dei atsauksmju došanai tiesām ir pienākums izdarīt izmeklē-

šanu kā tiesas ekspertam fizikas-ķīmijas, toksikoloģijas un

bioloģijas nozarēs, sakarā ar ko ir iekārtojamas 3 nodaļas:

fizikas-ķīmijas, toksikoloģijas un bioloģijas. lestādi vada šim

nolūkam finanču ministra ieceltais tiesnesis vai valsts pārstā-

vis. Finanču ministrs var pilnvarot kādas nodaļas vadītāju par

visas iestādes vadītāju (2. p.).

Izmeklēšanas nodaļas priekšgalā stāv zinātniskais vadī-

tājs, kura vietnieks ir šīs nodaļas techniskais vadītājs. Par

zinātnisko izmeklēšanas nodaļas vadītāju var būt kādas ūni-

versitātes attiecīga kātedra profesors un tāda persona, kas ar

darbiem ir pierādījusi savu noderību šim amatam (3.—4. pp-)-
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Par izmeklēšanas nodaļas technisko vadītāju un par darbi-

nieku, kurš izved darbus, var būt tikai tie, kam ir augstākā

izglītība minētā nozarē un attiecīga prakse (5. p.). lestādei

jādod sava atsauksme 3 nedēju laikā, skaitot no tās dienas,

kad izmeklēšanai nodotais priekšmets saņemts. Sevišķi sa-

režģītos gadījumos, vai tādos gadījumos, kur nepieciešama

pamatīga un ilga izmeklēšana, šo termiņu var pagarināt vēl

par 3 nedēļām (13. p.).
Šis likums stājas spēkā ar publicēšanas dienu. Ar to

Varšavā ir nodibināts speciāls tiesekspertīzes institūts, kāds

pastāv arī pie mums.

No pārējiem Polijas 1935. g. likumiem atzīmējams 14. no-

vembrī publicētais dekrēts attiecībā uz īres maksas

pazemināšanu un grozījumiem īrnieku aiz-

sardzības likumā.

Ar šo dekrētu laikā no 1935. g. 1. decembra līdz 1937. g..

30. novembrim ir pazemināma pamata īres maksa (podstawo-
we kamorne) par šādiem dzīvokļiem un telpām, kas padoti

likumam par īrnieku aizsardzību: 1) par 3 (2) istabu un ma-

zākiem dzīvokļiem — 15% apmērā; 2) par lielākiem dzīvok-

ļiem, kā arī par tirdzniecības un amatniecības telpām — 10%

apmērā.

Par izīrējamo objektu, kuru tā īrnieks pilnīgi vai pa daļai

izīrē tālāk, īre pazemināma tādā pat attiecībā, kādā ir paze-

mināta virsīrnieka maksājamā īres maksa (1. p.).

Ar šo dekrētu ir dots ievērojams atvieglinājums īrnie-

kiem, sevišķi mazo dzīvokļu īrniekiem.

1935. g. 10. janvārī publicēti 2 tieslietu ministra rīkojumi

attiecībā uz konkursa tiesībām un proti par konkursa

kārtībā notiekošu kustamās mantas pār-

došanu publiskās izsolēs un par paziņoša-

nas kārtību akciju sabiedrību, sabiedrību

ar aprobežotu atbildību un banku uzņē-

mumu konkursa gadījumos.

Kustamās mantas pārdošanu publiskās izsolēs izdara no-

tārs vai tiesu izpildītājs, kura rajonā atrodas pārdodamais

piiekšmets. Izsoles, kuru noturēšana ir zvērināta biržas mak-
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lera uzdevums, notiek nākošā biržas terminā (1. p.). Izsole

jānoliek tādā veidā, lai tā notiktu 15. dienā pēc lūguma iesnieg-

šanas par izsoles noturēšanu (3. p.). Pēc tam notārs vai tiesu

izpildītājs publicē paziņojumu par izsoles noturēšanu, kurā at-

zīmē: 1) izsoles vietu un laiku; 2) pārdodamās kustamās man-

tas, aprādot viņu sastāvu un novērtējuma kopsummu; 3) vietu

un laiku, kur un kad var izdarīt mantu apskati.

Paziņojums par izsoli jāpiestiprina pie tā nama ārdurvīm,

kurā izsole notiks. Ja pārdodamo mantu vērtība noteikta

augstāka par 5000 zlotiem, tad izsoles vadītājs izdara vienrei-

zēju sludinājumu par izsoles noturēšanu vienā no izplatītā-

kiem dienas laikrakstiem (4. p.). Izsole sākas ar cenas izsauk-

šanu, kas sastāda pusi no inventārā atzīmētās novērtējuma

summas. Mantas nedrīkst pārdot zem izsauktās cenas. Sud-

raba, plātinas un zelta lietas nedrīkst pārdot zemāk par no-

vērtējuma cenu (5. p.). Izsoli nedrīkst uzsākt vēlāk par 2

stundām no paziņojumā uzrādītā laika (6. p.). Tajā nedrīkst

ņemt dalību: konkursa parādnieks, izsoles vadītājs, viņa lau-

lātais un bērni, kā arī tie, kas izsolē piedalās kā amatpersonas

(7. p.). Izsoles notur mutes vārdiem. Pārdodamo priekš-

metu iegūst tas, kurš par to ir visvairāk nosolījis, ja pēc tam,

kad šī summa izsaukta 3 reizes, neviens nesola vairāk (8.-9.

pp.). Mantas ieguvējam ir pienākums tūliņ pēc vairāksolīša-

nās samaksāt visu solīto cenu, ja tikai tās vērtība nepārsniedz

5000 zl. Ja viņš to neizdara, tad zaudē vairāksolītāja tiesī-

bas un nedrīkst vairs izsolē ņemt dalību. Pēc tam izsoles

vadītājs atkal uzsāk šī priekšmeta pārdošanu, paziņojot pēdējo

Izsaukto cenu. Ja iegūtā objekta vērtība pārsniedz 5000 zl.,

tad nosolītājam nekavējoties jāiemaksā cenas piektā (Vs) dala,

bet ne mazāk kā 5000 zl., kamēr atlikums jāsamaksā līdz pīkst.

12-iem nākošā dienā. Ja viņš to laikā neizdara, tad zaudē

iemaksāto summu un izsole skaitās par nenotikušu (10. p.).
Izdarītā iemaksa (Vb d.) tiek ieskaitīta konkursa masā (11. p.).

Par noturēto izsoli tās vadītājs sastāda protokolu saskaņā ar

14. pantā publicētiem noteikumiem.

Kā redzams, Polijas likums par publiskām izsolēm ir

daudz šaurāks par mūsu civīlprocesa nolikumā paredzētiem
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noteikumiem par izsolēm. Jāsaka pat, ka tas nav visai pil-

nīgs, jo tanī nekas nav teikts par to, kādas izsoles uzskatāmas

par nenotikušām un spēkā neesošām, kādā kārtībā noliek jau-

nas izsoles un vai vispār pēc Polijas likuma tādas ir iespē-'

jamas.

Kas attiecas uz otro likumu, tas ir, rīkojumu par pazi-

ņošanas kārtību akciju sabiedrību, banku un sabiedrību ar ap-

robežotu atbildību konkursa izsludināšanas gadījumā, tad tie-

sai jānosūta tirdzniecības un amatniecības ministram doku-

mentu paraksti (izraksti), kas sastādīti pa konkursa laiku.

Arī saimnieciskā laukā ir izdoti vairāki likumi un rīkoju-

mi, no kuriem būtu minams valsts prezidenta 1935. g.' 14. no-

vembra rīkojums par Polijas-Vācijas saimniecis-

kā līguma pagaidu spēkā stāšanos.

Šis līgums parakstīts Varšavā 1935. g. 4. novembrī. Sa-

skaņā ar to katras līgumslēdzējas valsts zemes un amatniecī-

bas ražojumu ievešana, izvešana uz otrās valsts territoriju,

muitas nodevu un nodokļu, kā arī visu pārējo nodevu uzlik-

šana un nodrošināšana izvedama tikai pamatojoties uz vislie-

lākās labvēlības principa (1. p.). Līgumam pievienoti vairāki

pielikumi, kuros starp citu ir uzskaitītās tās preces, kuras Po-

lijai atļauts eksportēt uz Vāciju. Svarīgāko vietu starp tām

ieņem dzīvu un kautu cūku, mājputnu, dažādu tauku, ādu,

kaulu, vilnas, spalvu, kā arī dažādu medījumu, siena un sal-

mu, sviesta, olu, zivju un vēžu eksports. Tā tad mēs redzam,

ka preču sarakstā figūrē visas tās pārtikas un izejvielas, kuru

trūkumu Vācija izjūt sevišķi asi.

Kā zināms, pag. gada rudenī stājās spēkā saimnieciskās

sankcijas pret Itāliju. Pie sankciju valstīm pieder arī Polija.

1935. g. 13. nov. finanču ministrs izdevis rīkojumu, aizliedzot

ievest Polijā Itālijā vai tās kolonijās ražotās preces. Ir pie-

laisti tikai daži izņēmumi, galvenā kārtā uz Itālijā pasūtinātiem

objektiem, kas jāpiegādā saskaņā ar līgumu. Arī no Polijas

uz Itāliju aizliegts eksportēt braucamos un jājamos lopus un

dažādas ķīmikālijas.

Pārējie 1935. g. likumdošanas akti mūs nevarēs sevišķi
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interesēt, jo tiem pa lielākai daļai lokāla nozīme. Ir izdoti

vairāki muitas tarifu nolikumi, dažādi sīkāki likumu grozījumi,

kā arī Polijas republikas jaunā konstitūcija, par ko jau pagā-

jušā gadā T. M. Vēstnesī bij ievietots plašāks raksts.

Cand. iur. Aleksandra Grigorjeva.
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Valstu sadarbība

Dažas piezīmes pie sankciju problēmas internacionālās

publiskās tiesībās.

§ 1. Sankciju problēma modernajās starptautiskās tiesī-

bās atrodas ciešā sakarā ar tautsaimniecisku elementu ietil-

pināšanu starptautisko tiesību struktūrā, kas piešķir sankci-

jām īpatnēju oikonomisku raksturu. Internacionālai dzīvei

oikonomizējoties, lielākā daļa starptautisko līgumu pēc sava

satura kļūst par vienkāršām privāttiesiskām norunām, kas,

protams, ietvertas publiski-tiesisku noteikumu čaulā, sakarā

ar līgumslēdzēju suverēno raksturu. Oikonomiska rakstura

līgumi iezīmē nevis jaunu starptautiski-tiesisku noteikumu ra-

dīšanu, vai pat tikai fiksēšanu; to vienīgais mērķis ir saska-

not un pēc iespējas neutrālizēt dažādo valstu pretējās taut-

saimnieciskās intereses. Tiesisku normu radīšana attie-

cībā uz šiem jauniem starptautiskās tiesiskās iekārtas ele-

mentiem atrodas tapšanas stadijā. Arī šeit novērojama tiek-

sme radīt elastīgus tiesību noteikumus, kuru piepildīšanu ar

konkrētu saturu veic pati dzīve, atkarībā no patreiz valdo-

šām tendencēm. Šī teze attiecas kā uz internacionālo, tā arī

uz* interno dzīvi. Starpība vienīgi šāda. Ja internās tiesības

grib un arī var pārraudzīt gandrīz visas internās dzīves

parādības, nepielaižot kādu „tiesiski tukšu telpu" (rechts-

leerer Raum), tad internacionālās tiesības pārvalda pašreiz

tikai mazu daļu no internacionālās dzīves svarīgākiem fak-

tiem.1

Starptautiskās tiesības nav noslēgta sistēma in-

ternacionāli relevantu parādību tiesiskai reglamentācijai.

1 Dietrich Schindler, Contribution ā l'ētude des facteurs socio-

logiques et psychologiques dv droit international. 1934, 1. p. 8, kur viņš
citē Radbruch'u, Rechtsphilosophie, 111. izd., 1932, 1. p. 191.
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Nevarēdamas izsmelt daudzpusīgo internacionālās dzīves sa-

turu, starptautiskās tiesības atstāj plašu vietu patvaļai,
kas izteicas līdz šim vispāratzītā aksiomā par valstu absolūto

suverēnitāti, ciktāl pašas valstis nav šo pēdējo ierobežojušas 2

savu interešu saskaņošanai. Neskatoties uz teikto, arī inter-

nacionālā dzīvē atrodami kopības principa dīgļi, kurš at-

bilst gribai uz vienotu un bezpretrunīgu kopeksistenci, jeb

viedoklim „cits par citu" („Mit- und Fūreinandersein"). Šis

kopības un vienotības princips grib panākt sabiedriskās īste-

nības, kā vienveidīga kultūras akta, vienību un veselumu

(Ganzheit) un kā tāds ir augstākais no sabiedrisko tiešamību

nodibinošiem 4 principiem (Bildungsprinzipien), no kuriem

trīs pārējie ir aristokrātiskais (subordinācijas), demokrātiskais

(koordinācijas) un revolūcionārais (kontrordinācijas) principi.
3

Jaunākā fāze internās publiskās tiesībās taisni iziet uz šī ko-

pības principa atzīšanu un tā ietveršanu konkrētās formās.

Lai minam tikai autoritārās valsts formācijas Itā-

lijas, Vācijas, kā arī Latvijas dzīvē. Autoritārā valsts, kā

nokārtotības pilnīgākais iemiesojums, necieš sev pretešķību

un nepielaiž arī sev pretējās tendences, jo ir savā starpā izcī-

nījušos pretējo principu sintezē.

Šī pretešķību nivelēšana ar stipras varas palīdzību atro-

das sankciju problēmas pamatā. Internacionālo tiesību lite-

ratūrā pa laikam izteic domu, par attiecīga laikmeta interna-

cionālo publisko tiesību atkarību no interno publisko

(g. k. valsts tiesību) pašreizējā stāvokļa.
4

Tiešām, nevar no-

2 Sal. pie Viktora Bruns'a, Fontes Juris Gentium, Series A. Sec-

tio I. Tomus I. (1931), 1. p. 13 pievesto Hāgas Patstāvīgās Starptautiskās
Tiesas praksi.

3 Dāvid Koigen, Ideen zur Philosophie der Kultur. 1910, 1. p.

5—24.

4 Līdzīgi —F. Martens, Mūslaiku civilizēto tautu starptautiskās
tiesības I (1887) 1. p. 21 (krievu valodā); ari Robert Reds 1 o b, Emprise

dc l'ordre international sur l'ordre ētatique (Revue internationale dc la

thēprie dv droit, VII, Nr. 3/4, 1. p. 151—170), kur šis jautājums apskatīts
arī sakarā ar iespaidu) pretējā virzienā; šai problēmai veltīti divi B. Mir-

kina-Gecēviča kursi Hāgas Starptautisko tiesību akadēmijā: a) „Droit

international et droit constitutionnel (Recueil des Cours, 38. sēj., 1. p-
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liegt, ka laikmetos, kuros novērojama vairāk vai mazāk liela

nokārtotība iekšējā valstu dzīvē, arī internacionālā dzīvē pa-

zib tieksme uz vienotu domu un garu. Šai tieksmei var būt

dažādi izteiksmes veidi: tā var izteikties visfantastiskāko

mūžīgā miera projektu plūdos; bet tā var arī atrast sev iemie-

sojumu konkrētos iestādījumos vai institūtos, kuru mērķis ir

kalpot pasaules miera interesēm. Nokārtotība valstu iekšē-

jā dzīvē ietekmē meklējumus pēc tādas pašas nokārtotības

iespējām arī starpvalstiskās attiecībās. Tomēr šo meklējumu

rezultāti un šo kopības centienu iemiesojumi neizbēgami būs

tikai to interno tiesību institūtu surogāti, kuri noderējuši par

paraugu internacionālo formāciju radīšanai. Surogātu rak-

sturs tiem neizbēgams tāpēc, ka internacionālās dzīves cha-

oss nav piemērots tik subtīliem jurisprudences veidojumiem,

kas atbilst internās valsts dzīves institūtiem. Bet tiesībām

taču jāatspoguļo dzīves tiešamība, jo tās ir ne vairāk kā vie-

na no daudzajām sociālās tiešamības izpausmēm. Gala slē-

dziens no izteiktā — internacionālās dzīves he-

terogenitāte un zemā attīstības pakāpe (no kopī-

bas principa viedokļa) necieš analoģijas plašu

pielietošanu ar internām publiskām tie-

sībām, jo internacionālās dzīves „tiesību tukšā telpā" ne-

daudzās vispāratzītās un nozīmīgās normas izliekas kā ma-

zas vientulīgas saliņas atklātā jūrā.

§ 2. Pirmā paragrāfā izteiktie vispārējie principi dod

iespēju atrisināt sankciju problēmu mūslaiku starptautiskās tie-

sībās. Zinātnieki, kuri — līdzīgi Otto Bruc c ka m
r

' — de-

finē sankcijas internacionālās tiesībās kā internacio-

nālās sabiedrības reakciju dažādās formās pret vienu

savu locekli, kas pārkāpj šo sabiedrību pārvaldošo tiesību nor-

mu", aizmirst, ka internacionālās sabiedrības (communautē in-

ternationale) jēdzienam nepiemīt vis tiesisks, bet tīri fak-

tisks raksturs. Tik brīva biedrošanās forma, kā t. s. „val-

307—465) un b) „Le droit constitutionnel et l'organisation dc la paix"

(ib., 45. sēj., L p. 673—773).
5 Les sanctions en droit international public. Thēse, Paris. 1933,

Ļ p. 9.
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stu jeb nāciju saime", satur sevī tik maz viņas organizāciju no-

sakošo tiesisko elementu, ka vienīgi ar tāli ejošu analoģiju pa-
līdzību iespējams to konstruēt kā īpatnēju normā t ī v v sa-

biedrību.

Protams, ja (periodiskas, vai neperiodiskas) valstu sa-

nāksmes iespējams uzskatīt par internacionālās likumdošanas

orgānu prototipu, neskatoties uz ūniversālitātes trūkumu un

vienbalsības nepieciešamību; — ja administrātīvās ūnijas (viņu
šaurās kompetences robežās) pielīdzina izpildvaras dīgļiem

internacionālā dzīvē, pieskaitot pēdējās sfairai arī rupjo paš-

palīdzību; ja, beidzot, valstu labprātīgo padošanos kādai

internacionālai tiesai (pie tam vēl ar rezervēm un tikai zinā-

mam laika sprīdim) uzskata par tiesu varas piemēru interna-

cionālā dzīvē, — tad gan šī (šķietami fiktīvā) internacionāli-

tiesiskā sabiedrība itkā tiek piepildīta ar dzīvu saturu. Šādas

konstrukcijas mākslotība tomēr ir acīmredzama. Mūsu uz-

skata pareizību pastiprina šīs sabiedrības nespēja pakļaut ri-

goroziem noteikumiem vissvarīgākos valstu kopdzīves jautā-

jumus,'', jo taisni šos pēdējos mēdz ietilpināt t. s. valsts „vie-

nīgā (eksklusīvā) kompetencē", jeb „rezervētā domēni" (arī

Tautu Savienības pakta 15. p. 8. pkts). Pēdējā robežas

ir tik noteiktas, ka pat Hāgas Pastāvīgai Starptautiskai

Tiesai jāatzīst (IV-tā ieteikumā) viņu „atkarība no interna-

cionālo sakaru attīstības".
7

Tiesību pirmā būtiskā iezīme ir

viņu noteiktība,
8 kurai trūkstot tiesības izbeidz savu

esamību. Runājot par internacionālo sabiedrību nevis socio-

loģiskā, bet tīri juridiskā aspektā, šī nenoteiktība ir par

iemeslu normātīvā jēdziena sabrukumam. Turpretim, so -

ciolo ģ i s kā aspektā internacionālā valstu jeb nāciju sa-

biedrība ir iedomājama, bet viņai trūks veselas rindas nor-

matīvo elementu — pastāvīga likumdevēja (saistoša

visiem locekļiem), pastāvīgas likuma piemērotājas - tie-

6 Schindler, op. cit., 1. p. 10—11.

7 Brūns, op. cit., 1. p. 13.

8 Tā arī William A. Robson, Justiee an administrative lavv.

1928, 1. p. 189.
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sas (saistošas vienmēr) un beidzot trūks sprieduma izpil-

dītāja orgāna, ja par tādu neuzskata pašas puses. Atsevišķie

topošie normātīvie elementi viņā negroza pamattēzi par viņas

kvalificēšanu, kā tīri socioloģisku parādību ar iepītu normā-

tīvu mozaīku. Šādai nepilnīgai valstu biedrošanās formai ne-

drīkst piemērot ciešāki un centrālizētāki organizēto interno

publisko tiesību biedrošanās formu metodes, jo tas novestu

pie neapmierinošiem rezultātiem. Gan modernās administrā-

tīvās tiesības pazīst plaši attīstītu autonomu pašvaldību, bet

šinī gadījumā zemāko autonomo orgānu kompetenci noteiku-

si centrālā vara; turpretim, starptautiskās tiesībās attīstības,

resp. kompetenču piešķiršanas virziens ir pre-

tējais: nevis centrs (vai tā surogāts) še deleģē tiesības atseviš-

ķām vienībām, bet gan šīs pēdējās atsakās no savām absolū-

tām tiesībām pašaprobežošanas ceļā. Tāpēc internacionālās

tiesības nav vis noslēgta, hierarchiski uzbūvēta, normu kopa,

bet gan tikai valstu prezumptīvi neierobežoto pašnoteikšanās

tiesību restriktīvie noteikumi. Šinī plāksnē sankcijai, kā

«kollektīvai reakcijai" (Duguit)9

pret kopīgo tiesību pārkāpē-

ju piemīt stipri relatīva nozīme, jo viņa — ciktāl tā nedibinās

valsts līgumiskā pašaprobežošanas saistībā, ir bez pietiekoša

likumīga pamata un lielā mērā patvaļas akts.

§3. Jājautā tomēr, vai §2. pievestie apcerējumi nezau-

dē savu nozīmīgumu tādu — organizācijas ziņā — ciešāku

valstu biedrošanās formāciju robežās, kuras radušās locekļu

līgumiskas pašaprobežošanās ceļā. Šeit mums jāpieiet jaunai

problēmai — jautājumam par sankciju normu efektīvi-

tāt i. Internu tiesību robežās saistību nepildīšanas ne-

novēršamās sekas ir šīs saistības izpildīšana

spaidu kārtā, ciktāl tiesa viņas pildīšanas prasībai pie-

kritusi. Lai gan spaidi nav būtiska tiesību sastāvdaļa, tad

tomēr tiesību reālizēšanas izpalikšana atņem

tiesībām nepieciešamo „praktisko" obligātoriskumu, kuram

trūkstot sāk šķobīties arī viņu, praktiskā dzīvē pamatotie,

9 Manuel dv droit constitutionnel, L sej. (1923), 1. p. 1
— cit. pec

B r v c c ka op. cit., 1. p. 8, 8-ās piezīmes.
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teorētiskā obligātoriskuma pamati. Citiem vārdiem — tiesī-

bu reālizēšanas procesa izpalikšana, kas pierāda izcīnīto tie-

sību praktisko nenozīmīgumu, rada tiesiskās apzi-

nās pagrimšanu. Bet ja līdztekus šai pašai parādībai

tiesiskā apziņa jau ab initio būtu zināmā mērā pagrimusi,

resp. nebūtu sasniegusi vajadzīgo spraigumu, — tādā gadī-

jumā jārēķinājas ar šo nepilnīgo tiesiskās apziņas dīgļu sa-

brukumu.

Internacionālā dzīvē tiesiskā apziņa (no kopības principa

viedokļa) atrodas embrionālā attīstības stadijā. Tiesiskā ap-

ziņa gan nomanāma atsevišķu, mazāk svarīgo, starpvalstis-

kās dzīves jautājumu kārtošanā (p. p. internacionālās pārval-

des dažādo administrātīvo ūniju organizēšanā, kā arī tādu or-

ganismu dzimšanā, kā Sarkanais Krusts), bet viņa gandrīz

pilnīgi izpaliek vīt ā 1 v jautājumu kārtošanā valstu savstar-

pējā satiksmē. Internacionālā dzīvē nav ticības kontrāhenta

labticīgumam, nav paļāvības uz otra tiesisko apziņu, jo „tīro

tiesību" skolas „virsnorma" (Urgrundnorm) — „pacta sunt

servanda" neatrod sev pastiprinājuma valstu praksē. Ja so-

cioloģiskās internacionālās sabiedrības robežās trūkst psī-

cholo ģ i s ko priekšnoteikumu uzņemto saistību pildīša-

nai, tad šādai parādībai jo svarīgs iemesls ir pārliecība par

piespiedu izpildes izpalikšanu. Minēto negroza arī tie sporā-

diskie gadījumi, kuros spēcīgākās valstis, vai to kopa, uz-

spiež savu gribu vājākām, piedodot šai akcijai tiesību aizsar-

gāšanas raksturu. Pēc mūsu pārliecības ne Svētās Alliances

intervenciju politika (zem leģiti m i s m a segas), ne Tau-

tu Savienības kollektīvā iejaukšanās pret Itāliju (pasaules

miera aizsardzībai) nenorāda uz kādas kopējas tiesiskas pār-

liecības esamību. Abām valstu kopām ir kopīga varas kon-

centrācijas pazīme; viņas abas cīnās pret internacionālās dzī-

ves jaunām strāvām: pirmā ar dzimstošo tautību, resp. tau-

tu pašnoteikšanās principu, pēdējā pret varas faktoru sašķo-

bīšanos ar vienas valsts koloniālās ekspansijas palīdzību.

§ 4. Sankciju jautājums pacēlies aizvien tad, kad starp-

valstiskā dzīvē novērojama lielāka vai mazāka varas fak-

toru koncentrācija. Tas notiek, ja internacionālās tie-
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šamības centrifugālā un centripetālā spēku cīņā uz laiku uz-

varējis pēdējais. Kā piemēri minamas politiskās alliances

visdažādākos vēstures posmos, p. p. senatnē: Indijā — „Man-

dala" (valstu vai tautu savienības prototips),
10

Ķīnā — „prinču

apvienība" (681. g. pr. Kr.), kas dzima zem „Ču" nomādu tau-

tas uzbrukuma briesmām
11

; liellāda pazina līdzīgas sakrālas

apvienības — „amfiktionijas" 12

.
Roma savā internacionālo

publisko tiesību normas kopā (ius fetiale) pazina sankcijas di-

vos veidos — karā un dievu sodā. Sankciju agrākais sakrā-

lais raksturs redzams no paša nosaukuma (sanctio), kas brī-

vā tulkojumā nozīmē kaut kā svēta izteiksmi. Bet bieži mēs

lietojam „sankcionēt" kā „pastiprināt" sinonīmu. Ta tad

sankcionēta norma būtu identiska ar svētītu resp. pastiprinātu

normu, pie kam šo normas spēka pastiprinošo funkciju agrāk

veica bailes no dievu dusmām un soda, bet tagad veic bažas

par to, ka normas pārkāpējam pretim varētu iestāties nevēla-

mas sekas, resp. sods. Ar sankciju vispār jāsaprot „launu

seku iestāšanās iespēja, kas saistīta ar kādu tiesību normu,

nolūkā panākt paklausību šai pēdējai" (Black)
13

Normas pa-

stiprinošā funkcija piemīt arī sankciju jēdzienam mūslaiku

krimināltiesībās — soda iestāšanās iespēja kriminālās normas

pārkāpšanas gadījumā pastiprina šīs normas spēku, atturot

delinkventu no sodu likuma dispozicijās fiksētā sastāva izpil-

dīšanas. .

Sankciju jēdziens mūslaiku starptautiskās tiesībās taisni

patapināts no krimināltiesībām. Arī sankcijas Tautu Savie-

10 W. S. Arraour, Customs of warfare m ancient India (Transac-

tions of the Grotius societv, Vol. 8. (1923, 1. p. 71, sek.), 1. p. 82—83.

11 Brueck, 1. p. 18, kur citēts Maspero, La Chine antique, 1. p. 299.

12 Cvbichovski, Das antikc Volkerrecht, 1. p. 39; Raeder,

L'arbitrage internationale chez les ancien Hellēnes, 1. p. 163—176;

Holtzcndorff, Handbuch des Volkerrechts, 11, 1. p. 208—213; Te-

nekides, L'amphictyonie dc Delphes et la ligue dc Corinthe dans leur

affinitēs avec la Sociētē des Nations (iesp. —
Revue gēnērale dc dr. int.

publ., 1931, Nr. 1, 1. p. 5—20).

13 Black's Law Dictionary, 111. izd. (1933), 1. p. 1580 m fine.
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nības Paktā domātas kā sods (Strafsanktionen) 14

.
Inter-

nacionālās dzīves vāji centrālizētās biedrošanās formās val-

stu starpā «internacionāls sods" nav iedomājams. Šī iemesla

dēl sankcijai, kas domāta kā sods, jāpārvēršas vairāk vai ma-

zāk derīgā cīnās ierocī. Šinī konstatējumā slēpjas ap-
skatāmās problēmas degpunkts: sankcijas, kā iedomātās inter-

nacionālās iekārtas pārkāpēja sods, nespēj paturēt savu soda

raksturu un spiestas pārvērsties cīņas ierocī, tādēļ ka sank-

ciju pielietojošais spēks nav vēl paspējis sasniegt tādu varas

koncentrācijas pakāpi, ka pretošanās sankcijām kļūtu neiespē-

jama. Kā Svētā Alliance, tā Tautu Savienība tika radītas

tad, kad internacionālā dzīvē valdīja chaoss. Abas viņas ir

pie zaļā galda radīti organismi, pie kuru radīšanas nav ņemta

vērā sociālā tiešamība starpvalstiskās attiecībās. Abi šie

veidojumi satur ar pēdējo pretrunā stāvošus normātīvus ele-

mentus. Tāpat, kā abstraktais leģitimisma princips nespēja

apturēt spēcīgā tautības principa uzvaras gājienu, tā arī ab-

straktā cenšanās pēc pasaules miera nespēj ierobežot kādas

tautas ekspansijas tieksmes, ciktāl pēdējās pamatojas civīli-

zātoriskos uzdevumos. Tautu Savienība savā īsā pastāvēša-

nas laikā ir ne tikai vairāk tuvinājusies ūniversālitātei (Kanta

— „allgemeiner Staatenverein"), bet pat mazinājusi cerības

pēdējo kādreiz sasniegt un pārvērtusies, kaut arī plašā, bet

tomēr tikai reģionālā valstu savienībā. Kopējās akci-

jas neizdošanās vedama sakarā ar Tautu Savienības mai-

nīgo „a reālu": viņas reģionālās intereses atkarīgas no

jauniestājušos biedru klātpienākušām interesēm, kā arī no

aizgājušo locekļu interešu atkrišanas. Lai gan Tautu Savie-

nības Paktā izteikušās augstas kopīgas intereses, tomēr blan-

ketnoteikumos ieliktais laikmetiskais saturs aizvien būs atka-

rīgs no vidus līnijas, kas cenšas nivelēt patreizējo locekļu

pretējās intereses. Tautu Savienības intereses atspoguļos ti-

kai vairākuma viedokli un nesegsies ar visu locekļu intere-

sēm, pie kam mazākuma tiesības noliegs Pakta noteikumu

14 Walter Sch uecking —
Hans Wehberg, Dies Satzung des

Volkerbundes, 1921, 1. p. 380.
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laikmetiskā iztulkošanas ceļā. Šinī faktā slēpjas Tautu Sa-

vienības kopējo akciju bīstamība, jo viņu izdošanās vai neiz-

došanās atkarāsies no tā spēku samēra, kurš būs pozicijas

un opozicijas starpā. Katra šāda akcija, faktiskam spēku sa-

mēram mainoties, draudēs pārvērsties par nederīgu cīņas

ieroci un vairs neattaisnos savu soda mērķi un nosaukumu.

Citiem vārdiem, Tautu Savienībā iemiesotā varas koncentrā-

cija draud izjukt, tikko viņā apvienotie spēki saskaldās pre-

tējos virzienos un noved pie „pilsoņu kara" pašā Tautu Sa-

vienībā.

§5. Sankciju problēmas tautsaimnieciskais

uztvērums — militāro spaidu izslēgšana no pielietojamo lī-

dzekļu skaita — izskaidrojas ar klasiskā kara jēdziena dife-

rencēšanos un oikonomizēšanos (saimnieciskais karš — „tauta

pret tautu" — pretēji kara spēku cīņai). Kā valstis savā starpā

ved cīņu tautsaimnieciskā kara laukā, tā arī Tautu Savienība

pārņem no valstu prakses oikonomiskos cīņas līdzekļus. Ap-

zinādamās, ka šie līdzekļi dzimuši zem valstu savstarpējās cī-

ņas iezīmes, Tautu Savienība grib, neskarot to būtiskās īpa-

šības, piešķirt tiem soda raksturu. Sankcionējot jeb at-

zīstot un pastiprinot šādu cīņas līdzekli, Tautu Savienība līdz

ar to domā viņu pārvērst sankcijā jeb sodā. Vēl vairāk,

Tautu Savienība ne tikai pārvērš cīņas ieroci sodā, viņa arī to

monopolizē savu locekļu starpā, domādama, ka ar minē-

to ir stiprinājusi cīņas ieroča soda raksturu un itkā atņēmusi

agrāko cīņas ieroča īpašību. Tomēr cīņas ieroča monopo-

lizācija vēl nepiešķir viņam soda kvalitāti.

Pēdējo kādai darbībai spēj piešķirt vienīgi sodošā orgāna neap-

strīdamā autoritāte, kas dibinājās faktiskā varas kon-

centrācijā un kurai atbilst sodāmā pārliecība, ka viņam

nodarītais ļaunums ir atmaksa par noziegumu. Bez nozieguma

sods nav domājams. Psīcholoģiskiem internacionālā noziegu-

ma izdarīšanas faktoriem izpaliekot, nevar būt runa par sank-

cijām. Valstīm trūkst labās gribas atzīt sevi par sodāmām,

un Tautu Savienībai nav vajadzīgās autoritātes savu locekļu

sodīšanai. Sankcijas Tautu Savienības robežās nesola nekā

pozitīva, jo viņām nepiemīt soda raksturs. Sankciju oikono-
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miskā formācija draud izpostīt pasaules saimniecību. Kollek-

tīvās akcijas vārdā aizbrunotās tautsaimniecības nenovēršami

satricinās pasaules saimniecību uz ilgāku laiku.

§ 6. Pasaules saimniecība, skatīta kā vienība, neapšau-
bāmi ir sociālas tiešamības jeb dotības abstrakti uztverama

formācija, kas apveltīta ar lielas vijības un mainīšanās spējām
(VViese) 15

. Apskatot pasaules saimniecības dažādās īpašības,
šinī sakarībā jo svarīga liekas viņas lielā nolīdzinošā

tendence, kas — kā diferencētājas tendences pretstats — sek-

mē mazu, agrāk vairāk vai mazāk autarku, territoriju ietilpi-

nāšanu lielās, gandrīz kontinentālās sakarībās. 16 Šādas vis-

pasaules un speciāli arī Eiropas saimnieciskās sakarības bija

radījis pirmskara laikmets un arī mūsu laikmetā aizvien vai-

rāk nostabilizējušās Eiropas kontinentālās sakarības saimnie-

ciskā laukā. Tagad Tautu Savienības Pakta 16. pants, kā ass

chirurga nazis, draud „pasaules miera pasargāšanas labā" pār-

traukt šo sakarību. Aizmirsts, ka oikonomiskiem sarežģīju-

miem var būt liktenīgākas sekas nekā militārām operācijām,

ciktāl karam līdztekus neiet karojošo valstu tautsaimniecību

sabrukums. To Tautu Savienība netieši arī apzinās, jo viņas

sodošā roka sāk trīcēt tikko jautājums grozās ap kādu pasau-

les saimniecības pamatelementu, kā p. p. naftas aizlieguma

lietā, no kura Tautu Savienība pēc Itālijas asiem protestiem ir

atteikusies. Ja jau pret soda veidu var celt iebildumus un ja tos

ievēro, tad par sodu vairs nenākas runāt.

§ 7. Šī īsā pētījuma gala slēdziens ir doma, ka sankci-

ju divām pamatīpašībām jābūt to pielietošanas nenovēr-

šamībai un noteiktībai. Ciktāl vienīgi dota sank-

ciju piemērošanas latenta iespēja, un nav noteikts to

apjoms, vinu loma — neatkarīgi no piemērojošā orgāna

varas koncentrācijas pakāpes — ir niecīga. Ja sankciju ne-

novēršamībai un noteiktībai nāk klāt pielietotāja koncentrētās

varas fakts, tad abu šo tiesiskā un faktiskā principu amalga-

18 L. Wiese, Die Weltwirtschaft als soziologisches Gebilde, Jena,

1923, 1. p. 9.

18 Wie s c, ibidem, 1. p. 14.
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mā dzimst jauns efektīvs tiesību institūts. Pēdējais atspo-

guļo valstu tieksmi pēc lielākas nokārtotības internacionālā

dzīvē. Tomēr forma, kurā iemiesojusies šī institūta vadošā

ideja — centripetālo spēku apvienošana internacionālās dzī-

ves nokārtotības veicināšanai, uzliekot nokārtotības grāvējam

pelnīto sodu, — uzskatāma par neapmierinošu. Spriest par

to, vai ir noticis tiesību pārkāpums vai nē, var tikai bez-

partejisks tiesnesis. Sankcijas pielietot var tikai

taisna tiesa, bet ne ieinteresēto personu

konglomerāts. Tikai tām sankcijām, kuras uzliks tiesu varas

orgāns, var piemist soda raksturs. Ar to nebūt nav teikts,

ka jāatbalsta to fantastu idejas, kas pie zaļā galda sacerējuši

internacionālu kriminālkodeku, internacionālās krimināltiesas

iekārtas un tiesāšanas kārtības likumus, jo par to vēl agri ru-

nāt. Ar izteikto tikai gribētos pasvītrot, ka sankciju 1o -

kālizēšana iestādē bez tiesas funkcijām

un garantijām atņem viņām soda rakstu-

ru. Šinī plāksnē sankcijām ir patvaļas raksturs, kaut arī

subtīli juridiski formulētas, bet tomēr tikai patvaļas raksturs.

Sankcijām soda īpašību var dot vienīgi internacionālā tiesa.

Zvērināts advokāts Armins Rūsis.
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Šai grāmatā, kas plaši aptver latviešu tautas dzīvi, ir no-

dala, kurai ir nevien etnogrāfiska, bet arī juridiska nozīme:

folkloras nodala (dainas).

Protams, dainās nav daudz juridiska materiāla, tomēr ir

tādi institūti, kā precības (līgums par laulību). Ir arī sapro-

tams, ka tautas dziesmās, kas vispār uzglabājušās no dziļas

senatnes, var pēc saviem motīviem būt tā sauktie ceļojo-

šie motīvi (aizguvumi no citām tautām). Šai ziņā vien-

mēr jāievēro uzmanība. Lieta tā, ka senās dziesmas saistītas

ar kultu, tā drāmām, dejām, dziesmām v. t. t. Bet tā kā senat-

nē valdīja teokratiska zinātne, kas organizēja poli-

tisko un sociālo dzīvi zemes virsū kā zi-

nāmu parallēli debesu kārtībai, tad tieši kulta

dziesmas šai ziņā atspoguļo arī īsto tautas dzīvi.

Piemēram, kādā daiņā, ko min autors (121. lp.), ir runa

par kalēja meitu, kas melna kā vabole. Protams, še var būt

runa vienkārši par dzīves faktu vai poētisku salīdzinājumu,

bet tikpat labi iespējams arī kas cits, kas neizslēdz pirmo.

Še mēs redzam tīrus kulta svētkus, kas saistīti ar laika zīmi

Vaboles zvaigzni (pazīstami arī Ēģiptes kultā). Autors savā

latviešu folkloras apcerējumā seko vispār pieņemtam uzska-

tam: folklora ir poēzija, kas atspoguļo tautas domas un dzīvi.

Tas ir pats par sevi pareizs uzskats, bet senās tautas dzies-

mas atklāj arī vēl kaut ko vairāk — dziesmu nozīmi kultā,

kas dažreiz norāda arī uz zināmu sakaru ar citām tautām.

Dziesmām par sidraba gaili un zelta lakstīgalu daudzās tautās

ir arī kulta nozīme. Bet kults bij dievišķīga tiesība,

un šai ziņā juristiem atklājas ceļš dievišķīgo tiesību izzinā-

šanai, kuras reizē organizēja arī laicīgās, pasaulīgās tiesības.
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No minētā viedokļa ir interesants autora ekskurss latvie-

šu Jāņa kulta pētījumos (153. lp. v. t). Kā romiešu tiesībās

Jāns bij vasaras un ziemas svētki, tā arī latviešu tautai atse-

višķi Jāņa kultu līdz šim plaši svin kā vasaras saulgriežu

svētkus. Tie ir vasaras svētki, kad dzimst mēness, t.

i. nakts kļūst garāka un līdz ar to pamazām sākas laiks, kad

zvaigznes — šīs svētās debesu ugunis — vairāk redzamas

tumšajās debesīs (sevišķi rudenī un ziemā). Ugunskuri simbo-

liski liecina par šiem mēness dzimšanas svētkiem, tāpat kā

saulgrieži ziemā ir citas uguns — saules — dzimšanas svētki

(dienas pagarinājuma sākums).

Jautājumā par senlatviešu ģimenes tiesību orga-

nizāciju autors atzīst sākumā li cl ģimeni (162. lp.), tā tad

komūnu, kas saistīta ar radniecību; tādu uzskatu izteicis arī

prof. Švābe. Ģimenes komūnas pēc viņu rakstura bij agrā-

ras organizācijas. Šīs organizācijas bij nešķirtu brāļu ģime-

ne, kas norāda uz kaut ko līdzīgu romiešu kondomīnijam

(kopīpašumam). Tomēr ir iespējams, ka vecākais brālis aiz-

stāj nelaiķa ģimenes tēva vietu. Lai gan daiņas biežāk runā

par brāļiem nekā par tēvu, tomēr jāņem vērā, ka brāļu agrārā

komūna paredz patriarchālu organizāciju (līdzīgu romiešiem).

Ka tautas dziesmās tas maz izteikts, tas nenozīmē, ka tā nav

bijis.

Lai izšķirtu minēto kardinālo jautājumu, vispirms jāņem

vērā vispārīgā normātīvo tiesību koncepcija, ne tikai atse-

višķu institūtu analoģijas. Sevišķi Jāņi, ko latviešu tauta tik

loti iecienījusi, līdz šim laikam liecina par periodu latviešu

tautas dzīvē, kad mēness kults bij pārāks par saules

kultu. Pirmais rēgulāri attiecināms uz ganu tautām — kara-

vīriem, kungiem, otrais — uz zemkopjiem.

No minētā viedokļa brāļu lielģimene nebij tikai zemkopju,
bet arī militāra vienība. Jautājums par bāliņiem latviešu li-

teratūrā strīdīgs (Plāķis, Barons, Švābe v. c). Tomēr ir

skaidrs, ka bāliņi bij brāļu ģimenes locekļi, turpretim, piem.,

kalpi bij sava veida plebēji, nepiederēja pie brāļa ģimenēm

(fraternitas). Kalpi varēja būt arī tas, kas romiešu tiesībās

mancipiji. Tauta šeit attīstāmā nozīmē kā parallēlē ar romie-
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šu tiesībām (Jana kults, latviešiem Jāņa kults) bij sava veida

Populus Romānus, t. i. pēcnācēji bāliņiem — zemkopjiem, sa-

vas zemes saimniekiem (agrārā Tauta, analoga kvirītu

pēcnācējiem). Protams, visa šī parallēle jāpamato vēstures

avotos, te tā minēta vairāk kā problēma. Šo problēmu vis-

pirms ierosina latviešu tautas augsti attīstītais kults (tāpat

kā romiešiem).

Vispār autora grāmata ierosina daudz jautājumu un pelnī

tiesību pētnieku un visu to ievērību, kuri mīl cilvēces kultūru.

Sevišķi jāapsveic šīs grāmatas izdevums franču valodā,

jo ar to radīta iespēja iepazīties ar latviešu kultūras vērtī-

bām arī tiem, kas neprot latviski.

Šais īsajās bibliogrāfiskās piezīmēs, protams, nav iespē-

jams pieminēt visu to, kas šai viegli lasāmajā skaistā formā

uzrakstītajā grāmatā interesants. Nobeidzot gribētos vēl ti-

kai atzīmēt, ka šai grāmatā atrodamas arī vērtīgs lēņu sistē-

mas un vispār agrārās iekārtas apgaismojums.

Prof. V. Sinaiskis.

E. Ein, Le azioni dci condomini. Roma 1931., p. 234. (Es-

tratto dal. Buli. dell* Istituto di diritto Romano, vol. XXXIX).

Šī interesantā darba autors, prof. Bonfantes skolnieks, ir

tagad Tartu universitātes profesors. Viņš izdara plašu mēģi-

nājumu attīstīt un pamatot tās mācības, kas saista sūdzību

cēlumu un attīstību sakarā ar kondomīniju (kopīpašumu).
1

Autors plaši izlieto avotus un apskata kopīpašuma kā

communio idejas ietekmi uz sūdzības tiesības attīstību Romā,

sevišķi klasiskajā laikmetā. Viņš analizē (reālās)

sūdzības no condominium: vindicatio servitutis, actio con-

fessoria un negatoria, actio finium regundorum, cautio dam-

ni infecti, operis novi nuntiatio, aquae pluviae arcendae, inter-

dicta quod vi aut clam, uti possidetis un personiskās

(poenales un noxales).

1 Sk. Bonfante, Corso II 2

p. 12; Chesius, Dc differ. iuris,

VI nod., Tiecke, Dc socio fin. reg. aģente (Goting. 1779); Schnei-

der (Jahrbūcher fiir hist. v. dogm. Bearb. d. r. R. Bd. I, 1841 p. 391).
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Autors domā, ka izteicieni communio un societas ir sais-

tīti savā idejā, ka abi izteicieni ir sinonimi (83. un 292.

lp.). Pēc viņa domām atbildība ir solidum klasiskajās tiesī-

bās saistīta ar to pašu kopīpašuma ideju, un dalīta atbildība

(pro parte) izskaidrojama ar jaunu uzskatu attīstību jurispru-

dencē, nodibinot atsevišķas personas tiesību un at-

bildību kopīpašumā vai sakarā ar to arī ārpus tā. Rezultātā

pamazām radās jaunas kopīpašuma tiesības.

Minētās idejas ir auglīgas, sevišķi tāpēc, ka arī pašas

romiešu senās tiesības bij sākumā, pēc mūsu domām, ko -

mūnā1 a s. Rūpīga avotu analizē liecina, ka pašas privā-

tās tiesības cēlušās no publiskām tiesībām, un ka vispār sū-

dzība romiešu tiesībās, būdama tik īpatnēja, ir tāda paša

rakstura parādība, t. i. kopējo (komūnālo) publisko tiesību

sēkulārizācijas parādība. No minētā viedokļa privātā

komūna seko tai pašai savas attīstības kārtībai: singu-

lāro tiesību radīšanai kopīpašumā (condominium) un iekš so-

cietas, ar to starpību, ka tādā kopējo privāto tiesību sēkulā-

rizācijā daudz veica jurisprudence.

No minētā viedokļa, kas rāda vienību romiešu sūdzības

tiesību attīstībā, šis autora darbs modina par sevi sevišķi lie-

lu interesi un pelnī ievērību. Protams, tā kā darbā trūkst

vispārīgo romiešu tiesību attīstības principu, tad tas ir vien-

tulīgs un dabiski rada šaubas tiem, kas atzīst citādu koncep-

ciju romiešu tiesību attīstībā.

Dažas autora tēzes, piem., tā, ka societas un condomi-

nium ir sinonimi, nav pietiekoši pierādītas. Atsauce uz avo-

tiem pati par sevi vien pietiekoši nepārliecina, jo paši avoti

nonākuši mūsu rokās jau pārgrozītā veidā.

Prof. V. Sinaiskis.

A. Giffard, Lecons dc procēdure civile romaine. Paris

1932. 205 lp.

Šis darbs ir lekciju kurss, ko Parīzes universitātes profe-

sors lasījis saviem klausītājiem, ko tie stenografējuši un autors

rediģējis. Ar savu parasto prasmi izskaidrojot grūtas romiešu

tiesību problēmas, viņš starp citu izsaka domu, ka romiešu

procesa īpatnību (līdz Justiniānam), kas to atšķir no mūslaiku
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procesa, var izskaidrot ar romiešu seniem šķīrējtiesas

ieradumiem.

Bet ar šo izskaidrojumu nepietiek, lai saprastu romiešu

procesa dalījumu divās stadijās, kas seko viena otrai: 1. pro-

cess maģistrāta priekšā (m iure) un 2. viena tiesneša — pilsoņa

(unus iudex) priekšā, kuru izraudzījušas puses (m iudicio).

Pēc mūsu pētījumiem šai nozarē romiešu tiesības sākumā

bij kvīrītu, komūnālas tiesības. Tāpēc, ja ir

runa par komūnālo tiesību privātu sēkulārizāciju, maģistrāta

administrātīvā uzraudzība bij nepieciešama. Sevišķi komūnas

zemes bij priekšmets prētora rēgulātīvai darbībai, ja tās atra-

dās atsevišķu pilsoņu valdījumā — possessio (uzufruktā). Tā-

dā kārtā process maģistrāta priekšā šai ziņā bij administrātīvs.

Turpretim tiesas stadija (m iudicio) piederēja pašai ko-

mūnai, vēlāk tās atsevišķiem locekļiem kā tās priekšstāvjiem.

Šai ziņā vienīgais tiesnesis — pilsonis (unus iudex) patiešām

bij pārpalikums no kādas biedriskas kvīrītu un vēlāk tautas

tiesas. Šķīrējtiesas ideja nepavisam neaptver romiešu pro-

cesa bagātību, būdama savā iemiesojumā tikai viens no tā vei-

diem, īstenībā šķīrējtiesa arī nav tiesa, bet tikai arbitrā-

žas darījuma (akta) izpildījums. Bez tam tiesnesis nebij

arbitrs.

Neminot šīs principiālās domstarpības ar recenzējamās

grāmatas autoru, jāatzīmē, ka šai romiešu procesa mācības

grāmatai ir daudz vērtīgu īpašību, tā pamatojas avotos, ir

sistēmatiska, precīza un skaidra. Domu izteiksmes skaidrība

ir vispār franču gara īpatnība, tāpat kā spēja viegli uztvert

svešas domas un meistarība formulēt tās īsi, precīzi un skaisti.

Minētā grāmata pelnī juristu ievērību, kas interesējas par

procesa problēmām to vēsturiskās attīstības aspektā. Jo se-

višķi tā noderīga studentiem, kas mācās romiešu tiesības.

Prof. V. Sinaiskis

P. Collinet, Les nouveaux fragments des Institutes dc

Gaius (PSI. 1182). Revue historique dc droit

f rancais et ētranger. 1934. p. 96—113.

V. Arangio-Ruiz, Pubblicazioni della Socie-

ta Italiana per la ricerva dci Papiri greci
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c latini m Egitto (v. XI) un vēl: Nr. 1182: Fram-

menti di Gaio a cura di V. Arangio-Ruiz (F i -

ren z a 1933).

Monier, Les nouveaux fragments des In -

stitutes dc Gaius (Paris).
Jaunie Gāja Institūciju fragmenti, ko atklājis Aran g i o

Rui z, rada, bez šaubām, zināmu laikmetu romiešu tiesību

pētīšanā. Pirmajā fragmentā (A) ir runa par societas, ko

Gajs definē divos veidos: 1. kā societas, kas pamatojas uz

vienkāršu vienošanos un attiecas uz jus gentium, un 2) īpaši

romiešu tiesību societas (legitima un naturalis), kas klusējot

nodibināma starp mantiniekiem pēc vinu mājas tēva — pater

familias nāves. Pēc Gāja šī societas ir nedalīta mantojuma

manta.

No sacītā redzams, ka societas nesakrīt ar kondomīniju

kā communio, kas var būt dibināta arī uz apzvērētu savienību

(f o c d v s).

Otrā fragmentā (B) ir runa par to, ka vienam biedram

(socius) atsvabinot kopējo vergu (res communis), viņš bij

atsvabināts arī attiecībā pret visiem citiem socijiem. Šīs īpa-

šās romiešu tiesību societas īpatnība bij tā, ka ar viena socija

rīkojumu pietika attiecībā pret visu societas. Vai tas tā bij

vienmēr, jāšaubās. Bet šai gadījumā, Gāja laikā, tāda

kopējo tiesību sēkulārizācija privātās tiesībās jau bij notikusi.

Trešajā fragmentā (I) ir runa par legisakciju sūdzību, pie-

prasot tiesnesi prētora priekšā (1. a. per judicis postulationem).
Sūdzība bij pamatota uz sponsio, bet tai, ja pretinieks noliedza

sūdzētāja tiesību, nesekoja sods (poena) zaudējot procesu, un

šai zinā tā bij solis uz priekšu laicīgo (nesakrālo) romiešu sti-

pulācijas tiesību attīstībā.

Pēdējā fragmentā (X) sakarā ar iepriekšējo ir runa par

mantojuma mantas dalīšanu un par sūdzību

per condictionem; tagad kļūst saprotams arī pats

vārds condi c t i o kā atbildētāja aicinājums ierasties

pie prētora, lai dabūtu tiesnesi pēc trīsdesmit die-

nām.

Jau šis īsais atrasto fragmentu satura pārskats liecina, cik
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liela to nozīme romiešu tiesību vēsturē. Neviļus rodas patei-
cības jūtas pret zinātnes darbiniekiem, kas neatlaidīgi meklē

jaunus avotus pat ārpus Eiropas.
Prof. V. Sinaiskis.

Die Zivilgesetze der Gegenwart, herausgegeben

von prof. Dr. K. Heinheimer (Berlin-Leipzig).
Šī izdevuma mērķis ir darīt pieejamas mūslaiku civiltiesī-

bas, iespiežot līdzās oriģināla tekstu un tulkojumu vācu

valodā. Tādā veidā, piem., jau izdoti: SPR Savienības

civīlkodeks (VI sēj., 1927), Francijas civīlkodeks (I sēj., 1928)

v. c. Izdevumā arī īss kommentārs, kas iespiests petitā pie-

zīmju veidā.

Prof. V. Sinaiskis.

B. 3Hrenbcpenflb, OnepKM KHTaMCKaro aAMMHMCTpaTMBHaro

npaßa. Xap6HHi>, 1928. 169 lpp.

Šis Charbinas juridiskās fakultātes profesora V. Engel-

felda darbs apskata ne visas Ķīnas administrātīvās tiesības.

Pirmajās nodalās aplūkota Ķīnas policija (93 lp.), pē-

dējās — Ķīnas meža tiesības, kur iztirzāta nevien

jautājuma juridiskā, bet arī ekonomiskā puse.

Prof. V. Sinaiskis.

Rivista di diritto agrario, izdev. Giangastone Bo 1 -

1 a (Firenze, Anno XI, Nr. 4. 1932).
Šis speciālais žurnāls agrārtieslbās, ko izdod Itā-

lijā Florences universitātes prof. Bollas redakcijā solidos sē-

jumos, bez šaubām, pelnī ievērību Latvijā, kas arī ir galveno-

kārt agrāra zeme. Minētais žurnāls ir interesants nevien tāpēc,

ka iepazīstina ar Itālijas agrārtiesībām, bet arī ar citu valstu,

starp citu arī ar Latvijas agrārtiesībām. Tā savā laikā pēc

redaktora prof. Bollas lūguma es devu šim žurnālam rakstu:

Situation juridiqueagraire en Lettonie ap-

rēs la grande guerre (Riv. d. diritto Agrario 1932,

XI).

Sējumu saturs bagāts un pelnī visu to pilnīgu ievērību,

kuri interesējas par agrārtiesībām. Bet titulā minēto numu-

ru mēs še izcēlām tāpēc, ka tanī redakcija griežas pie sa-
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viem lasītājiem un sabiedrības ar jautājumu: kāpēc nera-

dīt vienu agrāro kodeku ?

Bez šaubām, viena agrārā kodeka ideja pelnī visu ievērī-

bu, sevišķi agrārās zemēs. Radot tādu kodeku Latvijā, mums

būs iespējams pārredzēt visas mūsu agrārtiesības, ieraudzīt

to trūkumus un nepilnības un virzīt tiesisko agrāro dzīvi uz

agrārās zemes ideāliem.

Prof. V. Sinaiskis.

Civīlprocesa nolikums, 1932. gada izdevums ar pārgrozī-

jumiem un papildinājumiem. Zv. adv. K. Dzel z ī š a re-

dakcijā.

No ievada redzams, ka šā neoficiālā izdevuma nolūks ir:

1) sniegt Latvijas juristiem un citiem interesentiem Ci-

vīlprocesa nolikumu, kurā būtu uzņemti visi līdz pēdējam

laikam izdotie šā nolikuma grozījumi un papildinājumi un kurš

būtu saskaņots ar citiem likumiem, ar kuriem korespondē at-

sevišķi civīlprocesa noteikumi,

2) sniegt Civīlprocesa nolikuma lietotājiem šā nolikuma

t. s. kabatas izdevumu, t. i. neliela formāta grāmatiņu, kura

būtu portatīvāka un arī lētāka par diezgan prāvo oficiālā

Civīlprocesa nolikuma izdevumu.

Kas attiecas uz pirmo nolūku, tad jākonstatē, ka tas nav

pilnā apmērā izdevies. Lai gan autors pēc grāmatas

iespiešanas pievienojis tai plašu kļūdu izlabojuma lapu, tomēr

grāmatā vēl palikušas vairākas nesaskaņotas vietas. Tā pie-

mēram, autors 681. p. piezīmē un 1116. p. piezīmē nav atsau-

cies uz jauno pārgrozījumu likumā par kuģu hipotēkām un jū-

ras prasībām „Lik. kr. 1932. g. 128", bet atstājis veco „Lik.

kr. 1928. g. 126", jo taisni šajā jaunajā pārgrozījumā ir runa

par jūjas prasību nodrošināšanu un piedzīšanu, par ko runā

681. un 1116. p. piezīmes. — Tālāk, saskaņā ar 1934. g. 23.

augusta likumu īres lietas tagad piekrīt tikai miertiesnešiem,

tāpēc arī, kodificējot Civīlprocesa nolikumu, 36. pantā vaja-

dzēja aizrādīt uz īres lietām, kā tas savā laikā bija darīts

Civīlprocesa 1923. g. izdevuma 36. panta 2. punktā.

Kas attiecas uz jaunā izdevuma lētumu, tad jānorāda,

ka oficiālais izdevums, iespiests uz vislabākā papīra, neiesiets
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maksā Ls 6.50, bet neoficiālais, iespiests uz avīža papīra,
maksā arī neiesiets Ls 6.— Šeit būtu jāņem vērā vēl tas ap-

stāklis, ka oficiālais izdevums Koodifikācijas nodaļai bij jā-

pārtulko no krievu valodas, jāsistēmatizē un jāsakārto, kamēr

neoficiālā izdevuma autoram bija tikai jānoraksta teksts no

oficiālā izdevuma, ievietojot likumdevēja pārgrozījumus un

papildinājumus, tā tad arī izrakstot attiecīgus pantus no Li-

kumkrājuma vai Valdības Vēstneša attiecīgiem numuriem.

Bez tam oficiālajā izdevumā zem katra panta norādīti liku-

mu avoti, kas neoficiālajā izdevumā ir izmesti.

Tālāk autors saka, ka «traucējošas esot ana-

chroniskas nolikuma atsauces uz jau atceltiem

liku m i c m". Jāatzīmē, ka oficiālajos izdevumos neatsau-

cas uz atceltiem likumiem, bet autoram, ja viņš tādas atsau-

ces būtu atradis, vajadzēja tās tieši norādīt. Diemžēl pats au-

tors atsaucas 1670. pantā uz jau atvietoto 1288. pantu 1864. g.

redakcijā, kamēr šajā 1670. pantā bija jāatsaucas uz 1288.

pantu 1933. g. redakcijā, t. i. 1670. pantā bija jāmin citi 1288.

panta punkti to vietā, kuri vairs neatbilst 1288. panta jaunai

redakcijai, tā tad 5. punkta vietā bija jāliek 6. punkts v. t. t.

levada turpinājumā autors aizrāda, ka atsauces uz 1903.

g. Sodu likumiem atvietotas ar atsaucēm uz 1933. g. Sodu li-

kumiem, kas sakāms arī par citiem jaunizdotiem likumiem:

Valsts civildienesta nolikumu v. c. Te jāatzīmē, ka attiecībā

uz Kodifikācijas nodaļas jaunizdotiem nolikumiem autors to

nav visur darījis. Tā piemēram, autors 229. p. piezīmē un

232. pantā atsaucas uz Vekseļu likumu 1925. g. izdevumu, ka-

mēr pēdējais oficiālais Vekseļu nolikuma izdevums iznācis

1932. gadā, pāris mēnešus pēc Civīlprocesa nolikuma iznāk-

šanas. Par laimi vecā un jaunā izdevumu pantu numerācija sa-

krīt. Sliktāki jau tā lieta ir ar Pagasttiesu nolikumu. Autors

visur vēl atsaucas uz veco 1924. g. izdevumu, kamēr jaunais

iznācis 1934. gadā, pie kam jaunā izdevuma panti pa lielākai

daļai vairs neatbilst vecā izdevuma pantiem, tā piemēram,

1068. pantā atsauci uz Pagasttiesu lik. (1924. g. izd.) 122. pan-

tu vajadzēja atvietot ar Pagasttiesu nolik. (1934. g. izd.) 125.

pantu v. t. 1.

Tālāk autors aizrāda, ka strīpotas atsauces uz likuma

424



avotiem, jo tām ikdienas lietošanai neesot nekādas no-

zīmes. Šim autora viedoklim gan nekādā ziņā nevar piekrist.

Šiem likuma avotiem ir loti liela nozīme, piemēram, atsevišķu

pantu kollīziju gadījumos, kas tiesu praksē vienu otru reizi

atgadās un ko nevarētu tūliņ izšķirt, ja būtu pie rokas tikai

„kabatas izdevums" bez likuma avotiem. (Vispār jautājums

par likuma avotiem ir loti interesants un par to jau savā lai-

kā rakstīts T. M. V.). Apskatīsim kaut to pašu 1670. pantu.

Ja autors būtu tam pievienojis 1933. g. 6. jūlija likuma atsauci,

mēs tūliņ redzētu, ka viņš ir ņēmis vērā 1288. panta jauno

tekstu un 1670. pantā atiecīgos 1288. panta punktus atvietojis

ar citiem. Turpretim bez atsaucēm grāmatas lietotājam gri-

bot negribot būs jāuzmeklē 1932. g. oficiālais izdevums, lai sa-

līdzinātu neoficiālā izdevuma 1288. pantu ar veco tekstu un

redzētu, vai attiecīgie izlabojumi 1670 pantā izdarīti vai nē.

Bez tam vēl jāaizrāda uz dažām nepilnībām neoficiālā iz-

devumā.

879. panta 2. daļā pēc vārdiem „darba algu" būtu jāliek

iekavās ~(36. p. 2. pk.)" — sal. Lik. kr. 1935. g. 87, 111, sākumu.

Līdz šim bija pieņemts, ka aizrādījumu uz atsevišķiem

apgabaliem (Vidzemi, Kurzemi un Zemgali, resp. Latgali) lika

tikai tajos pantos, kuri neattiecas uz visu Latviju; bet pantos,

kuri ir spēkā visā Latvijā, nemaz neminēja šos apgabalus.

Turpretim autors 1120. panta 2. piezīmē, 1121. un 1238. pantā,
kas tagad attiecināti uz visu Latviju, blakus Vidzemei. Kur-

zemei un Zemgalei vēl minējis arī Latgali. Tāda kārtība ra-

dītu zināmu neskaidrību, jo dažiem pantiem, kuri ir spēkā

visā Latvijā, būtu aizrādīts uz visiem četriem apgabaliem, bet

citiem visiem nebūtu.

Tā kā Latvijā vairs nav apriņķu valžu, tad 1170. panta

vajadzēja aizrādīt uz tām amatpersonām, kas minētās valdes

atvieto.

1357. panta 5. punktā, 1358. pantā 7. punktā un V pieliku-

ma 97. panta 8. punktā ievietots aizrādījums uz Lik. kr. 1923.

g. 65 skaitļa 10. pantu, lai gan viss šis likums, t. i. Latvijas

bankas statūti, iekodificēti jaunajā Kreditnolikumā, uz kuru

tad arī šajos punktos vajadzēja atsaukties.
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1520. pantā autors gan svītrojis aizrādījumu uz tālumlaiku,
bet visus tos vārdus, kas stāv sakarā ar tālumlaiku, ir atstājis,

kamdēļ panta teksts ir pilnīgi nesaprotams, ja neņem palīgā
oficiālo 1932. gada izdevumu.

Sakarā ar to, ka 111 grāmatas 111 sadaļas 3. nodalījuma

virsrakts ir grozīts (sal. Lik. kr. 1935. g. 87, I), vajadzēja arī

attiecīgā vietā izlabot satura rādītāju.

Beidzot jāaizrāda, nerunājot šajā gadījumā par autoru, ka

visā Latvijas pastāvēšanas laikā, loti daudzas personas, gan

kompetentas, gan nekompetentas, ķeras pie grūtā un sarež-

ģītā kodifikācijas darba. Tā, piemēram, Vekseļu nolikums un

rīkojums par zīmognodevu iznākuši apmēram kādos 10 izde-

vumos. Pa daļai tas izskaidrojams ar to, ka trūkst oficiālo

izdevumu, kas savkārt attaisnojams ar Kodifikācijas nodaļas

pārāk mazo darbinieku skaitu un dažādiem Kodifikācijas no-

daļai uzliktiem svarīgiem pienākumiem. Bet galvenais mo-

tīvs šajā lietā, nezīmējoties uz autoru, ir pelņas nolūks. Tais-

ni jābrīnās, ar kādu uzņēmību un izveicību jauni cilvēki ap-

staigā gan juristus, gan citu arodu darbiniekus, piedāvādami

par dārgu naudu savus «visjaunākos" un «vispilnīgākos" iz-

devumus, kuriem ļoti bieži ir tikai papīra vērtība.

Kā katra grāmata, kas stāv visciešākā sakarā ar dzīvi,

ātri novecojas, tā arī oficiālais Civīlprocesa nolikums (1932. ģ.

izd.), bez šaubām, ir zināmā mērā novecojies. Arī autora iz-

devums visdrīzākā nākotnē pēc jauno Civillikumu pieņemša-

nas būs stipri novecojies. Bet tamdēļ jau katra jurista, ne-

vien jurista-praktiķa, bet arī studenta-jurista, uzdevums ir

sekot jaunākai likumdošanai un pēc jaunā likuma pieņemša-

nas izdarīt attiecīgā likumgrāmatā visus labojumus.

Valdis Bite,

L. Ū. tiesību zinātņu kandidāts.

Policija. Mēnešraksts policijas darbam, 1936., 1.—3.

Z. Lēvenbergs. Kriminālprocesa īpatnības Vidzemē un

Kurzemē XV—XVIII g. s. Rīgā, 1936 C Z. Lēvenberga iz-

devniecība.
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Dažādas ziņas

Pārskats par Latvijas Senāta darbību 1935. gadā.

L

Senāta apvienotā sapulce.

Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētāja amatu ieņem Senāta Kri-

minālā kasācijas departamenta priekšsēdētājs — senātors Aleksandrs
Gii bens. Atzinuimus pārskata gadā deva virsprokurors Arvīds Kaņe-

pīt s, bet vienā sēdē piedalījās virsprokurora biedrs Erasts Bite. Virs-

sekretāra pienākumus izpildīja virsprokurora sekretārs O. Gubens.
1935. gadā Senāta Apvienotā sapulce noturēja 9 rīcības sēdes. 1955. gadā
ienākušas 22 lietas, bet kopā ar 8 no 1934. g. pārnestām lietām Senāta Ap-
vienotā sapulcē bija 30 lietas. Pārskata gadā izspriestas 29 lietas. Uz

1936. gada i. janvāri pārnesta 1 lieta.

11.

Kriminālais kasācijas departaments.

Sastāvs: priekšsēdētājs: senātors Aleksandrs Gubens; senātori:

Broņislavs Nagujevskis, Fricis Z i Iber s un Jānis Balodis. Virs-

sekretārs Fr. X amradziuss. Atzinumus deva virsprokurors Arvīds

Kaņepīts un virsprokurora biedrs Fēliks Blūm s. Senātors B. Nagu-
jevskis bez tam vēl bija Senāta Augstākās disciplīnārtiesas loceklis.

1935. g. departaments noturējis 22 tiesas un 68 rīcības sēdes; kopā 90 sē-

des. Pārskata gadā departamentā ienākušas 1030 lietas, bet kopā ar 53

no 1934. gada pārnestām lietām, departamentā bija 1083 lietas. Pārskata
gada izspriestas 1023 lietas. Uz 1936. gada J. janvāri neizspriestu lietu

atlicis 60.

111.

Civilais kasācijas departaments.

Senāta Civīlā kasācijas departamentā 1935. gadā sastāvēja: priekš-
sedetajs-senātors Osvolds Ozoliņš; senātori: Augusts Lēbers, Frid-

drichs Konrādi, Rūdolfs Alksnis, Jēkabs Gro t s, Mintauts Ča k -

stc un Vladimirs Bukov s k i s. Virssekretārs A. Zonne. Departa-
menta priekšsēdētājs senātors O. Ozoliņš bez tam vēl bija Senāta

Augstākās disciplīnārtiesas loceklis. Civilais kasācijas departaments no-

turējis 34 tiesas sēdes un 167 rīcības sēdes, bet kopā 201 sēdi. 1935. gada
departamentā ienāca 1305 lietas. Uz 1935. gadu atlika neizspriestas lietas

1911, tā tad departamentā lietu skaits kopā ar ienākušām bija 3216. Pār-
skata gadā izspriestas 2017 lietas, no tām 55 lietas ienestas izspriešanai de-

partamenta kopsēdē. Uz 1936. gada 1. janvāri atlika neizspriestas 1119
lietas. Senātā Civīlā kasācijas departamenta kopsēdē noturētas 6 tiesas
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un 2 rīcības sēdes, kopā 8 sēdes. 1935. gadā kopsēdē ienāca 62 lietas. Uz

1935. gadu! atlika neizspriesta 1 lieta, tā tad kopsēdē lietu skaits ar ienā-
kušām bija 63. Pārskata gadā izspriestas 26 lietas. Uz 1936. gada 1. jan-
vāri atlika neizspriestas 3? lietas.

IV.

Senāta administrātīvais departaments.

I(r>3. gadā bija par priekšsēdētāju senātors Jānis X a 1 acs, un se-

nātori: Kārlis Pūriņš, Fricis Ves manis un Jānis Skudre. Atzinu-

mus deva virsprokurora biedrs Erasts Bitte. Virssekretārs
—

V. X a d c r s.

Senātors Jānis Kalacs bez tam vēl bija Senāta Augstākās disciplīnār-
tiesas priekšsēdētāja amatu. 1935. gadā departaments noturēja 37 rīcības

un 15 tiesas sēdes, pavisam 50 sēdes. 1935. g. ienākušas 994 lietas, bet

izspriestas 915 lietas. Uz 16935. g. bija atlikušas 147 lietas, bet uz 1956. g.
1. janv. pamestas 226 lietas.

V.

Augstākā disciplīnārtiesa.

Sastāvs: priekšsēdētājs — senātors J. Kalacs, locekļi: senātori

B. Nagujevskis un (). Ozoliņš un no Tiesu palātas Rriminālde-

partamenta priekšsēdētājs H. Lazdiņš un Tiesu palātas loceklis 15.I5. Eņ-

gelmanis. Virssekretārs — F. Kararadzius. 1935. gadā ienākušas

divas lietas, kuras pārskata gadā arī izspriestas.

Latvijas civīllikumu pārstrādāšana.

Pārstrādāšanas darbi, kurus pēdējā laikā veica loti inten-

sīvi, jau tiktāl pavirzījušies uz priekšu, ka jau trīs pirmās pro-

jekta grāmatas: ģimenes lietu un mantojuma tie-

sības, galīgi pieņemtas un iespiestas. Projektu sīkāk iztir-

zāsim vēlāk, te tikai kā visai svarīgu jauninājumu atzīmēsim,

kā t. s. divkāršais īpašums jeb īpašumtiesīgais lieto-

jums (sk. T. M. V. 1936/1) no jaunā civillikuma ir izmests.

Jauns nams tiesu resoram.

Tieslietu ministrija saņēmusi valdības piekrišanu jaunā

nama celšanai Senāta un ministrijas departamentu vajadzī-

bām; vieta izraudzīta līdzās Tiesu palātas namam, tā sauktā

Ravelīna laukumā; par vajadzīgā zemes gabala iegūšanu mi-

nistrijas īpašumā arī jau saņemta pilsētas valdes principiālā

piekrišana. Namam paredzēti 3 stāvi: pirmā un otrā stāvā

novietotos Senāts, bet daļā no otrā stāva un trešā stāvā —
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ministrijas abi departamenti. Nama būvi paredzēts uzsāk

šā gada pavasarī. Tad pat nodomāts telpas Tiesu palātas

namā paplašināt, izbūvējot virs tā trešo stāvu. Šai namā, tad

bez Tiesu palātas varētu novietoties vēl dala Rīgas Apgabal-

tiesas nodalu, ar ko būtu lielā mērā atrisināts arī telpu jautā-

jums Rīgas Apgabaltiesas namā.

Jaunbūves skice redzama šā raksta pielikumā — v? at-

•XI 1sevišķas lapas. M.

Rīgas Juristu Biedrība.

Š. g. 30. martā Rīgas Juristu biedrība Latviešu biedrības

telpās noturēja savu gada sapulci. Sapulci vadīja Apgabaltie-

sas loc. J. D r a n d e, protokolēja priv.-doc. L. Š u 1 c s.

Sapulce atzina, ka biedrības darbība pag. gadā bijusi sek-

mīga. Noturēti 8 referātu vakari. Vienojās referātu un pār-

runu vakaru skaitu vēl palielināt, saistot te arī studējošo jau-

natni. Nolēma izdot sevišķu biedrības rakstu krājumu.

Jaunajā valdē ievēlēja: doc. R. Akmentiņu, zvēr.

adv. A. Zēber g u, Apgabaltiesas loc. J. D r a n d i, zvēr.

adv. B. K r i e v i ņ u un zvēr. adv. pal. J. Stabulnieku.

Kandidātos: priv.-doc.— L. Š u 1 c u un zv. adv. pal. A.

Pavāru. Revīzijas komisijā tika ievēlēti: zvēr. adv. V.

Lazdiņš, zvēr. adv. L. Ž a g a r s un zvēr. adv. R. K a 1 e -

vies. Kandidātos: zvēr. adv. N. Valters un zvēr. adv.

pal. A. Strautmanis.

Pēc ievēlēšanas jaunā valde noturēja konstruēšanās sēdi,

kur amatus sadalīja sekosi: priekšsēdis doc. R. Akmen-

tiņš, viņa biedrs zvēr. adv. A. Z ē b e r g s, sekretārs zvēr.

adv. B. K r i e v i ņ š un mantzinis zvēr. adv. pal. J. Sta-

bulnieks. L. Š.

Sodīts advokāts.

Lietavas tieslietu ministrs izslēdzis no zvērinātu ad-

vokātu skaita vienu no aizstāvjiem Mēmeles prāvā, zv.

adv. Tornavu (Tornau), skaitot no š. g. 1. marta.

„Berl. Borsen-Zeitung''.
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Pārskats

par apžēlošanas lietu gaitu 1935. gada.

L

Lietu skaits.

Atlikums no 1934. gada 39

1935. gadā ievestas 920

959

1935. gadā izšķirtas 928

Paliek uz 1956. gadu neizbeigtas 51

(visas 1935. gada).

11.

1935. gadā noturētas 2 apžēlošanas apspriedes.

iri.

1935. gadā izšķirti 1255 notiesāto iesniegtie apžēlošanas lūgumi. 100

tiesāti Kara un pulku tiesās, bet 1155 civīltiesā. Pavisam iesniegti 1520

apžēlošanas lūgumi; daži notiesātie pat vairākas reizes atkārtojuši savus

lūgumus, bet 39 ir tādi, kas notiesāti no jauna un atkal lūguši apžēlo-

šanu.

IV.

1935. gadā apžēloti.

Atdodot tie-

sības vai dzfi-

Pilnīgi Sodu mīkstinot šot izcies tā

soda sekas

Virsnieki un kara ierēdņi — — 1

Kareivji — 2 —

Amatpersonas — 2 —

Citi pilsoņi 37 111 5

Kopā
...

37 115 6

Kopskaitā 158 personas jeb 12,59%> no visiem lūdzējiem, kas notiesāti

par visdažādākiem noziedzīgiem nodarījumiem, pie kam mierizlīguma dēj

apžēloti 11 un soda nosacīta atlaišana piemērota 54 gadījumos, bet brī-

vības atņemšanas sods pārvērsts naudas sodā 11 gadījumos, uzliekot kop-

summā Ls 1245,—. Pārējie lūgumi noraidīti, tanī starpā arī 1 uz nāvi

notiesātā lūgums (Miķelis Sanders). Vienam nosacīti atliktais sods nodots

izpildīšanai atkārtotas sodīšanas dēļ.
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No 1920. g. 14. septembra, kamēr darbojas apžēlošanas institūts, līdz

1935. g. 31. decembrim izšķirti pavisam 15.549 notiesāto apžēlošanas

lūgumi.

V.

Salīdzinoša tabula par notiesātiem un apžēlotiem skaitļos un °/o.

NotiesSto kopē- ■-. Apžēloto procents

jais skaits pēc Lūdzēju skaits, Apžēloto ' '
Cads Tieslietu ministri- kuru lūgumi skaits no notiesāto no lūdzēju skaita,

jai statistikas izšķirti skaita kuru lūgumi izšķirti

1920. — 69 12 — 17,40

<no 14. IX).

1921. 20091 574 151 0,75 26,51

1922. 50894 1131 176 0,37 15,86

1923. 38855 1328 147 0,38 11,07

1924. 54011 1274 117 0,22 ' 9,18

1925. 59704 1172 91 0,15 7,77

1926. 69571 1381 142 0,21 10,29

1927. 77440 1388 175 0,25 15,08

1928. 80151 2104 358 0,45 17,02

1929. 90102 1174 115 0,13 9,78

1930. 95945 1069 177 0,19 16,56

1951. 84545 1158 177 0,21 15,29

1932. 88125 1252 195 0,22 15,58

1955. 87436 1722 272 0,31 15,80

1954. 76494 1349 191 0,25 14,16

1935. 1255 158 12,59
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Referāti

Einige Gedanken zum Sanktionsproblem im modernen Volkerrecht.

§ I. Das Sanktionsproblem im modernen Volkerrecht ist eine Aus-

vvirkung der fortschreitenden Integrierung volkswirtschaftli-

cher Elemente m die Struktur des Volkerrechts. Den Beweis der Ver-

vvirtschaftlichung des internationalenLebens bringt die grofie Zahl rem

vvirtschaftlicher Vereinbarungen, welche das moderne Vertragsrecht, sei-

nem Inlialt nacli, als privatrechtliche Einigungen stempeln, trotz

des offentlich rechtlichen Charakters der Vertragschliessenden. Die Schaf-

fung rechtlicher Normen m Bezug auf diese neuen Elemente der Volker-

rechtsordnung ist im Werden begriffen. Der Satz iiber das Schaffen

elastischer Normen, deren Inhalt von den jevveiligen Tendenzen des Le-

bens ausgefullt wird, behālt seine Giiltigkeit wie fiir das interne, so auch

fiir das internationaleLeben. Der Unterschied besteht nur m der Fāhig-

keit des internen Rechts beinahe aile rechtlich bedeutsamen Erscheinun-

gen m rechtliche Schranken zu z\vingen, um keinen „r echtsl c c re n

Raura" zu belassen. Demgegeniiber kann das Volkerrecht bis jetzt

nur einen Bruchteil der international bedeutsamen Erscheinungen regeln

(Anm. 1), weil die Staaten m ihrem Tun und Unterlassen ungehindert
sind, invviefern sie selbst ihre Souverenitāt nicht beschrānkt haben (Anm.

2). Trotzdem bedingen die AVechselbeziehungen zvvischen Volkerrecht

und Landesrecht (Anm. 4) die Erscheinung, dafi m den Zeitaltern des ge-

lungenen Ordnens im innerstaatlichen Leben, auch im volkerrechtlichen

Leben der Wunsch zum Gemeinschaftsprinzip (Mit- und

Fiireinandersein) — den hochsten der 4 Bildungsprinzipien (Subordina-

tion, Koordination, Kontrordination und Gemeinschaft nach Koigen —

Anm. 3) — sich bemerkbar macht. Das Streben nach Moglichkeiten des

Ordnens im Rahmen der Volkerrechtsgemeinschaft mufi leider m die

Schaffung von Surrogaten der innerstaatlichen Gebilde ausarten,

weil diese substilen Begriffe des ausgebildeten Rechtslebens der ģrund-
sātzlichen Unordnung der internationalen Beziehungen nicht angepafit

erscheinen. Im rechtsleeren Raum des internationalen Lebens, das vom

Standpuiikte des Willens zum Fiir- und Miteinandersein eine niedrige

Entvvicklungsstuife aufvveist, erscheinen die vvenigen anerkannten bedeut-

samen Regeln des Volkerfechts \s ie einsame Inseln. Da das Recht nur

eine der vielen Ausdrucksvveisen der sozialen Wirklichkeit darstellt und
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das gegenvvārtige Leben vviederzuspiegeln hat, finden vvir die Anvveu-

dung weiter Analogien mit dem inneren Staatsrecht un-

mdglich.

§ 2. Es ist darum nicht richtig die Sanktionen als „Reaktion der

internationalen Gemeinschaft gegen ein Mitglied, vvelches eine internatio-

nale Normiibertretung sich zuschulden kommen lāfit" (Otto Briick —

Anm. 5) aufzulassen. Die internationaleGemeinschaft ist leider ein rem

faktisches Gebilde, das seiner rechtlichen Normierung als Ganzheit noch

harrt. Man konnte hier von einer soziologischen Volkergemeinschaft (mit

eingeflochtener juridischen Mosaik) sprechen, die sogar nicht imstande ist

die vvichtigsten Zusammenlebensfragen zu regeln (Anm. 6), \veil die letz-

tere der „au<sschliesslichen Zustāndigkeit" (VBV. § 15, Pkt. 8) der Staaten

einverleibt bleiben. Die Unbestimmtheit dieser Zustāndigkeit und ihre

Abhāngigkeit von der „Entwicklung der vblkerrechtlichen Beziehungen"

(Anm. 7) beeintrāchtigt ihre Bedeutung, weil gerade die Bcstimmtheit

das wesentliche Merkmal eines Rechtsatzes bildēt (Anm. 8). Diese un-

vollkommene Form der Vergesellschaftung darf nicht mit den Methoden

der enger und zentralisierter gebildeten Vergesellschaftungsformen des

inneren offentlichen Rechts behandelt vverden. Der vvesentliche Unter-

schied zvvischen dem inneren und āufieren offentlichen Recht erhellt

auch aus der Verschiedenheit der Kompetenzverlei-
hungsrichtung. Wohl kennt das moderne Vervvaltungsrecht eine

\veit entvvickelte autonome Selbstvervvaltung, jedoch vvird hier die Kom-

petenz der niedrigeren Organe von der Zentralgevvalt bestimmt. Dem-

gegeniiber ist im internationalen Leben das kompetenzverleihende Zen-

trum (oder dessen Surrogat), vvelches die Rechte und Pflichten der Staa-

ten bestimmt, nicht vorhanden, sondern die Staaten selbst entsagen ihrem

absoluten Recht im Wege der Selbstbeschrānkung. Vom Standpunkte
des Volkerrechts, als der selbstbeschrānkenden Regeln des prāsumptiv
absoluten Selbstbestimmungsrechts der Staaten, erhellt die Unmbglich-
keit die Sanktionen als „kollektive Reaktion gegen den Storefried der

gemeinsamen Rechtsordnung" (Anm. 9) aufzufassen. Sanktionen, vviefern

sie nicht m der Selbstvergrenzungsverbindlichkeit eines Staaten beruhen,

sind oli ne rechtlicherj Grund ivnd darum nur ein Akt der VVillkur.

§ 3. Es konnte scheinen, dafi diese Folgerungen (§ 2) ihre Giiltig-
keit im Rahmen einer enger zentralisierten Staatenvereinigung einbiissen

konnten, weil die letztere nur durch Selbstbeschrānkung ihrer Mitglieder
zustande kommt. Hier miissen vvir das theoretische Blickfeld verlassen,

um uns dem Problem der Effektivitāt der Sanktionsnormen zu-

zuvvenden. Im inneren Leben eines Staates folgt der Nichterfūllung
einer Verpflichtung die zwangsweise Vollstreckung, fails das Gericht die

Berechtigung der Forderung anerkannt hat. Obgleich der Zwang dem

Rechtsbegriff nicht vvesentlich ist, dennoch nimmt das Nichteintreten des

Ansprujchsrealisierung dem Rechtsanspruch seine „praktische" Verbind-
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lichkeit. Dus Fehlen der Letzteren bedingi seinerseits das Zerriitten der

(im praktischen Leben verankerten) theoretischen Verpflichtungsgrund-

lagen des Rechtsanpruches. Kurz — das Ausbleiben des

Rechtsrealisierungsprozesses, vvelches die praktische Unbe-

■deutsamkeit des erkāmpften Rechts bedeutet, bedingt das Sin-

ken des Rechtsgefiihls, was um so mehr im Falle einer unent-

vvickelten Rechtsiiberzeugung eintrifft. Im internationalen Leben befin-

det sich aber das Rechtsgefiihl (vom Standpunkt des Fiir- und Mitein-

anderseins) auf der embryonalen Entvvicklungsstufe: es ist vvohl m den

vveniger w ichtigen Zvveigen des internationalen Lebens (z. B. Int. Verwal-

tung) bemerkbar, fehlt aber Fust gānzlich m dem Ordnen vitaler Zusam-

menlebensfragen. Die feierlichen Erklārungen, zu denen sich die Volker

gelegentlich hinreissen lassen (z. B. Kellogpakt), sind bedeutungslose

AViinsche, die nicht als Ausdruck eines gemeinsamen Rechtsgefiihls auf-

zufassen sind. Es fehlen hier die psvchologischen Vorbedingungen der

Verpflichtungserfiillung, vvobei nicht zīdetzt die Überzeugung des Fehlens

einer Zvvangvollstreckung schuld ist. Die sporadischen Beispiele einer

Zvvangsvollstreckung von Seiten eines Stārkeren, von der Idee der Rechts-

verfolguttg bemiintelt, andern daran nichts: vveder die Interventionspoli-
tik der Heiligen Allianz (Deckmantel-Legitimitāt), noch das Mahnungs-

verfahren des Volkerbundes gegen Italien (Deckmantel "VVeltfriedcns-

bruch) sind der Ausdruck einer gemeinsamen Rechtsiiberzeugung, vveil

beide Instanzen die Machtkonzentration gemeinsam haben und beide ge-

gen nene Stromnngen kampfen — die erste gegen das Selbštbestimmungs-
recht der Volker, die zvveite — gegen Machtverschiebung durch koloniale

I'^\pansion.

I 4. Genetiscb dargestellt taucht das Sanktionsproblem dann auf,

vvenn der Kampf zvvischen den entgegengesetzten Krāften der internatio-

nalen NVirklichkeit
—

der zentrifugalen und zentripetalen — zum Siege

der letzteren gefiihrt hat, d. h. es vvird gleichzeitig mit der Konzen-

tration der Machtfaktoren aufgevvorfen (Anm. 10—12). Eine

saņktionierte Norm ist ein geheiligter oder bekrāftigter Rechtsātz, yveil

man m allgemeinen unter „sanctio" die „mit einer Norm verbundene

Moiļ lichkeit des Eintretens unangenehmer Folgen zum Zvvecke der Noim-

befolgung
"

(Black —
Anm. 13) versteht. Der Begriff der Sanktionen im

Volkerrecht ist dem Strafrecht entnommen. Auch die Sanktionen m der

Vblkerbundsatzung sind vornehmlich als Strafsanktionen gemeint (Anm.

14). Bei der losen Organisation der Volkergemeinschaft ist keine

internationale Strafe denkbar. Somit mufi sich die — als

Strafe gedachte — Sanktion m eine, mehr oder vveniger haltbare,

Kampfvvaffe vervvandeln. Die Sanktionen biissen ihren Straf-

charakter ein, sobald die anvvendende Kraft nicht eine solche Stufe der

Machtkonzentration erreicht hat, die einen Kampf gegen sie zur Unmbg-

[ichkeit macht. Die Eigenschaft des Volkerbundes ein regionaler

434



Siaatcn v c r b a n d mii verander1 i c he m Areal zu sein

nimmt ihm die Fāhigkeit internationaleStrafen zu verhāngen. Die Blan-

kettnormen der Volkerbundsatzung haben einen verānderlichenInhalt. der

von dem jeweiligen Bestand seiner Mitgliederinteressen bedingt ist. Eine

gemeinsame Aktion konnte nur dann gunstig ausfallen, fails hinter ihr

•eine genugende Machtkonzentration (Universalitāt des Bundes) stehen

wiirde, welche dem Vorgehen die Eigenschaft der Strafe, \venn afuch

scheinbar, verleihen konnte. Widrigenfalls artet die Strafe m ein Kampf-
mittel aus, vvelches die erreichte Machtkonzentration entvveder zersplit-

tert, oder nur schvvācht und zu einem „Burgerkrieg" m Rahmen des Vol-

kerbundes fiihrt.

§ 5. Die Auffassung der Sanktionen als vvirtschaftlicher

Kampfmittel ist der Staatenpraxis entnommen. Der Volkerbund vvill

dieses neuartige Kampfmittel den beteiligten Mitgliedern gegeniiber mo-

nopolisieren und somit ihm die Eigenschaft der Strafe verleihen. Zur

letzteren gehbrt jedoch nicht nur das Monopol der Anvven-

dung, sondern auch die unbestrittene Autoritāt der

verhāngenden Instanz. Die letztere ist m der faktischen Macht-

konzentration einerseits und m der Überzeugung des Gestraften das ihm

unangenehme Übel als Vergeltung fiir eine strafbare Handlung zu be-

trachten, andererseits, verankert. Zum letzteren fehlt es an psvcholo-
gischen Grundlagen: den Staaten fehlt der gute Wille sich richten zu

lassen und sich gestraft anzusehen. Um so vveniger kann eine so lose

Vereinigung von Staaten, vvie der Volkerbund, darauf Anspruch erheben:

ihm fehlt die notige Machtkonzentration, vvie auch die unbestrittene Auto-

ritāt, gegen die kein Protest gelten kann. Die Strafen des Volkerbundes

sind und bleiben Kampfmittel.

§ 6. Die volksvvirtschaftliche Formation des Sanktionsgedankens
droht die Weltwirtschaft zu vernichten — aile Errungenschaften ihrer

egalisierender Tendenz (Schaffung kontinentaler und interkontinentaler

Zusaīnmcnhānge
—

Anm. 15—16) vverden ins Wanken gebracht und ge-
gebenenfallsauch unterbunden. Die Strafe trifft auch den Strafenden.

s 7. Schliisse: Die Sanktionen miissen zvvei Grundeigenschaften:
die Bestimmtheit und die Unvermeidlichkeit ihrer Anvvendung, besiizen.

Wiefern nur die latente Moglichkeit ihrer Anvvendung besteht und

ihr U m fa n g nicht umgrenzt ist, mufi ihre Rolle — unabhāngig von der

Machtkonzentrationsstufe des anvvendenden Orgāns — eine unbedeutende

sein. Sobald zu der Unabvvendbaikeit und Bestimmtheit der Sanktionen
sich noch das Faktum der Machtkonzentration von Seiten der anvvenden-
den Gevvalt anschliefit, — so vvird m der Amalgame dieser zvvei (des
rechtlichen und des faktischen) Prinzipe ein neues effektives Rechtsinsti-
tut geboren. Dieses Institut spiegelt m sich den Drang einzelner Mit-

glieder der Staatenvvelt zur grofieren Ordnung im internationalen Leben
vvider. Die Idee des Einigens zentripetaler Krāfte zum Fordern des Ord-
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nens ist nicht anzustreiten. Jedoch kann uns die Form, m dem diese [dcc

ihren Ausdruck gefunden hat, nicht befriedigen. Die Befugnis daruber

/.u urteilen, ob ein Rechtsbruch zustande gekommen ist, gebiihrt aili

einem unparteiischen Richter. Die Anvvendung von Sanktionen kann nur

unter der Aufsicht eines Gerichts vorgehen — ein Konglomerat von In-

teressenten darf damit nichts zu schaffen haben. Nur die Sanktionen, die

vom Gericht verlūingt vverden, konnen die Eigenschaft der Strafe beibe-

halten. Die Lokalisierung der Sanktionenverhāngung m einem Organ,
das mit den Garantien und Funktionen eines Gerichts nichts gemeinsa-

mes hat, beraubt die Sanktionen ihres Strafcharakters. Die Eigenschati
der Strafe kann den Sanktionen nur eine internationale Gerichtsinstanz

verleihen.

Vereidigter Rechtsanwalt Armins Rūsis.

Redaktors: Prof. Dr. A. Bumanis.

A. Gulbja grāmatu spiestuve Rīgā, Ausekļa ielā 9.
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