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„Augstskola Māja" Nr. 26.

Tiesību zinātņu noda|a.

Latvijastiesībuvēsture.

(Pēc lekcijām lasītām Latvijas Universitāte)

1. lekcija.

Latvijas tiesību vēstures, kā katras zinātnes uzde-

vums, ir pazīt cilvēku. Viņas uzdevums nav praktisks, bet

viņa ir t. s. tīrā zinātne, 'kura cenšas pazīt cilvēka garu.

Tiesību vēstures priekšmets ir cilvēks un viņa pagātne.

Rodas jautājums kā varam studēt to, kas ir bijis, jo starp

pētītāju un pētāmo pastāv liels atstatums laika ziņa. Rak-

sturīga vēsturiskās pētīšanas iezīme ir tā, ka vēsturnieks

nekad un nekur nav tieši novērojis pētāmo priekšmetu.
Vēsturnieks nekad nevar eksperimentēt.

Bez tam vēsturiski fakti nekad un nekur neatkārtojas,

jo zināmā laikā un vietā viņi norisinās tik īpatnēji, ka

atkārtojuma nav un nevar būt. Pētīt šos faktus mēs va-

ram tikai senajos pieminekļos mēmo liecinieku

veidā. No šīm lietišķām atliekam var spriest par

cilvēkiem, kas šis lietas veidojuši un darinājuši. Otrs pē-

tīšanas avots ir rakstu liecības jeb vēsturiskie do-

kumenti.
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lai tas iebūvēts vēstures celtnē spētu izturēt vislielāko kri-

tiku un uzbrukumus Tomēr arī vislabākais materiāls

vien nebūs vēsture. Tikai tad, kad pie šī materiāla ķersies

vēsturnieks un pēc zināma plāna veidos celtni, tikai tad

radīsies vēsture. Tā tad vēsture nav faktu krājums, nav

chronoloģiska tabele, bet kaut kas vairāk kā viela, kā zi-

nātnisku faktu krājums.
Tā ir celtne ar zināmu plānu, stilu un uzdevumu.

Vēsturiskā apstrādājumā jautājumi var iznākt ļoti dažādi.

Katrs zinātnieks atrod viņā kaut ko īpatnēju. No viena

un tā paša materiāla rodas dažādas konstrukcijas. Sis

konstrukcijas darbs ir tas, ko varam saukt par dzeju --

„Dichtung". Viņa ir tas, ko zinātnieks ka īpatnēju ienes

savā darbā. Sī dzeja rodas arī taī ziņa, ka mes arvien

cenšamies no vēsturiska dokumenta izlasīt vairāk kā šis

dokuments mūs pilnvaro. Ja lasām sava drauga vēstuli,

tad mēs to varam darīt, jo zinām labi sava drauga ap-

stākļus un to par ko viņš raksta, bet ja lasām kadu 13. g.

s. dokumentu, tad lai izprastu viņa saturu, viņš mums

jālasa savādāki. Te mēs nezinām ne adresantu ne adre-

sātu, bet par viņiem varam tikai spriest.
Bieži vien nāk priekšā, ka no viena dokumenta jā-

spriež par ļoti daudzām vēsturiskām parādībām netiešā

ceļā. Te nu vēsturnieks objektīvajā vielā ienes savu-Jdeju

un garu, kas saistīts ar kļūdām un subjektivitāti. | Latvijas

vēsturē no 1210.-1310. gadam ir uzglabājušies tikai ap

700 dokumentu, lai gan šaī laikā norisinājās ārkārtīgi in-

tensīva politiskā dzīve. Ja nu gribam no šiem caurmēra 7

dokumentiem par gaduspriest par toreizējo dzīvi, tad mums

jāpārkāpj dokumentu pilnvarojums un slēdzienu ceļā jā-

pieliek daudz kas no savas puses. Nākotnes vēsturnie-

kam taī zinā būs daudz vieglāks uzdevums, jo viņam at-

liks tikai lasīt, bet ne fantazēt. Tagadnes cilvēki parasti

savas attiecības nokārto rakstiski un tādel jācer, ka pēc

50 vai 100 gadiem būs pietiekoši daudz tadu dokumentu,

no kupem varēs spriest par tagadējo cilvēku dzīvi. Tomēr

arī nākotnes vēsturniekam būs no svara vēsturiskajā

celtnē konstrukcija un izskaidrojums. Ja gribam rakstu-

Vēsturē izšķiram notikumu un vēsti un šī notikuma

sekas jeb vēstījumu. Jo lielāks atstatums laika ziņā, jo

vēstījums būs neskaidrāks. Daži teorētiķi par labāko vē-

stures avotu uzskata autobiogrāfiju. Katrs, kas raksta

autobiogrāfiju, ir vēsturnieks, jo viņš raksta par sevi ar

atpaka| pavērstu skatu. Savu vēsturisko materiālu viņš
kārto zināmā kārtībā un lokalizē zināmā vietā.

Tomēr autobiogrāfijā var daudz ko izpušķot un daudz

ko noklusēt. Tomēr daudzas;,autobiogrāfijas, kā Kanta,

Ruso un Svētā flugustifia ar savu nežēlīgo atklātību dc

vušas |oti daudzām zinātnes nozarēm ievērojamus mate-

riālus. Autobiogrāfijas labākā gadījumā var būt objektīvas
tikai tik tālu, cik tālu vispār cilvēks var būt objektīvs.

Tādēļ vislabāko autobiogrāfiju varam raksturot ar Gotes

vārdiem: „Dichtung und VVahrheit — patiesība un dzeja"-
Tas ir arī labākais nosaukums, ar kufu varam raksturot

ikkatru zinātni, attiecībā pret īstenību. Kā mēs zinām, tad

zinātnē pastāv dažādi virzieni, kas viens otru ap-

kapā un tādēļ nekad nevaram zināt absolūto īstenību.

Pat ja liecinieks negribētu melot, tad tomēr viņa lie-

cība būs notikuma ārkārtīgi subjektīvs attēlojums. Daudzie

eksperimenti pat ar izglītotiem lieciniekiem pierāda, ka

pavisam niecīgu faktu aprakstīšanā liecinieki dod vienu

otrai pretim runājošas liecības. Cilvēka atmiņa ir ļoti ne-

pilnīgs aparāts. Tādēļ arī ap visām liecībām un raksti-

skām ziņām savijas kopā mīklas un leģendas un zināt-

niekam ilgi jāstrādā, lai atraisītu mīklu no fakta, leģendu
no patiesības. Cilvēka atmiņai nāk palīgā fantāzija. Pa-

tiesība un dzeja — „Dichtung und VVahrheit", saka Gote,

pavada vēsturi visos laikos un visūr. Bet ja nu vēstu-

riskiem faktiem atņemam visu subjektīvo, tad tomēr šaī

objektīvajā subjektīvais elements paliek vēl iekšā.

Vēsture ir gara celtniecība. Zinātnieks ir architekts,

kurš no zināmas vielas pēc zināma plāna izveido celtni.

Tā tad vēsturniekam ir vajadzīga viela, uzdevums un

plāns, lai celtu vēstures celtni, flrchivos glabājas mate-

riāls, ko izlieto šai būvei. Vēsturniekam ir no svara, lai

šis materiāls būtu pārbaudīts līdz pēdējai iespējamībai,
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rot to, kas ir vēsturiskais, tad jāsaka, ka vēsturiskais ir

tas, kas zināmā laikā un vietā ir tik specifisks, ka viņš
nekad un nekur neatkārtojas. Vēsturnieka uzdevums ir

pētīt personas. Pētīt vēsturiskas personas var dažādi.

Pētot Napoleonu, kurš ir vēsturiska persona, mums no vē-
sturnieka viedokļa nav no svara šīs personas īpašības, bet

gan viņas vēsturiskā stāvokļa izpratne.
Vēsturiskās analīzes ceļā vēsturniekam jāatšķir vē-

sturiskais no nevēsturiskā. Tiesību vēsturē tomēr šis jau-
tājums tiek atrisināts citādi. Tiesību vēsture pavisam maz

nodarbojas ar vēsturisku personu pētīšanu, bet interesējas
par viņām tikai tad, ja apskatam jūristu vēsturi. Likumus
rada ne viena persona, bet grupa, kurā personīgais notu-

šējas aiz vispārējā. Par ļoti daudziem tiesību piemi-
nekļiem nav zināms kas viņus sastādījis. Šeit personīgo
nekā nevar izzināt. Blakus šīm fiziskām personām vē-
sture nodarbojas arī ar kolektīvu personu pētīšanu, ar

nāciju, tautu, sabiedrību, valstu cunftu v. c. vēsturi, nrī

šīs ir personības no vēsturiskā viedokļa, bet tikai

kolektīvas.

Vienu personu no otras atšķir vispirms viņas gars.
Taī momenta, kad fiziskais cilvēks ar savu apziņu beidz
darboties arī viņš nav vairs personība. Tā tad cilvēka
personību nosaka viņa gars. Tāpat kā fiziskai personai
ir savs „es", sava apziņa arī kolektīvai personai mums

jāmeklē tas, ar ko viņa atšķiras no citām. Šī robeža bez
šaubām meklējama tikai apziņas stāvoklī un tikai tik tālu,
cik viņa apzinās sevi kā kārtu. Tālāk mēs izšķiram lie-

las un mazas, apdāvinātas un neapdāvinātas personības.
Ir tādas kolektīvas personas, kūpas uzpeld uz vēstures

skatuves un arī aizpeld, neatstādamas nekādas pēdas par
sevi

J
Ta.s ir neizveidotas kolektīvas personas, kuras nav

parādījušas savu īpatnējo seju. Tā piemēram mēs ļoti
maz ko zinām

par zvejnieku draudzēm.
Ja runājam par Latvijas muižniecību, tad šīs kārtas

seja parādās kā ārkārtīgi raksturīga un īpatnēja. Bieži
vien personība ir pārāk labās domas par sevi. Personības
nekad neatkārtojas. Tā piem, dzimtbūšana tādā veidā

kāda viņa bijusi Latvijā nav pastāvējusi nekur citūr. Ko-

lektīvās personas pastāvīgi darbojas kopā un satiekas.

Tā starp dažādām kārtām pastāv dažādas oikonomiskas,
tiesiskas un reliģiskas attiecības, bet šīs kārtas dzīvo katra

par sevi patstāvīgi. Mūsu priekšmets ir ne tikai kolek-

tīvo personu jūridiskās sejas noskaidrošana, bet arī to
attiecību noskaidrošana, kuras rodas kā fiziskām, tā kolek-
tīvām personībām darbojoties saimnieciskā, politiskā un

reliģiskā laukā, bet vienmēr raugoties tikai no juridiskā
viedok|a. Fiziska persona var bez šaubām piederēt
pie dažādām kolektīvām personām.

No vēsturnieka atkarājas, vai viņš rāda zināmu per-

sonu kā vēsturisku, vai kā nevēsturisku. Tā tad tiesību

vēsturnieka otrs uzdevums ir novēsturiskām personībām,
no šī materiāla radīt ēku, noskaidrot kolektīvo personu

seju un visus institūtus. To var panākt tikai sintēzes, bet

ne anālitikas ceļā. Bieži vien lieli vēsturnieki strādā ļoti
šaurā aplokā un sakrāj tikai to, kas ir radīts zināmā

laikmetā. Lasot viņu biezos darbus mēs redzam itkā
tukšumus, kuros viņi nekā nav ielikuši. Viņi pēc savas

dabas bijuši anālitiķi un sintēzei nav devuši nekā. Viņi
var apgāzt daudz ko, bet atbildēt nevar.

Tālāk noskaidrosim fundamentālo starpību starp da-

bas zinātnēm un vēsturiskām zinātnēm. Starpība ir tā,
ka dabas zinātnes faktus un parādības var novērot tieši

un pārbaudīt to ar eksperimentiem, bet vēsturiskās zināt-

nēs tieši novērojumi un pārbaudīšana eksperimentu ceļā
nav iespējama. Visu to ko zinām vēsturiskajās zinātnēs

no pagātnes, mēs zinām tikai kā cilvēka gara sastāvdaļu.
Tas nozīmē, ka ja mēs lasām kādu tiesību pieminekli,
tad tas ir cilvēka gara darbs. Ja lasām kādu privātu
korespondenci, tad mēs varam gūt ziņas par notikumiem

tikai tā, kā šie notikumi atspoguļojušies rakstītāja apziņā.
Par vēsturiskiem faktiem spriež no liecībām, vai arī no

lietišķiem pierādījumiem. Ne vienmēr liecības ir drošs

materiāls. Vēsturnieka uzdevums tad ir no pretējām lie-
cībām izlobīt zināmo vēsturisku patiesību. Jāsaka, ka šī

patiesība ir relatīva un vienmēr subjektīva. Subjektīva
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tāpēc, ka cilvēka gars uztvērto saprot tikai vērtējot ar sevi,

salīdzinot ar jau zināmo. fttziņas teorija var uzstādīt kā

drošu tēzi to, ka mēs nevaram salīdzināt ar jau zināmo

to, ko mēs nevaram saprast. Tāpēc mēs spriežot par

otru cilvēku viņu vispirms salīdzinām ar sevi. Tāpat kro-

nists, kufš piemēram apraksta 13. g. s. notikumus vis-

pirms mēģina viņus izskaidrot no savu aprindu viedokļa,

Lietojot vēsturisko metodi bieži gadās 3 dabiskas kļūdas:
1) racionalizācija, 2) personifikācija un 3) modernizācija.

Racionalizācijas kļūda ir tā, ka vēsturnieks, cenzda-

mies izskaidrot kādu gadījumu, meklē tur katrā gadījumā
kādu „ratio" prātu — Tās ir 20. g. s. racionāli-

zācijas sekas un protams neatbilst agrāko gadu simteņu
domāšanas un vispār pasaules izjūtas tipam. Tā bieži

vien uzstāda jautājumus, aiz kādiem iemesliem ievesta

lēņu sistēma, kādēļ ievesta dzimtbūšana v. t. t. Tūliņ
meklē pēc attiecīga likumdošanas akta un tādā veidā

racionālizē vēsturi.

Mēs esam samaitāti no 20. g. s. likumu fetišisma

un gribam no tāda paša viedokļa pētīt arī pagājušos
gadu simteņus. Izrādās, ka te pozitīvo likumu nav. Te

vispirms radies fakts, kurš vēlāk pārveidojies par ieradu-

mu tiesībām un tikai pamazām no tā izveidojušās zinā-

mas normas. Nevajag aizmirst, ka vēsturē šīs pilnīgi
irracionāli haotiski domājošās massas spēlē galveno lomu

un vērtēt viņas no saprāta viedokļa ir pilnīgi aplami. Tā-

pat daudzu politisku notikumu aizmugurē stāv kāda in-

triga, kuras iemesls bieži vien ir sieviete. To izskaidrot

no racionālisma viedokļa pilnīgi neiespējami.
Otra kļūda ir cenšanās visu personificēt. Šīs cenša-

nās dēļ tiesību avotiem meklē viņu autorus un daudzas

kodifikācijas pilnīgi nepamatoti saista ar kāda liela valsts

vīra vardu. Tā Latvijas vēsturē kodifikāciju saista ar

vienu no lielākiem Latvijas valsts vīriem, ar bīskapa ftl-

berta vārdu, lai gan viņš šaī ziņā nekā nav darījis. Trešā

kļūda ir modernizācija. Mēs domājam nevēsturiski, mēs

skatāmies ar sava laikmeta acīm uz to, kas ir bijis. Tā

piem. studējot lietu tiesības mēs varam uzstādīt jautājumu^

vai zemnieku kārtai Latvijā tādā un tādā gadu simtenī

bija īpašuma tiesības. Mēs cenšamies to pierādīt, vai

apgāst un ar to pieejam pie šī jautājuma nevēsturiski.

īpašums nereti ir ne tikai mūsu domāšanas kategorija, bet

stāv sakarā ar zināmu tiesību sistēmu. īpašuma tiesību

konstrukciju dod tikai tagadējās pozitīvās tiesības. Katrā

tiesību sistēmā ir savs imanents, kurš ir pilnīgi neatkarīgs
no citām tiesībām, bet mēs šo imanentu tā modernizē-

jam, ka bieži vien par vēsturisku pētīšanu nevar būt ne

runas.

Viss teiktais liecina, ka vēsturiskās zinātnes pieder

pie tā sauktās lielās gara zinātņu grupas. Ja mēs ieda-

lām visas zinātnes dabas un gara zinātnēs, tad šim ieda-

lījumam ir liels atziņa, teorijas pamats. Šīs zinātnes at-

šķiras kā pētāmās vielas, tā arī metodoloģiskā ziņā. Tāpēc
būtu aplami, ka mēs tos jēdzienus un metodes, ko esam

ieguvuši no dabas zinātnēm, mēģinātu attiecināt uz gara

zinātnēm, kā vispārējo un tiesību vēsturi. Viens šāds ne-

laimīgs mēģinājums ir tas, ka gara zinātnēs un sevišķi

vēsturē mēģina ievilkt iekšā tā saucāmo evolūcijas teo-

riju, Kuru uzstādījis Darvins un Hekels.

Evolūcija ir pāreja no vienkāršāka uz sarežģītāko,

no mazāk attīstītam formām uz vairāk attīstītām. Evolū-

cija ir cieši saistīta ar progresa ideju. Progress ir tīri me-

tafizisks jēdziens. Par progresu mēs saucam attīstību,

kura vērsta uz zināmiem mērķiem, pie kam šos mērķus
mēs novērtējam pozitīvi. Tā tad progresa ideja saistīta

ar tereoloģisko jeb mērķa ideju un kā tāda ir ārkārtīgi

subjektīvs jēdziens.
Ko es saucu par pozitīvu, to otrs var saukt par ne-

gātīvu. Tāpat to. ko, viena politiska grupa uzskata par

valsts iekārtas izveidošanās progresu, otra uzskata par re-

gresu un reakciju.

Domāju, ka no teiktā būs pietiekoši skaidrs, ka tie-

sību vēsturē mēs nevaram runāt par progresīvu un regre-

sīvu attīstību un tādēļ ar tik nenoteiktiem metafiziskiem

ēdzieniem tiesību vēsture neoperē. Tādēļ arī attīstības

deja mums ir vajadzīga, bet viņa nav mums mērķa
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ideja. Mēs neprasām, vai tiesibas ir progresējušas salīdzi-

not ar agrākajām. Ja mēs domājam, ka lēņu tiesības ir

mazāk attīstītas tiesības, kā tagadējās civiltiesības, tad

jāsaka, ka mūsu civillikumi salīdzinot ar Vācijas, vai Švei-

ces civillikumiem ir itkā regresīvas tiesības, jo no zināma

viedokļa skatoties viņas satur tādus institūtus, kuri neat-

bilst tagadējai civiltiesību dogmai. Nevajag aizmirst, ka

lēņu tiesības tāpat izpildīja savas sociālās funkcijas kā to

dara mūsu un Šveices civillikumi. Daži institūti bez šau-

bām progresējuši un vairāk izkopti, bet daži turpretim ir

regresējuši un pilnīgi izzuduši. Tad vienā un taī pašā
tiesību sistēmā var novērot progresu un regresu. Tādēļ
mēs varam gan pētīt zināmu tiesību institūtu un sistēmu

attīstību, bet nevis progresu un regresu.

Attīstība ir nepārtraukta pārveidošanās, nepārtraukta
tapšana. Tas, kas ir šodien, rītu vairs nav un tas, kas.

rīt vairs nav, šodien ir bijis. Te mēs uzstādām jautājumu,
kāpēc tas, kas vakar ir, šodien vairs nav un kā tas vakar

ir bijis.

_

Tā vēsturē rodas divi kardināli jautājumi: kas ir bijis
pagātnē un kā tas ir bijis? Trešais jautājums ir kāpēc tas
ir bijis, kurš pagaidām mums ir neatrisināms.

(Pec lekcijām lasītam Latvijas Universitāte).

2. lekcija.

Pie šī jautājuma atrisināšanas gara zinātnēs no dabas

zinātnēm ieved iekšā ne tikai progresa un regresa ideju,
bet arī tā saucāmo likumības ideju. Caur to rodas ār-

kārtīgi svarīgs metodoloģisks jautājums, vai līdzīgi dabas

zinātnēm arī vēsturē pastāv likumi. Rodas jautājums,
vai vēsturiskie notikumi pārveidojas tādā pašā stingri no-

teiktā likumībā kā piemēram astronomijā debess ķermeņi.
Socioloģiskās un oikonomiskās zinātnes mēģina vēsturē

tādu likumību radīt. Kā mēs zinām oikonomiskās zinātnes

uzstāda zināmu attīstības šēmu.

Par saimnieciskās dzīves attīstību viņas māca, ka

vispirms cilvēki nodarbojušies ar medniecību un zvejnie-
cību, tālāk lopkopību, zemkopību, amatniecību,rūpniecību
v. t. t. Jāsaka, ka šo šēmu var attiecināt tikai uz dažām

ļoti nedaudzām tautām viņu vēsturiskajā attīstībā, bet tām

blakus mēs redzam citas tautas, kurām šī šēma nav pie-

„Augstskola Mājā" Nr. 27.

Tiesību zinātņu nodaļa

Latvijas tiesību vēsture.
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mērojama. Tādas šēmas mēģināts uzstādīt ari citās zi-

nātnēs kā piemēram reliģijā. Daži zinātnieki uzstādījuši

šēmu, ka cilvēku reliģisko uzskatu attīstība iet no poli-

teisma uz monoteismu bet citi pētījumi pierāda ka

šī šēma neder. Mēs zinām tautas, kuras sāk ar viendie-

vību un beidz ar daudzdievību un otrādi. Rr šādu šēmu

palīdzību var pētīt vēsturisko attīstību tikai tadā ziņā, kā

to saprot dabas zinātnes. Dabas zinātnēs likums ir ko-

pēja vispārēja formula,kas aptver loģiski atsevišķus faktus

viņu sakarībā un secībā.

Tādu vispārēju formulu vēsturē nav. Tiesa, jau

grieķu filozofi centās šādu formulu radīt. Jau Rristotels,

Platons, Polibijs un vēlāk Makiavelli uzstādīja šēmu par

valsts formu maiņu. Valsts formas mainoties cikla, t. i.

sākoties ar monarķiju, pārejot uz aristokrātiju, dēmokra-

tiju un atkal uz monarķiju. Tā ir pilnīgi apriore uz-

stādīta attīstības šēma, kurai nav nekādas vēsturiskas tie-

šamības. Citu attīstības šēmu uzstādīja pazīstamais franču

pozitīvists Ogists Konts: Viņš iedala katras vēsturi-

skas tautas un visas cilvēces attīstību sekošos iedalījumos :

1) tereoloģiskajā, 2) metafiziskajā un 3) pozitīvajā.
Konta iedalījumu varam kritizēt ja sakām. „20. gadu

simteņa cilvēki dzīvo pozitīvajā periodā, bet kādā no šīm

stadijām dzīvos 21. gadus simteņa cilvēki." Šādu jautā-

jumu Konts nav paredzējis un nedod uz viņu atbildi.

Tālāk interesantu šēmu ir uzstādījis Kurts Brei-

zigs. Viņš iedala vēstures attīstību divos lielos pe-

riodos: 1) grieķu un romiešu, 2) ģermāņu un romāņu.

Katru periodu viņš savukārt iedala 4 apakšperiodos:
1) dzimtssatvērsmes, 2) karāļa varas, 3) aristokrātijas un

4) dēmokrātijas laikmetu.

Pa daļai šī šēma pareiza, t. i. tik tālu, cik viņa em-

piriska šēma, cik tālu viņa smelta no vēsturisku faktu sa-

līdzinājumiem. Tāpat viņa ir pareiza ja runājam par grieķu
un romiešu, ka arī par ģermāņu un romāņu ciklā ierau-

tām tautām, bet nevar būt un nav pareiza attiecībā uz

tām tautām, kas dzivo ārpus šī cikla. Šī šēma tā tad

nevar izskaidrot visu tautu vēsturiskos faktus.

Vēl mūs var interesēt šēma, kuru uzstādījis O to-

kars Lorencs. Viņš nodibināja tā saukto „tris pa-

audžu likumu". Katra gada simteņa vēsturi nosaka 3

paaudzes, tā tad katra 331/;) gadus. Šo skaitli viņš ņēmis

pilnīgi pats no sevis un domā, ka ne vairāk un mazāk

kā 331/» gadus cilvēks ir pilnīgi pieaudzis, izveidojies un

darbojas kā vēsturiska persona Lai izskaidrotu tadu pa-

rādību cēloņu sakarību, kas velkas cauri vairākiem gadu

simteņiem, ' piem. lēņu iekārtu, Lorencs lieto lielākus pe-

riodus, proti 3X3 paaudzes un 3x6 paaudzes.

Šīs šēmas patvaļigums skaitļu ziņā un rīkošanās ar

šādiem periodiem liecina, ka viņa ir tīri apriora šēma,

ka viņa nav empirisks likums un ar viņu nav iespējams

izskaidrot to lielo vēsturisko ņotikumu dažādību, kas rak-

sturo vēsturi. Bet arī šinī šēmā ir daļa no patiesības.
Savā privātajā dzīvē, tāpat literātūrā un beidzamo laiku

notikumos vērojam to interesanto problēmu, kuru sauc

par tēvu un dēlu problēmu. Kāpēc tēvi un dēli pārak

bieži nostājas naidīgos pretstatos kā dažādu partiju pie-

kritēji? Šīm parādībām ir zināmi cēloņi, viņas nevar būt

tikai nejaušība vien.

Šo tēvu un dēlu problēmu, kura dažām ģimenēm ir

ļoti raksturīga, mēģina Lorencs vispārināt savā 3 pa-

audžu likumā. Viņam ir zināma daļa taisnības, bet arī

liela daļa patvaļības. Šīs nav vienīgās šēmas, bet viņu

ir vēl ļoti daudz. Pie tām es negribu uzkavēties, bet

gribu noskaidrot jautājumu par vēsturiskās likumības

iespējamību. Daudzi vēsturnieki to noliedz un saka ka

vēsturē nav likumu aiz tā vienkāršā iemesla, ka vē-

sturē valda kā fiziskas, tā kolektīvas personas. Kāds li-

kums vada atsevišķu personu., to mēs līdz šim vēl ne-

zinām. Tāpat arī vēsture ir tikai zināmam laikam un

vietai specifisks unikums un tādēļ vēsturisko parādību iz-

skaidrošana ar formuias palīdzību pagaidām nav iespē-

jama.
Vēstures likumībai pretim nostāda t. s. vēstures ne-

jaušību teoriju. Tāds ģēniāls valsts vīrs kā Napoleons
bieži teicis: „Vēsture ir tikai viena liela nejaušība", flrī
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Fridriķis Lielais ļoti mīlēja šādu frāzi: „Mūsu nožēlojamo

pasauli, vismaz trīs ceturtdaļas no tās, valda Viņas Maje-
stāte Nejaušība." Šo problēmu ir formulējis M a i j c r s.

Viņš saka: «Nejaušība ir tad, kad divas empiriski izpētā-

mas cēloņu sakarību rindas krustojas vienā vietā un

laikā, pie kam nezinām kāpēc šaī vietā un laikā viņas

krustojas."
Lai labāki to saprastu, tad ņemšu vienu no parasta-

jiem šabloniskajiem nejaušības piemēriem. Pa ielu stei-

dzas uz darbu cilvēks. Kad viņš nonācis pie kādas mā-

jas, tad piepēši no jumta malas nokrīt dakstiņš un uz-

krīt viņam tieši uz galvas. Šinī vietā un momentā krusto-

jas divas cēloņu sakarību rindas. Cilvēks gājis pa ielu uz

darbu un dakstiņš kritis no jumta. Nezinām mēs vienīgi
to, kāpēc cilvēks tieši tanī momentā atradās pret zināmo

māju un kāpēc dakstiņš tieši tajā momentā krita un ne-

vis dažas minūtes, vai pat sekundes vēlāk, vai agrāk. Tā

tad taī momentā, kad krustojas divas cēloņu sakarību

rindas, iestājas nejaušība.

Nejaušība nav raksturīga gara zinātnēm vien, bet

arī dabas zinātnēm. Arī dabas zinātnēs vēl ar zināmiem

ierobežojumiem runā par brīnumiem. Bez šaubām mēs

nesaucam par brīnumu vairs saules aptumšošanos, kupu
vēl 13. g. s. par tādu uzskatīja un gribēja ziedot šim brī-

numam cilvēkus. Bet kā no vienu vecāku bērniem viens

izaug par ģēniju, bet citi par parastajiem vidus mēra cil-

vēkiem, to gan arī mūsu laikos vēl jāsauc par brīnumu.

No dabas zinātņu viedokļa mēs šo ģēniju nevaram citādi

uzskatīt kā par bioloģiskas nejaušības rezultātu. Bet

šāds bioloģiskas nejaušības rezultāts, kā piem. Napo-

leons, ir bijis par pamatu daudziem politisko nejaušību

cēloņiem.
Ja saka, ka no vēstures varam kaut ko mācīties taī

nozīmē kā to dara fiziķis, ķīmiķis, vai botāniķis, lai varētu

pēc šī notikuma rīkoties analoģiski citos gadījumos, tad

tas ir aplami. Tādā nozīmē mēs no zināma notikuma,
no vienas, vai otras valsts bojā iešanas, vai tapšanas ne-

varam absolūti nekā mācīties. No tiem mēs nevaram

spriest par to, kas notiks, jo vēsturiski notikumi ir

pilnīgi savdabīgs, individuāls un neatkārtojošs uni-

kums

Nejaušība valda ne tikai vēsturisko notikumu saka-

rībā, bet arī citūr — proti, ja mūsu rīcībā atrodas tādi un

ne citādi vēstures avoti, tad tā ir nejaušība. Ja mēs kādas

tautas, vai laikmeta tiesisko, politisko, vai saimniecisko

dzīvi vienā vai otrā gadu simtenī pazīstam labāki kā

citos, tad tā arī ir nejaušība, jo ir uzglabājušies vairāk

vēsturisku materiālu par doto gadu simteni kā par

citiem.

Kāda liela nejaušība valda, par to liecina šāds pie-
mērs. Tik svarīgs avots no romiešu tiesībām kā Gaija

institūcijas tika atrasts pilnīgi nejauši. Nibūrs, studēdams

kādu citu manuskriptu kādā klostera bibliotēkā, aplēja ne-

jauši šo manuskriptu ar tinti. Kad tinte iesūcās, tad izmir-

kušajā pergamentā parādījās burti. Dokuments, kuru viņš

lasīja, bija uzrakstīts uz cita dokumenta, proti, uz Gaija

institūcijām. Papīra trūkuma dēļ uz šī pergamenta vai

nu ķīmiski izdzēšot, vai agrākajam rakstam izbalējot uz-

rakstīts cits raksts, kuru Nibūrs atrada tikai tāpēc, ka bija

manuskriptu nejauši aplējis ar tinti. Pēc tam agrāko
rakstu restavrējot varēja izlasīt šo vērtīgo romiešu tiesību

materiālu.

Bez tam vēsturiskus dokumentus nereti izlietoja citu

grāmatu iesējumiem. Ka tādiem nolūkiem izlietotas ār-

kārtīgi svarīgas aktis, to atrada salīdzinot nesen. Tā pie-
mēram Helsingforsā no tādiem vecu grāmatu iesējumiem
salikti kopā vairāki desmiti tūkstošu svarīgu vēsturisku

dokumentu.

flrī Latvijas vēsturē šādiem grāmatu iesējumiem kā

tiesību dokumentiem ir liela nozīme. Dāņu vēsturnieks

Pauls Reveles pilsētas arķivā atrada kāda tirgotāja grāma-

tas vākos vecāko Vidzemes vāku grāmatu no 1330. gada.
Mēs zinām, ka tagad nodibinājusies pilnīgi jauna

tiesību zinātne, t. s. grieķu ēģiptiešu vēsture. Viņa dibinā-

jās uz atrastiem papirusiem un tā tad arī šīs zinātnes

avotu krājumus noteic nejaušība.
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Mēs redzēsim, ka arī no mūsu tiesību vēstures izkrīt

ārā veseli posmi un par vairākiem gadu desmitiem un

simtiem vēsturei jāklusē.

Tiesību vēstures raksturīgākie procesi.

Mēdz izšķirt tiesību dzīvi un tiesību garu. Tiesību

dzīve — „Rechtsleben" — nozīmē to, ka tiesības nav sa-

stingušas. To zināja jau seno grieķu filozofi, kup uzstā-

dīja vēsturiski svarīgu principu, ka viss plūst, viss tek.

Liekas, ka nevar būt nekas vienkāršāks, ka pētīt zināmu

tiesību sistēmu, kā piem. romiešu tiesības, pilsētu

tiesības. Gadās, ka liku.mv redakcija paliek nemai-

nīga gadu simteņiem un te rodas jautājums, kur te

var būt runa par pārmaiņām tiesībās. Bet tā ir tikai

šķietamība. Bieži vien tūliņ pēc tiesību kodifikācijas stājas

spēkā jauni likumi un rīkojumi. Parasti šie likumi un rī-

kojumi kodifikāciju neatceļ, bet pastāv tai blakus. Tā ro-

das t. s. ārpussistēmatiskās jeb ekstrā tiesības. Šāds

stāvoklis ir ļoti nelabvēlīgs atsevišķu tiesību sistēmu

pētīšanai.
Pie mums ļoti neskaidrs jautājums ir tas, kads sa-

kars ir starp civillikumu trešo daļu un Vidzemes un Kur-

zemes zemnieku tiesībām no otras puses. Kas ir atcelts

un kas pastāv blakus, tas pagaidām ir nenoskaidrots jau-

tājums. Tā tad arī pie mums pastāv blakus 2 un pat 3

civiltiesību sistēmas, proti — vispārējās, kas agrāk attie-

cās tikai uz pilsoņiem, resp. muižniekiem (Bunges kodi-

fikācija) un zemnieku tiesības. Zemnieku kārtas tagad

vairs nav, bet šo tiesību piemērošana formēli nav atcelta.

Viņa atstāta atsevišķu tiesu ieskatiem. Civiltiesības no

juridiskās technikas viedokļa ir ļoti skaisti izstrādāta si-

stēma, bet neatspoguļo viņas sava laika oikonomisko

pulsu un sociālo matēriju.
Ja mēs gribētu tikai no šīs loģiskās tiesību sistēmas

izlobīt saimnieciskās un sociālās attiecības, tad jā-

meklē tirdzniecības tiesibās, jo neviena cita tiesību sistēma

tik tuvu un tik cieši neseko oikonomiskai un sociālai dzī-

vei kā šī. Tur redzēsim arī visas modernās strāvas dok-

trinā un praksē. Te redzēsim, ka blakus pozitīvajām
tirdzniecības tiesībām lielu lomu spēlē arī t. s. biržas

uzances.

Pie jautājuma par ieradumu lielo nozīmi tiesībās

neuzkavēšos, bet gribu aizrādīt uz to, ka neatkarīgi no

doktrinas katram pozitīvam likumam iet līdzi zināmi

ieradumi. Mēs zinām, ka blakus rakstītai satvērsmei

gadu simteņiem ilgā valsts darbā izveidojas nerakstītā

valsts satvērsme, kuru parasti pilda daudz stingrāki kā

rakstīto. Tāpat mēs zinām, ka ir valstis (Mnglija), kurās

rakstītas satvērsmes nemaz nav. Tur ir sava nerakstīta

satvērsme, kuru nereti izpilda līdz pēdējam sīkumam. Inte-

resanti kādās attiecībās stāv ieradumi ar pozitīvajām nor-

mām. Ņemsim ģimenes tiesības. Tur pozitīvā norma nav

itnekas.

Viņu ievēro tikai tad, ja lieta noiet līdz tiesai, bet

mēs zinām, ka ārkārtīgi mazs procents līdz tam nonāk,
lai gan ģimenes tiesībās katru dienu notiek tik daudz

konfliktu un drāmu. Jāsaka arī, ka pozitīvajās tiesībās

ir pārāk maz normu, ar kurām varētu nokārtot ģimenes
lietas. Tur ir tikai vispārējas pozitīvas nodaļas, bet īstās

ģimenes lietu kārtotājas ir nerakstītās tiesības. Tādēļ
arī vēsturniekam, pētot kādu institūtu, jāskatās ne tikai

uz likuma burtu, bet jāņem vērā arī citi avoti, kurus

izveidojuši ieradumi. Ja gribam pētīt latviešu zemnieku

ģimenes tiesības piem. 16. g. s., tad nevaram to darīt

vienīgi uz zemnieku likumu, landtāgu lēmumu un citu

pozitīvu likumu pamata. Mums jāpēta tās latvju tautas

dziesmas, kurās iet runa par laulību un vienīgi tur gūsim
pilnīgu pārskatu par šī institūta dzīvo, asiņu pilno miesu.

— Otrkārt jāsaka, ka pētnieks nevar apmierināties ar to,
ka zināmā likumu krājumā viņš atradis tādu un tādu

normu un uz šīs normas pamata taisīt savus slēdzienus.
Normas uzņemšana zināmā likumu krājumā nepierāda
to, ka viņa bijusi spēkā. Formēli viņa arī var būt bijusi
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spēkā, bet palikusi tikai nedzīvs likuma burts, kas nekad

un
nekur nav piemērots.

...

Tā vecais noteikums zemnieku tiesibās, ka zināmos

gadījumos pretinieki var lietot tā saucamo „dzelzs pār-

baudījumu", kurš atceļ katra zvērasta spēku, ir ticis vai-

rākkārtīgi atcelts. Pēdējo reizi to atcēlusi Rigas virsbiska-

piba 1420. gadā un pēc šī gada viņam nevarētu but

vietas tiesību vēsturē. Neskatoties uz to, vietējas bruņi-

nieku tiesībās, kuras Vidzemē bija spēkā līdz 1864. ga-

dam, kad spēkā stājās Bunges kodifikācija. atrodas, notei-

kums par dzelzs pārbaudījumu. Tā tad vairāk ka 400

gadus šis likuma burts bijis neatcelts, lai gan viņa spēks

sen jau zudis. Šaī ziņā tiesību vēsturniekam izceļas lielas

grūtības. Stāvokli pasliktina arī tas, ka tiesības nerada

tikai likumdošanas ceļā.
Tiesības nodibina ari tiesu prakse. Cik talu tiesu

prakse kādas tiesību grāmatas normas lietoja, tik talu sis

normas bija tiesības. Tā tad tikai pēc tiesu protokoliem

varam spriest, vai tāds un tāds likumu grāmatas pants ir

bijis spēkā vai nē. Tas ir ārkārtīgi grūts un sarežģīts

darbs, kas iespējams tikai tad, ja uzglabājušies tiesu pro-

tokoli, vai citi tamlīdzīgi dāti.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītam Latvijas Universitāte).

3. lekcija.

Tiesību gars. (Geist des Rechtes). Zem tiesību gara

mēs saprotam tos vispārīgos principus, tās jūridiskās do-

mas un atziņas kategorijas, kas vieno tiesību normu in-

stitūtus veselā tiesību sistēmā. Ja mēs nezinām zināmas

tiesību sistēmas vadošos principus, tad ir vairāk kā grūti

un bieži vien pat neiespējami interpretēt vienu, vai otru

institūta stāvokli. Tā mēs nevarēsim saprast lēņu tiesības,

ja nepazīsim no vienas puses zemturu tiesības un no otras

puses publiska dienesta tiesības. Lēņu kungs lēnu vīram

piešķīra zemi nevis īpašumā, bet t. s. īpašumtiesiskā lieto-

šanā. Kāpēc lēņu tiesībās uzplauka t. s. dzimtsīpašuma

konstrukcija, uz to var dot atbildi tikai jOrists, kas labī

izprot lēņu tiesības. Tikai tad viņš var saprast sekojošo

noteikumu.

Vidējās Vidzemes bruņinieku tiesības 45. pantā teikts,

ka kustamu vai nekustamu mantu bruņinieks var novēlēt

„Augstskola Māja" Nr. 28.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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tikai tad, ja viņš var uzkāpt uz zirga pakāpies uz akmeņa,
vai celma ceļa augstumā. Pirmā acu uzmetienā tas iz-

liekas par pilnīgi juridiski neloģisku aktu. Tas nav arī

simbolisks akts, bet kaut kas cits. Ja kāds to liecinieku

klātbūtnē pierāda, tad tas nozīmē, ka viņš ir vēl pietie-
koši stiprs, lai varētu izpildīt lēņu dienestu savam kun-

gam. Ja viņš to nespēj, tad viņš vairs nav pilntiesīgs
tiesību subjekts, bet nostādams aizbildamā lomā. nr šo

noteikumu gribēja novērst to, ka bruņinieki novēlēja savu

mantu katoļu baznīcai. CJz to spieda toreizējie apstākļi, jo
katoļu garīdznieki ļoti bieži pierunāja vecus, lēņu dienestu

izpildīt nespējīgus bruņiniekus novēlēt savu mantu baz-

nīcai. Bet arī šo normu katoļu baznīca prata apiet, lai

gan šī panta noteikums liekas nepārprotams. Katoļu ga-
rīdznieki lika kādam spēcīgam mūkam nostāties akmeņa,
vai celma vietā un kad uz tā pakāpās vecais bruņinieks,
tad mūks to uzcēla uz zirga.

Tāpat ja mēs gribētu saprast visas tās jūridiskās
sekas un institūtu juridisko formulējumu, kuras satur

mūsu 1819. g. zemnieku brīvlaišanas likums, tad mums

vispirms jāzin tie principi, uz kuru pamata šis likums

celts. Ja mēs nezinātu, ka 1819. g. likums ir izstrādāts

uz dabisko tiesību izvirzītā brīvā līguma principa pamata,
tad mēs šo likumu nesapratlsim un nesapratīsim arī bla-

kus likumdošanas aktus, kas saistīti ar 1819. g. likuma

neveiksmēm.

lā tad tiesību norma ar savu garu un ar savu iera-

dumu tiesību dzīvi ir daļa no sava laika un savas vietas

garīgās kultūras. Bez pārspīlējuma var sacīt, ka tiesību

vēsture ir tikai kultūras vēstures nozare. Kā kultūras vē-

sturē atšķiram dažādus kultūras ciklus', tā arī tiesību vē-
sturē jāatšķir tādi atsevišķi tiesību kultūras cikli. Kultūra
neizaug vienīgi tautas iekšienē, bet citas tautas, vai nu

iekarojot, vai arī citu apstākļu dēļ bieži iespaido zināmas

tautas kultūru zināmā virzienā. Arī tiesības līdzīgi modei,
līdzīgi naudai, līdzīgi citiem praktiskās un garīgās dzīves

faktoriem tiek pārnestas no vienas vietas uz otru. Ja ru-

nājam par lieliem tautu staigāšanas laikmetiem, tad varam

runāt arī par lielām tiesību staigāšanas fāzēm. Šie intere-

santie tiesību vēsturiskie ieteksmes procesi ir tie, kurus

saucam par absorbciju, fuziju un recepciju

Tiesības un civilizācija.

Kāda starpība starp kultūru un civilizāciju? Lai gan

šī starpība nav vēl zinātniski noskaidrota, tomēr jau tagad

iezīmējas daži raksturīgi vilcieni šo jēdzienu šķirošana.

Kultūra, no vārda „kolo", sākumā attiecās tikai uz zem-

kopību. Tikai pamazām kultūras jēdziens paplašinās, iz-

rāda ekspansīvas tieksmes nn ar viņu sāk apzīmēt ari

garīgas zinātnes.

Kultūra izpaužas zināmā kustībā, dinamikā un ir

dinamisks jēdziens. Civilizācija turpretim norāda uz zi-

nāmu stāvokli. Civilizācija pretstatā kultūrai ir stati-

kas jēdziens. Par civilizāciju mēs runājam tad, kad vis-

pār raksturojam veselu nāciju un grupu sasniegumus

technikā. valsts iekārtā reliģijā un arī tiesībās. Eiropas

civilizāciju varam nostādīt pretstatā nzijas, vai nfrikas civi-

lizācijai, bet nzijas, vai nfrikas kultūru nevaram nostādīt

pretim Eiropas kultūrai. Lai gan ārēji kultūra saistīta ar

valodu un valoda uzskatāma par zināmas kultūras kopī-

bas zīmi, tomēr šī zīme bieži ir maldinoša. Tautas, kas

pieder pie vienādas valodu saimes un bieži runā pat vienu

valodu, var piederēt pie dažādām kultūrām.

Tagadējā Polijā ir 3 dažādas poļu kultūras: bijušā

krievu, bij. austro-ungaru un bij vācu kultūra. Angļi un

amerikāņi, lai gan runā vienu valodu ar mazu dialektu

starpību,' tomēr uzskatāmi par divu dažādu kultūru priekš-

stāvjiem. Tādēļ par kultūras pazīmi saucam nevis kopēju

valodu, bet tautu kopējus vēsturiskus likteņus.
Ja turamies pie šāda kritērija, tad kļūst saprotams

sekošs fakts. Kā redzēsim, tad latviešu un igauņu tiesī-

bām ir daudz vairāk kopēja kā latviešu un latgaliešu tie-

sibām, lai gan ar pēdējiem mums kopēja valoda, kamēr

latvju un igauņu valodas pieder pie pilnīgi pretējām va-
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lodu saimēm. Vēsturiski likteņi šīm tautām bijuši vienādi.

Arī igauņu un latviešu kultūrām vairāk kopēja kā latviešu

un latgaliešu.
Vēsturiski likteni izveido tautas apziņu, rada vienā-

dus pārdzīvojumus nevien reliģijā, bet arī tiesībās, poli-
tikā *un citūr. Lai gan kultūra galvenā kārtā ir nācijas
pazime, tomēr šīs īpašības raksturošanai ar valodu vien

nepietiek.
Ja nostādām kultūru pretim civilizācijai, tad varam

teikt, ka kultūra ir zināms status, zināms limeņa sasnie-

gums. Tādā gadījumā tiesības pareizāki būtu pievienot
nevis kultūrai, bet civilizācijai. Arī tiesību sistēmā ir ārkār-

tīgi lielā mērā raksturīgas ekspansīvas tieksmes, tieksmes

izplēsties, iekaļ-ot Kultūrai turpretim nav regresīvas da-

bas. Kādas tautas literatūra, māksla, reliģija ir tikai nā-

cionāla. Viņa necenšas iekarot pasauli. Tomēr tiklīdz reli-

ģija kļūst par civilizāciju, viņa iegūst ekspansīvas tieksmes

un cenšas citus izsludināt par nekultūrēliem un uzspiest
tiem savu civilizāciju.

ledalījums vēsturiskās un nevēsturiskās tautās ir

jēdziens, kurš nevar rasties kultūras, bet tikai civilizācijas
plāksnē. Nav nevienas tautas pasaulē, kurai nebūtu savas

vēstures. Ja runājam par Āfrikas mežoņiem kā nekultū-

rēliem, tad to darām tikai no mūsu civilizācijas viedokļa.
Mēs esam lepni uz savu techniku, uz savām civilizācijas
formām valsts iekārtā, reliģijā, tiesībās, sadzīvē, ierašās un

uzskatām par nekultūrēlām visas tās tautas un nācijas,
kurām tas trūkst, vai ir citāds. Pie tādām zemēm mēs

pieskaitām arī Indiju un Ķīnu, lai gan. Indijas un Ķīnas
kultūras ir nesalīdzināmi vecākas par Eiropas kultūru.

Viņu kultūras pieder pie tā saucāmā austrumu tipa, kūpu
no Eiropas viedokļa uzskatām par zemāku.

Kā jau teicu, civilizācijas tieksmes ir izplēsties un

tas raksturo arī tiesības. Ja sekojam ģermāņu tiesību
ekspansīvitātei, tad redzam, ka ģermāņu tiesibas savā

laika iespiedušās visos slāvu apdzīvotos apgabalos. Ģer-
māņu tiesību ļetekmē atradusies netikai Vācijas austrumu

daļa, bet arī Čechija, Polija, Austro Ungārija, Beļģija. Tas

ir ģermāņu tiesību uzvaras gājiens. Šinī gājienā saduras

pateicoties tiesību ekspansīvam raksturam dažādi kultūru

cikli. Šie cikli ne loģiski, ne vēsturiski nevar norobežoties

ar vienu no otra ar robežām. Robežai nav varas par

kultūru un ar robežu aizsardzību nevar aizkavēt kultūras

iespiešanos no vienas valsts otrā.

Arī tiesības iespiežas līdzi kolonistiem, vai citādi no

vienas valsts otrā. Tā agrāk vienotā kultūras vai civilizā-

cijas ciklā rodas svešas kultūras un civilizācijas salas.

Vikingu laikos Baltijas jūras sala Gotlande izstaroja no

sevis ne tikai lielus karotājus, bet ari tiesības, kuras ļoti
tālu izplatījās. Kā rāda archeoloģiski pētījumi, tad Gotlan-

dei 7. —11. g. s. ir bijuši kultūrēli sakari ar tautām, kas

dzīvoja pie Volgas ietekas un vēl tālāk pat ar Bicances,

Arabijas un Romas valstīm. Tur atrasta arābu nauda, kas

liecina par tirdznieciskiem un kultūrēliem sakariem. Te

novērojama absorbcija, recepcija un fuzija.

Apsorbcijas piemērs. Ja dienā uz ielas kaut kur

deg elektriska lampiņa, tad bieži viņu neievērojam, jo
saules gaisma pārspēj, absorbē elektriskās lampiņas gai-

smu. Tas, ka pa dienu neredzam mēnesi arī ir absorbcija.

Stiprākas, spožākas tiesību sistēmas bieži vien uzsūc pil-

nīgi vājākas tiesības. Arī latviešu un igauņu tiesības 12.

un 13. g, s. absorbētas no ģermāņu tiesībām. Cik daudz

palicis pāri no šī procesa nezinām, bet varam konstatēt,

ka Kurzemē un lībju novadā vēl tagad ir uzglabājušās
seno kuršu un lībiešu tiesības kā atsevišķi tīeslbu sistēmā

nepiederoši hetronomi elementi.

Fuzija. Ja nu pie tiesību absorbcijas paliek pāri ti-

kai drumstalas, tad pie fuzijas saduroties divām tiesību

sistēmām neviena neiegūst pilnīgu virsroku, bet nodibinās

līdzsvars un abas tiesības sajūk kopā. Te rodas tā sauk-

tais tiesību mistrs jeb bastarda tiesības. Šāds tiesību ba-

stards ir Ziemeļitalijas tiesības un tāpat angļu tiesības, kur

kopā saplūdušas anglo-zakšu un ģermaņu-dāņu tiesības.

Recepcija. Izšķir aktīvo un pasīvo recepciju. Ja re-

cepcija ir aktīva, tad ir runa par ekspansīvitāti. Recepciju
raksturo tas, ka vietējās nācionalās tautas lielā mērā uz-
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ņem svešu tautu tiesības, bet tomēr nezaudē savu agrāko
raksturu. Šādā gadījumā tās tiesības, kas tiek uzņemtas,

ir aktīvas, bet tās, kuras uzņem ir pasīvas. Romiešu tiesī-

bu recepcijas sekas novērojamas Vācijā. Daži autori mo-

dernās vācu tiesības sauc par mistru, par bastarda tiesī-

bām, jo viena daļa ņemta no ģermāņu un viena daļa no

romiešu tiesībām. Jo spilgta romiešu tiesību recepcija uz-

glabājusies pie mums Piltenes nn Grobiņas apriņķos. Vis-

pār Latvijā kā pirmās recepceja ģermāņu tiesības, pēc
tam romiešu tiesības, 17. g. s. seko zviedru tiesības Vid-

zemē un vēlāk 19 g. s. arī krievu tiesības. Arī tagad Lat-

vijā tiesību laukā noraida nācionālas tiesības, bet gan dzī-

vo dažādu tiesību recepciju sfairā. Bez šaubām visvairāk

tiek recepcetas vācu tiesības. Šī recepcija notiek katru

dienu, bet ne uz reizi Recepcija var būt vienreizēja,
atkārtota, konkurējoša. Zviedru tiesību recepcija bija vien-

reizēja, ģermaņu-atkārtotas. Pie konkurējošās recepcijas
konkurē vairākas ekspansīvas tiesību sistēmas- Šāda kon-

kurējoša recepcija bija novērojam arī Livonijā. Rīgā recep-

cētas Hamburgas pilsētas tiesības, bet Revelē — Libekas

tiesības.

Tiesību sakars ar oikonomiku.

Tieša cēloniska sakarība starp tiesībām un saimnie-

cisko dzīvi nav domājama. Tiesību vēsturnieks ar lielu in-

teresi studē kāda laikmeta saimniecisko dzīvi, bet nevis

tādēļ, lai mēģinātu ar oikonomikas palīdzību izskaidrot
kādu tiesiska institūta formu, bet gan lai saprastu tiesību

formas sociālo matēriju. Tiesību normas nevienam juri-
stam nenāk ne prātā un to arī nevar izskaidrot ar mate-

riālo substrātu. Mēs nevaram izskaidrot to, ka vienādos

oikonomiskos apstākļos attīstās divas dažādas tiesību si-

stēmas tāpat, ka mēs nevaram izskaidrot, kāpēc mežā aug
blakus alksnis un meža roze.

Vēstures palīga zinātnes.

Neviens vēsturnieks nav tik vispusīgi un ūniversāli

izglītots, ka viņš varētu atrisināt visas tās dažādās problē-

mas, ko prasa vēsturiskas parādības' Katram vēsturnie-

kam, lai arī cik izglītotam, tomēr jāgriežas ļoti bieži pie
šauriem speciālistiem, kas paši vēsturnieki nebūdami var

tomēr dot ļoti svarīgus viena otra jautājuma atrisināju-
mus. Blakus vēsturei pastāv ļoti daudzas vēsture palīga
zinātnes. Nereti šīm zinātnēm pašām par sevi nav pastā-
vīgas lomas gara zinātņu grupā. Viena no tādām vēstures

palīga zinātnēm ir filoloģija.
Zem filoloģijas patiesība jāsaprot visu vēsturisko jeb

gara zinātņu kopums, bet mēs apskatīsim viņu tikai kā

vienu daļu, kā valodniecību.

Tiesību vēsturniekam ir jāprot tās valodas, kurās

rakstīti tiesību avoti. Latvijas tiesību avoti rakstīti ļoti
daudzās valodās, tādēļ Latvijas tiesību vēsturniekam nav

viegls uzdevums. Viņam jāprot latīņu, leišu, lejas vācu,
poļu, zviedru, dāņu, moderno vācu un krievu valodu. Tā-

lāk tiesību vēsturē nāk ļoti bieži priekšā jautājumi, kurus

var atrisināt tikai ar mūsu kaimiņu tautas igauņu valodas

palīdzību. Neatkarīgi no vienkāršas valodu zināšanas tie-
sību vēsturniekam ir bieži jāatrisina t. s. juridiskās termi-

noloģijas jautājumi. Apskatot šo jautājumu mums vienmēr

jāizšķir jēdziena uzuelā un okazionelā nozīme. (Jzuelā

nozīmē vārds „alods" nozīmē feodu un tāpēc saka lēni

alodificēt. Baltijā turpretim par alodu sauc muižu resp.
muižas centru. Šī ir vārda alods kazuelā nozīme. Te vēl

būs otrs piemērs. Mēs ļoti bieži dzirdam izteicienus „tēva
dēls" un „mātes meita". Šo vārdu uzuelā nozīme mums

visiem zināma, jo tēva dēls ir dēls un mātes meita ir

vienkārši meita. Kazuelā nozīmē turpretim šie izteicieni ir

jūridiski termiņi. Tēva dēls vienmēr nozīmē pretstatu kal-

pam. Kalpi parasti bij kara gūstekņu bērni, kuru tēvus

saņemot gūstā nogalināja, bet bērnus audzināja.
Tā tad viņiem nebij tēva. Pazīstāms arī izteiciens;

„Kam tēvs, tam māja". Caur šādu analīzi varam atrast

šo jēdzienu kazuēlo nozīmi. Ļoti interesanta ir iz-

teiciena „mīt uz austiņām" atslēgšana resp. iztulkošana.

Šis darbs saistīts ar ļoti garu un sarēžgītu loģisku slē-
dzienu rindu.
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Otra palīga zinātne ir paleogrāfija jeb mācība par

veciem rakstiem. Grāmatas sāka iespiest tikai 14. un

15. g. Bet arī tad, kad grāmatas jau iespieda, vajadzēja
lasīt rokrakstus. Šī rokrakstu lasīšana vēsturniekam ir

ļoti grūts darbs. Sevišķi grūti ir lasīt ļoti vecus rakstus,

jo tur ir ļoti dažādi burtu tīpi un stils. Nereti vēsturnie-

kam no burtu stīla un rokraksta jānosaka rokraksta ve-

cums un vieta. Tur ir jāzin t. s- abreviācijas jeb saīsi-

nājums, lai varētu lasīt kaut kuru tekstu. Latīņu valodas

saisinājumi piem. ir šādi: flnno Domini — no Doni, tem-

pus
— ts, imperator — imper. v. d. c. Rokrakstus lasot

ļoti bieži ielaiž kļūdas. Tā piem. daudzi mūsu dzejnieki
iz apdziedājuši senlatvju varoni Imantu, lai gan patiesībā
tāds nav dzīvojis, bet gan Imauts.

Nākošā palīga zinātne ir epigrāfika jeb mācība par
ierakstiem. Mūsu vēsturē viņai mazāka nozīme, bet ār-

kārtīgi liela nozīme austrumu vēsturē. Pie mums krīt

galvenā kārtā svarā t. s. kapu ieraksti un t. s rūnu raksti.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītam Latvijas Universitātē).

4. lekcija.

Kā zinām rūnu raksti ir īpašs alfabēts, kuru izgu-

droja vikingi normāņi. Šinī alfabētā viņi iecirta kapu pie-

minekļos un piemiņas stabos mirušā cilvēka dzīves gā-

jumus un sevišķi viņa nāves apstākļus. No šiem rūnu

rakstiem mēs dabūnam arī daudz ko zināt par to Lat-

vijas vēstures laikmetu, par kuru mums trūkst jeb-

kādu avotu.

Nākošā palīga zinātne ir diplomātija jeb mācība

par pirmrakstiem. Pirmrakstus sauca par diplomiem, jo

parasti viņus salocīja uz divām daļām.

Ļoti svarīga vēstures palīga zinātne ir chronoloģija

jeb mācība par laiku. Vē:turiskā chronoloģija var būt

absolūta un relātīva. Par absolūtu mēs runājcm tad, ka

noteikti zinām kāda notikuma vecumu, rēķinot no kādas

eras. Laika sistēma ir bijusi ļoti dažāda, gan iedalījumā,

gan skaitīšanas ziņā. Gadu skaita sākumu sauc par eru.

„Augstskola Maja" Nr. 29.

Tiesību zinātņu nodaļa.



26

27

Ja mēs sakām, ka dzīvojam kristīgajā erā, tad tas nozīmē,
ka gadus skaitam no Kristus dzimšanas dienas Bez šau-
bām mēs nevaram prasīt, lai arī citas tautas gadus skaita

no Kristus dzimšanas un tādēļ blakus šai ērai pastāv
daudzas citas ēras. Romieši savus gadus skaitīja no

Romas dibināšanas, kas notikusi 753. g. pr. Kristus.
Ebreji, bicantieši un krievi skaitīja gadus no pasaules
gala. Dažas tautas rēķina gadus no kādas dinastijas no-

dibināšanas, vai no kāda liela vēsturiska notikuma v. t. t.
Tā tad vienu un to pašu notikumu var kronikās apzīmēt
ar dažādiem gadu skaitļiem un tādēļ vēsturniekam no-

teikti jāzin, kupa gadu skaitīšanas sistēma lietota.
To yar panākt ar t. s. kopējo kroniku, kur gadus

no vairākām kronikām techniski savieno. Tā tad chrono-
loģijas zināšana ārkārtīgi svarīga, lai varētu noteikt kādas

parādības laiku un vietu. Tomēr katru reizi tas nav

iespējams un tādos gadījumos mums jāapmierinās ar re-
latīvo chronoloģiju

1
Tā piem. mēs nevaram noteikt kā-

das tiesību kodifikācijas gadu, bet' varam vienīgi pateikt,
ka viņa ir radusies agrāk, vai vēlāk par kādu citu kodi-

fikāciju. Ka tas tiešām tā ir, par to liecina tas apstāklis,
ka musu galvenās tiesību grāmatas — bruņinieku likumu

grāmatas saucās vecākās, vidējās un jaunākās. Šie no-

saukumi liecina, ka šo 3 lielo kodeksu kodifikācijas gadus
nezinām.

Nākošā vēstures palīga zinātne ir sfragistika jeb
mācība par zīmogiem. Agrāk bieži vien rakstīt nepra-
šanas dēļ dokumentus neparakstīja, bet gan piespieda
viņiem zīmogu. Rīgas virsbīskapība bija sadalīta divās

administratīvās daļās t. s. latvju galā un lībju galā. Šo
sadalījumu mēs dabūjām zināt tikai pateicoties zīmogiem,
jo citu nekādu norādījumu uz to nav. Tāpat mēs da-

būjām zināt, ka Salaspils ķēniņu dzimta kā brīvzemnieku
dzimta bija vēl līdz 17. g. s. uzglabājusi savas senās

privilēģijas.
Kādā Kokneses tiesas aktī no 1652. gada ir pie

spiests Franča Ķēniņa zīmogs, kurā redzams ķēniņa scep-
teris un zislis. Tās nozīmē, ka šis tiesnesis' Francis Ķē-

niņš bija uzglabājis savas dinastijas un varas zīmes līdz

pat zviedru laikiem.

Vēl viena vēstures palīga zinātne ir heraldika jeb
mācība par ģerboņiem. Lai gan šī zinātne tiesību zi-

nātnē mazāk no svara kā vēsturē, tomēr arī šeit viņa var

sniegt vērtīgas ziņas. Tā ļoti strīdīgs jautājums ir par to,

vai 13. g. s. nodibinoties vasāļu kārtai starp vasāļiem uz-

ņēma arī nevācus. Vasāļu vārdi neko nedod, jo uzvārdu

bija ļoti maz un vasaļus sauca kristītā vārdā pieliekot
pils nosaukumu. Te nu jāpielieto heraldika un tikai ar

viņas palīdzību uzzināts, ka vēlāk Igaunijā tik plaši iz-

platītā un pazīstamā muižnieku dzimta — Meideji ir pa-

tiesībā cēlusies no neievērojamas zemnieku dzimtas. To

pierāda viņu ģērbonis, kurā zīmētas 3 heraldiskas zivis,
bet vārds Meidels igauniski nozīmē zivi — grunduli.

Vēstures palīga zinātne ir arī geneoloģija — mā-

cība par kādas dzimtas cilts koku jeb radu rakstiem.

Viņa mums tiesibu zinātnē mazāk svarīga.

Tālāk vēsturiskā ģeogrāfija, kura aptver ne tikai

seno laiku politisko ģeogrāfiju, bet arī topogrāfiju, karto-

grāfiju un t. s. mācību par pirmatnējām nometnēm un

nometņu tipiem. Arī tiesību vēsturniekam jāzin vēsturiskā

ģeogrāfija, jo bieži vien vietu vārdos glabājas dažādu

kārtu un publiski tiesisku apvienību likteņa pārakmeņo-

jums. Vietu vārdu pētīšana pagaidām ir vēl maz izkopta,

viņas slēdzieni stipri nedroši, bet arī šai savā attīstības

stāvoklī viņa var dot vienu otru vērtīgu norādījumu. Tā

piem. Valmieras apriņķī diezgan plaši izplatīts māju vārds

„Pērkoņi". Šo vārdu pirmā acu uzmetienā liekas viegli

saprast ja atvasinām viņu no vārda „pērkonis". Patiesībā

tomēr pierādīts, ka šo māju nosaukuma pamatā ir veca

forma „Per-kung" — Pēteris kungs, t. i. Pēteris ķēniņš.
Tā ir brīvu zemnieku dzimta, kurai bijusi senu privilēģiju

grāmata. Tautas etimoloģijas ceļā tomēr no šīs dzimtas

vārda izveidojies vārds „Pērkoņi".
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Vēstures blakus zinātnes.

Kas ir vēstures blakus zinātne, to grūti teikt, jo par
vēstures biakus zinātni var būt gandrīz katra zi-

nātne. No visbiežāki izlietojamām zinātnēmjāmin saimnie-

cības vēsture, tirdzniecības vēsture, reliģiju vēsture,

archeoloģija, etimoloģija v. c.

Tiesību vēstures metodoloģija

Vispirms noskaidrosim kādēļ mēs viņas saucām par

metodēm. Jūristu starpā diezgan plaši izplatīts aforisms,
ka līdzīgi tam, ka tikai slims cilvēks interesējoties par
ārstu un savām kaitēm, tā arī tikai slima zinātne sākot

interesēties par savām metodēm. Veselīga zinātne tur-

pretim, kuras tiesības neviens zinātnieks neapstrīd, nekad

par savām metodēm, neinteresējoties. Te tā tad vispār
tiek apstrīdēts šīs zinātnes zinātniskums: bet pie šī

jautājuma tuvāk neuzkavēsimies. Mums jāatzīst, ka me-

tode nepieciešama katram zinātniskam pētījumam, tāpat
ka veselības kopšana vajadzīga netikai slimam, bet arī

veselam cilvēkam.
Kas ir metode? Kā pats vārds liecina, tad metode

nav nekas cits, ka zināms paņēmiens, zināms pārbaudīts
līdzeklis kā veikt sprausto uzdevumu noteiktam mērķim.
Tiesību vēsturniekam bez vispārējām metodēm, proti in-

duktīvās un deduktīvās metodes, ir arī specifiskas juri-
diskas un vēsturiskas metodes.

No liela svara vēsturniekam ir induktīvā me-

tode, kas sāk ar atsevišķo, ar konkrēto, ar faktiem un no

šiem faktiem, pie tam tikai tik tālu, cik šie fakti sniedz,
atdarina empiriskos slāņus, lai vēsturnieks savā konstruk-

cijā neaiziet nost no tā, ko sniedz avoti. Bet no otras

puses ar konstrukciju vien nepietiek. Ja izlietojam induk-

ciju vien, tad labākā gadījumā no vēstures dabūnam kro-

niku, t. i. zināmu notikumu un faktu aprakstu viņu

secībā.

Deduktīvā metode tiesību vēsturniekam vai-

rāk vajadzīga. Kā pats vārds rāda tiesību vēsture ir jūris-

prudences daļa. No vienas puses viņa ar savu priekš-

metu ir speciālizēta vēsture, bet no otras puses ar savam

metodēm viņa ir speciālizēta jurisprudence. Tādē] arī

nepieciešama' tā sakot tīri personāla ūnija starp juristu

un vēsturnieku.

Vēsturnieka galvenais pētīšanas pamats ir un paliek

t. s. vēsturiskā jeb si nchron isk ā metode.

Viņa sprauž par savu mērķi pētīt visas tās parādības,

kas notikušas vienā laikā. No šejienes arī cēlies nosau-

kums sinchroniskā metode. Arī starp vienlaicīgu pastāv

cēloniska pat tad, ja mēs to nenojaužam un ne-

varam izprast. Šīs metodes uzdevums tad nu ir aprak-

stīt vienlaicīgo vienā sakarībā.

Jāpiekrīt tomēr arī lielajam klasiķim Brunneram,

kurš saka, ka viss tas, ko nevar apstrādāt dogmātiski, pa-

liek tiesību vēsturniekam nedzīvs materiāls. Viņa domas

ir pamatotas, jo kā jau teicu tiesību vēsture ir nevien

speciālizēta vēsture, bet arī speciālizēta jurisprudence.

levērojot to senāk un arī tagad daži autori lietoja sinchro-

nisko metodi vienā, bet dogmātisko un sistēmatisko me-

todi otrā vēstures da|ā. Tas nozīmē, ka viņi itkā nesavie-

nojamas metodes centās savienot tīri techniskā ce|ā.

Bez šaubām šāds paņēmiens nav pielietojams. Tā-

pēc arī tiesību vēstures agrāk lietotais iedalījums ārējā jeb

vispārējā un iekšējā jeb speciālā tagad ir atmests. Mēs

nevaram t. s. ārējā tiesību vēsturē aprakstīt tiesību avotu

un valsts iekārtas vēsturi un t. s. iekšēja jeb speciālajā

civiltiesības, krimināltiesības, procesu
un citu juridisko in-

stitūtu vēsturi. Lai starp šīm metodēm atrastu nevis tech-

nisko, bet tīri ģenētisko sakarību, tad jālieto t. s perio-

dizācija. Kā jau aizrādīju, tad vēsturiskie procesi norīt

nepārtraukti, tāpat Kā nepārtraukti norit zemes gaita ap

sauli. Tomēr zināmos nolūkos mēs šo gaitu sadalām

gada laikos. Tāpat arī vēsturnieks nepārtraukto vēstures
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procesu sadala chronoloģiskos ciklos, kupjs saucām par
periodiem.

Radot šādus periodus visas grūtības rodas viņu ro-

bežu nospraušanā, t. i. sākuma un beigu noteikšanā. To
izdarīt ir viegli attiecībā uz t. s. technisko periodizāciiu.
Techniskā periodizācija notiek pēc ārējām pazīmēm.
Piem. tādā_ un tādā gadā stājās spēkā zināms likums un

tadā un tada gadā viņš beidzās. Tāpat pēc valsts varas
suverenitātes maiņām tādā un tādā gadā sākās vācu, tad

poļu, zviedru,
_

krievu un Latvijas patstāvības laikmets.
Sāda periodizācija var maz ko dot, jo dibinās tikai uz

ārišķībām.
Tiesību vēstures procesi tikai tad kļūst saprotami, ja

mums izdodas atrast ne techniskos, bet racionālos perio-
dus, t. i. ja varam pēc zināmiem principiem racionālizēt
tiesību vēstures procesa gaitu. Racionālā periodizācija
iespējama vienīgi no zināmu tiesisku principu viedokļa, jo
šie tiesiskie principi nosaka vispārējas tiesiskās idejas.
Periodi nevar but vienādi dažādās tiesību nozarēs un laik-
metos. Tādēļ mēs varam uzstādīt šādu principu: jo īsāks

periods, jo vairāk viņš atbilst īstenībai un kļūdu ir mazāk
un otrādi.

Ņemot to vērā mēs periodizācijā varam uzstādīt
sekošas tēzes:

1) Jāsāk ar maziem periodiem,
2) periodi jāņem nevis pēc ārējām pazīmēm,bet pēc

vadošiem tiesību principiem,
3) periodus var nodibināt tikai atsevišķiem tiesību

novadiem.

Starpība starp technisko un racionālo periodizāciju
kļūst saprotama no sekoša piemēra. No racionālās perio-
dizācijas viedokļa mēs varam pateikt, kad Latvijā sākušās
leņu tiesības, bet diezgan grūti atbildēt kad viņas beigu-

Ja nostājamies uz t. s techniskās periodizācijas vie-
dok a, tad mēs varam dot noteiktu atbildi. Tomēr šāda
atbilde

nav nevienam vajadzīga, jo jau sen pirms tīri for-
melas leņu tiesību atcelšanas viņas bija jau mirušas, jo
ar viņām nerēķinājās un nepielietoja tiesās. Ja runājam

par Latvijas krimināltiesību periodiem, tad šie periodi ne-

sakrīt ar iedalījumiem vācu. zviedru, poļu v c. laikmetos.

Tā tad caur vairākiem techniskiem periodiem krimināltiesību

racionālie periodi stiepjas pavisam citādā ritmā.

Sadalot tiesību vēsturi t. s. racionālajos periodos,

mēs varam atrisināt jautājumu par t. s. sinchronisko un

sistēmatisko metodi. Lidz ar to atkrīt arī vēstures ļedalī-
jums ārējā un iekšējā vēsturē. Varētu rasties jautājums

kādēļ mums jāmeklē vadošas tiesiskas idejas, jo visu to

mēs varam iegūt no dogmātiskās jurisprudences. Uz to

mums jāatbild, ka dogmātiskā jurisprudence nevar dot at

bildi par to laiku,kad viņas nemaz nebij - tā tad par visām

senajām tiesībām.

Bet vai toreiz maz bija kāda tiesību sistēma? Jā-

saka, ka kur pastāv tiesības, tur pastāv tiesību sistēma.

Ja mēs šo sistēmu nepazīstam, tad tā ir mūsu vaina.

Kur pastāv tiesas, kur konkrētā gadījumā piemēro nor-

mas, tur ir tiesību sistēma. Ja par kādu laikmetu mums

nav uzglabājusies tiesību sistēma, tad tas nenozīmē, ka

šāda sistēma nav bijusi. Robi tiesībās nenozīmē, ka

bijuši robi tiesību sistēmā.

Ja nu šāda sistēma ir, kas tad darāms? Tiesību vē-

sturnieks nevar pamatoties vienīgi uz dogmatisko metodi.

Šī metode visu vērību piegriež oficiālajām, spēkā esošām

tiesībām un tikai itkā garāmejot pie dažiem tiesību insti-

tūtiem ņem vērā arī neoficiālās tiesības. Tiesību vēstur-

niekam turpretim vislielākā vērība jāpiegriež netikai oficiā-

lajām, bet arī neoficiālajām tiesībām. Dogmātiki apskata
tiesību sistēmas tikai no spēkā esošā viedokļa. Tomēr pie-

mērojot spēkā esošās tiesības tiesās var rasties dažādas

iztulkojumu kļūdas, kuras dogmātiki cenšas novērst ar

zināmiem principiem. Viņus neinteresē, vai tiesību sistēma

kāds princips ir 1000 gadus vecs, vai blakus šim institū-

tam nav kāds cits, kas radies vēlāk v. t. t Viņus interesē

tikai tiesību sistēmas statika — spēkā esamība. Tiesību

vēsturnieku turpretim var interesēt tikai tiesību vēstures

dinamika. Sistēmatiskā pētījumā viņš pēta tiesību tap-

šanas procesa un pēta tiesisko parādību cēloņus. Viņš to
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var Jo kamēr dogmatiķis atrodas kādā tiesību sistēmā
iekša, kamēr viņam nav perspektīves, tamēr tiesību vē-
sturnieks apskata to no lielas perspektīves. Šajā skatā

atpakaļ viņš redz zināmu attīstības procesu, viņš redz pe-
riodus, kad noslēdzas vienas tiesību sistēmas vadošās

idejas un sākas otras. Ar to mūsu metode atšķiras tīri
dogmātiskā ziņā no oficiālās dogmātiskās tiesību pētī-
šanas metodes. No šīs metodes tiesību vēsturnieks var

izlietot tikai to, ko dogmātiķis var atslēgt no dinamikas
principa.

Mums jāapskata vēl t. s, socioloģiskā metode tie-
sības. Sis metodes spilgtākais aizstāvis ir Erlichs. Viņš uz-

sver, ka patiesība nav meklējama ne likumdošanā ne
jurisprudencē ne justicijā, bet pašā sabiedrībā. Tā tad šīs
metodes uzdevums ir rādīt, kā izceļas un izaug tiesības

no sociālas matērijas, no sabiedriskās un saimnieciskās
vēstures. Citiem vārdiem, socioloģiskā metode vielu sa-
viem pētījumiem nemeklē tiesību pieminekļos, bet gan
sabiedriskā un saimnieciskā vēsturē.

Socioloģiskā metode tomēr ir abstrakta, nevēsturiska
zinātne un tāpēc stingri ņemot šī metode vēsturiskā pē-
tījuma nekad neatbilst vēstures īstenībai. It pareizi kāds

kritiķis aizrāda ka ar socioloģisko metodi nevar atrisināt
tiesību jautājumus, jo šaī metodē sajauktas tiesibas ar
tiesību cēloņiem. Socioloģiskā metode savā ziņā pielīdzi-
nāma t. s. grammatikai valodniecībā. Ari gfammatika
cenšas atrast t. s. ideālās valodas likumus.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītam Latvijas Universitāte).

5. lekcija.

Tādā gadījumā tiesību socioloģijas institūti neoperē

ar dzīvo vēstures miesu, bet konstruē ideālu vēsturisku

ķermeni. Tāpēc arī šo metodi dēve drusku ironiska no-

zīmē par vēstures grammatiku. Viņa neapraksta kā kon-

krētu faktu pozitīvo tiesību sistēmas nodibināto juridisko

formu morfoloģiju, bet gan
cenšas konstruēt sabiedrību

ārpus pozitīvajām. Līdzīgi tam, ka politiskā oikonomija

neapraksta tikai piem. Latvijas attīstības vē-

sturi, bet nodarbojas vispār ar saimnieciskas dzīves pētī-

jumiem, arī socioloģiskā metode cenšas pētīt ne tik daudz

nacionālās tiesības, bet gan tās lielās tiesību sistēmas,

kuras aptver vairākas valstis un ar kuru pētīšanu jau gadu

simteņiem un tūkstošiem nodarbojas daudzu tautību jun-

risti. Tādas ir slāvu, ģermāņu, romiešu tiesības, kuras

izplēšas pāri valstīm un laikmetiem.

Tālāk socioloģiskā metode cenšas noskaidrot ari to,

„Augstskola Mājā" Nr. 30.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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ar ko lai iedala tiesību vēsturi. Viņa cenšas izdibināt
tiesību īsto formu un sociālās funkcijas. Šaī zinā tiesību

socioloģijas paņēmieni
_

pielīdzināmi fizioloģijas dabas zi-
nātnēm, kamēr dogmatiskā metode pielīdzināma anato-

mijai. Kā fizioloģija cenšas noskaidrot tos dzīvības pro-
cesus, kas norit zināmā organismā, tā tiesību socioloģija
cenšas atrast tiesisko formu sociālās funkcijas. Tādēļ
viņa it pareizi aizrāda, ka nevar pētīt zināma laikmeta
lietu, vai ģimenes tiesības, ja nepazīstam tā laika sociālo

matēriju.
Mākošā metode ir t. s. vēsturiski salīdzinošā. Pats

vārds liecina, ka šis metodes mērķis ir tikt pie vēsturiskām

atziņām salīdzinājuma ceļā. Salīdzināt varam tikai līdzīgo
un te rodas pirmās grūtības. Ne vienmēr pētīšanas darbā
iespējams pateikt, vai parādtbas a un b var salīdzināt, vai
nē Otra grūtība ir ta, ka pirms salīdzinām divas parā-
dības, vai faktus, mums ir jāpazīst katrs no salīdzināmiem
atsevišķi. Ta piem. pirms mēs varam taisīt slēdzienu, ka

Latvijas valsts iekārta ir līdzīga Igaunijas valsts iekārtai,
mums pamatīgi jāiepazīstas ar katru no viņām. Tikai ar

to, ko mēs zinām, mēs varam iet tālāk,'salīdzināt
un

grupēt radniecīgo un no radniecīgām parādībām konstruēt
t. s. vēsturisko tipu, nodibināt salīdzināmo parādību tipo-
loģisko līdzību.

Ģermāņu tiesības pastāv tāpēc, ka šo tiesību vē-
sture ir jau tik

veca zinātne, ka viņā ir iespējams salī-
dzināt atsevišķo ģermāņu cilšu un tautu tiesības un uz tā
pamata runāt par kādām vispārīgām ģermāņu tiesībām
turpretim ja runājam par slāvu tiesībām, tad tā ir tukša
skaņa. lepriekšējie darbi še vēl nav veikti un tāpēc vēl nav
iespējams izvest kaut kādus salīdzinājumus un konstruēt
tipoloģisko šēmu. Konstruējot šo šēmu vienmērjāņem vērā
pamattēze, ka ar salīdzināmo metodi var gan izskaidrot
neskaidras un pretrunīgas vēstures avotu liecības, bet ne-
kad un nekādā gadījumā ar šo metodi nevar aizpildīt
vēstures avotu robus. Tur, kur vēstures avoti pilnīgi klusē
mums salīdzināma metode nekā nevar dot.

Ja mēs no slāvu un leišu tiesību avotiem zinātu, ka

1 zināms institūts pastāvējis un tā tad analoģijas de| viņam

vajadzētu būt arī latviešu tiesībās, bet ja mūsu tiesību

avotos nav nekādu norādījumu, tad uz šī salīdzinājuma

pamata nevaram spriest par latviešiem, kuri dzīvojuši starp

šīm abām tautām. .

Pētot ar salīdzināmo metodi un cenšoties nodibināt

ļ kāda institūta tipoloģiju pie vairākām_ tautām, rodas da-

žādi jautājumi sakarā ar pētāmo parādību līdzību. So lī-

dzību starp divu atsevišķu tautu līdzīgam parādībām var

izskaidrot trejādi: .

1) ka šīs līdzīgās parādības cēlušās no kopēja celma

jeb pamata;
2) ka šīs līdzīgās parādības uzskatāmas par vienas

paaudzes, vai tautas mantojumu otrai paaudzei, vai

'■v tsutā i*

' 3) ka šī līdzība izskaidrojama tīri psīcholoģiski taī no-

I zīmē, ka līdzīgi ārēji apstākļi rada līdzīgus rezultātus, jeb

citiem vārdiem, ka cēloņu līdzība rada seku līdzību.

Šīs 3 iespējamības izskaidro jūrisprudences un tiesību

vēstures dažādos institūtus. Piemēram mēs varam teikt,

ka Latvijas un Vācijas valsts satvērsmes zināmos notei-

kumos ir līdzīgas un tā tad viņām ir kopējs celms. Ja

Latvijā likumdevēju vara agrāk piederēja krievu tautai, tad

Latvijas un Krievijas likumu līdzība ir izskaidrojama ar

I mantojuma principu.

Visgrūtāk ir izskaidrot t. s. cēloņu un seku līdzību.

Ar šo principu izskaidro t. s. ieraduma tiesību izcelšanos

un pastāvēšanu. ■
_

Par visām šīm metodēm man jāsaka, ka mes tas

neapzinīgi lietojam katru dienu, izsakot vienu, vai otru

spriedumu vai vērtējumu. Attiecībā uz šīm metodēm ir

vietā atzīmēt Eižena Erlicha zīmīgos vārdus, ka starp tie-

I sībām un vispār zinātni no vienas puses un kaut kādu

mākslu no otras puses nav nekādas principiālas starpības.

Katrs zinātnieks ir arī mākslinieks, jo viņam jāpārvar lielas

formēlas grūtības Tāpēc arī metodoloģiju nevar iemācī-

ties tīri teorētiski. Vai ar šīm metodēm varēs strādāt, tas

nav teorētiski atrisināms, bet to teiks tikai darbs.
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Deo autore" - tiesību galvenais avots ir Dievs. Tiesību

kārtība ir Dieva nodibināta un cilvēku uzdevums ir tikai

padoties un sekot šai kārtībai, nrī «Snsu spoguļa
ievadā redzam šo pašu principu. („Gott ist selber

Recht") Šis tiesību avots objektīvizejās vecos rakstos un

baznīcas autoratīvo orgānu lēmumos. Tam ir nozīme ari

vēl tagad. Priekš kato|iem vēl tagad ir spēka Tndentes

koncila dekrēts no 547. gada, kurš nosaka ka nolādēts

ir tas kas neatzīst Kristu par likumdevēju . Tada ir katoļu

dogmātikas principiālā dogmātika. Luterāņiem Kristus ir

tikai. Pestītājs, katoļiem viņš ir arī likumdevējs. Ta ka

katoļu baznīca neatzīst citus tiesību avotus ka vienīgi

Dievu kuru taī pašā laikā uzskata par „lex natural.s
.

tad

saprotams, ka katoļu baznīca cenšas atraisīties n© pozitīvo

tiesību aizgādniecības. Katoļu baznīca visa Eiropa cenšas

izmantot principu par baznīcas šķiršanu no valsts. Tas no-

zīmē ka vina grib pasludināt valsts likumus un autora-

tīvo 'orgānu 'lēmumus par sev neobligatoriskiem vai ari

tos izpilda ar zināmiem iebildumiem. Kā vidus a.kos par

pasauli valdīja Dieva varas faktors pāvests un ķeizars ta

arī tagad katoļu . baznīca cenšas tikt atpakaļ pie s. stā-

vokļa t. i. baznīcu šķirt no valsts un nostāties ta. blakus

kā līdztiesīga organizācija. Tā tad no katoļu baznīcas vie-

dokļa galvenais tiesību avots ir Dievs. , , ,„

17 un 18 g. s. So teoriju par
tiesību dabiskodabu

cenšas ar labām sekmēm apstrādāt t. s. dabisko tiesību

skola Lielais Nīderlandes domātājs Hugo Grocius

kādā savā darbā saka, ka ja arī pasaules nebūtu, dabiskas

tiesības tomēr pastāvētu. Kas tad ir dabiskas .esībaskas

tad ir tiesību avots no šis teorijas viedokļa? Pārejot no

dievišķām tiesībām uz dabiskām tiesībām mēs Dieva vietu

a vietojam ar cilvēka saprātu. Tāpēc arī Postāmais
tie-

pību vēsturnieks Hanss Fērs ļoti atklāti saka, ka lai dabūtu

dabisko tiesību sistēmu mums nebūt nav jāpazīst valsts

pozitīvās tiesības Mēs paši ar savu intellektuvaram veidot

dabisko tiesību sistēmu.

Mākošais virziens ir t. s. vēsturiska skola, kūpas pa

matus liek franču humānisti, kritizēdami „corpus luris

Tālāk īsuma es uzkavēšos pie vēsturiskā apraksta
veidiem.

Viens no tādiem ir t. s. referāts. Viņu visbiežāki

lieto un klasiskā veidā viņš sastopams ierakstos.
Tagad referāta veidu lieto tikai tiesību avotu un kodifi-

kāciju aprakstos.
2. veids ir t. s pragmatiskais apraksts. Šo jēdzienu

nodibināja J.ohans Kēlers 1741. gadā. Pragmatisma pazīme
ir tā, ka viņš grib būt „magister vitae". Pragmatiski raksta
lieli valsts vīri un kara vadoņi savus memuārus, atstā-
dami tos vēlākām audzēm. Jāatzīmē, ka pragmatisms kā

apgaismības laikmeta metode cenšas ne tikai šauri ap-
rakstīt, bet arī racionālizēt vēsturi, nodibināt kaut kādu
cēlonisku sakarību starp cēloņiem un sekām. Šīs metodes

racionālo pusi nodibina Monteskjē.
3. vēsturiskā apraksta veids ir ģenētiskais. Viņu no-

dibināja Herders apgaismības un romantisma laikmeta
maiņas. Sī apraksta princips ir prezumpcija, ka vēstu-
riski notikumi attīstās tikpat organiski kā augi. Tāpēc arī
sī metode cenšas atrast ģenēzi, sekot sakarībai, iedalot
attīstības gaitu pakāpeniskās stadijās. Sīs metodes spilg-
tākie priekšstāvji ir Nibūrs un Ran k s. Šī ir galvenā
vēsturiska apraksta metode arī vēl tagad.

4. veids ir t. s. socioloģiskais apraksts, kas cenšas

apvienot pragmatisko un ģenētisko. Viņa atmet individuēli-
psīcholoģisko un meklē kollektīvu psīchi. Viņa interesējas
tikai

par lieliem attīstības periodiem, ignorējot sīkumus un

pavisam neievērojot personas. Šī metode plaši izplatīta
galvenā kārta filozofu un publicistu darbos. Viens no šis
metodes priekšstāvjiem ir pazīstamais Osvalds Špenglers.
So metodi pielietoja arī Konts, marksisti, Lamprechts,
Breizigs v. c.

*

Tiesību avoti.J
Kas ir tiesību avots?

Vidus laikos uz to atbild pavisam vienkārši. Tā

Justinia laika valdīja uzskats, ka tiesības cēlušās
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civilis." Viņu nodibina 19. g. s. Saviņji. Saviņji centās

pierādīt, ka galvenais tiesību avots ir ieradums. Kas ir

ieradums? Uz to nav arbildējusi kā nākas arī pati vē-
sturiskā skola.

Viens no Saviņji skolas spožākiem priekšstāvjiem
Puchta tiesību avotu jēdzienu secina no jēdziena par
„tautas garu". Tautas gars ir tas radošais avots, kurš
rada tiesības, tiesisko pārliecību un ieraduma tiesības. Bet
tautas gars ir metafizisks jēdziens un vēsturiskai pētīšanai
nepieņemams arī vēl kāda cita iemesla dēļ. Viņš nevar

izskaidrot to, kāpēc piem. ģermāņu nacionālais gars iz-

veidojis tik bezgala daudz un dažādas ieradumu tiesību
sistēmas. Ja tautas gars ir nacionāls gars, tad viņam va-

jaga būt zināmā mērā vienveidīgam. Ar šādu nacionālā

gara vienveidību nevar izskaidrot tiesību dažādību. Ja arī

vēsturiskai skolai neizdevās kā nākas noskaidrot ieraduma
tiesību dogmatisko un ģenētisko konstrukciju, tad toties

neapšaubāms viņas nopelns ir tas, ka blakus pozitivajām
tiesībām pastāv un valda t. s. ekstra legālās jeb ekstra
sistemātiskās tiesības, kā ieradumi,, interpretējumi, tiesu

prakse,_ jūristu uzskati v. c. tiesību avoti. Sis ekstrā siste-
mātiskas tiesības ir tikpat svarīgas un bieži vien pat sva-

rīgākas par legālajām.
Vēsturiskās skolas virziens, kurš bija tīri . filozofisks

vēlāk pārveidojas no vienas puses psīcholoģiskā virzienā,
kura priekšstāvis ir Petražickis v. c. un no otras

puses socioloģiskā virzienā.

Visplašāki izplatīta ir socioloģiskā skola un viņas no-

pelns ir tas, ka viņa pierādīja, ka blakus sistēmatļskajām
tiesībām ir nesistemātiskas. Bet viņa ātri nonāca galējībā,
kad viņa sak pasludināt ieradumu par vienīgo tiesību

avotu, sajaukt tiesības ar cēloņiem un faktus ar normām.
Tiklīdz par tiesību avotu pasludina ieradumus ļoti bieži
zud starpība starp vienkāršu un ieraduma tiesībām kā
normām. So robežu centās konstruēt tādā veidā ka teica,
ka vienkārša uzvešanās praksē kļūst par tiesībām caur

ilgu lietošanu. Tāpēc arī šīs teorijas aizstāvji saka, ka ar
ieraduma tiesībām saistās leģendas par vinu vecumu.

Šādas ieradumu tiesības velkas cauri vairākiem gadu

simteņiem. Latviešu ieradumu tiesības sauc par „veco

tiesu
"' Tomēr šī teorija, ka ieradumi pāriet tiesības caur

ilgu lietošanu, nav pareiza, jo kā mēs zinām valsts ap-

vērsumos, revolūcijās tiesiska pārliecība nedaudz dienas,

nereti pat stundās kļūst par ieradumu tiesībām. Te nav

nekādas ilgas lietošanas, ilgas prakses.
19 g s. otrā pusē. un 20. g. s. sākuma tiesību avotu

jautājums piekrīt tā saucāmai pozitīvistu skolai.

Pozitīvisms, kuru labāki varētu saukt par naivo pozitīvismu

iedomājas, ka vienīgais tiesību avots ir valsts un vie-

nTgā tiesību avotu forma ir likumi. Visi citi tiesību

pastāv tikai tik tālu, cik tālu viņus atzīst valsts likumi, .
i vini pastāv uz t. s. delegācijas pamata. Ta tad pozitī-

vai'identificē tiesības ar likumiem. Šīs skolas prezump-

cija ir tā, ka likums ir vienīgais tiesību avots tapec ka

viņā izpaužas kvalificētā likumdevēja griba. Pret so ar

kā'rtīqi sašaurināto tiesību avotu dēfīnīciju jaiebilst tas, ka

šo principu varbūt varētu pieņemt kontinentālajā E.ropa,

bet Amerikas Savienotās valstīs un arī Anglijā viņš pieņe-

mams ar lieliem ierobežojumiem.

Analijā tiesneši var likumu neizpildīt, viņu nepie

mērot ja- atrod, ka šis likums runā pretim satversmei.

Analijā par tiesību avotiem pat pozitīvist.em butu jāuz-

skata t. s. tiesu jeb tiesnešu tiesības. Bet pozitīvisma

kritika mums jāved daudz tālāk,

zīdāmi, ka likums ir formēli pareizs tomēr var to iztulkot

paplašinot, vai sašaurinot, kas savā ziņā kļūst ar. par tie-

SlbU

Galu'galā mums savā ziņā jāpiekrīt tam modernajam

uzskatam, kuru dēvē par tīro tiesību

Kelsesnas skola, kura pārvērš tiesības par matemātiku,

pa loģiku.. Šī skola noiet līdz galējībai un saka, ka par

vienlffo tiesību avotu atzīstama pati tiesību sistēma.

No pievestām teorijārnredzam, cik lielas domu starpības

rodas šinī no pirmā acu uzmetiena vienkāršajā jautā-

jumā, kas ir tiesību avots. Kas tiesību vēsturniekam no

visīm šīm sistēmām krīt svarā? Lai to noskaidrotu, tad
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atgriezīsimies vēlreiz pie nosaukuma „tiesību avots". Tas-
ir technisks termiņš, ko lieto visās valodās. Šim jēdzie-
nam ir sava vēsture. Viņš radies humānisma laikmetā,
kad klasiķi uz romiešu tiesībām skatījās kā uz to dzidro,
skaidro kultūras avotu, kurš vidus laikos pa daļai bija
aizsērējis, bet renesanses laikmetā iztīrīts no vidus laiku
gružiem, burbuļo no jauna. No tā mums kļūst skaidrs,
kāpēc tiesību avots pilnīgi atklāti izteic to, kas tiesību

vēsturniekam vajadzīgs, jo arī tīri ģeogrāfiski ņemot, viss

plūstošais ūdens ceļas no avota. Mēs arī zinām, ka no

viena avota ceļas galvenā, bet no citiem blakus straumes.

Tāpat arī tiesībās izšķiram galvenos un blakus tie-
sību avotus. To.ko rada galvenaistiesībuavots mēs saucam par
vispārējām tiesībām, bet ko rada blakus avoti tālākplūstot no

ūdens šķirtnes, mēs saucām par subsidiarām jeb par par-
tikularām tiesībām. Katrs avots valda pār zināmu territo-

riju. Robežas starp territorijām šķir t. s. ūdens šķirtnes.
Tāpat arī tiesībām katram avotam ir savs novads —

Rechtsgebiet. Tā tad tiesību novads ir tas, kuram ir savs

tiesību avots. Tādi tiesību novadi Livonijā publisko tie-
sību sfaira ir ordeņa valsts, Kurzemes blskapība, Rīgas
virsbīskaplba, Tērbatas blskapība, Sāmu salas un Vikas
bīskapība, Rīgas pilsēta, dāņu hercogiste. '

Labāko dēfiniciju tiesību avotam no tiesību vēstur-
nieka viedokļa devis H c i s 1 c r s. Tiesību avoti ir gal-
venās tiesību sabiedrības radošie orgāni. Tiesību biedrs
„Rechtsgenosse" ir tas, kas dzīvo taī pašā tiesiskajā
sabiedrība un to vieno ar citiem biedriem viena tiesību
sistēma. Tiesību biedri savā kopumā rada zināmu tie-

sisku sabiedrību — „Rechtsgenossenschaft". Šī tiesiskā
sabiedrība ir tiesību radošais orgāns un to mēs saucam

par tiesību avotu. Izšķir atklātus un apslēptus avotus.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītāmLatvijas Universitāte).

6. lekcija.

Mēs zinām, ka ja piepēši notiek zemes nobrukums, tad

šāds apslēpts avots sāk piepeši burbuļot Arī valsts ap-

vērsumos var piepēši parādīties šāds avots, kurs līdz tam

bija apslēpts. Šis salīdzinājums varbūt konkretizēs to sa-

režģīto psīcholoģisko procesu,
kas palīdz dažreiz nedaudz

dienās un pat stundās apslēptai tiesiskai pārliecībai kon-

kretizēties jaunās tiesību normās. Avoti uzsūc ūdeņus pa

tā saucamām ūdens dzīslām un arī tiesību avotiem ir

šādas radošas dzīslas. Tā ir tiesiskā pārliecība. Tomēr

jāsaka, ka šo teoriju var pavisam viegli apgāzt. Katram

tiesībām ir zināma tiesiska pārliecība. Bet kada daļa pie-

mēram tiesiskai pārliecībai gar to, ko jāuzskata par ak-

ciju sabiedrības dibināšanas momentu.

Gar šādiem jautājumiem tautas tiesiskai pārliecībai

nav nekādas daļas. Tāpēc arī Hans s Fērs saka ka

tagad, kad darbojas likumdošanas mašīna, kura tik tam

„Augstskola Mājā" Nr. 31.

Tiesību zinātņu nodaļa.



mēchanizē tiesības, ka katru dienu rodas pasaulē tūksto-
šiem dažādu normu, vairs nevar runāt par tiem labiem
laikiem, kad tiesiskā pārliecība saskanēja ar likumu vai
arī ar normām vispār. Tāpēc arī starp tiem daudz un
dažādiem likumiem mums jāizšķir tiesiskās un tech-
nīskas normas. Sī ideja ir ļoti laimīga un daudz ko iz-
skaidro. Tautas tiesiskā apziņā veidojas tikai vispārējās
kontūras, sīkumi viņu neinteresē. Šo darbu vina atstāj
tiesību techniķiem. proti likumdevējam un tiesnešiem. Ja
nu no sī bezgala lielā likumu krājuma atdalītu nost tīri
tecnniskas normas, par kurām jāinteresējas advokātiem
likumdevējiem un tiesnešiem, tad paliktu pāri zināmi tie-
siski principi, kuros ari vēl tagad 20. g. s. izpaužas tie-
siska pārliecība.

Protams, ka
ne vienmēr tautas tiesiskā pārliecība sa-

skan ar zināmas tiesību sistēmas vadošiem principiem
lada gadījuma viņa izstrādā jaunu sistēmu. Vai arī ienes

pastāvošajā zināmus pārlabojumus, lai tā saskanētu ar Šo
pārliecību.

Atgriezīsimies vēlreiz pie vārda „avots". Ja iedo-
mājamies seno laiku mednieku, kurš klejoja no vienas vie-
tas uz otru, tad avots viņam bija tā vieta, kur viņš varēja
nodzerties. Nometoties uz pastāvīgu dzīvi yinš avotu sāka
ierobežot ar grodiem un tā radīja aku. Pārejot pie tie-
sībām varam teikt, ka viņas savā pirmajā stadijā kā iera-

dums, ir šo tiesību radītājiem avots. Vēlāk šo avotu at-
vieto aka jeb likums. Tā ieradums un likums ir šīs attī-
stības stadijas. Kad radās pilsētas, tad ar akām vien ne-
pietika. Radīja ūdens piegādāšanas mašīnas, Arī tiesību
avotos radās šāda 3. stadija. Tā kā mēs zinām ir likum-
došanas mašīna, likumdošanas technika. Mūsu parla-
menti darbojas līdzīgi ūdens piegādāšanas mašīnām un

sviež ara neizmērojama ātrumā un daudzumā likumus
vienu pec otra, kurus nereti zinām tikai pēc skaita. Li-
kumus publicē tādā orgānā, kuru neviens nelasa. Tāpēr
ari ja runa par likuma spēkā stāšanos, tad tā ir tikai fik-
cija. Sī fikcija ir tikai palīga līdzeklis turēt paklausībā
piespiest tautai sankcionēt arī tos likumus, aiz kupem ne-

stāv nekāda tautas tiesiskā pārliecība, par kuru pastāvē-

šanu tauta vien pat indirekti nekā nezin. Tās ir ta sau-

cāmās techniskās normas.

Bez šiem tiesību avotiem senatnē un pat vidus lai-

kos par likumiem sauca tos aktus, kurus izdeva ķeizari un

pāvesti. Viņus sauc arī par statūtiem un statūtu tiesībām.

No tā vien jau redzam, ka tiesību vēsturniekam no vienas

puses jāizšķir tiesību avoti un no otras puses tiesību vē-

stures avoti. Tiesību vēstures avots ir plašāks jēdziens

kā tiesību avots. Par tiesību vēstures avotiem saucam

visu to, kas mums jūtek|iem pieejamā veidā liecina par

kādas juridiskas normas izcelšanos, pastāvēšanu, vai iz-

beigšanos. Tiesību vēstures avotus vēsturnieki iedala

3 da|ās: 1. Tiešie tiesību vēstures avoti, 2. netiešie tie-

sību vēstures avoti un 3. tiesiskās dzīves_ liecības. Sis sa-

dalījums ir tīri formēls un starpība ir ta, ka par tiešiem

tiesību vēstures avotiem saucam tādus vēstures avotus, kuru

tiešais mērķis bija nodibināt jūridisku normu.
Par ne-

tiešiem saucam tādus vēstures avotus, kuru mērķis

nav bijis nodibināt kādu normu,
bet kas rakstītu, vai lie-

cinātu netieši, dodot iespēju netieši spriest par zināmas

normas pastāvēšanu. Pie tiešiem tiesību avotiem bez

šaubām vispirms pieder likumi un likumu grāmatas. Ka

mēs zinām, tad Latvijas tiesību vēsturē viņas pirmajā pe-

riodā jeb t. s. Livonijas valsts laikmetā likumiem nebijā

nekādas nozīmes. To vietā vislielāko vērību piegrieza t. s.

tiesību grāmatām - „Rechtsbūcher" „Sborņiki prāva1.
Kas tad nu ir tiesību grāmata? Viņa ir kāda jūnsta pri-

vāts darbs un senāk šīs tiesību grāmatas sauca par spo-

guļiem — ~speculum iuris". Tādē| arī vidus laikos mes

runājam par Sakšu spoguli, Švabu spoguli, Livonijas, Ho-

landes v. c. spogu|iem. Šāds nosaukums bija sastopams

laikā no 889.-90. gadam arī citu rakstu apzīmējumam.

Kā sevišķu svarīgu grāmatu nosaukumu viņu ieveda to-

reizējā sadzīvē Sakšu spogu|a autors Eike fon Repgovs.

Pēc Sakšu spogu|a parauga radās nevien tiesību spogu|i

bet arī tīri literāriski spogu|i (Pūcesspieģelis v. c.) ftn

tad kad tiesību krājumi izplatījās ārpus Saksijas, viņi
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arvien vēl nostādami pretim likumu krājumiem. Bet
kas tad ir tiesību krājums? Tiesību krājums ir privāts
juridisks darbs. Ja tagad sacer kādu jūridisku darbu,
lai arī tīri dogmātisku, tomēr tagad neviens nespriedīs pēc
šada darba tiesu un nelietos to pozitīvo likumu vietā.
12. v. 13. g. s. turpretim šādus tiesību krājumus, kā pri-
vātus jūridiskus darbus, nostādīja blakus likumiem un li-
kumu krājumiem un bieži vien pirmie pārspēj pēdējos
sava spēka zinā. Kādi tad ir tie psīcholoģiskie motīvi, ar

kupem izskaidro šādu privātu darbu saistošu spēku?' Kā
mēs zinām tagad katrs pilsonis zem tiesībām zināmā
mera saprot spaidus. Šie abi jēdzieni tā saplūduši, ka
mēs gandrīz aiz katras normas redzam tiesu izpildītāja
vai cietuma sarga bargo seju. Tādēļ, lai saprastu privātu
jundjsku darbu spēku mēs nedrīkstam aizmirst, ka bez
tin arējiem valsts varas spaidiem tiesībām vajaga būt arī

ļoti lielam iekšējam spēkam. Tāpēc arī Sakšu spogulis
iekaroja visu Eiropu, un viņam bija atdarinātāji visās ze-

mēs, ka viņa loģiskais un formēlais spēks bija tik liels,
jo noriņa rindām runāja juridisks ģēnijs.

Sis iekšējais spēks tad arī nosaka tiesību dzīvi un

uzvaras gājienu pasaulē. Tiesiskā pārliecība' senāk bija
daudz dzīvāka, daudz vairāk izkopta kā tagad. Tagad
likumdošana un tiesību radīšana iet no augšas uz apakšu
no centra uz perifēriju, bet agrāk bija citādi.

Katra ļaužu grupa radīja savas uzvešanās normas,
savas tiesības, kūpas arī pati izpildīja. Meizpildītājus iz- '
siedza no sava vidus. Tomēr ja no vienas puses šādai
tiesību radīšanai bija lielas pozitīvas priekšrocības tādēļ, ka

viņas bija ārkārtīgi konkrētas, tad no otras puses tam bija
an negatīvas sekas. Tiesības saskaldījās, tiesību partiku-
ansms un raibums bija tik liels, ka aforismā runājot „ar

apu aulekšojošu zirgu stundas laikā var izjāt cauri
tiesību novadiem".

Jad
u

P artikulan'sms nevarēja veicināt tiesību jūridi-
sKas technikas attīstību. Tiesības radās no prakses. Valsts

ra, vai arī viņas atsevišķie orgāni iejaucās šajā tiesību
raaisana tikai tad, kad redzēja kādus tukšumus. Tikai

šo tukšumu un robu aizpildīšanā darbojās valsts varas

orgāni. Turpretim garīgās tiesības jau toreiz izveidojas.

Viņas radīja Roma — toreizējās pasaules centrs. Viņas

gāja no centra uz perifēriju. Tāpēc pretēji toreizējam

laicīgām tiesībām kanoniskās tiesības ir stingri izveidota

loģiska sistēma. Viņas pretendē uz universālismu, pretēji

laicīgo tiesību partikularismam.
Romas pāvesti uzsvēra ka kanonisko tiesību normas

ir absolūtas, jo viņas dibinātas uz svētiem rakstiem. No

tā skaidrs, kāpēc kato|u baznīca ieguva valdņiecības

stāvokli visā tai laikā pazīstamājā pasaule. So stāvokli

lielā mierā palīdzēja iekarot tiesības. Kanonisko tiesību

sistēmā arī pirmo reizi visspilgtāk! izpaužas arējas spaidu

varas nozīme. Kato|u baznīca bija pietiekoši stipra, lai

nepaklausīgos pārmācītu, labotu, izslēgtu, izraidītu v. t. t.

Atgriezīsimies pie laicīgajām tiesībām. Ja nu

valsts varas leģislātīvā nozīme niecīga, ja tiesību radīšana

nodota pašvaldību, biedrību, organizāciju rokas, tad sai

tiesību raibumā bieži vien rodas tiesību kolīzijas, tiesību

sadursmes starp atsevišķām iedzīvotāju grupām.

No otras puses, kā jau aizrādīju, tiesības bija ārkārtīgi

konkrētas, viņas nespēja «atrisināt jautājumu vispārīgi.

Šai tiesību 'bada laikā" katrs bija priecīgs, ja viņam

izdevās dabūt rokā kaut kādu tiesību krājumu, kas pa-

cēlās vismaz jūridiskās technikas ziņā par to, ko varēja

radīt pašas organizācijas. Tiesnesis bieži vien bez kādas

apdomāšanas ņēma šādu jūridisku darbu un sāka spriest

pēc tā tiesu un bija priecīgs, ka viņam ir kada norma.

Tagad tas mums liktos nesaprotami, bet toreiz |audis bija

pateicīai ja kāds tiesu rakstvedis, kāds kanonikis, kuram

bija laba atmiņa un mazliet radošs talants, sastādīja

spēkā esošās tiesības kādā sistēmā.

Visdrošāk! mēs varam tiesību avotus atšķirt no ta,

vai vini ir piemēroti tiesās, vai nē. Līdz ko tiesnesis kadu

jūridisku darbu sāk piemērot tiesā un spriest pec viņa,

tūliņ šis krājums caur tiesu praksi iegūst likuma krājuma

spēku
Kā šādi tiesību avoti rodas arī vēlākā laikā, par to
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ginalijas, kuras savā laika ierakstīja Abramsons un velak

vēl papildināja tulkotājs.

Izskaidrojums šeit ir ļoti vienkāršs. Lai gan taī laika

sākās krievu laikmets, tomēr tā laika Krievijas tiesībām

nebija nekāda iekšēja spēka, jo viņas bija neizstrādātas

barbaru tiesības, Vidzemē palika spēka vidējās Vidzemes

bruņinieku tiesības, kuras 1537. gadā bija iespiestas ļoti

sakropļotā lejas vācu valodā. 18. g. s. neviens no vietē-

jiem tiesnešiem šādu valodu vairs nesaprata, tādēļ viņi

bija priecīgi,' ja viņu rokās bija kāds sējums, kuru viņi

prata lasīt. Tāds sējums bija zviedru tiesību tulkojums, jo

viņa glosās un marginālijās tulkotājs bija atzīmējis, vai

zināms pants ir Vidzemē spēkā, vai nē. Vispār jāsaka, ka

likumu krājumiem Latvijā nekad nav veicies, ja neņemam

vērā 19. g. s. kodifikāciju, tad stāvoklis ir ļoti bēdīgs.

Spēkā ir bijuši atsevišķi likumi bieži vien pat no 16. g. s.

Līdz 1561. g. Livonija bija Vācījas valsts sastāvdaļa, viņas
tiesību novads. Vēlāk kā Polijas, Zviedrijas un Krievijas

sastāvdaļā vietējās valsts varas nespēja viņā ievest pilnīgi

savu tiesību sistēmu, bet tomēr piespieda akceptēt atsevi-

šķus " likumus. Viņu techniskie nosaukumi ir ļoti dažādi.

Poļu laikos viņus sauca par konstitūcijām, zviedru laikos

par t. s. klapa'tjeniem, rīkojumiem, policijas un zemes no-

teikumiem v. t. t.

Ļoti interesanti bija likumu pasludināšanas veidi. Tā

saucāmās statūtu tiesības, kas ir pašvaldību autonomas

normas, parasti nolasīja pilsoņiem kādā sapulcē vienreiz,

vai divreiz gadā. Tā darīja arī Rīgas rāte. Šāda likuma

nolasīšanas veids izskaidro arī rāts namu architektūru.

Gandrīz katram rātūzim ir divi.stāvi un balkons, no kupa

maģistrāts svinīgos gadījumos pasludināja jaunos rīkoju-

mus. Lai tauta zinātu, ka šāds likums tiks publicēts, tad

vēl 19. g. s. Rīgā pa ielām jāja bundzinieks un ziņoja, ka

tāda un tādā ,dienā un stundā tautai jāsapulcējas, lai no-

klausītos tādu un tādu rīkojumu. Vēlāk par likumu pa-

sludināšanas vietu kļūst baznīca. Rīkojumus, kurus izdeva

ģenerālgubernātors un guberņas valde izsludmaja vietējās

valodās mācītāji no kanceles. Bieži vien mācītāji saprata

hecina kads interesants piemērs. 1670. gadā Kurzemes
hercogs piešķīra Jēkabmiestam Magdeburgas pilsētas tie-
sības Bet izrādījās, ka ne pats hercogs, ne arī Jēkab-
m.esta pilsoņi nemaz nezin, kādas ir Magdebumas
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šos likumus savādāki un tā ari viņus pasludināja. Ja nu
likuma bija ieviesusies kļūda, vai viltojums, tad ari šis
kļūdas macitaji neapzinīgi izsludināja.
. Pie tiesību avotiem pieder vēl t. s. brakcholojrismi,
bet jo sevišķi parunas. Tas gan liekas savādi, bet nav jā-
a

n

Z TSt
'

ka s,akamvārdi savā būtībā nav nekas cits kā
jūnd.skas formulas, precizēti konspektīvi jūridiski principi

l a paruna netaisna manta augļus nenes" nosaka, ka vin-
d.cejot atpakaļ savu īpašumu, īpašniekam ir tiesibas at-
prasīt ari augļus par to laiku, kamēr manta atradusies
cita īpašnieka rokās. «Neviens nevar būt tiesnesis savā
lieta

_

aizrāda uz zināmu procesuālu noteikumu. Šie sa-

kāmvārdi vēl nav ka nākas apstrādāti un sakopoti. Zvie-dru la.kos bija uzrakstītas t. s. regullas. Šinīs regullās
citēt, ar, apmēram 20-30 sakāmvārdi, par kuriem autors
saka, ka sie vispārīgie sakāmvārdi tiek lietoti arī kā li-
kum,. Taisni so sakāmvārdu pētīšana būtu ļoti interesants
darbs vel jo vairāk tāpēc, ka vecie sakāmvārdi pa lielākai
daļai ir jau sakopoti.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pec lekcijām lasītam Latvijas Universitāte).

7. lekcija.

1. tiesību vēstures avots ir ieradumu tiesības un

viņu krājumi. Latviešu ieradumu tiesības nav vēl kā nā-

kas sakrātas, turpretim Francijā un Vācijā ieradumu tiesī-

bas pilnīgi uzrakstītas. Vācu ieradumu tiesības sakopotas
7 sējumos — „Weistūmer" un ir no svara Latvijas tiesību

vēsturniekiem, pētot t. s. zemnieku tiesības. Ka ieradumu

tiesības senāk bija tiešs tiesību avots par to ir daudz

drošu ziņu. Jau 1272. gadā līgumā starp Rīgas visbīska-

pibu un kuršiem ir teikts, ka uz priekšu jānotura tiesas

3 reizes gadā pēc Latvijas un Igaunijas zemes tiesībām

un ieradumiem. Tā tad ieradumam ir tāda pati nozīme

kā zemes tiesībām. Mēs pat varam teikt, ka uz ieradumu

tiesību pamata Latvijā izveidojušies veseli tiesību institūti.

Tā pazīstamās pagastu tiesas radušās acīmredzot jau pirms
vācu ienākšanas uz sakrālo likumu pamata un tikai vēlāk

izveidojās par administratīvo tiesību institūtu. Audžu bērnu

„Augstskola Mājā" Nr. 31.

Tiesību zinātņu nodaļa
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institūts izveidojās jau 16. g. s. uz ieradumu tiesību pa-

mata. 1804. gadā likums nosaka, ka pagasta tiesām

savas lietas at|auts izspriest pēc ieradumiem. Tā tad vēl

19. g. s. pagasta tiesas savos spriedumos varēja atsaukties

uz ieradumiem

Bez tiešiem tiesību avotiem mums jāizšķir vēl

t. s. netiešie tiesību avoti. Netiešo tiesību avotu skaits

ir ļoti liels un pastāv dažādas viņu klasifikācijas sistēmas.

Vispirms netiešo tiesību avotu vidū mums jāatšķir t. s.

dispozitīvie dokumenti, kas apliecina zināmas pārmaiņas

pastāvošās tiesiskās attiecībās. Atkarībā no izdevēja viņi

var būt privāti (Briefkarte) un publiski, ja tos izdod kāds

valsts orgāns. Tādi publiski tiesiski dokumenti ir privilē-

ģijas no pāvesta un ķeizara, pirmraksti, līgumi v. t. t.

Tādus pozitīvus dokumentus vācieši sauc par „(Jrkunde",

agrāk vienkārši „Buch". Senāk par grāmatu sauca vē-

stuli un pastnieku par grāmatnesi. Tagad grāmatas vietā

grib nosaukt šos dokumentus par pirmrakstiem, senrak-

stiem, bet šis vārds nav prēcizs.

Netiešo tiesību avotu otra grupa ir t. s. tiesisko no-

tikumu apraksti. Viņu autori var būt gan amata perso-

nas, gan arī privātas personas.
Šādi tiesisko notikumu

apraksti ir tiesu protokoli, pilsētas parādu grāmatas v. t. t.

Visplašāki pazīstamas ir t. s. pilsētu grāmatas — „Stadt-

būcher". Viņas vedušas pilsētu iestādes, izpildot savus

amata pienākumus.

Viņas iedala:

1) t. s. statūtu grāmatas,

2) privilēģiju grāmatas, kas satur atsevišķu vald-

nieku pilsētām dotās privilēģijas,

3) justīcijas jeb tiesību grāmatas,
4) dažādas pārvaldes grāmatas, starp kurām pirmā

vietā dažādas finanču pārvaldes grāmatas.

CJz laukiem pilsētu grāmatām atbilst t. s. vāku grā-

matas, un pa da|ai arī zemes grāmatas. Arī vāku grāma-
tas cēlušās no vienkāršiem parādnieku ierakstiem, bet

vēlāk izveidojušās par plašākiem sarakstiem, kur blakus

parādiem muižai atzīmēja arī no saimnieka prasāmās

klaušas un nodevas. Vecākā līdz šim Livonijā atrasta

vāku grāmata ir rakstīta ap 1330. gadu. Mūsu vāku_ grā-

matām Rietrumeiropas vēsturē atbilst t. s. urbariji un

tikai tagad šim vēstures avotam sak piegriezt izcilus vē-

rību. Kas attiecas uz zemes grāmatām, tad viņas Latvijā

nav uzglabājušās, lai gan pieminētas sakot ar 1405. gadu.

Zemes grāmatās atzīmēja visas pārmaiņas nekustāma

īpašuma stāvoklī un arī ierakstīja visus pagasta tiesas

spriedumus, ar kuriem zemes īpašnieks tika notiesāts

maksāt nespējas dēļ par „drelli" _— kalpu, vai arī ja ar

tiesas spriedumu īpašumu apgrūtināja. Vēlāk zemes grā-

matas kļūst par dokumentu, uzkūra pamata muižas kungi

var pieprasīt atpakaļ izbēgušos dzimtscilvēkus.

3. tiesību vēstures avotu grupa, kura gan nepieder

pie dispozitīviem dokumentiem, bet kura dod ļoti plašas

ziņas par t. s. lēmaņiem, muižniekiem un arī par visam

ļaužu kārtām un šķirām, kas dzivo lēņu novadā ir t. s.

lēņu grāmatas.
Kā pēdējais netiešo tiesību avotu veids ir jāatzīmē

t. s. .sūdzības. Tās uzglabājušās Livonijā sākot ar 16. un

17. g. s. Sūdzības ir svarīgas tāpēc, ka viņas izpaužas

tādi konkrēti sīkumi, tādas ieradumu tiesību normas, par

kūpu pastāvēšanu mēs nemaz citādi nezinātu. Tomēr iz-

lietojot šos avotus mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo

katrs sūdzētājs cenšas sūdzībā pārspilēt sev nodarīto pā-

restību, pārprast, vai pārspīlēt pastāvošos ieradumus un

faktus griezt sev par labu. Bet ja mes pārbaudām sūdzī-

bas ar citiem tā laika avotiem, tad viņas var būt ļoti vēr-

tīgs materiāls.
. _

4. lielā tiesību vēstures avotu grupa ir tiesiskas

dzīves priekšmeti. Tie ir priekšmeti, kuros lietišķā veidā

uzglabājies kaut kāds nebūt tiesiskās dzīves uzraksts, vai

cita kāda tēlojoša grafiska atzīme. Ļoti vērtīgs materiāls

pilsētu tiesību vēsturē ir pilsētu plāni. Ja apskatam vecas

Rīgas pilsētas plānu, viņas ielu grupējumus un nosauku-

mus, tad mēs gūstam daudz vērtīga materiāla. Nosaukumi

~Audēju iela", .Jirgoņu iela" v. c. norāda uz agrākajam

cunftēm, uz dažādiem' kvartāliem un iecirkņiem, kā arī uz
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dažādām pilsētas iestādēm. Ar šī plāna palīdzību mēs

varam restavrēt senās iestādes, ļaužu kārtas un šķiras,
kurām agrāk bija liela nozīme. Ja arī nosaukumi mainās,

tomēr šīs maiņas notiek lēni un viņām ir kāds sociāls

pamats. Piem. nosaukums „Stabu iela" radies tai laikā,

kad tur vēl ielas nemaz nebija, bet tur atradās karātavu

stabi.
Tas pats būtu sakāms par ciemu plāniem. Tikai no

šiem plāniem varam studēt ciemu satvērsmi un tipus. Par

nožēlošanu ciemu plāni uzglabājušies tikai no dažiem

Vidzemes ciemiem un tikai no 17. g s. beigām
Tiesību dzīves priekšmeti ir arī robežu akmeņi. Uz

šiem akmeņiem uzcirta senas heraldiskas zīmes, kuras var

mums dot ļoti vērtīgus slēdzienus blakus tiem, ko dod

t. s. zemes kartes

Tālāk t. s. īpašuma zīmes, ar kurām īpašnieks ap-

zīmēja savu īpašumu. Tāda īpašuma zīme ir pirmā laika

birka. īpašuma zīmes bija arī katram biškopim. Šo zīmju
studēšana liecina par to, kādi priekšmeti vispirms pār-

gāja privātā īpašumā. Te var rasties vesela rinda svarīgu

jautājumu, ka piem. kāpēc taisni biškopim ir pirmā īpa-
šuma zīme.

Vēsturiskā technika.

Tiesību vēstures technikas uzdevums ir uzstādīt tos

metodoloģiskos principus kā techniski apstrādāt Vēstures

avotus. Kā katrā metodoloģiskā darbā, tā arī šeit ir vai-

rākas stadijas:
1. Kur avotu meklēt, kā viņu atrast un izdot?

Visus šos jautājumus apskata t. s. heirestika — mācība

par avotu atrašanu un izdošanu.

2. Avota pārbaudīšana un iztulkošana.

3. Spriešana par pārbaudītā avota īstenību jeb

viņa faktiskās vērtības noteikšana.

1. Kas attiecas uz heirestiku, tad jāsaka, ka mūsu

tiesību vēstures avotu izdevumu ir diezgan daudz. Vissva-

rīgākais Livonijas un tā tad arī Latvijas tiesību vēstures

un vispār vēstures avotu izdevums ir lielā jūrista Bunges
iesāktais „Urkundenbuch" 15 sējumos 2 sērijās.

1. sērija aptver laiku no 1093.-—1472. g., 2. sērijā iz-

doti pagaidām tikai 3 sējumi, kuri aptver laiku no

1494.—1510. gadam. Kā redzam, tad starpā ir robs. Šis

Bunges iesāktais darbs aptver dažāda rakstura aktus, lai

gan galvenā kārtā publiskus dokumentus un privātus tikai

gadījuma pēc. Šo izdevumu papildina Bruininga „Liv-
lāndische Guterurkunden", kufš iznācis 2 sējumos par

laiku 1207 —1545. g (tikai par Vidzemi). Saturs ir privāta

rakstura dokumenti, galvenā kārtā lēņu grāmatas. Vēl spe-

ciāls izdevums priekš Vidzemes un Igaunijas ir barona

Tolla un Bunges „Brieflade" 2 sējumos, kas aptver laiku

no 1226.—1697. gadam. Šie sējumi, lai gan tieši neattie-

cas uz Latviju, ir viens no svarīgākiem krājumiem tāpēc,
ka tas ir vienīgais avotu krājums, kurā atrodami vācu

tiesu protokoli un spriedumi sākot ar 15. g. s.

Tur landtāga, vasaļu un arī šķīrējtiesu spriedumi da

žādos jautājumos. Tā ka viņi aizskar arī t. s. ciemu sa-

tvērsmi un tiesības, tad mums ir no liela svara. Tālāk

Napirska Rīgas pilsētas tiesību avoti līdz 1673. gadam.

Bunges izdotās vecās bruņinieku un zemnieku tiesību grā-

matas „Altlivlāndische Rechtsbūcher", kas satur citas bruņi-
nieku tiesību redakcijas. Vecās zemnieku tiesības izdevis

no jauna Leonids Arbuzovs — „Die Altlivlāndischen

Bauernrechte" (līdz 1567.) g.) Vissvarīgāko zviedru laik-

meta Vidzemes tiesību vēstures avotu izdevis Budenbroks

4 sējumos — „Sammlung der Gesetze, welche das heu-

tige Livlāndische Landrecht erhalten". Šai sējumā atro-

das visi likumi un rīkojumi, kas attiecas uz zviedru agrāro
reformu un muižu redukciju. Beidzot vēl Širrena Vidzemes

landtāga lēmumu krājums no 1681.—1711. gadam.
Mo šī paviršā apskata redzam, ka tikpat kā nekas

nav izdots par poļu laikmetu un pavisam maz par ilgo
krievu laikmetu. Šis aktis atrodas vēl arķivos. Tālāk

pāriesim pie t. s. avotu kritikas jeb pie avotu indi-
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viduelitātes un recenzijas. Avotu individualizēt nozīme

vinu vest sakarā ar zināmu laiku, vietu un personām.

Visu to kopā ņemot sauc par teksta augstāko kritiku.

Pie šis augstākās kritikas vispirms no svara ir

avota tips t. i. vai viņš ir privāts darbs, vai oficiāls, vai

likums, vai tiesību krājums. Par to nākt skaidrībā nav viegli.

Seno Livonijas bruņinieku tiesību prologā teikts, ka

šīs tiesības devis bīskaps Alberts 1288 gadā. Neskatoties

uz to, mums tomēr ir iemesls domāt, ka bīskapa Alberta

laikā šīs tiesības nav kodificētas, bet gan daudz vēlāk un

prologs pierakstīts klāt. Parasti viltojumi pastāv ieks tam,

ka privātu darbu izdod par oficiālu. Otrs jautājums ir

kas ir autors? Arī še bieži iespējamas kļūdas. Bieži

tiesību avotus pieraksta lieliem populāriem valdniekiem

un Latvijā starp citu bīskapam Albertam. Meklējot pec

autora dažreiz no svara divi; viens t. s. skrīveris, kas so

avotu uzrakstījis, vai pārrakstījis un otrs, kas viņu sace-

rējis jeb bijis par zinu devēju. Kas attiecas uz Latvijas

tiesību avotiem, tad līdz 16. g. s. vidum par autoriem

mums nekas nav zināms un par viņu personību varam

spriest tikai pēc vinu darbiem. Trešais moments ir kad

sacerēts avots. Arī še bieži vien atrodami viltojumi un

ja arī viltojumu nav, tad tomēr grūti noteiktabsolūto laiku.

Vecākās bruņinieku tiesības sastādītas no 1315.—1424 g.

Par vecajām zemnieku tiesībām zinām no Hermaņa

Vartberga kronikas, ka mestrs Hane no 1324.-28. g. at-

jaunojis lībju un latviešu statūtus un tieslbas._ Ja nu sis

mestrs viņas atjaunojis, tad bez šaubām vecākās zemnieku

tiesību redakcijas jau pastāvējušas un droši vien jau no

13. g. s. Lai spriestu par zināma avota vecumu, tad

bieži vien ir jāiet ārkārtīgi sarežģīti blakus ceļi un jāiz-

manto netiešas liecības. Tā piem. mēs varam skatīties

pēc tiesību avotu juridiskām idejām. Ja kāda avota ir

minēta asins atriebība, bet otrā nozieguma izpirkšana

naudā, tad varam spriest, ka pirmais avots ir vecāks par

to, kurā asins atriebība vairs nav minēta, vai ari no-

liegta.
Tālāk mēs varam spriest pēc t. s. kulturālaspamat

domas. Vecajās bruņinieku tiesībās teikts, ka bruņinie-
kiem jāaizstāv Livonija pret pagāniem, proti krieviem, lei-

šiem, kareļiem v. t. t. Tas norāda uz redakcijas senumu,

jo vēlāk, kad kristīgā ticība Livonijā jau bij ievesta tāds

pretstādījums nebija saprotams, jo pat no katoļu baznīcas

dogmātiskā viedokļa krievus nevarēja saukt par pagāniem.
Tālāk mums jāņem vērā saimnieciskās dzīves fakti.

Ja salīdzinām visas zemnieku tiesību redakcijas, tad ne-

kādu tiešu norādījumu par vinu vecumu nav, bet ja ap-

skatam, tad sodi noteikti gan markās, gan dālderos un

pat zviedru valsts dālderos. Tas liecina, ka šīs tiesības

bija spēkā arī 17. g. s. Vēl mums no svara valsts ie-

kārtas jautājums. Piemēram Sāmsalas un Vīkas bīska-

pības tiesībās lēņu kungs nav minēts, bet variantos kādā

vietā minēts bīskaps. Tas ir skaidrs un nepārprotams

norādījums, ka šie varianti uzrakstīti bīskapa laikā, bet ne

Dānijas karaļa valdniecības laikā. Ceturtais jautājums ir,

kur avots bijis spēkā, vai kur viņš vismaz sastādīts.

Bieži vien no atrašanas vietas mēs varam spriest arī par

avota izcelšanās vietu. Tā Rīgas virsbīskaplbas zemnieku

tiesības ir uzrakstītas no Markus Grefentala 1535.—44. g.

Šis Grefentals bija Rīgas virsbīskaplbas sekretārs. Otru,

t. s. Drezdenes, zemnieku tissību manuskriptu ir rakstījis
šī paša Grefentala radinieks Bērtulis Grefentals. Tā abus

šos manuskriptus rakstījuši Grefentali, tad no tā varam

spriest, ka Drezdenes zemnieku tiesības bijušas spēkā arī

Rīgas virsbīskapībā.
Mums jāpārvar vēl viena grūtība. Mūsu rokās ļoti

reti nonāk oriģināli, bet gan biežāki avotu noraksti, vai

arī oriģinālu drukas izdevumi. Skaidrs, ka noraksts ne-

kādā ziņā;navpirmraksts. Norakstus pagatavojamirstīgi cilvēki

un nereti starp norakstu pagatavošanupagāja gadu simteņi.

Rodas jautājums, vai no noraksta varam spriest par ori-

ģinālu un cik tālu. Tas ir grūts jautājums, bet tomēr

atrisināms. Bieži gadās, ka kāds 16. g. s. norakstītājs,

pietiekoši nepārvaldīdams oriģināla valodu viņu varēja sa-

kropļot. Tā tad iespējama 1) valodas nezināšana, 2) var

būt bijis kāds jauns institūts, 3) var mēģināt norakstus
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apvienot un tā nemākulīgi savienojot

konā ielaist qr/ūti labojamas k udas. Lai no tādiem no

ffiiem tiktu atpakaļ pie oriģināla, tad jāizdara t. s. regi-

saskaņot t. s. ģenētiku un disharmoniju

■starp
norakstu un tekstu. Te jāņem vērā vis, avotu, tekstļ

No šiem tekstiem jāsastāda rokrakstu cits koks jeb

soemm™ Caur to mēs visus rokrakstus varēsim sadalīt

Tpflm jeb zariem un iegūsim norakstu cits tēvu. un

varbūt ari cilts māti. Tālāk pētīšanas darba var nonākt

Z t S chetipa un tas būs rekonstruētā tiesību avota

S%lnlb. MO šī archetipa mēs varam konstruēt archetipa

filisrii.. Šī filiācija jeb radniecība _var būt tiesa jeD

a nā as
filliS a £ blakus filiācija. Šāds gadījums „-ar

t

9

s lībju tiesībām 13. g. s. Ir noskaidrots, ka viņas

saskaldījušās divās citās redakcijās t. s. Rīgas v.rsbiska-
"

a zemnieku tiesībās un Harijas un I**»

uesibas. Beidzot filiācija var būt ar. t. s. kogna iska kad

no diviem tiesību avotiem rada kopīgu. Ta cēlušas t. s

vidējās Vidzemes bruņinieku tiesības, kuras izveidotas no

senajām Vidzemes bruņinieku tiesibām un no Sakšu un

Livonijas tiesību spoguļiem. Visa sl sarezģ kn

tikās darba gala mērķis ir no no«ks"J™&Wm

variantiem nokļūt pie atsevišķa noraksta ciltskoka.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pec lekcijām lasītam Latvijas Universitātē).

8. lekcija.

Šo technisko darbu sauc par recenziju. Tā tad tiesību

recenzija ir metodoloģisks paņēmiens, kā no noraksta

kļūt pie pazudušā oriģināla. Šis darbs ārkārtīgi grūts
tādēļ arī individualizējot avotus ļoti grūti noteikt precizi
gadus. Kur sākas glosa un interpretācija, to ļoti grūti
noteikt Par Igaunijas zemnieku tiesībām mēs varam

spriest, ka 32. un 33. pants ir acīm redzot vēlāka inter-

pretācija, kupa nevarēja būt oriģinālā. 32. pants nosaka,
burvji jāsadedzina un 33., ka ķeceri jāsadedzina. Skaidrs,
ka ķeceri nevarēja būt 13. g. s., kad zemnieki nemaz

neatšķīra katoļu dogmātikas pamatus. Tāpat arī raganu

prāvas ieviešas Livonijā tikai 15. g. s. un viņu ziedu laiks

ir 17. g. s. Tā tad šie panti nevarēja nekādā ziņā būt

lībju un igauņu zemnieku tiesību oriģinālā, bet gan ir

vēlāka'laika interpretācija. Vai arī citi panti ir interpretēti,

„Augstskola Mājā" Nr. 32.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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to grūti pateikt, jo vēl nav pabeigta šī avota individuā-

llZaC 3J' jautājums ir tiesību avotu interpretācija. Tā ir

tiesību avota iztulkošana un tai maz kopēja ar to inter-

pretāciju, kupu lieto dogmātikā. Rodas jautājums kapec

interpretācija vajadzīga. Avots ir ķritski P-baudits,

konstruēts viņa oriģinālteksts un atliek tika no s. ma-

teriāla celt ēku. Apskatīsim, ko īsti nozīmē interpretācija.

Interpretēt nozīmē mēģināt izprast to, ko īsti avota autors

gribējis teikt adresātam. Interpretācija vajadz.ga_ ne takai

zinātnei, bet ari mākslai. Režisors un aktieris dramatiskos

sacerējumus pārveido pēc sava ieskata.

būtību var izprast caur pazīstamo aforismu: »G*m*tiSVV

uzrakstīt, bet nevar izlasīt". Tas nozīmē, ka tiklīdz oriģi-

nāls tiek pavairots iespiešanas ceļā, tūliņ katra. Vļ*ļ£
rodas savs adresāts - lasītājs, rodas dažādas lasītāju gru-

pas, kupa katra interpretē piem. Ģētes Faustu citādi.

Tāpat tas ir ar visiem mākslas darbiem. Tā tad autora

un interpreta priekšstati nesakrīt ne kvantitatīvi, ne kvali-

tātlvi. Hiperhermeneitika ir tad, kad izlasīts vairāk, va.

mazāk, kā avots spēj dot. Tas var rasties caur atsevišķu

vārdu nozīmes maiņu. Tā piemēram vārds „m.les senajā

Romā nozīmēja kareivis, 10. g. s. ar šo vārdu apzīmēja

jātnieku, 11. un 12. g. s. šis vārds noteikt, apzīmēja bru-

ņinieku. Šī iemesla dēļ ir arī liela starpība starp'klasisko

un vidus laiku latīņu valodu. Tā tad pirmais interpretā-

cijas noteikums ir, lai caur interpretāciju rastos taisni

tādi priekšstati, kādus radījis autors. Tā piem., ja autors

ar vārdu „miles" domājis kareivi, bet interprets bruņi-

nieku, tad vini nesapratīsies. Otrs interpretācijas no-

teikums ir tas, ka jāņem vērā ari paleograf.sk.e paņē-

mieni. Piem., ja tagad uzrakstam kādu vārdu un ve ak

izstrīpojam, tad tas nozīmē, ka šis vārds neder. Turpretim

vidus laikos strīpotu vārdu neuzskatīja par nederīgu.

Toreiz ar strīpojumu apzīmēja parāda samaksu, lagad.ja

gribam, lai vārdu lasa, mēs zem tā paliekam daudz-

punktus, bet vidus laikos daudzpunkts zem vārda no-

zīmēja šo vārdu nelasīt. Trešais noteikums ir, ka inter-

pretam jāpazīst reālie apstākļi, kas slēpjas avota vēstījumā.

Ja gribam rakstīt vēsturi un mums nemaz nav pazīstama

tā reālā matērija, kas notēlota avotā, tad kļūdas būs mil-

zīgas. Tā tad interpretējot interpretam pēc iespējas pilnīgi

jāatsakās no savas garīgās satvērsmes, no tiem uzskatiem

un aizspriedumiem, kas viņu saista. Viņam jācenšas

pilnīgi iedzīvoties tā laika garīgajā satvērsmē,_ kuras laika

biedri bija avota autors un adresāts. Tālāk mums jā-

iedzīvojas ne tikai tā laika, bet arī vietas garā —

„Ortgeist" un tā laika tiesiskās sabiedrības gara. Sos

interpretācijas pamatnoteikumus ļoti bieži neievēro juristi-

dogmatiķi, kuri cenšas ielasīt senajos tiesību avotos tādus

institūtus, kurus nekādā ziņā nevarēja pazīt avota adresāts.

Tā tad pamata regula ir: Interpretējot avotu, nav jāprasa,

vai avots neapliecina mūsu teoriju, mūsu tezi, vai viņš

nerada kādu vispārīgu jūridisku ideju, kuru esam likuši

savam darbam virsrakstā. Mums jāprasa vienīgi to, ko

avots saka un vairāk nekā, bet ne vai avots nesaka to un

to. Bez interpretācijas vajadzīga vēl t. s. avotu rekon-

strukcija. Tas nozīmē, ka jācenšas atrast normu, par

kufu nav nekas absolūti uzglabājies. Rodas šaubas, vai

šāds jautājums tomēr būtu vietā. Tas ir jautājums par

neuzglabājušos normu meklēšanu loģiskas sakarības ceļa.

Šī ir viena tiesību nozare un pagaidām viņas pēt-

nieks flmira aprobežojas tikai ar ģermāņu tiesībām. Viņš

nodibināja tezi, ka valodu saimes un cilts koki sakrīt ar

tiesību saimēm un cilts kokiem. Tā tad zinot valodu cilts

kokus mēs varam rekonstruēt zināmas etimoloģiskas for

mas, kas vairs nav uzglabājušās. Tamlīdzīgi viņš cenšas

rekonstruēt sevišķas pirmtiesības — „Urrecht". Ta ģer-

māņu tiesības sadalījušās t. s. austrumu zarā —
zviedri

un rietrumu zarā — sakši un tas norada uz zināmu tie-

sību celmu — proti pirmatnējām ģermāņu tiesībām. Tādā

gadījumā pirmatnējās ģermāņu tiesības varētu saukt par

mātes tiesībām — „Mutterrecht" un vēlākos nodalījumus

par meitu tiesībām. No tā var secināt, ka tā kā meitas

ir katrā gadījumā vairāk, vai mazāk līdzīgas mātei, ta ari

meitu tiesības ir līdzīgas mātes 'tiesībām. Tā tad ja meitu
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tiesibām ir kāds kopīgs institūts, tad ari matēs tiesībām

šāds institūts vajadzējis būt.

Turpretim Fik'ers uzsver, ka valodu un tiesību cilts-

koki nesakrīt. Tā blakus īstām ģenētiski radniecīgām tie-

sībām nevar būt tiesības, kas uzspiestas no ārienes, vai

arī aizgūtas no brīva prāta. Tādēļ arī pastāv jēdziens par

tiesību metropoli un tiesību provinci.

Rīga bija Hamburgas tiesību province. Tā tad viena

tiesību grupa var aizgūt zināmus institūtus no otras nodi-

binot tiešu ģenētisku radniecību. Tā tad par t. s. siste-

mātisko tiesību papildināšanu nākas runāt nevis tiesību

vēsturniekam, bet dogmatiķim.
Avotu faktiskā vērtība. Pēc tam, kad avots ir no-

dibināts, kad zinām ka viņš ir īsts, kad esam viņu inter-

pretējuši, tad rodas jautājums, vai šinī avotā uzglabāju-

šās tiesiskās normas ir bijušas spēkā avota uzdotajā laika,
vietā un tiesiskajā sabiedrībā. Te jāizšķir 2 gadījumi:

1) Ja ir runa par tiešu avotu, tad jānoskaidro, vai

viņš patiešām ir bijis tiesību avots un .
2) ja ir runa par netiešu avotu, tad vai viņš ir pri-

mārs avots. Tā ja runājam par formēlām tiesībām, tad

liekas, ka nav nekādu šaubu, ka viņas ir bijušas spēkā,

bet tomēr tā nebūt nav. Tā piem. 1920. g. 15. zeptembri

Satvērsmes Sapulcē pieņemts likums par Latvijas skatu-

ves mākslas skolu, bet lidz šim laikam šāda skola nav

nodibināta. Otrs jautājums ir par to, cik tālu vispār li-

kumi realizēti. Bieži likums radīts pēc zināmas sistēmas,

bet reālizēt šo sistēmu nevar, bet tikai viņas vienu da|u.

Tādēļ katrs formēlo tiesību akts jāpārbauda ar ta laika

un vietas dispozitīviem dokumentiem, pārvalžu aktiem un

tiesu iestāžu praksi.
Kamēr mēs neesam pozitīvā likuma speķu pārbau-

dījuši, tamēr nevaram teikt, ka šis likums visā pilnība

reālizēts un stājies spēkā. Vēl rodas jautājums, vai tie-

sību krājumā atspoguļojas sava laika idejas, vai arī pozi-
tīvās ieraduma tiesības. Jautājums atrisināms tikai ne-

tiešā ceļā, jo tiesību grāmata nekad nav oficiāli izsludināta

par likumu.

Tā Vidzemes vidējo bruņinieku tiesību 28.-32. panti,
kuri aizgūti no Sakšu spoguļa, nekad nav bijuši spēkā.
Sakarā ar to rodas jautājums par tiesību avotu vērtību.

Mēs zinām, ka lieciniekam var ticēt tikai tad, ja viņš ir

acu liecinieks un patiess liecinieks. Turpretim ja viņš ir

nepatiess un nav acu liecinieks, tad viņa liecības stipri
jāpārbauda. Tā rodas ārkārtīgi svarīgs tiesību vēstures

jautājums par primāriem un sekundāriem tiesību avotiem.

Par sekundāru avotu saucam tādu avotu, kura liecība mums

ir zināma no cita avota un nedod mums svarīgākas, pla-
šākas un sīkākas ziņas kā tās, kuras paši varam smelt.

Turpretim prīmārais avots ir tad, ja mūsu priekšā ir kāda

vēstures liecība, kas ir vai nu acu liecinieka vēstījums,
vai arī tāda avota vēstījums, kas mums pašiem nav pa-

zīstams. Tā tad starpība tīri praktiska. Saeimas steno-

grama ir primārs avots, bet avīžu atreferējums sekundārs

avots, jo viņš nekādā gadījumā nedod vairāk kā steno-

grama.

Pētījumos nekad nedrīkstam izlietot sekundāru avotu

ja mums ir primārs avots. Bieži gadās, ka senajiem
rakstniekiem bijuši pieejami tādi primāri avoti, kas mums

nav pieejami. Tādā gadījumā esam spiesti sekundāru

avotu pieņemt par primāru.

Tā kā Rusova kronikā ļoti plaši izlietotas Indriķa
kronikas ziņas, tad viņai nav tāda nozīme, kā Indriķa kro-

nikai. Ja blakus ir primārs avots, tad sekundārais zaudē

savu spēku un viņam ir nevis liecības vērtība, bet inter-

pretācijas vērtība. Tas bez šaubām neapgāž tezi par se-

kundāro avotu trūkumiem. Spriedums no avota par īste-

nību ir viens no grūtākiem zinātniskās pētīšanas darbiem.

Cilvēka raksturīga īpašība, ka cilvēks nemīl īstenību, vai-

ras no patiesības, par sevi domā labāki kā viņš ir un par

citiem sliktāki kā viņi ir. Viņš grib ne patiesību, bet ro-

mantiku, ne īstenību, bet illūziju. Līdz ko mēs šo illūziju

atņemam, cilvēks kļūst nelaimīgs. Bet ja nu patiešām
cilvēks visu uztvērtu tādu kā tas ir, tad diezin vai šī dzīve

būtu iespējama. Tā kā īstenība savā kailumā ir drausmīga,
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tad cilvēks cenšas no viņas tikt vaļā un domā nevēstu-

riski.

Tiesību vēstures iedalījums.

Ka vispār vēsturi, tā arī Latvijas tiesību vēsturi varam

iedalīt vecos

1
; vidu, un jaunajos laikos. So .erf-hjumu

pirmo reizi lieto Halles profesors Kellers 1685 gada. bo

sadalījumu viņš grib lietot filoloģijā un tas būtu:

1. historia antiqua,
2. historia media un

p2?" viņa domām sākās ar Konstantīna

Lielā dekrētu par kristīgās ticības p.elīdzinasanu pārejam

tiClb

Vidus laiki pēc viņa domām beidzas ar Konstantino-

Doles krišanu 1453. g. un tad sākas jaunie laiki.

poles kr san g
(1727.-99)- mc^ernSs

vācu listografijas nodibinātājs pamato tjak
KdHenta»

riju. bet mazliet viņu arī pārgroza. Viņš I ek |priekša

senos laikus nobeigt 476. gadā un vidus laikus 1492. gada

476. gads ir Romas krišanas gads un 1492. gada

12. oktobrī Kolumbs no kuģa masta paziņo, Ka redzama

jaUnVŠl
m

šfe laiku sadalījumi atmetami, jo laikmets nekad

nevar sākties noteiktā stundā un dienā. Jauno £ļ?UJf;
kums uzskatāms ar

15. g. s. Viens no I Jakiem vficu

pētniekiem Georgs f. Belovs vēl nesen uz ikjSku studiju

pamatu nāca pie slēdziena, ka 15. g s. par

j

P

auno laiku sākumu, jo ar šo gadu simteni »ftetas refo -

mācijas kustība. Sai laikā dzimis un darbojas Luters.

Tomi
arī šis iedalījums nav absolūts, jo prieks ka oļiem

Luteram nav nekādas nozīmes, tāpat ar. attiecība uz

Āfrikas mežoņiem, Āziju un Ameriku . -

Kāds ievērojams protestantu pētnieks Trelcs izteicas

ka 16. un 17. g. s. nav ne vidus laiki ne JaunieJaik'
bet

gan Eiropas vēstures konverziju gadu kad no

katolicisma, luterisma un kalvin,sma_ sadursmes izceļas

modernā pasaule, kas vidus laiku pārdabiska elementa

vietā lika juteklisko. Viņš liek priekšā sākt jaunos laikus

tikai ar lielo franču revolūciju. Bet ar franču revolūciju

patiesībā sākas visjaunākie laiki. Kāds katoļu pētnieks
Sirers saka, ka Eiropas vēsturē ir tikai divi periodi: se-

natne un jaunie laiki. Robeža ir ne Luters,

bet Kristus.

Tikai metodoloģijas dēļ viņš vēl 6 gadu simteņus pēc
Kristus pieskaita pie vecajiem laikiem, jo šai laikā kri-

stīgā ticiba vēl nebija iesakņojusies. No 7.—16. g. s. ir

t. s. baznīcas periods, 16. un 18. t. s. politiskie gadu

simteņi, 19 g. s. ir sociālisma laikmets un 20. g. s. pa-

saules kultūras laikmets. Daudzi uzsver, ka termins

„vidus laiki" radies tikai aiz romantikas, kad gājusi bojā

augstā Romas kultūra, kas atdzimusi tikai renesanses

laikmetā.

Šai vidus laikmetā nekas jauns nav radīts un pec

700 gadiem apburtā Romas princese atkal atmodusies.

Renesanses terminu pirmo reizi dzird 1885. gadā, kad iz-

nāca Burcharda darbs par renesanses kultūru, kurš vel

tagad uzskatāms par labāko kultūras vēstures darbu. No

šī laika renesanse kļūst par svarīgu laikmeta apzī-

mējumu. Viņa raksturo kultūras atgriešanos pie seniem

klasiskiem avotiem, pie grieķu un romiešu klasiskas

mākslas un zinātnes. Renesanses novirziens ir humā-

nisms jeb klasiskā izglītība. Renesanses laikmetā noti-

kušas ievērojamas parādības. levērojami pētnieki Donels

un Bojacijs strādāja pie „corpus iuris civilis" pētīšanas un

vācieši recepcēja romiešu tiesības. Vēl runā par t. s. pro-

torenesansi jeb renesanses priekšstādījumu. Par tādu uz-

skata Kārļa Lielā laikmetu 8. g. s. un arī Fridriķa II

laikmetu.

Rodas jautājums, vai vispār iespējams laikmetus

vienu no otra atdalīt ar robežas līniju. Agrāk arī dabā

šādu robežlīniju nebija. Arī vēsturiskā pētīšanā izšķir

2 robežu veidus: 1) prēcīzi atdalot ar robežas līniju un

2) radot tikai robežjoslu. Pēdējā gadījumā starp abiem

jēdzieniem atrodas zināma neitrāla josla, kura var piede-

rēt kā pie viena, tā pie otra jēdziena. Tā lēņu tiesībās
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nav iespējams novilkt robežas līniju starp īpašuma tiesī-

bām un lietu tiesībām, bet šī robeža izpaužas joslas veidā.

Vēstures triloģija nodarbina ne tikai vēsturniekus, bet ie-

spiedusies arī t. s. aizvēsturē Par aizvēsturi parasti sauc

laikmetu, par kuru trūkst rakstisku ziņu Aizvēstures tri-

loģijas daļas ir akmens, bronzas un dzelzs laikmeti.

Šie laikmeti nosaukti tā nevis tādēļ, ka visi priekšmeti tai

laikā būtu pagatavoti no zināma metāla, bet gan tikai

svarīgākie ieroči un darba rīki. Latvijas tiesību vēstur-

niekam nav ko apstāties pie šiem posmiem. Ja nu es to

daru, tad tikai tādēļ, lai vismaz ārišķīgi aizpildītu to robu,

kūpu pie citām tautām aizņem vēsturiskie laiki.

Akmens laikmets.

Akmens laikmetu mēdz iedalīt. Mums pietiek vie-

nīgi ar to, ja zinām, ka Baltijā nav nekas atrasts no ve-

cākā akmens laikmeta. Igaunijā ir atradumi no vidējā
akmens laikmeta (6000. —3000. pr. Kr.) Latvijā atrastas at-

liekas tikai no vēlā jeb jaunā akmens laikmeta (apm.
3000 g. pr. Kr.) Galvenās izrakumu vietas ir pie Burt-

nieku ezera, Rīņu kalnā pie Aiviekstas, Krāslavā un

Sabilē.

Bronzas laikmets.

Bronzas laikmetā ieroči un galvenie darba rīki dari-

nāti no bronzas, t. i. vara un alvas sakausējuma. Tā ka

vara un alvas krājumi visvairāk bija Ungārijā,'tad tur šis

laikmets visgreznāki reprezentēts. Tāpat arī Ziemeļvācijā

un Skandināvijā. Bronzas laikmetu Ziemeļeiropā skaita

no 1800.—600. g. priekš Kristus. Pie Baltijas bronzas

kultūras pieder Igaunijas, Latvijas, Lietavas, Ziemeļaustrum-

polijas, Austrumprūsijas un Dancigas apgabali. Pēc ar-

cheologu domām šīs kultūras centrs bijusi Austrumprūsija.

Latvijā bronzas laikmetā vēl lietojuši jaunākā akmens

laikmeta ieročus. Pagaidām ļoti neskaidrs ir jautājums,
vai bronzas laikmets vispār Latvijā ir bijis, jo no šī pe-

rioda atrasti tikai 19 priekšmeti.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pec lekcijām lasītam Latvijas Universitātē).

9. lekcija.

Dzelzs laikmets.

Par dzelzs laikmetu sauc to laikmetu, kad dzelzs

kļūst par valdošo metālu darba rīku un ieroču izgatavo-
šanai. Arī dzelzs laikmets datējams dažādās Eiropas val-

stīs un zemēs dažādā laikā. Ēģiptē viņš iestājās jau 13.

g. s. pr. Kristus, Mazazijā ap 1100. g. pr. Kr., Dienvid Itā-

lijā un Grieķijā arī ap to pašu laiku, Ziemeļitalijā 11. g. s.,

Vidus Eiropā 9. g. s., Ziemeļeiropā tikai starp 700. un

500. g. un dažos ziemeļaustrumu novados tikai ap Kristus

dzimšanu. Tā tad dzelzs kultūras centrs ir dienvidi. To-

mēr jāsaka, ka dienvidos šis laikmets ir īss, kamēr Zie-

meļeiropā resp. Baltijā viņš stiepjas no 500. g. pr. Kr,

līdz pat 12. g. s. pēc Kr. Tā tad dzelzs laikmets te kļūst
par vienu no svarīgākiem un ilgākiem aizvēstures laikme-

tiem. Šo dzelzs laikmetu dala dažādi. Archaiologi viņu

„Augstskola Maja" Nr. 33.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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iedala vecākajā (500. g. pr. Kr. — 400. g. pēc Kr.), vidēja

(400—800. g. pēc Kr.) un jaunākajā (800.—1200. g. pēc Kr.).

Vēsturnieki turpretim turas pie cita sadalījuma. Viņi
vecāko dzelzs laikmetu sadala 2 daļās: līdz Kristus dzim-

šanai t. s. aizromiešu dzelzs laikmetā un pēc Kristus

dzimšanas t. s. romiešu dzelzs laikmetā. Tāpat ari vidējo

dzelzs laikmetu vēsturnieki parasti' sauc par tautu staigā-

šanas laikmetu un jaunāko par vikingu laikmetu.

Romiešu dzelzs laikmetā Baltijas kultūra orientējās

uz Romu, kupa tuvojas savai civilizācijas stadijai. Romiešu

civilizācijas tieksmes izpaudušās līdz pat Baltijai. Sakari

ar Baltiju nodibinājās galvenā kārtā tādēļ, ka romieši bija

ieinteresēti dzintarā. Dzintars senajām kultūras tautām

ap Vidus jūpu likās kāds brīnišķīgs minerāls, kupa deļ

bija vērts uzņemties tālus ceļojumus. No tā kļūst skaidrs,

ka pirmās rakstītās ziņas par Baltiju jāmeklē romiešu

rakstos.

P.linijas Vecākais (23—79. g. pēc Kr.) savā

„Naturalis historia", sekodams grieķu autoriem saka, ka

ziemeļos ir Baltias sala, kupu grieķu autori sauc par

Basileia. Cik spriežams no raksta, tad romieši par Baltiju
saukuši vai nu Jūtlandes ziemeļu krastus, vai Skandinā-

viju. (55.—120. pēc Kr.)
Tacits savā „Germania" 45. nodaļā runā par t. s.

aistiem — „aesti". Daži zinātnieki domā, ka šaī vārdā

Tacits saucis senprūšus un tikai vēlāk šo vārdu paplaši-

nāja uz visām baltu tautām, bet vikingu laikmetā lokali-

zēja speciāli uz igauņiem, jo rūnu akmeņos igauņus sauc

par aistiem.

Šāda jēdzienu maiņa nāk priekšā ļoti bieži. Tā kā

Latvija vispār ļoti nabaga metāliem, tad šī laikmeta kul-

tūru Latvijā varētu saukt patiesībā par kaulu kultūru.

Turpretim 200. - 400. gadam pēc Kristus lielā vairumā

uzplūst metāli, pie kam par kultūras centru kā jau teicu

kļūst Austrurriprūsija un Dienvidkrievija, kur toreiz bija

gotu kolonija. Ap 4. g. s. pēc Kristus, kad sākās tautu

staigāšanas laikmets (400.—800. g. pēc Kr.) piepēši iestā-

jās lūzums. Ģermāņu kultūra kļūst pasīva un baltu tautu

kultūra, atraisīta no ģermāņu kultūras ietekmes kļūst ak-
tīva uz ziemeļiem un ietekmē kultūras ziņā zemāk stāvo-
šas tautas. Galvenās izrakumu vietas šai laikmetā koncen-
trētas šādos apgabalos: Jelgavas-Bauskas rajonā, Grobiņas-
Durbes rajonā, šaurā joslā gar Daugavu, pie kam ziemeļu
robeža ir līnija no Daugavas grīvas līdz Meņģelei un

Dzelzavai. Kāpēc šo laikmetu sauc par tautu staigāšanas
laikmetu?

Negaidītajam hunnu iebrukumam Eiropā 375. gadā
seko Eiropas cilšu un valstu sistēmā liels polītisks un mili-

tārs satricinājums, kūpu lielā mērā var pielīdzināt pasaules
karam un viņa sekām. Sākot ar 400. gadu sākās tik kar-

dinālas dislakācijas Eiropas politiskajā dzīvē, kādas grūti
pazīt. Šai laikā sabruka lielā Romas pasaules valsts, kas

kā bruņots loks atturēja barbaru ciltis. Tiklīdz šis loks sabruka,
sākās tautu staigāšanas laikmets. Mežonīgās ciltis devās uz

dienvidiem, lai iegūtu Romas bagātības. Šis laikmets saistītsar

nebeidzamiem kapiem un arī Latvijā šai laikmetā izkaro-

tas lielas cīņas. To redzam no Kokmuižas depozīta, kurā
atrasti pavisam 1200 dzelzs priekšmeti un starp tiem 500

šķēpu un bultu gali, 170 cirvji v t, t. Līdz tautu staigā-
šanas laikmetam Latvijā dzīvoja somu-ugru tautas, jeb kā

latvieši viņas sauca „sārni". Kur šai laikā dzīvojuši latvieši,
uz to visdrošāko relātīvo atbildi dod leišu valodnieks
Būge. Viņš izpētījis upju nosaukumus un atradis, ka 121

upju nosaukums toreizējā Baltijā saskan ar upju nosau-

kumiem tagadējā Latvijā, Lietavā un Prūsijā. Šī metode

pamatojas uz to, ka kolonisti jaunās nometnēs ņem līdzi

vecos nosaukumus. Viens no spilgtākiem piemēriem būs

sekošs. Minskas apkārtnē atrodas t. s. Hūjas upe. Fonē-
tiski ņemot tā nav nekas cits kā Gauja, tāpat kā krievu

„vho" ir latviski auss un „uže" — jau. Hūjai ir pieteka
Vija un arī Gaujai ir tāda pati pieteka. Upes ir tās vietas,
kuras pievelk cilvēkus. Viņas ir satiksmes ceļi un tādēļ

senās kultūras tautas radušās upju ielejās un salās, vai

pussalās, flrī Daugava bija tā, kas baltu ciltis virzījusi no

Viļņas apgabala iekšā sāmos.

Baitu pirmdzimtene tā tad, pēc Būges domam,
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meklējama Dņepras, Nemanas un Vislas upju augšgala.

Līdz jūrai visā'trāki nok|uvuši prūši. Sai laikā ciltis sāka

spiest viena otru. Arī slāvi sāk virzīties no Balkaniem, no

Karpatu kalniem uz austrumiem un spiest baltu ciltis

tālāk uz zieme|iem un rietrumiem. Šis process pec Būges

domām bijis novērojams arī vēl 6 g. s. Baltu cilšu priekš-

galā kā vadoņi gājuši kurši un sēļi, kuri virzījušies gar

Daugavas kreiso krastu uz rietrumu Kurzemi.

Aiz kuršiem un sēļiem nākuši zemgaļi un tad lat-

gaļi. Leiši turpretim palikuši joprojām dzīvot Dņepras

augšgalā. Tagadējo Latvijas territoriju 6. g. s. ieņēmuši

prūši, kuros kā ķīlis spiedušies iekšā kurši un zemgaļi.

Šaī kolonizācijas kustībā kurši sāk saplūst kopa ar prū-

šiem. Tā kā latgaļiem pa priekšu gāja zemgaļi, tad lat-

gaļi viņus nosauca par ziemgaļiem — ziemas galu un

paši dabūja latas jeb lettas nosaukumu.

Tā tad tautu staigāšanas laikmetā baltu ciltis starp

550. un 650. gadu atstāja Baltkrieviju un devās uz Bal-

tiju. Tā kā baltkrievus agrāk sauca par gūdiem, tad

varam teikt, ka baltu cilšu pirmdzimtene ir Gūdu zeme.

Vidzemē atrodamas arī mājas ar šādu nosaukumu. Būge

domā, ka gadi esot gotu nosaukums baltu cilšu mute.

Viņi par gūdiem nosaukuši ne tikai gotus, bet ari gotiem

pieklāvušās slāvu ciltis. Tagadējiem baltkrieviem vēl ir

daudz kas kopējs ar baltu ciltīm. Daži vēsturnieki tādēļ

domā, ka baltu ciltis nav aizgājušas visas, bet tikai vaļ-
rums un pārējie saplūduši kopā ar slāviem un no šī

mistra radušies baltkrievi. Daži valodnieki aizrāda, ka var-

būt tādēļ daudzas latviešu un leišu vietu vardu saknes

atrodamas tik tālu uz austrumiem.

Tomēr šos materiālus, kurus mums dod valod-

niecība un archaioloģija, mēs nevaram uzskatīt par vēstu-

riskiem.

Vēsturisks materiāls ir t. s. ziemeļnieku sāgas. Par

sāgām sauc norvēģu, zviedru un dāņu episkas teikas,

kurās pārstrādāts vēsturisks materiāls. Viena no svarīgā-

kām ir „Guta sāga" — teika par Gotlandi. Teika vēsta,

ka iedzīvotāju pārprodukcijas dēļ kādā neražas gadā

tautas vairākums nolēmis ar lozi izšķirt kam jāatstāj Got-

landē. lzce|ojusi esot trešā da|a. Pēc gada viņi ieradu-

šies Dago salā (Aistlandē), kur uzcēluši pilis. Tomēr arī

šeit visi gotlandieši nevarējuši apmesties, jo sala bijusi

nabadzīga. Da|a paliek, bet citi dodas pa Daugavas

upi — „Dyna" — tālāk uz Krieviju „Rysalandt" un vēl

tālāk uz Grieķiju — „Grikland". Šinī sāgā izdomāts ir

tas, ka Gotlandi atstājusi taisni trešā daļa, Prof Nermans

saka, ka šī izce|ošana būs notikusi ap
475. gadu. Sāgu

atbalsta arī tas, kā salas nosaukums Dago ir zviedrisks —

Dagaida, Dagda.
Par Gotlandi vispār jāsaka, ka tai ir bijuši plaši sa-

kari, jo tur atrastas 42 Anastasija zelta monētas, kas no-

rāda, ka bijuši sakari ar t. s. austrumu Romas valsti —

Bicanti un ka ceļš gājis caur Latviju.
Otra ir t. s. „lnglinga sāga", kura stāsta, ka zviedru

karalis Ingvars, kas miris ap 600. gadu, kapājis ar Est-

landi un kritis Baltijas jūras salā „Eysysla". Sisla igau-
niski nozīmē pagasts. Sakarā ar to radies arī salas no-

saukums „Osel" — Sāmu sala.

Pēc Hervara sāgas kādam citam zviedru karalim Iva-

ram piederējusi „Kurland" un „Estland" un bez tam arī

„Aust-rix" resp. krievu austrumu valsts
;

Pēc Ivara nāves

viņa valsti sadalījuši savā starpā dēli. Šīs valstis atkal ap-

vienojis Haralds, kurš mira 750. gadā. Mo tā redzam, ka

jau tautu staigāšanas laikā, proti 7. un 8. g. s. ne tikai

Kursa, bet arī Eistlande un austrumu valsts Krievija ilgāku
vai īsāku laiku piederējusi Zviedrijai. Tā tad šai laikā

Zviedrijai bijusi aktīva austrumu politika. Kdltūras ietekme

mainas. Vispirms baltu tautas ietekmēja somu-ugru tautu

kultūra, vēlāk Zviedrija, Dānija, Norvēģija un vēlāk, kā

redzēsim, Krievija resp. austrumi.

Vikingu laikmets 800.-1250.

Šis ir puslīdz vēsturisks laikmets, kad parādās pir-
mās absolūti drošās ziņas par latvju ciltīm. Apskatīsim
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kādēļ Latvijai ir tik svarīgs šis vikingu laikmets. Zviedrijā
visvairāk bija apdzīvotas ezeru krastmalas, salas, upju
ielejas. Kad zemes sāka trūkt un vajadzēja līst mežus, tad

zviedri no tā atsacījās. Tā tad objektīvi ņemot izceļošanā
galveno lomu nespēlēja vis zemes trūkums, bet kaut kas

cits. Tas ir šim tautām piemītošais vieglas dzīves, sapņu

un dēku prieks un varoņu gars. Līdz Skandināvijai bija
nonākušas ziņas par tām pasakainām bagātībām, kas pie-
der tautām siltajās zemēs dienvidos. Tad nu sākās vikingu
sirojumi, kuros tiešam ir kaut kas fantastisks.

Vikingu sirojumus var dalīt austrumu un rietrumu

sirojumos. Rietrumu vikingi bija dāņi un norvēģi, bet

austrumu vikingi bija zviedri. Vislabāk mums pazīstams
vikingu rietrumu sirojumu posms, bet visvājāk austrumu.

Apskatīsim rietrumu sirojumu galvenos punktus. Viņi
sākās jau tautu staigāšanas laikmetā. Vikingu laikmetā

viņi kļūst par sistēmu, par laikmeta dabisko seju. Siro-

jumos pa priekšu brauca izlūki, kup jaunās zemes izlau-

pīja. Pēc tiem nāca jauni pulciņi, kuri mēģināja jau ap-
mesties pa ziemu. Tālāk viņi ierīkoja kolonijas un beidzot

dibināja valstis. Kad valstis nodibinātas, tad vikingi tik

lielā mērā dēnacionālizējas, ka saplūst kopā ar vietējām
tautām un beidz pastāvēt kā vikingi.

Šādi sirojumi kļūst par sistēmatiskiem 8. g. s. bei-

gās. 861. gadā 62 kuģu liela vikingu flote izbrauc caur

Gibraltāru, izlaupa Itālijas pilsētas un ostas, zaudē 40
kuģus un atgriežas.

Nākošos gados viņi iekapoja visu Britanijas krast-
malu. No 885. līdz 886. gadam viņi apsēž Parīzi. Tai laikā

vikingu vadonis Rolo kļūst par Normandijas hercogu.
980. gadā viņi iekapoja Angliju v. t. t. Tai pašā laikā

vikingi atrodas austrumu Romas valsts ķeizara dienestā,
Ķeizara miesas sargi sastāv no vikingiem, arī augstākie
kapa vadoņi ir vikingi.

Vikingi kļūst par Dieva uzsūtītu pārbaudījumu kri-

stīgām tautām. Baznīcās lūdz, lai Dievs pasargā no vi-

kingiem. Viņi ir tas pats, kas hunni tautu staigāšanas

laikmeta sākuma, kuri, kā toreiz teica, pārmācīja kristītās
tautas par viņu grēkiem.

Vikingu austrumu sirojumu apraksts ir Rimberta

darbs „Vita Anscarii" — Svētā Anskarija dzīves apraksts
no 875. g. Anskarijas dzīvoja no 801.—865. gadam un

bija ziemeļu apustulis. Viņš bija arī Hamburgas un Bre-

menes virsbīskaps.

Viņa pēcnācējs Rimberts starp citu pirmo reizi piemin
Kursu un apraksta Kursas attiecības ar skandinaviešiem.

Pēc Rimberta, dāni esot uzbrukuši Kursai ap 854. g., bet

zaudējuši pusi no savas flotes, sakauti, atstājuši kuršiem

daudz sudraba un zelta.

Kursa toreiz esot dalījusies 5 valstīs. Pēc nelaimīgā
dāņu uzbrukuma, 895. g. Kursā iebrucis zviedru karalis

Olavs, pie kam ieņēmis stipro Kursas pilsētu „Seaborg" —

jūras pili. Tur kuršiem bijuši ap 5000 kara vīru. Šis
skaitlis tomēr jāuzskata par pilnīgi no gaisa grābtu. Pazī-
stamais vikingu pētnieks Būge domā, ka Seaborga atra-

dusies Daugavpilī. Šīs domas tomēr aplamas, jo spriežot
pēc prof. Nermaņa izrakumiem jādomā ka Seaborga at-

radusies Grobiņas tuvumā. Vikingi vispār par Seaborg
sauca ostas pilsētas. Arī Grobiņa tāda bija, jo atradās

tikai ap 10 klm. no jūras uz Alandas upes, kura vēl

10. g. s. bija ļoti liela upe. Grobiņas tuvumā atrasti zviedru

karotāju kapi.
leņēmuši Seaborgu zviedri devušies uz Apuli, kas at-

radusies 5 dienu gājienā no Seaborgas. Kā liekas Apule
atradusies netālu no Liepājas. Zviedri esot ielenkuši Apuli
5 dienas un 6. dienā viņa esot zviedriem padevusies. Viņi
esot apsolījušies maksāt nodevas zviedru karalim un izpil-
dīt viņa likumus, tāpat izdevuši daudz zelta, sudraba un

30 ķīlniekus.
Tā tad karalis Olavs iekarojis Kursu un tur bez šau-

bām atstājis savu garnizonu, jo citādi iekarošanai nebūtu

nozīmes.

Svarīgu liecību par vikingiem dod arī krievu kronists

Ņestors. Viņš stāsta, ka 859. gadā varjagi iebrukuši kri-

vičos un iekapojuši vienu no ciltīm „čūdus", sākuši no
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tiem piedzīt meslus. Kā liekas, čūdi bijuši kāda somu-

ugru cilts. Pēc tam, kā stāsta kronists, Novgorodā par
karali esot nosēdies Rūriks un viņa divi brāļi kaut kur

citur. Viens no viņiem Isborskā pārvaldījis Igauniju. Šai
teikai Tēsturisks pamats ir tas, ka tāds Rūriks patiešam
ir bijis un ar saviem kapa ļaudīm ieradies Pleskavas

rajonā un tur uzmeties krieviem, čodiem un igauņiem par

kungu. 862. gadā krievi esot Ķūriku padzinuši, bet vēlāk

atsaukuši atpakaļ. Protams tā ir tikai leģenda, jo ja Ķūriku

viņi patiešam padzina, tad viņš būs atgriezies ne citādi,
ka ar kapa spēku un piespiedis tam padoties.

Tā tad pirmie krievu valdnieki ir zviedru karaļa nama

locekļi — vikingi. No zviedru cilts nosaukuma krievi dabū-

juši savu nosaukumu rusi. Tas ka vikingi piespieduši
maksāt meslus arī čūdus un igauņus liecina, ka 9. g. s.

vidū vikingiem bijušas austrumos savas kolonijas un pat
valstis. Kolonijas tā tad bija Kursā un valstis Ziemeļ-
Krievijā.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītām Latvijas Universitātē).

10. lekcija.

Trešais avots ir t. s. Svētā Olava teika no Snores

Sturlesona. Šī teika stāsta, ka zviedru karalis Ēriks
(miris 882. g.) esot valdījis Kursā 850.—860. g. Viņš esot

iekarojis Kursu, Igauniju un vienu da|u Krievijas. Šī liecība
par iekarojumiem Kursā saskan ar Rimberta un Nestora
liecībām. Tomēr jāsaka, ka tik plašus iekarojumus neva-

rēja paturēt uz visiem laikiem. Viņi bija pārejošas dabas.
Avoti par šo faktu klusē Un no 850.—1000. gadam mēs

nezinām kas noticis zviedru iekarotajās provincēs.
Ap 1000. gadu sāk runāt norvēģu avoti. Olava sāgā

teikts, ka vēlākais Norvēģijas karalis Olavs ap 975. gadu
(nevis zviedru Olavs) kā mazs zēns, cejodams uz Krieviju,
kritis igauņu vikingu rokās. Viens no vikingiem viņu par
labu āzi pārdevis otram, tas savukārt par labiem svārkiem

trešajam. Pie tā Olavs nodzīvojis kādus 6 gadus. Tad
nejauši par Olava likteni dabūjis zināt viņa krusttēvs

„Augstskola Mājā" Nr. 34.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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Zigurds, kurš bijis liels kara vadonis pie krievu ķēniņa
Vladimira Svētā galma. Zigurds izpircis Olavu no igauņu
verdzības un tas kļuvis vēlāk par Norvēģijas karali. Šī mazā

epizode ir ļoti raksturīga tam laikmetam.

Pēc Nestora liecības ap 980. gadu viens no krievu

vikingiem kopā ar saviem mesliniekiem čudiem devies uz

Polocku, kur no 975. g. pēc krievu avotiem valdījis t. s.

Rovolods, kas ir krievu forma no vikingu Ragnvald, kādu

vikingu starpā bija ļoti daudz. Viņš esot Rovolodu sakāvis

un padzinis.
Par vikingu laikmetu no 1025.—1050. gadam lie-

cina t. 8. rūnu akmeņi. Rūnu raksts sastāvēja no 24 zi-

mēm,_ no kurām 20 bija no grieķu un 4 no latiņu alfa-

bēta. Šādu rūnu akmeņu atrasts ap 2500. No šiem ap
20 liecina par vikingu braucieniem uz Baltiju. Viens no

pazistamākajiem ir akmens no 1400. gada. Viņš vēsta par
kādu tirgotāju braucienu ar dārgu' kravu no Kolkas ragel
uz Zemgali. Rūnu akmeņos šādus braucējusparasti sauca

par aistfariem — Igaunijas braucējiem — blakus t. s. Grie-

ķijas braucējiem. Grieķijas braucējs bija toreiz tas pats,
kas tagad cienījams virs. Katrs karaļa nama dēls, katrs

muižnieks un vispār drošsirdīgs cilvēks uzskatīja par savu

pienākumu vismaz reizi mūžā uzņemt šo gapo ceļu uz

Konstantinopoli un vismaz dažus gadus kalpot Konstanti-

nopolē par ķeizara miesas sargu. Blakus t. s. Grieķijas
braucējiem bija Igaunijas braucēji, kuri brauca ne tikai uz

Igauniju, bet daudz tālāk pat līdz Arābijai.
Starp rūnu akmeņiem ir arī t. s. Ingvara akmenis,

kurš vēsta par vikingu iekarojumiem Krievijā un Arābijā.
Ingvars dzīvoja starp 1016.-1031. g. un kritis cīņā pie
Volgas. Par Ingvaru stāsta, ka Ingvars savā jaunībā ap
1035.—1045 g. kopā ar Zviedrijas karaļa dēlu Anundu

(1022.—1051.) devies ar 3 kuģiem uz Zemgali piedzīt no-

dokļus. Te viņš sasaucis tingru — tautas sapulci un pie-
runājis zemgaļu karaļus un virsaišus maksāt labprātīgi
nodevas. Pretojušies tikai kādi 3 vecākie, kupus viņš no-

nāvējis. Pēc tam viņš atgriezies Zviedrijā ar bagātu zelta
un sudraba laupījumu, Ingvara sāga. vēsta, ka Zemgale

bijusi Zviedrijas mesliniece, bet tas nav tiesa. Ticams to-

mēr, ka šāds Ingvara ceļojums uz Zemgali noticis.

Kāds cits rūnu akmens stāsta par vikingu varoni

Andaru. Vēl viens ļoti zvērisks vikingu varonis ir Ēriks

Skalagrinsons. Kāda 12. g. s. sāga vēsta, ka 925. g. va-

sarā Ēriks Sl alagrinsons no Islandes devies uz Kurzemi,

noslēdzis uz pusmēnesi ar vietējiem pamieru, bet pamie-

ram izbeidzoties sācis sirot. Pa kādu lielu upi viņi devu-

šies uz augšu un sadalījušies pa pulciņiem (katrā 12 vīru),

izlaupījuši Kurzemi, bet atpakaļ ejot tikuši no kuršiem

sagūstīti. Egilu piesējuši pie kāda staba un ieslēguši
istabā. Naktī Egilam izdevies stabu izkustināt, atraisīties

un viņš atradis kādā pagrabā apcietinātus 3 dāņu vīrus:

Aki ar saviem 2 dēliem, Ake stāstījis, ka viņš pagājušā
vasarā kritis kuršu gūstā. Pa ziemu viņš vadījis kuršu

saimniecību, bet viņa dēli bijuši par vergiem. Viņi mēģi-

nājuši bēgt, bet noķerti un ieslēgti pagrabā. Kopā ar šiem

3 vīriem Egils nogalinājis kuršu ciema vecāko, viņa ļaudis

izlaupījuši ciemu un tad sirodami devušies atpakaļ uz

savu kuģi,
No šīs sāgas dabūnam zināt, ka kuršu ciems sastā-

vējis no sīkām ēciņām. Katrai labībai bijis savs šķūnīts,

katram lopam sava kūts. Ēdienu ļaudis gatavojuši t. s.

namiņā
_

ārpus dzīvojamās ēkas. Kuršu ciemā bijušas arī

sveces. Ēkām bijuši pagrabi. Apkārt ciemam bijusi sēta.

Kurši cīnījušies ar bultām un šķēpiem. Ēriks Skalagrin-

sons vēl tagad Jūtlandē ir teiku varonis. Viņš ir tipisks

vikings: godkārīgs, rupjš un barbarisks, bet bijis arī zināt-

nieks. Viņš sarakstījis vairākus darbus un izcirtis dažus

rūnu akmeņus.
Ap 1000. gadu Zviedrijas ārpolitikā rodas 2 virzieni:

1) valsts politika vēršas uz rietrumiem un

2) orientācija uz austrumiem — Krieviju.
Valdošais palika austrumu virziens. Zviedrijas karalis

bijis spiests dot savu meitu Ingigaru par sievu Jaroslavam,

ievērojamam krievu vikingam. Tas ir tas pats Jaroslavs,

kurš dibinājis Tērbatu.

Ap 1070. gadu sarakstītajā Hamburgas baznīcas
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vēsturē Brēmenes Ādams raksta, ka zviedriem piederot
vairākas salas, no kurām lielākā ir Kurzeme. Tālāk Dānijas
Rimberts, aprakstīdams Sv. Anskara dzīvi saka, ka pirms
854. g dāņi iekarojuši Kurzemi, bet beidzot tomēr tikuši

sakauti un zaudējuši pusi no savas flotes. Ērika kronika

stāsta, ka Ērika Bjorna Knuta laikā ap 9. g. s. dāņu
dreļļi un zemnieki (pēc viņa ziņām apm. trešā daļa) esot

aizbēguši no Dānijas un. apmetušies uz dzīvi Prūsijā un

Zemgalē. Arī Islandes vēsturnieks Snoristirnesons savā

darbā „Heimskringla" — Pasaules loks —

ap 1230. g.

vēsta, ka 740. g. kaujās starp dāņiem un zviedriem pie-
dalījušies arī lībji, kurši un igauņi. Tāpat viņš stāsta par

vendu, kuršu un igauņu uzbrukumiem Dānijai 1041. g.
un Svena dēla dīva laikā 1049. g. Tādēļ arī dāņu
baznīcās šai laikā lūguši, lai Dievs sargā viņus no

kuršiem.

1187. g. kuršu un kareļu flote iznīcinājusi slaveno
zviedru pilsētu Situnu. Kareļi ir cilts, kas dzīvoja uz So-
mijas un Igaunijas robežām. Bez tam pazīstamais sakšu

gramatiķis savā darbā „Gesta danorum" saka, ka dāņu
varonis Tarkads mirdams lielījies, ka viņš savā mūžā esot

uzveicis kuršus, zemgaļus un igauņus. Dānijas karalis
Knuts Svētais ap 1080. gadu esot pilnīgi nopostījis-kuršu,
zemgaļu un igauņu zemes.

Vēsturiski ir nodibināts tas, ka Dānijas karalis Valde-

mārs II 1210. gadā iekarojis Prūsijas novadu Sambia
(Zamlandi). Acīmredzot arī Kursu un Zemgali. Visvecākais

Dānijas zemes kadastrs no Valdemāra II laikiem — Liber

cenšus Daniae — aprakstot Dānijas zemes, pieskaita pie
tām arī Kurland, Semigallia un Sambia. Daži vēsturnieki

domā, ka kāds dāņu tirgotājs karaļa pamudināts esot uz-

cēlis Kursa kristīgu baznīcu ap Kolkas ragu — Domensnes.

£.iti turpretim saka, ka tas nav pierādams, jo var būt, ka

kronikas ziņa par šādas baznīcas celšanu attiecināma arī
uz Sāmu salu, kuru igauniski sauc Kuresare — kuršu
sala. Toreizējie vēsturnieki un ģeogrāfi, kā redzējām, Kur-
zemi uzskatīja par salu. Daži vēsturnieki domā, ka Kul-

dīgas nosaukums ir dānisks, jo Jutlande ir pilsēta, kuru

sauc par Kolding.
Viens no vecākiem vikingu kultūras centriem bija

Birka (Bjorke) pussala pie Melara ezera.

Viņu apdzīvoja tirgotāji un jūrnieki. No Birkas 5

dienās varēja nokļūt pie Kaspijas jūras. Tomēr jau 10 g. s.

vidū Birka aizgāja bojā un no viņas uzglabājušies tikai

nosaukumi birka un birkas tiesības. Acīmredzot, Birkā pa-

stāvēja jau zināmas tiesības un ieradumi Šīs tiesības iz-

platījās ne tikai Zviedrijā, bet arī Norvēģijā, Dānijā un

Islandē. Var būt, ka arī latviešu birka vedama sakarā ar

šo pilsētu.
Par centru tagad kļūst Gotlandes sala, kura atro-

das tikai 18 jūras jūdzes no Kurzemes.

Gotlandes pirmie iedzīvotāji bijuši goti, kuri pēc

Būges domām paši sevi saukuši par gūti. Latvieši viņus
saukuši par gūdiem un Gotlandi par gūdu zemi. Avoti

Gotlandi sauc par Baltijas jūras aci, kura izstaro gaismu

uz visām pusēm un uztver ārpasaules iespaidus. Tā tas

arī patiesi bija un viņu mēs varam saukt par tā laika

kultūras laborātoriju.' Rietrumu tirgotāji še savas preces

pārkrāva uz citiem kuģiem, lai tie citu stūrmaņu vadība

dotos uz austrumiem.

Gotlandei ir arī ārkārtīgi liela nozīme priekš Baltijas.

Gotlandes rietrumu krasti ir ļoti stāvi krīta un radzes ieži,

kurus gotlandieši saukuši par Klintar. Kuršu vikingi acīm-

redzot šo nosaukumu pārnesuši latviešiem. Sala ir ārkārtīgi

auglīga un viņā aug dienvidus augi, ka kastanijas, val-

rieksti, un siltās ziemās padodas arī vīnogas.

Tā kā Baltijas jūrā bieži ir migla, tad nereti šī sala

nav nemaz redzama dienas laikā. Tā radās teika, ka

Gotlande ir apburta sala, kas pa dienu nogrimstot, bet pa

nakti paceļoties no jūras.
Cik liela bijusi Gotlandes nozīme, to redzam no tā

vien ka tur atrastas 67.000 monētas, no tām 23.000 arābu

(visā Zviedrijā atrastas tikai 36.000), 14.000 angļu-sakšu,

27.000 vācu, dāņu un poļu, 180 Bicances. Sāds liels mo-
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netu depozits liecina par milzu tirdznieciskiem sakariem

ar visām pasaules malām.

Gotlandē atrasti arī podu suķi ar budistu tēliem un

dažu gliemežu vāki, kuri dzīvo tikai Indijas okeāna salās.

Tā tad šī niecīgā saliņa savā izsalkumā pēc zelta un

sudraba sniedzās pat līdz Indijas okeānam, nemaz ne-

runājot par Romu, ar kuru kultūras sakari sākās jau
2. g. s.

Tomēr ar tirdzniecību Gotlandē nodarbojās tikai zem-

nieki, jo tirgotāju kārtas nebija zviedriem, dāņiem un nor-

vēģiem tai laikā. Tikai ap UOO. gadu Gotlandē izaug
slavenā Visbijas pilsēta un līdz ar to rodas arī profesio-
nālā tirgotāju šķira. Vēl 12. g. s: beigās Salaspils lībji
jautā vācu biskapam Meinhardam: „Rabi, cik maksā Got-
landē vadmala un sāls?" Tā tad viņi it labi zināja, kas

ir Gotlandē un viņas tirgus. Visvecākās Rīgas tiesības,
kuras deva biskaps Alberts, ir Gotlandes tiesības — „ius
Gotlandiae". Pirmā Rīgas nauda ir Gotlandes marka —

„marca Gutensis". Gotlandes tiesību fragmentos zem no-

saukuma vietējās pilsētu tiesības atrodams noteikums, ka
1211.gadā Gotlandes tirgotāju preces atbrīvotas no muitas.
Vēl 1266. gadā Gotlandes zemnieki brauca ar precēm
uz Rīgu. /

1229. g. līgums starp kuršu karali Lamekinu un pā-
vesta sūtni Ainas Balduinu nosaka, ka kuršiem jāmaksā
tadi paši nodokļi kristīgai baznīcai kā Gotlandes iedzīvo-
tajiem un ka kurši apsolās nepadoties ne Dānijas, ne

Zviedrijas karalim. Tas liecina, ka 13. g. s. sākumā kur-

šiem Gotlandē bija labi pazīstama, jo citādi būtu ne-

saprotams, kā līgumā varētu ievest tādu punktu, ja viņi
nezinātu, cik lielas ir gotlandiešu nodevas baznīcai.

Archaioloģiski pētījumi liecina, ka Gotlandē tiešām

bijusi kultūras centrs. Šīs kultūras izplatītāji bija
galvena kārta tirgotāji. Šie tirgotāji apgādāja kuršus arī
ar '^rc^iem- Tādēļ pāvests Gregors IX noslēdza ar got-
landiešiem līgumu, ar kuru gotlandiešiem aizliegts pa-
līdzēt kuršiem ar ieročiem zirgiem, kuģiem un pārtiku.
Izņemot bruņu rupuču saktas, kuru paraugs nācis no

Zviedrijas, visas citas lietas, kā zobeni, šķēpu un bultu

gali, siksnas, sprādzes nākušas no Gotlandes. Sīs lietas

atrastas tikai ap upēm, kā Ventu, Gauju, Daugavu ap

Salaspili un Aizkraukli. Tā tad zviedru vikingu kultūra

iespiedusies Latvijā no Gotlandes. Tas fakts, ka senlietas

atrastas ap upēm, izskaidrojams ar to, ka vikingi bija

jūfas karotāji un tirgotāji, kas ar saviem kuģiem iebrauca

upju grīvās un tur apmainija savas preces. Visas šīs iz-

raktās lietas sastāv gandrīz vienīgi no ieročiem. Acīm-

redzot prasību pēc citām zviedru mantām nav bijis. Tā

tad redzam, ka vikingu kultūra iespiedās Latvijā no

Gotlandes pa ūdens ceļiem un šai kultūrai ir militārs

raksturs.
..

9. un 10. g. s. vikingu sirojumu mērķis nebija Bal-

tija, bet kā redzam, Bicances spožumi, Krievijas izejvielu

bagātības un saracēņu sudrabs, zīds v. c. dārgumi. Vi-

kingu pulciņi satikās ar arābiem vai nu pie Volgas, vai

arī Itilas pilsētās pie Kaspijas jūras. Acīmredzot arābu

karavanes nākušas arī tālāk pa Volgu uz augšu, pēc dažu

pētnieku ' domām pat līdz Baltijai. Ne par velti arābu

rakstnieks lbn-el-Fardi, aprakstīdams Krievijas tautas, pie-

min arī'Tālavu. Pirmās arābu ziņas par rusiem un vi-

kingiem tēlo tos kā vergu tirgotājus. Viņi uzbrūkot slā-

viem, tos sakaujot, saņemot gūstā un pārdodot. Vikingi

pārdevuši vergus, zvērādas, vaskus, medu un ieročus.

Arābi tiem pretim devuši zīdu, tepiķus, dienvidu audu-

mus, vīnu, sudrabu v. t. t. /Varētu rasties jautājums,

kādēļ saracēņiem vajadzīgas zvērādas? Tas izskaidrojams

ar to, ka pēc karstas dienas iestājās vēsas naktis un tapec

bagāto dienvidnieku vakara tērpi bija no dārgajām ziemeļ-

nieku ādām. Arābi galvenā kārtā maksāja par vikingu

precēm sudraba naudā, kuru sauca „dirchema" (no grieķu

drachma). Tās ir nelielas sudraba naudiņas un pec viņu

atrašanas vietām varam spriest, pa
kurieni gājusi vikingu

sirojumi. Šo naudu sauc arī par Kufas naudu, jo liela

daļa no tās kalta Mezopotamijā. Sī nauda atrodama

Ziemeļeiropā, Laplandē, Islandē un Baltijas jūra līdz pat

Elbas grīvai. Viņu depoziti atrodami gar visam lielākam

Krievijas upēm.
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Vienā pašā Mogiļevas guberņā atrasti 2 un pus pudi
šis naudas, pie Ladogas ezera 7 pudi, Zviedrijā 46.000,
Igaunija 3 ar pus tūkstoši un Latvijā apmēram500eksem-
plāru. Latvija šī nauda atrasta apmēram 23 vietās, pie
kam lielākie depoziti ir Grobiņā, kur atrastas206 monētas.
Tas pilnīgi saprotams, jo Grobiņa bija zviedru kolonija
Vairums šīs naudas pieder 10. g. s., t. s. Samanidu un
Abasidu dinastijām. Visvecākā dirchema Latvijā atrasta
Grobiņa no 762. gada, bet jaunākā no 985. g. Aizkrauklē.
Pēc kalumiem pirmā vietā Samanidu nauda un pēc ka-
luma vietām tā, kas kalta Bagdadē.

Bez dirchemām arābi vēl lietoja kā sīku naudu

mazus jOpas gliemežu vāciņus, kurus sauca kauri. Šie
kaun atrasti ari Latvijas kapenēs, sākot ar 7. g. s., pie
kam dažā kapā šo kauru atrasti veselām riekšavām. Lat-
vija viņus lietojuši ari kā rotas.

Ap 1000. gadu iestājas lūzums Zviedrijas politikā,
lam par iemeslu ir tas, ka ap šo laiku atbrīvojās senie
tirdzniecības ceļi dienvidos. Arābu sudrabs sāk atkal
ntet pa vecajiem pazīstamajiem ceļiem caur Mazaziju un

Oienvidkrieviju. Šai laikā beidzās zviedru vikingu interese
uz Krieviju Viņi pameta savas kolonijas viņu liktenim,
Krievu valdnieki varjagi pārtautojās un atsvešinājās no
zviedriem. Zviedriem palika tikai lokāla interese uz Baltiju.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītām Latvijas Universitāte).

11. lekcija.

No šiem laikiem Latvijā arī šis tas uzglabājies. Ta

kā naudu ar dažādiem nomināliem un valodām bija ļoti

daudz un vietējie iedzīvotāji neprata viņas lasīt, tad biezi

vien sīku sudraba naudu pārkausēja 100-200 gramu

smagos stieņos, ku rus lietoja pēc svara. Arī svari ir

atrasti. Zviedrijā atrasti apmēram 34, bet Kurzeme, Vid-

zemē un Igaunijā ap 20. Tie ir ar diviem kausiem un

nākuši no austrumiem. Līdz ar
atrasti atsvari,

kun ir no dzelzs, svina un bronzas. Sī svaru sistēma

gājusi tālu ceļu. Vispirms viņa aizgūta no Grieķijas uz

Mezopotamiju. Par pamata vienību kļūst drachma, kura

svēra 4,25 gramu. Šo vienību pareizinot 96 reizes, mes

dabūjam t. s. Irākas mārciņu, kura sver apmēram 4U5

gramus. No šejienes krievi aizguvuši savu svaru sistēmu

ar mārciņu un 96 zolotņikiem. Tai pašā laika si arābu

svaru sistēma bija spēkā arī Latvijā un Zviedrija. Ļoti īn-

„Augstskola Mājā" Nr. 35.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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teresanti būtu . izzināt, vai šī svaru sistēma attiecībā uz

naudu pazīstama arī mūsu vecajās krimināltiesībās.
Nobeidzot vikingu laikmeta apskatu, mums jārada

vispārēju vikingu kultūras tipu. Tipisks vikings bez šau-
bām bija Egils Skalagrinsons. No vienas puses vikingi ir

ģeogrāfisko atklājumu autori. Viņi ir tie, kas jau sen

pirms Kolumba atklājuši Ziemeļameriku, kuriem līdz 13.
g. s bija Grenlandē sava kolonija un kūpi izdarījuši pirmos
ziemeļpola pētījumus.

Tā kā katra kultūra rodas sintezējot viņu ar svešu,
nacionālo ar internacionālo, tā arī vikingiem pieder kul-
tūras komivojažeru loma. Viņi no dienvidiem un rietru-

miem aizguva visu to, kas tur bija ņemams, ko viņi varēja
saprast un piesavināties. Bez šaubām viņi no turienes

aizguva daudz ārišķīga, jo kā dabas tauta viņi mīlēja
ārišķīgo. Viņi aizguva arī netikumus, starp citu daudz-

sievības netikumu un ierīkoja Krievijā lielus harēmus. Tas
ir pilnīgi saprotams, jo vikingu poēzijā mīlestība nav-sa-

stopama. Viņi nepazīst dvēselisko mīlestību, bet tikai t. s.

brīvo mīlestību un mīlestību pret laicīgām pārejošām vēr-
tībām, kā zeltu un sudrabu, dārgiem audumiem. Viņi ne-

atzīst uzticību sievietei un katrā braucienā ņēma sev līdz

jaunu sievu. Viņi ir gar. līdz nāvei uzticīgi pret savu kapa
vadoni, pret pulka priekšnieku. Šīs uzticības paraugs ir

lēņu kunga un lēņu vīra attiecības. Kara draugs seko
savam vadonim nāvē. Vikingi ir dzimuši valdnieki. Viņi
neatzīst to, ko sauc par subordināciju. Kad Luaras franči

vikingiem prasīja, kas ir viņu kungs, tad viņi atbildēja, ka

kunga nav, ka viņi visi ir līdzīgi. Ja viņiem bija priekš-
nieki, tad tie reizē arī bija zobena un asins brāļi. Viņu
kultūra ir tipiska vīriešu kultūra. Ar to izskaidrojams, ka

tikai ierocis modināja cienību un tikai ar ieročiem viņi
valdīja. Ta ir fiziski un garīgi stipra kultūra, kurā nav

vietas vergiem, kropļiem, vai sociāli pagrimušām tautām.

Vikinga nodarbošanās bija karot, braukt pa jūru, tirgoties
un jaupīt. Tikai vikingu laikmeta beigās, kad viņi no

pārāk biežiem sirojumiem sāk zaudēt savu nacionālo seju,
parādās maigāki vilcieni šīs kultūras dabā. 10. g. s. beigās

vikingu dzejnieks Kormaks sāk apdziedāt ari sievietes,

mīlestību, parādās dabas mīlestība. Līdz tam viņi pazina

tikai trakojošo, bangojošo jūru un citas dabas viņi ne-

pazina. Vēlāk parādās mīlestība uz kluso dabu, uz ainavu.

Tiklīdz vikingi zaudē savu raksturīgo, līdz ko viņi tiek

ierauti Rietrumeiropas kultūras ciklā, viņi zaudē savu bez-

bailību savu stingro raksturu, savu brīvības mīlestību,

vini paliek gļēvi un līdz ar to nav spējīgi vairs iekarot.

Vi'ni zaudē vienu pēc otras iekarotās valstis un provinces

un ir spiesti atteikties no savas lielās pasaules politikas

un atvilkties atpaka| savā Skandināvijā. Visu, ko viking,

devuši pozitīvu, vini varēja dot tikai pateicoties savai lielai

oraanizācijai. Lai gan liekas, ka viņu kultūra bija aristo-

krātiska, tomēr oligarchijas te nebija. Karalis bija „solo

rex verbo". Parasti viņi devās sirojumos pa maziem pul-

ciņiem Katrs pulciņš sastāvēja no vadoņa un viņa per-

sonīgiem draugiem, kuri bija savā starpā saistīti ar zverastu.

Mp šo kodolu parasti piesaistījās klāt vieglu dienu meklē-

tāji un ceļa gājēji
Svešās zemēs šīs atsevišķās kara draudzes apvieno-

jās t s lielā pulkā. Virspavēlniecība sākuma piederēja

tikai' karaļa nama locekļiem. Tomēr šī „jarla" — virs-

pavēlnieka - vara nebija liela. Kara spēku iedalīja vien-

kārši karogos. Šo iedalījumu karogos pazīst ari seno

latviešu kara spēks. Viņi bija apmācīti ka ra maks aun

viņiem bija arī sava kavalerija. Viņi prata celt pilis un

ieņemt tās ar ka ra
mašīnām apsēžot. Viking, iemācīja

braukt ar burām, kalt naudu v. t. t.

Kara spēks bija ne tikai militāra, bet arī politiska

organizācija. Katrs kara spēka loceklis bija balsstiesīgs

kopējā sapulcē. Šī ka ra vīru sapulce bieži vien velēja ne

tikai kara vadoņus, bet arī karaļus. Kad kapa spēks ap-

metās svešā zemē, viņi izlozēja iekaroto zem. starp priekš-

niekiem un ka Fa vīriem. Tā radās muižas un muižnieki.

Troņa mantošanas kārtība bija dažāda. Bieži vien mantoja

vecākais dēls, vai arī kā karālis velējas.

No šī mazā apraksta vien redzam viņu nozīmi. V.ņ.

ir pāreja no pagāniskās senatnes uz kristīgiem laikiem.
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Viņu pēdas uzglabājušās visur. Skotijas piekrastē nav gan-
drīz nevienas salas, kurai nebūtu ziemeļnieku nosaukuma.
Arī dažām Anglijas grafistēm, ka Nordenlendai, Skangen-
lendai ir vikingu nosaukumi. Ari tik pazīstamais vārds
Derbi ir vikingu vārds.

Pilskalni.

Rodas jautājums, ko viss tas var dot Latvijas tie-
sību vēsturei. Jāsaka, ka šis ir viens no izcilus laikme-

tiem. Vikingi iemācīja tautas un valstis celt pilis un pil-
sētas. Pirmās mūra pilis celtas tikai no vikingiem. Ja

apskatam, kas Latvijā uzglabājies no vecajām pilīm, tad

dabūnam pārsteidzošu ainu. Šī statistika ir nobeigta
un no tās redzams, ka Latvijā ir pavisam 277 pils-
kalni un 61 pilene. Kurzemē 61 pils un 31 pilene
(pilene ir neapcietināta pils, kurās kara gadījumā paslēpa
mantas un lopus), Zemgalē 15 pilis un 5 pilenes, Sēlā

28 un 5, Latgalē 84 un 8, Vidzemē 20 un 13. Pilskalns
nav nekas cits, ka toreizējai kapa technikai piemērots cie-

toksnis, apbruņots pēc toreizējās kara likumiem,
celts stāvā krasta unatdalīts arpurvu vai ezeru. Latvijā irapmē-
ram 520 pagastu, bet agrāk pagasti droši vien bija daudz
lielāki. Varam pieņemt, ka gandrīz katrā pagastā bija
pils. Sie pilskalni vēl nav izrakti pēc visiem archaioloģijas
likumiem. Apmēram 3 ir tikai pavirši izpētīti. Tādēļ
pirms neesam izpētījuši lielāko daļu mūsu pilskalnu, mēs

nevaram pilnīgi droši spriest par vikingu kultūru Latvijā.
Sais pilskalnos atrodas Latvijas senatnes nerakstītā vēsture.
Sada piļu celšana var notikt tikai stingri organizētā sabie-
drībā. Šādos novados

— kastelaturās — bija vajadzīga
stingra politiska un militāra organizācija. Pats vārds poli-
tika (no grieķu polis pilsēta) liecina, ka Grieķijā un

vēlāk arī Romā nodibinājās t. s. valstis-pilsētas.' kuras
pārvaldīja pilskungs ar saviem vīriem, — labiešiem, de-
smitniekiem v. t. t.

Lai gan pilskalni vēl nav izpētīti, tomēr var spriest,

ka Zemgalē un Kurzemē pilskalniem ir bijuši mākslīgi

uzbērumi, kuri dažreiz bija ļoti augsti. Pilis cēla upju

krastos, jo purvos un mežos viņas celt bija neērti. Archaio-

logi domā, ka pilskalni nav bijuši izmētāti bez bet

ar zināmu topogrāfisku nogrupējumu. Balodis doma, ka

Krievijas-Latvijas etnogrāfisko robežu aizsargājušas 2 pils-

kalnu rindas šādā kārtībā: Ludza,_ Pitele, Zilupe, Istra un

otrs topogrāfisks nogrupējums pašā Latgales vidiene, kas

atbilst zināmiem administrātīviem centriem, proti Trikates;

Piebalgas-Gulbenes-Bērzaunes, Lubānas; Lūdzas un Raz-

nas; Rušāms. Arī Kursā pilskalni bija novietoti pa grupām

dienvidos pret Lietavu un ziemeļos pret lībjiem. Dažiem

pilskalniem blakus bija t. s. senpilskalni. Tādi ir Dzēr-

benē, Ludzā v. c. Bez tam katram pilskalnam tuvējā

kalnā parasti atradās kapsēta. Kādā pakalna atrastas

830 kapu vietas no 10.—14. g. s.

Apkārt pilij bija nometne. Tā bija t. s. pils sēta.

Šādas pils sētas bijušas Mežotnē, Tērvetē, Dobelē. Daži

domā, ka šo Latvijas raksturīgo pils sētu radīšana noti-

kusi zem krievu pilsētu Kokneses un Jersikas iespaida.

Šīs divas bija krievu kņazu pilis un pilsētas.

Interesantu domu šai ziņā izsaka dāņu pētnieks

Hanzens. Tā kā Latvija dalījās pils novados jeb kastela-

turās, tad tas liecina par pilskungu militāro monarchu

raksturu, kas ir pretstats igauņiem, kuriem ir territorials

iedalījums. Latviešiem bija daudz piļu un tās bija mazas,

turpretim igauņiem piļu bija maz, bet tas bija labi apcie-

tinātas ar mūra vaļņiem. Pretstatā latviešu kungu pilīm

te bija ļaužu pilis.' Tikai tā var izskaidrot to, ka latviešu

cilšu vadoņus sauca pils vārdā, kā Viesturs no Mežotnes

v. t. t. Tomēr nekādā ziņā mūsu senos kungus nevar

pielīdzināt monarchiem. Tas būtu nevesturiski uztverts.

Viņi bijuši gan militārizēti, jo citādi nevar izskaidrot lielo

pilskalnu daudzumu, bet ne absolūti monarchi. Rodas

jautājums kādēļ Latvija bija militārizēta un kas nodibi-

nāja šo iekārtu. Uz to var atbildēt vienkārši. Vāciem ienā-

kot, Latvija atradās daudzu iespaidu sfaira. Latvija jau

toreiz bija kā tilts starp daudzām valstīm, tautām un ta
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ir viņas nelaime. Viņā iebruka gan igauņi, gan leiši un

tādēļ bija jāceļ daudz aizsargu līdzekļu. Latvijas tautas
nekad savā vairumā nav dzīvojušas ciemos, bet gan cie-

matos jeb viensētās. Ciems nekad nevar palīdzēt pret uz-

brukumiem, bet gan palīdzēt var tas, ka ļaudis dzīvo
viensētās mežos, kups viņus grūti atrast un ja pagastā
ir kāda pils, kur var uzbrukuma gadījumā patvērties.

Tā tad Latvijas nometņu tips atvasināms no toreizējā
Latvijas starptautiskā stāvokļa, jo pēc viņas centās vairā-

kas tautas un kultūras.

_

Kas latviešus iemācījis sagatavoties karam, to nevar

pierādīt. Ir tikai netieši norādījumi. Kurši un zemgaļi
bieži atradušies vikingu varā. Vikingi te nometušies pat
uz dzīvi un viņiem še bijušas savas kolonijas. Ja šie dāņu
un zviedru iekarotāji gribēja savu dzīvi nodrošināt, tad
tiem vajadzēja stipras nometnes kur apmesties kara drau-

dzēm, nodokļu piedzinējiem un tiesnešiem miera laikā.
Tādēļ jāpielaiž, ka vienu daļu piļu cēluši dāņi un zviedri.
To apstiprina arī daži fakti. Latvijas vēstures avoti sākot
ar 1253. g. lieto zviedru terminu „sokunge" un savieno-

jumos „Borgsokunge, klotsokunge, dorfsokunge", kas pēc
būtības atbilst vācu vārdiem Burggebiet, Kletgebiet un

Dorfgebiet. Sokunge ir zviedriski draudze, uzbrukums.

Izskaidrojams tas ir tā, ka šo Latvijas zemju iedalījumu
skonos jeb draudzēs un iecirkņos vācieši atraduši jau
priekša 12. g. s. beigās. To bija sadalījuši vikingi, kuri še
cēla savas pilis un līdz ar pilīm territoriju sadalīja nova-

dos. Sim vārdam atbilst latviešu draudze, kura ir mili-
tāri politisks

_

iedalījums. To apstiprina tas, ka draudzes
robežas ir ārkārtīgi vecas un tās nav nodibinājuši vācieši,
nrī tagad latviešu valodā stipri vulgarizētais vācu kungs
nav vācu radīts, bet tam ir liela vēsturiska pagātne. Zvie-
drijas sauca koni un viņu pēcnācējus koning. Šis
ir dzimts vecākais un to aizguvuši ne tikai latvieši, bet arī
igauņi, somi, leiši un pat krievi.

v-

Ja ,apskatām Latgali 13. g. s , tad redzam, ka Se-
teKle sēdējis Rūsinus-Rūsiņš. Šis Rūsiņš nav bijis nekas
cits, ka

seno vikingu pēcnācējs, jo krievi viņus sauca

par rusiem. To pastiprina ari galotne ing, kura ir vikingu.

Bez tam Latgales kungu starpā bija Tālivaldis, Visvaldis

un vesela galerija vārdu ar galotni valdis. So galotni iz-

skaidro ar zviedru iespaidu. Polocka 965. gadā sēdēja

zviedru ķēniņš Ragnvaldis, kas krievu mēle bija Rogvolod,

tāpat kā' Visvaldis Vsevolod. Tālāk vesela grupa vārdu ar—

vara: Vārdots, Vargribis v. c. Arī tas izskaidrojams ar

zviedru Ingvara, Ivara v. c. iespaidu. Bez šaubām šie

jautājumi nav absolūti skaidri. Romā pretim kungam —

dominus — stāv vergs — servus. Kungs ir no galvas līdz

kājām apbruņots ar visādām tiesībām, turpretim servus ir

pilnīgi kails.' Šī starpība kā starp melnu un baltu rak-

sturo pirmatnējās attiecības un ir novērojama arī Latvija,

acirnredzot zem zieme|nieku iespaida. Ziemeļnieku kungam,

karalim — cilvēkam - kas nodarbojas ar karu, tirdznie-

cību un sirojumiem, stāv pretim vergs
— drellis, no senas

ziemeļnieku formas drāll. Latviešiem šis vārds nav uzgla-

bājies, bet no viņa atvasināts verbs drellēt, kas nozīme

strādāt ārkārtīgi grūtu fizisku darbu. Verdzību nodibināja

kara gūsts, noziedzība un parādi. Vergam nav tēva, viņš

nav tēva dēls, bet kalpa vīrs. Vergi bija dārgākā vikingu

tirdzniecības prece. Šādi tirgi bija Briselē, Dublinā un ari

Grīvā Movgorodas tuvumā bija vesela vergu pilsētiņa —

Drelleborg vergu jeb dreļļu pils, krieviski holopij

gorodok. No šejienes vergus izpārdeva pa visu Krieviju.

Gotlandē atrastas Vidzemes un Kurzemes sieviešu rotas

lietas. Arī Zviedrijā vairāki vietu vārdi norāda,, ka te ir

bijuši igauņu, kuršu un zemgaļu vergu ciemi. Sīm svešam

verdzenēm,' ku ras pret savu gribu bija spiestas dzīvot pil-

nīgi svešos ļaudis ir ļoti liela nozīme savu ieradumu,

reliģisko uzskatu un arī tiesisko normu pārvietošana no

vienas valsts uz otru.

Vikingi nodokļus sadalīja pa deguniem un tadeļ tos

sauca par degunu nodokļiem. Kas nevarēja maksāt, tam

nogrieza degunu un tas līdz ar to palika par drelh. Otrs

drellības cēlons, kā jau teicu, bija ka ra gūsts un trešais

bija noziegums. Katru noziegumu pārvērta nauda-Busse.

Kas nevarēja nozieguma cenu samaksāt, to vai nu izrai-
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dija no valsts, vai arī notiesāja par vergu. Šis termins

vārgais sakrīt ar gotu gavarbiam — velnam līdzīgais, kas
aizdzits no ciema mežā. Tā tad dažos gadījumos notiesāja
par drelli, bet dažreiz padzina no ciema mežā. Šādu

pa-
dzītu beztiesisku pilsoni sauca par vergu.

Senie satiksmes ceļi.
Viena zinātnieku daļa domā, ka baltu tautas nāku-

šas no Vislas apgabala. Tā kā tur viņi nevarēja iemācī-
ties kuģniecību, tad kuģniecībā viņu skolotāji bija vikingi,
Kuģis nav latviešu vārds, bet atvasinājums no frīzu valo-
das kog. No frīziem zviedri pārņēmuši savu kugg un no

pēdējiem latvieši.

Toreiz nebija kuģi, bet tikai liellaivas ar kurām brauca
pa juram un upēm. Sakarā ar to paceļas jautājums par
senajiem satiksmes ceļiem. Ziemeļnieku sāgās ļoti bieži
minēts austrumu ceļš — ACJSTR VEG pa Daugavu un

Dņepru. Krievi viņu sauca par ceļu no Varegilns uz

grieķiem.
Otrs sens satiksmes ceļš ir t. s. VIA SEMIGALORUM

pa Lielo upi, kas savienoja Baltijas jūru ar Lietavu. Uz
sis upes celta pilsēta Jelgava. Tas nav latvju, bet lībju
vārds, kas mums rada lielas grūtības. Turpretim senais

nosaukums Jelgavai bija Mītava.
Ka trešais ceļš, kas savienoja gotlandiešus ar Krie-

viju bija krievu ceļš — VIA RuTENORUM.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lās tam Latvijas Universitātē).

12. lekcija.

Šis ceļš gāja no Daugavas grīvas uz Pleskavu pa di-

viem variantiem. Viens variants gāja no Daugavas grīvas

pa Gauju līdz Siguldai un tālāk uz Alūksni, Isborsku un

Pleskavu, virzīdamies paralēli Rīgas-Pleskavas šosejai.

Otrs ce|š gāja uz Tērbatu, pa Mētras upi un Peipusa

ezeru. .. . , . ,

Pa šiem ce|iem gājuši vikingi, jo par to liecina Liel-

upes un Gaujas nosaukumi - Livlāndische und Kuilan-

dische fla. Vikingu laikā fta -f\ nozīmēja upe. Bez

šaubām vikingiem bija arī savas piestātnes. Viena pie-

stātne un tirgus vieta bija Mārtiņa sala Daugava, kuru

agrāk sauca Martinsholm. Jersikas nosaukums no gerzek,

(vikings, kas ce|o uz Krieviju). Tāpat arī vesela rinda ci-

ļu nosaukumu kā Osel (zviedriski Eisisla) un Igaunijas

krasta nosaukums Vīka (zviedriski jūras līcis) liecina par

senām vikingu nometnēm.

„Augstskola Mājā" Nr. 36.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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Ziemas ceļš gāja pa ledu uz augšu un vasaras ceļš
uz leju pirmajos pālos ar laivām. Starp Daugavu un

Dņepru ir t. s. valki, kas bija vietas starp divām ūdens

šķirtnēm. Še vikingu preces pārvilka īpaši vilcēji, kuri sa-

ņēma zināmu atlīdzību.

Lībji jautāja Meinhardam cik maksā vadmala un sāls.
Sāls bija nepieciešama prece un tai pašā laikā viņu
lietoja arī kā maiņas līdzekli resp. naudu. Sāli ieveda no

Gotlandes. Vēl noteiktāki naudas lomu spēlēja vadma-
la. Vadmala senatnē nozīmēja noteikta mēra audekla ga-
balu. Norvēģi un islandieši ražoja šo preci lielā vairumā.

Nauda bija arī lopi. Arī romiešu vārds pecunia nav ne-

kas cits, ka atvasinājums no pecus — lopi. Latviešu
vārds nauda aizgūts no ģermāņu valodas. Ziemeļnieku
naut nozīmē lops, anautr — vērtiga prece. Arī krievi

lopu nozīmē dažreiz lietoja šo ģermāņu vārdu. Maskavā

savā laikā bija t. s. Nutnij dvor
— lopu sēta.

Uz šī pamata arī pazīstamais valodnieks Mīlenbachs
teica, ja sakām parādu piedzīt, tad tikai tāpēc, ka senāk

parāds bija lopi, kurus varēja piedzīt un aizdzīt.

Tautas dziesmās pastāvīgi atkārtojas formula rudzi-
mieži un mieži-rudzi. Izskaidrot mēs varam to vienīgi
tā, ka savā laikā šīs labības sekoja viena otrai cieša se-

jas kārtībā. Ja meklējam tālāk kur šāda sējas kārtība

pastāv, tad dabūjam, ka tā ir dāņu trejlauku sistēma. At-

matu apsēja ar miežiem, miežiem sekoja rudzi un tad at-
kal atmata. Šādu apsētu lauku sauca par vangu un visu
šo sistēmu par Tre vangs brug treju vangu lietošana. Šis
vārds iespiedies visās baltu valodās. Leišu valodā vanga
nozimē tīrumu, ganību, prūšiem tā bija pa pusei uzplēsta
birze, latviešiem pļava, zviedriem wong ir lauks, pļava.
Vietu vardi ar galotni vang sastopams visās baltu un ģer-
māņu zemēs. Prūsijā irApšvanga, levanga, Vangas ciems,
nrī mums ir vecs vietas vārds Alšvanga, kas nozī-
mē alkšņu vanga. Sī radusies caur to, ka trejlauku sistēmā
atmata pārvērsta par ganību un vēlāk apaugusi ar alkšņiem,
rrof. Endzelīns domā, ka visur tur, kur Vidzemē sastopāmi
vietu vardi

— vanga tās ir liecības par kuršu kolonizācijas

strāvām no Kursas uz Vidzemi. Tādas vangas ir Kri-

muldā Vangas leja, Limbažos Vangas pļava, Ikšķilē Uz-

vanga v. t. t.

Šis ir ļoti svarīgs kultūras domicils, jo viņš rad'j ci-

tādi nekādi nepieejamos kolonizācijas ce|us, pa kuriem

kurši virzījušies uz ārzemēm un līdzi sev atveduši vangas

nosaukumu. Ārpus Kursas šis vārds dabūn citu nozīmi.

No šī piemēra redzam cik liela nozīme ir vienkāršai

tautas dziesmas formulai vēstures pētīšanā. No tas mes

dabūnam zināt, ka kurši pratuši zemkopību un saimnie-

kojuši pēc trejlauku sistēmas. Tomēr blakus šai trej-

lauku sistēmai pastāvēja divlauku sistēma, pie kam ari

trejlauku-sistēmu ne vienmēr izveda konsekventi.

Vēl apstāsimies pie vārda Kiligunda. So vardu lie-

toja Ziemeļigaunijā, Sāmsalā un Kursā. Tam atbilst So-

mu Kihlakunta, kas tagad nozīmē apriņķi somu valodā.

Igauniski tam atbilst Kihelkond, kas nozīmē Kihelkond

draudzi un vēl 16. g. s. zviedru dokumenti šos abus ter-

minus tulko kā Gislalagh. Gisla zviedriski ir tas pats,

kas vācu Geisel — ķīlnieks. Zviedru gisla atbilst somu-

ugru vārdam kihla Somiem kihla ir līgums nodrošināts

ar svinigu solījumu. Lībji šo vardu pārņem ar to pasu

nozīmi kā zviedriem, proti ķīlnieks. Latviešu draudze ir

tas pats kas igauņu kond. Tā tad vārds koligunda lie-

cina, ka tas ir bijis administratīvs zemes iedalījums, kurs

radies vikingu laikos un tas bija novads ar pili centrā, kas

varēja slēgt un slēdza publiski tiesiskus līgumus ar vikin-

giem (mieru, sāka karu v. t. t.) un nodrošināja tos ar

ķīlniekiem. Ķīlnieks kā līguma garantija ir visparastākā

parādība. Vēl 13. g. s. vācieši savos kara gājienos pa-

stāvīgi centās nodrošināt mieru pieprasot ķīlniekus.

Baltu zemēs šim zemes administratīvam iedalījumam

atbilst draudze. Tā tad vienam pašam jēdzienam tekstos

var būt dažādi vārdi un dažreiz nākas |oti grūti to izprast.

Vācu tekstos šo pašu jēdzienu apzīmē ar vārdu Burg-

aebiet. Tā tad kiligunda un latviešu draudze ir viens

un tas pats institūts, proti pils novads, kuru pārvalda

pilskungs ar savu ka ra draudzi. Kara
laikā šo draudzi
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iesauc pili karā kara Zaudēšanas gadījumā dod kllnie

Krievu kultūras iespaids.
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Ka vienig, v.ņam p.eder tiesības savus kalpus

lībj'us kristīt, vai nē un piedzīt, vai nepiedzlt meslus. Tā-

dēļ arī saprotams, kādē| pāvests Klements 3. kādā
1183. g. dokumentā saka, ka pirmā vācu bīskapija atro-
doties Krievijā.

Tā tad Austrumlatvija juridiski bija Krievijas pro-
vince. 1209. g. Jersikas pareizticīgo baznīcā Koknesē mi-
nēts diakons Stefans — latvietis. Acīmredzot daži latvieši

jau toreiz bijuši kristīti un bijuši pat latviešu garīdznieki.

1212. g. Jersikā notika miera saruna starp Polockas
Valdemāru un bīskapu Albertu, piedaloties arī lībju un

latvju pārstāvjiem. Šai konferencē, kura draudēja iz-

vērsties par kapu, lībju un latvju pārstāvji lūguši Vladimiru

atļaist viņus no krievu jūga. Beidzot krievi un vāci no-

slēguši līgumu, kura galvenais noteikums bijis tas, ka

krievi uz visiem laikiem atsakās no suverenitātes tiesībām

uz Lībiju un Latgali. To viņi darīja tāpēc, ka šim lī-

gumam sekoja militāra konvencija pret Lietavu un tirdz-

niecības līgums par kuģošanas brīvību un tirgošanos pa
Daugavu.

Cits stāvoklis bija Tālavai. Caur Tālavu gāja svarīgā
Gotlandes tirdzniecības artērija — krievu ce|š uz Pleskavu.
Tā kā leiši bija saņemti Tālavas kungu gūstā un blakus
novads Imerija bija kristīts, tad tālavieši seko lībju un

latviešu piemēram un slēdz līgumu ar vāciem. 1214. gadā
Tālivalda dēli ierodas Rīgā un atdodas Rīgas bīskapa
varā. 1216. gadā tomēr krievi nāk uz Latgali, lai ievāktu

savus parastos meslus. Tā kā latvieši pretojas, tad viņi
aizdedzina dažas pilis. 1224. g. Novgorodas un Pleskavas
krievi slēdz ar vāciem līgumu un vāci atļauj krieviem

atkal ievākt meslus. 1228. g. vāci no jauna apstiprina
krievu tiesības uz mesliem un tāpat 1268. gadā. 1285. gadā
vāci esot Alūksnē nosituši 40 krievu nodokļu vācējus.
Vēlāk krievi atņēmuši no vāciem 24.000 zvērādiņas, lai

atriebtu 40 kritušo nāvi. Nav neviena dokumenta, ar

kūpu krievi būtu labprātīgi atteikušies no savām suvereni-

tātes tiesībām uz Tālavu. Tāpēc kļūst saprotams tas, ka
16. gadu simteņa sākumā sākās atkal ilgāki kapi ar Krie-
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viju un krievu cari atjauno savas pretenzijas uz Tālavu

un pieprasa par visiem šiem gadiem meslus.

Latvieši savus kapus pielidzināja zemei. Austrumos

vēlāk ieviešas t. s. uzkalniņu kapu tips. Tas ir kaps ar

uzbērumu apmēram metru augstumā. Archaiologi domā,
ka šis kapu tips aizgūts no krieviem. Arī kapu inventārs

atbalsta šo domu. Raunas kapu izrakumos atrasti krievu

krusti ar krāsainu glazūru v. t. t.

Tādi ir piemēram kristīt, krusttēvs, krustmāte, baznīca,

tāpat kūms, grēks, gavēt, tulks, svece, zvanīt, līķu pagrabs
Tas viss liecina, ka latvieši neapšaubāmi bijuši kri-

stīti jau pirms vācu ienākšanas. Tomēr netikai kristīgo ti-

cību esam guvuši no krieviem. Arī iedalījums nedēļa ir

krievisks. Tas nozīmē dienu, kad nekā nedara. Tā ir

svētdiena. Ponedeļņik ir diena pēc svētdienas. Latvieši

to tagad lieto citā nozīmē. Vārds Alūksne cēlies no krie-

vu Olista, ko būs pazinuši jau 8. g. s. 1228. g. Nov-

gorodas kronikā minētas Cēsis ar nosaukumu Kesj. Otrs

vārds Cēsīm ir Wenden. Tas nav latviešu vārds.

Tas pats sakāms par krievu misionāriem Austrum-

latvijā. Daži vācu pētnieki to grib noliegt. Viņi saka, ka

ar vietējo iedzīvotāju piekrišanu krievi aiz reliģiskas greiz-
sirdības sākuši sludināt kristīgo ticību politiskos nolūkos.

Šis apgalvojums nav pareizs.
Bez šaubām kristīšanas aktam bija arī polītiska no-

zīme. Reizē ar kristību visi kristītie atdevās katoļu baz-

nīcas jūgā. Tā kā kristīšanu toreiz izdarīja lielā steigā,
tad jaunkristītie bieži sevi par kristītiem nemaz neatzina.

No katoļu viedokļa Austrumlatvijas iedzīvotāji bija pagāni.
Tas ir pilnīgi saprotams, jo kā zinām vāci uzkāra arī

zemniekus, kas pirms dažām dienām bij pieņēmuši kri-

stīgu ticību no dāņiem un zviedriem. No katoļu baznīcas

viedokļa krievi bija ārvalstu aģenti, kuru uzdevums bija
politiskos nolūkos sacelt jukas baznīcas valstī. Tomēr

mums nav ne mazākā pamata noliegt to, ka jau pirms
vācu ienākšanas Austrumlatvijas iedzīvotāji bija kristīti.

Pagasts.

No visiem šiem krievu oikonomiskās, reliģiskās un

juridiskās kultūras iespaidiem visilgāki uzglabājies institūts

ir pagasts. Neapšaubāmi, ka tas ir krievu vārds. Viņa

vēsture ir ļoti raiba.

Senatnē attiecībām starp valsti unpilsoņiem bija

daudz ciešāks, daudz konkrētāks raksturs. Ģermāņu ze-

mēs jau no seniem laikiem pastāv ieradums, ka karalis,

uzkāpdams tronī katrā ziņā dodas ceļojumā pa savu zemi,

lai ar to iepazītos. Tas ir dienesta ceļojums, kura katram

pilsonim bija tiesības nākt sakaros ar karali un sagaidīt

no viņa zināmus juridiskus labumus. Šis paradums bija

spēkā' arī Livonijā. Ordeņa mestri un bīskapi stādamies

amatā apceļoja savu zemi.

Senāk iegūstot īpašumus vajadzēja izdarīt t. s. Be-

sitzergreifung, t. i. faktiski saņemt savās rokās īpašumu

vai lietu (uzlikt roku). Tāds pārņemšanas akts bija arī

karaļa ceļojums, kura mērķi bija:

1) pārņemt valsti savā varā,

2) izdarīt vaists aktus un

3) spriest tiesu.

Šādos ceļojumos karalim brauca līdz augstākie ierēd-

ņi Tas ir t. s. ceļojošās administrācijas tips. Tā kā ka-

ralim dažreiz sekoja pat līdz 200 cilvēku, tad tādam lie-

Nevajaga protams iedomāties, ka šī ticība dziļi ie-

sakņojās tautas psīchē. Latvieši kristījās pa lielākai daļai
tādēļ, ka formēla iestāšanās pareizticībā stiprināja viņu
politisko stāvokli. Starp latviešiem jau bija arī pareizticīgi
garīdznieki. Viens no šādiem garīdzniekiem bija spiests no

Latgales vācu laikā izceļot. Viņš tur 1270. g. sarakstījis
Jāņa evaņģēliju slāvu valodā. Šis evanģeļijums glabājas
Maskavā un tur teikts, ka viņu rakstījis popa dēls Jurģis,
latvietis no Jersikas Novgorodā. Tas fakts, ka latviešiem

bija jau savi garīdznieki liecina, ka krievi interesējušies par
latviešu garīgo kultūru. To liecina tas, ka gandrīz visi

kristīgās ticības jēdzieni latviešiem aizgūti no krieviem.
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lam pulkam protams vajadzēja mājvietas un uzturu. le-

dzīvotāju pienākums tad bija karalim un viņa pavadoņiem

dot vismaz naktsmājas un tos uzņemt. Šo pienākumu

sauca par karaļa mielasta tiesībām — servitutum regis
— Gastung vai Gastungsrecht.

Tomēr tiem ģermāņiem, kas nāca tuvākos sakaros

ar Romu un iepazinās ar viņas lielisko administrāciju, uz-

ņemšanas veids pārveidojas. Šai ziņā novērojama diez.

gan liela starpība starp ziemeļu un dienvidu ģermāņiem-

Ziemeļģermāņu kultūra bija zemnieciski-aristokrātiska

un karaļus sauca par zemnieku ķēniņiem, turpretim dien-

vidu ģermāni aizguva daudz tradiciju no Romas impēri-

jas, jo kā dabas tauta viņa vispirms aizguva ārišķīgo,

spožo, grezno.

Franku karaļi uzskatīja sevi par Romas likumīgiem
mantiniekiem un tādēļ centās sekot viņu paraugam. Tā

drīzi franku valstī šis īpatnējais institūts — karaļa mie-

lasta tiesības — izdeidzās vai arī palika par tukšu for-

mu. Šīs tiesības drīzi vien piesavinājās daži karaļa

ierēdņi, ka margrāfi v. c. Turpretim ziemeļos šis insti-

tūts uzglabājas stipri dzīvs līdz pat 15. un 16. g. s. Lai

izprastu viņa jūridisko dabu, tad griezīsimies pie ziemeļu
tautām.

Morvēģi šo institūtu sauca Veizla no vārda veita — dot.

Pēc sen nodibinātiem noteikumiem karalis tur drīkstēja

apceļot valsti dienesta pienākumos reizi pa 3 gadiem ar

50 — 100 pavadoņiem. Viņš apstājās t. s. kungu sētās,
kur dzīvoja valsts ierēdņi (nodokļu ievācēji, tiesneši v. t. t).
Šis institūts Norvēģijā palika spēkā līdz 16. g. s.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītam Latvijas Universitātē).

13. lekcija.

Mr kristīgās ticības ievešanu šo pienākumu saka pra-

sīt bīskapi. Sevišķi tas notika tad, kad bija jāiesvēta kāda

jauna bīskapijas 'baznīca. Pirms došanās uz iesvētīšanu

bīskaps vienojās ar draudzes locek|iem, ka tie dos vīnam

mielastu. Šīs mielasta tiesības parasti sauca par procura-

tio Zviedrijā mielasta tiesības souca Gengārd, pie kam

arī šeit tāpat kā Norvēģijā jāizšķir karaļa un bīskapa mie-

lasta tiesības. Šeit bīskapam līdz ar 12 pavadoņiem baz-

nīcas iesvētīšanas dienā bija jādod uzturs 2 dienam un

naktīm līdz ar medus alu. Parastajās baznīcas vizitaajas,

kas notika pa 3-gadiem reizi bīskapu neuzņēma vis drau-

dzes locekļi, bet priesteri.

Karalim jau iepriekš ar rakstu bija jāpaziņo paga-

stiem un ciemiem kad viņš ieradīsies, kāds būs ceļojuma

maršruts, cik ilgi viņš uzturēsies, cik būs pavadoņu. Kad

karalis slimības dēļ šādā ceļojumā nevar doties, tad le-

„Augstskola Mājā" Nr. 37.

Tiesību zinātņu noda|a.
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rēdņi tomēr dāvanas ievāca. Tādā kārtā šis nodevas kara|a

uzturam pārvērtās par kārtējām. Sākot ar 1403. gadu

Zviedrijā viņas bija jau pārvērtušās par personīgu nodevu

galvas naudas veidā.

Šai mielasta nodevu attīstībā raksturīgi ir tas, ka

Zviedrijā blakus tām, kuras ņēma ik pa 3 gādiem reizi

attīstījās arī tādas nodevas, kuras ņēma katru gadu. Šī

paraša attīstījās zem dāņu tiesību iespaida. Vispirms pa-

stāvīgās nodevas par labu karalim sāka ņemt tanīs pro-

vincēs, kas bija blakus Dānijai. Arī to, ka šo nodevu maksāja
2 reiz gadā apzīmē par dāņu ietekmi. F\rī Dānijā jāizšķir

kara|a un bīskapa mielasta tiesības. Kara|a mielasta tie-

sības saucās servitium noctium vai arī procuratio domini

regis dc duabus noctibus. Šie nosaukumi liecina, ka ķē-

niņa mielasti ilga parasti 2 naktis.

Dānijā šai nodevai bija publiski tiesisks raksturs un

to pārcēla uz pagastiem. Ik pa 3 reizēm ieradās pats ka-

ralis, bet pārējos divos gados ieradās kara|a ierēdņi, kuri,

vāca nodevas 2 reiz gadā. Tās sauca procuratio aestalis

et hiemalis. Daži domā, ka nodevu ' ņemšana 2 reiz gadā

pieskaitāma senām ģermāņu tiesībām, jo arī Meklen-

burgas un Šverinas apgabalos izšķir precaria maior un

minor. Latvijā šis pirmais termiņš parasti bija Miķe|u dienā

un otrs 1. maijā.
Arī dažās Vācijas valstiņās šo nodokli ņēma līdz pat

jaunākiem laikiem 2 reiz gadā. Vēl 1500. g. dāņu karalis

ar 300 pavadoņiem brauca ļaudīs spriest tiesu un izpildīt
likumdošanas aktus. Ģermāņu zemēs šo nodevu parasti

sauca vienkārši Gastung, bet ir vēl daudzi citi nosaukumi
kā pernoctatio, hospitalitas v. c. Valodnieki domā, ka no

šī vārda Gastung cēlies krievu pogost un latvju pagasts.
Krievijā par gastiem parasti sauca vikingu tirgotājus, kuri

ieradās kādā vietā, pirka, pārdeva, rīkoja, dzīres un paši

piedalījās vietējo iedzīvotāju dzīrēs. Tāpēc vēl tagad dažos

Krievijas apgabalos par pagastu sauc iebraucamo vietu

pilsētā, kur var dabūt labi paēst, un padzert.
Pirmo reizi Krievijas avotos pagasts kā nodevu in-

stitūts pieminēts 947. g. Šai laikā lielkņaze Olga brauca

amata darīšanās uz Novgorodu un kā kronists stāsta tā

uzlikusi iedzīvotājiem pagastus un meslus, Arī vel 16. g s.

dokumenti liecina, ka Ziemeļrietrumkrievijā par pagastiem

saukuši vēl 16. g. s. tiesu nodokļus.

Rodas jautājums kādēļ Krievijā attīstījās nodokļi ar

ģermāņu nosaukumiem un kas šo nodokli nodibinājis un

ievedis Uz to somu pētnieks Alikorporents atbild, ka cita

nosaukuma nevar būt, jo šo nodokli krieviem uzlikuši vi-

kingi. Tāpēc šo nodokli pazīst galvenā kārtā Ziemeļrietrum-

krievijā un tāpēc šis vācu nosaukums. Tā kā starp vikin-

giem bija karali un karaļu dēli, tad acīmredzot viņi pēc

savas
dzimtenes paradumiem arī Krievijā reālizēja savas

mielasta tiesības. Tā kā pirmie kņazi bija vikingi, tad sis

process ir pilnīgi saprotams. Tā pagastu institūts kopa ar

krievu kņaziem iespiežas arī Latvijā.

Pagastu iekārta Rūsu kungiem Krievijā bija para-

dums parasti rudeni doties na poļudje — ļaudis. So brau-

cienu centrs bija Ķijeva No turienes viņi devas talak uz

ziemeļiem, Austrumlatviju v. t. t. Sie braucieni bija savie-

noti ar gada tirgiem, kuros satikās aizjūras vikingi kara

draugi un arī arābu tirgotāji. Visi viņi nometās zināmas

nometnēs un rīkoja dzīres. Ar laiku šie pagasti, šīs nodevu

nomaksas un tirgus vietas kļūst par zināmiem administra-

tīviem iedalijumiem. Lauciniekiem pagasts kļūst tas pats,

kas Krievijas pilsētās simts. Kupcim jāiet uz simtu smir-

dām (krievu smerd, — nozīmē brīvu, bet sliktas kārtas

zemnieku) jāiet uz pagastu. ledalījums simtos un paga-

stos sastopams visās ģermāņu zemēs. Vācu nosaukums

ir Gauen. latīņu pagūs.
Šais ceļojumos pagastiem bija pienākums dot kun-

gam un pavadoņiem uzturu un klaušas. 1294. g. Dvinskas

arāmatā teikts, ka pagastiem jādod savas nodevas kārtīgi

un skaidri pēc vecas tiesības. Tā tad 13. g. s. pagasts

vairs nebija mielasta nodeva, bet administratīvs un tiesas

iecirknis Šai laikā mielasta tiesības nesauca vairs par pa-

aastu bet par perevāra. Perevāra sākumā bija kubls, kura

vārīja' medaļu. Vēlāk tā sāka saukt alus darītavu vispār

un beidzot par perevāru sauc mielasta iecirkni.98
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Tā tad 15. un 16
g. s. Krievijas pagasti dalās pere-

vārās. Šo perevāru pienākums bija dot 2 reiz gadā dzīru

nodokli. Ja kungs pats neieradās, tad viņam bija tiesības

prasīt šo nodevu naudā.

Sākot ar 15. g. s. krievu kņazi vairs paši nebrauca
ievākt nodokļus, bet sūtīja īpašus ierēdņus — nodokļu
ievācējus. Šos nodokļus ņēma no katras mājas — dūm

vai no katra arkla - rālo. Šos pastāvīgos nodokļus tāpat
kā mielasta nodevas kungs uzlika visam pagastam kopīgi
un pats pagasts to sadalīja pa ciemiem un arkliem. Tādu

nodokļu sadalīšanu pagastos pa galviņām krievi sauca

par porub. Šīs termīns pārņemts arī latviešu valodā kā

parobs. Šis vārds sastopams 1464.
g. Alūksnes draudzē,

kur kādā lēņu grāmatā ierakstīts ka izdots lēņos zemes

gabals, kurs atrodas Asviķu pagastā 3. parobā.
Krievijā pagasts sastopams tikai dažos apgabalos.

17. g. s. vairs nekur nelieto vārdu pagasts, bet tikai vo-

lost — valsts. Arī tagad pie mums pagasta māju bieži

vien sauc par valsts māju. Tā tad šis iedalījums bijis
pazīstams Austrumlatvijas iedzīvotājiem. Vēlāk krievu pa-

gasts dabūja citu nozīmi kā prihod— draudze. No sākuma

abas robežas sakrita, bet vēlāk iedzīvotāju skaitam pieau-
got izcēlās pagastos vairākas draudzes un draudze kļuva
par pagastu iecirkni. Latvijā turpretim draudze ir plašāks
jēdziens. Pagasta galveno baznīcu krievi sauca par pogost
pretitatā citām. Tāpēc vēlākiem krievu pagastiem civilais
un sakrālais nosaukums ir vai nu pēc kāda ciema, vai

pēc kādas baznīcas.

Krieviem pie baznīcas bija sevišķa piebūve, kuru
sauca shožaja izba. Latviešu terminoloģijā tam atbilst

saiešanas nams. Grumadot nozīmē sasaukt pagasta sapul-
ci saiešanas namos. Sakarā ar to, ka pagasts ieguva
draudzes nozīmi mūsu vēsturnieks Krodznieks nāca ar

teoriju, ka latvieši pagastus aizguvuši no krieviem nevis

pirms, bet pēc vācu ienākšanas. Tomēr šī teorija nav

pareiza.

Kronists Indriķis runādams par nodevām lieto 2 iz-

teicienus — cenšus et tributum. Cenšus bija privāttiesiska

nodeva — vāciski Zins, kas apgrūtināja atsevišķu arklu,

bet tributum bija publiski tiesiska nodeva, kas apgrūtināja
veselu apvienību — pagastu. Šo publiski tiesisko nodevu

latvieši saukuši par metekli jeb meslu. To sameta kopā
vesels pagasts. Bērzones draudzē 16. g. s. šo nodevu sau-

kuši arī par veltām no vārda veltīt.

Analizējot Indriķa kronikas nosaukumus jānāk pie

slēdziena, ka krievu laikos bija 2 nodevas: cenšus un

tributum jeb kungu tiesa un pagasta tiesa jeb meteklis

Ka šo pagasta nodevu Latvijā ieveduši krievi, bet ne vā-

cieši, tas redzams no tā, ka 1285. g. pēc krievu avotiem

vēl ierodas krievu mēslotāji Latvijā, lai ievāktu meslus nn

tributum.

Pirmo reizi pagasta vārds Latvijas avotos minēts

1295. g. Ja šo institūtu būtu nodibinājuši vācieši, tad viņš
būtu minēts daudzos miera līgumos, kurus toreiz slēdza

un arī viņam nebūtu krievu vārds.

Par kurzemniekiem Bīlenšt.eins aizrāda, ka tie lai gan

pazinuši pagasta vārdu, tomēr to nav lietojuši. Tā vietā

lietots vārds novads. To redzam no tautas dziesmām.

Kursā novads bija administratīvi tiesisks iecirknis, kupā

valdīja kungs un tur tiesāja un ņēma nodokļus. Arī no-

dokļus Kursā dažreiz saukuši par novadiem. Stenders

savā vārdnīcā saka, ka vārds novada grāmata atbilst pa

gasta jebvaku grāmatai Vidzemē. Bez tam Kurzemē vismaz

dažos apvidos pagastu saukuši par vaku. To redzam no

kāda 1341. g. dokumenta.

Kas ir vaka? Vakas vārds un jēdziens 20. g. s. gan-

drīz pilnīgi izgaisis. Vēl priekš kapa zemnieki runāja par

vakas mājām, vakas zemi pretēji muižas zemei. Jau 14. g. s.

bija pazīstamas vaku grāmatas. Vaka ir pazīstams vārds visām

somu-ugru tautām. Izrādās, ka tur no sākuma vaka bija

sakrālo tiesību institūts/ bet vēlāk šo terminu sāk lietot

arī laicīgo tiosību institūtiem.

Kas ir vaka pie somiem un igauņiem? Somi pazi-

nuši t. s. Ukon-vakka. (Jkon pie somiem saucās Pērkons.

Tā tad (Jkon-vakka bija Pērkona vaka. Tas bija pavasara

upuris Pērkonim, lai tas dod lietu sējas laikā. Vaka bija
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trauks, kurā uzglabāja šo Pērkonim ziedojamo labību. Šo

trauku ar labību izlika parasti uz kāda uzkalniņa, lai

Pērkons to redzētu. Kad labība sadīga, tad no viņas brū-

vēja alu, kuru lielos svētkos nodzēra. Vēlāk izzuda sa-

krālā nozīme un par vaku sāka saukt dzīres vispār. Daži

zinātnieki domā, ka šis institūts nav īpatnējs somiem, bet

aizgūts no skandināviešiem.

Vakas institūts sastopams arī pie latviešiem. Kāda

tautas diesmā teikts, ka Pērkonim jāziedo lāstu rudzu un

lāstu miežu. Tas, ka jāziedo vesels lāsts, liecina, ka tas

nav bijis individuāls, bet upuris. Tomēr latvieši

vakas nosaukumu nav lietojuši.

Igauņiem ir t. s Teņa vakka. Tā ir radusies no da-

žādu kultūru saplūduma. Pa daļai tā ir Sv. Antonija

kulta atlieka, kurai piejaūcas mājas garu kults. Pēdējais
ir t. s. Teņa kults un sastopams arī pie latviešiem.

Vakas laicīgā institūta nozīme. Rietrumsomijā vaka

bija katrs iegareni apaļš trauks. Somijā vispār par vākam

sauca visus beramos mērus un lai atšķirtu viņus vienu no

otra, tad pielika klāt vēl kādu citu apzīmējumu (mārkas

vaka v. t. t.). Tā kā nodevas muižai un baznīcai deva

galvenā kārtā labībā un tā ka pie mums šīs nodevas

sauca par sieciņiem, tad somiem šīs nodevas sauca par

vakām. Tādēļ ļoti pazīstami kļuva izteicieni ķestera vaka,

mācītāja vaka, junkura vaka. Arī pie igauņiem par
vaku

sāka saukt nodevu mēru un beidzot mēru vispār. Senos

dokumentos redzams, ka arī līgavas pūru saukuši- par

vakas naudu un par vakas dienu saukuši dienu pēc ka-

zām, kad līgavas pūru pārveda uz līgavaiņa māju.

Kāds sakars vakas jēdzienam ar pagastu? Interesants

Fakts ir tas, ka par „pagastu" iet runa arī senlatviešu

kristībās.' Rīgas saimnieciskās vēstures pētnieks Bulme-

rings domā, ka pagasts un vaka ir dažādi jēdzieni un in-

stitūti. Otrs uzskats ir tas, ka latviešu vāku grāmatu no-

saukums vedams sakarā ar vārdu vāks. Jāsaka, ka abi

šie uzskati ir nepareizi. Dokumentos vaku un pagastu
vienmēr lieto vienu otra vietā.

Raksturīgi, ka lībji pārņēmuši pagasta jēdzienu no

krieviem vienīgi viņa pirmnozīmē, proti kā nodevu.

Vēl 19. g. s. lībji vaku tulko ar pūru. Mūsu vārdam pūr-

vieta pie lībjiem atbilst vārds vakkamās-vakas zeme

Otra Bulmeringa teze, ka vaka ir atvasināts no

latviešu vārda vaga ir nepamatota. Vakas institūts izvei-

dojies par veselu tiesību normu sistēmu. Jo 14. g. s.

dokumenti runā par t. s. pagasta jeb vakas tiesībām. Ru-

nājot par pagastu mums jāizšķir pirmkārt kā publiski tie-

sisku apvienību, kuras ir pagastu dot un otrkārt ka valsts

ierēdņi vai dzimtas kungu, kuram ir tiesības pagastu sa

ņemt.' Pagastu dot vāciski cauc Vakke geben. Talak

jāizšķir termins pagastu turēt — Vakke halten. Kurzemes

bīskaps 1443. g. raksta, ka! nevienam uzpircējam nav brīv

pirms pagastiem ceļot no ciema uz ciemu. Tālāk ir pa-

zīstams izteiciens saukt pagastā, kungi sauca pagastā.
No šīs terminoloģijas redzam, ka pagasts pirms vā-

cu laikiem bija 1) nodeva, 2) maksāšanas termiņš,

3) pagasta ļaužu sapulce jeb grumada, jo Stenders saka,

ka pagastu turēt nozīmē ļaudis sagrurrtadāt.

Cilšu satvērsme.

Tiesību vēsturniekam ļoti svarīgas ir abas vecākās

kronikas, proti Indriķa* un Rīmju kronika. Indriķa kroni-

ka sarakstīta, latīņu valodā, bet Rīmju kronika lejasvacu

valodā. No šīm' kronikām varam izzināt to, ka Latvija

dzīvojušas blakus dažādas ciltis. Cilts satversme bija

spēkā Vācijā vēl līdz 12. g s. beigām. Viņa radusies tau

tu staigāšanas laikmetā. Toreiz cilts bija sabiedriskās

dzīves pamatforma. Kā etniskā vienība viņa bija apvieno-

ti ļaudis, kas cēlušies no vienām asinīm. Ciltī ieplūda

arī sveši elementi, bet cilts viņus asimilēja, dēnacionālizeja

un ievilka iekšā savā organizācijā. Nevien latviešu, bet

arī ārzemnieku vēsturniekiem uzkrīt tas lielais asimilācijas

spēks, kas piemita latgaļu resp. latvju ciltīm. Viņas uzsū-

kušas sevī veselu rindu vai nu noskaidrotu, vai arī neno-

skaidrotu svešu cilšu.

103
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Tā pie Cēsim 13. g. s. dzīvojusi neliela etniska vienī-

ba vendi, bet tagad no viņiem vairs nekas nav manāms.

■16. g. s. Rīgas virsbīskapība dalījās 2 lielos novados, pro-

ti latvju un llbju galā, kurš bija uz ziemeļiem no Gaujas.

Lībji ir asimilēti. Kuršu etniskā piederība nav absolūti

droša. f\rī šie kurši un viņu valoda izzūd jau 17. g. s.

Tāpat arī svešas etniskas vienības t. s. enklavas, kūpi

bija kapa gūstekni un ieceļotāji ir asimilēti. Tā tad sena-

jiem latgaļiem, letiem jeb latvjiem ir piemitušas lielas

asimilācijas spējas uzsūkt veselu rindu cilšu un pārkausēt
tās jaunā nācijā. Caur tādu asimilizāciju latvieši ir lielā

mērā dēnacionālizējušies. Latviešu nacionālā pašsajūta ir

zemāka salīdzinot ar blakus tautām.

Romas valstij sabrūkot cilts satvērsmē rodas jauns

posms. Romas ķeizara spožums iespaido ģermāņu ciltis

tās monarķizējot. Šinīs ciltīs parādās politiskas tieksmes

dibināt karaļa valstis. Ja mēs līdz tam runājām par t. s.

sīkām valstiņām — Kleinstaat, tad Romas ietekmē izvei-

dojās t. s. cilts valstis — Stammstaat, kas apvieno mazas

valstiņas.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītām Latvijas Universitāte).

14. lekcija.

Tādas apvienošanās tieksmes izgāja no Romas 2 pe-

riodiski sekojošos posmos: 1) Merovingu vilnis 7.-8. g. s.

un 2) Karolingu vilnis 9. un 10. g. s. No šiem centriem

šīs idejas aizplūda uz visām ģermāņu, ķeltu, slavu un

baltu ciltīm. . , k,al, lic

flrī tagad zināmas valsts satvērsmē iespaido blakus

valsts satvērsmi. Tā tas bija arī toreiz. Sākumā bija daudz-

kundziba, ku ra
radās apvienojoties vairākiem cilvēkiem.

Vēlāk no cilšu vecajo vidus izcēlās kāds spējīgs virs, kurs

sagrāba militāro varu savās rokās un nodibināja valsti.

Šāclu vadoni sauc dux, princeps, rex. Anglija daudzkun-

dzība valdīja lidz 9. g. s. Parasti daudzķundzība mainas

ar vienkundzibu. Pēc karaļa nāves vals . sadala delu

starpā. Pēc kāda laika rodas no dēliem kads spējīgāks,

kurš atkal apvieno valsti zem vienas varas, la /. g. s.

Merovingu viļņa laikā Zviedrijas cilts valsts sabruka, bet

„Augstskola Mājā" Nr. 38.

Tiesību zinātņu nodaļa
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9. g. s. Karolingu vi|ņa laikā viņa atkal apvienojās uz ilgāku

laiku. Tādas pašas parādības novērojamas arī citās valstis.

945. g. nodibinājās Skotijas kara|a valsts, 860.—872. pa-

stāvēja Norvēģijas karaļa valsts, 9. g. s apvienojās dāņu

ciltis, 11 g. s. vikings Roberts Giskars dibināja Itālijā

flpulijas hercogisti. Visām šim parādībām ir kaut kāds

iekšējs vēsturisks sakars.

Latviešu ciltis.

Vispirms apskatīsim kuršus. Kas ir kurši? Savā

laikā Bīlenšteins un citi pētnieki nāca ar teoriju, kā kurši

piederot pie somu—ugru tautu grupas un viena daļa pēt-
nieku atzina kuršus pat par libjiem. Turpretim sākot ar

1911. g.
Endzelins. Būge un vēlāk arī Plāķis ir nodibinā-

juši t. s. baltu teoriju, proti kurši ir bijuši baltu cilts un

runājuši īpašu baltu valodu.

Šo teoriju jau savā laikā uzstādīja Vatsons, bet

sevišķi lieli nopelnišīs teorijas nodibināšanā ir prof. Endze-

līnam. Pēc viņa domām kurši ir baltu cilts, kura runājusi

īpatnēju valodu, kuru varētu nostādīt starp latviešu un

leišu valodām. Vēlāk kurši dienvidos pārgājuši leišos, bet

ziemeļos latviešos.

Pēc Bjeļskas poļu kronikas ziņām 16. g. s. kurši uz-

lūkoti par zemaišu tuviem radiem. 16. g. s. otrā pusē

Lejaskurzemes baznīcas vizitacijas aprakstos sacīts, ka

kādā baznīcā glabājoties katķisms kuršu valodā. 17. g. s.

kuršu valodu vairs nepazīst, jo kurši šai laikā savu valodu

jau zaudējuši un pārgājuši latviešos. Kuršu valodas īpat-

nība ir tā. ka viņiem bijuši t. s. nazāļi. Tāpēc arī domā-

jams, ka forma dzintars ir kuršu forma, kamēr latviska

būtu dzītars, tāpat arī senāk rakstīja nevis Kuldīga, bet

Kuldinga, kas ir kursiska forma.

Šī baltu teorija ir pareiza un neapstrīdama attiecībā

uz valodu, bet pavisam cits jautājums ir par to, vai Kursā

ir dzīvojuši tikai kurši un ja ir dzīvojuši arī nekurši, tad

kas viņi tādi ir. 13. g. s. Kursa ir tikai geografiski-polītisks

nosaukums, bet ne etnogrāfisks nodalījums. Daži vēstur-

nieki domā, ka vismaz Kursas ziemeļos nav dzīvojušas
baltu tautas, bet gan kādas citas Raksturīgi, kā lai gan

vēl tagad ap Dundagu dzīvo lībji, tomēr vēstures liecības

šai teorijai nav. No 13. g. s. aktiem redzams, ka Ziemeļ-

kursā bija sastopami tādi institūti, kuri bija kopēji nevis

kuršiem un lībjiem, bet gan kuršiem, samiem un ziemeļ-

igauņiem. No liela svara arī ir tas, ka Sāmu salu igauņi

sauc par Kure Sadr.

Tālāk par kuršiem teikts, ka ciemu vecākie aicinot

ļaudis uz kapa gājieniem un kapa sapulcēm. No daudziem

dokumentiem redzams, ka šīs sapulces Kursā saucas

maleva. Šo formu nepazīst lībji, bet gan ziemeļigauņi.

Tas pats sakāms par kiligundām, kuras arī raksturo

kuršus, sāmus un ziemeļigauņus. Kursa izkaptis sauca

par vikten, ko pazīst arī ziemeļigauņi.

Tāpat arī īpašvārdi, kā Lembīts, Tontegode nav

baltiskas formas, bet gan somu-ugru. Kuršiem bija pa-

radums savus līķus sadedzināt un viņu kapu inventārs

ir kopējs kuršiem ne ar lībjiem, bet gan ar sāmiem un

ziemeļigauniem. No tā redzam, ka vismaz Ziemeļkursas

iedzīvotāju'nacionalitāte vēl nav skaidra. Vēsturiski šo parā-

dību varētu izskaidrot tā, ka visas šīs 3 tautas bija jūrnieki

un kā tādas atradās ļoti stiprā vikingu ietiksmē. flr to

varētu izskaidrot ne tikai kiligundas, bet arī malevas v. c.

nosaukumu kopību. Visām ziemeļu tautām ir bijis mallus,

kas nozīmē tiesas sapulci. Šis vārds sastopams arī pie

kuršiem.

Tādēļ Rrbuzovs domā, ka iespējams, ka Kursa pirms

baltu cilšu ienākšanas dzīvojusi kāda mums nezināma

cilts, kas pēc baltu cilšu ienākšanas asimilējusies ar baltu

kuršiem. Šī cilts atstājusi dažas valodas īpatnības, kuras

nevaram izskaidrot ne ar kuršu un baltu, ne ar lībju un

somu valodām. Tā tad jautājums par kuršu tautību nav

skaidrs.
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Kursa.

Kurši padodas vācu varai jau 1229. g. Pāvesta vārdā

Ainas Balduins slēdz līgumu ar kuršu karali Lamekinu.

Šim līgumam seko daudzi citi. Ar 1267. g. līgumu kurši

galīgi padodas vācu ordenim, pie kam teikts, ka kuršiem

jāpadodas visām lībju tiesībām. 1282. g. piemin kuršu

zemes tiesības un 1309. g. sakarā ar kādu pirkuma • pār-
devuma līgumu piemin mos Curonicus —kuršu ieradumu

tiesības. 1429. g. oficiāli piemin kuršu lēņu tiesības, kū-

pas Kurzemē spēlē lielu lomu. Jau Rimberts 853. g. ap-

rakstīdams zviedru kapa gājienu uz Kursu piemin, ka

Kursa dalās 5 valstīs — civitates. 400 gadus vēlāk, kad
1253. g. vācu ordenis un Kurzemes bīskaps dala Kursu

savā starpā atkal piemin valstis jeb zemes —- terrae. Šo-
reiz gan piemin 9 valstis, bet jau savā laikā Bīlenšteins

noskaidrojis, ka šai gadījumā 4 var pilnīgi atmest nost.

Tādē| varam teikt, ka arī pēc 400 gadiem Kursā pastā-

vēja tas pats sadalījums 5 valstīs.

Šis ir viens no ārkārtīgi svarīgiem Kursas politiskās
vēstures faktiem, tāpēc īsumā pie viņa apstāsimies.

1253. g. dalīšanas akts pazīst Fredecuronia, ko lat-

viski varētu tulkot ar „Miera Kursa". Šī valsts jau 1230. g.

padodas vāciem un līdz 1260 g. dzīvo mierīgi ar vācie-

šiem. Viņa sākas pie Slokas un aptver visu Abavas ūdeņu

šķirtni.
Nākošā Kursas valsts bija latīņu vārdā Vinda vai

latviski Venda jeb Ventava. Šī valsts aptver Ventas lejas
galu un pa daļai arī Piltenes apvidu. Viņas karalis acīm-

redzot bijis Lamekins.

Trešā Kursas valsts bija Bandava, kas aptver visu

Kuldīgas, Embūtes, Alsungas un Aizputes austrumu ap-

gabalus.
Ceturto valsti latīņu un lejasvācu dokumentos sauc

Bihavelanc — zeme pie jūpas, pie jomas. Pēc Bergholca
domām viņas latviskais nosaukums botu Ezertuve, jo šai

valstī atrodas Liepājas, Tosmares, Telšu un Durbes ezeri.

Tā aptver Grobiņu, Durbi, Aizputes otru daļu un sākas

Uetavā. Turpretim Būge apstrīd šo latviskojumu un nora-

da, ka šī valsts nekad tādā vārdā nav saukusies. Pec

Būges domām Bihavelanc latviskais nosaukums bijis Pa-

māre _ jūrmale. jo kurši jūru saukuši arī par māri, kas

ir vecs indo — eiropiešu jūras apzīmējums. Ta kā pie

Liepājas atrodas Tosmares ezers, tad pēc Būges domām

Bihaqelandes nosaukumu tikai tad varētu saprast, ja pie-

ņemtu ka kurši visas valstis saukuši par pamari.

Tālāk 5. valsts ir t. s. Dubsale, kas pēc Endzelīna

domām ir latviskota kā Duiezere —
divu ezeru zeme, jo

tanī atradusies Liepājas ezera viena daļa un Pāpes ezers.

Būge turpretim saka, ka Dubslai saukuši nevis par Dui-

ezeri, bet par Duizari, jo tā atrodas 2 zaros ap eze-

riem.
~ . .. n

Pārējās Kursas daļas atrodas Lietava. Valsti ap fa-

langu sauca par Megove - Mežaine. Valsti ap Klaipēdu

sauca vienkārši pilsēta. Lielu territoriju sauca par Lekli.

Tā iespiedās ļoti dziļi Lietavā.

Tā tad 3 vēlāk minētās valstis atradās Lietava un

nepiederēja pie īstās Kursas. Tā bija galvenā kārta terra

inculta.
_

. .
Par devīto valsti bija teikts, ka ta ir zeme starp

Skrundu un Zemgali un arī ir terra inculta. Sī 9. daļa

patiesībā bija mežs. No tā redzam, ka senais iedalījums S

valstīs patiesībā ir spēkā.
Kuršu kolonizācija atstājusi pēdas arī citos Latvijas

novados. To mēs redzam no vēstures avotiem. Tie min

Kursikulu — kuršu ciemu Krimuldā. 17. g. s. zemes revī-

zijas dokumenti liecina, ka no šī kuršu ciema radies ve-

sels Kursišu pagasts. Arī citur Vidzemē sastopami kursu

vietu vārdi. Endzelīns domā, ka kuršu vietu vārdos Vid-

zemē konstatējamas zināmas valodnieciskas pārmaiņas.

Par to liecinot piedēklis - nieki. Būge domā, ka to varē-

tu izskaidrot ar sēļu valodas iespaidu. Tā tad ari sini jau-

tājumā absolūtas saprašanas nav.
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Zemgaļi.

Kas bija Zemgale? Skandināvu forma ir Seimgola,
krievu zimigola un latīņu forma zem vācu. formas iespai-
da ir Semigallia. Pēc Būges domām Ziemgale nozīmē
ziemas galu. Pirmo reizi viņa minēta t. s. Anales Rigensis.
Bez tam avotos minēta arī flumen Semigalorum, kas va-

rētu būt vai nu Lielupe, vai Daugava. Par t. s. portus
Semigalorum arī absolūtas skaidrības nav. Daži domā, ka

tā būs bijusi Lielupes Grīva. Latviešu Indriķa kronika iz-

šķir Zemgalē 2 politiskus centrus: Mežotni un Terveteni

pie Kalnmuižas, kurus viņš sauc par kastelaturām. Pēc

Rīmju kronikas ziņām šādi centri bijuši arī Dobelē, Si-

drabenēpie Jānišķiem un Raktes kalns pie Žagariem. Divi

pēdējie atrodas tagadējā Lietavā.

Visplašākās ziņas par Zemgales politisko sadalījumu
atrastas 1254. g. dalīšanas aktā, kurā teikts, ka Zemgale
sastāv no 7 zemēm — terrae. Tās esot:

1) Silene jeb Širene, kas atrodas ap tagadējo Meža
muižas novadu;

2) Žagare ar apcietināto Raktes pili uz Lietuvas ro-

bežām;

3) Dobele, kas atradusies uz Kursas un Zemgales
robežas pie Kalnmuižas;

4) Spārnene, kas aptver tagadējo Auces Sizarņu
ezeru (tam ir vairāki spārni, no kā cēlies vārds Spār-
nene);

5) Tervetene ap Tervetenes upīti uz ziemeļiem no

Sirenes;

6) Dubelene jeb tagadējais Dobeles novads ap Bēr-
zes upes augšgalu.

Pēc Indriķa kronikas ziņām visi ši novadi aptver pa-
tiesībā vienu Tērvetes valsti ar galvas pilsētu Tērveti. Šīs
valsts lielkungs ap 30 gadus bijis Viestards, latīniski

Vesthardus.
7. valsts pēc 1254. g, dalīšanas akta ir Upmale, kas

aptver lielo territoriju starp pārējām 6 Zemgales valstīm,
Tas ir apgabals ap Lielupi un tās pietekām līdz pat Babī-

tes ezeram un austrumos līdz Sēlai. Tā tad Gpmales no-

vadus šķir no Daugavas Sēļa.

Šīs' lielās territorijas centri- bija Mežotne un Sidra-

bene. Šai daļai pieder ļoti svarīga politiska nozīme tai

ziņā, ka saduroties ar vāciem pēdējo pusē vispirms nostā-

jas Mežotnes labieši. Lai gan Viesturam izdevās viņus

apspiest, tomēr Zemgales vara pavājinājās. Vēlāk par Gp-

males novada centru kļūst Jelgava. Leiši viņu saukuši

par Mintauju un pēc valodas likumiem nevar citādi būt,

ka zemgaļi agrāk saukuši Jelgavu par Mitauju
_

Arī poļu

kronikās minēta Mitenijas upe. Par Jelgavu zinām, ka tā

celta 1265. g., bet kur, tas nav absolūti drošs. Bīlenšteins

domā, ka Jelgava jeb Mitauja vispirms celta taisni pretim

Slokai un ir bijusi vācu ordeņa pils. Tikai 1336. g. Jelga-

vas pils pārvietota uz tagadējo vietu.

Svarīgākie notikumi Zemgalē.

Savā laikā runāju par Krievijas Borisa iebrukumu

12. g. s. sākumā. 12. g. s. beigās vācu vara
sāka no-

stiprināties Daugavas lejas galā un viņas tiešais nolūks

bija nevis dabūt savā varā Zemgali un Kursu, bet gan

Daugavas ūdens ceļu un pēc tam iekarot Austrumlatgali,

Vidzemi un Igauniju. Lai gan ap 1220. g. hovērojami

atsevišķi uzbrukumi Zemgalei, tomēr tiem nav nekādas

paliekošas nozīmes. 1224. g. Rīgas bīskaps dibināja Zem-

gales bīskapību, bet tā ilgi nepastāvēja. 1236. g. notiek

ārkārtīgi svarīga kauja pie Saules, kurā aiziet boja Zoben-

brāļu ordenis un līdz ar to tas bija liels trieciens vācu

varai. Vācieši no jauna nostiprinās Zemgalē ap 1250. gadu.

1260. g. notiek atkal ļoti svarīga kauja pie Durbes, kura

vācu ordeni smagi sakauj. Pēc tam Zemgale atkrīt no

vāciešiem. ,
1272. g. Zemgales vecajie noslēdz miera līgumu ar

Rīgas virsbīskapu un ordeni, kas raksturīgs tai ziņā, ka

zemgalieši apsolās pieņemt kristīgo ticību, maksāt node-

vas un 3 reiz gadā pieņemt vācu tiesnešus — fogtus, kas
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viņus tiesas pēc Latvijas un Igaunijas zemes tiesībām un

ieradumiem. No šīs klauzulas redzam, ka 1272. gadā
Zemgale un Latvija nav viens un tas pats. Latvijas tie-

sības tai laikā bijušas jau pa da|ai kodificētas un blakus

šīm zemes tiesībām bijušas arī ieradumu tiesības. Neatri-

sināma problēma ir tā, kāpēc ar šo līgumu zemgaļi uzņe-

mas padoties svešām tiesām un vēl jo vairāk Igaunijas
zemes tiesībām. Vai viņiem toreiz nebija savas tiesības,
tas gpoti ticams. Zemgale bijusi viena no visstiprāki mo-

narchizētām valstīm Latvijā. Viesturs ir bijis brīžiem ļoti
stiprs, jo varējis pat uzveikt Mežotnes bajāru vācu partiju.
Tā tad zemgaļiem vajadzēja būt arī savas tiesības. Tcmēr
liekas, ka starpība starp Latvijas—lgaunijas un Zemgales
tiesībām bijusi ļoti liela un tādēļ zemgaļi padevušies.

1273. g. sākās no jauna nepārtrauktas cīņas ar

vāciešiem, kuras velkas līdz pat 1290. gadam. 1286. g.

zemgaļi nodedzināja savu galvas pilsētu Terveteni. 1290. g.
vāci ieņēma un nopostīja beidzamo Zemgales cietoksni

Sidrabeni un to var uzskatīt par Zemgales bojā eju. Kro-

nists liecina, ka pēc tam ap 100.000 zemgaļu atstājuši
dzimteni un devušies uz Lietavu. Skaitam protams še nav

nozīmes, bet gan pašam faktam. To pierāda arī tas, ka

vēl 1323. g. oficiāli saucās Lietavas karalis un Zemgales
hercogs.

1299. g. divi zemgaļu sūtņi ieradās pie pāvesta un

lūdza aizsargāt pret vācu ordeņa patvarībām. Tomēr šai

sūtniecībai nekādu praktisku panākumu nebija izņemot
ilgu tīri formelu procesu un tiesas izmeklēšanas gaitu,
kurai ir tīri vēsturiska nozīme, bet kura nedeva nekā

Zemgales likteņa uzlabošanā. Ordenis sāka arvien vairāk

nostiprināties un celt vienu pili pēc otras.

Latvijas tiesību vēsture.

15. lekcija.

Visas Zemgales iekarošana vilkās vairāk kā 100 ga-

dus. No kroniku ziņām zinām, ka vācu ordeņa brāļi un

sevišķi t. s. krustneši, kuri ieradās uz vienu vai diviem

gadiem, lai cīņā pret pagāniem izpirktu savus grēkus,
cīnījušies pret zemgaļiem ar visiem atļautiem un neatļau-
tiem līdzekļiem. Krustneši un vācu ordeņa brāļi ar zobe-

niem nopļāvuši un ar zirgiem nomīdījuši zemgaļu druvas,

nodedzinājuši viņu ciemus tā kā beidzot zemgaļi bijuši

spiesti bēgt mežos un meklēt patvērumu savās pilīs. Tā

kā parasti zemgaļu pilīm pretim ordenis centās uzcelt savu

pili, tad zemgaļu pilis ilgi nevarēja turēties pret pār-

spēku.
Rodas jautājums, vai vispār zemgaļi palikuši Zem-

galē pēc vācu ienākšanas. Dennigs izteicis domas, ka

nevien zemgaļi, bet arī lībji ļoti lielām masām ēmigrējuši
uz Lietavu, glābdamies no vācu varmācībām. Bez tam

„Augstskola Mājā" Nr. 38.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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vācu ordenis lielu daļu zemgaļu esot nometinājis Vid-
zemē.

Šo teoriju pa daļai atbalsta arī prof. Endzelīns. Pēc

viņa domām zemgaļi savos dzimtajos novados ap Jelgavu
un Dobeli bijuši pilnīgi iznīcināti un viņu vietā iespiedu-
šies latvji jeb latgaļi. Ar to viņš domā' varētu izskaidrot

to, ka izruna ir vienāda visā Latvijas vidienē no Jelgavas
līdz Valmierai, jo no vienas puses Zemgalē iespiedās lat-

gaļi un no otras puses zemgaļi izceļoja uz Vidzemi. Tas

esot vērojams no dažiem dialektiem un vietu vārdiem. Tā

pierņ. ja Cēsu apriņķī ir muiža Auciems, tad tas varētu
stavet sakara ar Zemgales Auci.

Tāpat arī Jelgavas zemgaliskais nosaukums Mitauja
varētu tikt vests sakarā ar Vidzemes vietas nosaukumu

Nitaure. Bez šiem tīri valodnieciskiem vērojumiem mūsu

rīcība ir vēl citas vēsturiski drošas ziņas. 1413. g. Flandri-

jas bruņinieks Žilbērs dc Lanua (Gilbere dc Lanois) dodas

ceļojumā no Karalaučiem uz Krieviju un savā ceļojuma
apraksta atstājis vērtīgas ziņas par vietējām tautām un

viņu valodām. Starp citu viņš brauca caur Kursu, pie kam

ceļš gājis pa veco kara lielceļu no Klaipēdas uz Liepājas
ciemu, tālāk uz Kuldingu, Kandavu, Rīgu un pa veco krie-

vu ceļu uz Igauniju. Viņš raksta, ka ap Grobiņu un Aiz-
puti 15. g. s. dzīvojuši zemgaļi, ap Kuldingu' kurši, ap
Rīgu lībji Vidzemē uz ziemieļaustrumiem no Rīgas zem-

gaļi, aiz tiem latvji, tālāk igauņi. Šo liecību apšaubīt
mums nav pamata.

To pašu apstiprina arī citas ziņas, jo Lejaskurzemē
dažos apvidos sastopamas zemgaļu' pēdas. Ka zemgaļi
manīti arī ap Cēsīm un Valmieru, tas izskaidrojams ar

zemgaļu kapa gūstekņu nometināšanu. Par to' liecina vie-
nādās literāriskās izloksnes. Starp Kursu un Zemgali atra-
dās novads — terra inter Scrunda et Semigallis, kas

sastāvēja no lieliem mežiem.
No poļu tiesu aktiem 16. g. s. redzam, ka 1588. g.

robežas sniegušās līdz Ventai, līdz Grezei. Tā

ļad visa šī lielā bufera valsts, kas agrāk piederēja pie
Kursas bija kolonizēta no zemgaļiem un skaitījās par

Zemgales territoriju. Tas izskaidrojams ar to, ka zemgaļibēgdami no vācu ordeņa uzbrukumiem sāka koienizēt

akta

U

rXmTal ™ e2° S viensētās- M° dalīšanas
akta redzam, ka bagātākajiem zemga|iem jau 13

q s
bija savi strejgabali tāli prom no Zemgales Kursā. Tā tad
jau pirms vācu ienākšanas zemgaļi sākuši šīs buferuvalsts kolonizāciju. Arī 15.

g. s. zemgaļu ciemāti sastopami
Kuldīgas draudzē un Ķimalas muižas novadā. Kas attiecas

zinJTav
kolsnizāciiu Vidzemē, tad par to mums drošu

Sēļa.

Tas ir maz pazīstams un maz minēts novads Acīm-
redzot ta ir bijusi baltu tautu cilts, kūpu piemin Indriķa
kronika ka Selones un Rīmju kronika ar nosaukumu
sela. Bez tam vēl Rīmju kronists piemin Sēlpili — castra
selonum un kādus 7-8 sēļu vietu vārdus. Sēļi acīmre-
dzot bijusi šaura strēmele

gar Daugavas kreisc krastu
Robeža starp Sēļu, Lietavu un Zemgali gājusi pa Tusatas
un Svētes upēm. Sēlpils bijusi vieta, no kurienes leiši ko-
pa ar sēļiem pastāvīgi ielauzušies Vidzemē. Pēc Būaes
domam daļa sēļu, leišu spaidīta būs dzīvojusi arī Dauaa-
ves labajā krastā. Ar dokumentiem tomēr tas nav pierā-
dams. Pielaižams tomēr ka Latgalē būs bijušas lielākas
vai mazākas sēļu kolonijas. Bez tam no Rīgas pilsētas
parādnieku grāmatām redzam, ka vēlāk nodibinātajā vācu
Rīga ka tirgotāji bijuši arī sēļi. Acīmredzot vini toreiz dzī-

vojusi Rīgas tuvumā. Par sēļu tiesisko iekārtu mums nav
nekas zināms.

Latgale.

Indriķis kronists viņu sauc par Leigallia, bet paskai-
dro, ka viņus sauc arī par latvjiem—Letti. Tā tad pēc šīs
kronikas liecības latgaļi un latvji ir viens un tas pats un

par latvjiem saukti tikai latgaļi. Tagadējās un toreizējās
Latgales robežas protams nesakrīt. Toreizējā Latgale stie-
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pās gar Daugavas labo krastu_ līdz Aizkrauklei un no

Daugavas iet uz ziemeļiem apmēram uz Cēsīm, Burtnieku

ezeru un Igauniju. Uz rietumiem no šīs līnijas atrodas

vai nu pilnīgi lībiski apgabali vai arī jaukti lībju-latvju

novadi.
.....

Ziemeļu robeža saiet kopā ar Igauniju. LlOji un

igauņi izšķir 3 igauņu novadus: Sontagana, Sakala, Ugau-

nija 'No pēdējā cēlies tagadējais lgaunijas_ nosaukums.

Pašā lielākā Latgales daļā 13. g. s. sākumā meslu kun-

dzība piederēja Polockas lielkņazam Vladimiram, kura

pilnvarojumā Jersikā sēdēja vai nu pilnīgi latviešu, vai

arī pārlatviskots krievu kungs Visevalde—Visvaldis.

Tālava.

Ziemeļos atrodas daži citi latgaliešu novadi, no ku-

riem lielākais ir Tālava—Tolova, kas aptver vidus daļu ap

Cēsīm, Valmieru, Trikati, Vijciemu, Caujeni. Arī šīs daļas

kungs bij Visvaldis, pie kam šī daļa vēlāk ieguva patstā-

vīgas politiskas territorijas nozīmi. Caur viņu gāja senais

vikingu tirdzniecības ceļš uz Krieviju. Tālava jau agrāk

piederēja Pleskavai, kura bija viņas meslu kundze. Tālava

valdīja Tālivaldis ar saviem dēliem.

Imera.

Kronisti piemin uz ziemeļiem no Tālavas pie Igauni-

jas robežām nelielu novadu, kuru sauc par Imeru. lmeras

robežas pieiet pie Burtnieku ezera.

I d v m c ja.

Starp Tālavu un Lību atrodas novads, kuru kronisti

sauc ldumea. Ar vinu saistītas daudz teorijas un neskaidrības.

Daži domā, ka tas lībju vārds, kura galotne nozīme zeme

un Idu lībju valodā ziemeļrietumus.

Tā tad Idumeja būtu pēc šīs teorijas novads, kas

atrodas uz ziemeļ-rietumiem no īstās Lības. Cik šī teorija

pamatota to mēs nezinām. Otra teorija ir, ka ldumea ir

vārds ar ko latgalieši apzīmēja Vidzemi. Skaidrs ir vie-

nīgi tas, ka to, ko Indriķa kronikā sauc par ldumea, velak

sauc par Vidzemi. Idumeja ir pavisam niecīga territorija

un aptver to, ko vēl 13. un 14. g. s. sauca par Straupes

draudzi.

Interesanti noskaidrot, cik pamatots ir uzskats, ka

Idumeja ir tā, ko senāk sauca par
Vidzemi. No tagadē-

jiem vietu vārdiem varam spriest, ka agrāk pie Vidzemes

nepiederēja Rīgas apriņķi? ar Bīriņu pagastu viņa. Tāpat

arī Vidzemē nav atradies Rūjienas novads Valmieras ap-

riņķī. Tas liecina, ka Vidzemes jēdziens senāk bija stipri

šaurāks par tagadējo. No tautas diesmām redzam, ka

arī Rīga neatradās Vidzemē. Uz šo faktu pamata mēs

varam pieņemt, ka agrāk par Vidzemi sauca ldumejas

novadu un'šis jēdziens pakāpeniski paplašinājies. Tas pat.

novērojams arī pie citiem nosaukumiem: Livonija cēlusies

no lībju novada nosaukuma. Igaunija no Ugaunijas no-

vada v t. t. .
..

Toreizējā ldumejā dzīvojuši jaukti lībji un latvieši, lo

apliecina vietu vārdi un archaioloģiski atradumi.

Lība.

Lībji tagad gandrīz pavisam pārlatviskojušies. Šis

process norisinājies jau sirmā senatnē. Blakus ciltis spiedās

iekšā lībju territorija un pamazām kolonizeja to. Se baltu

ciltis sajaucās ar lībjiem un galīgi nomāca viņu kultūru

un valodu. .
,

Šai zinā lielu lomu spēlē arī baznīca, jo pec refor-

mācijas ievešanas 16. g. s. dievvārdus arī Lībā sludināja

latviešu, bet ne lībju valodā. Šīs pārlatviskošanas pro-

cess sevišķi strauji norisinājās 16. un 17. g. s., ka-

mēr katoļu' laikā lībieši bija vēl pilnīgi paturējusi savu

kungjem Visvairāk kronikās minēts Turaidas

un Krimuldas lielkungs Kaupo, kuru kronists sauc quasi

rex arī senior - zemes vecākais. Galotne acīmredzot ir
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latīnizēta un domājams, ka tas ir Jēkaba — Jēkaupa
saīsinājums, jo Jēkabu vēl tagad lībieši sauc par Kaupu.
Viņš bijis |oti ievērojama politiska persona, kas redzē-

dams, ka lībji nespēj cīnīties ar vācu varu, padodas lab-

prātīgi Rīgas bīskapam un ierodas kā vietējo tautu ka-
ralis Roma pie pāvesta. Pāvests viņu ārkārtīgi laipni sa-

ņem un uzdāvina svētā Hieronima pārrakstītu bibeli. Šī
ārkārtīgi retā bībele vēl 16.

g. s. glabājusies Rīgas Doma
baznīca. Sī dāvana liecina, ka Roma šai territorijai pie-
šķīra ārkārtīgu politisku svaru.

Lībju padošanās Rīgas virsbīskapam ir sākums tai
lielai intervencijai, ko Romas kato|u baznīca gribēja izvest

Austrumeiropa. Šī intervencija beidzās no Romas vie-

dokļa nesekmīgi.
Cits jautājums ir cik sekmīga ir vācu kolonistu in-

tervencija.
Rodas jautājums, vai latviešu nācija ir kaut ko gu-

vusi no romiešu katoļu baznīcas valsts Livonijas, kūpu
sākuma sauca par Māras zemi — terra Matris jeb terra
Mariana. Ja apskatām, senās Livonijas austrumu robežas
beidzās kur sākās krievu ciltis. Tā tad Livonija aptver
visas baltu, igauņu un lībju ciltis, flr to uz visiem laikiem
tika nosprausta robeža Krievijas ekspansijai. Pārkrievo-
šanas process, kas bija zem pareizticības segas sācies

flustrumlatvijā ar Livonijas nodibināšanostika apstādināts
uz vairākiem gadu simteņiem.

Livonijas nodibināšanai bija arī otra ārkārtīgi svarīga
nozīme. No Indriķa kronikas ziņām redzam, ka vietējās
tautas veda ārkārtīgi nežēlīgus savstarpējas apkarošanas
un iznīcināšanas kapus. Ikgadus notika asiņaini iebrukumi
gan vienas gan otras cilts novadā. Bez tam ļoti bieži

latvju un lībju ciltīm uzbruka arī leiši un igauņi un otrādi.
Līdz ar Livonijas nodibināšanos šie asiņainie atriebī-
bas sirojumi izbeidzās un ja arī vēlāk notiek pilsoņu
kari. tad tiem nav nacionāls, bet sociāls raksturs. Cik šie

sirojumi bijuši nežēlīgi un asiņaini par to lasām Indriķa
kronikā. Kronists liecina, ka igauņi pirtī sagūstījuši tā

lavas kungu Tālivaldi un to lēnam cepinājuši uz uguns,
kamēr viņš izdevis savu sudrabu.

Tomēr jāsaka, ka šo sirojumu tiešais nolūks nebija
laupījums. Tā kā netaupīja dzīvību, tad protams netaupīja
arī īpašumu. Kustāmu mantu parasti kapa spēks paņēma
līdz, bet nekustāmu — ēkas un ciemus nodedzināja. To-

mēr vergi, sudrabs, lopi nebija sirojumu galvenais nolūks,
bet mums jāmeklē kāda ideja, kas šiem sirojumiem dod
morālisku un jūridisku attaisnojumu. Šo ideju varētu juri-
diski formulēt sekoši: šais sirojumos dzīvā roka izpilda
tikai to pienākumu, ko viņai uzliek mirušā roka.

Tas ir pamatots uz t. s. dzimtssalvērsmi — Sippen
verband, Geschlechterverband, rodovoi bit. Šī modernā

termina vietā senie latvieši lietojuši nosaukumu, kas ir vai

nu krievu tulkojums, vai arī pēc tā darināts, proti — radu

būšana. Vēl tagad šo termīnu saprot negatīvi. Šim jē-
dzienam .liela nozīme t. s. aizvalsts stadijā, bet pie latvie-

šiem mēs tādu nevaram novērot; 13. g. s. avotos un

liecībās varam vērot atliekas kā čaumalas, kas palikušas
uz izšķīlušos cāļa spārniem. No šīm atliekām jākonstruē
agrākais vēsturiskais tips. Pie dzimtssatvērsmes mēs varam

nokļūt tikai gara celtniecības ceļā. Šai ceļā mums jāievēro,
ka vēl tagad lieto nosaukumu dzimts, dzimta. Tagad par
dzimtu sauc kādas personas asins radiniekus. Šāds dzim-

tas interpretējums neatbilst dzimtas jēdzienam dzimts-

satvērsmes laikā.

Šai laikā dzimta ir kaut kas cits un par dzimtu sau-

ca asins savienību, kas izcēlusies no viena nama kopības,
izaugusi par ciema kopību un uzglabājusi kopēju senci

vīriešu līnijā. No šī formulējuma redzam, ka tāda dzimts

ir agnatiska dzimts, jo radniecīgi bija tikai vīrieši.

flgnatiska dzimts vērojama pie visām indoeiropiešu
tautām. Te organizējošais princips ir asins savienības

parauga radušās vēlākās asins brālības. Starpība vienīgi
tā, ka pie asins savienības asinis sajaucās dabīgi bet pie
asins brālības viņas sajauca mākslīgi. Divi cilvēki salika

kopā ievainojumus un tā sajauca asinis, vai arī iepilināja
savas asinis kopējā kausā un to izdzēra.
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Kā jau teicu asins savienība izaug no nama kopības

—Hausgenossenschaft, krievu—semja, latīņu—familia un

saucās saime. No nama kopības izaug dzimts. Nama

kopībai padotie ļaudis atrodas visi nama kunga jeb saim-

nieka varā — ģermāņu tiesībās Munt. Nama kopība pa-

rasti izvēršas par t. s. lielģimeni, jo no laulībām dzimušie

dēli pēc savām laulībām parasti neatdalās no tēva, bet

paliek dzīvot vienā namā.

Šādas latviešu saimes jeb lielģimenes lielums vēstu-

riskos laikos bija atkarīgs no zemes gabala lieluma, ko šī

saime apdzīvoja. Ja sēta piederēja pilnam vīram — Voll-

bauer, t. i. parasti bija arklu liela, tad tādā sētā dzīvoja

ap 70 cilvēku. T. s. pušelnieka sētā —Halbbauer—parasti

dzīvoja 15—30 saimes ļaudis.

Raksturīgi ir tas, ka šāda laucinieku saime faktiski

un juridiski aptver nevien personas, bet arī lietas—kustā-

mu un nekustāmu mantu. Tāpat kā pagasta, vai ciema

ļaužu un lietu priekšstavis satiksmē ar citām personām

un iestādēm bija pagasta vai ciema vecākais, tā arī sai-

mes vecākais, saimes kungs ieradās tiesā, muižā, pagasta

sapulcēs kā visas saimes pilnvarots priekšstāvis.

Latvijas tiesību vēsture.

16. lekcija.

Arī ārpasaules satiksmē saime ir pilnīgi noslēgta.

Saimnieka persona uzsūc ļoti daudzos gadījumos saimes

ļaužu tiesības un darba spēku. Mūsu avoti saimnieku sau-

ca Hevetmann, vāciski Hauptmann -- priekšnieks. Arī

tautas dziesmas pazīst tādu institūtu. Saimniekam no

vienas puses pieder zināmas mājas pārmācības tiesības

pret saimi, bet no otras puses viņš ir kunga vīrs - cilvēks, kurš

paklausa kungam, kurš kunga uzdevumā izpilda dažādas

funkcijas un kurš atbild par saviem ļaudīm. Sī ir pado-

tības jeb subordinācijas puse, kamēr pirmā ir varas puse.

Latīņu tekstos saimi sauc par universitas commumta.

Tomēr saime aptver ne tikai personas vien, ne tikai teva

varai pakļautas dēlu ģimenes ar sievām, bērniem un kal-

piem, bet ari lietu tiesības. Tāpēc arī latīņu tekstos lau-

cinieku saime bieži saucās par hereditas — mantojums

un vācu valodā ari par Erwe (Erbe). Dažreiz saimi sauc

ari par familia rustica.

„Augstskola Mājā" Nr. 39.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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Romā bija pazīstams jēdziens — familiju pārdot,
kas nozīmē, ka arī tur familija aptvēra lietas tiesības. Tas.
ka arī mūsu tiesībās tas arī tā ir bijis redzams no tā, ka

saimi abās nozīmēs vācu dokumentos sauc pa Gesinde.
Raksturīgi, ka saime, kas nozīmē dienestniekus,

ļaudis, pie mums ir kļuvusi par saimnieka mājas apzīmē-
jumu. Ar to izskaidrojama tā raksturīgā parādība, ka uz

laukiem no vienas puses lauku mājām ir personas nosau-

kums, bet no otras puses uz laukiem personas sauc māju
vārdā. Tā ir raksturīga domu gaita, kupai juridisks pa-
mats. Lauku mājas un saimnieks bija nešķirāmi jēdzieni.
Tos nodibināja dzimtsbūšana. Viņu pamatprincips ir tas,
ka saimnieks nedrīkst atstāt savu zemi un dzimtskungs
nedrīkst saimnieku no mājas izlikt. Viņus abus kopā var

gan atsavināt, pārdot un pirkt. Tādēļ agrāk varēja pirkt
un pārdot veselas valstis un pilsētas, bet ne atvevišķi
saimnieku un viņa māju.

Lai labāki šo institūtu izprastu, tad atcerēsimies ko
mer zinām par famīliju no romiešu tiesībām. Senajā Ro-
mā familija bija nevien nama tēvam — pater familias —

varai pakļautas personas vai arī lietām pielīdzinātas per-
sonas, bet arī jo lielā mērā familija bija manttiesisks jē-
dziens. Šai pēdējā nozīmē familija bija galvenā kārtā

zemnieku sēta līdz ar strādniekiem, proti vergiem un in-

ventāru.

Pretstatā familijai romiešu tiesības pazīst arī otru
manttiesisku jēdzienu t. s. pecunia. Pecunia cēlies no

vārda pecus — sīkie lopi un sākumā nozīmēja nevis nau-

du, bet maiņai un patēriņam nolemtos priekšmetus. Šo
divu manttiesisko jēdzienu pretstatā daži pētnieki ierauga
arī kritēriju tam svarīgam lietu iedalījumam romiešu tie-

sības, proti — res mancipi un res nec mancipi. Res man-

cipi bija lietas, kūpu civiltiesiskā apgrozība bija apgrūtinā-
ta ar svinīgām tiesiskām formām (mancipatio).

Raksturīgi, ka šajos terminos priekšā manus— roka.
Roka senāk bija tiesiskās varas simbols. Arī latvieši sai

sta ar viņu bezgala deudz jēdzienu: meklēt rokā, dabūt

rokā, tas atrodas Dieva rokā v. t. t. Tam, ka tagad satie-

koties pazīstamiem pasniedz roku nav vairs nekā kopēja

ar to seno juridisko nozīmību, kas senāk bija roku doša-

nai. Agrāk līguma slēdzēji „jā" vārdu teikdami sadevās

rokās, pie kam kreisās rokas spiedienam nebija nekāda

juridiska spēka. Tāpēc arī sakarā ar šo rokas došanu vai

nedošanu radās attiecīga terminoloģija Tā tad senāk

varēja teikt: kas ir manā rokā. tas ir manā tiesiska vara.

Kā jau aizrādīju res mancipi varēja atsavināt tikai ar

ārkārtīgi svinīgām formām. Res mancipi bija zemnieka

sēta, vergi un inventārs. Visu to kopā sauca par familia.

Inventārs bija darba rīki un nastu nesēji un darba

lopi kā vērši, ēzeļi un zirgi.
Šāda familija protams nevarēja pastāvēt bez zemes

—
fundus.

Turpretim preces
— sīkie lopi, kurus lietoja maiņai

un patēriņam, ļoti viegli apgrozījās tiesiskā sabiedrībā un

tiem vajadzēja svinīgas mancipacijas_ formas un tādēļ arī

šīs mantas sauca res nec mancipi. Šim iedalījumam pa-

mats ir tas, ka romieši bija zemkopju tauta, kuras galve-

nais turības avots bija zeme un darba rokas. Šis lietas

sastādīja nacionālo bagātību un tādēļ viņām ir apgrūtināto

apgrozība publiskās tiesībās. Tādēļ arī res mancipi neva-

rēja iegūt ārzemnieki.

Ja nu pārejam uz mūsu apstākļiem, tad varam teikt,

ka pilnīgas analoģijas ar šiem institūtiem ne mūsu, ne

vācu tiesību vēsturē nav, bet ir tikai parciāla analoģija.

Raksturīgi, ka kustāmas lietas, kā lopus un strādniekus

pieskaitīja romiešu tiesībās pie zemes gabala t. i. neku-

stāmas lietas. Šo raksturīgo parādību redzam arī mūsu

tiesībās. Mums ir bijis spēkā t s. dzelzs inventāra institūts.

Dzelzs inventārs sastāvēja no zināma skaita liellopu, zirgu

un sēklas, kurus varēja atsavināt un iegūt tikai kopa ar

zemnieku mājām. Tā tad arī mūsu tiesības kustama

lieta juridiski pielīdzināta nekustāmai lietai. Ari musu

bruņinieku tiesībās atrodami šādi institūti.

Heergevvāte no wād — apģērbs (latīniski vienkārši

vēstis bellica) — kara apģērbu, pie kura piederēja zirgi,

sedli, bruņas un ieroči, pēc bruņinieku tiesībām neiegūst
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vis kustāmās manta tuvākais mantinieks, bet gan tuvākais

agnāts — vīrietis, kas manto lēņu muižu. Tā tad no

vispārējās mantojumu masas apbruņojumam nolemta

cita mantošanas kārtība.

Vārdi muiža un manta nav latviski. Muiža cēlusies

vai nu no lībju mois, vai no krievu imeņije.
Abos gadījumos muiža nozīmē kunga sētu, lielas

lauku mājas — kunga mājas. Tā tad tas ir jēdziens, kas

aptver lietas un personas.

Šī jēdziena pretstats bija manta. Mēdz teikt: pūrs ir

sievas manta, vai arī ja Jurģos gājēji pārvācās uz citu

vietu, vai arī aizveda sievas pūru, tad teica: tur jau dzen

mantu. Tas nozīmē, ka ir runa par kustāmām lietām. Cik

arī dīvaini tas neizliktos, manta ir tas pats, • kas latīņu
monēta. No monēta cēlies lejas vācu Montē, dažās for-

mas arī Munte, no kā vēlāk cēlusies Munze. Manta cēlies

no lejas vācu Montē. Leišu valodā manta nozīmē tikai

naudu. Tā tad manta senāk pie mums bija nauda vai

arī tas, ko naudas vietā lietoja.

Atlicināta manta bija tas, ko tagad saucam par

mantojumu. No tā varam spriest, ka šis pats mantas jē-
dziens ir arī mūsu mantojuma tiesībās. lemantot un sa-

krāt varēja tikai mantu, t. i. naudu un sīkos lopus. Tā

tad individuālā īpašumā varēja iegūt tikai to, ko romiešu

tiesībās sauca res nec mancipi. Turpretim nekustāmās man-

tas, lai gan tās gāja no paaudzes uz paaudzi nebija manta un

viņu nevarēja mantot.

Raksturīgi, kā vēl tagad uz laukiem uzskata par

dabīgu to, ka pēc tēva nāves mājās paliek saimniekot

vecākais dēls neizdarot pie tam nekādas jūridiskas for-

malitātes Arī pagasts savās prasībās griezās pie šī vecākā

dēla
nemaz neprasot vai viņš savās tiecībās ir juridiski

apstiprināts.
Šais tiesiskā apziņā slēpjas ļoti sena tiesiskā iekārta,

kad tiešām uzskatīja par derīgu to, ka vecākais dēls stā-

jās tēva vietā un jaunākais brālis vecākā brāļa vieta. Ja

nu kustāmu lietu iegūšanas simbols ir roka, tad nekustā-

mu lietu jūridiskais simbols bija tas, kas norāda uz vie-
nas saimes īpašumu.

Indriķa kronikā bieži sastopam vārdus villa un villula
Neapšaubāmi, ka villula ir pazīstamais vārds no villa
Mes nezinām ko šie jēdzieni īsti nozīmē. Romiešu jēdziens
villa ir tas pats kas Herrenhaus — kunga māja un villu-
a tas pats tikai mazākā apmērā, kura piederēja zemā-
kiem ierēdņiem, garīdzniekiem v. t. t. Vēlāk šis jēdziens
sašķobījās. Pārveidojoties saimnieciskai iekārtai villa kļūst
par muižu, kurā dzīvo kungs, kas ievāca no apkārtnes
klausās. Par villulu sauc zemnieku mājas, kas maksā no-
devas un deva klaušas villas kungam. Tāda ir šo jēdzienu
nozīme ģermāņu tiesībās un jādomā tā viņus būs sapra-
tis arī kronists. Daži mūsu vēsturnieki tomēr par villu
sauc ciemu un*par villulu viensētu.

Tālāk pāriesim uz personām. Vārds saime jau agrāk
Latvija ieguva otru blakus nozīmi, kura tagad dominē.
Par saimi saka saukt kalpotājus, svešus gājējus Tur-
pretim vecos latviešu rakstos kā piem. Manceļa sprediķu

grāmata redzam, ka saime aptvērusi arī dēlus un 'meitas
nevis svešus kalpotājus vien. To pašu redzam dziesmu'
grāmata. Elgera latviešu latīņu vārdnīcā saime ir latīniski
tulkota familia, saimnieks — pater familias, saimniece —

mater familias. Par saimes sastāvu teikts, ka tāpat kā
romiešu un ģermāņu saimē tur ietilpst sieva, bērni, kalpi.
Latviešu saimēs tēvu sauca par saimnieku vai arī vien-
kārši „pats", kam ir veca nozīme — kungs. „Viņa pati"
nozīme — kundze. Sievas piederība pie saimes izriet no

tā, ka sieva un saime ir vārdi no vienas saknes tikai
ar dažādiem piedēkļiem. Abiem šiem vārdiem senvācu
valodā atbilst hikva, latīņu valodā civis. Šo vārdu pamat-
nozīme ir mīļš draudziņš. Vārdam bērns ir daudz kopēja
ar gotu barn, zviedru bārn, angļu bern v. t. t. Vecleišu
valodā bare nozīmē kalpu un jaunekli. Tādā nozīmē arī
latvieši lietojuši vardu bērns vēl 17. g. s. Cilvēks pēc
valodnieku domām ir saliktenis no cii un vēks, pie kam
vēks ir tas pats, kas leišiem un senprūšiem vaikas, un
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cii cēlies no krievu čeļag. Vārdi puika un puisis norāda

uz divām nozimēm — dēls un kalps.
.=„„u ic

Viss tas norāda, ka senāk bērna, puikas stāvoklis

gandrīz nemaz vai arī gaužām maz atšķīrās no kalpa jeb

nuiša stāvokļa. Tagad vārdi puis.s un puika mainījusi

a v nozīmi. ' Tāpat arī latvieši īdējusi savu īpamejo

meitas jēdzienu un aizņēmuši to no augšvācu Madchen.

Turpretim senāk latvieši, par
meitu saukuši 9™ miesīgu

bērnu gan arī kalponi. Šinīs terminos atspoguļojas bērnu

nedrošais, divkosīgais stāvoklis senajā saime. Lai gan viņi

ir asins radinieki, tomēr pēc sava stāvokļa viņi vairāk pie-

līdzināmi svešiem kā savējiem.

Saimes tiesiskās iekārtas principi.

Pirmais un vecākais ir t. s. asins tiesību princips -

ius sanguinis. Ši principa dēļ saime ir asins «vienība-

Blutverband. Tas redzams no vārdiem dels un rads. Kada

bērns, krieviski rodjitjeļ, rod - ir vedams ciesa a

latviešu vārdu raža, rasma v. t t Tā tad viņa atspogu-

ļojas jēdziens radīt pēcnācējus. Ar vārdu dels stāv ciesa

sakarā dēle. dīle, dīlīte, kas nozīmē dzīvnieku, kas p.ezizas,

zīž Tā tad vārds dēls nozīmē patiesība zīdainis.

Pretstatā dēlam jeb zīdainim ir tēvs un mate jeb

vecāki. Rodas jautājums, kāpēc viņus tā sauc. Pasavārda

salīdzināmā forma liecina, ka tēvs un māte bija ļaudis,

kas bija vienu paaudzi vecāki kā bērni. Ta tad termina

vecāki izpaužas otrs saimes uzbūves princips, prot. -

senioritātes jeb vecākuma princips. Par vecākiem

sauca nevien tēvu un māti, bet ciema «edj.votaju
veca

kos. Tā tad arī še krīt svarā vecums,
kad dod varu par

Cltiem

ja ejam vēl vienu paaudzi atpakaļ, tad dabūjam

t. s. senčus, kas atbilst leišu vārdam senis - vecītis, sirm-

galvis. Senčus sauc arī vienkārši par veco tevu un veco

māti. Senču autoritāte saimē bija tik liela *******

bāršanos pielīdzināja Pērkona grāvieniem. No ta redzam,

sa

a

im7
CaiS bija t3S dlVēks' kas rfk °J a «m komandēja

eksogamiskas laulības - laulības ārpus dzimte Lai

mieru atdot citai dzimtai savu darba spēku

nusu
kLnena'S

--

Si
TS ie

3
ošanas veids ļoti labi vērojams

mci v k iem

era

Ved-

kāZU k^ās iet r —
meitu Kafiem Vedēju un panākšņu starpā parasti izcēlāskarš kuru likvidēja slēdzot līgumu. Vārdam Itaums i?
ma

n

ksāt)
rm

Tas

Proti turēt, līdzību ļ^nTdo
maksāt). Tas norada, ka senāk par līdzību sauca atldzibu un līgums bija atlīdzināms danjums Tautas dz c
smas vardu līdzināt saprot tādā nozīmē, ka noslēdz jūr?
d sku dar,,umu, lai nodibinātu mieru divu naidīgu dzimustarpa. So mieru var nodibināt tikai ar līdzības jeb atlī

,idumu "osaka iīdzinot, vt
S IĪiES?" ,Zte'CienS: lofus zemi no
zirne, Ka lopus zemu novērtē

maks?iTunS Ss^S". 18?1 Uguma slēdzēJ' i eb Hdzibas

kara !r v«rH

U"Va Un kas stāv sa-

redzam Z
»

f' ,Ka
-

135 tieŠ3m bijis līgums,

ParastT Z I'*° ™ Vārdus Precibas un Precinieks

sībās katru nn'ij,-ā,meni? Htf*' bet arf tie-

dzibn Tsa

"°dar,,JTU llkv,dēja Par stin 9ri noteiktu atlī-

S li h

e otrā" dzimtā sievu.
hlV

T b,Ja Ja™ksā. So darījumu sauca par precī
barņ kur vicā pap |fggvas maksu d J-
dzej. bija precinieki. Tautas dziesmās par precinTekiem
sauc arī tirgotājus.

precinieKiem

lības trfn
,nm

ma Ce|ā naJdS bija likvidēts' tad notiek
ibas no somu-ugru vārda laulaa - dziedāt) Tas ir oubl.sk, tiesisks akts, kurā piedalījās vismaz abas dzīmtas."
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sākumā tas bija tīri laicīgs akts, kurā dz.edaja zināmas

dziesmas bet vēlāk kristīgās ticības ietekmē palika par

garīgu aktu. Tā tad laulībās izpaužas trešais saimes pr.n-

dPS Fielilmes pieder arī kalpi, šis vārds vedams sa;

karā ar slāvu hlap un vēlāko krievu holop - vergs Kalpi

bja galvenā" kārtā'kara gūstekņi un maksāt ņespej.g.
pa-

rādnieki. Kalpiem nebija tiesības slēgt auhbu. un tade|

ari saka kalpa vīrs, bet nekad kalpa dels, jo viņam ne-

varēja būt dēls.

Latvijas tiesību vēsture.

17. lekcija.

Jaunākie pētījumi pierādījuši, ka pie saimes jāpie-
skaita arī t. s. veļi un jārēķinās ar veļu tiesībām

— Toten-

recht. Pētot dziļāki šo jautājumu izrādās, ka šīs tiesības
iespaidojušas ne tikai materiālās, bet arī procesuālās
tiesības.

Kā jau zinām, pamatojoties uz senjoritātes principu
saimē liela autoritāte bija senčiem kā vecākajiem. Tā-

dēļ arī mums nav nekāda pamata domāt, ka tēva

tēva tēvam šī autoritāte botu mazāka. Tam vien,
ka šis cilvēks ir miris, seno cilvēku acīs nebija izšķirošas

nozīmes. Lasot tautas pasakas un dziesmas redzam, ka

mirušie dzīvo tālāk savos veļu ciemos un pagastos, gana

veļu govis v. t. t. Tāpēc arī latvietis pazīst raksturīgo pa-
saules dalīšanu šinī un viņā saulē. Sakarā ar to senās

tiesības un vēl tagad tautas valoda izšķir pakaļpalicējus
un aizgājējus. Tie, kas miruši, ir tikai aizgājuši, pārgā-

„Augstskola Mājā" Nr. 40.

Tiesību zinātņu nodaļa
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juši robežu starp divām pasaules daļām un tie, kas sai-

stīti ar viņiem asins radniecībā, ir pakaļpalicēji. Veļi irt. s.

dzīvie miroņi — Lebendige Leichname. Lai viņus pagla-
bātu no trūdēšanas, tad viņu miesu mērcēja sālī, vaskū,

medū jeb, tā sakot, iebalzamēja; lai viņi nezaudētu asins

sārtumu, viņus mērcēja okerī.

Tā kā mirušais ir dzīvs, tad pēc seniem ticējumiem

viņam pilnā mērā pieder visas tiesības un jo sevišķi īpa-

šuma un ģimenes tiesības Viņš ir tiesību subjekts. Tāpēc
vispirms redzam paradumu mirušo apglabāt tanī mājā,
kur viņš ir dzīvojis un viņam līdzi kapā seko viņa manta.

Viņa mīļākās lietas liek viņam līdzi kapā, bet sievu, ver-

gus, lopus v. c. sadedzina uz sārta. Dzīvie pakaļpalicēji
pamet nometni, kurā apbedīts aizgājējs, jo dzīvajiem ir

bailes no mirušiem. Tāpēc arī viņi dod viņam līdzi kapā
visas viņa mīļākās lietas — ieročus, rotas lietas, labākās

drēbes v. t. t. Viss tas sastāda t. s kapa inventāru.

Pamats tam ir sakrālās tiesības, ka aizgājējs patur tiesības

uz kustāmu mantu.

Bet ja nu mirušie dzīvo, tad viņiem gribas arī ēst,

viņiem ir auksti v. t. t. Tādēļ arī kapu laukos atrastas

bedres, pildītas ar dzīvnieku upuru kauliem, oglēm v. c.

Tas ir t. s. dvēseļu mielasts. Par tiem runā vēl 8. g. s.

Leptinas sinodē 743 g., kurā noliedz upurus aizgājējiem
kā svētuma ziedojumu.

Lai mirušie sasildītos kurināja ugunskurus. Gn ja
vēl tagad 20. g. s. kapos visu dvēseļu dienā dedzina sve-

cītes, tad tas, kas mums varbūt tagad liekas tāļš un svēšs,

tas ir vēl uzglabājies mūsu zemapziņā kā vārdos neizsa-

kāms pienākums pret aizgājējiem. Ja vēl tagad Brāļu

kapos kurina svēto uguni, tad te ir uzglabājies ticējums,
ka mirušie ir dzīvi un prasa no pakaļpalicējiem zināmus

pienākumus, lai viņiem būtu silti.

Visbiežāki tomēr atrodamas dvēseļu mielasta atliekas.

Tas ir pilnīgi saprotams, ka ja aizgājējs ir dzīvs, tad viņš
patura ari savas mielasta tiesības. To vietu, pie kuras

viņš sēdējis, viņš izraudzījies arī pēc nāves. Pat vācu or-

deņa statūtos, kas bija stingri reliģiska katoļu organizācija,

redzam noteikumu, ka ja miris virsmestrs, tad gadu pēc

viņa nāves viņa ēdiens jādod kādam trūcīgam, ja miris

vienkāršs ordeņa brālis, tad tas jādara 40 dienas.

To pašu redzam arī mūsu ieradumu tiesībās. Pauls

Einhorns savā „Historia Letica" raksta, ka latvieši svinē

juši t. s. dvēseļu dienas. To pašu apliecina arī 17. g. s.

ceļotājs Brants. Sais dienās nekūluši labību, jo ticējuši,
ka tad kultā labība nedīgst. Vjņš stāsta, ka parasti oktobra

mēnesī noturēja sevišķu mielastu, kam gatavoja visādus

ēdienus. Šos ēdienus nolika tīri izslaucitā un izkurinātā

istabā, kurā iegāja ar degošu skalu rokā saimnieks un

sauca veļus ēst un dzert. Ja viņš ieraudzīja kādu dvē-

seli, tad tas nozīmēja, ka viņam šinī gadājāmirst. Šo pašu

trādiciju redzam vēl 19. g. s. T. s. Miķēļu vakarā rīkoja
mielastu izkurinātā pirtī. Saimnieks un saimniece ēdienus

aiznesa uz pirti un tur atstāja.

Pakaļpalicēju pienākums bija vismaz reizi gadā ie-

rādīt vecīšiem cienīgu vietu pie kopējā svētku galda. Ja

vecīšus necienīja tad viņi sadusmojās un atriebās. Sekas

bija neraža. Še parādās bailes no miroņiem. Senāk šīs

bailes bija tik lielas, ka kapu nokrāva akmeņiem, mironi

sacirta gabalos, iedzina krūtīs apšu mietu, lai tikai mi-

ronis neceltos augšā no kapa. Vēlāk mēģina mirušajiem

pielabināties, dodot viņiem mielastu reizi gadā.
Arī katoļu baznīca uzskata mirušo dvēseli par tiesiski

aizsargājamu interešu objektu.
Pazīstams ir t. s. dvēseles aizlūgums, kurš atrodams

ari mūsu bruņinieku tiesībās. Bruņinieka atraitnei bija
tiesības novēlēt zināmu daļu mantas vīra dvēseles kop-

šanai. Tāpat tur teikts, ka mantiniekiem jāpalīdz mirušo

apbedīt un pēc 30 dienām jāsarīko bēru atsvēte — Mon-

fest. Tikai pēc tam var stāties pie mantojuma masas sa-

dalīšanas. Vispirms atkrīt nost tā daļa, kura pienākas kā

alga kalpotājiem. Tālāk tuvākais agnāts (vīriešu kārtas

radinieks) saņem mirušā apbruņojumu, ko agrāk parasti
deva līdz kapā. Pēc tam var sadalīt mantojuma masu

mantinieku starpā.
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No šīārkārtīgi raksturīgā institūta redzam, ka pie saimes

pieder vēl viena personu katēgorija — aizgājēji.
Ja tagad runājam par mirušā dvēseli, tad tas tagad

ir stipri demateriālizēts jēdziens, kamēr agrāk tas bija sti-

pri materializēts. Tautas dziesmās redzam, ka par cilvēku

bez dvēseles sauca tādu, kas neprata dziedāt. Tā tad

dvēseli saistīja ar elpu. Bez tam par dvēseli sauca ga-

raiņus, kurus izgaroja siltas kūpošas asinis.

Tā tad kā redzējām saimi jeb nama kopību nodibina

3 principi: līgums (laulība), asins tiesības jeb asins rad-

niecība un senjoritātes jeb vecākuma princips. Šis princips
izteicas nama jeb saimes kunga varā. Varas apzīmējums
ir roka — latīņu manus, ģermāņu Munt. Saimes locekļi
beidz piederēt pie saimes tad, kad vai nu meitas izpre-
cina uz citām saimēm, vai arī aprecējusies dēli aiziet un

dibina patstāvīgu saimi, jaunu ģimenes jeb nama kopību.
Tomēr arī jaunājās saimēs viņi zin savu dzimts vecāko

jeb senioru, kuru nodibina pēc radu rakstiem. Kā mēs

zinām, tad šis seniors bija vecākais vīriešu kārtas priekš-
stāvis (vecākais). F\r laiku attīstoties jaunām dzimtām

radās plašāka apvienība.
Dzimti saistīja nevien agnātiskā radniecība, bet arī

kopējās tradīcijas un ticējumi. Tā kā mūsu latviešu radu

rakstus grūti nodibināt uz rakstisku ziņu pamata, jo šīs

ziņas dabūjamas tikai par neilgu laiku un nav absolūti

drošas, tad vēsturnieki arī dzimts radurakstu nodibināšanā

lielu lomu piešķir trādicijām.

Kopējo radu rakstu bieži vien nodibina arī t. s. ģēr-

boņi. Bez tam no svara ir arī dzimts karogs. Tā ir

dzimts kopējā zīme. Vārds cēlies no krievu horugv —kā

vēl tagad sauc krievu baznīcas karogus, bet agrāk kuru
katru karogu. Valodnieki to savukārt atvasina no mongoļu

horonga.
Tā tad šis kara spēka iedalījums karogos raksturīgs

ne tikai mums, bet arī slāvu un mongoļu tautām. Dzimts

locekļi kapa spēkā uzstājās arvien vienoti zem savas

dzimts karoga, kuru jau pa gabalu varēja atšķirt. Pazī-

stami ir techniski termini: ieskaitīt vīru karogā, stādīt zem

karoga v. t. t. Karogam bija nozīme ne tikai kara, bet

arī miera laikā. Pazīstams izteiciens: „Trīs karogu puiši

gāja" v. c. Ari ja vēl tagad puiši meitās iedami iet ar

karogu (spieķa galā uzsietu kabatas lakatiņu), tad tas

liecina, ka karogam agrāk bijis organizācijas pamats.

Spriežot pēc dažām tautas dziesmām, karogi bijuši iz-

rakstīti zvaigžņu un mēneša zīmēm. Tas ir pilnīgi sa-

protams, jo latviešu mitoloģijā mēnesis bya kara dievs un

viņa kumeļš bija pārklāts ar zvaigžņu segu. Dokumenta

riski tomēr šāds karoga raksts nav nodibināts, bet gan

kāds cits.

Rimju kronika piemin, ka 1280. gadā cīņā pret zem-

gaļu lielkungu Nameizi Rīgā sapulcināti latviešu un lībiešu

kara pulki. Tur ieradušies arī 100 latviešu zemes sargu

no Cēsīm kāda ordeņa brāļa vadībā. Kronists saka, ka

šiem 100 cēsiniekiem bijis karogs sarkanā krāsā un balti

svītrots. Viņš piemetina, ka tas ir Cēsu pils karogs. Uz

šī pamata pieņemts arī mūsu nacionālais karogs.

Karogs spēlējis lielu lomu ari tiesā. Vēl tagad tiesa

kā valsts varas emblēmu lieto lielo ģērboni. Toreiz tiesas

sēdes notika zem karoga. No šiem abiem elementiem

kapa un tiesas varas rodas kunga varas nesēja jēdziens

publiski tiesiskā nozīmē. Tāpēc arī katram kungam ir

savs karogs. Vēlāk kunga jeb karaļa jēdziens saplūst
vairāk vai mazāk kopā ar valsts jēdzienu. Cik liela bija

atsevišķo valstu vara, tik karogus viņas reprezentēja.

Izdodot kādu territoriju lēņos lēņu kungs piešķīra leņu

vīram tik daudz karogus, cik territorijas leņu vīrs sa-

ņēma lēņos.
Vēlāk karogs kļūst par territorijas, par politiski orga

nizēta zemes gabala simbolu. Bez karoga par dzimts

emblēmu kļūst arī citas zīmes. Robežu parasti apzīmēja

ar veciem ozoliem vai citiem simtsgadu kokiem, kups

iegrieza sevišķas zīmes. Šīm zīmēm bija jūridisks raksturs

un viņas simbolizēja piederību pie zināmas cilts. Pazīsta-

mas arī t s. bitenieka zīmes, kuras lietoja meža bišu

koku piederības apzīmēšanai.
Kā jau teicu indo-eiropiešu un līdz ar to latviešu
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dzimtas bija agnātiskas, t. i. viņas skaitīja tikai no vīriešu

kārtas priekštečus. Vēlāk nodibinājās arī t. s. kognātiskās
dzimtas, kuras par saviem radiem uzskatīja arī sieviešu
kārtas priekštečus. Šai momentā dzimts zūd kā asins

savienība un pārvēršas par vienkāršu radu būšanu.
Ģermāņu tiesībās izšķip

1) tēva un mātes radus,

2) klātējos un tālējos jeb lielos un mazos radus.

Raksturīga ir formula radi un draugi. Radi apzīmē
klātējos, bet draugi tālējos radus.

Trešā radu grupa ir t. s. zobena jeb šķēpa radi

(Schvvertbrūder) un ērkuļa jeb kodeļas radi — Spinn- oder

Kunkelmagen.
Dzimts apzīmēšanai latviešiem ir vairāki vārdi. Viens

no vecākajiem ir ģints jeb ģente, kas stāv sakarā ar la-
tīņu gens. Garīgos rakstos sastopam vārdu dzimta,
dzimts, dzimums. Bez tam dzimts apzīmēšanai tautas

dziesmās lietoja vārdu radi. Bez tam tautas dziesmās

sastopami vēl 2 citi dzimts nosaukumi. Runājot par
dzimtu, saka arī tautas un bāliņi. Tautas ir kopējs indo-

eiropiešu vārds. Senprūši ar šo vārdu apzīmēja zemi,
leiši vācu zemi, goti tautu, nāciju, krievi svešu cilti čudj

Ja ņemam vecos leksikogrāfus no 17. g. s., tad.
redzam, ka Stendera vārdnīcā par tautas vīru sauc ārzem-

nieku, tautisks nozīmē ārzemju, auslāndisch. Bez tam
vārdam tauta ir vēl cita nozīme kā poroda, rod

—
lat-

viešu suga. Kaspars Elvers savā vārdnīcā runā par labas
tautas zirgiem un labas tautas vistām. Stenders pazīst bez
tam labas tautas ķēvi un visādu zivju tautu. Tas mums

nodibina to, ka tauta latviešiem bija arī suga, īpatņu
9r upa, kas cēlusies no viena senča. Tautu dēls un tautu
meita ir tā, kas dzīvoja citā novadā.

Agrākie rakstnieki runā arī par t. s. tautu laikiem,
la Mancelis savā sprediķu grāmatā saka: Tie laupītāji ir
tie, kas tautu laikos paši siro, vai arī sireniekus citiem

uzraida. Tautu laiki ir tad, kad sveša tauta uzbrūk bāli-

ņiem. Tas ir privāts karš, kq ved viens novads pret otru,

viena dzimts pret otru. Bieži šāda siroju/Jļl |W4l
r

iegūt tautu meitu, dažreiz atriebties vai vijam :ārst J^uj*
Ka tiešam tautas saistāmas ar tb

no dažiem vietu nosaukumiem. ys-
_

sastopamas mājas Taucēni, par kurām \rar izdibināt •
agrākos dokumentos, ka viņu senais nosaukums ir Tau-

ciems jeb Tautciems. Otru tādu piemēru atrodam Salas-

pilī, sakarā ar senu lībju dzimts ciemu Tauciemi. Viņu

17. g. s. rakstīja kā Totzendorf Kā mēs zinām, tad bieži

vien otrā valodā tulkojot atkārto otrreiz pamatvārdu.

Tāpēc jau Bucholcs uzsvēra, ka šī forma ir sakropļota

Tautciema forma. To varētu izskaidrot tādējādi, ka vienā

ciemā dzīvojusi dzimts, kuru kaimiņu dzimts saukusi

par tautu. .

Otrs termins bāliņi ir daudz vieglāki nodibināms.

Bāliņu vārdu mūsu dokumentos pirmo reizi min 1509. g.

apzīmējot saimnieku. Tomēr jau 17. g. s. šo vārdu lieto

ārkārtīgi reti, viņš izzūd no apgrozības un uzglabājas

vienīgi tautas dziesmās. Attiecībā uz šī vārda etimoloģiju

Endzelīns domā, ka bāliņš jeb bāleliņš būtu atvasināts no

brālis kā pamazināmā' forma. Turpretim prof. Plāķis

domā, ka bāliņš ir pamazināmā forma no bāls un vedams

sakarā ar sanskritu vārdu bālas, kas nozīmē bērns.

Endzelīns domā, ka par bāliņu saukuši ne tikai

brāli bet vispār radiniekus. Prof. Plāķis atrod liecības par

labu'savam uzskatam. „Es to savu bāleliņu trijus gadus

klēpī nesu" „Dievs man deva, Dievs atņēma mīlamo

bāleliņu" Tā tad pamata forma bijusi nevis brālis, bet

bērns'un jauns cilvēks vispār, lai gan mēs atrodam ari

citas liecības, kas runā tam pretim. Skaidrs, ka cilts dalī-

jums bālinos un tautās visvieglāk! izskaidrojams t. s. ekso-

gamiskās'bisekcijas ceļā. Tā ir cilts saskaldīšanas divas

eksogamiskās grupās, lai novērstu laulības dzimta. Tada

gadījumā redzam, ka tautu meita par bāl.ņ.em sauc visus

tos vīriešus, kas nedrīkst viņu precēt, un par tautu katru

vīdēti pie kura viņa var iziet par sievu. Tas būtu vispla-

šākais vārda ēdziens. Nereti kad māsiņa jau precējusies,
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viņa ilgu laiku savu vīru sauc par tautieti, tā tad par
svešnieku.

Senie ģermāņi dzimtu salīdzināja ar cilvēka ķermeni
Tāpēc arī viņi dzimts radniecību rēķina ce|iem'. Senie
latvieši turpretim dzimtu konkrētizēja' koka veidā. Kas
nepiederēja pie dzimts, par tādu tauta saka, ka viņš no-

kritis kā no zara, t. i. viņš atstāts bez kādām tiesībām
fln tautu meita līgavaiņa bildināta atbild: „Vai es esmu

putna bērns no zariņa noņemama". Tā kupli sazarojis
koks kļūst par latviešu dzimtas simbolu. Atkarībā no

zarojuma kupluma atšķir lielus radus no vienas puses un

mazus radus no otras puses. Ja arī svešumā izprecētā
tautu meita bija kā nolauzts

zars, tad tomēr tur viņas
dzīve sazaroja un nodibinājās jaunas radniecības saites
bernu persona. Tāpat kā eksogamiskās bisekcijas ceļā
dzimts bija saskaldīta tautās un bāliņos, tā arī dzimumu
atšķirības ziņā latvieši izšķīra t. s. ozolu dzimtas un liepu

jzimtas. Ja 19. g. s. pirmā pusē dodot latviešiem vārdus,
daudzi gribēja saukties ozolu un liepu vārdos, tad šo
centienu pamatos ir šī institūta atliekas. Tāpēc arī uz-

vārdus dodot vajadzēja Ozolus pārkristīt par Duboviem,
mcnem, Liepas par Lindēm v. t. t., lai nebūtu divi. vai
vairāki ozoli.

Latvijas tiesību vēsture.

18. lekcija.

Dzemdētāja saka, ka liepa aug pirts priekšā un zari

līkst pirtiņā tāpēc, ka tur bija sievām pieķerties grūtajā
stundiņā. Tā tad dzemdēšanas laikā sieva tvērusi rokā

liepas zaru. Laima, kā dzemdētāju patrone, ieradusies uz

dzemdībām ar liepas zaru padusē. Kurinot pirti jaunpie-
dzimušam dēlam pie malkas pielika ozola, bet meitai lie-

pas šķilu. Pirts slotās puišiem iesēja pa ozola, meitām

pa liepas zaram. Izvēloties šūpu|a kārti, krusttēvs ar īpašu

ceremoniju devās uz mežu un tur dziedot īpašas dziesmas

cirta puikam ozola, bet meitai vienmēr liepas līksti. Tāpēc
arī uzskats, ka liepa ir sieviete un ozols ir vīrietis, velkas

cauri visām dzīves parādībām. Tautas apziņā liepas mūžs

viemēr pielīdzināms sievietes, bet vīra mūžs ozola mūžam.

Tāpat kā liepai, augot ir atvases, tā arī sieviete atstāj pēc-

nācējus. Pubertātes laikmetā šie pretstādījumi paliek ār-

kārtīgi stipri. „Zem ozola nestāvēju, ozols manī lūkojās;

pie liepiņas piespiedos kā pie savas māmu|iņas."

„Augstskola Maja" Nr. 41.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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Ja māsiņa apslēpusies, bēgot no preciniekiem, zem

ozola, tad ozols arvien ar īpašu zīmi parādot tautām

kur māsiņa paslēpusies. „Es nelauzu liepas zaru, es jau
pati liepa biju." Molauzt liepas galotni nozīmē tautu mei-

tu paņemt par līgavu, par sievu. Liekas, ka katram bēr-

nam piedzimstot latvieši stādījuši savu koku. Ap šo koku

notikušas dažādas dzimtas trādicijas un ceremonijas; var

arī būt, ka precību gadījumā meitas liepai nolauza galot-
ni, kas nozīmē viņas mūža beigas šai dzimtā. Meitu

ņemt atdošām nozīmē, ka vienas dzimtas brālis precē otras

dzimtas māsu un viņas brālis pirmās māsu.

„Pabažnieki, bizenieši turiet mietu šoruden, dodat

vienu liepas zaru pret zaļajo ozoliņu." „Ozols auga ar lie-

piņu eža vien vidiņā, dod Dieviņi labus gadus —
ozols

liepu bildinās." No tā mēs varam spriest, ka ozolu un

liepu var uzskatīt par bāliņa un tautu meitas substitūtu.

Kāzu dziesmās dzied: „Sasēd« liepiņa ar ozoliņu, mūžam

sasēda ne vienu dienu." Acīmredzot zem šīs sasēšanās

mitoloģiskā formā domāta divu dzimtu — Ozolu un Lie-

pu saradošanās. Bez tam liepu lietoja kā dažādu kultu

piederumu. Jauno sievu sagaidīja pa liepu lapu nokaisī-

tu celiņu, līgavas gultā lika liepu zaru, kas nozīmēja auglību
v. t. t. No visa tā redzam, cik lielu lomu spēlēja ozols

un liepa sakrālās un dzimts tiesībās. Ar sazarota koka

analoģijas palīdzību arī visu dzimts locekļu tiesības un

pienākumus šķir divos koncentriskos lokos. Šāds dzimtas

skaldījums sastopams arī ģermāņu tiesībās.

Kas aptvēra serdi tos sauca par īstiem bāliņiem, bet

kas zarus un pazares
—

par nozariešiem jeb nozaru bā-

liņiem. Isteniekus vairāk cienīja visās dzimtas sanāksmēs,

kā kāzās, kristībās. Tur īstenieki turējās vienkopus un vi-

ņus sēdināja pie galda labākā vietā v. t. t. Mantošanā

īsteniekiem bija priekšroka, tā tad viņiem bija lielākas tie-

sības, bet arī lielāki pienākumi. Kāzās metot naudu vi-

ņiem bija jāmet divreiz vairāk kā citiem. Nozarieši atvie-

toja īstniekus tikai tad, ja tie nebija klāt, vai bija miruši.

Tautu dziesmas izsakās par nozariešiem nicinoši, ka tie

lokot valodu. Tas pilnīgi iespējams, jo nozarieši parasti

dzīvoja citā novadā, kur bija citāda izloksne. Acīmredzot

viņi arī būs ģērbušies citādi un tādēļ viņus dažreiz izsmej
savādā apģērba dēļ. Ja mums arī nebūtu nekādu citu

liecību par to, ka latvieši pazinuši satvērsmi, tad pilnīgi
pietiek ar īsteniekiem un nozariešiem, lai to pierādītu.

Tomēr mums uzglabājušās arī citas nepilnīgas ziņas,
kas to apstiprina. Latviešu Indriķis Viesturu dēvē par

„maior natu". Tā sauca franku augstākās aristokrātijas
piederīgos un tas ii technisks termins, kas apzīmē lielas

dzimtas galvu.
Arī citi kronisti, runājot par latgaļu vecākā Rušina

gaitām saka. ka tam bijuši radi un draugi. Aprakstot
Tālivalda dēlu sirojumus uz Igauniju, lai atriebtu sava tēva

nāvi, kronists raksta, ka viņi sapulcinājuši latviešu kapa
spēku līdz ar radiem un draugiem. Dažas no senajām
dzimtām uzglabājušas savu vienibu līdz pat 16. un 17. g. s.

Par latviešu dzimts lielumu vēsturisku pierādījumu
nav, bet ja sekojam tautas dziesmām, tad gūstam zināmu

ainu Tautas dziesmās bāliņu skaits ir dažāds, bet vis-

biežāki sastopam 5 un 9 bāliņus, tāpat arī trejdeviņi, trej-
deviņi simti v. t. t. Šī nav matemātiska formula, bet viņā
slēpjas tas, ko mēs tagad saucam par bezgalīgi lieliem

skaitļiem. 9 ir metafora, kura norāda,ka runātājs runā par

priekšmetiem, kurus viņš nevar saskaitīt. Ja saka, ka

rudzu lauks līgojas 9 ielejām, tad tas nozīmē, ka viņš ir

milzīgi liels.

Arī pati tauta savās dziesmās norāda ko viņa domā-

jusi ar vārdu deviņi. ..Dedziniet gaišu guni, lai saskaitu

bāleliņus — vieni pieci, otri pieci, vēl deviņi, trejdeviņi."
„Sveši ļaudis mani teica bez neviena bāleliņa, še sēd pie-
ci, tur sēd pieci, vēl deviņi laukā." Še raksturīgs ir pir-

matnējais skaitīšanas veids ar roku. Kas bija aiz vieniem

pieciem, un otriem pieciem, ko ar rokas palīdzību neva-

rēja vai negribēja saskaitīt, to apzīmēja ar formulu 9.

Lai palielītos ar savu lielumu dažreiz teica divdeviņi,
trejdeviņi, vai arī kombinēja ar otru formulu 100. Simts

ģermāņu tautām bija noteikta militāra vienība. Šo terminu

pārņēmuši arī ziemeļkrievi. No Indriķa kronikas varam
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spriest, ka dažiem pils kungiem kara spēks bijis simtos
Ta Rusms ieradies Rīgā ar latviešu karogu un simts kara
draugiem. Simts varēja būt reāla vienība, bet ja to kombi-
nēja ar nereālo 9, tad tā ir tikai metafora.

Dažreiz bāliņu skaita noteikšanai lieto laukuma mē-
rus: „sieka vietu, pūra vietu manu baltu bāleliņu." Tāpat
arī dažreiz bāliņus skaitīja laivām, pārceļot pār'upi.

Jāsaka, ka uz šo skaitļu pamata mēs nevaram iegūt
drošas ziņas par latviešu dzimts lielumu, Ja tautas
dziesmas saka, ka viņš ir liels rads. jo viņam ir 30 balini,
tad šis dziesmas ir radušās vācu laikos, kad dzimts jau
ir zaudējusi savu politisko nozīmi. Turpretim dzimts
satvērsmes laikā dzimtij vajadzēja skaitīties simtos.

Par dzimts lielo seno godību un lielo skaitlisko sa-
stāvu varam spriest pē*c kāzu dziesmām. Šinīs tautas
dziesmas vēl līdz 19. g. s. uzglabājušās raksturīgas dzimts
satversmes parādības. Viena dzimts kaut arī tikai cere-
moniēli uzbrūk viena otrai, atgaiņājas v. t. t. Šīs cere-

monijas notiek dzimts karogiem plivinoties, karataurēm
skanot, vedēju un panāksnieku saimēm izvedot sarežģītas
stratēģiskas operācijas, apcietinoties, apcietinājumus no-

ar?K-
U

' č
L S3VU vecāko priekšnieku jeb dižo vedēju

vadībā. Sais ceremonijās varēja visā pilnībā redzēt, kas
"r liels jeb dižs un mazs jeb sīks rads.

Ja nu sākumā par dižiem radiem sauca tīri radnie-
ciska nozīmē, tad vēlāk tas kļūst par socioloģisku faktoru,

dižiem radiem sāk saukt labiešus — muižnieku kārtu
un par sīkiem, maziem radiem t. s. sliktos ļaudis un daž-
reiz pat neļaudis. Diža dzimts, kurai bija liels bāliņu,

ara vīru skaits ātri vien ar ieročiem rokās sagrāba savās
rokas lielākos un labākos zemes gabalus un laupījumus,
uzkundzējās augstos vadoņu amatos un tos nodrošināja
sev dinastijas ceļā.

Ja mēs nezinām, cik liela bijusi dzimts faktiski, tad

J"
es

jmām, cik liela viņa bijusi juridiski. Noteikt dzimts

oaHr
rot>ežas ir no liela svara, piem. mantošanas

gadījumos, vai arī ja viena dzimts cēla pret otru dzimtu

prasību nozieguma gadījumos, kad mirušā roka prasīja

līdzīgu atlīdzību no dzīvās rokas.

Dzimts lielumu noteikuši vācieši. Kuršiem dzimts

lielums noteikts ar 1207. g. miera līgumu, kurā vācu

ordenis nosaka, ka par mantiniekiem uzskatāmi asins

radinieki tikai līdz ceturtam celim (bis an den vierten

Knie). Pēc 4. ceļa bija t. s. bezmantinieku manta, uz

kuru tiesības bija zemes kungam kā t. s. dominata

priekšstāvim. Šāds institūts sastopams arī Sakšu spoguli,

kurš nosaka dzimts robežas līdz 7. celim. Šis 7. celis ir

tas pats, kas 4. dubultcelis.

Tā tad šo sakšu tiesību institūtu vācu ordenis ieveda

kuršos un no turienes viņš izplatījās arī citās Latvijas

daļās. Sakarā ar dzimtu krīt svarā uzņemšana un izslēg-
šana no dzimts. Diemžēl par latviešu dzimtu mums šai

virzienā nav nekādu ziņu.

Igauņu Gārņa kronika no 17. g. s. stāsta, ka igau-

ņiem bijis paradums, ja kāds no vecākajiem dēliem ne-

varējis sadzīvot ar tēvu, tad tēvs viņam ar salmu saikšķi

uzsējis uz muguras cirvi un licis līst caur toreizējām

zemajām durvīm. Ja nu lienot cirvis aizķērās aiz palodzes
un nokrita, tad nepaklausīgais dēls zaudēja pat tiesības

uz šo cirvi. Tas izskaidrojams ar llbju-latviešu institūtu,

ka muiža katram saimniekam meža lietošanas kvoti no-

teica pēc cirvju skaita. Tāpēc dokumenti nosaka, ka tāds

un tāds saimnieks var iet mežā ar 3 cirvjiem. Ja nu ne-

paklausīgajam dēlam lienot caur zemajām durvīm cirvis

nokrīt tā, tad tas nozīmēja ne tikai izstumšanu no dzimts,

bet ari to, ka viņš zaudē tiesības līst līdumu un nodibināt

jaunu dzimtu, tās ir publiski tiesiskas funkcijas, kuras

dzimta uzņemas dzimts satvērsmes laikā, kad valsts gan-

dzīz nebija. Dzimtij piekrita ārkārtīgi liela nozīme kā kara

spēkā, tā arī tiesībās un saimniecībā.

Kā jau aizrādīju, tad kara spēkā dzimts ar savu

karogu sava dižā vedēja vadībā ir organizēta militāra

vienība. Dižais vedējs ir senlatviešu termins, kas atbilst

īatīņu terminiem dux un hercog. Dzimts satvērsmes laika

nav bijis individuālu īpašuma tiesību uz zemi un zeme
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atradusies nevis fizisku personu, bet dzimtu un saimu

rokā. Pamatojumu šim uzskatam vēsturnieks ierauga
vietu un sevišķi ciemu nosaukumos. Švabijā, Dānijā,
Saksijā, Zviedrijā v. c. sastopami vietu vārdi ar patroni-
misko galotni —inga, kurus var uzskatīt par visvecākiem

vietu vārdiem. —Inga ir vīriešu vārda galotne piem.
Karolus — Karolingi v. t. t., krieviem šāda galotne ir

—ič, latviešiem - āni un —ēni. Tāpēc Klāvēni ir ciems,
kas cēlies no Klāva bērniem. Tas liecina, ka cilts tēva

dzīvei sazarojot kā ozolam atsevišķie sazarojumi nosēžas

turpat blakus tin tā rodas ciems. Tautas dziesmās šo

procesu apzīmē šādi: „tura namu nama galiņā
" Tā rodas

ciems un ciema territorija, kura nav individuēlas dzimts
īpašums, bet kas pieder visai dzimts kopībai.

Daži tiesību vēsturnieki uzskata t. s. aprobežotās īpašu-
ma tiesības par dzimts satvērsmes atliekām. Tai laikā zeme

atradās dzimts rokās un viņu nevarēja mobilizēt, t. s.

viņa gandrīz nekad nekļuva par jūridisku darījumu priekš-
metu, viņa' neapgrozījās civiltiesiski, t. i. viņu nevarēja
pārdot, apgrūtināt ar parādiem un nevarēja pat teikt, ka

zemi manto.

Nekustāmie īpašumi mobilizējās tikai tai momentā,
kad nomira vecākais bāliņš un kunga vietā stājās nāko-'

šais. Šo civiltiesiskās varas pārvietojumu nevar uzskatīt

par mantojumu. Dzimts satvērsme ietekmējusi arī senās

ģimenes tiesības. Pazīstams institūts ģimenes tiesībās ir

t. s. aizbildnis un daži vēsturnieki domā, ka vēl ilgi sasto-

pamais noteikums, ka tuvākais agnāts ir likumīgais aiz-

bildnis, ir vedams sakarā ar dzimts satvērsmi.

Atraitne nonāk aizbildņa varā un rokā. Rokas devums

ir technisks termins un tai pašā laikā tiesisks akts. Ar
rokas devumu nevien ģermāņu, bet arī mūsu tiesībās tas,
kas sniedz roku atdod sevi tās personas varā, kas šo roku

saņem. Tā piem. kalps ar rokas devumu atdod sevi

saimnieka kalpībā, lēņu virs lēņu kunga kalpībā ar t. s.

komendācijas aktu, sieva vīra varā v. t. t. Rokas došana

laulības tiesībās arī pie latviešiem spēlēja lielu lomu.

Varēja domāt, ka sieva aizejot pie vīra svešā dzimtā

pilnīgi nonāk vīra varā, bet tā tas nebūt nav. Sievas

dzimts bāliņiem pieder zināmas aizbildņu tiesības. Tā ka

sievieti vispār uzskatīja par aizbilstamu personu un tā kā

vina izejot pie vira tomēr neatsvešinājās no savas dzimtas,

tad ar dzimšanas aktu nodibinātā dzimts aizbildniecība

par viņu neizzūd, bet krustojas tikai ar vīra aizbildniecību.

„Lai sargās tas tautietis, kas māsiņu nicināja, vienu roku

māsu devu, otru zaļu zobentiņu." Tas ir ārkārtīgi zīmīgi.

Tautās izprecēta māsiņa nebīstas sava vīra. „Sit tautieti

ja tu drīksti, es sacīšu bāliņam." Ja vīrs apvaino māsiņu

laulī'jns pārkāpšanā, vai kādā citā noziegumā, tad para-

sti pārmāca nevis viņš, bet māsiņas dzimta, tā atved

māsiņu atpakar un soda. Attiecībā pret vīra dzimtu

māsiņas dzimta uzstājās kā atbildētāja, lai caur t. s. šķī-

stīšanos nomazgātu savu kaunu, vai arī uzsāk formēlu

karu, lai karā pierādītu savu taisnību.

Tā tad dzimts ir sievietes kollektīvais aizbildnis,

kura aizbildniecību viņa sajūt arī izejot pie vīra. Sakarā

ar to mums ir no svara zināt, kas laulību slēdz. No tautas

dziesmām redzam, ka tautietis ierodas lūgt māsiņas roku

nevis pie viņas pašas, bet griežas vai nu pie tēva, vai

mātes, vai "arī parasti pie abiem. Dažreiz bija jāgriežas

arī pie visiem dzimts bāliņiem. Piem.: „Bij māsiņa gāje-

jiņa ja bāliņi devējiņi", „Kuras tautas mani grib, lai bil-

dina bāleliņus."
Arī pozitīvās tiesības, sevišķi 15. un 16. g. s. land-

tāgu recēsi, kup uzsāka ilgu, bet nesekmīgu karu pret latviešu

laulību tiesībām vairākkārt uzsvēra sekošo: Valmieras

landtāgs 1507. g. nosaka, ka ja zemnieks aizved meitu

bez viņas pašas un viņas draugu ziņas un atļaujas —

kaklu nost. Tā tad draudēja nāves sods ja sievu zaga.

Tā tad pozitīvās tiesības atzina, ka laulību slēgšana izšķi-

rošā nozīme ir tam, vai tam piekrīt draugi resp. radi.

(Jz līdzīgu materiālu pamatu vairāki vācu vēstur-

nieki uzsver, ka laulību slēdzot nevis līgavainis ar līgavu,

bet tas esot samierināšanās akts, miera līgums starp

bālinu un tautu dzimtu. Tikai ar to pēc Brunnera domam

var izskaidrot kāpēc līgavainim bija jādod kāzu veltas ne-
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vien līgavas vecākiem, bet visiem līgavas draugiem. Tā
tad līgavas radi saņem veltas jeb kriena naudu. Krienscehes no veca krievu vārda knutji - pirkt. Leišu avotoskr.enu tulko latīniski ka pretium prosporisis. Laulību cenapirkums ta varētu faktiski krienu iztulkot, jo līgavainis tomaksa savas līgavas radiem par aizvesto māsiņu, tā tad
par viņu materiāliem zaudējumiem.

Arī procesuālās tiesībās manāms dzimts satvērsmesiespaids. Pastāv procesuāls noteikums, ka zināmi tuvi rad
nedrīkst zveret Agrāk turpretim bija pavisam pretējsnoteikums: radiem bija pienākums apzvērēt savu balinu
labo slavu. Tāpēc arī agrāk tiesā ieradās nevis viens
apsūdzētājs un sūdzētājs vieni, bet ar visiem savas dzimts
vīriešu kārtas priekšstāvjiem, apbruņotiem no galvas līdz

£fJ
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9r zvērastu vajadzēja ko apliecināt, vai arī ar
to sķistities, nomazgāt savu kaunu, tad līdz ar zvērētāju
" J.Vlt ļ*"oi; Tā arī radās procesuālā zinā inte-
resantais lidzzveretaju institūts (Eideshilfe, coniuratores).

Pie ģermāņiem šis līdzzvērētāju skaits dažos gadīiu-
S snied2 ās par 50. Šādam svērestam ir pavisam

Sens UR materiā'a n°Zīme kā tam> ko zvēr

sociāl^'^1 K Vi6niS
P; ātis tai zinā' ka ir pirmā

sociāla grupa, kas nodibināja ilgstošu miera savienību(Fnedensverband) un tā ir dzimts zvarīgākā nozīme

-V
-

erSme,S ,la
,'kā 'oCek|i bi J"a saistlti asins radnie-

cībatradīcijām tik lielā mērā, ka viņus varēja uzskatīt
Par vienu organismu, kurā katra da|a rīkojās pēc formu-

SmhU Pifr ViS,'um Visi par Vienu
-

TāPēc Ja kā das
azimts loceklis uzbrucis otras dzimts loceklim, to ievaino-
hs, aplaupiļls, vai apzadzis, tad tas nav notikums, kas at-
iecas tikai uz divām konkrētām personām A un B bet

n-
L

j

Ura jāizškir abām dzimtām. Par vainu atbild
"c tikai nodarītajs, bet visi viņa radi.

Ja vienojas par manttiesisku atlīdzību, tad maksā

Sm?
«

ttpßt arl sanem visi radi- lek š tā pastāvēja
"zirnts stiprums un tādēj visus tos, kas nepadevās dzimts

vecāko bāliņu kārtibai, bez žēlastības izstūma no dzimts,
viņus padzina kā vilkus mežā.

Visstiprāki dzimts satvērsme izpaudās t. s. vaidu

laikos. Vārds vaids nevien pēc satura, bet ari pēc formas

vedams sakarā ar tagadējo vārdu foede un vidus laiku

latīņu formu faida. Daži valodnieki domā, ka ar to stāv

arī sakarā leišu un latviešu vārdi pikts, piktums, piktdaris
jeb ļaundaris. Tomēr mūsu avotos vārdu pikts nelieto,
bet gan vārdus vaids, vaidu tiesības (Fehd), vaidnieks jeb
ļaundaris, vaidu laiki, kad izdaraasins atriebības pienā-
kumus pret naidīgām dzimtām. Šādos gadījumos apvai-
notā dzimta, reālizē savas vaidu tiesības un otru dzimtu,
kuru uzskata par vaidnieku, vai nu pavisam iznīcina, vai

arī saudzē nepieaugušos, vai arī vienojas par zināmu at-

līdzību jeb izpirkuma cenu.

Ja tagad runājam par cenu, tad mums nenāk ne

prātā, ka tas ir asins atriebības institūta jēdziens. Vārds

cena saistāms ar leišu kaina un pie daudzām indo-

eiropiešu tautām pazīstamo koina — sods. Par katru no-

darījumu bija jāmaksā sava cena, sava izpirkuma jeb
līdzības nauda, slepkavības gadījumā bija speciāla vīra

nauda (Manngeld) —

cena, kūpu maksāja par vīra

galvu.

Tā tad dzimts nodibināja miera savienību. Cik liela

nozīme šādai miera savienībai bija tai laikā, kad valsts

vara nespēja izpildīt savas pirmatnējās funkcijas, to mēs

jūtam vēl tagad tais laikos, kad valsts varas nav. Tas ir

revolūciju un pilsoņu kara laikā. Te parādās svarīgākā
valsts funkcija, blakus ārējam mieram uzturēt iekšēju
mieru. Polītiskā ziņā šādas miera savienības nodibināšanos

var pielīdzināt uguns atrašanai, akmens cirvju izgudro-
šanai v. t. t. Tas ir fundamentāls ieguvums, bez kura

cilvēce nevar pastāvēt. Pat tā sakrālā formula, ka „lai
nāk tas Dieva miers, kas ir augstāks kā visu cilvēku prāts
un saprašana", ir vesels konstitucionāls akts. Vidus laikos

baznīca cīnījās, lai izskaustu t. s. vaidu tiesības un ar

t. s. Dieva miera — pax Dci, karaļa zemēs ar zemes miera
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(Landesfrieden), palīdzību gribēja panākt to, lai cilvēks vis-

maz dažas dienas ir drošs no uzbrukumiem.
Ja nu kāds pilsonis mieru lauza, tad reakcija bija

tiesa. Tāpēc šai stāvoklī dzimtas, kā mazas saliņas lielajā
okeānā, spēlēja ārkārtīgi lielu lomu. Viņu vēsturiskais no-

pelns ir neaprakstāms. Miera lauzēju' izmeta no dzimts
un viņu sauca par vārgu, ziemeļnieku valodās vārgus, kas
nozīmē mežā izdzītu vilku. 1255. gada Sāmsalas līgumā
ar ordeni teikts, ka ja kādu izraida no Sāmu zemes par
dabai pretīgiem noziegumiem, tad ar zemes galvas atļauju
viņa mantojums piekrīt mantiniekiem, 2. pants nosaka,
ka ja izdarīta slepkavība, tad slepkavas manta nevar krist
zemes kunga rokās tik ilgi, kamēr ir kāds radinieks, kas
maksā sodu. Ja dzimta atsakās no savām tiesībām, tad

īpašumu uzskata par vakantu un tas pāriet zemes kunga
rokās. Tā tad 13. g. s. Sāmsalā vēl pastāvēja dzimts
satvērsme.

Kā vispār nozieguma sekas ir naids, to redzam no
kāda cita dokumenta, proti 1267. g. ordeņa mestra līguma
ar kuršiem. Tur teikts, ka ja kāds nozog, vai paņem
otram zirgu, tad vainīgajam tas jāsamaksā un jāatlīdzina.
Tā jānotiek civiltiesiskam darījumam, vai arī vainīgais uz-

skatāms par neizlīgušu ienaidnieku, pret kuru viss ir

atļauts, kurš stāv ārpus likuma un ar kuru apzagtais var
darīt to, kas viņam tīk. Šī ir t. s. kompozicijas jeb sa-

mierināšanās sistēma (no lat. componere). Noziegumu
vajadzēja gandarīt ar kompozīciju, līdzību, atlīdzību. Lat-
viešu termins ir Jaunu darbu griezt par labu", latīņu:
cenendare — labot, vācu: bessern.

Kā šī labošana notiek, par to ir ļoti raksturīgi sī-
kumi ziemeļnieku tiesībās, flvoti stāsta, ka kāds jauneklis
nositis kādam vecam tēvam dēlu un pēc tam gribējis
vainu izpirkt. Nolicis ieročus viņš pazemīgi tuvojās sirm-

galvim un solījās tā vairs nedarīt, atlīdzināt, gandarīt, labot

savu vainu. Tomēr tēvs to noraida, teikdams, kā dēlu

nevarot nēsāt makā. Tad noziedznieks noliek savu galvu
sirmgalvja klēpī un tad tēva sirds atsilst. „Es nelikšu tev

nocirst galvu," saka viņš, „ausis stāv vislabāki, kur viņas

pieaugušas" un pieņem soda naudu.

Sī kompozicijas sistēma ir liels krimināltiesību attī-

stības ieguvums. Tai momentā, kad asins atriebības vietā

stājās vai nu sākumā tīri fakultatīva, vēlāk obligātoriska

kompozicija, tad nodibinās krimināltiesības. Sākumā kom-

poziciju attiecināja tikai uz viegliem pārkāpumiem.
Ja kādam nozaga govi, tad bija viegli ar zagli iz-

līgt, bet ja kādam nogalināja dēlu, tad tēvs parasti ne-

ielaidās uz vainas izpirkšanu naudā. Šādos gadījumos bija

|oti grūti izlīgt kompozicijas ce|ā. Rīgas virsbīskaplbas tie-

sībās teikts: „par katru nonāvēto —
nāvi". Tas nenozīme,

ka slepkavu sodīs tiesa, bet gan, ka cietušajiem ir tiesības

slepkavu nonāvēt, nesaņemot par to nekādu sodu. Ta tad

to varētu interpretēt vienīgi kā „aci pret aci un zobu pret

zobu."

Kurzemes zemnieku tiesībās ir tas pats. Tur teikts,

ka „Dievs aizliedz nokaut" un tas ir viss. Šai gadījumā

parādās valsts varas bezspēcība pret asins atriebības in-

stitūtu, viņa nespēj lauzt veco tradiciju, ka slepkavības

gadījumā katrs ņem savas tiesības.

Tā tad kompozicijas sistēma šai laika pastāv, bet

tikai ne atciecībā uz cilvēkiem. Pēc Bindinga domāmkom-

pozicija nav sods modernā soda nozīmē
:

tāpat kā nav

sods pilsoņa izraidīšana no valsts. Ja cilvēku izslēdz no

tiesiskas sabiedrības, tad tā ir pavisam cita reakcija, kuru

nevar salīdzināt ar sodu. Sodīšana var notikt tikai tai pasa

tiesiskā sabiedrībā, kas viņu soda, bet ja viņu kā vārgu

padzen mežā, tad tā bez šaubām ir |oti stipra reakcija,

bet tas nav sods. Tomēr šādi cilvēki grib labāki maksāt

visaugstāko cenu, lai tikai viņiem atļautu dzīvot šai tiesību

pasaulē, kurā viņi ko nodarījuši.
Šai ziņā raksturīga norvēģu tiesību formula, kura

saka, ka miera lauzējs, vārgs grib maksāt miera naudu

(Friedensgeld), lai no meža iepirktos atpakaļ dzimtajā

zemē. Tomēr arī šī līdzības nauda nav publiski tiesisks

sods tagadējā nozīmē, bet tikai privāttiesisks sods. 13. g. s.

daudzas valstis neinteresējās par slepkavībām, jo viņas ne-
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spēja neko šai ziņā darīt, bet par tām interesējās pats
apvainotais. No viņa atkarājās, vai viņš izlīga, vai griezās
pie tiesas. Tikai šai momentā sāk funkcionēt tiesas apa-
rāts. Toreiz bija pazīstama procesuāla formula:

B
kur nav

sūdzētāju, tur nav tiesnešu". Ari pats termins „sods" ir

saistīts ar tiesu, piem. krievu sud, sudja un mūsu vecā

forma soģija — tiesnesis. Tā tad latviešu vārds sods ir
cieši saistīts ar tiesu un pie tam fakultatīvu tiesu.

Sākumā tiesas piespriesto atlīdzību saņēma tikai cie-
tušais un viņa dzimts un tikai vēlāk izveidojās princips,
ka arī valstij ir tiesības uz zināmu daļu soda naudas. Pa-
rasti valsts saņēma trešo da|u. Raksturīgi, ka valsts tiesības
uz šo trešo daļu ir tikai akcesoriskas, jo ja cietušajam
nav prasību, tad arī valsts nedabūja, ja vainīgais nespēja
visu samaksāt, tad pirmā kārtā apmierināja cietušo. Sī ir

raksturīga tiesiska stadija, kad valsts aparāts sāk darboties
kā automāts, pie kam no šī automāta var dabūt tikai

piem. perona biļeti un neko citu.

Pārvaldes vara dzimtā bija organizēta sekoši: nama

kopībā vecākai paaudzei piederēja vairāk vai mazāk ap-
robežota vara pār jaunākiem. Tādēļ varam sacīt, ka nama

kopībā varas konstrukcija ir patriarchāla, monarķistiska,
labākā gadījumā dualistiska, turpretim dzimtā vara vien-

mēr ir koleģiāla; vecākais bāliņš dzimtā ir tikai pirmais
starp līdzīgiem — primus inter pares. Ja viņš izpilda
dzimts lēmumus un reprezentē to uz ārieni, tad iekšējā
dzīvē viņš lemj kopā ar t. s. bāliņu pulku. Šādu apspriedi
ar technisku terminu apzīmēja kā runu, runāt. „Runājam
bāleliņi kad kopā saietam". ~Runāsim bāleliņi, atpirksim
sav' māsiņu". Vēl tagad pazīstams izteiciens: „Runas
vīriem ir spēks rokā".

Runas vīram atbilst runas kungs, tāpat kā leņu vī-

ram lēņu kungs. Vārda „runa" etimoloģija nav diezin
cik skaidra. Valodnieki domā, ka šis vārds saistāms ar

vecangļu formu „run" — slepeni apspriesties, Arī mūsu

leksikografi saka, ka runas turēt nozīmē apspriesties,
runa — apspriede. Arī izteiciens „bez vārda runas" no-

zīmē, ka par zināmu jautājumu nav jādiskutē, bet bez

spriešanas paredzēts vienbalsīgs lēmums.

Krieviem šāds technisks termins ir domāt. Sanākot

bajāru padomei teica, ka „kņazs apsēdies domāt" — no-

turēt apspriedi. No šejienes krievu „duma" — dome un

mūsu „padoms". Padomu dot, prasīt, turēt v. t. t. „Vecs

vīrs ar padomu vairāk padara kā jauns ar spēku." Padomu

deva tikai veci vīri un viņu padomam bija lielāka nozīme

priekš valsts, priekš dzimtas kā jauno spēkam.

Sapulci sauca par „pulku" no krievu „polk", kas

savukārt cēlies no vācu „Volk". Agrāk Volk nozīmēja
kara spēka daļu, sevišķu dalījumu pēc dzimtu karogiem.
Latvieši izšķir lielu pulku un mazu pulku. Lielajā pulkā

jeb t. s. plenārsēdē varēja ņemt dalību visi tie, kuriem

bija ieroču tiesības, jo ierocis bija katra pilntiesīga cilvēka

zīme.

Pie ģermāņiem ieročus piešķīra ar pilnas sapulces
lēmumu. Pēc mūsu bruņinieku tiesībām ieročus varēja

nest jau no 12 gadiem.
Kā ģermāņu, tā arī seno latviešu sapulcēs nebija

balsošanas. Piekrišanas gadījumā skandināja ieročus, ne-

piekrišanas gadījumā rūca. Svarīgākos priekšlikumus

izstrādāja «mazais pulks", kurā piedalījās tikai ru-

nas vīri.

Lielajā pulkā izteicās tautas suverenitāte un viņš

lēma:

1) par kapa un miera pieteikšanu;

2) vēlēja kungus, dižos vedējus un citus amata

vīrus;

3) kā tiesas sapulce; • lielais pulks sprieda par poli-
tiskiem un militāriem pārkāpumiem, nodevību un maz-

dūšību. (Dezertierus parasti notiesāja par vārgiem, kā to

nosaka arī Hapsalas pils. tiesības 13. g. s.);

4) kā kulta sapulce; lielais pulks zīlēja, griezās pie
dieviem ar dažādiem jautājumiem pēc atbildēm un ziedoja

zināmus upurus. (Pēc kronistu ziņām vietējās ciltis 13. g. s.

iztulkoja dievu gribu atkarībā no zināmu mazu kociņu un

skaidu krišanas).
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Zīlējot vajadzēja galvenā kārtā izšķirt jautājumus par
kara un uzbrukuma sākšanu, miera slēgšanu, kara turpi-
nāšanu, kulta un ticības grozīšanu, kā arī jautājumus par
to, kurš upuris dieviem patīkamāks. Bez tam zīlēja pēc
putnu kliedzieniem un ar t. s. upura zirgu, skatoties pēc
tā, vai viņš sper pa priekšu dzīvības vai nāves kāju. Saka-

rā ar šo kultu izveidojušies dažādi paradumi. Kursā mieru

slēdzot izlēja zemē asinis, pamieru slēdzot parasti apmai-
nījās šķēpiem un pamieru laužot šķēpus aizsūtīja atpaka|;
lībji un latvji savstarpējos zvērastus slēdza apmainoties
zobeniem; sārni un leiši savus līgumus apstiprināja zvērot

pie vītola zara, jo nepatiesas liecības gadījumā zvērētāju '
uzkāra vītola zara cilpā.

5) Lielais pulks bija kara sapulce, jo viņā vienmēr

ieradās pilnā apbruņojumā visi ieroču turētāji.
Rīmju kronists stāsta par leišu un zemaišu apspriedi.

Gudrākie esot sanākuši atsevišķi no citiem. Tas tā tad ir

bijis mazais pulks. Tad viņi devušies pie lielā pulka un
nosēdušies labiešiem blakus. Tā tad arī jau te sēdēja pēc
kārtām. Kara sapulce ir arī kara spēka parāde, kurā sa-

skaitīja cik būs kara vīru nākošam uzbrukumam. Šīs kara
sapulces kronists Indriķis sauc par „maja, qui est collectio

eorum". Maja nav latviešu-leišu, bet somu-ugru vārds.

Lai gan māja tagad nozīmē pastāvīgu mītni, tomēr vārdi

māju mest, māju ņemt liecina, ka tas agrāk nozīmējis uz

īsu laiku apmesties nometnē.

Draugs un draudze. (Komitāts).

Dzimtssatvērsmes laikā uz dzimti dibinājās valsts. To-

mēr pamazām dzimts sabrūk. Viņa sadalās saimēs jeb
lielģimenēs, kuras pastāv pat līdz 19. g. s. Pēc tam arī

lielgimenes sabrūk mazās ģimenēs tādās, kādas viņas ir

tagad, t. i kas apvieno tikai 2 paaudzes vecākus un bēr-
nus. Visilgāki dzimtssatvērsmes institūti uzglabājušies
mantošanas tiesībās.

Tā tad dzimts institūts iznīka, turpretim draudze izrā-

dija ārkārtīgas dzīvības spējas un no viņas vēlāk izveido-

jās tik svarīgas sadzīves iekārtas formas, kādas bija feo-

dālisms un lēņu satvērsmē.

No Indriķa kronikas redzam, ka 1225. g. pilskungs

Rūsiņš saucis 'mestru Bertoldu par savu draugu, kas nozī-

mē kapa biedri. Arī Rīmju kronika liecina par lībju, leišu

un Klaipēdas leišu kara draugiem, kas kopā ar savu kungu

pieņēmuši kristīgo ticību. Raksturīgi, ka šai nozīmē vidus

laiku Eiropā bija pazīstams vārds „comes", no kā celies

kara draudzes institūts „comitatus".
Otrā drauga nozīmē lieto vārdu Jautāts draugs . Se

vienu pie otra saista līgums, lai gan citādi laulātie ir sveši.

Sieva savu vīru nereti sauc visu mūžu par tautieti. Tāpēc

arī bieži tautas dziesmās sastopama formula znoti un drau-

gi. Znots nav draugs, jo arī vedeklu nepieņēma par mei-

tu otrā dzimtā. Toreiz laulību uzskatīja nevis par dzimts

būšanu, bet par draugu būšanu. Bērnu radīšana ir tas

juridiski svarīgais notikums, kas ciešāki saista divas sve-

šas dzimtas. Tikai ar bērna muti otrā paaudzē sāk teikt

mātes radi un tēva radi. Vēlāk pēc analoģijas radusies

arī vīra un sievas radi, kas dzimts satvērsmes laikā nebija

iespējams. _
Bērnu dzemdināšana ir tas svarīgais notikums, kas

nodibināja manttiesiskās attiecības starp laulātiem. Mūsu

civiltiesības vēl tagad izšķir bērnu un bezbērnu atraitni

(unbeerbte Witwe). Šie savādie jēdzieni izskaidrojami vie-

nīgi ar dzimtssatvērsmi. Par bērnotu atraitni sauca ari to,

kurai bērnu nav, bet kurai bērni kādreiz bijusi. No svara

ir pats dzimšanas akts. Tāpēc saprotams kāpēc sieva

mirstot raud par saviem bērniem, jo par tiem lems sves-

nieks, bet ne viņas rads. .fli bērniņi sērdienīši, draugam

dubļu bridējini".' Arī sieva sava vīra pirmās sievas bērnus

sauc par drauga bērniem. Vēlāk par drauga bērniem sak

saukt arī audžu bērnus, kurus nodod pie svešiem audzinā-

šanā un darbā.

Vēlāk par draugiem sāk saukt arī kalpus, jo zem

arieku valodas iespaida vārdam draugs parādās otra no-

zīme. Viņam atbilst „drugoi" - otrs. Tādēļ par draugu
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sāk saukt arī otru līguma slēdzēja pusi. Tāpēc arī kalpa
runā „virināt drauga durvis" nozīmē virināt kunga jeb
saimnieka durvis. Vēl vienā nozīmē draugs ir sastopams
formulā „radi un draugi", kur par draugiem sauc attālos
radus.

Draudze ir zināma kara spēka vienība, par ko lieci-
na terminoloģija. Tā kā latvieši zaudē ieroču tiesības un

karos vairs nepiedalās, tad ari kara draudzes jēdziens pa-
mazām izzūd un uzglabājas tikai kāzu ceremonijās. Tur ir

vedēju un panāksnieku draudzes. Panāksnieku draudzes
priekšnieks ir dižais vedējs —dux— brūnos svārkos (agrāk
bruņu svārki).

Kara draudzes jēdziens senatnē bija plaši izplatīts.
Kara draudzes kodols nereti sastāvēja no kapa kunga tu-

viem radiem. Ap šo kodolu pulcējās sevišķi kalpotāji—kun-

ga viri. Tā tad še draugu būšana nav ne organisks, ne

juridisks princips. Kara draugos parasti uzņēma katru,

netaujājot radu rakstus, bet gan raugoties uz to, vai viņš
ir spējīgs vicināt zobenu un vai viņam ir militāra izglītība.
Kara draugu bija parasti 15—20. Viņi saņēma no sava

kunga apbruņojumu un dzīvoja viņa maizē. Lai gan par
latviešu kara draudzēm nav uzglabājušās gandrīz nekādas

tiešas liecības, tomēr jādomā, ka kara draudžu institūts

bijis Latvijā vairāk vai mazāk izveidots, jo tas bijis pazī-
stams visām kaimiņu tautām un mūsu senču politiskā
kultūra attīstījusies viņu ietekmē. Gz to norāda vesela

rinda terminu.

Latvijas tiesību vēsture.

19. lekcija.

Tacits saka par ģermāņiem, ka viņi kara draudzes

priekšnieku saukuši par princeps. Vēlāk ģermāņi un

franki tos sauca par senior. Šo pašu nosaukumu lieto arī

mūsu kronists Indriķis. Tā piem. viņš Viesturu dēvē par

princeps un par senior sauc gandrīz visus nevācu pils-

kungus. Bez tam latīņu un latviešu valodā identiski šādi

termini: amicus—draugs, puer-puisis, iunior—jaunākais,

homo—cilvēks. Kronists runā par senjora Rosina drau-

giem. Tāpat tos piemin Rīmju kronika. Dažas tautas par

kunga vīru sauca tikai kara draugu vecāko dienesta pa-

kāpi. Šim vārdam krievu juridiskajā terminoloģijā atbilst

kņjažeskij muž, vācu — Herrenmann. Jaunākos kara

draugus parasti dēvēja par puišiem jeb jungām, latīniski

puer, krievu — otrok, vācu — Knappe. Teorētiski iespē-

jams, ka latviešu valodā lietotais vārds „lāga vīrs" aiz-

gūts no dāņu valodas. Tur kapa draugus sauca par

„Lagsmen".' Vārds „lāgs" liekas aizgūts no zieme|nieku

valodām. Tagad par lāga vīru sauc drošsirdīgu cilvēku,

„Augstskola Māja" Nr. 42.

Tiesību zinātņu nodaja.
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kas pilda savu pienākumu. Uz kara draugu institūta at-
tīstību atstājušas iespaidu arī krievu tiesības. Latviešu
valodā iespiedies krievu termins „bajārs". Tas izspiedis
kunga vīra nosaukumu. 13. g. s. pazistams tikai vārds

bajārs un 15.—16. g. s. arī šis kara draugu iedalījums
pec militāra grāda pazūd, jo par bajāriem tad sauc kara
draugus vispār.

Otra kara draudzes nozīme ir ~kiligunda". Tā ir kara
draudzes territoriālizēšanās, nosēšanās kādā pils novadā.
Tāpat kā Romā, kūrija draudze bija militāra, vēlāk terri-
toriala un beidzot reliģiska vienība.

Trešā nozīmē draudzenozīmē arodniecisku savienību.
Tā piem. runā par zvejnieku draudzēm v. t. t. Šeit bija
draudzes vecākais — stūrmanis, kas vadīja laivu un tīk-
lus, kasieris, kas saņēma un sadalīja naudu v. t. t. flbos
gadījumos tipisks ir tas, ka draudzei ir priekšnieks, ka
draudze kopā strādā un uz galviņām sadala ienākumu —

kara laupījumu: territoriju, iekaroto pils novadu, un ka šo
draudzi vieno nevis radu būšana, bet līgums.

Ta tad vietējo cilšu sabiedrībā ir zināmas šķiras, zi-
nāmas kārtas, zināmi vēlēti amati un amata personas.
Kādas sīs kārtas ir un kas ir šīs amata personas, to pa
gaidām vel pilnīgi nezinām. To ir grūti noteikt arī tādēļ,
ka kronists Indriķis nereti vienas un tās pašas iekārtas!
vai institūta apzīmēšanai lieto dažādus terminus. Vienā
vieta Indriķis sauc zemgaliešu kungu Viesturu pa „dux"
otra vietā par „princeps", trešā — „senior terrae" — ze-
mes vecākais. Rīmju kronikā viņu sauc par „konig". Pir-
mā kārtā mums tomēr jāņem vērā nosaukums se-

nior.
"

Kronists Indriķis pie vārda „senior" vienmēr liek klāt
pils nosaukumu (dc Beverine v. t. t). Tā tad varam
teikt, ka 13. g. s. senjors ir pils kungs. Nepareizs ir dažu
vācu pētnieku uzskats, ka 13. g. s. par senjoriem saukuši
vienkārši ciema vecākos, jo tie nedzīvoja pilīs un tiem

nebija nekādas militāras varas. Senjori bija dažādi. „Senior
terrae

—zemes vecākais ir kungs, kuram pieder vara par
vairākām pilīm, kiligundām, draudzēm un pat provincēm.

Šādi senjori bijuši Igaunijā, Kursā un Zemgalē. Latviski

senjoru sauca par draudzes vecāko jeb draudzes dizo

vedēju, bet lai atšķirtu vienu no otra. tad senjorus devēja

par pils, ciema, pagasta vecākajiem. Latvieši pazīst arī

vārdu kungs un lielskungs. Kungs ir cilvēks, kuram ir vara.

Vēl 17. un 18. g. s. no latviešu garīgiem rakstiem re-

dzam, ka valsts pirmnozīme ir vara. (Manceļa spr. grām:
Kungs atpestī mūs no velna varas un viņa valsts ).

Rīmju kronika Viesturu titulē par „konig" un leišu karali

Mindaugu par „konig Mindaug". Indriķis sauc kursu La-

mekinu par ,c rex", ku r š valda par 15 kiligundām. Ta

tad no vin'a bijuši atkarīgi vismaz 14 pils kungi ar savam

pilīm. Blakus šai formai krievi lietoja vārdu „kņazs un

latvieši vārdu Jielskungs". Bez tam 13. g. s. lietoja vācu

formu konig", kuru kurši izrunājuši kā „ķoniņs" un citi

kā „ķēninš". No 17. g. s. rakstniekiem redzam, ka „konig

latviskoja' kā lielskungs vai zemes kungs. Ar 16. g. s.

otru pusi arī Kurzemes hercogu sauca par lielskungu. No

tā kļūst skaidrs, ka iedalījuma kungos un lielskungos ir

ļoti vecs. Tai Latvijas daļā, ku ra atradās krievu politiskas

kultūras ietekmē, tad tur kronists nekad nelieto vardu

lielskungs attiecībā uz vietējiem kungiem. Ne Talivaldu

un vina dēlus, ne Rūsiņu, ne Varaidoti kronists nekad ne-

sauc par lielskungiem, bet tikai par senjoriem. Tikai va-

reno lībju senjoru Kaupu kronists sauc par „quasi rex .

Turpretim kronists sauc par „rex" Pleskavas karali

un par „rex magnus" Novgorodas karali. Mums jāņem

vērā tas, ka kronistu tendence bija samazināt vietējo

kunou nozīmi un pierakstīt tiem mazāku varu, ka tiem

patiesībā bija. Tas. ka Latgalē nelietoja, bet Kurzeme

lietoja vārdu „rex" liecina par starpību starp Daugavas

vienu un otru pusi. flustrumlatvija vismaz pa daļai bija

pakļauta Krievijai un tur nevarēja runāt par pilnīgu pat-

stāvību. Par latviešu kungu funkcijām varam spriest no

kronikām. . . . . ,
Pirmā kārtā senjors bija kara draudzes priekšnieks, ja

viņš šo amatu nespēja izpildīt, tad viņu atlaida ka kuru

katru ierēdni, vai padzina ar lielā pulka lēmumu. Kie
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Tālivalda gan novērojam nākošo kara|a varas attīstības
stadiju — proti pāreju uz dinastiju. Blakus Tālivaldam
valda viņa dēli, lai gan mēs nevaram spriest, vai viņi
valda uz tēva pilnvarojuma pamata, vai arī tos iecēlusi
Pleskavas brīvpilsēta. Otrkārt karalis reprezentēja valsti uz

ārieni.

Viņš slēdz mieru, dod vai ņem ķīlniekus, vina pado-
šanās nozīmē visas valsts padošanos līdz ar visiem pa-
valstniekiem. Kara|i ir arī tie, kas rīko sacelšanos pret
vācu varu. Visas šīs funkcijas izpaužas galvenā kārtā kara
laika, bet par kara|a funkcijām miera laikā maz ko zinām,
jo abas mūsu kronikas ir kapa kronikas, kas rakstītas
citiem mērķiem un vajadzībām. Cik varam vērot, tad ka-

rali miera laikā slēdz starptautiskus līgumus, notur ap-
spriedes par dažādiem valsts jautājumiem un sasauc lielo
pulku. Jādomā, ka karalim piederējusi arī tiesas vara,
bet par to no avotiem gaužām maz kas zināms.

Kārta.

Blakus karalim ir vesela rinda ļaužu ar visdažādā-
kiem nosaukumiem. Parastākie ir „meliores" — labieši,
die Besten (Rīmju kronika), lučšije ļjudji (krievu kronika).'
Franku zemes tie bija kunga vīri — dienesta un zemes

aristokrātija, fllemāņi viņus sauca par „meliorissimi",
„primores", „seniores", „maiores natu", „melio-

res", „principes" v. t. t. Tāpēc mums jāapskata kārtas,
jo tās ir valsts tiesisks jēdziens.

Latviešiem Kārta bija justīcijas dieviete, kūpas otrs
vārds ir Laima („Kārta, Kārta, Laima, Laima, kam tu
līdzi (līdzīgi) nedarīji?"). Kārta būs izspiedusi Laimu,
kura bija personas, bet ne kolektīva kārtotāja. Par Laimu

dzirdam, ka viņa jau šūpuli liek bērnu puiša vai meitas

j

ārtā
.: ~[ā P cc arī Laimas epitets ir „licējiņa" un «likuma

devējiņa", jo viņas jūridiskā darbība izpaužas likumā.
ULaimiņ tavu likumiņu: meita biju, sieva tiku, no sievi-

ņas māmuliņa"). Katram cilvēkam ir sava Laima, bet

kalpam nav Laimas, jo viņa Laima noslīkusi. Cik varam

vērot, tad Austrumlatvijas kārtu iekārta stipri līdzīga Krie-

vijas kārtu iekārtai, bet par Rietumlatviju mums ļoti maz

zinas. Kunga vīrs, vīrs, kalps (holop) — šo iedalījumu

redzam kā pie krieviem, tā pie latviešiem. Krieviem kunga

vīri bija zviedru vikingu kapa draudze. Tālāk bija vietējie

iedzīvotāji jeb ļaudis un kalpi, ftrī latviešiem bija šis pats

iedalījums.
Vārds „|audis" sastopams visās indo-eiropiesu valo-

dās un vina pirmnozīme ir bijusi cilvēks. Ka ļaudis ir

sevišķa kārta, to redzam no tautas dziesmām. („_Dievs dod

manl'ni ļaužu kļūt. Kas gulbīti baltu dara, kas bāliņu ļaužu

lika? Ūdens gulbi baltu dara. Dievs bāliņu ļaužu lika").

Ļaudis stāvēja blakus kungam un viņiem varēja pavēlēt

tikai Dievs („brīnās kungi, brīnās ļaudis").

Ļaudis dalījās pēc sava oikonomiskā stāvokļa divās

šķirās: labos un sliktos ļaudīs (čornije ļjudji). Labos ļaudis

sauca vienkārši par labiešiem unpretstatā tiem bija pūlis —

čern. Vēlāk Latgalē un vispār flustrumlatvijā latviešu

vārdus atvieto krievu termini. Labiešus sāk saukt par ba-

jāriem. Bajārs ir mongoļu vārds, kas nozīmē labākos

kareivjus — gvardiju. Tā tad bajārs sākumā ir tas pats,

kas kunga vīrs un no tautas dziesmām redzams, ka ilgi

par bajāriem saukuši kareivjus. („Ko domāja tautu dels

bajāros iestādams?").
Tā tad 12. g s. bajārs nebija kārta, bet kapa draugu

militārs grāds. Vēlāk 15. un 16.
a. s. šie jēdzieni sajuka

un bajārs kļūst muižnieka sinonims, jo ari krievi un leiši

tā sauca muižniekus. Latviešu valodā bajārs nav muiž-

nieks bet tikai bagātākais, krietnākais un vecākais starp

pagasta ļaudīm. Tos, kas nebija kunga vīri, sauca par

smirdiem (krievu — smerd).

Atliek vēl viena kārta, kupa nebija kārta juridiskā,

bet tikai faktiskā nozimē. Tie bija t. s. neļaudis. („Ļaužu

mans tēvis bija, ļaužu mana māmuliņa; es vien neļautīņu,

man krēsliņa nepacēla"). Tā tad neļaudis varēja būt ar.
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cilvēki, kuriem tēvs un māte miruši un kam nebija ne-

viena, kas aizstāvētu viņu tiesības.

Ordeņa tiesības.

Kanoniskās tiesībās vēl tagad pazīst ordeņu tiesības

un katoļu zemju universitātēs lasa sevišķus kursus „Ordens-
recht". Ordeņi savu darbību tagad slēpj, bet tomēr zinām,
ka Vācijā 1926. gadā dažādos ordeņos bija 10.000 vīriešu

un 73.000 sieviešu.

Ordeņa tiesības īstā vārda nozīmē nedrīkstam sa-

jaukt ar tagadējām modernām „ordeņu" tiesībām, kas

stāv sakarā ar dažādu ordeņu piešķiršanu un nēsāšanu.

Zināmas paralēles mēs tomēr varam vilkt un no tā spriest,
ka nereti lielas vēstures idejas pamazām sabrūk un pār-
vēršas par vienkāršu ārišķību.

Vārds „ordenis" cēlies no latīņu „ordo" un nozīmē

kārtu, šķiru, kārtību. Tagad «ordeņos" izšķiram divas šķi-
ras: komandorus un kavalierus. Kavalieris ir itāļu vārds

un nozīmē jātnieku, bruņinieku. Komandors ir latīņu
vārds, kurš mūsu avotos sastopams vācu formā „Komtur".
Tas nozīmē pils komandieri, kura rīcībā ir lielāks vai ma-

zāks ordeņa brāļu kara spēks.
Tagadējo ordeņu kavalieriem ir zināmas tiesības, bet

nav gandrīz nekādu pienākumu. Arī agrāko ordeņu brā-

ļiem bija lielas tiesības, bet arī lieli pienākumi. Ordeņa
brāļi deva tiklības, paklausības un nabadzības solījumus.
lestājoties ordenī viņiem bija jādzīvo absolūtā celibātā, jo
pat savu māti un māsu viņi nedrīkstēja skūpstīt, ģimenes
saites bija galīgi jāsarauj, jābūt absolūti paklausīgiem
saviem priekšniekiem un jāzaudē visa sava manta. Vācu

ordeņa galva — mestrs bija tai pašā laikā valsts galva
reālā nozīmē.

Viņš ir -ne tikai ordeņa kara spēka pavēlnieks,
bet viņam pieder arī ordeņa statūtu robežās varas su-

verenitāte pār ordeņa brāļiem un ordeņa valsts pavalst-
niekiem.

Mumsvistuvāki stāv t. s.vācu ordenis, kurš valdīja Livo-

nijā 320 gadus(1237.-1561.). Viņam piederēja Livonija ap-

mēram 67.000 kv. klm. liela territorija un viņa vara bija

visas Livonijas ostas, izņemot Salaci. Vācu ordeņa ofi-

ciālais starptautiskais nosaukums bija „Orden der Kitter

des Hospitals Sanct-Marien der Deutschen m Jerusalem .
Nosaukums „hospitalis" liecina, ka vācu ordeņa mērķis ir

bijusi slimo kopšana. Viņš dibināts uz karā ievainoto trans-

porta kuģa atklātā jūrā. No slimo kopēju organizācijas

vācu ordenis īsā laikā izveidojās par pirmās šķiras ordeni

ar lielu politisku un saimniecisku varu.
Lai to izprastu, mums

sīkāki jāapskata garīgo ordeņu attīstības gaita.

Garīgo-ordeņu dibināšana vedama ciesa sakara ar

krusta kapēm, kuri vilkās apmēram 2 gadu simteņus.

Vini pulcēja Eiropā zem krusta zīmes milzīgas [auzu ma-

sas cīna ar pusmēnesi. 7 reizes katoļu baznīcai izdeva

šis mi'lzīoās masas pārsviest uz Palestinu. Apgaismības

a kme
apkrusta karus izskaidroja kā plaši izplatītu karo-

šanas epidēmiju, slimību. Turpretim 19. g. s. romantiķi

kruta ka us nosauca par cilvēku varonības augstāko

iemiesojumu zemes virsū. Vēsturniekam jāmeklē daudz

maz objektīvāks spriedums.

Laikmets, kas radīja krusta ka rus raksturīgs ar to,

ka blakus spožajiem bruņiniekiem pastāvēja ārkārtīga na-

badzība Katoļu baznica bija aizmirsusi savu mērķi un

centas kļūt par laicīgu varu. Cilvēce meklēja m-eru un

Udz varu
-'atrada to krusta kaps. Vija domā* ka

krusta kams izpirks savus noziegumus, vai ari jau tur Pa

festinā baudīs tos debesu jaukumus, ku rus tiem pec na-
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ādas idejas liekas aplamas, bet vēl

tagad pastāv organizācijas, kuras līdzīgā arta mēģina

atrisināt dzīves nemiera un apnikuma problēmul Franču

kolonijās pastāv ārzemnieku leģions, kura var katrs «ēsta-

nes, lai dabūtu tur drošu nāvi. Ja nu vel 20. g s.
ir

uHas tieksmes tad toreiz viņas bija daudz dziļākas un

SaMkas Ari pati ideja, atsvabināt Kristus kapu no neti-

Sg?™ttm%č pieskaņota krusta

ceļojumu kustība uz Svēto zem. nekad nav be.gus.es.
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Sakot ar pirmo gadu simteni pēc Kristus sākās nepār-
traukt, svetceļotāju gājieni uz Jeruzalemi. Romas valsts
beigas Jeruzalemē nodibinājās oficiālas patvērsmes -

hospicia pauperum" nabaga ce|iniekiem. Vēlāk pāvests
Gregors Lielais dibināja šādas patvērsmas svētcejotājiemkur. nākdami no tālām zemēm bija zaudējuši savu mS
un bija ļimi. Arī Kārlis Lielais dibina a šādas paS
smes Svetceļotāju bija ap 2000 gadā. Vini ahsljāsVidus juras ostas un no turienes devās uz Palestinu. F\p
11. g. s. vidu flmalfi pilsētas tirgotājs Mauro ierīkoja

radās {"i S?Trl r^m
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S- 113?- 9adā h°spitāliešu ordenis pēc

gajiem un

° rdeņa. P arau 9a uzņēmās arī ka rot pret neticī-
un tada veida paplašināja savas līdzšinējās nabagu

dienesta funkcijas. 1153. g. pāvests apstiprināja hospitā-
liešu statūtus, bet tur nav nekas teikts, ka šis būtu bruņi-
nieku ordenis. 1187. g. sultāns Saladīns ieņēma Jeruza-

lemi. Līdz ar to visas kristīgo iestādes evakuējās un arī

hospitāliešu ordenis pārcēlās uz Ptolomeja salu. 1201. g.

viņš pārcēlās uz Kipras salu un 1309 gadā uz Radošas

salu. 1530. g pēc sekmīgas cīņas ar turkiem Kārlis V

piešķīra ordenim lēņos Maltas salu un no šī laika ordenis

saucās par Maltas ordeni. 1798. g. par šī ordeņa liel-

mestru bija Krievijas cars Pāvils I. 19. g. s. sākumā

ordenim atņēma da|u viņa īpašumu, bet 19. g. s. beigās
ordenī ieplūst jauni spēki un tas pastāv vēl tagad,pie kam

viņā ir ap 2300 brāļu bruņinieku. Pēc galvenam nācijām
ordenis dalās 2 mēlēs: itāliešu un vācu. Lai uzņemtu or-

denī jābūt katoļticīgam un jāpierāda dižciltīgi senči divās

paaudzēs. Bez tam par sevišķiem nopelniem uzņem t. s.

žēlastības bruņiniekus — „Gnadensritter".

Ordeņa tērps ir melns mētelis ar baltu krustu.

Otrs ir t. s. tempi iešu ordenis. Pirmo ierosi-

nājumu viņa dibināšanai deva burgundietis lgo dc Pavens.

Kas viņš ir bijis nav skaidri zināms. Zināms tikai tas, ka

viņš kopā ar zieme|frahcuzi Gotfridu no San-Omeras uz-

ņēmās uz savu roku aizsargāt svētce|otāju karavānes ce|ā

no Vidus jūras ostām līdz Jeruzalemei. Viņi bija pavisam
vienkārša dzimuma, bez līdzekļiem un saucās nabaga

Kristus bruņinieki. Viņi deva Jeruzalemes patriarcham so-

lījumu aizsargāt visus satiksmes ceļus, pa Kupem dodas

svētceļotāji. Formēli ordenis dibināts 1119. g. pēc bene-

diktiniešu parauga. Svētās zemes karalis ordenim ieradīja

Jeruzalemē dzīvei kādu namu Zālamaņa tempļa tuvuma.

Tāpēc arī viņi saucās „Mabaga Kristus bruņinieki no Zā-

lamaņa tempļa" jeb vienkārši „templieši" „temp!arii" Or-

deņa brāļi deva 3 parastos mūku solījumus. Ordeņa dibi-

nātāju nolūks panākt 1127. g. formēlu apstiprināšanu no

baznīcas konciļiem neizdevās, jo viņi uzstādīja pārak lielas

prasības.
1128. g. ordeņa dibinātāji devā?, ceļojumč pa Dien-

vidfranciju, lai vāktu piekritējus savam ordenim. Rakstu-
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rīgi, ka šis neapstiprinātais ordeni* l. - -

,
privāts uzņēmums un par kuru S i r$ P6C bQtlbas ir

cham piederēja zināmas pā raudzlUs TJ^65

gūst ārkārtīgus panākumus Vnā ie-tāl, I**l piepēši
niecība no visām Eiropas V

,E ,e4aJa?, Clna s kārā muiž-

tādi bruņinieki, kup par dalStm SS' d3Udz iestāias

slēgti no ka to|u baznīcas Tuvākais b'ja iz-

viņu noziegumus ia tie n,„
-

bīskaps tiem piedeva
Raksturīgs'ir Bemlra Klervo

0

'^;I™ pret "eti^a J'em.

litae". Sis Bemars dc Klervn «11 l laude novae mi-

sterciešu muks 1115 '! -1 Urna bijis v'enkāršs ci-

darbā ST^OT
* ga,venā kārtā iekš ta--

uzsūc visus noziedzīgos
darbu- °

transportē tos uz drošu nāJ lSfS-4 e,ementus un aiž-
nim Ir nozīme tai zinā

?™ .Svetai* zer"ē. Otrkārt orde-

jamas lietas I ker kaJi«
V'nS

k

Sav eno sevl 2 nesavieno-

dažādas jušanas J Tās ir divas

-aimīgā ordenis

jauna. Jau vairākus ««T.
.i

Jfsaka- ka S1 'deja nebija
nirēja krusu karus

9
Plenei T baZnfCa °r -a9-

ctl?ā pret ! J pussalas iedzīvotājiem
v" dzīves "Šī ' Pret iS'amU' šf ideJa b,'ia
un nom?ra ar deTu piedzima

kristfol? n. ■ aUrU eks Pa™ju un

deni gūst visiVelākoL Sai
-

Vietā
9arr9 ie or-

denim piešķir v
£?a

n

panakumus- Se templiešu or-

9atus un iekalavl« kos
.

ziedojumus, atvēl vislielākos le-

»«9«e orden bo s
rSSff *edru- C° nde domā- ka kri-

Pussalā jau sen
P6C P arau jo Pireneju

r °bežsargu
o denfs Turī- ' % Ra

.

b,tu jeb muhamedāņu-
neatstāt savu

Ii C''V? ki
* kaS bi Ja solī-

P" iS'amU U"

g- ordenis joprojām dzīvo bez statūtiem, bet

šai gadā Parīzē ordeņa kapitulā, kurā piedalījās 130

ordeņa brā|i, ieradās pāvests Eižens 111 un Francijas karalis

Ludviķis VII. Pāvests bija spiests rēķināties ar jau faktiski

izveidoto ordeni, jo savā nevarībā viņam bija no ārkārtīgi

liela svara saistīt ordeni pie sevis. Francijas karalis ieradās,

lai dabūtu aizdevumu viņa rīkotam krusta karam. So

abu augsto personu klātbūtnei bija ļoti lielas sekas. Mā-

košais pāvests Aleksandrs 111 par naudu, vai vismaz bū-

dams finansiēlā atkarībā no ordeņa ar savu bullu „omne

datum" 1163. g. piešķir templiešu ordenim pilnīgu auto-

nomiju. Tas ir pirmais gadījums baznīcas vēsturē, kad

pāvests piešķir autonomiju un tādēļ kļūst par precedentu,

uz kura pamata arī citi ordeņi sāk prasīt patstāvību.

Ordeņi nodibināja t. c. eksemcijas jeb tiesisko izņēmumu

sistēmu. Blakus bīskapa pārvaldes sistēmai izveidojās

(episkopata) ordeņa pārvaldes sistēma, kura pāri bīskapu

un virsbīskapu galvām formēli un tieši pakļauta pavestam,
bet faktiski neatkarīga arī no pāvesta.

13. g. s. vidū templiešu ordenim bija 9000 komtu-

reju (piļu un novadu). Ordeņa tērps bija balts mētelis

ar 8 stūru sarkanu krustu. Pēc 1291. gada. kad katastro-

fiskā kārtā sabruka visi katoļu baznīcas militārās interven-

cijas plāni, jo šai gadā visu kristīgo kapa spēku galīgi

izdzina no Maza zijas, ordenis nomētās Kipras sala, kur

jau bija nometies hOspitāliešu ordenis. Tomēr drīzi vien

pēc tam templiešu ordenis pārvietojās uz Franciju. Sī

pārvietošanās kļūst ordenim liktenīga. Kamēr hospitaliešu

ordenis savus līdzekļus ieguldīja galvenā kārta nekusta-

mos īpašumos, tikmēr templiešu ordeņa līdzekļi kā nauda

glabājās viņa flnrīžes templī, kurš bija centrāle visām

kara operācijām. Sākumā ar šo ordenis rīkojās tikai pa-

vesta uzdevumā, bet kara operācijām izbeidzoties ordenis

turpināja savas naudas operācijas patstāvīgi. Tādā. veidā

ar saviem milzīgajiem līdzekļiem, templiešu ordenis kļūst

par naudas un finanču saimniecības organizētāju visa

Eiropā. 13. g. s. templiešu ordeņa Parīzes templim piekrīt

tāda pat loma Eiropas saimnieciskās dzīves finansēšanā

kā vēlāk Londonas unBriges biržām. Ordeņa uzplaukuma
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cēlonis bija viņa ciešā saistība ar Francijas karali un valsti
J

vumu.

JaU r6dZēJam karahS izlūdzies no aizSe-'
No šī laika sākās Francijas parādi templiešu orde

dena'oīde0" «<|uva atkarīgi no o"
deņa Ordeņa brāļi k uva par finansu speciālistiem visāEiropa un savā labā pārvaldīdami karaļu un va s sTpa

v

iTesr
U

rVar ?3nCijaS ga'Veno banku to palīdzēji
nebija

administrāciJa. ķuras Francijā nemaz

Templiešu ordenis savu darbību pa daļai pārnesa

ta

U
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U m sa'karosTri arTn
g

f-
kūms Rr*! ? agraka, °rd

u

ena bija P a,icis tika
nosau-kums. Braļu-bruņ.nieku bija ārkārtīgi maz, bet aan loti

klTiība,' „£ , 3 v"Pnesteru sl<aitu ordenis tikai itkā pie-

vajadzigi
P 9 '9' nesamazinā i a- J° tie viņam vairs nebija

bet ka^n^9 V9irS- ne 9arfgs' ne bru ninieku ordenis,

centru SftLZF 'e"aldnlekl
- bija k'Uvis Par komercijas 1

radā, s
i/»!

.
ļj* ka f,nansu un banku namam, ordenim

ja ka afiH
daudz.ienaidn-eku un starp tiem'arī Fran

Fi ips sTa li ram
v

b'Ja vaJad2f 9a °rdeņa manta. 1307. g.

stata un
T!5 Paklausot svētā> inkvizīcijas prasībai, are-stēja un apsūdzēja par ķecerību visus ordeņa brāļus-b uņm.ekus skaitā ap 130. 54 no tiem 1310. g

sadedzi
2LU

\Tf-, PāVe
f

tS X'ementS bl> pārāk "Spēcīgs
6

lai

JSiJS 531 Hetā Un vinam atlika tikai 1312 gadā
bhušt nrH ,ST ™r lik^fu" 1314 fl. sadedzināja arī

hS-?- *ņ l llelmestru- Ordeņa Vācijā pārņēma
nospitāliesi, bet daļu vācu ordenis.

spvl

Te redzam' ka lielas vēsturiskas idejas pārdzīvo pašas
cvi un te parādās lielā vēsturiskā likteņa ironija, kad or-

y nzacija, kas bija organizēta cīņai ar neticīgiem, pati

idP
i
a

aPJ
a

,lnota,neticibā
un P ēc sekmīgām cīņām tās pašas

luejas deļ iet bojā.

Zobenbrāļuordenis.

Viņš bija organizēts pēc templiešu statūtiem uz bīs-

kapa Alberta ierosinājamu Bīskapam Albertam ir vislie-

lākie nopelni Latvijas okupēšanā un viņš skaitāms par

vienu no spējīgākiem Latvijas valsts vīriem. Sis bīskaps

vismazāk nodarbojās ar katoļu baznīcas dogmām, bet visu

savu mūžu veltīja politiskām, militārām un sabiedriskam

lietām. Gadu no gada viņš devās uz Vācijas ostam, lai

vāktu kapa spēku savai valstij. Viņam izdevās _panakt no

pāvesta to, ka ar'savu bullu pāvests izsludināja krusta

karu pret Livoniju. Liekas savādi, ka pāvests izsludināja

krusta ka ru pavisam pretējā virzienā. Tam par pamatui ir-

tas, ka uz trādiciju pamata Baltijas tautas saka saukt par

turkiem un saracēņiem. Ar to pietika, lai pievilktu krusta

karotāju pu
k^sta karot

...

bjja gaļvenā k

noziedznieki, kuriem baznīca piedeva viņu grēkus ja te

apņēmās cīnīties pret pagāniem. Otra krusta karotaju

daļa bija algota. ... v. ~

Alberts bija pārāk liels politiķis, la. saprastu, ka ar

šādiem karotājiem nav iespējams iekarot valsti, kurai bla-

kus atrodas lielā Krievija. Tādēļ Alberts pēc agrakjem
paraugiem, saziņā ar Daugavgrīvas cisterc.esu klostera

priekšnieku Teodorichu, 1203. gadā dibina bruņ nieku

o denU Vinu oficiāli nosauca par „Kristus bruņinieku

brāļu ordeni", „Fratres militiaeChristi". Pāvests Gregors 111

ordenim deva templiešu ordeņa nosaukumu, tika. ar star-

pSu?ka viņus sauca P ar zobenbrāļiem - fratres gladifen.

Sis nosaukums bija pamatots tāpēc, ka zobenbrāļiem bla -
kus templiešu sarkanam krustam bija uzšūts sarkans zo-

bens
u7 balta mēteļa kreisās piedurknes. Mēteļa baltai

krāsai bija nozīme dienvidos, jo šāds mētelis aizsargāja

no karstuma un palidzēja Piemēroties tuksneša smiltīm,

bet Daugavas krastos viņu pārņēma t.ka. - tradīciju pēc.

Templieši bija esemti, viņi bija izņemti no bīskapu juns-

Ss un paMauti tieši pāvestam turpretirr- «benbra v

ordenis bija pakļauts tieši Rīgas bīskapam. Brāļu skaits
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sākumā bija mazs un nebija diža dzimuma. Daļa rekru-
tejas no krustnešiem. Brāļus sauca art par Dieva bruņi-
niekam - Gottes Ritter - Božij dvorjaņin. šis termins
sastopams zemnieku tiesību kodeksā. Ordeņa brāļi dalījās
bruņiniekos, priesteros un kalpotājos. Ordeņa galva bija

Mester _

mestrs. Ordeņa brāļiem bija jādod parastie
J muka un ceturtais bruņinieka solījums. Paklausība bija
viens no svarīgākiem noteikumiem. Tiklības solījums aiz-
Nedza katru sakaru ar sievieti. Nabadzības solījums uzlika
brālim par pienākumu atteikties no katra privāta īpašuma
par labu ordenim. Ceturtais bija bruņinieka solījumscīnīties pret neticīgiem visu savu mGfu, jo no ordeņa ne-

„.
!5t JZ

-

S,tātieS-
L

Par toreiz uzskatīja' katru
nekatoli. Brāļiem bija kopīgs dzīvoklis kādā no ordeņa
pilīm,viņi ēda pie kopīga galda, ieročus izsniedza no or-

bTia
9 5 etS

;™
ti

,

unļbāf bija īsi jāapcērp. Bruņiniekib ja augstāka brāļu šķira un tikai no šīs šķiras iecēla
ordeņa priekšniekus.

Uzņemot brāļos bruņiniekos bija jādod šādi solījumi-
i

ka Cēlies ņo bruņinieka dzimtas un tēvs ir jau bijis
bruņimeks; 2) ka dzimis likumīgā laulībā; 3) ka nav ne-

samaksājamu parādu; 4) ka nav precējies; 5) ka ir mie-
sīgi vesels.

Brāļiem-priesteriem nebija jābūt bruņinieku dzimuma
un viņiem nebija jādod arī 4. bruņinieka solījums. Vinu
stāvoklis sakumā bija izcilus. Pie galda vini sēdēja tūlīn
aiz mestra.

.Bralus~kal P°tā jus — Dienende, sauca arī par ordeņa

kJ i 17.
fan? ll,a- lestājoties viņiem bija jāliecina tas pats

ws braļiem-bruņiniekiem; bez tam vēl bija jāzvēr, ka
ņ n a v bruņinieki, bet tomēr ir brīvi un nav citu kalpi,

vņus iedalīja aktīvos un pasfvos. Aktīvos sauca par

Handwerker
~ Scnūtzen un pasivos par amatniekiem

—

km«»
Vlņc"l

,

b,ja melni' vai rudas krāsas svārki ar sarkanu
ustu. Strēlnieki ēda ar bruņiniekiem pie viena galda

w viņiem bruņinieki ņēma sev t. s. kara puišus-Knappe

Bez šiem vēl bija t. s. ordeņa lidzbra|. -confratres jeb

biedri veicinātāji. Par lidzbrā|iem varēja būt audis neat-

kārtai no kārtas un stāvokļa. Brāļi-bruņiniek. rekrutejas

galvenā kārtā no bruņiniekiem, bet pārējie no pi soņiem.

Pirmais ordeņa mestrs bija Fenno un viņa sēdeklis bija

ordeņa Rīgas pils, kas celta 1204. g. Mestram bija tiesī-

bas izvēlēties 4 zirgus, vienu bruņinieku par kalpotāju un

vienu priesteri par sekretāru. Viņa vara bija ierobežota,

jo svarīgākos gadījumos bija jāprasa kap.tula vai kon-

venta domas. Visiem ordeņa brāļiem bija jāpaklausa

mestram, bet mestram savukārt bija jāizpilda brsļu kon-

venta vai kapitula 'lēmumi. Pils brāļi sastādīja kopa kon-

ventu un priekšnieks bija pils priekšnieks Konventu sa-

pulci sauca par kapitulu (svēto rakstu nodaļa, kuru no-

lasīja atklājot sēdi). Mestrs nebija spiests sasaukt visus

brā us. bet varēja izvēlēties brāļu mazāko, bet «prātīgāko

dalu Visu brāļu sapulci sauca par ģenera kap.tulu, kurs

sanāca reti. Kapituls lēma par jaunu biedru uzņemšanu,

nekustamu īpašumu pirkšanu vai pārdošanu, kara pie-

teikšanu un miera vai pamiera slēgšanu. Visus lēmumus

parakstīja mestrs un viens no brāļiem. Ordenis pastāvēja

tikai līdz 1237. gadam. .
1236 ū 22. septembra Saules kaujā ordenis tika ta

sakauts, ka viņam neatlika nekas cits, kā lūgt uzņemt at-

likušos brāļus vācu ordenī. Tas notika 1237. g. 12 maija

pāvesta klātbūtnē. Klātesošam zobenbrāļu delegātam.
no-

vilka līdzšinējo ordeņa tērpu un uzvilka Vācu ordeņa balto

mēteli ar
milnu krustu, šī inkorporācija ka jau teicu no-

tika militāro neveiksmju dēļ un ari tadeļ, ka orderu ; bija

nemierā ar to, ka bija pilnīgā atkarībā no Rīgas bīskapa,

bet ne pāvesta kā Vācu ordenis.

Baltijas iekarošanā sacentās Vācija un Dānija.

1227. gadā Rīgas bīskaps, Zobenbrāļu mestrs kopa ar

Übeku un Rīgas pilsētu noslēdza kaF a savienību pret

Dāniju 1233. g

9

Dānija uzsāka bloķēt Libekas os

Jun
aizkavēja doties ceļā ka Fa transporta kuģus, ftr to ar.

izskaidrojama Zobenbrāļu neveiksme Saules kauja, ae

zināmu lomu spēlēja valstu greizsirdība.
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Jau 1207. gada, kad Vācijas ķeizars iecēla Rīgas
bīskapu par valsts firstu, ordenis pieprasīja lai viņam
ierada da|u no iekarotās zemes. No šīs zemes bīskaps
paturēja '-'/n, bet ordenis dabūja lļs. Ordeņa zemes atra-
dās galvena kārtā Gaujas kreisajā krastā šaura koridora
veida. Tā kā bīskaps šo territoriju saņēma no Vācijas
ķeizara tikai lēņos, tad arī viņš varēja zemi tālāk izdot
tikai lēņos un tādā veidā ordenis k|uva par bīskapa va-

sali. Tādē| 1210. g. līgums, kurš sīkāki precizē sīs attiecī-
bas nosaka, ka ordenis dabūn l

/a da|u no visām iekaro-
tām un neiekarotām zemēm un par to ordeņa mestrs

apsolās bīskapam būt vienmēr paklausīgs. Arī 'citi doku-
menti liecina, ka mestrs saņēma no bīskapa zemi tikai kā
feodu. Tomēr 1210. g. līgums nokārtoja attiecības tikai

Vidzemē, bet citur ne. Daļa zemju vēl nemaz nebija ieka-

rota un ordenis cerēja dabūt tur plašākus zemes gabalus
un tieši no Vācijas ķeizara. Tomēr šis nodoms nepiepil-
dījās.

Latvijas tiesību vēsture.

20. lekcija.

1224. g. dalīja Tērbatas blskapibu un ordenis dabūja

v£
t3 'SSA

no iekarotas Samu
teikts> ka par visu

saņem lēņos tikai /«.
aliek zemes kungs.

P%T/Tad zobenbrāj s'uzņēma'v ācu ordenī, pēdējam

ordeņa'brāii paHeķ
zem vietējo bīskapu

!°sff2S bijis

33*ft?J« Pēc īstas Jenu
«H* £bas

*

Dobrinas ordenis Mazovija, ' arī bi a

dibinājis Mazovijas hercogs. S. o.rdeņa' «Pā™
He

J

r.
balts mētelis ar sarkanu zobenu un zvaigzni
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Tiesību zinātņu nodaļa.
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cogs dāvāja šim ordenim Dobrinaspili. Tomēr jau 1235. g
šis Zobenbrāļu ordeņa zars savienojās ar vācu ordeni. Tā
tad mēģinājums nodibināt ordeni, kurš būtu paklausīgs
bīskapam, cieta neveiksmi.

Vācu ordenis.

Viņa oficiālais starptautiskais nosaukums ir „Orden
der Ritter des Hospitals Sanc-Marien der deutschen m Je-
rusalem". Pats nosaukums norāda, ka ordenis izcēlies
kā patversme slimiem. Viņš veltīts Jumpravai Marijai.
Tādēļ art Livoniju sauca par Māras zemi, terra Matris,
terra Mariana. Vācu ordeņa hospitālī uzņēma tikai vācu
tautības krustnešus un svētceļotājus. Lai' ari iepriekšējie
ordeņi pēc statūtiem bija starptautiski, tomēr faktiski
hospitāliešu ordenis bija itāliešu, bet Templiešu ordenis
franču tautības. Par Vācu ordeņa vēsturi zinām, ka Svē-
tas Zemes_ karaja Balduina I laikā (miris 1118. g.) Jeru-
zalemē kads vācu precēts pāris dabūja atļauju nodibināt
patversmi ar vācu kalpotājiem. Šī patversme bija ' atka-

rīga no hospitāliešiem, ko pāvests apstiprināja ar savu

bullu 1143. g., bet ar piezīmi, ka vācu hospitālim ir tiesī-
bas pašam vēlēt savu prioru. 1165. g. vācu tautības hos-
pitālis bija ieguvis tik daudz līdzekļu, ka varēja uzcelt
Jeruzalemē t. s. Vācu ielā īpašu baznīcu.

Diemžēl šī hospitāļa tāļākO attīstību pārtrauca kristīgo'
izdzīšana no Svētās Zemes 1187. g. Ar to ari izbeidzās
vācu ordeņa pirmā attīstības stādija, kurā viņš attaisnoja
savu nosaukumu. 1189. gadā sākās trešais ' krusta karš,
lai atkarotu Svēto Zemi. Aokonu un starp citu Libekas
un Bremenes tirgotāji dibināja uz saviem kuģiem lauku
lazareti, par kuras vadītajiem un kopējiem pieņēma Ma-
rijas hospitāļa vācu brāļus, kup bija padzīti no Jeruzale-
mes Viņi kopa vācu krustnešus, kup cīnījās pret Aokonu.
rec Aokonas ieņemšanas lazareti pārnesa uz Aokonu ar
nosaukumu Marijas vācu hospitālis. 1191. g. pāvests
r\lemens 111 apstiprināja šāda vācu hospitāļa tiesības. Šai
laikā vācu nācija iedomājās, ka viņai ļemts kļūt par Eiro-

oas un visas kristītās pasaules virskungu un pavēlnieku.

T s staufiskā ķeizaru dinastija, kuras spējīgākais pneks-

stāvis bija ķeizars Heinrichs VI, centās nodibināt Vācijas

militāro, saimniecisko un polītisko pārsvaru tuvajos austru-

mos. Šai nolūkā 1197. gadā Aokonā ķeizara He.nr.cha

uzdevumā izcēla malā vācu krustnešu desantu kuram

bija loti lieli un tālu ejoši nolūki. Diemžēl Heinncha nave

pārtrauca šīs operācijas tālāku izveidošanos Tomēr vācu

S bija jau paspējuši pārvērst 1198. gadāAokonas vācu

azaret par garīgu bruņinieku ordeni. So ordeni apstipri-

nājapavests lnocents 111 1199. gadā, dodams tam statūtus

P a daļai pēc hospitāliešu, pa daļai pēc templiešu pa-

raU9apar Vācu ordeņa brāļiem iecēla ap 40 dižciltīgus

vāciešus. Vācu ordenim ir liela nozīme tai ziņa ka v.ņs

pirmais pēc citiem paraugiem apvieno dažādās funkcijas,

kuras izpildīja hospitālieši un templiesi. Tai pasa 1199.

gaS tre'šaisVivonijL bīskaps AlbertsĻ
ka ru pret Livoniju un vienā pasa Gotlandes sala bUU

krustnešu piesprauž krusta zīmi.

1200 gadā krustnešu karavāne ar 23 kuģiem atstāj

Libekas ostu un iebrauc Daugavas grīvā, Ta tad vācu

ekspansija norit dienvidos un ziemeļos, pie
kam svarī-

gākie momenti sakrīt, kas nozīmē ka šai darbībai.,viens

Centrs. Vācu ordenim bija grūti pastāvēt jo tai »"* p"*

lestīnā garīgie ordeņi bija ārkārtīgi gre.zs.rd.g. viens uz

otru Vini centās viens otru kavēt, apmelot un intnget.

Dabīgi, ka hospitālieši, kuriem piederēja uzraudzības t.e-

sibas'par Marijas hospitāli Jeruzalemē cen ar

uzraudzības tiesības par vācu ordeni. Tāpat ar. templiesi

Salai vācu brāļiem aizliedz nēsāt balto tērpu. Tādos

sīkumos izpaudās toreiz no ārpuses kā liekas vienotas

EirOPa
Vac

m

v
-savu eksempcijas

sistēmu nodibināja pāvests Honorijs 111 kurs! valdīja no

1216-27. gadam. Sis pāvests izdeva Vācu ordeņa laba

113 bullas. Starp tām ir galvenā 1216. g. g*

mata", kūpi vēsturiski uzskata par „magna harta un
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kupa pilnīgi nodrošināja Vācu ordeņa eksempciju. 1231
gadā pāvests piešķīra Vācu ordenim" visas tās pašas tie-
sības, privilēģijas un immunitātes, kādas bija abiem agrā-
kajiem ordeņiem.

Bez sīm 113 bullām Vācu ordeņa ceturtais virsmestrs
Hermans von Zaiga ieguva ordeņa labā vēl 37 jaunas
bullas, tā ka līdz 1239. gadam Vācu ordeņa satversmi
papildināja 150 dokumenti, kup bija daudz svarīgāki kā

ordeņa statūti. Sī Vācu ordeņa izcilus stāvokļa dēļ izcēlās

karš un templieši padzina vācu brāļus no Palestīnas
1291. g. Vācu ordeņa sēdekli pārceļ uz Venēciju. 1309. g
no Venēcijas uz Marienburgu Prūsijā. Vācu vēsturnieks

v. c. aizrāda, ka šai ordeņa sēdekļa mainai ir
liela nozīme. Tai laikā, Kad ordeņa sēdeklis bij Venēcijā
viņa politiku stipri iespaidoja Venēcijas republikas politika.'
Vācu ordenī šai laikā var vērot to pašu neatlaidīgo cīnu

par spraustiem mērķiem, nesaudzību līdzekļu izvēlē un

taupību. Sis Venēcijas makiavelisms' izpaužas netikai
politika, bet pat tādos raksturīgos sīkumos, ka slavenā

Manenburgas pils esot celta pēc Venēcijas dodžu pils
parauga. Pretstatā johaniešiem un templiešiem, kas fi-

nansēja katoļu baznīcu cīņā pret ķeizaru. Vācu ordenis
bija Vācijas ķeizaram un vācu nācijai ierocis cīņā pret
pavesta kūriju. Tas, ka pāvests Honorijs 111 vinu'tik ba-

gātīgi apbalvojis bullām, izskaidrojams tikai ar ordeņa
gudro diplomātiju. Šo politisko skolu ordenis veikli iz-
ieto, lavierēdams starp pāvestu un ķeizaru, lai tā laika
ordeņu sacensībā nodrošinātu savu stāvokli,
•ai laika, kad pārējie ordeņi panīka, sakarā ar kara
Kampaņas izbeigšanos austrumos, Vācu ordenis izveidojās
Par vienu no priekšzīmīgākām un bagātākām Eiropas
valstīm. Saprotams, ka viņam nācās paturēt savu ārējo
formu, bet šī forma bija ar pilnīgi citu saturu. Ja Vācu

ordenim nebūtu šis lielās politiskās un diplomātiskās skolas,
rad viņš nebūtu veicis tos no vecu viedokļa lielos uzde-
vumus Austrumeiropā, proti viņas kolonizēšanu un kristī-
šanu. Bez tam Vācu ordenis izstrādāja tās saimnieciskās

metodes kuras vēlāk ar sekmēm lietoja Prūsijā. Pretēji

krustnešiem, kuri centās zemi galvenā kārtā izlaupīt vācu

ordenis, sekodams hospitāliešiem un templ.es.em, centas

zemi kultivēt. Viņš ieguva sev muižas, kurai

saimniekoja, lāva dzīvot vietējiem zemniekiem pa .īdams

tikai desmito tiesu v. t. t Lauksaimniecības kultūras z

nāšanas ordenis bija ieguvis Paļestma.
Bet n «ka j£

vien Arī kara mākslā ordenis Palestina bija daudz ko

guvis lekarojot Svēto zemi krustneši turējās pie sadas

stratēģijas. Ar piepēšu uzbrukumu iek|uva ienaidnieka

aizmugurē un tur ātri uzcēla pili.

Pec tam pilī atstāja garnizonu un atgriezās atpakaļ.

Tādā kārtā radīja veselu piļu tīklu No šīm P
terorizēja

vietējos iedzīvotājus. Ar šādām saliņam 'eņaidmeku zeme

ordenis pamazām kolonizēja un iekaroja ienaidnieku ter

riloriju, pie kam pilis kļuva par vēlākiem pārvaldes un

tiesu iecirkņiem, šo paņēmienu ordenis ieguve«Pāle tina

no frančiem, kup to savukārt no normaņiem, ku i pleda

lijās pirmajā krusta ka Fā un ir sīs sistēmas nodibinātāji.

So si tēmi Vācu ordenis izlietoja Prūsija un Livonija

R.ksturīgi, ka ordenis pārņēmis no Palestīnas ar. daudzus

sīkumus Piemēram Prūsijā ir vairākas ordeņa P"i>s, kur u

nosaukumi ņemti no
Palepnas. Prūsijas pilsēl»; Kon.g,

bergas nosaukums esot pārvācots ordeņa Palestīnas pils

„castrum regis" nosaukums.

Vēl raksturīga ir turkupoļu nosaukuma izs
elšanā

n

S

n

Par turkupoļiem Palestīnā -uca ļaudis kas dzimus, no

turku un arābu tēviem un grieķu matem So rasu mi

Srojumu kā mazvērtīgo iedzīvotāju šķiru, ordenis iz ieto a

avim dienastam kā vieglo kavalēriju ziņnešus tulkus

v t t Arī Prūsijā vēlāk par
turkupoļiem sauca vieglo

kavalēriju un Zemgalē par turkupoļu maizi, sauca

sliktāko maizi kuru deva ordeņa kalpiem un ziņnešiem.

V

k

cu
ordTna amati kup pēc būtības bija privātas organi-

zācijas amati. Prūsijā ieguva pavisam citu nozīmi Ordeņa

mestrs nav vairs tikai biedrības priekšnieks, bet valsts
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dzīšanas no Palestīnas, S iTquVT" order?a iz-

dabās Eiropas zemēs: Baltijā, Prūsija' Vāci aSpan jā, Siciliiā fldialia ' Vac,Ja- Ungārija,
orden s zaudēta aS?' 5-P

m '-Ja' Armeniia- Kad vēlāk

orden/iJI
-

1237' gada-
sakarā ar Zobenbrā v

Vācu ordeņa
P % Q^9 °rs ,X Gludināja

1232.-Ī4lo?£3?m%Sī Sv
!,tā

k
.Pētera jumiem. No

ap IWcl^.f^fC!?l??,B Pr
-

ŪSijā 93
P ilsētas

Sim procesā tika

katastrofiskrīnrnm. J J. & orde,;,a vēsturē iestājās
«bu r^

e
?i£P ° . ar muižnie-

ordenis *?M? P m 931,91 sakāva ordeni- No šī laika
gateTo rnlkli S ™ £M, 'f7

' 9adā °rdenis savu

prūsiia • -P
n

Uz Karalaučiem. 1466. g. Rietrum

arars /iiberts paliek par Prūsijas hercogu. 1561. gadā

sekularizē ari Livonijas ordeņa da|u, jo mestrs Gothards

KeUers ir spiests atdot da|u ordeņa territorijas Polija., bet

Kurzemi pa'tor kā lēņu hercogisti. Pēc šiem

Vistra &£SJL

līdz pasaules karam iecēla
brālību uņ viņa

i-ig×ls2s aadam ordenim bijusi

37 Sest
e

r
"o kuriem katrsvaldīji caurmērā 9 gadus,

M oan Pēc -statūtiem virsmestru ievēl uz visu mu_zu_

Livoni" ordenim bijuši 45 mestri, kuri katrs caurmēra

valdījuši vēl īsāku laiku.

Vācu ordeņa satversme.

Visu ordeņa statūti raksturīgi ar savām ļP^bām.

P«d«

U

.

n

9S-u,.'fl,u
ß

n
-radumus .«

sakopoja.

Caur to radās vairākas statūtu redakc |as 1442. fl.

Marieņburg
a°s 'generālkapitāla uzdevumā

KtSV?33: Tāma Sb,, 3 ,-ādos

=S-riat^.&u:
cnuo?rdSu.

R
'a3

u gš

S

'uP lejasvācu

valodās.

Statūti sākas ar prologu, kurš ir -celšanās ziņo-

jums 1190.-93. gadam. Bez tam statūtos bija t. s.
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isko dienu saraksts. Toreiz bija plaši izplatīts uzskats
ka ir labas un ļaunas dienas. Parīzes mestrs un astrologi
esot izdibinājuši, ka gadā esot 32 šādas kritiskas dienas
Sa.s dienās viņi neieteica uzsākt kādus darbus, kara ope-
rācijas, laist āderi, asinis v. t. t. Kā redzams, šī organi-
zācija atradās pa daļai māņticības varā.

Oficiāli ordeņa brāļi saucās par „Sanct-Marien Dienst-
mannen Pēc statūtiem brāļiem bija jāatsakās no savas
gribas. Talak bija teikts, ka brāļiem bruņiniekiem jādod
jau minētie 4 solījumi, bet priesteriem 3, no kuriem ne-
viens nevar atsvabināt. Brāļiem bruņiniekiem bija jāzvēr
ka v.ņ. aizstāvēs kristīgās zemes pret Dieva ienaidniekiem
Izdibinot tuvāk, sīs formūlas saturu redzam, ka tai laikā
vaaetiba un kristietība viens un tas pats attiecībā uz
Baltijas tautām. Krusta kapēm šeit ir stipri vien koloniāl-
pol.tisks raksturs. Tāpēc jāsaka, ka vācu ordeņa brāļiem
pareizāki sakot bija pienākums cīnīties netikai pret Dieva
ienaidniekiem vien, bet pret vācu Dieva ienaidniekiem.
Indr.ķ.s kronists raksta, ka 1220. gadā vācieši sodīja kādu
igauņu ciema vecāko par to, ka tas kopā ar ciema ļau-
dīm bija pieņēmis kristīgo ticību no dāņiem. Komentē-
dams so vietu Indriķis stāsta, ka igauni' ticējuši, ka tā
viena un tā pati ticība. Krievi uzskatīja daļu Igaunijas
par savu novadu un turēja par savu pienākumu sūtīt turp
misionārus. To pašu dalīja arī dāņi. No stratēģiskām
operācijām redzam, ka viņas vispirms bija vērstas pret

pareizticīgiem letgaļiem un tikai daudz vēlāk pret zemga-

ļiem un kuršiem, kup vēl nebija kristīti. Vārds , neticīgs"
bija pavisam relātīvs jēdziens. Bez brāļiem-bruniniekiem
un priesteriem bija vēl t. s. pusbrāļi jeb saimes ļaudis,
Kalpotāji, kas formēli nebija ordeņa biedri. Pēc vinu ap-ģērba tos sauca par pelēčiem — Graumāntel. Vinu'uzde-
vums bija darīt visus tos darbus, kas nepiestāvēja bruņi-
niekiem Pēc pusbrāļu nāves viņu manta piekrita orde-
nim. Tāpat arī blakus pusbrāļiem ordeņa pilīs dzīvojat- s. pusmāsas, kuras izlietoja kā slimo kopējas un saim-
niecībā. Visus tos kopā sauca par „familiares". Pie šiem
„familiares" piederēja netikai dažādie amatnieki un tech-

niki bet ari ordenim par algu kalpojošie zinātnieki un

mākslinieki. Mākslinieki izdaiļoja ordeņa pilis, sacerēja

ordeņa literatūru, jūristi veda nemitīgās ordeņa prāvas v.

t t 'Bez tam bija atsevišķa kalpu šķira, kup apkalpoja

katru atsevišķu bruņinieku. Viņus ordeņa valoda sauca

par „sariandi" (no latīņu „serviens", vēlāk franču „ser-

Z3ntS

Sākot ar 14. g. s., ordeņa dienestā, nepaliekot par

brāļiem, iestājās arī algoti kara viri, kurus sauca par zal-

dātiem (algādzis, no vācu Sold - alga). Ordeņa politi-

ka noteicēji bija tikai brāļi-bruņinieki. Vinu uzņemšanas

rituāls noteikts ar likumu. Uzņemamam bija jānometas

kapitūla priekšā ceļos un jāatbild uz šādiem virsmestra

jautājumiem:
1) Vai kandidāts nav cita ordeņa brālis.'

2) Vai viņš nav saistīts ar solījumu pie kādas sie-

Viet6S

3) Vai viņš ir cēlies no bruņinieku dzimtas?

4) Vai viriam nav nesamaksājamu parādu?

Tad viņam bija jādod 4 brāļa solījumi. Pec tam

svētīja jaunuzņemamā zobenu un pēc tam pasu brāli.

Agrāk bija paredzēts arī īpašs pārbaudījuma
laiks,

kurā vajadzēja pie ūdeņaunmaizes izšķirties.

Honorijs 111 atļāva uzņemt katru krustnesi bez kāda pār,

baudījuma laika. Par kandidātu morāliskam īpas.bam

tore%tTsti
a

ATeksandrs IV 1258. gadā deva Vācu ordeņa

priesterim tiesību absolvēt grēkus pat tiem ordeņa bra-

Hem
kāT pirms iestāšanās ordeni bija izdarījusi dedzina-

anu'. slepkavību un citus tamlīdzīgus noziegumu. Tap

varēja absolvēt arī tos, kas jautras dzīves deļ b.jj
a ietais

juši nesamaksājamus parādus. Beidzot viņš a ļāva abso

Ut ari tos brāļus. ku rus apvainoja simon.ja t. k ka v.ņ.

par naudu nopirkuši ordeņa brāļa tiesības. Visusi šos

smagos noziegumus, kuFus citiem cilvēkiem varēja absol-

vē tikai pāvests, šeit varēja absolvēt pats ordenis. No

absoivejaL prasīja, lai viņš savas

nāšanai nomaksā soda naudu par labu ordeņa kasei.
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dos apstākjos ordenis k|uva par azllu, par patversmi
visiem tiem tumšajiem elementiem, kuriem nebija vairs
dzīve tiesiskā sabiedrībā, kurus meklēja garīgā un pasau-
hga vara par dažādiem noziegumiem. Uzvilkusi balto
bruņinieku mēteli, viņi k|uva eksempti, kam nekāda lai-
cīga vara vairs netika klāt. Tādu |aužu uzņemšana par
bra|iem kļūst par lielu ienākuma avotu ordenim. No
otras puses tas radīja tādu ordeņa sastāvu, ka ordeņa
brāļi ne domāt nedomāja izpildīt ordeņa statūtus un ideā-
lus, kuros formēli ņemot atspoguļojās visas toreizējās
vidus laiku kristīgās ticības cēlie mērķi. Viss tas paliek
tikai nedzīvs statūtu pants.

*

Apmēram 100 gadus pēc ordeņa dibināšanas, 1289.
gada ģenerālkapituls pieņēma svarīgu lēmumu, kas pil-
nīgi pārveido ordeņa sociālo stāvokli. Līdz šim laikam,
kad ordenis nemitīgi cīnījās gan Palestinā, gan Prūsijā,'
gan Livonijā, gan citur, par ordeņa brāli varēja uzņemt
kuru katru krustnesi, neprasot no viņa lai tas būtu aug-
stas kārtas, bet pietika, ja viņš bija brīvs cilvēks. No šī
laika kad prūši jau bija uzvārēti un nebija nekādas izre-
dzes kaut kur kapot, pieņēma lēmumu, ka par brāļiem-
bruņiniekiem var uzņemt tikai tos, kas dzimuši no bru-
ņinieku kārtas vecākiem.

Lai uzņemtu kāda muižnieka dēlu, vajadzēja prasīt
virsmestra atļauju. No šī laikā ordenis noslēdzās no ārējās
pasaules un kļūst par_ aristokrātijas organizāciju. Rakstu-
rīgi, ka tai pašā laika, kad ordenis uz savas iekšējās
autonomijas pamata noslēdzas no pārējās pasaules, pāve-
sti kā pretsparu šai aristokrātiskai organizācijai dibina
übagotāju mūku ordeņus. Tanī iestājas galvenā kārtā ne-

mantīgās aprindas, lai arī kalpotu pāvestam. Tas ir ļoti
interesanti, ka pāvests_ prata iegūt savā kalpībā šīs kārtas.

Attiecībā uz Vācu ordeni jāatrisina vēl viena ļoti
interesanta problēma. Pēc tam kad ordenis bija kļuvis
par aristokrātisku ordeni, kad viņš varēja vislabāk izpildīt
savu uzdevumu, proti cīnīties pret pagāniem, rodas jautā-
jums, vai pēc šī momenta Eiropā vispār bija pagāni.
Krievi un poļi bija pieņēmuši kristīgo ticību jau 10. g. s.,

zviedri 1262. gadā, 12. g. s. Pomeranijas slāvi, 12. g. s..

12 g s. beigās visas Livonijas tautas, vienīgi liela un

stiprā pagānu valsts Lietuva stāv blakus ordenim līdz

1386 gadam, kura tikai Jagaiļa valdīšanas laika, spiesta

no poļiem pieņēma kristīgo ticību. Vēsturnieki uzstāda

jautājumu, kāpēc Vācu ordenis nav vedis šos pagānus

pie kristīgās ticības. Atbildes ir dažādus. Vieni doma ka

ordeņa spēki bijuši par vājiem, bet citi, sevišķi ordeņa

■ienaidnieki, uzsver, ka ordenis šai pagānu valstij ļāvis ar

nodomu pastāvēt, lai visā Eiropā būtu attaisnojums Vācu

ordeņa pastāvēšanai. Tāpat kā tagadAmerikas Savienotas

valstīs kā muzeja eksemplāri dzīvo Amerikas pirmiedzī-

votāji, tāpat toreiz esot bijis Livonijā. No avotiem var

konstatēt, ka t. s. leišu un prūšu sirojumos piedalījusies

nevien austriešu un vācu firsti, bet arī franču, angļu un

skotu aristokrātija. Šie kungi rīkojuši itkā izpriecas brau-

cienus uz Livoniju. No 14. g. s. uzglabājies kada Pētera

Suchdenvvirta apraksts, kurš atstāsta Austrijas hercoga

Alberta gājienu uz leižiem 13. g. s. Pēc tā laika tradīcijām

katram muižniekam vajadzēja iegūt bruņinieka tituli, pie

kam lielāks gods bija, ja šo tituli ieguva paganu zemes.

Toreizējā Eiropā šādas pagānu zemes bija tika. Prūsija

un Livonija, uz kurieni tad nu devās Eiropas aristokrātu

dēli Lai kļūtu par bruņinieku, tad kādu laiku vajadzēja

būt par
t' s. puisi - Knappe. Arī hercogs Alberts b.jis

tai laikā tikai puisis. Pēc paraduma Alberts rīkojis 10 die-

nas dzīres. Pēc tam, kā stāsta Zuchdenvirts hercogs

Alberts un ordeņa brāļi ar 3000 lielu kara spēku devusies

gar Nemanas upi leišos. Pirmajā dienā v.ņ. uzbrukus

leišu ciemam un nosituši 60 pagānus. Pec tam A bērts

iecelts bruņinieku kārtā (besser R.tter als Knecht labāk

esi bruņinieks kā kalps). Pēc tam šis sirojums turpinājies

vēl 8 dienas. Devītā dienā uznācis sals ar krusu un vis.

lielā steigā devušies atpakaļ uz Karalaučiem. S.s piemērs

ir ļoti raksturīgs. Tāpat kā viking, agrāk lepojas a brau

cieniem uz grieķu zemi, tā arī tagad Eiropas anstokra

lepojas ar šādiem prūšu un le.su sirojumiem. Ordenis

viņus labprāt uzņēma, jo tie atstāja se.t daudz naudas
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Die rossen Gewohnheiten.
kinu i noteikum' Par ordeņa iekšējo iekārtu. Tā ģenerāl-

Jgitul. sapulcējās katru gadu 14 IX virsmestra sēdekļa

Ģeneralkapitula piedalījās:

1) pārvaldes kollēģija, kura sastāvēja no 5-6 lo-

cekļiem;
2) virsmestrs;

3) atsevišķu zemju mestri 1 brāļa pavadībā no Prū

sijas, Livonijas,' Vācijas, Apulijas, Grieķijas, Armēnijas,

Austrijas.
Līdz 1291. gadam ģenerālkapituli notika Aokona,

1291. -95. Venēcijā.
Ģenerālkapituli iecēla un atlaida amatpersonas, (virs-

mestru, provinču mestrus un pārvaldes kolleģiju), noklau-

sījās ziņojumus un pārskatus, lēma par statūtu un likumu

grozīšanu v. t. t.

Ordeņa praksē attīstījās paradums, ka katrai amata

personai jāiziet visi amati pēc kārtas no zemākā uz aug-

stāko, pārejot no vienas pils uz otru.

Virsmestrus vēlēja uz visu mūžu, bet tie caurmēra

nevaldīja ilgāki par 9 gadiem. Virsmestru vēlēšanasnorisi-

nājās šādā kārtībā. Virsmestrs uzaicināja iecelt t. s. velē-

tāju komturu. Tas savukārt pieaicināja vēl vienu brāli.

Abi kopā vini pieaicināja vēl 3 brāļus un tie savukārt

līdz 13 Tā radās vesela kollēģija, kuras katrs loceklis

minēja virsmestra kandidātu. Par virsmestru nevarēja

ievēlēt tādu, kas bija sodies par zādzību, netiklību, ārlau-

lību v. t. t. Noteikums, ka jābūt bruņinieku kārtas naca

tikai vēlāk. Stādamies amatā virsmestrs saņēma 2 amata

simbolus: lielo zīmogu —
bullu — un gredzenu. Doku-

mentus, kurus apzīmogoja ar šo zīmogu ari sauca par

bullām.

Kollēģiālie pārvaldes orgāni bija sadi:

1) atsevišķas pils brāļu sapulce, ku ru sauca par

konventu;

2) kopsapulce — kapituls, kurā piedalījās visi bra|i.

(Jz evaņģēlistu dogmas pamata, ka labi ir dot pa-

domu, šie kollēģiālie orgāni deva padomus amata per-

sonām. Komturi un mestrs varēja rīkoties neapspriežoties

ar brāļiem tikai niecīgās lietās. Tā piem. mestrs varēja

bez sapulces zinas izdot tikai 200 markas. Ordeņa kases
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Livonijas mestra iecelšanas moduša izšķirami 4 laikmeti:

1) 1237.—1413. gadam. Šai laikā ordeņa statūtos

bija spēkā noteikums, ka mestra kandidātūru pieņem, vai

noraida. Ja ģenerālkapituls piekrīt, tad virsmestrs formēli

ieceļ mestru amatā, uzvilkdams tam gredzenu kā atkarī-

bas un personīgas uzticības zīmi, uu nododams zīmogu,

kuru mestrs drīkstēja spiest sarkanā vaskā. Pēc vidus

laiku paradumiem sarkanā vaskā varēja zīmogus spiest

firsti, zemes kungi, kamēr visi pārējie ordeņa ierēdņi sa-

vus zīmogus spieda vai nu dzeltenā, vai zaļā vaska. Tā

tad kā redzam Livonijas mestru šai laikā iecēla ārpus

Livonijas. Rodas jautājums, vai vietējiem Livonijas brāļiem

bija iespēja virsmestra un ģenerālkapitula iecelto mestru

noraidīt. Tāda iespēja bija un ir bijuši gadījumi, kad vie-

tējie ordeņa pavēlnieki noraidīja iecelto mestru, sakot ka

viņš ir zaglis. Ja mestrs bija slims vai vecs un nespēja

izpildīt kara virspavēlnieka amatu, tad vietējie brāļi grie-

zās pie virsmestra ar lūgumu un panāca mestra atcelšanu

no amata.

2) 1413. —1459. Šai laikā mestra iecelšanas kārtība

mainas tādā veidā, ka Livonijas provinces kapituls, kurš

parasti sanāca Cēsīs, dabūja tiesību vēlēt 2 mestra amata

kandidātus. Pēc tam pie mestra sūta 2 augstākas amata

personas, kurām ir pienākums aizstāvētkatram savu kan-

didātu. Virsmestrs vienu no šiem kandidātiem apstiprina

un paraksta lēmumu augstākās padomes klātbūtnē. Ro-

das jautājums, kāpēc ordenis deva tiesības Livonijas za-

ram pašam uzstādīt mestra kandidātus. Izskaidrojams tas

vienīgi ar to, ka šai laikā ordenis sāk pamazām sabrukt.

Jau 1397. gadā Prūsijā nodibinātas t. s. „ķirzaku savienī-

ba — Eidechsengesellschaft", kura pret ordeni apvienojās

Prūsijas muižnieki, ciešā kontaktā ar poļiem. Sīs savienī-

bas dēļ arī ordenis zaudē pazīstamo Tannenbergas kauju

1410. gadā. Pēc šīs kaujas ordenis bija tādā mēra vāji-

nāts, apgrūtināts no ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem,

ka bija spiests dot Livonijas un citām ballām zināmu pat-

stāvību. Raksturīgi, ka līdz ko kapituls sak vēlēt 2 kan-

didātus, sākās cīņa starp 2 partijām un nodibinās t. s.

divpartiju sistēma, kura kļūst par parlamenta pamatu.
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Parasti bija paša virsmestra kandidāts, vai ari piede-
rēja pie virsmestra partijas.

3) 1459. —1533. Šai laikā kapituls stāda priekšā
apstiprināšanai tikai vienu kandidātu un līdz ar to apstipri-
nāšana kļūst tikai par formēlu aktu. 1440. g. Prūsijā
Kulmas novada muižnieki kopā ar pilsētām noslēdz t. s.

Marienverdes savienību (Bund). 1454. g. šī savienība grie-
žas pie Polijas karāļa ar lūgumu kļūt par viņu pavēlnieku
un ņemt Prūsiju Polijas aizsardzībā. Sakarā ar to sākās

pilsoņu karš. Vienā pusē stāvēja pilsētu un muižnieku

savienība, kuru netiešā ceļā pabalstīja arī Polija, bet otrā

pusē ordenis. Ordenim tai laikā bija liels algots kapa
spēks tomēr ordenis karu zaudēja. Sakarā ar ārējām ne-

veiksmēm izsīka ordeņa līdzekļi un tas vairs nespēja iz-

maksātsaviem zaldātiem algas. (Interesanta kāda zaldāta rak-

stītā vēstule vismestram, kurā lasām; „Jūs, virsmestra kungs,
būtu labāk piespieduši savu zīmogu ēzelim tai vietā, kuru

viņš apsedz ar savu asti nekā vēstulei, kupj man rakstījāt".
Sl vēstule liecina, kādā stāvoklī ordenis bija nonācis). Lai

samaksātu zaldātiem, tad ordenis bija spiests izpārdot
baznīcu inventāru resp. atdot tās zaldātiem izlaupīšanai.
Tomēr zaldātiem ar šīm vērtībām vien nepietika. Tad

virsmestrs ieķīlāja savas pilis un pilsētas. Zaldāti šīs pi-
lis pārdeva tālāk, gan Polijai, gan Marienverdes Bundam

un tādā kārtā 1456. g. ordeņa ienaidnieka rokās nonāca

arī pati Marienburga. Kā avoti stāsta, tad zaldāti šai

laikā nav ļāvuši priesteriem noturēt dievkalpojumus, iz-

ģērbuši ordeņa vadoņus kailus un dzinuši tos ap Marien-

burgu, zaldāti tērpušies garīdznieku drēbēs un dziedādami

laicīgas dziesmas apgānījuši katoļu baznīcu. Šai kļūmī-
gajā stāvoklī ordenim no liela svara bija Livonijas mestra

un brāļu atbalsts. Livonijas mestrs to arī darīja, paturē-
dams ordenim dažas pilis, palīdzēdams ar naudu v. t. t.

un tādēļ 1459. g. virsmestrs nodod Livonijas zaram tiesī-

bas pašam vēlēt savus mestrus un tos tikai formēli ap-

stiprina, lai nepārkāptu satversmes burtu.

Latvijas tiesību vēsture.

21. lekcija.

4) 1533.—61. g. Šis ir ordeņa sabrukuma laikmets.

Tuvākas ziņas par šo posmu trūkst. Mēs zinām tikai to,

ka 1533. g.' radīja t. s „coadjutora" amatu. Tas vedams

sakarā ar mestru Pletenbergu, jo kas starp Livonijas bīs-

kapiem bija Alberts, tas starp mestriem ir Pletenbergs.
Vācu ordenī viņš iestājies 14. gadus vecs un sācis ordeņa

karjēru ar visvienkāršākiem amatiem. Būdams vecs, viņš

izvēlējās palīgu — coadjutoru, kurš pēc viņa nāves palika

par viņa likumīgo pēcteci. Šāda veida aktus vajadzēja

apstiprināt un Pletenbergs panāca, ka to apstiprināja Vāci-

jas ķeizars.

Raksturīgi, ka izņemot Pletenbergu visi vēlākie mest-

ri par saviem coadjutoriem izvēlējās Vllandes komturu,

kas bija viena no stiprākām pilīm. Kad tādā veida

mestrs bija izvēlēts, tad viņš ieradās pie virsmestra un še

deva speciālu solījumu. Bez tam notika zināmā merā

«Augstskola Mājā" Nr. 44.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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tas, ko satvērsmes vēsture sauc par vēlēšanu Ilgumu —

Wahlkapitulationen. Mestrs parasti parakstīja solījumu,
kas viņu saistīja pie virsmestra politikas. Mestrs apsolīja',
ka viņš neiesāks kapu bez virsmestra ziņas, kara gadījumā
pabalstīt virsmestru ar naudu, apsolīja savā provincē sva-

rīgākos komturus pārvietot pēc virsmestra dotā saraksta

v. t. t. Mestram bija 50 bruņinieku liela gvardija, kas

viņu pavadīja un atbalstīja ceļojumā pie virsmestra.
Pec tam mestrs devās atpakaļ uz Rīgu. Tur viņu sa-

gaidīja ar mūziku
L

dziesmām, rotaļām. Pēc tam jaunie-
celtais mestrs devās uz'Sv. Jurģa pili Rīgā, kur sarīkoja
rautu. So Jurģa pili nopostīja 1297. g., bet 1330. gadā
Rīgas pilsoņus piespieda uzcelt tagadējo pili, kura gan
vairākkārt nopostīta, bet atkal atjaunota. Pēc tam mestrs
devās reprezentācijas ceļojumā. Tā ka toreiz nebija pa-
stāvīgu sūtņu, tad mestrs izpildīja viņu vietu. Viņš devās

pie visiem Māras zemes bīskapiem' un bieži apmainījās
notem un pat dāvanām ar Lietuvas karali.

Mestru valsts tiesiskais stāvoklis.

Izsmeļošu vēsturisku materiālu par šo jautājumu vēl

nav. Mēs zinām, ka virsmestrs jau iecelšanas ziņā varēja
aprobežot mestra tiesības. Bez tam virsmestram bija tie-

sības revidēt mestra darbību un ordeņa iestādes. Viņš
varēja ik pa 3 gadiem sūtīt uz Livoniju 2 revidentus, kufu
pilnvaru laiks ilga 2 gadus. Šo revidentu darbību noteica

sevišķas instrukcijas. Pirmās šāda veida instrukcijas izdo-
tas 1334. g-! otras 1441 g>> trešās 1451. g.

Revidentiem galvenā kārtā bija jāraugās uz to, vai

pilīs ir pietiekošā daudzumā ieroči, labība kapa gadījumam,
pietiekošs brāļu skaits, vai nodokļi, ienāk kārtīgi, vai
saimniecību ved kārtīgi v. c.

Norēķini par vizitaciju bija katru gadu jāiesniedz
kapitulam Cēsīs un kad vizitacija bija pabeigta un proto-
koli parakstīti, tad materiālus nosūtīja virsmestram. Virs-
mestrs uzaicināja mestru sniegt paskaidrojumus par trūku-

miem un kļūdām. Bez šaubām mestrs pats pie virsmest-

ra nebrauca, jo tas bija saistīts ar lielām grūtībām, bet

sūtīja rakstisku paskaidrojumu, kuru uzdeva motivēt da-

žiem. Zigfrīda Feuchtwangena rīkojums 14. g. s. nosaka,
ka provinču mestriem jāierodas virsmestra nometnē ik pa
6 gadiem reizi

Starplaikā jāsūta rakstisks ziņojums un ik pa 2—3

gadiem jāsūta viens brālis-bruņinieks ar mutisku paskai-
drojumu. Tomēr virsmestram bija arī tiesības uzaicināt

mestru katrā laikā ierasties pie viņa, Tālāk virsmestrs

varēja ierosināt ģenerālkapitulā kāda mestra pagaidu at-
stādināšanu līdz galīgai atcelšanai. Bez tam virsmestrs

nereti iejaucās arī citās provinču lietās. Tā piem. aizliedz

uz zināmu laiku izvest labību, paaugstina muitu v. t. t.

No visa tā redzams, ka 13. un 14. g. s. virsmestrs diezgan
aktīvi iejaucās Livonijas valsts lietās.

Šis tiesības varam apskatīt atkarībā no:

1) statūtiem jeb ordeņa reglamenta,
2) ieradumiem,
3) likumiem.

No avotiem redzam, kā sākumā mestram bija pla-
šākas tiesības rīkoties kā vienpersonīgam orgānam, bet

tuvojoties jauniem laikiem šīs tiesības arvienu vairāk sa-

mazinās. Mestra tiesības aprobežo un kontrolē kapituls
un t. s. ordeņa padome. Mestram piekrīt daži ļoti sva-

rīgi pilnvarojumi, piem. tiesības vadīt armiju miera un

kara laikā, tiesības sasaukt provinču kapitulus un tur

prezidēt, tālāk disciplinārā vara, jurisdikcijas tiesības par

brāļiem un priekšnieka tiesības par brāļiem. Mestrs no-

saka kur un kad celt pilis, ko iecelt par brāļiem-prieste-
riem, gādā par dāvanu vākšanu slimnīcu uzturēšanai un

nosaka pat tādus sīkumus, kā ēdienu karti atsevišķās
pilīs v. c.

Statūtos teikts, ka brāļiem bez mestra atļaujas aiz-

liegts pirkt, pārdot, vai aizlienēt kaut ko, kā vērtība pār-
sniedz 1 marku. Turpretim pie komturu iecelšanas,

izdodot lēņos ordeņa zemes, mainot vietējo iedzīvotāju
tiesības un pienākumus, dot tirdniecības privilēģijas ar-
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valstī v. t. t. Tikai tad var kontrolēt, ja ir viena stingri
noteikta forma un šo principu deklarē arī Vācu ordeņa
statūti. Sicilijas valsts iekārta atspoguļojās vēlākā Prūsijas
iekārta. Bismarks ir tas, kās Prūsijas iekārtu liek par

pamatu Vācijas impērijai, kura pirms kara iekšējās pār-
valdes ziņā bija viena no priekšzīmīgākām.

Ordeņa padomes.

Virsmestram bija 5—6 padomnieki, kuri kopā ar

virsmestru sastādīja ordeņa augstāko padomi. Analoģiski
arī Livonijā mestram pielika klāt padomniekus, kup sa-

stādīja t. s. iekšējo un ārējo padomi.
Pie iekšējās padomes piederēja zemes maršals, kurš

dzīvoja Siguldā, Vilandes un laikam arī Kuldīgas
komturs.

Pie ārējās padomes piederēja Rēveles un Alūksnes
komturi un Jervu zemes fogts.
, Lai izšķirtu svarīgākās lietas mestram vajadzēja ap-

spriesties ar 1 vai 2 padomniekiem. Tā kā ordeņa pa-
domes locekļi dzīvoja katrs savā vietā un ieņēma atbildī-

gus amatus, tad šāda apspriešanās bija ļoti grūta un tā-

dēļ mestrs visbiežāki apspriedās ar zemes māršalu. Visa
padome sanāca visbiežāki tikai kapitulu laikā. Ordeņa
padomes iekārta noteikta 1438. g. konstitūcijā, kuru izde-

vis virsmestrs Pauls fon Rusdorfs. Šo satversmi izstrā-

dājuši virsmestra vadībā 4 Livonijas un 2 Prūsijas kom-
turi. Satvērsmes nolūks bija novērst pilsoņu karus, lēgā-
lizējot 1 partiju sistēmu, kura jau agrāk pastāvēja „dc
facto", bet tagad viņu atzina „dc jure".

Satversme sastāvēja no 14 pantiem un nosaka, ka:

1) mestram jāapspriežas ar padomi svarīgākos jau-
tājumos;

2) mestram tiesības atsavināt zemi tikai ar kapitula
piekrišanu;

3) 5. punkts nosaka padomes sastāvu uz abu par-

tjļu paritātes pamata: 3 locekļiem jāpieder pie mestra par-

tijas, pārējiem 3 pie pretējās partijas un septītais loceklis

ir pats mestrs. (Jz partiju paritātes pamata jāsadala arī

pārējie augstāki amati ja mestrs ir no vienas partijas, tad

māršalam jābūt no otras.

Kā redzam, tad partiju sistēma Livonijā ir pastāvē-
jusi agrāki kā Anglijā, kuru skaita par parlamenta nodi-

binātāju.

Ordeņa padomes satversme izcīnīta ar ieročiem rokās.

Satversmi izgatavoja 3 eksemplāros, no kuriem viens pa-
lika virsmestram, bet 2 pārējos izsniedza katras partijas
lideram.

_

1441. g. virsmestrs Konrāds fon Erlichshauzens

atkal atgriezās pie svarīgā satversmes jautājuma un izdeva

ļoti svarīgus papildinājumus — institūcijas. Svarīgākie no-

teikumi še ir:

1) mestra vara ir ierobežota no visas padomes un

tikai ārkārtīgi svarīgos gadījumos mestrs drīkst apsprie-
sties tikai ar I—21 —2 locekļiem;

2) mestrs nevar atcelt padomes locekļus, bet ja viņi

rīkojas pretlikumīgi, tad var tos sodīt pēc sodu likumiem

un lietas galīgu izšķiršanu nodot kapitulam.
No šī laika ordeņa valstī iestājās lūzums, jo valsts

galva bija tikai reprezentācijai, bet ne valdīšanai. Pat tā-

diem ģeniāliem mestriem, kāds bija Pletenbergs, neizdevās

šo iekārtu pārveidot. Pat komturus un fogtus mestrs ne-

var atcelt vai pārcelt bez padomes piekrišanas.

Ordeņa kase uzglabājama Vīlandē un slēdzama ar

7 atslēgām, no kurām pie katra padomes locekļa atrodas

1 atslēga. Tā tad tikai ar padomes piekrišanu varēja no

kases izņemt naudu.

Tāpat arī izdot zemi lēņos, vai iznomāt mestrs va-

rēja tikai ar padomes piekrišanu. Šai ziņā raksturīga ir

formula: „Ar mūsu līdzpreceptoru padomu un piekrišanu
mēs darām to un to."

Zemes māršals — Landmarschal, marscalcus terrae.

Zemes māršalu sauca arī par virspadomnieku. Par

Livonijas zemes māršalu ordeņa statūtos nekas nav teikts

un tādēļ mums viņa stāvoklis jāinterpretē pēc analoģijas

ar ordeņa virsmāršala stāvokli.
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Pirmo reizi zemes maršals Livonijā minēts 1299. g.

Viņš dzīvoja Siguldā un viņa tiešā pārziņā atradās Sigul-
das, Salaspils, Aizkraukles, Daugavgrīvas un Jelgavas
komturējas.

Par māršaliem parasti ordeņa kapituls vēlēja ievēro-

jamākos komturus un fogtus.
Tā kā ordeņa spēks bija viņa kavalērija t

tad sapro-

tams, ka māršals pirmā kārtā pārzināja to. Šai nolūkā

ordenis ieveda īpašu zirgu rāsu, uzlabojot vietējo zem-

nieku zirgu rāsu. Par to cik daudz zirgu bija ordeņa
rīcībā liecina tas, ka katram padomniekam bija 200 zirgu.

Ja mestra nebija klāt, tad zemes māršals komandēja
krra spēku. Tā kā viņš bija virspadomnieks, tad viņš līdz-

parakstīja visus svarīgākos ordeņa dokumentus, piespiežot
savu zīmogu. Ja dokumentus parakstīja vairāki padom-
nieki, tad māršala paraksts sekoja tūliņ pēc mestra, kas

liecina par viņa augsto amata stāvokli. Zemes māršals

parasti amata darīšanās sarakstījās ar komturiem un

fogtiem un arī ar ordeņa virsmestru. Mestrus visbiežāki

vēlēja no bijušo zemes māršalu vidus.

Zemes māršalu nedrīkst sajaukt ar t. s. vēstuļu
māršalu un pils māršalu.

Komturi jeb pils komendanti — praeceptores.

Lai atšķirtu mestru no komturiem, tad viņu parasti
godināja par ģenerālpreceptoru. Komtura pili līdz ar no-

vadu, kurš tai laikā bija tīri administrātīvs iecirknis, sauca

par komturēju. Ap 1500. gadu Livonijā komturēju bija
ap 10, pie kam svarīgākās bija Vīlande, Rēvele, Kuldīga
un Alūksne.

Šo komturēju preceptori bija tai pašā laikā arī

ordeņa padomnieki. Pēc statūtiem katrs komturs bija
pils konventa priekšnieks. Katrā pilī vajadzēja būt ne

mazāk kā 10 brāļiem. Virsmestrs Knipprode izdeva no-

teikumus, ka katrā pilī jābūt ne mazāk kā 12 brāļiem-
bruņiniekiem un 6 priesteriem. Bija arī mazākas pilis,
kurām pašām nebija sava konventa, bet kuras pieskaitīja
Pie citiem konventiem. Komturs pārvaldīja savu novadu

mestra vārdā. Tāpat arī mestrs, vismaz līdz Erlichshauzena

konstitūcijai, varēja komturus pārvietot un ar kapitula
līdzdalību arī atcelt.

Agrāk tas notika ļoti bieži. Ir uzglabājies kāds inte-

resants dienesta saraksts, no kura redzam, ka kāds

Matīss Boningens sūdzas virsmestram, ka viņam neliekot

miera. 1431. g. viņš bijis Dobeles komturs, 1432. g.

Alūksnes komturs, 1433. g. Cēsu fogts, 1435. g. atkal

citur v. t. t.

Komtura tiesības un pienākumi noteikti ordeņa re-

glamentā. Viņa galvenais uzdevums bija aizstāvēt un

pārvaldīt savu pils novadu. Komturam bija diezgan liela

vara pār pils brāļiem. Viņš varēja ierosināt pret brāļiem
sūdzības un pusbrāļus sodīt. Kara laikā viņš vadīja brāļus

uz kaujas vietu un viņu priekšgalā devās cīņās. Komturam

bija tiesības pārraudzīt komturējas muižu un zemnieku

saimniecības, noteikt zemnieku nodevas v. t. t. Komturam

bija savs zīmogs, kūpu viņš spieda dzeltenā vaskā.

Dažreiz komturam bija arī palīgs, kuru sauca par

„Kumpanis", kas saistāms ar kompanjonu. Dažreiz to

sauca arī par vicekomendantu. Par viņa pienākumiem
ļoti maz kas zināms, tikai statūti nosaka, ka viņu pienā-
kums ir bijis rūpēties par pils mājas un dārza darbiem.

Acīmredzot vēlāk viņu funkcijas paplašinājušās ordeņa
muižu saimniecībā.

Fogti.

Nākošā vietā pēc komtura stāv fogts. Šis vārds cēlies

no „advocatus", kas vidus laiku latīņu valodā pārvēršas

par „vocatus" un šo vārdu vācu valodā izrunāja kā

„Fogt". Dokumentos fogtus sauc arī par „advocati" no

viņu amata — „advocatia". Vidus laikos par advokātiem

sauca nereti karaļa vietniku un tiesnesi.

Latvieši fogtus saukusi par soģiem jeb zemes so-

ģiem. Pirmais fogts minēts 1206. g. bīskapa Alberta laikā.

14. g. s. kādā aktā Dundagā fogts nosaukts par guber-
nātoru. Interesanti kur šis institūts radies, jo statūtos par
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fogtiem nekas nav teikts. Drošus slēdzienus nevaram

taisīt, bet jādomā, ka ordeņa prakse aizguvuši paraugus

no Rīgas bīskapijas, kurā fogtejas institūts bijis jau pirms
ordeņa nodibināšanas, jo jau pirms vācu ienākšanas
flustrumlatvijā bija zināmi soģi — sudja.

Ap 1500. gadu Livonijā ordeņa zemēs bija 12 fogte-
jas, no kurām latviešu daļā bija Rēzekne, Kandava, Bau-
ska, Sēlpils, Grobiņa. Cēsīs, Klaipēdā un Kuldīgā valdīja
blakus komturs un fogts.

Kāpēc vienu vietu sauc par fogteju, bet otru par

komturēju, to mēs nezinām. lerēdņiem varēja uzdot iz-

pildīt vienā un tanī pašā laikā kā komtura, tā fogta amatus.
Tā redzam, ka nelaimīgais Boningens bijis savā muižā
5 reizes komturs un 4 reizes fogts.

Sākumā fogts bija pavisam niecīgs amats un līdz
13. g. s. izdotos dispozitīvos dokumentus viņš nemaz ne-

parakstīja līdz. Domā pat, ka fogts dzīvojis t. s priekš-
pttf, kur atrodas saimniecības ēkas. Acīmredzot sākumā
viņam bijusi darīšana galvenā kārtā ar saimniecības lie-
tām. Komturus sauca pēc pils, bet fogtus pēc novada no-

saukuma (Jervu zemes, Kuršu fogts). Kronists saka, ka

„komturiem jākopj brāļi, viņš ir pils pavēlnieks un viņa
vara sniedzās pār brāļiem, bet fogtam jākopj kurši".
Fogtam ir vara nevis ordeņa brāļu, bet pavalstnieku lie-
tās. Viņš parasti uzturas amata darīšanās ārpus pils —

"Jāj"pagastos" un viņu neieredz vietējie iedzīvotāji. Ordenis
centās fogtu institūtu uzspiest vietējiem iedzīvotājiem, piem.
samiem.

1272. g. līgumā ar zemgaļiem teikts, ka fogti sprie-
dis tiesu 3 reizes gadā pēc latviešu un igauņu tiesībām
un parašām.

Fogtu amata funkcijas:

1) jurisdikcija galvenā kārtā krimināltiesībās;
2) nodevu (pagastu) ievākšana;
3) valsts muižu un saimniecību pārzināšana.
Sākumā fogtu amats bija niecīgs, bet vēlāk kļūst

arvien svarīgāks. Kā zinām fogtu bija 12 un kopā ar

komturējām iznāca pavisam 23—28 amata iecirkni.

No zemes fogtiem jāatšķir pils fogti — Schloss-

fogt, kas pārzināja piis kalpotājus.

Fogtiem bija liels ierēdņu štats. Tuvākais viņa palīgs
ir muižkungs — Landfamulus — zemes kalps. 15. g. s.

viņus sauca arī par „Landknecht", lai gan Vācijā tai

laikā par landknechtiem sauca algotus kareivjus. 16. g. s.

muižkungus sauca par „flmtmann", kas 17. g. s. kļūst
par parasto muižkunga apzīmējumu. Muižkungam bija tie

paši pienākumi un tiesības, kas fogtam, bet tikai šaurāki,
piem., territorijas ziņā. Muižkungs bija arī tiesnesis, uz

to norāda 1424. g. likums. Virsbīskaps noteica, ka nāves

sodus zemniekiem var piespriest tikai fogta un skrīvera

klātbūtnē, bet muižkungs viens pats to nevar izdarīt.

. Muižkunga amats uzglabājies arī zviedru laikos un

viņu pienākums bija pārraudzīt lauku saimniecības

muižās.

Dažās lielākās muižās kā Cēsīs un Kuldīgā bija vēl

pils pārzinis — Schaffer. Viņš bija padots fogtam un

muižkungam un izbrauca ievākt nodevas uz lielākiem at-

tālumiem, piem. no Cēsīm uz leriķiem. Viņa amatu var

pielīdzināt Prūsijas gobzinim — Zinsmeister. Šafera tie-

šais priekšnieks bija vicekomturs. Tālāk ordenim bija ļoti
daudz sīkāku amatu, piem. labīhas mestrs — Kornmei-

ster, sudmalu mestrs — Mūhlenmeister, zivju mestrs —

Fischenmeister, staļmeisters — Stallmeister, kas pārzināja
kara un darba zirgus, kā arī citus lopus v. t. t. Starp

augstākiem amatiem mināms vēl Kūchenmeister, kam

vajadzēja būt bruņiniekam. Komtura nostbūtnē viņš sa-

ņēma tā korespondenci un noteica galda karti.

Dzērienu devējs „Schenker" pārzināja pils apiņu
dārzus un miežu krājumu. Palestīnā arī vīna dārzus.

Pletnebergs savu karjēru sāk ar šo amatu.

Drosts „dapifer" pārzināja pils gaļas un zivju krā-

jumus. Viņš bija arī nama pārzinis.
Vēstuļu maršāls — „Briefmarschal" sagatavoja

pastu un nodeva korespondenci grāmatu nesējiem. Tas



197

196

pa lielākai daļai bija atvaļināts ierēdnis, kas nespēja veikt

citu darbu. Viņam parasti ierādīja dzīvei kādu muižu

(piem. Siguldas vēstuļu maršalam Lorupes muižu).

Lauku skrīveris — Landschreiber piedalījās sapul-

cēs, veda grāmatas, reģistrēja pieaugušos vīriešus, kup'em
nākamā gadā jāsāk maksāt nodokļi v. t. t. Šīs ziņas

viņš ievāca lopu savākšanas laikā no pagastiem. Skrīvera

palīgi bija 2 „jungas" un tulks. Tulku algoja piešķirot

ļēņos kādu krogu, sudmalas, pārceltuvi v. t. t. Visus šos

ierēdņus sauca par „Stallbruder", kam tomēr nav nekāda

sakara ar stalli. „StaH" un „Stelle" ir viens un tas pats

un apzīmē darba un dzīves vietu. Latīņu valodā Stall-

bruder sauc par „contubernium" — galda brāļi. Doku-

mentos izšķir pilnus un pus galda brāļus. Par pilniem

galda brāļiem jādomā sauca tos, kas par brīvu varēja ēst.
un dzert, bet par pus galda brāļiem tos, kas gan varēja
ēst par brīvu, bet par alu bija jāmaksā.

Ordeņa ierēdņu biedrības locekļus „Gemeindediener",

kādu ordenim bija'ap 1200, sauca par «melngalvjiem".
Vēlāk par «melngalvjiem" lielākās pilsētās sauca apbru-

ņotus neprecējušos ārzemju tirgotājus. Melngalvju patrons
sākumā bija Svētais Juris, bet no 15. g. s. Svētais Mo-

rics, ko tēloja ar nēģera galvu.
Visās lielākās ordeņa pilīs bija «melngalvju" biedrības

ar zināmiem statūtiem flvoti runā arī vēl par baltām

un sirmām galvām. Tie, jādomā, būs bijuši Lielās un

Mazās Ģildes vecākie. 16. g. s. runā arī par sarkanām

galvām. Jādomā, ka tie būs bijuši algoti kareivji. Vis-

iabāki izstrādāti «melngalvju" statūti Kuldīgā. Tur sīki

noteikts kā jānotur sapulces, maltītes v. t. t. Piemēram

aizliegts dzert bez biksēm, griezt ar nazi galdu, apgriezt

pie maltītes nagus, uzliet uz galda vairāk kā ar plaukstu

var apsegt v. t. t. Grobiņas biedrības statūtos noteikts,

ka ja brāli svētā naktī pieķēra pie netiklības, tad viņu

jāsoda ar ūdens sodu, t. i. naktī ar visam drēbēm jā-

mērcē ūdenī.

Kā algoja ordeņa kalpus.

Viņus algoja kollektīvi un pagasti. Pagastos ir sa-

raksti cik katrs ierēdnis var prasīt. Piem. desmitnieki ievāca

desmito tiesu un to sadalīja ierēdņiem kā upura naudu

(Opfergeld). Upura nauda nebija alga, bet gratifikācija
un zemnieki viņu deva kā ziedojumu. 3—4 reizes gadā,

piem. Ziemas svētkos, lieldienās un Vasaras svētkos ņēma

t. s. apavu naudu, tēriņa naudu v t. t. Pagastam bija

jādod ap 60—70 šādu sīku nodevu, flrl zemākos ierēd-

ņus sauca par meisteriem, jo viņi bija meisteri katrs savā

arodā. Pagasta augstākiem ierēdņiem deva nodevas ar!

nātūrā. Raksturīgas tādēļ siera, auzu v. c. nodevas.

Rīgas virsbīskapība bija sadalīta 2 lielos admini-

stratīvos novados — lībju un latvju galā un bez tam 3

fogtejās: Raunas, Limbāžu un Kokneses Sākumā Rīgas

virsbīskapībā bija t. s. ceļojošā administrācija. Bīskaps ar

šāvu štābu ceļoja un uzturējās katrā fogtejā 14 nedēļas.
Še viņš arī izdeva savus aktus. Katra fogteja sadalījās
16 iecirkņos, flrī Kurzemes bīskapībā bija fogti, bet nav

zināms, vai arī pats bīskaps ceļojis. Kā mēs zinām, tad

ordeņa zemes, kas bija nepārtrauktas, saskaldīja Rīgas

bīskapību 2, bet Kurzemes blskapību 3 daļās.

Ordeņa brāļu skaits.

Statistisku datu par visiem laikmetiem mums nav.

Tomēr Stefenhagens, pamatodamies uz Rīmju kronikas

datiem, apgalvo, ka 13 *g. s. līdz 1290. g., kad galīgi uz-

veica zemgaļus, Vācu ordenim bijuši Livonijā 450 -500

brāļu. Visa Livonijas operācija maksājusi Vācu ordenim

ap 50-55 brāļu dzīvības. Šai skaitā nav ieskaitīti krust-

neši un vasāļi.
Drošākas ziņas par brāļu skaitu atrodam vizitacijas

protokolos, kas visā pilnībā uzglabājušies no 1451. gada.

Vislielākais brāļu skaits bijis Vīlandē, proti 29 brāļi bruņi-

nieki, 5 priesteri un 6 pusbrāļi. Nākamā vietā ir Rīga ar
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19 brāļiem bruņiniekiem, 6 priesteriem un 3 pusbrāļiem,
Cēsis ar 14 bruņiniekiem, 3 priesteriem un 2 pusbrāļiem
v. t. t. Vēlāk šīs attiecības mainījās, jo Rīgā bija mestra

rezidence tikai līdz 1484. gadam. Pēc tam mestrs pār-

gāja uz dzīvi Cēsīs un līdz ar to arī turp pārvietojās lie-

lāks brāļu skaits.

Dažās pilīs brāļu skaits bijis pavisam niecīgs. Tā

piem. Dobelē bijuši tikai 5 bruņinieki, 1 priesteris un

1 pusbrālis, Grobiņā tikai 2 brāļi — bruņinieki, Bauskā

3 bruņinieki, 2 priesteri. Šīs ziņas nav iemesla apšaubīt,

jo tās iegūstamas no oficiāla vizitacijas protokola. Kopā
visā Livonijā 1451. gadā bijuši 270 brāļu, no tiem bruņi-
nieku apmēram 206—210. No visiem šiem tikai 2 bija
dzimuši un auguši Livonijā, bet visi pārējie bija ārzem-

nieki. Pēc Stefenhagena domām 1561. gadā, Māras zemei

bojā ejot, brāļu skaits bijis vēl vairāk sarucis līdz 150—175

brāļiem.

Saprotams, ka pie tādiem apstākļiem rodas jautā-

jums kā ordenis ar tik mazu skaitu varēja aizsargāt valsti

pret ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem. Protams, ka

ordeņa militārā vara bija lielāka kā viņa brāļu skaits, bet

bruņinieki bija pirmā kārtā pavēlnieki. Pēc Stefenhagena
domām 15. g. s. sākumā ordenim bijuši ap 4000 zemāko

bruņoto jātnieku, no tiem ap 300 brāļu bruņinieku, bez

tam ap 1200 zaldātu un ap 2500 bruņinieku-vasaļu. Bez

tam bijusi vēl artilērija un strēlnieki, ka arī vietējo tautu:

kuršu, lībja un latvju leimaņi, kuri sastādījuši vieglo ka-

valēriju. Krīt svarā arī zemes sargi, kādu bija ap 20000.

Tomēr jāsaka, ka šis ziņas ir kalkulētas un nav pareizas.
Jāsaka, ka ordeņa rīcībā' bija ap 4000 zobenu.

Rodas jautājums, vai un kāpēc ordenis ar tik nie-

cīgu militāro spēku varēja pastāvēt. Uz šo jautājumu
dod zīmīgu atbildi viens no labākiem kapa vēstures spe-

ciālistiem Hans Delbriks, kurš saka, ka ordeņa tiešais

spēks Prūsijas un Livonijas iekarošanā bijis ļoti nie-

cīgs. Viņa spēka avots bijis tas, ka viņš, savā laikā

lielo ideju nesējs, organiski apvienodams kristīgo
baznīcu un bruņniecību kļuvis par kristīgās kultūras

un misijas pionieri Austrumeiropā. Ne vien senāk, bet

arī tagad armijas faktiskās kaujas spējas nosaka tās

idejas, par kurām armija cīnās, tāpat arī toreiz izšķirošā
nozīme bija tam, ka Vācu ordenis cīnījās par sava laika

valdošām idejām, ftiz viņa stāvēja netikai Vācijas valsts

un pāvests, bet arī tāda reāla vara kā krustneši. Lai gan
krustneši ieradās tikai uz sezonām, tad tomēr no militārā

viedokļa tam ir ārkārtīgi liela nozīme. Jāsaka Dellbrika

vārdiem, ka ordenis nevis uzvarēja vietējās tautas, bet

gan viņu zemi ar to, ka viņam izdodas nodibināt apcie-
tinātas pilis, no kurām uzsāka nemitīgu partizāņu karu.

Vietējo iedzīvotāju nelaime bija tā, ka viņi neprata šīs

pilis ieņemt un padzīt no turienes 10—20 bruņinieku lielo

garnizonu. Tā nebija cīņa frontē, bet gan izturības dēļ.
Sai cīņā ordenis ar savu lielo gribas pakļaušanu mestram,

ar savu organizāciju izgāja kā uzvarētājs. Tomēr šī uzvara

nav viegla, jo nav jāaizmirst, ka ordenis cīnījies Prūsijā

apm. 35 gadus (1230—65.) un Livonijā formēli 55 gadus,
(1237.—90.), bet faktiski daudz ilgāki.

Savelkot šos gadus, saka Dellbriks, liekas brīnišķi,
ka Cezars 8 gados varēja iekapot visu Galliju līdz pat
Reinai. Bez šaubām iekarošanas metodes toreiz bija citādas,
bet tas tomēr liecina par Prūsijas un Livonijas tautu lielo

spēku. Nevajaga arī aizmirst arī to, ka šo operāciju ne-

spēja veikt pat tādas lielas valstis kā Polija un Vācija.
No ordeņa brāļu sarakstiem redzam, ka bruņinieku

vairums bija ārzemnieki. Pat amatnieki nav vietējie, bet

ārzemnieki. Tas liecina, ka ordeņa nacionālais un sociālais

pamats bija ārkārtīgi šaurs, jo 13. g. s. ieradumu ceļā

izveidojās norma, ka par brāļiem-bruņiniekiem var uzņemt
tikai muižnieku dēlus. 1441. g. Erlichshauzena likums iet

vēl tālāk un papildinot statūtus viņš noteica, ka par bru-

ņiniekiem var uzņemt ordenī tikai tos, kas var pierādīt

bruņinieku senču 4 paaudzēs. Tomēr kļūda ir tā, ka or-

deņa kapituls, kuru daži pat sauca par parlamentu, ne-

bija parlamentāriski, bet gan aristokrātiski — oligar-

chiski izveidots. Šo kļūdu ordenis mēģināja labot, bet

bija jau par vēlu. Prūsijā to uzsāka pēc liktenīgās Tan-
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nenbergas kaujas. Virsmestrs Heinrichs fon Plauens ieveda

Prūsijā muižnieku un pilsētnieku kārtu priekšstāvniecību,
t. s. zemes padomi, kura k|uva par ordeņa padomes sa-

stāvdaļu. Tomēr tas notika tikai pēc Tannenbergas kaujas,
kad ordeņa sabrukums vairs nebija novēršams.

Otrs ordeņa nespēka avots ir tas, ka viņa locekļos
sākās iekšējas partiju cīņas. Pirmo reizi avoti par to

runā 1438. g., kad Cēsis vēlēšanās cīnījušās divas puses:

vestfalieši un reinlandieši Lieta tā, ka Livonijā ieceļoja

jaunie ordeņa brāļi un vasaļi galvenā kārtā no Lejas Vā-

cijas. Viņi runāja Lejasvācu izloksnē, t. s Platdeutsch un

tāpēc arī šis partijas nosaukums ir vestfalieši. Viņus gan

dēvē'nevis par partijām, bet par „Zunge" mēle. Pie rei-

niešiem piederēja Dienvidu jeb Augšvācijas ieceļotāji, resp.

Reinas apdzīvotāji, ka franki, švabi, tīringi, bavārieši u.t.t.

Šos reiniešus mēdza parasti apzīmēt par virsmestra jeb
Prūsijas partiju un vestfaliešus par Livonijas partiiu. Lai

gan par šo partiju programmām mums nav pilnīgi drošu

ziņu, tomēr varam spriest, ka reinieši bijuši Prūsijas he-

gemonijas piekritēji, bet vestfalieši centās panākt Livoni-

jas autonomiju, proti tiesības pašiem vēlēt un atcelt

mestru. Vestfalieši kā liekas būs arī solidarizējušies ar

vietējiem muižniekiem, gribējuši izlīgt ar vietējiem bīska-

piem un virsbīskapu, lai tādā kārtā konsolidētu Livonijas
valsti un pamazām galīgi atraisītos no Prūsijas. Cīņa kā

jau teicu sākās 1438. g., bet jau pirms tam pastāvēja
kārtība, ka par mestriem apstiprināja pēc kārtas vestfalieti

un reinieti.

Latvijas tiesību vēsture.

22. lekcija.

14. g. s. vestfaliešiem bija absolūts vairākums, jo or-

deņa padomē no 7 vietām viņiem piederēja 4. 1410. g.

reinieši ieņem jau 3 no 7 vietām un 1436. g. viņiem Ir

jau absolūtais vairākums, proti 4no 6 vietām. Ciņa butu

pieņēmusi ļoti asu raksturu, ja to nebūtu aizkavējusi sat-

vērsmes maina, kas faktiski sankcionēja jau pastāvošo

divpartiju sistēmu. 1438. g. Livonija sašķēlās „viņu" un

mūsu" mēlē, pie kam abas puses bruņojas un sūtīja

delegātus uz Vāciju. Šai laikā vestfaliešu pilis atradās

aalvenā kārtā Vidzemē un Igaunijā, kamēr reiniesu Kurze-

mē Raksturīgi, ka nelaimīgais Matīss Boningens, kurs

tai laikā bijis Kuldīgas komturs, raksta virsmestram slepe-

nu ziņojumu, lai tas sūta šurp 200 bruņiniekus Kuldīgas,

Kandavas un vēl kādas citas pils ieņemšanai un bez tam

vēl spēkus pa jūru, lai nostiprinātu Ventspils un Pernavas

ostas. To dabūjuši zināt vestfaļi un ar negaidītu uzbru-

kumu ieņēmuši dažas pilis.

„Aiigstskola Mājā" Nr. 45.

Tiesību zinātņu nodaļa



203

202

Šai laikā ari Prūsijā sākās opozīcija pret virsmestru

Rusdorfu. Tā tad 15. g. s. pirmā pusē ordenis tā sakot

apkaroja pats sevi. Protams pie formēlas sašķelšanās

tas nenoveda, bet beidzās ar kompromisu, proti Rusdorfa

un Erlichshauzena statūtu grozījumiem. Tomēr reiniešu

varas laiks nebija ilgs.

No 1451. g, vizitācijas protokola redzam, ka Livonija

ir 161 vestfalieši un tikai 26 reinieši. Ordeņa padome

viņiem bijušas tikai 1-2 vietas. 1489. gadā reiniešiem

vairs nav vietas augstākos amatos un tā sakot Vācu or-

denis Livonijā bija kļuvis par sakšu un vestfaļu muižnieku

patvērsmi un hospitāli.

Eksemecijas sistēma.

nr viņas palīdzību ordenis ieguva savu izcilus stāvo-

kli Eiropas' valstu starpā. Tas ir izņēmuma stāvoklis attie-

cībā pret kādu tiesību subjektu, kurš ar to tiek atsvabi-

nāts no pienākumiem, kādi uzlikti visiem citiem. Pēc ka-

noniskām tiesībām par eksemeciju sauc vai nu parciālu,

vai totālu kādas personas, korporācijas, vai iestādes atsva-

bināšanu no vietējās diecezes bīskapu subordinācijas un

hierarhijas, pakļaujot eksemeto tiesību subjektu kādam

augstākam, vai visaugstākajam baznīcas orgānam pan

bīskapu un virsbīskapu galvām, proti pāvestam.

Savā zinā eksemecija ir analoģiska ar tagadējo

starptautisko tiesību eksterritoriālitati. Eksemecija aizgūta

no klosteru tiesībām un no turienes pārnesta uz ordeņa

tiesībām. Pirmo reizi eksemeciju attiecībā uz klosteriem

lieto 628. g. pāvests Honorijs 1.

Plašāki šo institūtu izveidoja pāvests Gregors VII.

(1073.-85.) g. Gregoru Vil dažreiz dēvēja par Svēto

Sātanu un tas pilnīgi saprotams, ja ņemam vēra viņa

gudro diplomātiju. Sekodams Svētā ftugustina filozofijai

par debess valstības dibināšanu zemes virsū, Gregors VII

uzsāka katoļu baznīcas reformāciju. Viņš aizliedza simo-

niju, ieveda celibātu (aizliegumu priesteriem precēties), aiz-

liedza laicīgām personām izdarīt investituru v. t. f, bet

galvenā kārtā viņš centās Romas katoļu baznīcu pārvaldīt

no viena centra. Lai to panāktu, tad viņam b.ja jāsniedz

roka pāri bīskapu un metropolitu galvām tam irdeni
kuras viņš gribēja pats pārvaldīt ar eksemecijas sistēmas

lieta bija tā, ka bīskapi kā nacionālās baznīcas

galvas bija labākā gadījumā ķeizaram draudzīgii uni
slik-

tāka gad jumā pāvestam naidīgi, tadeļ balstīdamies uz

tiem viņš nevarēja izvest baznīcas reformu un tadeļ mek-

i Ttbalstu mūkos. Sākot ar viņa valdīšanu, mOku
«£•

nizācijas vienu pēc otras izņem no bīskapu jurisdikcijas

un padod pāvestam kā eksemetas jQrid.skas personas.

Cik liels bija pāvesta iespaids, to redzam no ta, Ka

viņš piespieda Vācijas ķeizaru Indriķi IV, kaļam kajam

janvāra mēnesī ierasties pie pavesta un tur 3 dienas lug

ties, lai tas atsvabina viņu no sava lāsta.

h«,nT«s

šai laikā sāka izveidoties t. s. universāla baznīcas

teorija un doktrīna, kurai ir liela nozīme L.von.jas .ekaro-

šanā un viņas valsts nodibināšanā.

p ēc Gregora VII šo sistēmu realizēja Honorņa 111

0216 -27) Kā jau teicu Honorijs 111 apbēra Vācu or-

deni ar privilēģijām. Tas izskaidrojams ar to ka Hono-

nis 111 gribēja izpildīt 1215. g. Lateranas koncila pieņem-

o lēmumu par jauna krusta kara
La, to

varētu izvest tad viņam vajadzēja dabu*

Vācijas ķeizars vilcinājās piedalīties sai krusta kapa, bet

vinaVadomnieks Vācu ordeņa virsmests Hermansfon Zal

ca apsolīja, ka ordenis kaps ķeizara v._eta, ja paves dos

Vācu ordenim to, ko viņš prasīs. Tadeļ ari Hononj »

1223 a izdod t. s. „privilegium commune , kura sako

potas visas augstākāspāvesta dotās

dibina' Vācu ordeņa eksemeto stāvokli, kuru pamato ar

formulu „cxc P tio toteta datīva" - pilnīga un pamatota

ar privilēģ ām eksemecija. So eksemec.ju_ sauca ar. par

Jlbertas Romāna" kā sevišķu Romas pave

žēlastību. Kad eksemecijas institūtu radīja, tad v.ņs ne

bija un nevarēja būt katoļu baznīcai bīstams

J

Atsevišķi klosteri bija izkaisīti pa visu Eiropu un
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nevarēja kaut kādā veidā strādāt pāvestam pretim. Kad
nu Honorijs 111 šo sistēmu sāk piemērot garīgiem orde-
ņiem, tad

zem pāvesta tiešās varas nonāca tik lielas ne-

pārtrauktas territorijas, ka eksemecijas institūts pilnīai
pārveido savu jūridisko raksturu un politisko nozīmi Tā
ir mina, ar kuras palīdzību pāvests saspridzina baznīcas
episkopalo satversmi.

Kādas tiesības eksemecijas sistēma deva

ordenim?

1) Tiesības vēlēt pašam savu galvu. Tai laikā,
Kad pavests iespaido un diriģē pat karāļu un ķeizara vē-
lēšanas, ordenis savu galvu var ievēlēt bez pāvesta sank-
cijas.

2) Tiesības celt lūgšanas namus un neapdzīvotās
vietas ari baznīcas. Par baznīcas dibinātājiem kļūst jauna
organizācija un šinīs baznīcās par galvām kļūst ordeņa
oraļi, vai arī ar paklausības solījumu ordenim padoti
garīdznieki. Tā attīstās t. s. ordeņa baznīcas kundzība —

„Landeskirche". Pat atsevišķus domkapitulus ordenis m
Korpore un padara par savu sastāvdaļu Vēlāk viņš dabūja
tiesību dibināt t. s. eksterritorialās draudzes, neatkarīgi no
vietējo bīskapu diecezes.

3) Tiesība ierīkot savas kapsētas. Toreiz bija para-
dums, ka cilvēks, kurš juta nāvi tuvojamies, ieradās
ordeņa hospitālī un pēc viņa nāves ordeņa brāļi pavadīja
'o uz kapsētu. Protams to nedarīja par velti. Pēc kano-
nīskam tiesībām baznīcai piederēja ceturtā daļa no visiem
araudzes locekļu mantojumiem. Ordenis panāca to ka
no saviem „confrater", kādi varēja būt katrs, kas ziedojis
ordenim kadu summu, pēc nāves ordenim piekrita '/a
mantojuma, ja mirējam nebija sievas un V» mantojuma
ja sieva bija. Gadījās arī, ka mirējs ordeni iecēla par
mantinieku. Pret to cēla iebildumus likumīgie mantinieki,,
D« ordenis panāca to, ka pāvests atļāva mirēja testā-

mentu apliecināt 2—3 lieciniekiem, arī ordeņa brāļiem,

kas atradušies pie mirēja gultas. Ta ka ordeņa princips

bija ~mērķis attaisno līdzekļus", tad pēc ordeņa ieskatiem

pielaižamas arī viltus liecības.

4) Tiesība kristīt. Sākuma ordenis drīkstēja kristīt

atradeņusun bērnus, kupis dzemdējušas ceļinieces ceļā. Vēlāk

ordenis ieguva tiesību kristīt kūpu katru, kas bija ārkārtīgi

svarīga tiesība.

5) Azīla jeb patvēruma tiesības. Ordenis sakuma

uzņēma savās pilīs atradeņus, slimniekus, ceļā sabeigtus

krustnešus. Vēlāk to paplašināja par vispārīgam azīla

tiesībām, ka ordeņa pilī nevienu nedrīkstēja nogalināt,

arestēt v. t. t.

6) Jurisdikcijas brīvība. Si ir ļoti svarīga ordeņa

tiesību grupa. Ordenim bija šādas privilēģijas:

a) Sūdzības pret ordeni pieņēma vienīgi pāvesta

legāti un viņas izsprieda pāvesta kūrijas, pie kam ordenim

bija neaprobežotas apelācijas tiesības. Tā ka kūrijas

nepērkamība visā Eiropa bija plaši pazīstama, tad to, ko

panāca ordeņa labi skolotie jūristi ar savām jūridiskajam

zināšanām, 'to panāca ar zeltu. Bez tam ordeņa brāļiem

pēc statūtiem nebija jāatbild laicīgas tiesas priekša. Kad

sabruka tiesiskā iekārta un Vācijā nodibinājās t. s. pē-

rnas tiesa", kura sāka tiesāt arī ordeņa brāļus, tad iejau-

cās pāvests, lai gan tai pašā laikā šī tiesa kāra gan firstus,

gan karāļus.
b) Bīskapiem un virsbīskapiem nebija tiesības

uzlikt ordenim parastos baznīcas sodus. Pāvests aizlie-

dza arī ordeni, vai tā iestādes apkraut ar lāstiem, bet

paturēja šo tiesību vienīgi sev. Lai gan pāvesti šo tiesību

ļoti bieži izlietoja un Livonijas ordenis bijis nepārtraukti

apkrauts lāstiem, izslēgts no baznīcas, tomēr tas pratis

lāstu grāmatas atcelt ar naudas palīdzību. So privilēģiju attie-

cina ari uz ordeņa kalpotājiem, ka ra vīriem un pat ziedota-

jiem confratres". Saprotams, ka tādos apstākļos ļaudis

plūda ordeņa pavalstniecībā un kas tikai bija izdarījis

kādu noziegumu, tas centās nokļūt ordeņa territorija, ziedot

ordenim kādu grasi un viņš nevarēja tikt sodīts.204
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7) Finansiēlas brīvības.
a) Pavests atsvabināja ordeni no pienākumamaksāt desmito tiesu vietējiem bīskapiem. Sākumā šotiesību attiecināja tikai uz tiem īpašumiem, kurus ordenispats apstrādāja, bet vēlāk šo tiesību paplašināja Orderu

a svabināja arī no 20. tiesas bīskapu ceļojumiem v t t
~procurat.o jeb mielasta pienākuma. Pat pāvesta legā-'
tiem ordeņa pilis pasniedza visvienkāršākos ēdienus

A»ka *L ats
.

vabināja no pienākuma maksāt
"od«kl" Piemaksas. Piem., nodibinot 1409. g

hu itiem

U

n

d

,

U ■ PalGStinaS atk«~«»n»l un vēlāk cīna

saviem irH °fd.ems .Runājās ar to, ka viņš trešo daļu

un 11' 6"1 JaU tā zied°j°t Palestīnas operācijām
un cīņai ar neticīgiem.

Q) B«ķ«pi. vai cita kāda laicīga vara nevārējaordenim uzlikt naudas sodus.
nevarēja

8) Pozitīvās finanču tiesības.
a) Tiesības uzlikt desmito tiesu citiem.

Mh
T pattur> kurpaši blskapi

Ž r!6
j!baS atPirkt nepildītus solījumus.

viso« inr-J- i""
ir

,

BaVU brāJu ,ikumigais priekšstāvis

■n Onm

k
,°S
,

akt°S
- kādS brāHS Piem" Sang ™

E2ff 'l
3d t0 Paņēma °rdenis- GrQtibas radīja

SnuL." ,P 5 C visP arēi iem lēņu tiesību noteikumiemgandzn.ek, un ljdz ar to ari garlgais ordenjs nevgr sanemt

sh. ni

r

tSp
;

n? Var Privāttiesiski saistīties ar vasaļu zvēra-
s(u Pie kada lēņu kunga.

12f)fi

Tad- nU VaciJ'as karālis Fil 'Ps deva ordenim tiesības

drichs H rf *' f', ValstS lēnus
"

To aP s«Pnnāja arī Fri-

un templieši
31 Š° privilēģl 'ju dabuja arl hospitālieši

un

ordenis ieguva tiesību nemaksāt valsts nodokļus
oija atsvabināts arī no t. s. kanclejas nodevām,

ordpn-
Fndricns " deva tiesību visiem tiem, kas iestājās

bm \
nemaksāt savus P ai"ādus, kurus viņi līdz tam lai-

*nar ietaisījuši.
9) Visu šo finansiēlo priekšrocību noslēgums ir pā-

vesta Aleksandra IV. 1257, g. privilēģija, ar kuru tas atļauj

nrdenim pirkt un pārdot svešas zemes, tikai ne peļņas

nolūkoT. V v laiku šī klauzuia ļoti traucēja ordeni jo

nēc v°dus laiku uzskatiem ne garīdznieks, ne bruņinieks

nedrīkstēja tirgoties, bet tomēr neskatoties uz to sa. gan-

Sal ordeni laužas iekšā tirdznieciskas operācijas. Pamato-

jotes uz to, ka mērķis attaisno līdzekļus, ordenis domāja

L°a dokumentu var viltot. Viņš pārraksta teksti.unibUriZ

klauzulu ne peļņas nolūkos" un pieraksta sis privilēģijas

izdošanu pāvestam
Urbānam IV 1263. g. Sa. fmancu un

tirdzniecības operācijās ordenim labs paraugs bija Sld-

li]a'
Fridrichs 11 še atcēla iekšējās muitas, veicināja lauk-

saimniecību dibināja eksportostas un
lai gan formel. ne-

vferno ekspotprecēm nebija valsts monopols, tomēr gal-

bija
valsti. Arī ordenis Prussa ir daudz

šaPzinā darījis. Ordenis radīja ap upēm veselu apūdeņo-

ana? un Kanalizācijas sistēmu, ierīkoja pnekszmngas

valsts muižas, nodibināja valsts monopolusv. t. t. Ordeņa

nrdzniecības ziedu laiki ir 1324.-82. gadam, mestru fon

Orselena un fon Kniprodes laikā. Ordeņa tirdzniecība

biia centrālizēta un moderna.
iul«*f*riJ

Visos ievērojamākos eksportcentros atradās i.elsafe ,
tālāk šaferi un speciālisti ārzemju komisionāri t s. ģen.

Karalauču lielšafers galvenā kārtā pārzināja heltirdz-

Secību a? dzintaru. Ar to varēja tirgoties tika. ordenis

un"ii to nedarītu vietējie iedzīvotāji, tad jūrmalu uzrau-

dzipasi fogti. Dzintaru eksportēja pāri Ļvova, uz aust-

fufflem un uz rietrumiem. Viņu ,z .etoja galvena

tT~audeklus

Z,nt

!ie audekli
nonākuši pat pie zemnie-

kiembez tam ordenis monopolizēja tirdzniecību ar sāli.

pipariem, vīnu, cukuru, mandelēm v. t. t *ffs£ļļ
hiia labības tirdzniecības centrs. Ap 1400U. gaau or

5.n- nlhV atradās ap
750 000 pūru labības kopa ar jauno

poru.
lo labību vajadzēja reāl.zet
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un lai to panāktu, tad ordenis turējās pie zināmas licenču
sistēmas. Kad uzkrājās lielāks labības daudzums tad or-
denis aizliedza labību izvest un izveda vai nu pats vai
ari Hanzas pilsētām par ārkārtīgi lielu maksu atļāva tir-

innn9
S

nnn

Kara
laUČU

L

kantora darījumus vērtēja uz apm.
1.000.000 un Manenburgas uz dpm, 750.000 zelta marku
Visu ienākuma vērtību rēķināja uz 6.000.000 zeltu marku

_

Tadeļ droši var teikt, ka 14. g. s. neviena valsts Ei-
ropa nebija tik bagāta naudas līdzekļiem kā Vācu ordenis
Prūsija. Tāpat kā Templiešu ordenis, Vācu ordenis bija
kļuvis par komerciēlu varu un tādēļ arī aizgāja bojā Ne
muižnieki, ne pilsoņi nevarēja to panest, ka valsts atņem
viņiem maizi un tādēļ pirms Tannenbergas kaujas un

kaujas laika viņi sūtīja delegācijas pie ienaidnieka un tei-
ca: «Esiet mūsu valdnieks jo mums ir atriebusies ordeņa
kartība, kura mums atņem maizi. Tikai vienu noteikumu
mes prasām proti, ka vienīgi mums (pilsētām) uz priekšu
piederēs tiesības noteikt kad var un kad nevar labību
eksportēt.

Tā tad viens no svarīgākiem iemesliem kāpēc orde-
nis aizgāja bojā irtas, ka viņa zemē radās iekšējs ienaid-
nieks Livonijā valsts tirdzniecība nebija, bet sekodami
misijas piemēram vietējie pavēlnieki uz savu roku tirgo-
jas ar Flandriju, Angliju v. c, dibināja tirdzniecības kom-
pānijas, vai arī piedalījās ar paiju iemaksām vietējo tirgo-
tāju operācijās. Tas arī šeit bija viens no galveniem
iemesliem kāpēc pilsētas neieredzēja ordeni. Pāvestam
pat iesniedza sūdzību, ka ordeņa brāļi dzenot savai kārtai
nepiederīgu andeli un līdzīgi krāmu tirgotājiem pārdodot
sīpolus, kāļus v. t. t. Protams, ka tas ir pārspīlēts, bet
neapšaubāmi, ka ordenis nodarbojās ar tirdzniecības ope-
rācijām un kļuva par konkurentu Hanzas savienībai, kas
oija viens no galveniem iemesliem viņa bojā ejai.

Livonijas vasts valststiesiskais stāvoklis.

Mūsu jaunā valsts celta uz polītiskās pašnoteikšanās
idejas pamata. 19. g. s. šī ideja kļūst populāra. Rodās

apzina ka nācijas robežām jāsakrīt ar valsts ""obežām

C' par
poziivu starptautisku normu si, eja■ k<Q*t,

£Lff £
mv divus dabiskās tiesību skolas principus: cllvēks_pte- ,
dzimis brīvs un paliek brīvs visu mūžu un savas tiesības

,ldZ

ni
kSrācS.kSTr pamatu VerdžķnUas sa-

tvērsmei. 240. gadus v*lak Vitsona S?.

Turciju un radīja jaunas valstis, o loeja p

tālāk un viņas iespaidu redzam Indija, rgipte unciim

raksturot Ziemeļaustrume.ropa ka kolonizēšanas, germa

plcstties Ka nāve - mēris, kas iznicināja vismaz
trešo

d"|U SSSLmA. tas, ka «ta divas V

f
c,

,as. Viena bija *>*™g- kur*Jj*» gjfc
XnoX Provinces) bija sasnieau-

art Polija. Tur tiesas saka lietot va valodu

jās Krakovas universitāte. Kakova un a

650 "i/fcu iespaids bija tik

ces baznicas koncilos pie vto> «MJ«IjJjJftH"J. sā-

ņus un zviedrus, bet ari pojus un ungārus, v. g-
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kuma Vācijas politiskais centrs atradās valsts dienvidos ur»ne umos, piem. uz līnijas Kolne, Frankfurte augsburoabe
pamazam sāka pārvietoties uz austrumiem un oarpolitisko centru k|ūst Berlīne. 12. g. s. bSE* biia ne

ievērojams vendu ciems.
oernne Dija ne-

oKi'l" po '*ka sākumā bija tīri mierīga,
Ofenslve vāci pāriet tikai 1140. gadā kari

raT krlsttUm

T^n^^
n,/ -sniedz Balt" s

tS
ostu

S

Libeku

TUr
9" n° d''bina pir™ Ba'^

ticības

3JS,ta!T 2? Centās at9riezt vendus no pagānu
Smi*. l

9ad, S3kaS Vinu 1147. q notiekpirmais krusta karš uz zieme|iem un vina lozungs bfa
no

āri??
5 iStUieS

'
t3m jāmirst Šai sakar(ba

9

mumsno ārkārtīga svara nodibināt kā vispār Eirona

Sm.2
d ° mām SlUdl'nāt krUSta kar- pS E^°pa a

iams ilma3' k* P£ krUSta karu virziena "lamu vaino-

zTnž lT* T
.

K'erVO- 114Z 9- Bernārs no X ervo grte-
dTs

-

tlem ar ,Praslbu- lai viņi

beidz„t n d-H
3ra J" Palestlnu

-
Vā™ hrsti atrunājās un

savn, L GdZa korn Prom isu, ka viņi ies karot vismaz

H

enfS- Lai P azistama 's baznīcas
karu saka r

Pi^ks P3F Š° pirmo EiroP as k™sta

uznēmnm' ! 6SOt 12 9- S
-

vēsturē visneprātīgākais
2E -idejai bija sekas- Mis karogs
alka Fir

V
_

ac 'Jas koloniālpolītiskos nolūkus. Tomēr tfl

nhf ° P
L

a neb,Ja vienprātības tai jautājumā kaz°benam jābūt vienā rokā un krustam un SCSri oS

domaYali?Ja .2.ltečrijas -
Vienu aizstāvēja pāvesti un tā

oTu ll- m 'S,Jas ir vest tautas uz brīvību
£ keSi 'SīS!,^CU .°rdenis un P a daļai ari Vāc":

un iznfcinS? J J3 ' m,'SijaS Uzdevums ir

aktīvi
B

D

ail!!j aLmiS
-

Ja !rkā?9 raksturF9s ir ka viņā |otiKt'vi piedalās pavests. Tas nav bijis vienmēr. Gadu sim-

Teņiem ilgi Eiropas kristīgā misija atradusies laicīgās

r° kāS

Franku kara|i bija padarījuši misiju par hanku valsts

.„
.._ _r! t s ottonu renesanses laika 10. g. s. misija

m^mm
*~£fSS% nem misiju savas

rokas v
k?usta karalaikā Roma, kūrijab ,au k uvu ,

Krstt s-ss rss
S™. „™k." lai UvonilM barbaros turpinātu m.siones

Mir -, tas. kas kristigo misiju uzskati.a par

lode. oi ir i. s>. H°* toi , . i H oieda as ari

ne tikai organizē kruste.karus M|ot. akt », p,

ES" sr^Lr
Slar;r^

S

u2
C

gc^Sc,efi *.
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smiltīs laukus un dārzus Viniam ~-
i

.

dibināšanu, veselu 2, \l?i
•

• Paraksta ari Milgrāvja
darbu v. t a tStllZ

?
s ,un apūdeņošanas

Baltijā un dlbināļf

atzīsi ka
Berto,ds

iekarojama ar zobenu Č, ia .^v°n.ja tāpat kā vendi

Saksiju, Vestfali FHzih,
Lka v.ņš apbraukā Lejas-

-1198. g jūliji ie odas Z "I? Inešus, ar kuriem
P-^ieV k-ta U

'necenti,, T?204 '2. ™

Pret Livonijas barbariem ' 9ada krusta ka ru

šie bļl 4

ļJ\)lfJU

u

km
l
ta karu Pret ve"diem,

bija V--'
"* "bJi Un citas tautas

Par lihifrr, 9no Vac, Jas un romas pāvestiem

no svara
ir' nodibināt SdV SlTff Jeb TāP ēc

siones dibināšana
pamats biJa šfs mi"

jāiekaro ē tikai L vTn '
« T?"™ ŠĪS taut*s b '>

«ņemt kristtai b«i -

9 T*!"
krifttt Kristrt

«c bna P3r 'ldn" LFdz ar to lerisi
Kristības noma

'SSL baZnfCaS V3,Sts lo«k|iem.
Tiem ka s

hul. ?Qa

Slka'tFjās P ar valsts noziegumu
sala: J* t0 dar*JUŠi' biJa J anožēl ° "Vi grēki In jl

«cēt
sa

*

as

a

eJku dievrbas
r apnemos

a'Paka| atgriešanos '
konvers '> "

»es!bU

T

so

a

ēlu

P
P

konversi Jas cilvēks "o Jauna ieguva aktīvu

Lieldienās un
S

maS P
jeau9 UŠo kr'stīšana notika

tādēļ
ar
f r Vasa™s rutkos. Kristot deva jaunu vārdu un

Jutību fITrT
no,o

.

k,^m šie vārdi "«ko neliecina par

kristītam 1*1?*$! UZVārdu tikpat kā nebija, bet
«tam vārdam pielika klāt vietas nosaukumu (Vilhelms

no Modenas, Bernārs no Klervo U. t t.). Kristīšanas

aktu apliecināja īpaši liecinieki — sponsorēs, fideiussores,

ari tenentes Līdz ar to radās krusttēvs un krustmāte,

kurus latīniski sauca „compatres" un „commatres —

līdztēvs un līdzmāte, protams garīgā atdzimšanas akta. Ho

Indriķa kronikas redzam, ka Jersikas Visvaldis uzruna

bīskapu Bertoldu kā savu tēvu un pārējos latinus. LI.

katoļticīgos par „quasi fratres" - itkā brā|us Līdz ar to

cilvēks ieaust jaunu pavalstniecību un ta tad kristīšana ir

avots, no
kurienes misijas valsts iegOst sev pavalst-

nekU'

pirmatnējā kristīgā misija bija individuālistiska.

Tas izskaidrojams pa da|ai ar to, ka viņa griezās pie

Vidus jūras kultūras tautām, kuras jau toreiz dzīvoja zi-

nāmu kultūras pārsmalcinātības dzīvi. Bez tam baznīca,

toreiz nebija valsts varas un viņa tikai privāta kārta va-

rēja aģitēt par savu mācību. Turpretim vidus laikos kri-

stīgā misija bija kollektivistiska un centās panākt at-

griešanu veselām grupām. Sī misijas metodes maiņa

izskaidrojama pa da|ai ar to, ka mainās pats misijas

objekts. Šis objekts nav vairs pārsmalcinātais Vidus

jūras tautu indivīds, bet gan zieme|eiropietis, kurs toreiz

atradās pavisam citā kultūras ciklā. Tur |aud.s vel dzī-

voja dzimts vai cilts satversmē un varēja sava ziņa runāt

par t s „masas tipu - Massenmensch", kas vairāk va.

mazāk akli paklausīja savam vadonim. No otras puses

misijas metodes maiņa izskaidrojama ar to, ka tagad aiz

misijas nostājas valsts vai cita kāda reāla vara, va. nu mili-

tāra vai politiska. Tāpēc sai laikā misija p.rma kārta centas

panākt Livonijas un Prūsijas valdnieku atsacīšanos no

pagānisma, la. tādā veidā misija ietu no augšas uz leju.

Pats vārds pagāns cēlies no latīņu „pagus - novads

faktiski nozīmē zemnieks, laucinieks, t i. tas, kas vel

nebija kristījies tad, kad viņa valdnieks jau bija pieņēmis

kristīao ticību.
,

....

Rīmju kronists stāsta, ka varenais un bagātais lībju

valdnieks Kaups, kam piederējusi liela radu un draugu

dzimta, esot pirmais kristījies kopā ar saviem draugiem.

213
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1203. g. Kaups, Daugavgrīvas klostera abata pavadībā,
dodas uz Romu pie pāvesta. Tur viņu svinīgi saņem un

pāvests iedāvina viņam t. s. Sv. Hieronima bībeli, kas jau
toreiz bija ārkārtīgs retums. Šai ceļojumā izpaužas to-

reizējās papaisma politikas nolūki. Pāvestlba toreiz atradās

savas materiāli valstiskās politikas augstumos un viņas
mērķis bija „imperium mundi"—visas pasaules valstība. Šai
nolūkā Kaups ar tradēšanas aktu nodod savu valsti pā-
vestam un saņem atpakaļ kā lēni.

Tāpat ar 1230. g. līgumu kuršu karalis Lamēkins

apsolās pāvesta legātam Ainas Balduinam pieņemt kri-

stīgo ticību kopā ar savu sauļu, kā arī 2 gadu laikā

„Domino pape se presentare" — tam kungam pāvestam
stādīties priekšā, flrī šeit ir tas pats nolūks, nokārtot

Roma valsts tradēšanas formalitātes ar īpašiem karaļa
sūtītiem pilnvarniekiem. Tālāk šai līgumā teikts, ka Kur-

sas pagāni solās caur Balduinu nodot savas zemes un

ķīlniekus pāvestam.

Rodas jautājums, kur ņēma misionārus, kas prata
vietējās valodas. Šai ziņā katoļu baznīcā bija nodibinā-

jusies t. s. ķīlnieku prakse. Jau pāvests Gregors I. 7. g. s.

uzdod Francijā par vergiem pārdodamos angļu jaunekļus
izpirkt, nosūtīt uz Romu un apmācīt par misionāriem. Šo
metodi, kuru vēl tagad lieto lielvalstis tikai citos nolūkos,
turpināja arī vācu misionāri Bonifacijs Svētais un t. s.

«ziemeļu apustulis" flnsgarijs. Karā vai citādā kārtā sa-

ņemtos barbaru tautu ķīlniekus Brēmenes un Hamburgas
skolās apmācīja par misionāriem.

Nākošais misijas uzdevums bija pieslēgt jauno mi-

sijas novadu pie jau pastāvošās baznīcas organizācijas.
Tā ir t. s.

BEinkirchung" iebaznīcošana. To izdarīja no-

dibinot kādā novadā baznīcu, lai būtu kulta vietā. Šādas
kulta vietas Livonijā bijušas jau pirms katoļu misijas un

viņas galvenā kārtā Austrumlatvijā dibinājusi pareizticīgo
jnisija. Šo praksi turpināja tālāk vācieši un katrā draudzē

jeb kiligunda centās uzcelt baznīcu. Vietējiem iedzīvotā-
jiem bija jāpiedalās baznīcas celšanā.

Kurzemes bīskaps 1252. g. nosaka, ka katrai baznī-

cai jādod 4 arkli apstrādātas zemes.
Ikšķiles

Dirmā katoļu baznīca Livonija celta 1184. g. Ikšķiles

menes sufraganu, bet tai pasalaika, vīns ™™™™

vice

„.d. piesijā sava

?
%£u££ b=. vSais biskaps darbojas tikai „v,ce

""'"Tā ka tiesības nodibināt jaunas bīskapijas, iiraudzi-
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ties un iesvaidīt bīskapus bij tikai virsbīskapiem, tad Rīgas
bīskapu sauca par „vicearchiblskapu". Šī terminoloģija
nav pareiza, jo viņš nekad nav bijis archibīskapu vietnieks,
bet gan pavesta vietnieks. Tāpēc arī bīskaps Alberts ne-

gūst metropolita tiesības par citām viņa nodibinātām
bīskaplbām, lai gan 1211. g. no Alberta' rokām saņēma
savu bīskapiju Lealas, vēlāk Tērbatas bīskaps v. t. t. Pā-

vests Aleksandrs 111 apstiprinādams šo aktu pasludina, ka

Lealas bīskapam nav metropolita un viņš ir eksempts.
Tai pašā laikā pāvests slavē zobenbrā|us,' ka tie „priekš
mums" iekaro un iekaros arī uz priekšu. Albertam blakus
darbojas 2 varas: zobenbrāļi un Skandināvijas misija, ko

vadīja Dānijas karalis Valdemārs 11.

Pāvests Albertu neatbalsta, bet gan drīzāk kavē,
censdamies nodibināt mācību,

1) ka visi vienlīdz aicināti misijas darbam,
2) ka šo darbu nedrīkst kavēt nekādas politiskas in-

tereses un

3) ka kristīgā ticība nedrīkst nospiest jaunkristītos
zemākā kārtā un tādēļ baznīcai viņi jāaizsargā pret ap-

spiedējiem.
Redzēdams, ka viens par otru sūdza, viņš vairākās

bullās tos pamāca, ka tā nevajagot darīt. Pāvesta politika
tā tad izteicās pazīstamajā izteicienā: „skaldi un valdi".
Nevienai misijai nav jāļauj nostiprināties, iegūt politisku
pārsvaru, bet gan veicināt te vienu, te otru, te trešo, lai
tādā kārtā misijas novadu saskaldītu vairākos patstāvīgos
apgabalos, kurus varētu izmantot politiskajā spēlē vienu

pret otru, bet virsvadību un politisko centru atstāt Romā.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pec lekcijām lasītam Latvijas Universitāte).

23. lekcija.

Šo pašu politiku turpina arī Honorijs 111 (1216.—27.).
1217. gadā viņš atjauno Albertam ģenerālpilnvaras veidā

iesvētīt katedrāles baznīcas. 1218. g. beigās Alberts nodi-

bināja Zemgales bīskapību ar sēdekli Sēlpili līdz 1225.

(toreiz saucās Sēlas bīskapija). Šo bīskapiju likvidēja
1251. g., diocezi pievienoja Rīgas bīskapijai un bīskapu
iecēla par Kurzemes biskapu. Pēc pirmā Lealas bīskapa

nāves Alberts iecēla par otro Lealas bīskapu savu brāli

Hermani, kas bīskapijas sēdekli pārnesa uz Tērbatu. Šai

laikā Alberts griezās pie pāvesta ar lūgumu, lai viņu ieceļ

par virsbīskapu, bet pāvests to noraida. 1225. g. Alberts

griežas otrreiz ar lūgumu pārvērst bīskapiju par virsblska-

piju, bet arī šoreiz pāvests to noraida. lemesls tam ir tas,

ka toreiz sākās cīņa starp Vācijas ķeizaru Fridrichu II un

pāvestu Honoriju 111.

Fridrichs 11 visu laiku juties kā itālietis un Vācijā

„Augstskola Mājā" Nr. 51.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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bijis tikai 2 reizes. Uz Vāciju viņš skatījās kā uz blakus
valsti, kura gan dod labus kapa vīrus un ienākumus, bet
arī vairāk neko citu. Visu savu mūžu viņš pavadīja Sicī-

lijā un tikai pateicoties tam, ka vācu ķeizars savu poli-
tikas centru pārnesa uz Itāliju, še ziemeļos varēja izveido-
ties Dānijas hegemonija par visu Ziemeļeiropu un kuras
nolūks bija nodibināt Baltijas jūras valsti. To aizkavēja
tikai tas, ka viens no Valdemāra II vasāļiem saņēma viņu
gūstā un turēja viņu tur tik ilgi, kamēr nebija ieguvis sev

zināmas tiesības.

Tad Fridrichs II 1224. g. izdeva manifestu visām

Eiropas tautām un tur pirmo un pēdējo reizi pierādīja,
ka viņam ir arī kādas intereses uz Baltijas jūras koloni-
jām. Sai manifesta, ko acīmredzot ir diktējis ķeizara pa-
domnieks Vācu ordeņa virsmestrs Hermans'fon Zalca,
Fridrichs II deklarē, ka visas Dānijas tiesības uz Baltijas
jūras kolonijām ir dzēstas un šis zemes pakļautas Vācijas
ķeizaristei.

Šis raksts faktiski bija tikai propagandas raksts, bet
tas lielā mērā saviļņoja pāvestu. Atbildot uz to, pāvests
savukārt nāk ar 1225. g. manifestu un 1224. gadā no-

dibināja ziemeļu legāciju. Līdz ar to sākās jauns posms
Livonijas vēsturē.

Pāvesta legātu laikmets.

Pirmais legāts bija Modenas bīskaps Vilhelms. Viņš
ieradās Rīgā 1225. gadā un uzturējās še apmēram gadu.
Sai laikā bīskapu Albertu itkā nobīdīja pie malas. Pā-
vesta legats izdeva vairākus aktus:

1) Interpretē Rīgas pilsētai agrāk piešķirtās Gotlandes
tiesības un nodibina viņu apjomu. Rīgas pilsētai bija tie-
sības ievēlēt pašai savu tiesnesi, kuru bīskaps tikai apsti-
prināja. Šā tiesneša jurisdikcijai pakļauti visi Rīgas pil-
soņi, izņemot garīdzniekus. Rīgas namnieki atsvabināti no

Dieva tiesas veidiem un no visām muitām. Katram ir
tiesības iegūt namnieka tiesības v. d. c.

2) Nosaka Rīgas pilsētas robežas.

3) Nosaka kā nākotnē jāsadala iekarotās zemes

starp pilsētu, bīskapu un ordeni. Katram ir tiesības uz

trešo daļu no dominican temporale, bet garīgā vara —

„universia spiritualia" un desmitā tiesa piekrīt bīskapam.
Bez tam katrai katedrāles baznīcai jārezervē 100 arklus

zemes un šo zemju zemnieki atsvabināmi no visām

klaušām.

4) 1226. gadā Vilhelms sasauc pirmo Livonijas si-

nodi. No šīs Vilhelma darbības paliek iespaids, ka viņš,
bet nevis bīskaps, ir īstais Livonijas kungs. Viņa politika
ir rādīt, ka šie misijas apgabali tieši pakļauti pāvestam.
Tāpēc arī viņš liek priekšā konkurējošām varām skandi-

nāviešiem un bīskapam strīdīgos apgabalus nodot tieši

viņam, lai tas tos savukārt nodotu tālāk pāvestam. 1229.

gadā Vilhelms darbojas Prūsijā. Šai laikā nomirst Alberts,

nesasniedzis savu sapni, nodibināt mētropoli un iegūt sev

virsbīskapa tiesības.

Nākošā bīskapa Nikolaja valdības laiks pa daļai sa-

krīt ar pāvesta Gregora IX (1227.—41 ) valdības laiku.

Gregors IX turpināja savu priekšgājēju paradumu pārvaldīt
Livoniju ar legātu palīdzību. 1230. gadā Rīgā ierodas

jauns pāvesta vicelegāts Balduins, saukts Ainas Balduins

(no Ainas klostera Flandrijā). Arī Ainas Balduins izvedis

veselu rindu svarīgu aktu.

1) Viņš noraida Bremenes mētropolīta pretenzijas uz

jauna bīskapa ievēlēšanu un pēc Alberta nāves noraida

Brēmenes izraudzīto kandidātu, bet apstiprināja amatā

Rīgas domkapitula izraudzīto kandidātu Nikola.

2) 1 gadā viņš piešķir 56 Rīgas pilsoņiem Kur.

zemē vēl neiekarotos apgabalus t. s. valsts kases lēņus.
Tā bija desmitā tiesa, kura pie līguma ar kuršiem pienā-
cās bīskapam un katram no 56 pilsonim viņš piešķīra
'/sa daļu. Teorētiskā ziņā šis ir ļoti interesants un īpat-

nējs ļēņu akts.

1232. gadā pāvests Balduinu ieceļ par Zemgales bīs-

kapu, tālāk iecel par legātu Somijā, Igaunijā, Kurzemē

un Zemgalē, piešķir Kurzemi mūža lietošanā. Balduins

kļūst vārda pilnā nozīmē par pāvesta vietnieku, bet sāka
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izvest tik krasu pāvesta politiku, ka sanāca konfliktā ar

vietējiem un pāvests bija spiests viņu atsaukt. 1234. g.

atgriezās Modenas Vilhelms. Arī savas II legācijas laikā

Vilhelms izveda veselu rindu svarīgu aktu: dibina Kurze-

mes un Sāmsalas bīskapiju. Ar viņa gādību Zobeņbrāļu
ordeni uzņēma 1237. g. Vācu ordenī. Tā ir kūrijas uz-

vara, jo Zobenbrāļu ordenis bija episkopāls, bet Vācu

ordenis papāls ordenis.

Visumā jāsaka, ka tikai ar šī ārkārtīgi spējīgā valsts

vīra palīdzību, kāds bija Modenas Vilhelms, pāvesta kū

rija pierādīja visai civilizētai Eiropai, ka viņa grib un spēj
nodibināt zem Svētā Pētera Krēsla pašā viņā pasaules
galā, Livonijā eksemptu terrritoriju un viņu tik ideāli

ar bullu un legātu palīdzību pārvaldīt, kā varbūt neviens

cits. Tas tikai pierādīja, ka „imerium mundi" nav tikai

sapnis, bet pilnīgi reāiizējama ideja.
Šo politiku kūrija izveda arī Prūsijā. 1236. gadā pā-

vests uzaicināja Vilhelmu saskaldīt Prūsiju 3 bīskapijās.
So plānu tomēr nerealizēja. 1242. gadā Vilhelms atstāja
Ziemeļeiropu un 1245. g. pāvests to ieceļ par Sabinas

kardināl-bīskapu. Pie Prūsijas sadalīšanas plāna atgriežas
Inocents IV un 1243. gadā sadala Prūsiju 4 bīskapijās,
pie kam no visas zemes ordenis saņēma '

2
/;i, bet bīskapi

/»i lai gan agrāk bīskapi saņēma
21īs, bet ordenis V-;5-

flrī Livonija seko šim piemēram, jo pie Kursas 1245. g.

pārdalīšanas bīskapi saņem tikai l/s, bet ordenis Or-
denis to motivēja ar Kursas otrreizēju iekarošanu pēc
kuršu sacelšanās.

Pēc Vilhelma pāvests uz īsu laiku ieceļ vēl dažus

legātus, bet tie nedarbojas ilgi un tam nav arī vairs tā-

das nozīmes. Hauks to izskaidro ar politiskās konjunk-
tūras maiņu. Krievijā šai laikā sākās mongoļu iebrukumi

un kristīgās baznīcas vajāšana. Šai laikā pāvests ir tik

tāļredzīgs, ka grib reizi par visām reizēm atrisināt sāpīgo
Pareizticības jautājumu un šo ticību piesaistīt pie Romas.

Ja agrāk kūrija bija noraidījusi visus mēģinājumus nodi-
bināt Austrumeiropā mētropoli, tad tagad tam viņa pie-
krita ar lielu prieku. Kā jau mēs zinām, pēc Alberta

Buksheodena nāves Brēmenes virsbīskaps izraudzīja par

kandidātu Rīgas bīskapa amatam Albertu Zauerbēru, bet

viņu neapstiprināja.
Tikai 1245. g. pāvests Inocents IV izrauga to par le-

gātu un tai pašā laikā par virsbīskapu Prūsijā, padodot

zem viņa varas arī Livonijas un Igaunijas bīskapības. Drīz

pēc tam viņam uztic arī legācijas uzdevumus Krievijā un

Galicijā.
Tomēr sapnis par pareizticīgās baznīcas pievienošanu

Romai palika tikai sapnis. Pāvests neko nepanāca un

viņa legātam un Prūsijas bīskapam nebija ne territorijas,

ne ienākumu. 1249. g. viņš bija spiests dot vācu ordenim

solījumu, ka bez ordeņa ziņas viņš nespērs savu kāju

Prūsijā.
Tā viņš varbūt ilgi būtu klīdis, ja šai laikā nenomirtu

Rīgas bīskaps Nikolajs. Tas nu nelaimīgo Albertu, kuram

jau šai laikā bija atņemtas legāta tiesības, iecēla par

Rīgas bīskapu un tā kā viņš bija iecelts jau par virsbīs-

kapu, tad pazemināt viņu nevarēja un tādēļ 1255 g. viņu

apstiprināja par Rīgas virsbīskapu. Līdz ar to Rīga kļuva

par Livonijas baznīcas mētropoli.
(Jz Fridricha II propagandas manifestu pāvests atbild,

izdodot manifestu visiem Prūsijas un Livonijas kristītiem,

kurā skaidri formulē pāvesta misijas principus. Jaun-

kristītie ir aicināti pie Dieva bērnu brīvības un tādēļ būtu

necienīgi, ja pēc kristīšanas viņi nonāktu zemākā kārtā kā

pagānu laikā. Tiem jāpaliek brīviem un nepakļautiem
nevienam citam kā tikai Kristum un Romas baznīcai —

Svētā Krēsla aizsardzībā.

ois institūts cēlies no klostera tiesībām. Sākot ar 9,

g. s. pamazām sabrūk karaļa vara un atsevišķās zemēs

rodas klosteri, kūpi nodeva savu zemi pāvestam jeb kā

toreiz baznīcas valodā teica: Svētā Krēsla īpašumāun spe-

ciālā apustuliskā aizsardzībā. Gregors VII šo jēdzienu at-

tiecināja uz veselām slēgtām territorijām kā Dāniju, Dal-

maciju, Ungāriju un Spāniju. Protams, šīs valstis nezau-

dēja savu patstāvību, bet tikai nodibināja speciālu pāvesta
virskundzību.
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Pirmais gadījums, kad pāvests stājas lēņu virskunga
attiecībās bija 1059. g.. kad noslēdza līgumu ar normaņu

hercogiem, kuri nodeva savas pilis pāvesta īpašumā, bet

saņēma tās atpakaļ ka lēni. Pēc šī parauga pāvesti rīko-

jās arī Livonijā un še zemes galvenā kārtā iegūst vai nu

ar tradēšanas aktiem, vai arī „dc iure belli" — ar iero-

čiem iekarotās zemes nododot pāvesta varā. Līdz ar to

pāvests kļūst par lēņu kungu. Tā tad Romas baznīca

Livonijā tikusi pie zemes caur to, ka īpašumus parasti
nodeva kādam kungam, kurš tos nodeva atpakaļ kā lēni.

Šo lēņa veidu sauc par „feodum oblatum".

hrī Livonijas ordenis 1234. g. savas iekarotās un vēl

iekarojamās zemes nodod pāvestam un saņem tās atpakaļ
kā lēni. Lai gan to darīja Zobenbrāļu ordenis, tomēr par

Vācu ordeni mēs to nevaram teikt. Vismaz virsmestra

Hermaņa fon Zalcas laikā mums nav nekādu pierādījumu,
ka viņš būtu devis vasāļa uzticības zvērastu pāvestam.

1243. g. pāvests, atjaunojot 1234. g. tradēšanas bullu

piespiež virsmestru Malbergu dot vasāļa uzticības zvērastu

un investē virsmestru amatā ar gredzenu. Vai šis akts ir

atkārtots, to mēs nezinām.

1234. g. un vēlākos aktos pāvesti deklarē, ka Prūsija

un Livonija ir tikai misijas novads, kura tagadējie un nā-

košie iedzīvotāji padoti apustuliskam Krēslam un Vācu

ordenis aicināts uz Prūsiju tikai cīņai ar pagāniem. Tai

momentā kad pagānu vairs nebūs un viss novads būs

pāvesta varā, izbeigsies arī ordeņa vara šai novadā. Notā

varam spriest, ka misijas valstis varēja pastāvēt tikai tik

ilgi, kamēr bija pagāni. Tādēļ arī Lietavu tik ilgi rezer-

vēja kā pagānu valsti. levērojot to, ordenis centās nodro-

šināties ar dokumentiem, ka par ordeņa pavalstniekiem

uzskatāmi ne tikai pagāni, bet arī kristītie. Bez tam neva-

jaga aizmirst, ka kūrija nekad savas teorijas neizdomāja
līdz galam, ne arī praktiski spēra kādu soli, lai tās no-

drošinātu. Neskatoties uz to, citas valstis ir vairākkārt šai

jautājumā iejaukušās. Tā piemēram Polija pieprasīja, lai

Vācu ordeni pārceļ uz Palestinu, jo šeit viņam nav vairs

ko darīt.

Tā tad redzam, ka teorētiski un praktiski misijas

valsts var pastāvēt tikai tik ilgi, kamēr ir pagāni un

tas ir ari viens no galveniem Vācu ordeņa boja ejas

iemesliem.

Katoļu baznīcā izšķiram 2 kārtas:

1) Dievvārdu mācītāji — „Die lehrende Kirche un

2) Dievvārdu klausītāji — „Die horende Kirche".

Pāreja no vienas kārtas otrā iespējama tikai ar spe-

ciālu reliģisku aktu, kuru sauc par iesvētīšanu. Dievvārdu

mācitājus mēdz saukt arī par klērikāļiern un dievvārdu

klausītājus par pasaulniekiem jeb laijiem.

Klērikāļiern bij zināmas priekšrocības un atkarība no

iesvētīšanas un pārvaldes tiesībām klērs dalījās 3 šķiras:

1) bīskapos,

2) 2 priesteros un

5) diakonos.

Šīs klērikālās organizācijas priekšgalā stāvēja pavests

(no latīņu un krievu „papa" — tevs.

Pamatojoties uz evaņģēliju kristīgā dogma nodibinā-

jusi t s. varas primāta institūtu. Kristus savam mācek-

lim Pēterim esot devis izcilus varu par visiem citiem mā-

cekļiem. Tā kā Pēteris nodibinājis Romas kristīgo draudzi,

tad arī vēlākiem šīs draudzes priekšniekiem katoļu baz-

nīcai pieder varas primāts. Viņu uzskatīja par Svēta

Pētera Krēsla valdnieku un Dieva vietnieku zemes virsu.

Šī doktrīna izveidojās pakāpeniski un viņu sauc par

papālo doktrīnu.
_

.
,

Papālās doktrīnas pretstats ir imperiālistiska dok-

trīna, kuru aizstāv ķeizara varas piekritēji.

Papālo doktrīnu nodibināja Gregors VII. Viņš, pama-

todamies uz Svētā Rugustina vēstures filozofiju, mācīja ka

katrs cilvēks piedzimst grēkā un arī valsts piedzimst grēka.

Lai šo savu dzimšanas kaunu varētu nomazgāt, tad valstij

vajadzīga Dieva žēlastība un tai pāvesta aizsardzība jā-

mēģina novērst grēka sekas, proti, stiprākā varu par

Vajak
Qz šīs doktrīnas pamata pāvests ir arī universāls

bīskaps un visu šo doktrīnu sauc arī par teokratisko
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universalismu. Viņš uzstāda tezi, ka Romas baznīca ne-

kad neesot maldījusies un ari nevarot maldīties.

Nākošo papālo doktrīnu nodibināja Inocents lii 1198. g.
kādā vēstulē radot t. s. divu spīdekļu teoriju. Dievs ir

radijis 2 spldek|us proti sauli un mēnesi. Tāpat ari pie
baznīcas debesīm Dievs nolicis divus spīdekļus: lielāko,
kam jāvalda par dvēseli un mazāko, kam jāvalda par
miesu. Šie divi spīdekļi ir pāvests un ķeizars. Tāpat kā

mēness dabūjot savu gaismu no saules, tāpat arī ķeizars
saņemot savu varu no pāvesta. Glosatori Inocenta lii teo-

riju noveda līdz loģiskam galam un teica, ka pavēstu ne-

viens nevar apsūdzēt pat Dieva priekšā.
Bonifacijs VIII nodibināja savā bultā „Unam sanctam"

1302. g. t. s. divu zobenu teoriju. Par pamatu šai teo-

rijai viņš ņem Lukaša evaņģēlija 22. nodaļas vārdus:

„Redzi šie divi zobeni!" Kristietības aizsardzībai Dievs
devis divus zobenus: garīgo un laicīgo, flbus viņš pie-
šķir pāvestam. Garīgo zobenu pāvests patur pats, bet

laicīgo nodod tāļāk ķeizaram.
flkvinas Toms savā darbā «Summa teologica" argu-

mentē šo teoriju šādi, ka grēka neticībā valdnieks zaudē

savu laicīgo zobenu un līdz ar to „ipso facto" pavalstnieki
atsvabinās no dotā uzticības zvērasta un pāvests eksko-
municē valdnieka varu. Šis ir papālās doktrīnas slēguma
punkts.

Jautājums par to, vai pāvestam ir tiesības eks-
komunicēt paša iesvētīto ķeizaru, nodarbina visas val-

stiskās teorijas. Papālā doktrīna atzīst, ka pāvestam ir uz
to tiesības, turpretim imperiālistiskā doktrīna to noliedz.
Tomēr praktiski Gregors VII savā valdīšanas laikā spēja
ekskomunicēt Vācijas ķeizaru Indriķi IV. Interesants ir

tīri iuridiskais jautājums, vai šim faktam ir juridisks pa-
mats, flr speciāliem pētījumiem izdibināts, ka juridisku
Pamatu var atrast. Kronēšanas laikā pāvests ķeizaru
formāli adoptē kā katoļu baznīcas dēlu — „filius speciā-
ls"- Tā kā ķeizars ir kļuvis par „filius specialis", tad arī

Pāvestam ir līdz ar to arī zināmas tēva tiesības un viņš
var nepaklausīgo dēlu sodīt.

Imperiālistiskā doktrīna sākumā nostājas uz tas

pašas divu zobenu teorijas, kuru nodibināja pavests. Star-

pība ir tikai tā. ka imperiālistiskā doktrīna cenšas piera-

dīt to, ka abi zobeni pieder Dievam un ir līdzīgi. Tomēr

šo ideju ķeizara aizstāvji neizveda līdz galam. Viņi atzina,

ka ķeizaram kā katram katolim ir jāklausa pavestam reli-

ģiskā ziņā ' . ,
Imperiālistiskai teorijai nebija dogmatiska pamata.

Vina mēģināja arī balstīties uz vēsturiskiem priekšnotei-

kumiem, proti formulu: „exercitus fecit imperatoram

varas avots ir karaspēks, bet ne pāvests. Uz to pavests

atbildēja, ka ir citi vēsturiski precedenti: pāvests kronē

kāfa

Imperiālās teorijas aizstāvji bij Sakšu spoguļa autors

Eike fon Repkovs un Dante savā darbā „Liber dc mo-

narchia". Sakšu spogulis mēģināja juridiski stiprināt

ķeizara varu un tādēļ Romas baznīca uzsāka pret to vajā-

šanu Vajāšanas ierosinātājs bija mūks un teoloģijas pro-

fesors Johans Kleinstoks. Viņš panāca no pavesta to, ka

Greaors IX nolādēja 1374 gadā 14 Sakšu spoguļa pantus

(articuli reprevati). Šo lāstu bullu piesūtīja arī Rīgas virs-

bīskapam. ~ ... .

Katoļu baznīca cīnījās arī pret Danti. Liekas, ka_ uz

Bonifacija VIII ierosinājumu viņu izraidīja un viņam nacas

veselus 20 gadus pavadīt trimdā. 1310. g. pāvesta legats

sadedzināja Dantes darbus un ieveda tos aizliegto grāmatu

sarakstā.
, . ..

..■„.

Šo cīnu mēs apskatījām, lai izprastu Livonijas valsts-

tiesisko stāvokli. Tomēr vēl no svara mums ir suvereni-

tātes jautājums. Tas ir franču vārds, cēlies no latiņu

superanus", kas savukārt no „superior — augstākais,

fas ir jautājums par to, kas ir augstāks varas ziņa Jeli

neks uzsver,
ka suverēnitāte ir tīri polemisks jautājums,

kurn nepazīst klasiskā senatne. Tas ir tādēļ, ka toreiz

valsts varu neviens nenoliedza -un nebija konkurējošas

varas. Turpretim vidus laikos tas bija citādi un tadeļ tas

kļuva par cīņas jēdzienu.

Cīnījās trejādas varas:
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1) baznīca centās pakļaut valsti savā kalpībā;
2) impērija centās pakļaut citas karaļu valstis savā

varā, atzīstot visas Eiropas valstis par Romas impērijas
provincēm ar provinču tiesībām;

3) cīņa starp lieliem lēņu kungiem par zemes

kundzību un starp citām organizācijām par valsts kun-

dzību, i

1) Cīņu starp baznīcu un valsti var formulēt kā cīņu
starp „sacerdotium" un „imperium". Katra no šīm varām

pretendē uz universālismu.

2) Sī ir cīņa starp Jmperium" un „Regnum", cīņa
starp Romas impēriju un nacionālu valsti. Oficiālā tiesību

teorija līdz pat republikai atzina, ka juridiski visas Eiropas
valstis ir Romas impērijas locekles un ķeizaram pieder
„plenitudo potestatis". Tikai ar to varam izskaidrot faktu,
ka vidus laikos par likumiem sauca tikai tās normas,
kuras izdeva pāvests, vai ķeizars. Visas pārējās spēkā
esošās tiesības sauca tikai par statūtiem. Tāpēc arī visas

tiesību kodifikācijas, lai gan viņas ir likumu grāmatas,
formāli sauc par statūtu grāmatām — „Statutenbuch".
Te parādās jau tīri kodifikācijas starpība starp Jmperium"
un „regnum". Tāpēc arī Bārtu lus mācīja, ka ja
kāds apgalvo, ka ķeizars nav visas pasaules kungs un

monarchs, tad tas ir ķeceris. Tomēr jau 13. g. s. vācu

nācijas Romas impērija kļūst tikai par ēnu un paliek tikai

kā „nudum ius" — kailas tiesības. Ķeizaram bija jāapmie-
rinās ar to, ka viņš varēja citiem piešķirt karaļa tituli,
vienīgi viņu sauca par majestāti, bet tam tomēr nav sevi-

šķas praktiskas nozīmes. Mēs redzam, ka cīņa sāk svēr-
ties uz „regnum" pusi. Jau Bal d v s māca, ka kara-

lis ir arī ķeizars, bet tikai savā zemē. Šai cīņā par nacio-

nālām valstīm, pēdējās ne tikai panāk to, ka karalis ir

ķeizars savā zemē, bet pat galīgi apgāž ķeizara varas pie-
kritēju argumentus caur t. s. divu zobenu teoriju, kas no-

dibināta 13. g. s. Padu ja s Marsi I i j s 14. g. s. bei-

gās māca, ka valsts vara ir augstāka par baznīcas varu.

Sī teze nodibināta Francijā un formulē, ka karalim nav

virskunga un viņš savu valsti nesaņem kā lēni.

nobeidzas ar raKUSKU un j beiaās pirmo reizi

S°,un visiem baroniem s,av

karalis.

Livonijas stāvoklis attiecībā uz Romu.

Tā ka plvestam
Ķ

tad līdz ar to likumdošanas vara, kuru v.ņs

trejādā veidā:
a ,,rtoritate" — tā tad uz

Krēslu;
•• ii ,ik.t īrus nav nekas cits. kā kā-

das
va, konkr.ā

ku r as formāli pieņēma koncils, bet

nu ar legātu, vai ar bulu toml*
likumu lielākas da|as radi ajs r s

PfStitiar grēku.
skām tiesībām visi

Sakarā ar to sodus

'^^vindik-tivie
sodus"uzlika lai izsar-

Starpība r ta, M mv

lai labotu pasu

rros
i sors,%^rtlik^%^sTs

k

s P
riadumi, turpr.t

im
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mercinālie iestājās „ipso jure". Vindikatīvo sodu atlai-

šanu sauca par „dispensatio" un Jndulgentia", bet mer-

cinālo jeb cenzurāļu atlaišanu pa „absolutio". . Pie cenzu-

ralēm pieder 3 sodi:

1) „excommunicato" — izstumšana no baznīcas,
2) „interdictio",

3) suspensio".
Ekskommunikacija var būt divējāda:

1) „excommunikatio maior" un „minor". Pie „excom.
minor" — „Kleiner Bann" bija tiesības uz sakrāmentiem,
lai gan atņēma tiesības uz baznīcas amatiem. Pie „excom.
maior" „Grosser Bann" atņēma tiesības uz dievkalpoju-
miem, izņemot sprediķi, lūgšanu un baznīcas apbedīšanu.
Juridiski interesants jautājums ir tas, vai pie „excom.
maior" cilvēks ir vēl katolis, vai nav. Uz to jāatbild, ka

lai gan viņš izslēgts no baznīcas, svinīgā kārtā nolādēts,
tomēr viņš ir katolis, jo viņš ir reiz kristīts un šo aktu,
kas ir sakrāments, neviens nevar iznīcināt. Ekskommuni-

kacija aizliedza satikties un izslēgtais nevarēja sazināties
ne ar vārdiem, ne rakstiem, ne zīmēm ar citiem cilvē-

kiem. Tomēr tā ka ekskomunikācijas reālizē-
šana draudēja iznīcināt visu sabiedrību, tad Gre-

gors VII atļauj satikties ar bērniem, kalpotājiem
un' miršanas gadījumā. Tālākos atvieglinājumus
deva Mārtiņš V, saskaņā ar Konstances koncila lēmumu
1480. gadā bullā „f\d vitanda". Ekskomunikācijas sekas

tagad ir šādas:

1) nevar mācīt (būt par profesoru, Dievvārdu mā-

cītāju).

2) nevar izdot likumus (būt par valdnieku),
3) nevar uzlikt cezuras,

4) izdot lēņus,
5) novēlēt un saņemt baznīcas amatus,

6) zaudē tiesības uz „procuratio forensis" (nevar būt

prokurātors, tiesnesis, advokāts, sūdzētājs, liecinieks).
Kā redzams arī šai laikā ekskomunikācijas sekas

atsevišķiem pilsoņiem bija briesmīgas, sevišķi ja persona

ieņēma augstāku stāvokli. Tāpēc arī pāvests šo līdzekli

ihyfeS&= ES ■=£jjj-fi:

"nU&£%SS#—~ Viņa
a,«iecās

uz kādu garīdznieku. kuram atņēma bes ba uz kadu

mSL ienākumu tiesības izdari.pīšanu
u.LtJ*

sodu sistēmu nodibināja 5 g. ļkumJ ap-

tezi ka „papa a nemini ludicatur .
So tezi saKum y

SprinSJ." koncili. bet vēlāk »U»

k|ūst par pozitīvām tiesībām. Līdz ar
K| p

augstāko tiesnesi nevien
visiem

f''ļļ"'
Mf?

vispārējā
ķeizariem un citām laid.garn

Lai «ap»

sSļ£53*SSTJSS&

celšanu, la ka viņš ueiajao

interesants r ordeņa

vonijas naudas aizgāja ™ *°™ļ: ™*ļgļ
n*

da. Viņš
prokurātora ziņojums sava. valdībai I*l* ga
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savas lietas kārtot Romā. Tā ka pāvestam bija arī aug-
stākā tiesas vara, tad redzam, ka kūrija nemitīgi iejaucās
Livonijas valsts dzīvē. Visus jautājumus Romā centās at
risināt nevis pēc vietējiem apstāk|iem, bet no pasaules
hegemonijas viedokļa.

Varam teikt, ka formāli 1561. gadā Roma bija Livo-

nijas mētropole Ekskomunikācija un interdikts kļuva par
administratīvo represiju līdzekli. Bez tam pāvestam, kā

jau teicu, piederēja likumdošanas vara. Tālāk pāvestam
bija :

1) augstākā rīkotāja vara Vācu ordenī un

2) augstākā amata vara.

Šāds stāvoklis nav pirmatnējs, bet nodibināts sīvās

cīņās. 10. un 11. g. s. Vācijā bīskapijas un baznīcas pro-
vinces dibināja ķeizari un karaļi. Viņi bija arī tie, kas

iecēla amatos un investēja bīskapus. Šī institūta dēļ vēlāk

izcēlās t. s. investitūras strīds, kurš vilkās ļoti ilgi. Viņu
uzsāka Gregors VII un pāvesti šai cīņā guva uzvaru.

1059. g. pāvesti iegūst savās rokās vislabāko armiju,
proti Dienviditālijas normaņus, kup savas zemes nodeva

pāvestam un saņēma atpakaļ kā lēņi. Šai pašā laikā Ro-

mas sinode aizliedza t. s. laiju investitūru, proti karaļiem
un ķeizariem nebija vairs tiesības investēt bīskapus. Sā-

kumā šis aizliegums palika uz papīra, bet pāvesti centās

viņu reālizēt. Kad Vācijas ķeizars investitūras aizliegumu

neievēroja, tad pāvests sāk lietot ekskomunikāciju un panāk
to, ka 1122. gadā pāvests un ķeizars noslēdz līgumu —

Vormsas konkordātu. Viņa teorētiskais pamats ir divzobenu

teorija. Konkordāts nosaka, ka bīskapa amatā izšķiramas
divas puses, no kūpam viena piekrīt ķeizaram, otra pāve-
stam. Ķeizars atsakās no līdzšinējām tiesībām visā pil-
nībā un viņam ir tikai tiesības piedalīties bīskapu vēlēša-

nās, ieģērbt izvēlēto ar valsts firsta scepteri un prasīt va-

sāļa zvērastu. Garīgā amatā bīskapu ieģērbj un iesvaida

pāvests. Šīs cīņas pozitīvais ieguvums ir tas, ka tiek dē-

mokratizētas kanoniskās vēlēšanas tiesības un tiesības

vēlēt bīskapu iegūst klērs un tauta (muižnieki un pilsoņi).
Tomēr acīmredzot šī baznīcas dēmokratizācija pāvestam

biia vajadzīga tīri iekšējas bsznīcas reformēšanas nolūkos.

Tiklīdz ķeizars ir pieveikts, pāvesti sāk pamazam sis tie-

sības ņemt atpaka|. 1139. g. Laterānas koncils ar t s.

~Decretum Gratiani" cenšas no vēlēšanām izslēgt a jus

proti laicīgos muižniekus un pilsoņus. 1215. g. ceturtais

La°eranas koncils šo kustību nobeidz un tiesības velēt

bīskapus paliek tikai domkapituliem, t i augstāko ga-

rīdznieku kollēģijai. Tomēr šīs.institūts ne.eviesas;Ul rerzi,

jo vēl 1273. g. redzam, ka Rīgas bīskapu vel blakus ka

PitQlS
T

U

omē

k

'ēi
r

3 g. s. beigās un 14. g. s. sākumā Rīgas

bīskaou vēlēšana galīgi pāriet domkungu rokās Livonija

domk
P

aPitatuls sasfāvēja no Rīgas un Rēveles bīs apiem

ar apm 12 personām. Nodibina as kartība, ka katrs, kas

ZStikt ievēlēts, pirms vēlēšanām veda ar domkap.tulu

sarunas jeb t s. kapitulācijas - „Wahlkap.tulat,onen .
šad bīskapu saistība ar kapitulistiem nebija patīkama

oāvestam un tādē| tālākais solis bija atņemt arī domka-
P

pSulām tiesību velēt bīskapus. Formāli protams to neva-

rēia izdarīt, bet faktiski to izveda sada veida. Katram

bīskapam pēc ievēlēšanas vajadzēja tikt iesvaidītam amata

un tādēMam bija jāierodas Romā. Te pāvests parast,

te"ca ka viņš jaunievēlēto bīskapu apstiprinās amata ja

vīns formāli ' atsacītos no savām tiesībām tikt ieve etam

un tādā oadīiumā pāvests viņu ieceltu. Līdz ar to pavests

orotams prasīja no bīskapa vai virsbīskapa t. s. paklau-

sibarsolīiumu. Solījuma formula izveidota pēc vasaļa

p sta
C 1059. g. normaņu hercogi deva pavestam.

Ti Tad formāli nemo? bīskapi'un virsbīskapi bija pāvesta

VaSā|
Nākošā pāvesta tiesību grupa ir nodokļu

) Dinarius Petri" -
Pētera grasis. Viņu maksāja

no namiem un ēkām un to darīja Anglijā, Īrijā, Zviedrija,

POlijā
2)

U

..Census". To maksāja eksemptas bīskapijas un

ordeņuļ „ „ no lid kl iem

kā pāvests varēja spēlēt universālas valsts politiku un
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iejaukties citu lietās. Sākumā tas bija labprātīgs ziedojums,
ko jaunievēlēts biskaps ai pateicību nodeva pāvestam.

Sākot ar Aleksandru IV viņu sāk ņemt pēc īpašas takses,

kuru ņēma atkarībā no amata labuma. Ja nemaksāja,
tad bija ļoti labi organizēta piedzišanas kārtība. Pastāvēja
īpaši kollektori un tālākās zemēs nodokļus piedzīt uzdeva

tirdzniecības kompānijām. Šis nodoklis parasti bija l/a no

bīskapijas gada ienākumiem. Rīgai nācās maksāt 7200

zelta markas, Tērbatai 4500, Kurzemei 1350 v. t. t.

4) Atlaižu institūts. Par atlaišanu sākumā prasīja

personīgu labošanos, vai dienastu. Tomēr pakāpeniski

pāvesta kūrija šo institūtu izveidoja par tīri finansiēlu

operāciju, kura kļuva par vidus laiku komisijas bankas

operāciju.
Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītām Latvijas Universitātē).

24. lekcija.

Pāvests deva atlaižu ēmisijas tiesības pilsētām, bīska-

piem, karaļiem v. t. t. pret zināmām procentēm. Arī Vācu

ordenis Pletenberga laikā dabūja 2 atlaižu izlaidumus:

pirmo 1503.—1506. un otru 1507.-1510. Par atlaižam

ieņemtā nauda bija vajadzīga cīņai ar Krieviju un tādēļ,

tāpat kā tagad kafa laikā izlaiž iekšējus un ārējus aizņē-

mumus, tāpat toreiz šo operāciju izdarīja ar grēka atlaižu

zīmītēm. Katram, kas nopirka atlaižu zīmīti atlaida izda-

rītos un vēl izdarāmos grēkus. Kad ordenis 3 gadus no

vietas vāca līdzekļus cīņai ar Krieviju, tad pāvests no ta

ieguva
l/a daļu, proti 215.000 vācu zelta marku, rēķinot

pēc pirmskara kursa. Tā tad pāvesta kasē ienāca milzīgi

līdzekļi. Par pāvestu Benediktu zinām, ka pēc savas nā-

ves viņš atstājis kasē 45.000.000 zelta marku. Varētu do-

māt, ka pāvesti šos milzīgos līdzekļus izlietojuši baznīcu

izbūvei. Jāsaka, ka tādi pāvesti ir gan bijuši, bet caur-

„Augstskola Mājā" Nr. 52.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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mērā 63.7°/e izlietoti karam un tikai 7,16> labdarīgiem

mērķiem. .._
._

,

Pāvestam bija iespējams vest Livonija intervestacijas

politiku.

Bīskapu baznīctiesiskais stāvoklis.

Pēc katoļu baznīcas dogmām bīskaps ir apustuļu

pēcnācējs un vietnieks. Apustuļi nebija varas ziņā terri•
toriēli ierobežoti, bet bīskapi varēja rlkot.es t.ka. note.kta

diocezē. Livonijā bīskapi valdīja „vice nostra ka pavesta

vietnieki, lai gan pēc katoļu baznīcas dogmām tas nav

pareizi. Bīskapu vara nav deleģēta, bet tie valda „Dc .ure

Divino". Vinu vara ir tieši ordinēta un formāli bīskapi

piedalās visas katoļu baznīcas pārvaldē, jo viņiem ir balss-

tiesības vispasaules konciļos.

Bīskapa tiesības saucās „ius ep.skopal.s un viņas

dalāS:

i) Jura magisterii (mācītāja tiesības, katēchēzes, cen-

zēšanas tiesības); . tk«« Pa-

-2) iura ordinis communia" - priestera "esības. Pa

plašinātas bīskapa tiesības saucās ~.ura ord.n.s eservata

j

P
eb „pontificalia". Pie tām pieder tiesības iesvētīt pneste

rus, baznīcas, zvanus, kronēt uņ
iesvētīt karaļus,

3) ,iura iurisdictionis" (latviski - gana t.esioasj.

Bīskaps tiesā baznīcas disciplīnas un knrninalhe as

4) Bīskapam tiesības noturēt v.z.tac.jas, uzlikt un pie

dZU ;zināmas privilēģijas, jeb goda tiesības; «esi-

bas uz īpašu uzvalku un amata "ozimem
drau

S"baS

ß,skapa tiesibas ierobežojapjv-t.;
„n,Jļ

tuls, jo jau no seniem laikiem bija paradums,

■apspriežas ar saviem padomniekiem. Bīskapijas padom-

niekus kopā sauca par prezbitereju. Kad dioceze paplaši-

nājās, tad prezbiterejā varēja piedalīties tikai tie garīdz-

nieki, kas dzīvoja bīskapa tuvumā. Tad nu prezbiterejā

pārveidojās par kapitulu. Domkapitula garīdznieku pie-

nākums bija noturēt Dombaznīcā dievvārdus, viņi nedrīk-

stēja doties laulībā, parasti bija visiem kopējs galds un

guļamistaba. Šis ir t. s. kanoniskais dzīves veids — „vita

canonica". Plašāki kanoniskais dzīves veids nodibinājās

8. g. s.,
kad Kārlis Lielais izdeva noteikumus, ka dom-

kungiem jādzīvo kā kanoniķiem, vai kā mūkiem. No mū-

kiem kanoniki atšķīrās:

1) caur dienesta pakāpēm,

2) pretstatā mūkiem viņi. varēja iegūt un turēt privāt-

īpašumu.
Gregors VII centās kanoniķu dzīvi reformēt un no-

teica, ka tie nedrīkst turēt privātīpašumu un tiem jāiestā-

jas mūku ordenī. Tāpēc arī 12 g. s. daudzi domkapituli

pārvērtās par mūku ordeņiem. Vispārēju prasību par dom-

kungu kanonizēšanu izveda tikai misijas_ apgabalos un

protams arī Livonijā. Meinhards nodiHnaja Ikšķilē pirmo

domkapitulu, kuru nosauca par Jumpravas Marijas Kon-

ventu un deva tam augustiniešu mūku satversmi. Tā pa-

lika ari Bertolda un Alberta laikā, pie kam Alberts pār-

cēla to uz Rīgu. Viņu tērps ir melns mētelis un kapuce

tāpat kā auguštiniešiem.
1310. g. maina Rīgas domkapitula satversmi. Tad

ieved baltu vilnas mēteli, atceļ augustiniešu un ieved pre-

monstriešu reglamentu. Jādomā, ka tas noticis, lai pār-

rautu dzimšanas saites starp Rīgu un Brēmeni. Cisterciešu

reglaments nav pieņemts liekas tādēļ, ka cisterciesiem

bija stingri aizliegts iejaukties pasaulīgās un politiskas

lietās-
w v tr

Premonstriešu ordeni dibinājis 1211. g. Norbers t-ran-

cijā Premontrē pilsētā. Jau 12. g. s. beigās šim ordenim

ir ap 100 klosteru un ap 10.000 mūku, bet ordeņa ziedu

laikos 13. g. s. klosteru skaits sasniedz 3.000. Sim orde-

nim lieli nopelni Ziemeļvācijas slāvu un baltu tautu ģer-
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rnānUēšana un MM»* No*.» *m un darbs
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tā t mē kis ir konsolidēt
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Livonijas valstis kā say.enotas valsUs.
k adjas

realizē, tad V>cu ordem. u**kJf blļ
La >

kampaņu pret Rīgas aom k
d bis kaps
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bjja arl Vācu or-

nolemj balto mūku
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Domkapitula tiesības.

Viņš uzskatāms

turēt, iegūt, atsavināt
ce

Un

ku
"ā kvorums ir 3 per-

Pārvaldes orgāns ir pina saPu

k

C

ā

e

;tas>

r

sakot ar augstākam

sonas. Balsošana notiek: pec kart
es ,dc

dienesta pakāpēm. balsi. Ja ir lēmēja

vai nu ar lēmējas. v». % ltuli% bet ja ūkai

balss, tad to formulē ka
»

c° ns

\
n

onsilium capituli" - Pa-

1) lai piespriestu, vai atņemtu baznīcas lēņus;
2) lai pieņemtu jaunu koadjutoru;
3) lai pieņemtu jaunus kanoniķus;
4) lai uzliktu svarīgākos sodus;
5) lai likvidētu zināmus pārvaldes orgānus.
Kas attiecas uz „concilium", tad bīskapi varēja pa-

domu prasīt, bet varēja tam arī nesekot. Tas bija tanīs

gadījumosī kad

1) iece| un atceļ amata personas;

2) noslēgtu svarīgus darījumus;
3) likvidētu baznīcas labdarīgas iestādes v. t. t.

Sevišķi svarīgas kapitula tiesības ir:

1) tiesības vēlēt bīskapus un

2) lemt par katedrāles, diocezes, bīskapijas kustāmu

un nekustāmu mantu.

Domkapitula locekļu skaits parasti bija 12. Kurzemē
tikai 6. Pēdējais izskaidrojams ar to, ka Kurzemes dom-

kapituls tikai formāli bija neatkarīgs, bet faktiski atradās

Vācu ordeņa varā.

Amatu sadalījums domkapitulā pārņemts no klo-

steriem un katram loceklim bija savs amats un pie-
nākumi.

1) Konventa priekšnieks bija prāvests, kurš galvenā
kārta parvaldija saimniecības lietas un bija bīskapa pir-
mais palīgs un vietnieks.

2) Premonstriešu satversmes laikā otrā vietā stāvēja
priors, kura_ uzdevums ir gan kopt dvēseli, bet kurš ne-

reti nodarbojas ari ar politiskām lietām.
3) „Ce!lerarius" — pagraba meistars, kura uzdevums

bija vadīt saimniecību un gādāt par uzturu.

4) „Camerarius" — kasieris.
5) „Cancelarius" — kanclejas priekšnieks.
6) Viņam blakus stāv „Sholastiķis" jeb skolu pārzi-

nis, domskolas rektors, kurš dažreiz izpildīja arī bibliote-
kāra un archīvāra pienākumus.

7) „Cantor" — dziedātājs, kurš vadīja kori.
8) „Hustor" jeb „thesausarius", kas pārzināja baznī-

cas mantu.
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Pēc 1374. g. prioru atvieto ar dekānu. Viņa vietu iz-

pildīja vicedekāns, kas bija viens no vecākiem domkun-

giem — „senior".
m

9) Premonstriešu satversmē minēts vēl „tabncator —

baznīcas būvkases pārzinis.

Cik ilgi domkapitula kungi dzīvojusi kopdzīvē, par

to pilnīgi drošu ziņu nav. No dažiem aktiem varam vērot,

ka kopdzīve būs izbeigusies ap 15 g. s. beigām un 16. g s.

sākumu. Pēc tam viņiem ierādītas t. s. galda muižas.

Kā dokumenti liecina, tad saimniecība šinīs muižas vesta

tik nemākulīgi, ka tiem nav pieticis uzturam. Lai ienāku-

mus pavairotu, tad domkungu skaitu samazinājusi no

12

muižas sauca par prebendām. Neizdalīta

palika vienīgi Krimulda, kuru deva tiem domkungiem,

kuriem nebija savu
muižu.

Domkapitulu sastāvs.

Vācijā domkapituli bija augstākās aristokrātijas

iestādes, turpretim Livonijā domkapitulos bija viena,daļa.

pilsoņu un otra da|a muižnieku. Raksturīgi, ka 300 gadu

laikā' starp Rīgas bīskapiem redzam tikai vienu v.emgu

muižnieku, bet visi pārējie bīskapi nākusi no pilsoņu ap-

rindām.
....

• t_..*,.<%iama

Kurzemes bīskapijā nav valdījusi neviena ievērojama

ģimene un Kurzemes domkapitulā lielaisi vairums; b.ja

Prūsijas pilsoņi. Muižniecības iespaids lielāks jau Terbatas

bīskapijā, bet vislielākais Samu salas domkapitulā,

Zemes kungi - „Domini terrae".

Jau Vormsas konkordātā investitūrā izšķīra 2 pat

stāvīgus "aktus: 1) „iura spiritualia" - garīga ietērpšana

amatā, ko izdara pāvests ar gredzenu un kr vul, un

2) Jura temporalia" pasaulīgais amats, ko piešķir ķeizars

ar laicīgo zizli resp. scepteri. Amata tradēšanas simboli

senāk spēlēja |oti lielu lomu. Pie frankiem šāds simbols,

ar ko nodeva zināmas tiesības un ar ko varēja pierādīt

tiesību tradēšanu, bija spieķis (Stab). Tas izveidojies ne-

vis no ce|a spieķa, bet no ieroča — nūjas, ar kuru aiz-

stāvēja savas tiesības. Scepteris ir laicīgas karaļa varas

iemiesojums, bet bīskapa zizlis
— garīgas varas iemieso-

jums. Abi šie simboli izveidojušies no spieķa. Ja karalis

piešķīra lēņos kādu bīskapiju, vai abateju, tad viņš inve-

stēt' amatā pasniedzot krīvuli. Sākot ar Indriķi 111 (1017.—56)

krī/ulei pievienoja gredzenu. Tā tas turpinājās līdz Vormsas

konkordātam. Pēc tam šie priekšmeti simbolizēja Jura

spiritualia" un ar tiem investē pāvests. Bīskapam, vai

abatam nomirstot viņa gredzenu un krīvuli sūtīja atpakaļ

pāvestam. Viņi bija' tikai attiecīga amata un personas

siTibols.

Ģermāņu karāļu emblēmas. Tās ir bijušas sķeps

un zizlis. Nodibinoties Polijas un Ungārijas „regalia insig-

lia" pieņēma tos pašus simbolus. Kārlis Lielais licis savu

scepteri pagatavot no zelta un tā tas kļuva par parasto

valdnieka scepteri. Pēc 1250. gada Vācijā nodibinājās pa-

radums, ka valsts firsts saņem savu varu no ķeizara vai

nu ar scepteri, vai ar karogu. Pirmā gadījumā tas bija

garīgs lēnis un to sauca par sceptera lēni. Otrā gadījuma

ēni sauca par karoga lēni. Karogs simbolizēja kapa

vadoņa un tiesneša varu Tā ka karogs, līdzīgi scepterim

bija karaļa varas emblēma, tad nodibinājās paradums,

ka karalis, nododot daļu savas varas kādam augstākam

ierēdnim, investēja to ar karogu. Līdz 12. g. s. karogs

bija galvenā kārtā tas simbols ar kuru piešķīra varu her-

cogiem. Hercogs sākumā bija militāra amata persona,

bet ne titulis. Daži avoti liecina, ka karogu parasti tradēja

varu par kādu provinci, kamēr ar zobenu parasti tradēja

karāļa valsti.

Seno franku hercogu vēsturiskie pēcnācēji bija

pasaulīgli firsti un tā ka karogs bija hercoga simbols,

tad nodibinājās paradums pasaulīgiem firstiem amatu iz-

lēņot ar karogu. Līdz ar to izveidojās arī šķirojums inve-
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stitūras ziņā starp garīgiem un laicīgiem firstiem. Izlēņo-
šanas aktā hercogam, vai firstam piešķīra varu par zinā-

mām provincēm, territorijām, nododot tikpat daudz karo-

gus. Tā zinām, ka Bavārijas hercogi saņēma savu herco-

gisti lēņos ar 7 karogiem, Lotringas un Bohemijas ar

5 v. t. t.

Vietā ir jautājums, vai arī Livonijā ir bijuši karoga

lēņi. Livonijā pasaulīgo firstu nav bijis, bet gan vēlāk

garīgie firsti daļu no sava lēņa nodeva tālāk ar karoga

simbolu. Tā zinām ka 1209. g. Jersikas karalis Visva'ds

saņēmis no Rīgas bīskapa Alberta savu pili ar lēņa
muižām ar formulu: „cum tribus vexilibus" — ar 3 karo-

giem. Lai gan mums nav zināms kādas territorijas šai

lēņu aktā simbolizēja šie 3 karogi, tomēr interesanti, «a

tagadējam Latvijas ģērbonim ir 3 zvaigznes. Sākot ar

14. g. s. nodibinājās t. s. gērboņa karogs, pie kam pats

ģērbonis simbolizēja territoriju, zemi, bet karogs varu par

gērbona territoriju. Starpība starp karoga un sceptera
lēni izzuda tikai 15. g. s. Pēc 1250. gada Jura temporalia"

notiek lēņtiesiskās formās. Bīskapus un abatus uzskatīja

par impērijas firstiem — laicīgiem vasāļiem.
Firsts — pirmais, senējais. Latīņu forma viņu sauc

par ..princeps" un visu šo kārtību par principatu. Mums

jāizšķir divējādi firsti: 1) veco firstu kārta (līdz 1180. ga

damj un 2) jauno firstu kārta (pēc 1180. g.) Līdz 1180. g.

pie firstu kārtas piederēja visas augstākās amata personas,

virsbīskapi, bīskapi, abati, hercogi, kanclers, markgrāfi,

grāfi. Svarīgākais šo veco firstu amatā bija grāfa vara.

Grāfs ir amata persona (no gotu,, grefja" — pavēl-

nieks). Par grāfiem franku valsts sauca arī amata personas,

kas pārvaldīja karāļa vārdā kādu provinci. Sakuma grafi

deva amata zvērastu, bet vēlāk šis amats kļuva manto-

jums. Krusta kara laikā, kad Vācijā sāka līdz tam laikam

neredzētā apjomā iespiesties lēņu tiesības, sakas ciņa

starp t. s. amata tiesībām - „Amtsrecht" un leņu.tiesī-

bām. Ilgstošā cīnā uzvarēja lēņu tiesības. Amata solījuma

vietā grāfi sāka dot lēņa zvērastu. Vispirms s. amatu

pārvēršanās par lēniem notiek laicīgos amatos, bet jau

12. g. s. šis process skāra arī garīgos amatus. Līdz ko

garīgus amatus ierāva lēņtiesiskās attiecībās, baznīcas

īpašumus sāka uzskatīt par valsts lēņiem un bīskapijas
par lēņu novadiem. Jau 1134 gadā kāds Vācijas bīskaps
nosauca savas baznības īpašumus par „terra nostra".

1231. gadā kādā impērijas tiesas spriedumā laicīgie un

garīgie firsti pirmo reizi nosaukti par „domini terrae".

Līdz ar to nodibinājās territorijas jeb politiski organizētas
zemes. 13. g. s. Vācijā bija pavisām 93 garīgi un 14 lai-

cīgi firsti jeb 93 sceptera un 14 karoga lēņi. Centrālās
valsts varas saspridzināšana turpinājās tālāk. Vācijas im-

pērija saskaldijās apmēram 300 territorijās. Raksturīgi, ka

garīgo firstu territorijas sakopojas ap Reinas upi un tādēļ
arī Vācijas ķeizars Fridrichs 111 teica, ka Reina ir

„Pfaffengasse".
Zemes kungi piesavinājās pamazām arī 1) tiesu varu, 2)

administrācijas varu, 3) nodokļuuzlikšanas tiesības. Rakstu-

rīgi, ka sākumā nodokli ņēma tikai atsevišķiem gadīju-
miem, piem. kad zemes kungs kritis gūstā, viņa dēls jā-
ieceļ bruņinieku kārtā, meitai jādod pūra nauda v. t. t.

Tādā gadījumā valdnieks griezās ar lūgumu pie pavalst-
niekiem dot zināmu summu naudas. Tāpēc ari vācu

terminoloģijā šo nodokli saucapar „Bete" jeb „Bittsteuer".
Lūgums pamazām pārvēršas par tiesībām, zemes kun-

giem piederēja ļoti lieli gruntsgabali. Vidus laikos valdīja
doktrīna, ka gruntsgabals pieder tam, kas viņu iekarojis.
So doktrīnu arī aizstāvēja dzejnieks Dante. Lai šādas

territorijas iekapotu, tad vervēja privātus kapa vīrus, kurus

pretstatā vasāļiem sauca par dienestniekiem — „Dienst-

mann", arī par minestereaļiem. Šī sevišķi attīstī-

jās 11. g. s. beigās un 12. g. s. sākumā. Šai laikā zemes

kungu vara sāk faktiski izveidoties un par tiesisku izvei-

došanos nevaram vēl runāt. Zemes kungi bija spiesti vest

cīņu divās frontēs:

1) pret karali, lai ēmancipētos no viņa varas,

2) pret karaļa pavalstniekiem.
Pēdējā gadījumā šo cīņu sauca par mediatizēšanu,

t. i. zemes kungs panāca to, ka pavalstnieki lauza uztici-
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bas zvērastu karalim un nodeva jaunu uzticības zvērastu

zemes kungam. Par tiešu kara|a pavalstnieku kļūst tikai

valsts firsts, bet ar maz izņēmumiem visi bijušie karaļa

pavalstnieki ir mediatizēti, t. i. starp viņiem nostājas firsts.

Jau 12. g. s. šo zemes kundzības faktisko izveidošanos

aprobežo ar tiesiskām normām. Še krīt svarā šādas pub-

lisko tiesību normas:

1) impērijas firstiem aizliedz karoga lem dalīt un

izlēnot tālāk;

2) aizliedz tiesas lēni, ar kuru nodeva amatu tiesne-

šiem; , .
3) 1331 gadā valsts tiesa nolemj, ka zemes kun-

gam, izdodot kādus rīkojumus, vai statūtu tiesības vien-

mēr jāapspriežas ar savas zemes „me|ipres et maiores

terrae". . . n_
.

m

Šis process vilkās līdz 13. g. s. vidum. Pec tam

izdod 2 aktus.

1) „Confederatio cum principibus eclesiasticis"

1220. g.

Tas ir likums par garīgiem firstiem un ar viņu ka-

ralis atteicas:
„ . c. ... i,,,

1) no savām tiesībām uz mirušo garīgo firstu ku-

stāmu mantu;
... „,-.„,...

2) no tiesībām ierīkot bīskapijas jaunas muitnīcas-

un naudas kaltuves; ' _ , . ,Snnt

3) dod solījumu katrreiz vakanto lem tul.ņ izleņot

citam garīgam firstam.
.

2) Constitutio m favorem prmcipium 1271. g

To izdeva Fridrichs II un tas satur 23 koncesijas

rākie
—

kUn9 VaSkās no

das kaltuves un muitnīcas bez attiecīga nrsia i ,

viņa territorija, v. t. t.

Liekas, ka pēc šiem aktiem valsts varas konsolidā-

cijas process botu nobeigts, bet tā tas nav. Zemes kungi

piesavinājās dažādas tiesibas un no šim territoriālā vald-

nieka tiesībām izveidojās valsts varas jēdziens, lai gan

tas notika daudz vēlāk un galvenā kārtā romiešu tiesību

ietekmē. Ar vidus laiku vācu tiesībām gandrīz nav iespē-

jams konstruēt valsts varas jēdzienu modernā nozīmē kā

publiski tiesisku institūtu. Territoriālās valdnieka varas

kristalizēčanas procesu vēl lielā mērā veicināja reformā-

cija, kura plašās tautas masās iepotēja pārliecību, ka ja

kur ir kāda valdība, tad tā ir no Dieva. Tā ka valdnie-

kam ir zināms amats, tad viņš ir zemes tēvs, lielskungs.

Tā tad reformācija sēja plašās tautas masās juridisko

konsolidāciju.

Pārejot uz Livoniju, kuras valdniekiem bija varas

pilnvarojums, mums tomēr no mazākā svara ir doktrīna,

kā tas, ko domā pati tauta. Raksturīgs kāds Harijas un

Virijas vasā|a Fitinghofa izteiciens:

„Ne Livoniju ir iekarojis pāvests un ķeizars, ne arī

no viņiem kas ir manāms".

Lai gan šai pašā sapulcē Sāmsalas bīskaps par

šiem vārdiem teicis, ka tā var runāt tikai žīds, tad tomēr

tas liecina, kādos ieskatos ir tauta un muižniecība. Katrs

firsts līdz ar rēgālijām (no „rex, regalis" —karalis) bauda

karaliskās tiesības. Par rēgālijām sauca visas kara priekš-

roclbas un sevišķi finansu tiesības. Politiski regaliju jē-

dziens paliek vēl ilgi nenoteikts. Vormsas konkordats

nodibina galīgi rēgāliju jēdzienu. Rēgālijas ir baznīcas

laicīgās tiesības un īpašumi, ko baznīca ieguvusi no valsts,

jeb citiem vārdiem rēgālijas bija Jura temporalia" sino-

nims. Otrreiz rēgāliju jēdzienu precizēja 1158. gadā slave-

najā Ronkaijas reichstagā. Par Ronkaijas laukumu sauca

vietu, kur parasti apmetās Vācijas ķeizari ar saviem pa-

vadoņiem pirms došanās uz kronēšanu Romā. Fridrichs 1
še deklarēja, ka viņam pieder visas tās pašas tiesības,

kas piederēja Romas ķeizaram. Ronkaijas reichstags no-

lēma arī, ja kādas pilsētas territorija vai persona pretendē

uz karaliskām tiesībām, tad tas jāpierāda ar dokumentiem,
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jo pamatojoties uz romiešu tiesībām, neviens nevar iegūt
valsts īpašumus un karaliskās tiesības nolīguma ceļā.
Tas bija viens pret lielajām Itālijas pilsētām, kas bija

piesavinājušās valsts varas tiesības bez kādiem dokumen-

tiem.

13. un 14. g. s. rēgālijas ir technisks termins, ar ko

apzīmē valsts firstu tiesības, proti viņu lēņtiesisko piln-

varojumu territorijā. Lielu svaru lika uz tiesas varu un

tādēļ rēgālijas bieži vien avotos sauc par Jurisdictio alta

(augsta) et bara (zema)" jeb vienkārši „plena". Tā tad

rēgālijas kļūst par tiesas varas sinonīmu. Šai pašā 14/g. s.

no romiešu tiesībām ieviešas jurisdikcijas apzīmēšanai
vārds „merum et mixtum imperium". Šo romiešu tiesību

formulu zemes jurisdikcijas apzīmēšanai sastopam arī

Livonijā. 1332. gadā ķeizars Ludvigs IV, piešķirdams or-

denim jurisdikcijas tiesības pār Rīgas pilsētu, saka, ka

ordenim ir tiesības uz „merum et mixtum imperium". Pie

rēgālijām tā tad piederēja tiesības spriest tiesu, ievākt

nodokļus, i alt naudu, mežu, ūdens un medījumu tiesī-

bas v. t. t. Ja karalis vai ķeizars kādam no saviem

ierēdņiem: grāfam, hercogam, firstam piešķīra kādu valsts

vai impērijas novadu — „Reichsmarke" (marchia), tad līdz

ar to ķeizars novadā zaudēja daļu no savas varas pilnī-

bas un nodeva to vasālim, kuru sauca par zemes kungu.

Tādā kārtā Livonijā veidojās zemes kundzība un jau
13. g. s. zemes kunga tiesības ieguva Rīgas bīskaps,

Tērbatas bīskaps, Sāmsalas bīskaps. Rēveles un Kurzemes

bīskapi nav bijuši Vācijas valsts firsti un stingri lēņtiesiski

ņemot nebija arī zemes kungi. Šai laikā arī Livonijas or-

deņa mestrs nav zemes kungs.

Impērijas firsti.

Kronists Indriķis stāsta, ka bīskaps Alberts ieradies

Vācijas ķeizara galmā un tas viņam devis Livoniju lēņos

un bez tam apsolījis 100 markas pabalstu gada. Bet te

Indriķis tūliņ piebilst, ka vai no solījumiem kāds bagāts
kļuvis un tādēļ tam nav sevišķas nozīmes. 1225. gadā
Vācijas ķeizars Indriķis VII iecēla Rīgas un Tērbatas bīs-

kapus impērijas firstu kārtā. 1228. gadā arī Sāmsalas

bīskapu. Šais aktos teikts, ka ķeizars nodibinot „marchia
unam" no bīskapijas zemes. Tuvāk šais aktos apzīmēta
Lība un Latava. Rodas jautājums, ar kādām tiesībām

Indriķis VII tā varēja rīkoties ar Livoniju, jo viņam taču

nebija „dc iure belli" tiesības. Livonijas okupēšana bija
Alberta privāts uzņēmums, lai gan Vācija deva naudas

pabalstus. Indriķa kronikā neredzam par to izskaidrojuma.
Tikai 1226. g. zelta bullā, kuru izdeva Fridrichs II Riminī

redzam, ka ar to nodibina ordeņa tiesības nākotnē uz

Prūsiju. No šī bulla varam izlobīt 2 doktrīnas:

1) imperiālisma doktrīnu un

2) rēgālijas tiesības.
Pirmā uzsver, ka Romas impērija ir sagatavota no

Dieva evaņģēlija sludināšanai, kāpēc arī Dievs karāli pa-

augstinājis pāri visiem un izplētis viņa varas robežas visā

pasaulē. Šo mazliet mistisko doktrīnu parasti izsaka 3

vārdos:

„Viens Dievs, viens pāvēsts, viens ķeizars".
Kas attiecas uz rēgāliju tiesībām, tad no seniem lai-

kiem Vācijas ķeizari uzskatīja t. s. zemes rēgāliju par

vienu no savām karaliskām tiesībām. Pēc šīs doktrīnas

Vācijas ķeizaram esot tiesības uz visām bezkunga lietām

—

„res nullius". Ar šīm tiesībām arī 1226. gadā Vācijas

impērija esot pamatojusi savas tiesības uz Prūsiju un Li-

voniju. Šāds pamatojums juridiski pareizs tikai tad, ja
pielaiž doktrīnu, ka Prūsijas, Livonijas un slāvu tautām

nav nekādu tiesību. Raksturīgi, ka vēl 12. g. s. bīskapus
un virsbīskapus uzskatīja par' Vācijas valsts ierēdņiem.
Visas tiesības un īpašumus viņi ieguva nevis savā vārdā,

bet tikai impērijai. Tāpēc arī Alberta privātais uzņēmums
— iekarojumi nevar tikt juridiski nodibināts kā „proprie-
tas" — privāts īpašums, bet tikai kā „dominium" —

publiski tiesiska kundzība. Šādi uzskati nāca par labu

tikai Vācijas ķeizaram.
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Vācijas impērija. 911. gadā Vācijas valsts atdalī-

jās no frankiem. 962. gadā Otto Lielais nodibināja ķei-

zaru
valsti jeb Romas impēriju. Vācijas karalis ar īpašu

valsts un baznīctiesisku aktu un kronēšanu Sv. Pētera

baznīcā Romā iesvaidīja par ķeizaru. Personālās ūnijas

ceļā Vācijas ķeizars apvieno sevī 2 amatus. Šī kārtība

pastāv līdz 1530. gadam, kad ķeizaru Kārli V pēdējo

reizi kronē pāvests. Sākumā šāds Romas ķeizars saucas

vienkārši „rex". 1040. gadā viņš pirmo reizi lieto nosau-

kumu „rex Romanorum". Sākot ar 11. g. s. Vācijas ķei-

zaru valsti sauc par Jmperium Romanorum", ar 12. g. s.

„sacrum imperium". ar 13. g. s. „sacrum Romanum im-

perium" un tikai 1442. gadā ieviešas vēlāk tik populā-

rais nosaukums „Heiliges Romisches Reich deutcher Na-

tion". Parasti gan šo apzīmējumu attiecināja uz to daļu

no Alpiem, kuru apdzīvoja vācieši.

Vai Livonijā iDvestitūru atjaunoja lidz ar leņu

kunga, vai lēņu vīra maiņu. Jāsaka, ka Livonijā inve-

stitūru atjaunoja ļoti reti. Daudzi Livonijas bīskapi un

virsbīskapi valdījuši nemaz nesaņemot Livoniju lēņos no

Vācijas ķeizara. Tas notika tādēļ, ka no 1180.-1495.

gadam impērijas centrālā vara bija saspridzināta. Politi-

skais, saimnieciskais un juridiskais centrs pārvietojas uz

territorijām. Tikai ar 1495. g. lielo valsts satvērsmes re

formu ķeizars sāk lasīt kopā impēriju un nodibināt cen-

trālu varu. Šai laikā arī ciešāk saistās Livonijas un Vāci-

jas impērijas pavedieni.
Ķeizars Sigismunds 1425. gadā dod nokavēto investi-

tūru fērbatai, 1426. g. Rīgai, 1429. g. Sāmsalai. Protams,

arī šai laikā „m tēsi" Vācijas impērija uzskatīja Livoniju

par savu pastāvīgu locekli, bet faktiski tas ta nebija.

Kad sākās reformācija, tad Livonijas firsti griezās pie

Vormsas reichstagā 1520. gadā lai no Kārļa V iegūtu

nokavēto investitūru. Raksturīgi, ka 1521. 9™*™™*

firstu tiesības iegūst ne tikai Rīgas, Tērbatasun Sāmsalas

bīskapi, kuriem uz to jau bija senas tiesības bet a 1

Kurzemes un Rēveles bīskapi. Tā tad vis. L.von, as l.el-

prēlāti kļuva par valsts firstiem. Par prelat.em sauca aug

stākos
yarīdzniekus kuriem piederēja jurisdikcijas tiesības.

Tādi bija: virsbīskapi, bīskapi, abati, domkapitula prā-
vesti v. t. t. Tikai ar 16. g. s. mēs varam sākt runāt par
noteiktu Livonijas atkrišanu no Vācijas. Par iemeslu tam

bija Vācijas vispārējais sabrukums, bet arī tas, ka Livo-

nija bija ģeogrāfiski šķirta no Vācijas ar t. s. bufera val-

sti — Lietavu. Ja šīs bufera valsts nebūtu bijis, tad Livo-

nija acīmredzot būtu tāpat ģermanizēta kā Prūsija Lai

gan ordenis mēģināja kolonizēt Livoniju ar vācu zem-

niekiem, tomēr rets kāds zemnieks šurpu brauca, jo pēc

toreizējā jēdziena Livonija atradās kristīgās pasaules pašā
viņā galā un tur varēja nokļūt tikai ar militāru ekspedī-
ciju, vai arī

pa jūru. Nodarboties ar militārām ekspedī
cijām impērijai nebija pa spēkam, jo viņai nebija pastā-

vīga kara spēka. Tādēļ attiecībā uz Livoniju piekopa t. s.

«papīra invenciju". Bet tā ka Livonijā nekad nav bijis
cieņā gars, bet tikai asinis, tad arī Livonijas zemes kungi
un kārtas (vasaļi) tikpat maz piegrieza vērības impērijas
papīra invencijārn, cik maz viņi vērtēja tinti, salīdzinot ar

savām asinīm.

Pie šī gadījuma mēs varētu arī noskaidrot, kāpēc
Livonijā bija tik bāla vācu garīgā kultūra. Vācu nācijas
likteņa noteicēji vienmēr ir bijuši franki, bavarieši, švābi

un sakši, vēlāk tas reducējās tikai uz franktem un švā-

biem. Viss tas, kas vācu kultūrā ir ģeniāls, to devuši

franki un švābi, vispār dienvidvāci. Turpretim Ziemeļvācija,
kurā nometās sakši, vestfāļi, frizi, kas kolonizēia un mili-

tāri okupēja Prūsiju un Livoniju, ir gan devusi lelus kolo-

nizātorus, kapa vadoņus un politiķus, bet ne mākslas un

zinātnes ģēnijus. Ar to izskaidrojams, kāpēc Livonijā bija
tik viduvēja kultūra. Sākot ar impērijas reformām, tiek

tīri praktiski atjaunotas tās saites, kas valststiesiski sai-

stīja koloniju ar mētropoli. Galvenā kārtā tas jāsaka par

impērijas tiesībām.

1530. g. Augsburgas reichstagā pieņēma policijas
likumu, kas stājās spēkā arī Livonijā. Tāpat arī nodokļu

ziņā. Pazīstamie husistu un turku nodokļi bija jāmaksā
arī Livonijā. Tikai 1548. g., neilgi pirms Livonijas valsts
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bojā ejas, impērijas reichstags atsvabināja Livonijas prē-
lātus no visiem nodokļiem, izņemot nodokli kambartiesas
uzturēšanai, ftr 1356. g. zelta bullu Vācijas ķeizars Kār-
lis IV nosaka ķeizaru velēšanas kārtību un dod tiesības
vēlēt ķeizaru 7 „kurfirstiem", no tiem 3 garīgi un 4 lai
cīgi. Šo firstu territorijas sauca par „Kurland". Kūrfir-
stiem bija 2 ļoti svarīgas privilēģijas:

1) „privilegium dc non evocando". t. i. „Kurlandes"
iedzīvotāju lietas izspriežamas pašā territorijas tiesā, bet

ne impērijas tiesā un

2) „privilegium dc non appelando", t. i. kuifirsta
pavalstniekiem nebija tiesības apelēt pie ķeizara tiesas.

1403. g. ķeizars Ruprechts dod šīs tiesibas arī Livonijai
un abas šīs privilēģijas apstiprināja arī karalis Sigismunds
(1420.—24.). Līdz ar to Livonijas iedzīvotāji bija izņemti
no ķeizara „hoftiesas" jurisdikcijas un zaudēja tiesības

apelēt, izņemot t. s. „dolozos" gadījumus, kad vietējais
zemes kungs ar ļaunu nolūku atraidīja sūdzības. F\n pā-
vesta kūrija 1447.—48. g. noteikti aizstāvēja nodibināto

viedokli, ka ordenis nav saucams laicīgās tiesas priekšā
1510. gadā mestrs Pletenbergs piedraudēja ar nāves sodu

Harijas un Virijas igauņu vasāļiem, kas apēlēs pie Vāci-

jas impērijas kambartiesas. Principā tomēr jāatzīst, ka

tāda apelācija no territorijām ir pielaižama, jo ķeizars

bija augstākais lēņu kungs — „dominus directus".

Praksē turpretim mums jāizšķir atsevišķas territorijas.

Latvijas valsts tiesības.

(Pēc lekcijām lasītām Latvijas Universitātē).

25. lekcija.

Virsbīskapija

Lai gan Sakšu spogulis pielaiž apelāciju pie ķeizara,

tomēr viņa pārstrādājums Livonijai, t. s. Livonijas spogu-

lis, tādu apelāciju uz impēriju un viņas tiesām nepielaiž.

Šī Livonijas spoguļa doktrīna bija spēkā Rīgas virsbīska-

pijā vēl 16. g. s. 1523 g. virsbīskaps Jaspers izdod pri-

vilēģiju, ka visrbiskapa spriedumu var pārsūdzēt uz man-

tāgu un revidēt to var nākošā mantāgā, bet nav tiesības

spriedumu pārsūdzēt ārpus valsts. Šo pašu stāvokli virs-

bīskapijas vasāļi atzīst kādā 16. g. s. Valmieras landtāga

deklarācijā. Neskatoties uz to ķeizars iecēla sevišķus ko-

misārus, jo jau 15. g. s. daži bagātākie Rīgas virsbīska-

pijas vasāļi ieguva sev privilēģijas, kas viņus it ka izceļ

ārpus parastās tiesu iekārtas. Tie bija t. s. Vācijas ķei-

zara galda brāļi, galminieki, kupem līdz ar to bija tiesības

„Augstskola Māja" Nr. 53.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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apelēt pie ķeizara. Tā ka vispārēju apelācijas tiesību
nebij, tad_deva privilēģijas atsevišķiem vasāļiem.

Pārējās Livonijas bīskapijās apelācija ārpus valsts
bija atļauta 15. un 16. g. s. Ordeņa territorijā, izņemot
Hariju un Vīriju vismaz 16 g. s. ir zināmi gadījumi,
kad ordeņa vasaļi apelējuši impērijas tiesā. Prof Haus-
mans Vetzlaras arķīva atradis 29 Livonijas apelācijas lie-
tas par laiku no 1530.—64. gadam. Izšķirošo nozīmi
deva ķeizara Fridricha VII zelta bulla 1226.' g., ar kuru
ordenis ieguva juridisku titulu iekarot Prūsiju. Šai bullā
nav lietoti neviens no toreizējiem lēņtiesiskiem terminiem

(benefictim, feodum), kas ir ļoti raksturīgi, flr šo bullu
ordenim dota neaprobežota garantija par zemes kundzību
Prūsijā, bet tomēr līdz ar to Vācu ordeņa virsmestrs nav
iecelts impērijas firsta kārtā, flrī no 13. g. s. impērijas
kanclejas izgatavotiem dokumentiem redzams, ka kanc-
leja ir nesaprašana, kur ranga ziņā novietojams virsmestrs.
Vienā vietā viņš novietots starp firstiem, citā zem firstiem
v. t. t. Tikai 13. g. s. beigās nodibinās paradums skaitīt

ordeņa virsmestru par vienu no svarīgākiem impērijas
firstiem. Ķeizars Ludvigs sauca virsmestru par firstu un

arī viņu investēja, bet tas ir vienīgais gadījums. Pēc viņa
nāves nekādas tālākas investitūras nav bijis. Kad ar

1226. g. bullu bija nodibināta ordeņa lēņtiesiskā atkarība,
tad rakstrurīgi, ka ordenis centies, šo bullu atjaunot.
Drusku pārstrādātā veidā ordenis 1245. g. lika šo bullu

priekšā pavestam apstiprināšanai, tādā veidā nodibinot
savas tiesības uz kuršu, zemgaļu un leišu zemēm. No
tā jāspriež, ka „dc, facto" no šī laika virsmestrs ir impē-
rijas firsts, bet juridiski ņemot nē.

Livonijas mestra stāvoklis.

Viņa stāvoklis ir ārkārtīgi raibs, flr 1210. g. līgumu,
vēl Zobenbrāļu laikā, mestrs saņem V 3 Lības un Latgales
lēņos no Rīgas bīskapa. 1224. g. viņš saņem pusi no
Tērbatas bīskapijas, 1228 g. V 3 no Sāmsalas bīskapijas.

Kad 1237. g. Vācu ordenis inkorporēja Zobeņbrāļu

ordeni, tad pāvests deklarēja, ka vispārējās ordeņa privi-

lēģijas nav spēkā un Vācu ordenim jāatzīst Zobenbrāļu

saistības. 1254. g. Vācu ordenis atzīst, ka Livonijas me-

stram publiski jāsolās paklausību Rīgas. Sāmsalas un

Tērbatas bīskapiem. Tā ir t. s. „obedientia", zem kuras

saprot:
1) kanonisko paklausību,
2) lēntiesisko paklausību.
Kanoniskā paklausība izteicas tā, ka ordenis atro-

dās zem prēlātu jurisdikcijas. 1225. g. to interpretē Mode-

nas Vilhelms sekošā veidā:

a) mestram jāstājas bīskapijas tiesas priekšā kā ga-

rīgās, tā laicīgās lietās, ja kāds pret viņu ceļ sūdzību.

b) bīskapijas tiesai piekrīt ari ordeņa brāļi

Še ir jāizšķir, vai brālis ir garīgas, vai laicīgas kār-

tas. Garīgos brāļus bīskaps tiesa visās garīgas lietas, bet

laicīgās lietās komturs ar konventu. Laicīgos brāļus (ūde-

les laici), galvenā kārtā bruņiniekus un pusbrāļus pirmā

kārtā tiesā visās lietās mestrs, komturs, bet viņiem dota

tiesība apelēt mestra spriedumu bīskapam. No šiem no-

teikumiem redzam, cik maz pastāvīgs bija Zobeņbraļu

ordenis, salīdzinot ar Vācu ordeni. Ordenim bija jādod

lēņa dienests „servitium temporale". Zobeņbraļu orde-

nim bija pienākums aizsargāt nevien savu, bet arī bīskapa

territoriju pret pagāniem. Tomēr viņam nebija jāpiedalās

cīnās, kuras veda bīskapi viens pret otru, vai pret kadu

citu valsti. Tomēr šo sāpīgo un gadu simteņiem ilgi dis-

kutēto juridisko jautājumu par ordeņa lēntiesisko atkarību

no Livonijas bīskapiem precizē tikai 14. g. s. Viens no

labākiem ir 1359. g. 23. decembra spriedums, kuru deva

kardināls Franciskus. Viņš nosaka, ka:

1) Rīgas virsbīskapam „pleno iure pieder /» La-

tvijas (Lettiae), Lības Un Zemgales, turpretim visā pāreja

bīskapijas daļā virsbīskapam pieder ~directum dominium ,
bet ordenim šai 1/3 pieder tikai „dominium utile;

2) V 3 no visām territorijām ordenis iegūst tikai „m

feudum" — lēnī;
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Pa vasalim ordenim ir jādod Juramen-

tum f,de. Atis- - uzticības zvērasts, bet kardināls Fran-
ciskus pielaiž, ka bīskaps pazemošanas vietā var apmie-
rināties ar svinīgu paklausības zvērastu „obedienti mana-

flr 1366. g. Dansakas Ilgumu virsbīskaps ir spiests
atteikties no sim tiesībām. Viņš deklarē, ka sākot ar šo
laiku viņam nav vairs tiesības prasīt Mobedientia" un

£Sum
- Tomēr šo atteikšanos pāvests neapstiprina.

Vel 1440. g Rīgas virsbīskaps par to sūdzēja ordeni Bā-
be es koncilā, bet tur lietu galīgi neizšķīra. Tomēr ordeni
valdīja pārliecība, ka koncils klusu ciešot piekritis ordeņa
leņtiesiskai atkrišanai no bīskapa. Tā tad Vācu ordenis
un viņa vasaļi lēņtiesiski atkarīgi no bīskapa bijuši tikai
tur kur

so atkarību bija nodibinājis Zobenbrāļu ordenis
proti Rīgas virbīskapijā, Tērbatas un Sāmsalas bīskapijās
Hareja Livonijā Zobeņbrāļu ordenis bija savā laikā patstā-
vīgi iekarojis zināmu territorijas daļu. Tas bija galvenā
kārta Igaunijas novados (Rēvele, Hārija un Vlrija. Narva
v. ej. lekarojumus pabeidza 1227. g. un 1228. g. ordenis
iegūst no Vācijas ķeizara Fridricha VII t. s. dāvināšanas,
aktu, ar ko ordenim turpmāk pieder mūža valdīšanā mi-
nētās provinces ar visam tiesībām, pie kam toreizējais
Zobeņbraļu mestrs nav iecelts impērijas firsta kārtā, bet
nosaukts vienkārši „fidelis noster" —mūsu uzticamais va-
salis. Jau 10 gadus vēlāk iejaucās pāvesta kūrija un pa-
nāca, ka 1238. g. t. s. Stonby miera līgumā Vācu ordenis
bija spiests Hāriju un Vīriju atdot Dānijai. Raksturīgi, ka
Harija un Vīrija ir tā juridiskā laborātorija, kura izstrādā
gandrīz visas svarīgākās juridiskās normas visai Livonijai.
Viņa motivēja bruņinieku tiesības, precizēja procesuālās
tiesības, precizēja dzimtbūšanas tiesības v. t. t. No šejie-
nes tās virzās uz dienvidiem. Dānijā, Harijā un Vīrijā no-

dibināja hercogisti, kura pastāvēja 110 gadus līdz 1347.
gadam. Šai gadā Dānija par 20.000 sudraba markām
Pārdod Hāriju un Vīriju Vācu ordeņa virsmestram. Tāpēc

arī ar šo laiku Hārijā un Vīrijā pasludina tiesas spriedu-
mus virsmestra vārdā, izraksta lēņu grāmatas un virs-

mestra vārdā Livonijas mestrs saņem no Hānjas un Vīri-

jas vasāļiem uzticības zvērastu virsmestram. Šāds stāvok-

lis ilga līdz 1525. gadam. Šai gadā virsmestrs pats paliek

par Polijas vasāļi un Hāriju un Vīriju par 24 000 gulde-

ņiem pārdod Livonijas mestram. Tikai no šī laika Livoni-

jas mestrs Hārijā un Vīrijā uzskatāms par zemes

kungu.
Kurzemē atsevišķos novados Zobenbrāļu ordenis

saņēma V 3 zemes no Rīgas bīskapa uz tiem pašiem no-

teikumiem kā pārējā Livonijā. 1242. g. notiek sacelšanās.

Kurši nogalina Kurzemes bīskapu un Vācu ordenis no

jauna iekaro Kurzemi.

1245. g. pāvests kādā bullā raksta: „Kā apgalvo, tad

Kurzeme esot Prūsijas daļa". Šīs ziņas viņam sniedzis

Modenas Vilhelms. Uz šī pamata Modenas Vilhelms

1245. gadā no jauna dala Kurzemi un kā liekas šī dalī-

šana notikusi galvenā kārtā novados no Klaipēdas līdz

Ventai. No Ventas uz rietumiem dalīšana nav acīmredzot

notikusi. Pēc Prūsijas parauga '2/ 3 piešķir ordenim un V 3
bīskapam. Pazīstams ir t. s. „frisches Haff", kas ir jūrma-
las ezers Danskas ostā. Noteikti zināms, ka vācu forma

viņam ir „presches Haff", — prūšu joma un vēl agrāk

viņu saukuši par fUsmāri, aistu jūru. Pie Klaipēdas atro-

das ezers, kuru sauc par „Kurisches Haff". Tas liecina,

ka tur ir bijusi robeža starp prūšiem un kuršiem. Tāpēc
arī pāvesta aktā iespraustā piezīme nav pareiza ģeogrā-
fiskā ziņā. Tomēr šis apgalvojums jāņem vērā tādēļ, ka

Kursu sadalīja pēc Prūsijas parauga, pret ko protams

protestēja Livonijas prēlāti. Lieta nonāca šķirējtiesā, kur

1251. g. pieņēma šādu lēmumu:

1) virsbīskaps atzīst ordeņa tiesības uz '2/3 zemes un

uz 1/10 pavalstnieku ienākumu Prūsijā un Kursā,

2) virsbīskaps atzīst ordeņa likumīgi iegūtās tiesības

visā pārējā Livonijā.
Tā tad no šī gada var runāt par ordeņa kundzību

visā Kurzemē. Šis pats līgums atceļ Zemgales bīskapiju
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un pievieno to Rīgas bīskapijai. Ordenis ari še saņem
tikai V 3 zemes un desmito tiesu un laicīgo tiesas varu.

Saņemot visu to kopā par Vācu ordeni Kursā var
teikt, ka:

1) ordenim pieder 2
/3 territčrijas,

2) bīskapam šais 2h pieder tikai pontifikalijas un
tiesības iesvētīt baznīcas, altārus, amata personas un iz-

pildīt citus sakārmentus.

Zemgalē ordenis arī ir patstāvīgs kungs savā
lft,

kūpu vēlāk palielināja. Ordenim nepiederēja vienīgi spiri-
tuālijas, t. i. garīgā jurisdikcija, kura piederēja Rīgas dom-
kapitulam. Bez tam ordenim piederēja l/s Sēlas novada.

Vissliktāks ordeņa stāvoklis bija Vidzemē. Še pēc 13. g. s.
vidus nekas nemainās, bet paliek iepriekšējā lēņtiesiskā
atkariba.

Sāmsalas bīskapijā ordeņa stāvoklis uzlabojas. Vi-
ņam sakumā še piederēja V3uz salas, bet Vīkā V* ar

brīvībām — „omni libertate" Vēlāk viņš dabūja
V* klat un še tā tad bija stipri patstāvīgs.

Jerva 1238. g. pāriet Vācu ordeņa īpašumā un še viņš.
kļūst pilnīgi patstāvīgs un suverēns. Pat spirituālijas pie-
der šeit viņam. Rēveles bīskapam, kurš piederēja pie Lun-
das visbīskapijas, Jervas apgabalā piederēja tikai dažas
finanču tiesības, proti uz V1" no desmitās tiesas. Vēlāk
viņš šīs tiesības pārdod. No sacītā redzam, ka par kaut

kādu vienotu publiski tiesisku stāvokli nevar būt runa

visās ordeņa zemēs.

Attiecībā uz impēriju. 1495. g. Vormsas reichstagā
ķeizars Maksimilians nosauca Livonijas mestru Pleten-

bergu par impērijas firstu. To apstiprina ari Augsburgas
reichstagā lēmums 1501. gadā, kurā teikts, ka virsmestrs

un mestrs ir valsts firsti. 1525. g., kad tika sekularizēta
Vācu ordeņa Prūsijas daļa un virsmestrs kļuva par Polijas
lēņu hercogu, viņš pārdod Livonijas mestram Hāriju un

Vīriju un atsakās no savām tiesībām mestra vietā saņemt
no impērijas rēgālijas. Tagad tiešam var būt runa par

Livonijas mestra iecelšanu firsta kārtā. Tāpēc 1530. gadā

flugsburgas reichstagā Pletenbergs saņem no Vācijas

ķeizara Livoniju lēņos un pats mestrs līdz ar to tiek

iecelts impērijas firsta kārtā. 1538. g. Livonijas mestrs

iegūst no ķeizara privilēģiju, ka viņš var lūgt investitūru

un rēgālijas 4 gadu laikā. Tiešām sākot ar 1530. gadu

Livonijas mestri vairākkārt investēti. 1548. g. reichstāgā

nosaka ordeņa pienākumus pret impēriju. Patiesībā viņš

tiek atsvabināts no visiem pienākumiem, sakarā ar drau-

došo karu ar Krieviju. Ordenim uzlika tikai pienākumu

maksāt 30 guldeņus valsts tiesas uzturēšanai. No visa ta

kļūst saprotams, kāpēc kad 1561. g. Livoniju sadalīja un

vienu daļu pievienoja Polijai, Polijas karālis slēdzot līgu-

mu atzina „non devocando sacri Romāni imperio m recto

dominio" — t. i. viņš pievieno sev Livoniju, neatņemot

Svētās Romas impērijas virsīpašuma tiesības. Pēdējais

mestrs Ketlers, kurš nāca par mestru 1558. g., izlietodams

novilcināšanas tiesības nav nekad par firstu investēts.

Tāpēc formāli viņš arī nebija nekāds firsts un no formāla

viedokļa pievienošanas akts nebij likumīgs.

Livonija kā valstu savienība — „Staaten-
bund".

Rīgas virsbīskapija bija lielākā no bīskapijām (260

kv. jūdzes). Viņa pastāvēja no 1186.—1563. gadam. Bīs-

kapu skaits 24, no kupem pirmais bija Meinhards un

pēdējais Brandenburgas markgrāfs Vilhelms.

Kurzemes bīskapija bija nākoša lieluma ziņa (180

kv. jūdzes). Viņa pastāvēja no 1234.-1583. gadam. Bīs-

kapu skaits 21', sēdeklis Piltenē.

Tērbatas bīskapija 1211.-1558. (170 kv. jūdzes).

Bīskapu skaits 20, sākumā sēdeklis Lealā,vēlāk no 1234. g.

bīskapija 1228.-1578 (140 kv

jūdzes). Bīskapu skaits 24, sēdeklis sākumā Leale, velak

HaPS
Zemgales bīskapija 1218.-1251. (apm. 120 kv. jū-
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dzes). Vēlāk pievienota Rīgas bīskapijai. Sēdeklis sākumā

Salaspils, vēlāk Mežotne.

Kopā bīskapiju territorija 40.000 kv. klm.

Rēveles bīskaps. Viņa baznīctiesiskais stāvoklis

ir savāds. Viņš piederēja pie Lundas (Dānijas) baznīcas
provinces. Rēveles bīskaps neskaitījās par firstu, bet vi-

ņam bija balsstiesības Dānijas reichstagā. Kā Lundas virs-

bīskapa sufraganam viņam piederēja pohtifikalijas Harijā
un Vīrijā. Ja nu formāli Rēveles bīskaps nebija ne impē-
rijas, ne Dānijas firsts, tad rodas jautājums, vai viņš vis-

pār bija zemes kungs. Jāsaka, ka viņš nav bijis zemes

kungs, jo viņam nebija territorijas. Viņam gan piederēja
galda muižas un bez tam ordenis maksāja

3/io no desmi-
tās tiesas bīskapa uzturam, bet vēlāk ordenis no šī pie-
nākuma atteicās. Attiecībā uz savām galda muižām viņš
nekad nav bijis zemes kungs, bet tikai grunts kungs, fā
tad līdz 1530. gadam Rēveles bīskaps ne formāli, ne

faktiski nav valsts firsts, pēc 1530. g. aiz pārpratuma
valsts firsts, bet nav zemes kungs, bet tikai grunts
kungs.

Ordenim piederēja 67.000 kv. kilometru liela terri-

torija.
Bīskapa Alberta laikā viņa lielā personība spēja sa-

turēt kopā visas šīs territorijas un tādā veidā radīt valstu

savienību. Pēc Alberta nāves šī faktiskā valstu savienība

izjuka un arī kad 1253. g. Rīgas bīskapiju pārvērta par

virsbīskapiju un virsbīskapam piešķīra metropolita tiesības

arī no šī laika nav ne faktiski, ne formāli ciešāku sai-

stību starp atsevišķām territorijām.

Ordeņa cīņa par savienotām valstīm.

Livonijas iekarošanas periodam no 1184.—1290. ga-
dam seko otrs periods no 1297.—1394. gadam, kuru var

raksturot ar nosaukumu „ordeņa cīņa par vienotu valsti".

Ordenis šai laikā cenšas faktiski panākt to, kā viņam trūks

juridiski. 1296. g. virsbīskaps Jānis 111 aizce|oja uz Fland-

riju ārstēties un pārvaldību pār Rīgas pilsētu nodeva vice-

mestram.

Tomēr še drīzi vien izcēlāš sadursme starp pilsētu

un vicemestru, kuras rezultātā Rīgas iedzīvotāji uzkāra

ordeņa pils komturu, vairākus brāļus, sagrāva ordeņa

pili un padzina ordeni no Rīgas. Atgriežoties no F and-

rljas virsbīskapam bija jārēķinās ar faktisko stāvokli un

tādēļ viņš noslēdza koaliciju ar pārējiem prelatiem. lo-

mēr ordenis viņus drīzi vien sakāva, saņēma gūsta pasu

virsbīskapu Jāni 111. Kad viņu beidzot atsvabināja, viņš

bēga uz Romu un tur mira.

Jāna 111 pēcnācējs bija francūzis Zozarnus, kur u ie-

cēla 1300 gadā, bet 1302. g. viņš atstāja Rīgu un aizgāja

uz Lundu.
,_ _.

, ~ [_•.«_

Pēc tam bīskapa sēdekli piedāvāja skandinavietim

Grantam, bet tas atteicās.

Laikmets 1304.—1419. g raksturojams ar to ka virs-

bīskapi pa lielākai daļai nedzīvo Rīgā, bet valda no ār-

zemēm. Viņi ir valsts galvas - gastrolier. kup dzīvo

toreizējā pāvesta galmā Aviņjonā, kur ar 3 no ta laika

virsbīskapiem miruši. Bez tam 1 m.r.s
Roma un 1

jegQst

Dauoavgrīvas klosteri un tur ierīko komturēju. o> iegu-

vuma dēļ izceļas ilgstošs pilsoņu karš un jaunais virs-

bīskaps Fridrichs, ku Fš farmāli valdīja 1304-41. g., jau

savas valdības sākumā devās pie pāvesta un pec tam

tikai 2 reizes atgriezās Livonijā uz īsu laiku.

Vina paraugam sekoja viņa pēcnācēji un virsbīska-

piju šai'laikā pārvaldīja domkapituls. Tā ka virsbīskaps

nedzīvoja savā zemē, tad sākās bezgalīgas prāvas starp

ordeni un virsbīskapu. Raksturīgi, ka 1312. g. pavests

sūta savu inspektoru Francisku Demoliano, lai tas uz

vietas nopratinātu attiecīgās personas. Nopratināšanas

protokols aptver 230 faktus un ir 25 metrus g_ars UJ
pergamenta rakstīts. No tā var spriest, kādas prāvas ta,
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laikā ir vestas, lai nokārtotu attiecības starp ordeni un

virsbīskapu.
Vācu ordeņa politika bija pavisam vienkārša, flr

militāro spēku viņš rīkojās Livonijā, ar finansēm Romā,
vai flviņjonā. Tāda kārta radās šāds stāvoklis: Rīgas pil-

pēc 6 mēnešu apsēšanas, 1330. g. bija jāpadodas
un jāapsola ordenim uzticība, jāsolās uzcelt jaunu pili,
pils komturam jāsola dot vietu Rīgas rātē un jāsolās iet

ordeņa kara gaitās. Par zirni tam, ka Rīgas pilsētas pat-
stāvība ir lauzta, pilsēta bija spiesta savos mūros izlauzt
lielu

caurumu, pa kuru iejāja mestrs ar savu kavalēriju
pilsētā. Sim līgumam bija ļoti liela nozīme, bet tas nav

vienīgais panākums. Kad pāvests Klements VII Sāmsalas—

Vīkas bīskapa sēdekli piedāvā Parizes universitātes vice-

kancleram Henrijam, tas atbild, ka „uz tik barbarisku
zemi, ar tik rupjiem ieradumiem un prastu ēdienu, viņš
nevēloties iet par bīskapu".

Tālāk virsbīskapam Jānim šai laikā nācās atstāt virs-

bīskapiju tāpēc, ka viņš bija noslēdzis līgumu ar leišiem
un krieviem, ka tie okupēs virsbīskapijas pilis. Lieta tā,
ka ordenis bija aizdevis naudu virsbīskapa vasāļiem un

par ķīlu pieņēmis viņu muižas. Kad nu ordenis dabūja
zināt par šo lietu, viņš okupēja virsbīskapiju un pāvests
steidzīgi pārcēla virsbīskapu par flleksandrijas patriarhu.

Šai laikā, kad virsbīskaps Jānis IV politiski padarīts
auksts, pāvests Bonifacijs XI formāli izdara virsbīskapijas
inkorporāciju. Ar t. s. inkorporācijas bullām viņš 1393.—

94. g. nodibina šādu stāvokli: par Rīgas virsbīskapu viņš
ieceļ virsmestra Valenrodes brāli, kurš pieņem vārdu

Jānis V, atļauj viņam iestāties Vācu ordenī un nosaka,
ka neviens nevar uz priekšu ieņemt garīgu amatu virs-

bīskapijā, pirms viņš nav iestājies Vācu ordenī. F\r visiem

šiem aktiem viņš pārvērš Rīgas virsbīskapiju it kā par
Vācu ordeņa sastāvdaļu.

1394. gadā mēs tā tad varam runāt par vienotu

Livonijas valsti. Bet šai laikā sākas arī lūzums. 1397. ga-
dā izbeidzas karš starp ordeni un Tērbatas bīskapu.
Miera līgumu slēdz Danskā un ar to faktiski samazina

tam no liela svara Ir tas, ka Vācu ordenis

dlpfoma.Uk. dienas,.. B-^*-J*J*«•„ "g„g

maksu". Sais gaaos _

t nobeidzās

rigās lietās domkap.tuls, laicīgas mestrs, nr

viens laikmets Livonijas iekšēja vēsture.

Landtāgs.

Jaunais periods

kurš valdīja kā Jān.s V no 1418-24. gadam

dīšanas laiks ir ļoti spožs. Jan.s VII bja |otMzgl.

kanonisko un romiešu tiesību doktors, o^°f|kaciJas

va7uzskatīt par

1422. g- šis landtāgs likumu,

un bez tam pieņēma Limbažu

ievedot pilnvērtīgu marku Tai P«f» ™~L9

ar Livo-

landtagā vidējās bruņinieku tiesības p

nijas statūtu grimētu. Lai gan JU£
mira

vidū, tomēr jadoma ka uz

.
J

. tarp ku.

gada oktobrī izstrādāt svart9'e^
fiem ievērojamākie ļ v t t Politiskā
kārtību, izbēgušo parādnieku I P>^anu v. t. t.

,aukā Jānis VI panāca to, k* Jf3 *

atsvabināja virsbīskapu no Vācu ordeņa
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Šai sakarība nodibinās arī landtāgs. Lai gan landtāgs,
tāpat kā reichstags, avotos tiek minēts daudz vēlāk, to-
mēr šai laikā šis institūts nodibināts. Vēl ilgi Livonijā
landtāgu sauca par „Tage der Herren diesen Landes
oder gemejne Landesherren Tage", vēlāk ,gemeine Lan-

destage". Šis pēdējais termins minēts g. Ko uzskatīt

par landtāga dibināšanas gadu, par to ir dažādas domas.
Gornetz domā, ka tandtaga dibināšanas gads ir 1422.,
bet jāsaka, ka šādi institūti nekad nenodibinās ar zināmu

likumdošanas aktu noteikta gadā, tāpēc vispareizāki land-
tāga dibināšanu datēt ar flmgundi jeb Jāņa VI valdīša-
nas laiku. Te spēlē lomu daudz un dažādi ppstākļi. Pēc
1410. g. Tannenbergas kaujas Vācu ordeņa stāvoklis bija
saskaldījies, sākās naudas kursa sabrukums un nauda
kļuva mazvērtīga. Tāpēc šai laikā no ļoti liela svara bija
tas, ka še nometās uz pastāvīgu dzīvi tik ievērojams
virsbīskaps, ap kuru sāka koncentrēties opozīcija, ko bija
iemantojis Vācu ordenis, flp Jāni VI grupējās prēlāti,
Rīgas pilsēta un citas mazākās pilsētas un kārtas.

Pēc Jāņa VI valdīja virsbīskaps Blankenfelds. Vfņš
1526. g. devās uz ārzemēm un 4 gadus nebija Livonijā.
Šai laikā landtāgi netika sasaukti. Tam protams ir arī

citi iemesli, bet bez šaubām aktīva virsbīskapa klātbūtnei
bija izšķiroša nozīme. No 15. g. s. pirmā ceturksnī noti-

kušiem landtāgiem kā ievērojamākie jāmin 3, proti 1419.,
22. un 35. gada, kuri notikuši Valkā. 1422. g. landtāgs
ievērojams ar to, ka še nolēma landtāgus sasaukt ikga-
dus. 1435. g. landtāgs ievērojams tādēļ, ka še:

1) visas 5 territorijas apņēmās saskaņot savus soļus
politiskā laukā, noslēdzot savienību uz visiem laikiem,

2) nolemj, ja izceltos strīdi starp atsevišķām territo-

rijām, tad tie izšķirami šķīrējtiesas ceļā.
3) ja uzbrūk no ārienes, tad visas territorijas apņē-

mās kopīgi aizstāvēties,
4) ka nevienam Livonijas kungam nav tiesibas uz-

sākt uzbrukuma karu.
Tā tad šai landtāgā tiek valsts tiesīgi konstruēta

Livonijas konfederācija jeb savienotās valstis. Land-

taqs izdeva nevien likumdošanas aktus, bet ari izšķīra,
strīdus un nolīdzināja visus iekšējās un ārējas politikas

jautājumus. Visus landtāga lēmumus formulēja ka līgu-

mus „Landeseinigung", kas noslēgti uz ilgiem laikiem..

Tāpat kā tagad starptautiskos kongresos, lēmumus land-

taqā nepieņēma ar balsošanu, bet kompromisu ce|a.

Spaidu orgānu nebija. Landtāgus sasauca virsbīskaps un

mestrs kopīgi, pie kam virsbīskapam piederēja zināmas,

prerogatīvas sava stāvok|a dē|. Viņš landtāgā prezidēja.

Izņēmums, ka mestrs sasauca landtāgu viens pats bija

1525 g sakarā ar reformāciju. Jau 1422. gada landtāga

blakus zemes kungiem ieradās arī pilsētu un vasa|u

priekšstāvji, bet tikai 1435. g. šie kārtu prieksstavj. uz-

stājās kā līdztiesīgi valsts satversmes atzīts faktors, kup.
līdz ar zemes kungiem paraksta pieņemtos lēmumus. Ja

apskatam kādā kārtībā seko šie paraksti, tad redzam kas

landtāgos piedalījās. 1435. g. landtāgā piedalījās:

1) virsbīskaps. Tērbatas, Sāmsalas-Vīkas, Kurzemes

un Rēveles bīskapi, .

3) prāvesti, dekāni un domkapituli no visam minē-

tām bīskapijām,
3) ordeņa mestrs ar saviem pavēlniekiem,

4) virsbīskapijas, Tērbatas, Sāmsalas, kā ari Hanjas

un Vīrijas bruņniecības priekšstāvji (no citurienes ne),
_

t 5) Rīgas,' Tērbatas un Rēveles birģermeisten un ra-

es priekšstāvji.

Sākot ar 15. g. s. varam teikt, ka landtāgos pieda-

lījās 4 grupas, jo domkapituli pievienojās bruņniecībai.

Padodoties Polijai Livonijas priekšstāvji ziņo firstam

Radzvilam, ka lēmumus landtāgos tagad pieņem ne pec

terriSrijām, bet pēc kārtām 4 kambaros jeb kolleģ.jas

Viena kārta no visām territorijām sastāda vienu kOriju

un tādu kūriju esot 4:
_

1) virsbīskaps kopā ar Tērbatas, Sāmsalas, Kurzemes

un Rēveles bīskapiem,
hmninie-

-2) mestrs ar saviem pavēlniekiem un bruņinie

kiem,
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3) visas Livonijas muižniecība kopā ar t. s. bīska-
pijas padomēm, kurās iegāja arī domkapitūli,

4) Rīgas, Tērbatas, Rēveles, Pērnavas, Cēsu Val-
mieras, Narvas, Vīlandes un Kokneses pilsētu rātes un

viņu priekšstāvji.
Tāds stāvoklis tā tad bija 1562. gadā un jāsaka, ka

vīns ir analogs Vācijas reichstagā četru kūriju sistēmai.

Zemes padome — „Landesrat".

Zemes padome kā tiesnešu un valdības kollēģija
blakus karaļa priekšstavim vispirms minēta 1282. gadā
Harijā un Vīrijā. Viņa sastāvēja no 12 locekļiem un ka-

raļa vietnieka. Pievienojot Hāriju ordenim zemes padome
palika, tikai karaļa vietnieka vietā nāca mestra vietnieks,
no Hārijas Rēveles komturs un no Vīrijas Vezenbergas
fogts. Par augstāko tiesas instanci zemes padome izvei-

dojās vēlāk. Valdemāra Ērika tiesību 44. pants nosaka,
ka zemes lietas var pārsūdzēt tikai zemes padomē, flrī

pārejās Livonijas territorijās pakāpeniski izveidojās zemes

padomes.
Jau 14. g. s. bīskapijās sastopamas bīskapiju pa-

domes — „Stiftsrat". Vispirms bīskapijas padome mi-
nēta Tērbatas bīskapijā 1385. g. un Rīgas virsbīskapijā
1422. g. Sākumā padome bija valdības kollēģija, līdzīgi
tagadējām ministrijām, bet ne tiesu iestāde. 1471. gadā
pirmo reizi Tērbatas bīskapijās padome apliecināta kā

tiesu iestāde, Rīgā tas pats 1486. g. Šai laikā padomes
techniskais nosaukums bija „Der sitzende geschvvorenen
Rat", jo padomes locekļi deva zvērastu. Vārds .sitzende"
nozīmē to, ka viņa bija pastāvīga kollēģija, pretēji land-

tāgam, kas darbojās periodiski. 1486. g. Rīgas virsbīskaps
Miķēlis Hildebrants vēlēšanu kapitulācijās apsola, ka zvē-

rināto padomi vēlēs no visām 3 grupām, t i. domkapi-
tula, vasaļiem un Rīgas pilsētas. Pirms tam padome sa-

stāvēja no domkungu un vasāļu priekšstāvjiem.
Kā redzams, tad domkapituls kā patstāvīga iestāde

Ir zaudējis savu politisko varu un tikai viņa priekšstāvji
iegāja bīskapijas padomē.

Sāmsalas bīskapijā sāda padome minēta 1507. g„
par Kurzemes bīskapiju nekas nav zināms.

Ordeņa zemēs, izņemot Hāriju un Vīriju zemes pa-
domes nodibinātas vēlāk kā bīskapijās. Pletenbergs ir

aicinājis vasāļus kā padomniekus pie lietu izšķiršanas.

KādsJs22. g. dokuments runā par .mūsu cienījamo pa-
domi". 16. gadu simtenī šīs padomes techniskais no-

saukums ir „Der sitzende Rat", kurš pirmo reizi oficiāli
minēts 1550. g., bet faktiski jau agrāk.

Ordeņa padomēs jāizšķir 4 periodi:
1) pie virsmestra bija virspadome,
2) ārējā padome,
3) iekšējā padome,
4) t. s sēdošā (sitzende) padome.
Tikai pēdējā bija reprezentētas kārtas.

Zemes kundzība.

Zemes kungs — „dominus terrae" ir viens no

faktoriem, kas veido vidus laiku vēsturi. „Dominus" ap-
tver privātu kundzību publisko tiesību laukā. Kungam —

„dominus" bija nepieciešams nekustams īpašums. Ja šī

īpašuma viņam nebija, tad viņš bija tikai valsts ierēdnis.

Tad viņš ir tikai grunts kungs kā piem. Rēveles bīskaps.
Tai momentā, kad kāds grāfs nav vairs valsts ierēdnis un

tiek atraisīts no ierēdņa solījuma, bet sāk amatu izpildīt
pats ar savām tiesībām —

„zu eigenem Rechte", šai mo-

mentā viņš pārvēršas, vai nu par privātu personu, vai par
valsts galvu. Ļoti raksturīgi, ka savu „imperium" grāfs
saņem no kara|a, vai ķeizara nevis ar kaut kādu admi-

nistrātīvo tiesību, vai valststiesisku aktu, bet ar immobi-

liartiesisku aktu, vai nu lēņa ķīlas, vai cita kāda darījuma
veida. Tomēr ar to publisko tiesību matērija ir palikusi
ta pati.

No juridiskās formas viedokļa „dominus" saņem no

valsts pilnvarojumu tādās formās, kādās parasti notiek
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darījumi ar „dominium", t. i. ar vienu no īpašuma vei-

diem. Tā tas ir pēc formas, bet pēc būtības „dominus"

saņem .imperium".
No lēņtiesiskās formas viedokļa mēs šķirojam „do-

minium directum" un .dominium utile". „Dominium di-

rectum piekrīt karalim, vai ķeizaram, bet „dominium utile"

impērijas firstam. Bet arī pašam firstam ir it kā divas

sejas. Attiecībā uz saviem vasaļiem viņš ir „dominus di-

rectus", bet attiecībā pret karali viņš ir „dominus utilis".

Arī vasaļi attiecībā pret zemākiem vasāļiem ir „domini

directi", bet attiecībā pret lēņu kungu katrs vasālis ir

„dominus utilis".

Tāpēc mēs varam runāt par lēņu hierarhiju. Ja ap-

skatam to, kas bija pirmāk. vai kundzība par personām,

vai kundzība par lietām, tad redzam, ka kundzība par

ļaudīm ir daudz senāks institūts kā kundzība par zemi.

Tāpēc arī termins „dominus terrae" vēl neliecina, vai „do-

minium" ir „directus", vai „utile".

Vācu forma izšķir „Herr am Lande". Tāpēc kungam

pieder Jmperium" par ļaudīm, bet ne par zemi un viņš

neiegūst nekādu civiltiesisku titulu attiecībā uz privātīpa-

šumu. Šī iemesla dēļ arī zemnieki pēc vācu okupācijas

nezaudēja īpašuma tiesības. Šāds zemes kunga stāvoklis

pret territoriju nav nekādā ziņā pielīdzināms grunts kunga

stāvoklim attiecībā pret gruntsgabalu.

Latvijas tiesību vēsture.

(Pēc lekcijām lasītām Latvijas Universitātē).

26. lekcija.

Sakarā ar to rodas jautājums, kad iestājas tas mo-

ments, kad grāfam nodotais pārvaldes un tiesas iecirknis,

viņa „impenum" novads pārvēršas par valsti. Bieži vien

„imperium" pastāv tikai no juridiskās doktrīnas viedokļa,
bet no varas viedokļa nē. To redzam ari vidus laikos

Vācijas impērijā. Še valsts galva bija ķeizars, kūrfirstu

kollēģija un reichstags, bet līdz pat 1495. gadam viņi bija
bez jebkādām dzīvības zīmēm. Tomēr šeit, kamēr im-

pērija pastāvēja juridiski, neviens firsts nevarēja no tās

atteikties. Ja viņš mēģinātu to darīt, tad viņš kļūtu par

noziedznieku.

Te nu vietā ir jautājums, kad kāda impērijas firsta

territorija ir tik tālu konsolidēta, kad viņu var uzskatīt

par valsti.

Jāsaka, ka še pirmā vietā ir valsts varas vienības

princips, kurš labi formulēts pazīstamajā izteicienā „l'etat

„Augstskola Māja" Nr. 54.

Tiesību zinātņu noda|a.
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se est moi" — valsts tas esmu es. Tā var teikt katrs

..dominus terrae", jo viņa persona ir pirmā fāze, kurā

sakopotas kopā dažādas lietišķas un personiskas tiesības,

ar kurām territorija iegūta.
Otrs tikpat patstāvīgs princips ir „terra" — ze-

me. Ja apskatam 13. g. s. līgumus starp vāciem un

latvju ciltīm, tad tur uzsvērts, ka «joprojām paliek spēkā

Latvijas un Igaunijas zemes tiesības un ieradumi". Pro-

tams, ka zemei pašai par sevi nevar būt nekādu tiesību

un ieradumu, bet zeme šeit nozīmē iedzīvotājus. Arī

Sakšu spogulī vārds „Land" simbolizē iedzīvotājus pret-

statā tiesas kungam. „Dominus" un „terra" ir 2 patstā-

vīgi konstruktīvi fakti. Viņus nevar pielīdzināt dažādiem

valsts orgāniem, bet viņi ir viens no otra neatkarīgi valsts

tiesiski subjekti, kuri gan savā starpā vienojas, saskaņo

savu darbību, bet kopā nesaplūst. Tāpēc mēs runājam

par duālismu un vidus laiku valsti saucam par „Stā'nde-

staat" — kārtu valsti.

Mnglo-sakši vēl 20. g. uzskata valsti par individa

ienaidnieku un ja pēc sakšu tiesībām katram individam

pieder subjektīva publisko tiesību sfaira, kura garantē
brīvību un kurā valsts orgāni nedrīkst ielauzties, tad tas

ir viens no rakturīgākiem piemēriem, ka valsts duālisms

pastāv vēl tagad. Jo mazāka valsts, jo viņa ir mazāk

aktīva, mazāk darbīga.

Tāpēc ja juridiski ņemot Kurzemes bīskapijā sava

laikā bija zemes kundzība, tad faktiski viņa nemaz nebija

valsts tāpēc, ka visas tās iespējas faktiski darboties, ku-

ras raksturo valsti un viņas orgānus, Kurzemes bīskapam

bija ņemtas un viņš atradās Vācu ordeņa okupācijā.

Vispār' uz vidus laiku' neskaitāmām territorijam attieci-

nāms pazīstamais vidus laiku izteiciens: «šie kungi nav

galvas, bet tikai kāpostu junkuri". Viņas gan juridiski

bija valstis, bet faktiski nē.

Feodālisms.

Vārds „feods jeb feuds" — „feudum" parādās vis-

pirms 10. g. s. sākumā Dienvidfrancijā. No turienes vīns

iespiežas Itālijā un Francijā. Sākot ar 11. g. s. viņu lieto

blakus vārdam „beneficium", bet 13. g. s viņš pilnīgi

izspiež „beneficium" no apgrozības. Kāda nu ir šī lielā

pasaules iekarotāja etimoloģija nav skaidri zināms. Domā,

ka viņš saistāms ar ģermāņu „Fie" — lopi, nauda, flr

to pa daļai saskan arī tas, ka vārdu „feods" vispirms

attiecināja uz zemnieku lēņiem. šo vārdu atvasina

no gotu „faginon" — baudīt, lietot. Sai nozīmē šis jē-
dziens saistāms ar latviešu jēdzienu.

Visstingrāki feodālisma sistēmu norobežo vācieši,

bet citās Eiropas valstīs viņu jauc kopā ar lēņu sistēmu.

Pazīstamais vācu vēsturnieks fon Belovs ieteic šķirt šos

jēdzienus un terminus. Viņš saka, ka feodālisms ir pla-
šāks jēdziens kā lēņu sistēma un viņu izcelšanās laiks ir

dažāds Lēņu sistēmas iespaids uz valsts satversmi Vā-

cijā izbeidzas tad, kad sākās feodālisma iespaids. Tas

12. g. s. beigās.
Šai laikā var runāt par lēņu sistēmas sabrukumu

un sākās feodālisma klasiskais laikmets. Feodālismu no

valsts tiesību viedokļa vislabāki raksturo tas, ka zemes

kungi un firsti piesavinās publiskās tiesības, sevišķi rē-

gālijas. Ja Vācijā lēnis sākumā bija galvenais šo publisko

tiesību atsavinājuma veids, tad vēlāk viņu izspiež citas

formas, proti ķīlu darījumi Tā tad bruņnieciskā lēņa

vietā stājās pilsoniskā veikalnieciskā ķīla. Publiskajās tie-

sībās lēņu attiecības nodibinājās tikai Kārļa Lielā un viņa

pēcnācēju laikmetā. Sabrūkot Romas valstij sabiedrība

pārvietojās uz lēņu iekārtas pamatiem.
Lēņu iekārtas sākumu Rietumeiropā skaita ar 6. g.

s. un raksturīgi, ka šī iekārta vispirms izveidojās privjtā
dzīvē, proti dažādos līgumos par zemes izlietošanu. No

12. līdz 15. g. s beigām var runāt par feodālisma laik-

metu un šai laikā lēni atvieto ķīlas darījumi. To nevar

teikt par Livoniju, jo viņā kā kolonijā kā politiskie, ta

juridiskie notikumi nokavē. Tāpēc arī, ja Vācijā, |ēņu
iekārtas sabrukums iestājas 12. g. s beigās un 13. g. s.

sākumā, tad Livonijā sākās lēņu iekārtas ziedu laiki.

Feodālisms ir plašāks jēdziens. Še valsts satversmi
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feodalizēja ar dažādu institūtu palīdzību. Viens
no tā-

diem ir t. s. „immunitāte". Tā ir privilēģija, kuru deva
karalis kādam lielmanim, ka nevienam valsts ierēdnim

nav tiesības viņa territorijā, piemēram, piedzīt nodok|us,
iesaukt kara v. t. t. Valsts tiesībās immunitāte radīja
pilnīgi to pašu sistēmu, ko kanoniskās tiesībās eksempcija.

Tālāk feodālismu raksturo biedrošanās brīvība. Lie-
kas, ka arī tagad visā pasaulē pastāv biedrošanās brīvība,
bet vidus laikos viņai bija citas formas un mērķi. Toreiz'
biedrošanās mērķis bija feodālizēt valsti, t. i.' saskaldīt,
sadrupināt vaists varu un valsts varas rēgālijas sabāzt
savās kabatās.

Tādas biedrošanās klasiski paraugi ir cunftes, ģildes,
bruņniecības korporācijas, pilsētas un pilsētu savienības.

Šādām savienībām bieži vien bija lielāks spēks kā impē-
rijai, piem. Hanzai. Tāpat liels spēks pilsētās bija cunf-

tes un ģildes, jo personas, kas nebija cunftes vai ģildes
locek|i nevarēja tirgoties, vai nodarboties ar amatu.

Formulas veidā tipiskākās feodālās iekārtas pazī-
mes varētu raksturot šādi:

1) Oikonomiskā laukā feodālismu raksturo naturālā

saimniecība un lauksaimniecība.

2) Sociālā ziņā tas, ka lielgruntniecība savienota ar

sīksaimniecību, jo visus ienākumus dabū no klaušām un

zemnieku nodevām.

3) Tiesiskā ziņā lieli novadi nav īpašumi civiltiesību

nozīmē, bet gan „ius m re", t. i. lietu tiesību nozīmē. Ja

īpašumu parasti sauc par alodu, tad lielgruntnieku tiesī-

bas varēja saukt nevis par alodu, bet par feodu, t. i. ne-

vis īpašumu tagadējā nozīmē, bet lēni.

4) Militārā ziņā feodālismu raksturo tas, ka zemturī-

ba obligātoriski saistīta ar kapa klausību. Zemi izdeva

lēņos tam, kas apņēmās par šo zemi kalpot ar bruņotu
kara zirgu. Tā tad bruņniecība un zemturība bija saistīta

kopā.

5)Polītiskā ziņā šais immobiliārtiesiskās lēņu formās

tika nodotas nevien tiesības uz gruntsgabala ienākumiem,
bet arī publiskās tiesības, proti tiesas vara. Šī institūta

atliekas uzglabājušās arī latviešu valodā. Jau tas vien, ka

tagad pagastu bieži vien sauc par valsti, ir atliekas no

feodālās iekārtas, kad tiešām katra vasāļa muiža bija

valsts. Tāpēc ja zemnieki runāja par kungu, tad šis jē-

dziens izpaudās kā „domjnium directum".

Lēņu iekārta.

Lēņu tiesību būtība ir tā, ka še nekustama īpašuma

valdījums rada personīgas dabas pienākumus, jeb citiem

vārdiem, amats un zeme ir cieši saistīti kopā. Tāpēc arī

lēņu iekārtas sākumā bija tā, kas amatu vairs nespēja

pildīt, tam arī atņēma zemi. Juridiski to var precizēt vien-

kārši un teikt, ka lēņu iekārtā lietišķās tiesības ir saistītas

ar personīgām tiesībām.

Vispār lēņu tiesību jautājums ir ļoti grūts. Hans

Fors, ka še ir 2 dažādi institūti, kup agrāk pastāvējuši

atsevišķi, un tikai zināmā vēsturiskā momentā krustojušies

un savi'jušies kopā. Tālāk viņš saka ka lēņu tiesību per-

soniskais elements esot ģermāņu tiesību institūts un lie-

tišķais elements esot romiešu tiesību institūts. Sī teorija

nav pierādama. Pirmkārt tādu nacionālu elementu meklē-

jumi ir nevietā, jo lēņu iekārta pastāvējusi arī ārpus Eiro-

pas, kur nav bijuši ne romieši, ne ģermāņi.

Arī austriešu vēsturnieks Dobšs nāk pie slēdziena,

ka Eiropā šie institūti vēsturiski
_

nekur un nekad nav

bijuši šķirti. Viņš saka: .Nemaldināsim sevi, šī šķirošana

bija gan vajadzīga teorētiski, lai apskatāmās tiesiskās at-

tiecības varētu labāki juridiski formulēt, bet īstenībā šie

elementi vienmēr ir bijuši kopā."

Ja mēs lēņu tiesības nedalām no šī vispārīga, plaša

formulējuma viedokļa un sakām, ka te lietišķās tiesības uz

zemi uzliek personīgas dabas pienākumus, tad varam

teikt, ka ļēņu tiesības bez šaubām pastāvējušas arī ārpus

Eiropas.
Šai pasā formulējumā lēņu sistēmas pazīmes varam

atrast slavenajos Hamurapi likumos jau 2000 gadus pr.
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Kristus, Arī Japānā lēnu tiesības pastāvēja līdz pat 1872. g.,

tāpat lēņu tiesību pazīmes pierādītas Turcijā, Ēģiptē, senā'
Meksikā, Grieķijā un citur. Tas liecina, ka kaut kādi naci-
onālo tiesību elementi jāmēģina izmest ārā. Saprotams
katrā valstī lēņu tiesībām bija savi īpatnēji ir laikmetiski,
ir nacionāli institūti.

Mums no svara tikai lēņu tiesību vācu konstrukcija,
še ir bijušas spēkā, izņemot Hāriju un Vīriju, kur

zināmu lomu spēlējušas arī dāņu lēņu tiesības.

Lēņu tiesību lietišķais pamats ir galvenā kārtā zeme,

pie kam raksturīgi, ka šī zeme tiek juridiski uzsvērta kā

~dominium duplex". Tikai 19. g. s. sākumā, vai 18. g. s.

beigās sāka runāt par t. s. dalītām īpašuma tiesībām.

Lēņu iekārtas sakne meklējama 8. g. s. franku valstī.
Šai |aikā katoļu baznīca bija galīgi sabrukusi. Garīdznieki
vairāk sēdēja zirga mugurā un vairāk nodarbojās ar va-

nagu medībām kā ar Baznīca bija pa-
likusi nabaga kā garīgi, tā materiāli. Šai baznīcas sabru-

kuma laikā Karolingu valdnieki atcēla no amata vairāk

kā 20 bīskapus. Bez tam viņi 793. un 794. gada lēmu-
miem uzlika par pienākumu visiem, kas bija nelikumīgi

piesavinājušies baznīcas īpašumus, atdot tos atpakaļ. Šai
laikā franku valsti sāka apdraudēt mauri un tādēļ nolēma

daļu no šīs baznīcai atņemtās zemes sekularizēt, padarīt
par laicīgu mantu un paturēt to valsts rokās, lai ar ši

īpašuma palīdzību organizētu kara spēku cīņai pret mau-

riem. Tā kā toreiz kapa spēks bija kājnieki, bet arābiem

bija pirmklasīga kavalērija, tad franku armiju vispirms
vajadzēja pārvērst par kavalēriju.

Protams juridiski šie īpašumi joprojām skaitījās baz-

nīcas īpašumi, bet valsts tos bija paņēmusi tikai pagaidu

lietošanā, lai radītu stipru armiju. Šo baznīcas īpašumu

turētāji bruņinieki maksāja baznīcai desmito tiesu un tā-

pēc arī šo sauca par „beneficium" — labdarījumu. Tagad

nu radās „domnium duplex". Juridiski zeme piederēja

baznīcai, bet faktiski viņu izlietoja valsts. Protams drīzi

aizmirsa, ka šīs zemes kādreiz bijušas baznīcas zemes un

tā radās doktrīna, ja kur ir kādas leņa jeb benefices zemes,

tad tās ir valsts zemes.

Šīs zemes lietošanas veids spiedās iekšā ierēdniecība,

t. i. grāfu un hercogu starpā. Šis process iet vel talak un

pat sīki amatnieki sāka savas attiecības ar kādu kungu

nokārtot pēc lēņu parauga. Ja sākuma par „vasus" sauca

kūpu katru kalpu, tad tagad „vasallus" kļūst par dižciltīga

kalpa nosaukumu. Ja nu 8. un 9. g. s. šis process sākas,

tad zināms viņš neapstājās, bet gāja tālāk un turpinājās

līdz pat 12. g.' s. Šo procesu sauc par feodalizaciju.

Šai feodālizācijas procesā jāņem vērā 3 raksturīgas

lēņtiesiskas pazīmes:
1) Lēntiesības, atšķirībā no tagadējām civiltiesībām,

lielu svaru 'liek uz hierarchisko principu un pārkārtošanu

rangos. Šo lēntiesisko hierarchiju viemēr konstruē pirami-

des veidā, pie' kam pastāv zināmi leņu kundzības kāpšļi.

Katram ir stingri ierādīta vieta, bet piramīdes galotnē at-

rodas karalis, vai ķeizars. Zem viņa stāv vasāļi stingri for-

māli noteiktās pakāpēs, kuras visās ceremonijās stingri

ievēroja. .

Virs karaļa vēl kaut kur mākoņos stāv Dievs, ois

uzskats uzglabājies vēl Manceļa sprediķu grāmata 18. g. s.

Arī daudzās tautas dziesmās redzam šo pašu leņtiesisko

doktrīnu. „Visa laba zeme ir Dieva zeme". Ja kads grib

dabūt zemi, tad tam jātura kāpslis Dievam kāpjot ku-

meļā. Arī Dievs ir šāds feodāls suzurens un tāpēc zem-

nieks domā, ka tikai tad viņam tiesības uz zemi, ja viņš

turējis Dievam kāpsli. Lēņtiesiska hierarchija še pārgā-

jusi tautas tiesiskā apziņā un pārliecībā. Tomēr, ja no

lēntiesību viedokļa visa lēņu zeme ir valsts zeme,
tad no

kanonisko tiesību viedokļa viņa vienmēr ir tikai Dieva

zeme.

2) Tiesības valdīt par zemi ir tikai publiskas kal-

pības dēļ. Tādēļ arī, kad latviešu zemnieki ar muižnie-

kiem prāvojās kāda sīka nenozīmīga pļavas gabala dēļ,

tiem pēc procesa noteikumiem vajadzēja apzvērēt savas

tiesības. Šī zvērasta formula parasti sākās vārdiem: „Es

turu šo savu, no Dieva izkalpotu, zemi tik un tik paau-
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dzes". Arī lielie leimaņi pastāvīgi atsaucās uz to ka vini
savas muižas izkalpojuši. Saprotams, ka zemturlbu var

saistīt kopa ar kara klausību tikai tur, kur ir naturālā
saimniecība Tai momentā, kad valsts vairs nespēj sa-

viem ierēdņiem maksāt graudā, bet dod tiem zemi, sākās
lēņu iekārta.

Tāpēc raksturīgi, ka lēņu iekārta pastāv gandrīz visā

Eiropa, tikai ar dažādām gradācijām. Tā piem. Anglijā
lēņu tiesības gandrīz nemaz neiespiežas administrācijā un

justīcija un arī no armijas pamazām spiežas laukā.
Negātīvas dabas piemērs ir tas, ka Romas impērija

sabruka, kad viņas provincēs nodibinājās lēnu iekārta.
Se lēņu iekārta pastāvēja „pro bono publico".

Personiskās uzticības princips. Šis jautājums
bieži vien piedod lēņtiesiskām normām juridiski neaptve-
ramu un gputi formulējamu institūtu nozīmi. Lēņu tiesību
sistēmā viņš ievirza emocionālo momentu. Kas lauza
uzticību lēņa kungam, to uzskatīja par zemāku cilvēku
kā pārējie. Gods bija pamatprasība, lai kāds varētu stā-
ties leņtiesiskas attiecībās. Arī ar bruņinieku ordeņiem
daži vēsturnieki saista uzticības solījumu kā galveno' no-

teikumu. Citi turpretim par galveno uzskatīja reliģiskās
'dejas, kas toreiz valdīja krusta kaps. To pa daļai ap-
stiprina arī tas, ka 18. g. s. beigās, kad atslāba reliģiskā
enerģija, sāka šķobīties arī lēņu tiesību pamati.

No otras puses lēņu tiesību sabrukšana stāv sakarā

ar to, ka 13. g. s. Vācijā notika impērijas saskaldīšanās

territorijās. Tai momentā, kad ķeizars, vai karalis no-

gāzās no lēņtiesiskās hierarchijas piramides, lēņu tiesības
kļūst par territoriālām tiesībām, jo tiek sarauta saite, kas

saistīja lēņa vīru ar karali kā impērijas piederumu. Šai
momentā rodas arī jauns princips, proti katrs lēņu vīrs

var savu lēni izdot tālāk (infeodācija).
Trešais lēņu tiesību sabrukuma iemesls ir tas, ka

ieviešas paradums lēņu dienestu atvietot ar kādu citu

lietišķu elementu, piem. naudu. 1158. g. Fridrichs I

Ronkaijas laukos izdod lēņu likumu, pēc kura katrs va-

salis, kas negrib iet kara gaitās, var sūtīt savu vietnieku.

vai ari 1/2 gada laikā atbrīvoties no lēņa. Lēņu tiesības

tomēr vēl 12. g. s. ir vienīgā forma, kurā notiek saim-

nieciskie darījumi.

Lēņu tiesību kodifikācijas.

Pirmie lēņu tiesību kodifikācijas mēģinājumi lēņu
likumu veidā ir sekosi:

1037. gadā ķeizara Konrāda laikā, 1136. gadā

ķeizara Gotharda 111 laikā, 1154. gadā ķeizara Fridricha I
Barbarosas laikā.

Uz šiem lēņu likumiem izaug juristu privāti darbi.

1) Viens no tādiem ir 12. g. s. „Auctor vetus dc

beneficiis". (Še lēņe. vietā lieto beneficijs)

2) 1235. g. Eike no Rebgovas ciema sarakstīja ..Sakšu

spoguli".
Šai tiesību grāmatai ir vaiīāki avoti: Magdeburgas

bīskapijas tiesu prakse, Kārļa Lielā uzdevumā sastāditās

zemes tiesības, Fridricha Lielā lēņu tiesības un citi.

3) 1275. gadā — „Švābu spogulis".
Šie divi pēdējie darbi nodibinaklasiskās lēņu tiesības.

Blakus vācu lēņu tiesībām Itālijā, sevišķi Boloņjā,
rodas privāti lēņu tiesību kodifikācijas darbi. Sevišķi sva-

rīga ir 12. g. s. t. s. „Liber feudorum" (lēņu grāmata),

kurā kodificētas langobardu lēņu tiesības. 13. g. s. vidu

šo grāmatu sadalīja divās t. s. „Libri feudali". Tad vi

ņas pievienoja pie „Corpus iuris civilis" zem nosaukuma

„Decima collatia novellarum". Tādēļ ari tur, kur recep-

cēja „Corpus iuris civilis", tur ari šīs lēņu tiesības gāja

līdz. Tāpēc arī langobardu tiesības recepcēja Vācijā, kur

tās ieguva vispārēju subsidiaru lēņu tiesību spēku. 1495. ga-

dā Vācijā nodibināja ķeizarisko kambartiesu, kurā piesē-

dētāji nāca no Itālijas.' Tādēļ arī langobardu lēņu tiesības

kā „Corpus iuris civilis" pielikums ļoti plaši še izplatījās.
1530. gadā šīs tiesības jau Vācijā sauca par .Ķeizara

lēņu tiesībām", jo aplami domāja, ka tās sastādītas uz

ķeizara Fridricha Lielā pavēli.
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levērojamākie feudisti.

Tie bija juristi, kas apstrādāja lēņu tiesības.

Glosatori — Hugo dc Porto v. c. Viņi apstrādāja
lēņu tiesības ar glosu palīdzību.

Commentatori — Jakobs dc Ardisone 13. gadu
simtenī un Andrejs, dc Izermia 15. gadu simtenī. Pēdējo
sauca arī par lēņu tiesību apustuli, jo viņš mira mocek|a
nāvē, nodurts no kāda bruņinieka, kurš šo tiesību dēļ
zaudēja prāvu.

Dogmatiķi. Viens no tiem, kas dogmatiski apstrā-
dāja lēņu tiesības, ir Jākobs Albarotti, kurš no romiešu

tiesībām mācību par patronātu un klientūru pārnesa uz

lēņu tiesībām. Zem viņa iespaida lēņu tiesības pat sāka
saukt

par „ius clientela". Kā dogm'atiķis — sistēmatikis

ievērojams vēl 16. g. s. franču humānists Kujacijs. Art

Vācijā 16. g. s. sāk apstrādāt lēņu tiesības.

Lēņu tiesību likvidēšana.

Prūsijā 1717. gadā karalis Vilhelms I alodificē, t. i
feodu pārvērš par alodu jeb īpašumu, lielāko daļu lēņu.

Kurzemē lēņu tiesības atcēla 1776. gada.
Vidzemē un Igaunijā lēņu tiesības atcēla ar 1783 g.

3. maija manifestu.

Francijā lēņu tiesības galīgi likvidēja 1789. g. 4. au-

gustā ar nacionālās sapulces dekrētu.

Vācijā lēņu iekārtu atcēla 1852. gadā.Tomēr 1900 g.

Meklenburgā pastāvēja vēl ap 100 lēņu muižu un tā tad

faktiski lēņu tiesības likvidēja tikai revolūcijas laikā.

Ziemeļnieku lēņu tiesības.

Ziemeļnieku lēņu tiesības mums krīt svarā tādēļ, ka

Livonijā ir pastāvējušas divas lēņu tiesību sistēmas:

1) vācu,

2) dāņu.
Visā visumā jāsaka, ka Ziemeļeiropā lēņu tiesības

bija ļoti neizveidotas.

Še izšķir: „Amtslehn", „Lehn auf Abrechnung" (lēnis,

no kura ienākumiem karalis saņēma
a/«, bet lēņa vīrs

l/8
>

„Lehn gegen reinen Dienst") tīrais lēnis , par kupj norē-

ķins nebija jādod un dzimtslēni — „beneficia hereditaria".

Pie dzimtslēņa mēs tad nu arī apstāsimies tuvāk.

Sākumā, zem katoļu baznīcas iespaida, radās doktrīna,

ka lēni nevar mantot. Vēlāk par valdošo palika doktrīna,

ka lēni var mantot. Itālijā Konrāda II (1024. — 39.) laikā

stājās spēkā notiekums. ka lēni var mantot. 12. gadu sim-

tenī šis uzskats iespiedās arī Vācijā. Tomēr dāņu lēņu
tiesības 12. un 13. gadu simtenī neatzina lēņa mantoša-

nas principu. Šīs dāņu lēņu tiesības bija spēkā Hārijā un

Vīrijā. Še vācu vasāļiem piešķīra lēņus pēc vācu lēņu

tiesībām (ar mantojuma tiesībām), bet dāņu vasaļiem,

pēc dāņu vasaļu tiesībām (bez mantojuma tiesībām). Dā-

ņu lēņu tiesības pastāvēja Hārijā un Vīrijā līdz 1253. ga-

dam un izsaucu nemierus. 1253. g. Dānijas karalis Kri-

staps I pasludināja visiem Igaunijā nometinātiem augstā-
kiem ierēdņiem, ka atstāj viņiem lēņu muižas „iure here-

ditariae", t. i. ar mantošanas tiesībām. Tas liecina, ka

tikai augstākie dāņu ierēdņi ieguva lēņus pēc vācu lēņu

tiesībām, kamēr zemākie palika pie dāņu lēņu tiesībām.

„Homines regis" jeb „viri regis" — lēņu vīri bija Dānijas

karaļa vasāļi pēc dāņu lēņu tiesībām. Tomēr ar laiku

vācu lēņu tiesības izspieda dāņu lēņu tiesības, kas vasā-

ļiem bija sliktākas.

Lēņu tiesību īpatnība ir tā, ka še ļoti cieši saistīti

lietišķais un personiskais elements.

Lēņtiesiskā aktā katrā gadījumā ir 2 subjekti:

1) lēņa kungs — latīņu forma „senior", vēlāk „do-

minus", vācu forma ..Lehnsherr".

2) lēņa vīrs, vai vienkārši vīrs. Latiņu „vasus", kas

ir ķeltu vārds un sākumā apzīmēja kuru katru nebrīvās

kārtas kalpu, sākot ar 11. g. s. pārvēršas par „vasallus",

par ko sauca tikai brīvas un galvenā kārtā bruņinieku
kārtas lēņtiesiskos subjektus.

Ir vēl citi nosaukumi: „homo", „homo fidelis", „mi-

les", vācu „Mann" (arī salikteņos „Mannrecht, Mannbuch,

Mannrichter" visur „Mann" tulkojams kā vasalis).
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Lēņa kungam pieder aktiva lēņa spēja, viņš var lēni

•dot. Lēņa vīram pieder pasivā spēja, viņš var lēni saņemt.

Vai nodibinot lēņu aktu šo abu subjektu klātbūt-

ne nepieciešama?
Klasiskās vācu lēņu tiesības atbild, ka Jā. Langobar-

du lēņu tiesības pielaiž vietniecību. Livonijā 16. g. s., at-

tiecībā uz mestra investitūru, arī varēja lietot pilnvarnieku.

Tā kā lēņu tiesības aptver kā personiskas, tā lietiš-

ķas tiesības, tad lēņu aktā ir vajadzīgi 2 atsevišķi akti:

1) personiskais,
2) lietiskais.

Ar personisko aktu nodibinās lēņa vīra personiska

atkarība no lēņa kunga, tai pašā laikā saistot abus sub-

jektus ar personīgas uzticības solījumu. Tikai tur, kur ir

šāda pērsonīga uzticība, var runāt par „feudum" — lēni.

Ja turpretim šīs uzticības trūkst, tad runā par „feu-

dastrum", kas tikai ārēji līdzīgs lēnim bet kuram trūkst

vienas no lēna būtiskām pazīmēm. Šī „feudastrum tie-

sība pieder pie vidus laiku ģermāņu ārkārtīgi plašas tie-

sību grupas, kuru sauc par „Leiherechte", latvisķi „Ļaujas

tiesības". Še viena persona at|auj otrai personai lietoša-

nas tiesības, atstājot sev īpašuma tiesības.

Lietisko saistību nokārto bieži vien pirms leņa akta

ar t. s. ,contractus feudalis" — lēņa līgumu.

Personisko lēna aktu parasti apzīmē par „commen-

datio" (no latīņu
B
sexcommendaro), kas atbilst tagadē-

jam jēdzienam" rekomandēt. Bez tam vēl so aktu apzī-

mēja arī kā „se tradere" - nodot sevi cita rīcība. Paša

sākumā lēņtiesisko aktu apzīmēja arī par „actusMr. augu-

rationis", kas norāda uz šī akta sakrālo, reliģisko mo-

mentu. Tā tad lēņa aktu varam loģiski sadalīt 2 mo-

men:T) Kad lēna vīrs iestājas vasālībā jeb vīros. Šo līdz

12 q s sauca par „hominium facere", „Mannschaft le-

si ten- Pēc 12. g s šo momentu sauca par „homagium

facere", Hulde lesiten". „Homagium", krievu „predanostj ,
n° Zlm

2) Kad'tstāšanos vasālībā apzvērē ar uzticības so-

lījumu. Šo aktu sauca par „fidem facere" jeb Juramen-

tum fidelitatis" —
uzticības zvērastu.

Arī lēņa kungs savukārt solījās būt uzticīgs leņa vī-

ram un caur to radās t. s. savstarpējā uzticība. Personi-

skam jābūt vērstam kā pret .dominus", tā pret „terra"

un tādēļ arī Livonijā vasālim bija jāzvēr uzticība:

1) pret bīskapu,

2) pret bīskapiju.
Par šī akta ceremoniju ir uzglabājies apraksts no

1385. g. „Leimanis (vasālis) novilka savu mēteli, nolika

zobenu un nometies ceļos lūdza bīskapu uzņemt viņu sava

žēlastībā". Ar to vasālis atsakās no savām personas tie-

sībām un zaudē „homo sui iuris" tiesības. Tad pirms

uzticības zvērasta notika lietiskais akts, ar kuru vasalim

izdeva lēņos zināmu objektu.
Šo aktu senāk sauca par „actus habitationis", vēlāk

par „investitura", „Belehnung". Investitūras akts notika

citu vasāļu klātbūtnē, parasti lēņu tiesā, lai būtu liecinieki.

Lēņu vīru priekšā izdarītā aktā var būt runa tikai par

investitūru simboliskā nozīmē. Uzticību apliecināja ar

zināmu simbolu palīdzību. Mūsu senākās bruņinieku tie-

sības piemēram nosaka, ka ~bīskaps izlēņo ar roku un

muti". Tas nozīmēja, ka vasālim bija jāpaceļ uz augšu

abas rokas un jālūdz, pie kam lēņa kungs saņēma viņa

rokas un no šī laika viņi sniedz viens otram rokas. Iz-

lēņot ar muti nozīmēja to, ka zvērot uzticības zvērastu,

lēņa kungs vasāļi noskūpstīja. Šis simbols ir ļoti rakstu-

rīgs, jo ar skūpstu slēdz arī starptautiskus līgumus. Rīgas

virsbīskaps saņēmis uzticības zvērastu investējis, sniedzot

gredzenu un skūpstu. Gredzens ir investitūras simbols,

pie kam laicīgos firstus investēja ar karogu, bet garīgos

ar zizli un gredzenu. Šos simbolus iespieda arī lēņu grā-

matās (Jittera investiturae" „Lehnbrief"). Livonijā šādas

lēņu grāmatas sakopotas, Brunninga izdotajā „Livlāndische

Gūterurkunden", lai gan lēņu reģistri Livonijā nav uz-

glabājušies. Rietumeiropā šādu reģistri — zemes grāmatu

— sauca par „Mannbuch".

Vidus laiku feudisti un kanonisti nodibināja sevišķu
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mācību, pēc kuras vasālis līdz ar simbolisko investitūru
saņem tikai „ius ad rem", bet pašas lietiskās tiesības

„ius m rem" dod tikai reālā investitūra. „lus ad rem"

esot tikai saistība, bet ne lietu tiesība. Šāda „ius ad
rem" piederot katram bīskapam starplaikā starp viņa iz-
vēlēšanu no domkapitula un viņa „confirrnatio", t. i. ap-

stiprināšanu no pāvesta. Šis institūts pārgāja no bīskapu
sfairas uz vispārējām lēņu tiesībām. Lēņa grāmatā bieži
aprakstīja lēņa vīra un lēņa kunga attiecības. Šīs attie-
cības apzīmēja par „lex investiturae" — lēņu likumu,
kurš stājās vispārējo lēņu noteikumu vietā. Tikai tas, ko

nosaka „lex investiturae" dod vasalim tiesības
— „ius m

rem". Sākumā lēņu akta personiskais elements bijā ļoti
stiprs un sabrūkot viņam sabruka arī lietiskais elements.

Tā piemēram, ja nomira lēņa kungs, vai lēņa vīrs,

tad līdz ar to personīgā saite pārrauta un tai pašā
momentā vasālis zaudēja savas tiesības uz lēņa objektu.
Vēlāk šīs tiesības atstāja, bet vasalim, lēņa kunga nāves

gadījumā, bija investitūra jāatjauno.
Šo aktu sauca par „renovatio feudi". Kā jau teicu

pie personiskā elementa izbeigšanās var būt divi gadījumi:
1) „Herrenfall", t. i. kad mirst lēņa kungs. Šai

ga-

dījumā vasālim jāatjauno investitūra.

2) „Mannfall", kad mirst lēņa vīrs.

Šai gadījumā lēņa vīra pēcnācējiem bija jālūdz lēņa

atjaunošana. Ja tas nenotika, tad lēņu objektu viņiem

atņēma.

Lēņa 'kungs parasti deva zināmu laiku, kurā bija

jāpieprasa lēņa atjaunošana. Parastie vidus laiku termiņi

bija gads un 6 nedēļas, gads un diena. 1499. g. janvārī

virsbīskapam Silvestram iebraucot Rīgā viņu sagaidīja

vasāļi, kuri ceļos mezdamies lūdza atjaunot lēni. Tie, kas

nebija ieradušies lūdza atvainot un atļaut ierasties vēlāk.

Še kā redzams vasāļi ātrāk steidzās lēni atjaunot, neno-

gaidot termiņu. Harijā un Virijā lēni atjaunot varēja 3

gadu laikā, t. i. katru gadu
lļt vasaļu Šeit lēni atjaunot

vajadzēja braucot uz Kopenhāgenu pie karaļa. Tā kā

tas bija priekš tiem laikiem milzīgs attālums, tad visi uz

reizi nebrauca, lai neatstātu zemi bez apsardzības pret
krievu uzbrukumiem. Livonijas mestram bija tiesības lēņa

renovāciju lūgt 4 gadu laikā.

Lēņa subjekti.

Langobardu lēņu tiesības nosaka, ka par lēņa sub-

jektu var būt katrs brīvas kārtas vīrs.

Klasiskās vācu lēņu tiesības nosaka, ka absolūtas

pasīvas lēņu tiesības pieder tikai dižciltīgiem vīriem, kas

ved bruņinieku kārtai piemērotu dzīvi. Šādu lēni sauc par

īstu jeb vasaļa lēni — „Mannlehn", „feudum militāri". Ja

lēnis nebija saistīts ar bruņinieka dienastu, tad tas bija

tikai „feudum m proprium", t. i. neīsts lēnis. Ebrēji un

ekskommunicētie (no baznīcas izslēgtie) nevarēja būt leņa
vīri.

Relātīvi pasīvas lēņa spējas piederēja namniekiem,

zemniekiem, sievietēm, garīdzniekiem, (izņemot garīgos

lēņu firstus, kuriem bija absolūtas kā aktīvas, tā pasīvas

lēņu spējas), korporācijām, garīgi un fiziski slimiem

bruņiniekiem.
Šīs personas nevār būt lēņa subjekti pašas par sevi,

bet tikai zem 2 noteikumiem:

1) ja lēņa kungs tiem dod t. s. „privilegium domini";

2) ja tie stāda savā vietā kādu personu, kas ir lēņa

spējīga. Tā piem. kāda bruņinieka atraikne stāda savā

vietā savu brāli, pilsēta kādu pilsoni v. t. t. Šo vietnieku

sauc par „provasallus".

lespējams arī gadījums, kad ir „prodominus". Tas ir

tais gadījumos, ja aktīvā lēņa spēja pieder juridiskai per-

sonai. Šads „prodominus" baznīcas zemei bija prelats, pil-

sētas īpašumiem birģermeisters, valsts īpašumiem valsts

galva.
lespējams arī gadījums, kad lēņtiesiskās attiecības

pastāv starp 3 subjektiem. Tā piem. kāds Tīzenhauzens

dabūjis no Rīgas virsbīskapa lēņos tik un tik lēņu objek-
tus, bet nespēdams visus apkalpot viņš dod daļu talak

citiem. Te rodas apakšlēnis (flfterlehn, subfeudum"). Rīgas
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v.rsbiskaps se ir
M
dominus primus" un Tīzenhauzens ir

v.ņa vasaļus primus", bet tālāk izdotā lēna turētāk ir
v.ņa vasallus secundus" jeb .subvasallus". T?zeSens

Pēdēj° 17 jeb ļSSS
Pēc doktrīnas par īstu lēņu subjektu var būt tikaibruņinieks, bet šī doktrīna Livonijas iekarošanas laikā nebna sevišķi stabila, šil.ings domā! ka uZrt™ ie aroša

tSi t ?« "°

u

te,cošo lor™ spēlējusi ieroču spēja ( Waffen-
fah.gke.t"), bet

ne dižciltība. Turpretim Transehe Rozen eks
āĒl°' ka L'v° ni J ā īstiem vasāļiem varēja Cut ikai

f nnH

r

h

VOn

,

R"erSart" Tas nav fsti P '«i gannav nodibināta Livonijas vasāļu ģeneoloģija. flrī TranseheRozenieks piebilst, ka kolonijās gan ne v enmēr esot ska
ijusies uz burta, bet noliedz, ka Livonijā Z bruņiniekalem butu ieguvis kāds nevācs. '

Tas nav pareizi. Pēc Johansena statistikas apmēram

MeiHeM
'9a^

u

, vasaliem ir bijuši nevāci. Tā piem baroni
Meideļi esot cēlusies no igauņu zemniekiem. Meidel no-
zīme igauniski zivi - grunduli un arī šīs dzimtas ģērbonī
eso zivs. Tāpat arī Kurzemē Gailes muižnieku dzimta
esot cēlusies no latviešu zemniekiem. Uz lēnu grāmatu
eksta analīzes pamata Johansens nāk pie slēdziena, ka

Mdz 14. g. s. ordeņa izdodamajos lēņos nav bijusi starpī-
ba starp vācu un nevācu vasāļiem. 1320. gadā Livonijas
mestrs devis lēni kuršu ķēniņam Tontegodam līdz ar mū-

žīgam tiesībām valdīt par savām zemēm tāpat kā pārē-
jie ordeņa vasāļi valda. Tikai pēc 14. g. s. vietējiem va-
saļiem izdod sevišķu formulu — „Lehngutsrecht" (lēnu
muižas tiesības), kuras ir sliktākas salīdzinot ar istajā'm
leņu tiesībām

— „/Mannlehnsrecht". Šis samazinātās lēnu
tiesības sauc atkarībā no territorijas par Kursas, Lības,
Jervas v. t. t. leņu tiesībām un tās deva nevāciem.

Latvijas tiesību vēsture.

Pec lekcijām lasītām Latvijas Universitātē).

27. lekcija.

Šo starpību pirmo reizi vērojam 1333. gadā, kad
Tontegodes pēcnācējiem lēni piešķīra:

1) ar tādām pat tiesībām kā pārējiem Kursas jaun-
kristītiem,

2) bez pienākuma iet klaušās v. t. t. Še acīmredzot
Tontegodes pēcnācēji nostādīti labākā stāvoklī kā pārējie,
kuriem laikam šāds pienākums bija.

Vietējos iedzīvotājus, kam nebija jāiet klaušās, sauca

par brīvzemniekiem. Tas ir nenoteikts jēdziens.
Nevācu vasāļu starpā jāizšķir 3 šķiras:
1) ķoniņi,
2) leimaņi,

3) Leidas viri.

Ķoniņi. Tie ir karaļu pēcnācēji. Uzglabājušās 2 di-

nastijas: Salaspils un kuršu ķoniņi. Salaspils ķoniņu di-

nastija bija lībju tautības, bet kuršu ķoniņi bija kurši. Pē-

~Augstskola Mājā" Nr. 54.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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dējie dzīvoja Kuldīgas tuvumā. Tie sastādīja karaspēkā
īpašu pulku, kuram bija arī savs karogs. Peniķis bija
ievērojamākais pulka vadonis. Mestra Pletenberga laikā

viņi piedalījās karā pret Krieviju Reiz Pletenbergs teicis

viņu pulka vadonim, ka ja viņš dūšīgi nekarošot, tad

ielikšot viņa karogā lauvas vietā zaķi. Tad un tie esot

dūšīgi cīnījušies un tikuši apdāvināti, pie kam pēdējo
arklu zemes saņēmuši jau pilnīgi kā vācu lēni. Pievienojot
Livoniju Krievijai kuršu ķoniņi esot devuši atsevišķu zvē-

rastu tronim. Par Salaspils dinastiju mazāk ziņu, jo nav

uzglabājušies dokumenti. Zināms tikai tas, ka Dolessalu

saukuši par „insula regis" dažos dokumentos. Zviedru
valdības laikā zināms, ka Koknesē bijis kāds vietējais
tiesnesis Ķēniņš, kurš kādā tiesas aktī piespiedis savu zī-

mogu. Šai zīmogā bijušas tēlotas karaļa varas zīmes.

Leimaņi. Tautas dziesmās par vasāļiem un lēņa
vīriem sauca tos, kas turēja zemi pēc lībju, vai kuršu

lēņu tiesībām. Šādu lēņu turētāju, sīko leimaņu bijis
daudz. Viņiem nav bijis jādod klaušas, bet gan jāiet
kara gaitās, sastādot vidējo ordeņa kavalēriju. Smagā
kavalerijā katram jātniekam bija 2 zirgi, jo viens zirgs
visu laiku nespēja nest smagās bruņas. Bez tam šie

sīkie leimaņi nereti izpildīja arī citus dienestus kā ziņneši,
tulki, torņa sargi, nodokļu ievācēji, kara kalēji v. c. Šādā

veidā tie pildīja t. s. dienesta lēņus. No īsajiem vasāļiem

viņi atšķīrās ar to, ka tiem nedeva „imperium" tiesības

viņu lēņu novadā, t. i. viņi nevarēja ievākt nodokļus, tie-

sāt v. t. t. Viņu lēņu tiesībām bija privāttiesisks raksturs

bet ne publiski tiesisks kā vācu vasāļiem. Vēlāk šo sīko

leimaņu pienākumus uzlika pagastiem. Tā piem. zinā-

mam pagastam bija pienākums uzturēt tik un tik kara

zirgus jeb kleperus.
Leidas vīri (Leidinieki). Leidas vīru lēnis nebija

„feudum", bet tikai „feudastrum", jo viņi nedeva uzticī-

bas solījumu. Viņi nebija zemnieki, jo nebija spiesti kā-

dam klausīt. Zemi viņiem nodeva gruntsnomā („Erbzins-

lēhn"). Sis lēņa veids ir 2 lēņa veidu apvienojums, proti

„beneficia censualia et hereditaria". Aktu, ar kuru Leidas

viri ieguva sev šo tiesību, sauca par pirkumu. Acīmredzot

šo darījumu apzīmēja arī kā „pārdot pēc kuršu ieraduma"

— „more Curonico", t. i. piešķirt zemes gabala nomas

tiesības. Ekvivalentu Leidas vīrs deva naudā, vai grauda

un tas ir t. s. leida. Pazīstami ir leidas rudzi, leidas

vaski v. t. t.

Lēņu objekts.

Par lēņu objektu var būt lietas, uz kurām lietiskās

tiesības var nodot citam, paturot sev īpašuma tiesības.

Sākumā par lēņu objektiem bija gandrīz vienīgi grunts-

gabali. Vēlāk ieviesās paradums, ka par lēņu objektiem

var būt lietas, vai tiesības, kas dod ilgstošu labumu. Lielo

amatu (hercogu, grāfu) lēņos biakus gruntsgabalam ļoti

vērtīgs lēņa objekts bija rēgālijas. Livonijā par lēņu ob-

jektiem bija arī atsevišķas saimnieciskas vienības, ka krogi,

sudmalas, pārceltuves' (piem. Siguldas krogs un pārcel-

tuve), zvejas un medību tiesības, tiesības spriest tiesu,

piedzīt nodokļus, prasīt atpakaļ aizbēgušos dzimtscilvēkus

v. t. t. Vai katrs gruntsgabals varēja būt lēņa objekts?

Jāsaka, ka lielos pilsētu gruntsgabalus, piem. Rīgas, ne-

izdeva lēņos, bet gan dzimts, vai rentes noma. Tādēļ arī

Rīgas pilsētas territorijā lēņu tiesības nebija spēkā. Tur-

pretim dažās mazākās pilsētās, piem. Valka, Straupē, pil-

sētu gruntsgabali bija lēņu objekti, jo šīs pilsētiņas fak-

tiski bija kāda vasāļa gruntsgabala daļa. Se zemi parasti

saņēma lēņos vietējie amatnieki, kuri kara dienesta vietā

parasti maksāja naudā. Langobardu lēņu tiesības par

lēņu objektiem atzina arī kustamas lietas. Tā ka šīs tie-

sības recepcēja arī Vācijā un Livonijā, tīri dabīgi, ka

še lēnī varēja dot arī kapitāla procentus. Sāda veida lē-

ņus sauca par „feudum pecuniarium".
Vidus laiku jurisprudence katram lēnim izšķīra trīs

svarīgas sastāvdaļas:

1) Būtiskā — «essentialia feudi". Sāda būtiska sa-

stāvdaļa ir lēņa priekšmets, savstarpējā uzticība, lēņa die-
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nests v. t. t. Ja trūkst kāda no būtiskām sastāvdaļām,
tad nenodibināsvis lēnis —„feudumB

, bet tikai „feudastrum".
2) Dabīgā sastāvdaļa — „naturalia feudi". Zem tās

saprot visu to, ko likumi un ieradumi pieskaita lēņa bū-

tībai. Ja to nav, tad lēnis ir neīsts — „feudum inpro-

prium" (nevis „proprium"). Tā piem. ja bruņinieka die-

nestu atvieto ar ziņneša dienestu, tad lēnis ir „feudum

inproprium"
3) Gadījuma pazīmes — „accidentalia feudi". Tās

ir sīkāki noteikumi, kūpi noteikti ar „!ex investiturae".

Neviena lieta pēc būtības nav lēnis, bet par lēņo

jamu viņa kļūst tikai caur juridisku pārmaiņu, kuru sauc

par infeodāciju. Še izšķirami divi gadījumi:

1) „Feudum datum" — dots lēnis, kad vasālis sa-

ņem lēņos objektu, kurš līdz tam nav bijis viņa īpašumā.

2) „Feudum oblatum". Šai gadījumā vasālim pie-
der uz lēņa objektu īpašuma tiesības, bet nākošam lēņa

kungam uz šo objektu nav nekādu tiesību. Objekta īpaš-
nieks tomēr negrib būt patstāvīgs, bet dāvina savu īpa-

šumu kādam lēņa kungam, lai to saņemtu atpakaļ kā

lēni. Šādi darījumi raksturīgi lēņu iekārtas sākumā, kad

mazo zemes gabalu īpašnieki bija apdraudēti un tadeļ

meklēja sev aizstāvi.

Še tā tad notiek 2 akti:

1) „oblatium", kad lēņa objekta īpašnieks atsakās

no savām īpašuma tiesībām un

2) infeodācija, kad šo pašu īpašumu viņš saņem

atpakaļ kā lēni.

Šī bija tiešām tai laikā vienīgā izeja, jo īpašumi

nebija mobilizējami, t. i. viņus nevarēja pārdot, jo nebija

naudas. Tad nu atlikās tikai griezties pie kada leņa

kunga ar lūgumu - „praecarium" uzņemt to savu va-

sāļu skaitā un tādā kārtā īpašnieks no brīva cilvēka kļuva

par atkarīgu. _ .

flrī Livonijā bijuši šādi gadījumi. Ta mes zinām,

ka Kaups un Lamekins nodeva savu
valsti pavestam,

lai saņemtu atpakaļ kā lēni. Bez tam pazīstama Talavas

un Latgales oblācija. Indriķa kronikā teikts, ka 1214. ga-

dā Tālivalda dēli ieradušies Rīgā un atdevušies bīskapa

varā, apsolīdamies pāriet katoļu ticībā un maksāt meru

labības no katriem 2 zirgiem. Bīskaps savukārt solījis

aizsargāt Tālavu no igauņu un leišu uzbrukumiem. Diem-

žēl šī interesantā padošanās akta saturs nav zināms, bet

ar viņu izpazīstamies tikai no Indriķa kronikas atstāstī-

juma." Gadu pirms šī akta leiši bija sagūstījuši Tālivaldu

un tikai ar Zobenbrāļu ordeņa palīdzību Tālivalda dēliem

izdevās viņu izpirkt no gūsta. lespējams, ka šī pakalpo-

juma dēļ vācieši prasījuši Tālavas oblāciju.
No 1224. gada akta redzams. Tālavu sadalīja starp

Rīgas bīskapu un Zobenbrāļiem. Šai aktā Tālivalda dēls

Rameķis nosaukts par vīru, kas pēc būtības ir vasāļa

technisks nosaukums. Tur teikts,
_

ka šī vīra īpašums sa-

stāvot no zvejām, gravām, pļavām un tīrumiem, kurus

katoļu baznīca esot ieguvusi „emptione vel donatione",

bet ne „iure belli" kā citas territorijas. Šai pašā sakarībā

jāmin arī Jersikas karaļa Visvalda obligācijas akts. Sī

akta teksts ir uzglabājies. 1209. gada bīskaps Alberts pie-

teicis karu Polockas lielkņazam Valdemāram un tā pa-

kungam Visvaldam Jersikā. Šai karā vācieši esot izlaupī-

juši Visvalda pili Jersiku un saņēmuši gūstā viņa sievu.

Tad nu bīskaps licis priekšā uzvarētajam Visvaldam paze-

mīgi ierasties Rīgā un izpildīt bīskapa noteikumus. Rīgā

Visvalds lūdzis atpakaļ savu sievu, novēlējis savu valsti

katoļu baznīcai uz visiem laikiem un saņēmis to atpakaļ

ar 3 karogiem, paliekot par bīskapa vasāļi. Pēc tam Vis-

valds zvērējis uzticību bīskapam un līdz ar to Latgale for-

māli tradēta katoļu baznīcai. Raksturīgi, ka Visvalds ka

likumīgu dāvinājumu nodeva visu savu īpašumu, bet at-

pakaļ saņēma tikai to daļu, kur vēl katoļu priesteri un

misionāri" nebija paspējuši vietējos kristīt un tada kārta

iemantot par saviem pavalstniekiem. So daļu viņš saņēma

„m beneficio". 15 gadus vēlāk, 1224. gadā, Visvalds bija

spiests atsacīties arī no šīs daļas, pie kam šo daļu bīs-

kaps izlēnoja Ikšķiles vācu bruņiniekam Konrādam.

Arī šai dokumentā nav nekas teikts par šī akta mo-
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tiviem un iemesliem. TurtļMasam vienīgi: „Daru visiem

zināmu, ka uz Jersikas karaļa lūgumu („ad petitionem

regis Jersicae") Mēs dodam tālāk bruņiniekam Konrādam

feodālu beneficiju."
No šī laika sākot lēņu dokumentos izzūd Visvalda

vārds un tur figurē citu lēņu vīru vārdi. Uz šo Jikumīgo"
dāvinājumu pamata katoļu baznīca kļuva par Latgales
un Tālavas .likumīgo" īpašnieci. lemesls, kas Visvaldu

spieda izdarīt šo oblaciju, bija ieroču pārspēks, Raksturī-

gi, ka aktos iet runa par „beneficium", caur ko Alberts

uzsvēra šo aktu morālisko, bet ne juridisko pusi, jo gri-

bēja rādīt, ka viņš dod iespēju vēl saņemt lēni kā

labdarījumu.
Kā redzam bīskapi bija spiesti savu zemi izlēņot

tālāk, jo kā garīgas personas viņi nevarēja to aizstāvēt

pret uzbrukumiem armijas trūkuma dēļ. Turpretim orde-

nis savu zemi izdeva lēņos mazākos apmēros un ar

mazākām tiesībām.
Ja nu kāds bruņinieks saņēma zemi lēņos, tad raš

dās jautājums, ko viņš lai ar šo zemi iesāk. Dzīvot viņu
tur nevarēja, jo bija jāiet karā, arī algotu darba spēke_

nevarēja dabūt. Tā tad lēnis viņam nedeva nekādu mat_

riālu labumu. Jaunkristītie joprojām palika zemes Ipa
s

nieki un vasāļa „ius dominorum" nevarēja aizskārt viņu

„ius neufitorum" (jaunkristītie). Vasalim piederēja tikai

īpašnieka titulis, bet ne kādu citu civiltiesisku labumu

viņam nebija. Tomēr, ja arī vasālim nebija nekādu civil-

tiesisku labumu, tad viņam bija publiskas tiesības, jo

viņam izlēņoja zemi ar visām publiskām tiesībām.

Viena no svarīgākām publiskām tiesībām bija tie-

sība uz nodokļiem. Vasālim bija jāuztur kara spēks un

līdzekļus šī kāra spēka uzturēšanai viņš ieguva no no-

dokļiem. Šī bija t. s. desmitā tiesa. Šillings domā, ka

13. g. s. desmitā tiesa bija vienīgais materiālais labums,

ko vasālis ieguva no lēņa. Bez tā izlēņošana būtu kļuvusi

par tukšu formu.

Līdz ar to rodas 2 jautājumi:

1) Kādā ceļā Livonijā zemes kungi šo tiesību ieguva?

2) Kas viņus spieda no šīs tiesības atteikties par

abu vasāļiem?

Desmitā tiesa (Decima, die Zehnte, djesjatka).

Kristīgo eras sākumā viņu formulēja kā Dievišķīgo
tiesību („res Divini iuris") institūtu. Tā ir vecākā desmitās

tiesas doktrīna. Sv. Rugustins kādā 405. gada vēstulē

raksta: „Deus decima, censori cenšus habent" Šo tiesību

pamatoja ar bībeli. Lēvija cilts likumos esot teikts, ka

Palestīnā priesteri saņēmuši VlO n0 zemes augļiem. Šī

mācība bija stipri iesakņojusies un 1618. gada katoļu

baznīca piespieda angļu vēstnieku Seldenu oficiāli atsaukt

pretējās domas.

Hugo Grocijs bija pirmais jurists, kas mācīja pre-

tējo. Viņš uzsvēra, ka desmito tiesu nevar pamatot uz

bībeli, jo tā pastāvējusi jau pirms Kristus.

flrī Ņieburs noliedza kristīgās baznīcas apgalvojumu.

Viņš aizrādīja, ka Romā republikas laikā bijis t. s. „ager

publicus", kura juridiskais īpašnieks bijusi Romas tauta.

Ķeizaru laikā šo zemi sauca par „ager fiscalis" un viņa

piederējusi ķeizaram. Šo grunts gabalu „possessor'iem"

piederēja tikai „usus" tiesības, bet valstij palika „usus-

fructus" tiesības. Pamatojoties uz šīm tiesībām no „pos-

sessor'a" ņēma zināmu daļu augļu un proti, no labības

katru desmito kūli, no augļiem
lļt. Kad kristīgā baznīca

kļuva par valsts baznīcu, tad arī viņai piešķīra daļu no

„ager fiscalis." Sākot ar 4. g. s. baznīca šīs zemes izdeva

zemniekiem lietošanā un tie viņai maksāja „census vel

decima" (cenzu jeb desmito tiesu).
Sabrūkot Romas valstij un franku mo-

narkijai paliek spēkā baznīcas zemēs desmitā tiesa. Zem-

nieki to negribēja maksāt un tādēļ Merovingu laikmetā

visādi centās tos piespiest. 567. gadā Tūras bīskaps un

585. gadā baznīcas koncils pieprasīja no visiem ticīgiem

Vio augļu un piedraudēja nemaksāšanas gadījumā izslēgt

no baznīcas. Tomēr to vāji maksāja.
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Tikai Karohngu laikā desmito tiesu uzliek ar valsts
likumu. Jādomā, ka to būs izdarījis karalis Plpins for-
mulējot to tādējādi, ka baznīcai pienākoties Vi» kā" Btji.
dzība par sekularizētām zemēm.

779. gadā Kārļa Lielā kapitulārijs nodibina šo pienā-
kumu visiem, kas tura zemi ar prekarija tiesībām. Preka-
nju mūsu Civillikumu 3867. pants izskaidro kā atvēlējumu
Bija noteikts, ka šiem prekarija turētājiem jāmaksā de-
cima et nona. ..Decirna" pienākoties bīskapiem, bet „nona"
baznīcai ka atlīdzība par sekularizētiem īpašumiem. Kopā
tas iztaisīja apmēram piekto graudu. Šī nodeva lielgrunt-
niekiem bija tikai formāli jāmaksā, jo faktiski vinu novēla
uz zemnieku pleciem. Zemnieki ļoti gausi maksāja de-
smito tiesu un tādēļ, kad Francijā izcēlās neraža, tad
priesteri teica, ka tas esot desmitās tiesas nemaksāšanas
dēļ. Tukšajās vārpās nu zemnieki dzirdot Dieva balsi
So apgalvojumu priesteri pielietoja arī karaļa zemēs. Ka-

raļi turējās pie paraduma dot priesteriem «decima deci-
marum" (1/10 no V 1»- Arī privātie kungi sāka dot tik

pat daudz.

Tādā veidā izveidojās 2 desmitas tiesas tiesības:

1) bīskapu desmitās tiesas tiesības, nodibinātas no

Kārļa Liela kapitulārija,
2) priesteru «decima decimarum", kura nav nodibi-

nāta uz likuma pamata, bet uz līguma un ieraduma
pamata.

1179. gadā Lateranas koncilā pāvests Urbāns 111 iz-
veda cauri lēmumu, ka desmitā tiesa ir baznīcas prero-
gatīva un ja tā pieder laijiem, tad tā ir nelikumīga. Šo
lēmumu Vācijas reichstags 1186. gadā neatzina un tā

viņš palika gaisā karājoties.
flrī Livonijā pāvesti centās desmitās tiesas tiesības

izlēņot, bet bīskapi to nepielaida. Bīskapu desmito tiesu

sauca par «decima eclesiastica", kāmēr vasāļiem izlēņoto
desmito tiesu par „decima infeudata". Starpība bija tā,
ka no „decima eclesiastica" nebija jādod lēņa dienests,
kāmēr no „decima infeudata" bija jādod. Desmitās tiesas

lēņus, kurus piešķīra baznīca, sauca par „feuda decima-

rum" — desmitās tiesas lēņiem.
Livonijā. Indriķa kronika stāsta, ka jaunkristītiem

bijusi jādod VlO no v'sa tā- ko pēc dievišķīgām tiesībām

mēdza aplikt ar desmito tiesu. Desmitā tiesa esot vien-

mēr bijusi no paša Dieva nodibināta. Šī doktrīna tad arī

ņemta vērā visos Ilgumos ar Livonijas tautām, neskato-

ties uz to, vai šis noteikums līgumā minēts, vai ne.

1229. gada līgumā kurši apņēmās maksāt tās pašas no-

devas, ko deva gotlandieši. Pēdējie kā zināms deva „dē-
cima et nona." Tā tad kuršiem jau pirms vācu ienāk-

šanas desmitās tiesas institūts bijis pazīstams no Got-

landes.

Otra formulas daļa („nona") ar 13. g. s. pārvēršas
par «mācītāja sieciņiem". Vēlāk no ražas daļas pārgāja

uz noteiktiem mēriem, pie kam pūru pielīdzināja 6—lo

sieciņiem. Kad bīskaps Alberts desmito tiesu nevarēja
piedzīt, tad viņš to samazināja un prasīja no katra arkia

2 pūrus labības (1 pūru rudzu, vai kviešu un 1 pūru
miežu). Šo nodevu jādomā ieveduši jau krievi Austrum-

latvijā. Šos 2 pūrus sauca par „census". Šo „census"

maksāja uzticīgās ciltis, proti lībji un latgaļi, kuri ar

1214. g., sārni ar 1241. gada, kurši ar 1261. g., zemgaļi
ar 1272. gada līgumiem ieguva tiesības maksāt šo sama-

zināto nodokli. Kas pret vāciem sacēlās, tiem ieveda

atkal „decima" nodevu.

Tādā veidā radās 2 nodevu veidi un ar to ari izskai-

drojami nodevu divējādie apzīmējumi likumu grāmatās,

proti „census et decima". «Nona" jeb agrākie sieciņi uz

vasāļi vairs neattiecās Tā tad, kā redzam, „census" bija

pastāvīgs nodoklis, kāmēr „decima mainijās atkarībā no

ražas. Bieži vien viena pagasta daļa maksāja ~census",

kamēr, otra „decima". 1261. g. .decima" maksājuši tikai

9 draudzes, kāmēr pārējās 14 draudzes maksājuši ~census"

pēc takses: 4 pūri rudzu, 4 pūri miežu un 4 pūri auzu.

No kustoņiem un citiem augļiem palika spēkā „decima".
Šo nodokļu. raibumu likvidēja zviedru valdība ar
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1688 gada 30. VII likumu Vidzemē, bet Kurzemē tas jā-domā pakāpeniski izbeidzās, lai gan ziņu par to nav

J

«»«fc«
«!?SUf -Gt decima" ir zināma formula, kupa paliek

speķa Igi, ]ai an saturs ir mainījies. Livonijā [decima"
mVS118

n "qUarta
"

re ™o
redzam 1240. gada, kad „quartu" ieveda Rīgas pilsētas

Atkarībā no nodokļu ievākšanas technikas izšķīra-
-1) „quarta pars" un

2) „quarta mensura".
„Quarta pars" bija tad, kad ņēma katru ceturto

kop.ņu tīrumā, vai arī lauku sadalīja 4 daļās. B
Quarta

mensura — kad no izkūluma ņēma Pilsētas zemēs
jadoma turējās pie „quarta pars" principa, t. i. ik ceturto
kopiņu veda uz muižas riju, jo izkulto labību zemniekiem
bija vieglāki noslēpt. lerēdnim, resp. kungam bija tiesības
izvēlēties labāko graudu, labāko tīrumu v. t. t.

Desmitai tiesai piešķīra 3 veidus, kūpi jādomā pār-
ņemti no Vācijas:

1) lielā,
2) mazā,

3) dzīvā.

Lielo ņēma no salmu augiem (rudziem, kviešiem,
miežiem, auzām) Mazo ņēma no zirņiem, liniem, kaņe-
pēm, apiņiem, saknēm. Dzīvo desmito' („Blutzente") ņēma
no jaunlopiem. Pie šiem jaunlopiem pieskaitīja arī bites,
lai gan zemnieki uztvēra, ka bite ir Dieva putns. No
katra desmita stropa ņēma medu un vaskus. No liellopiem
protams desmito tiesu paņemt nevarēja un tādēļ šo daļu
ņēma naudā, sviestā, v. c. Tad šo naudu sauca par „Zehn-
geld", jo ar viņu atpirkās no desmitās tiesas nātūrā.

Vidējās bruņinieku tiesības katrai desmitai tiesai no-

saka savu ievākšanas termiņu: Mazo desmito jāņiem
Vasarsvētku sestdienā, sviesta desmito Jāņos, rudzu de-

smito Jēkabos, dzīvo Lieldienās, lielo desmito nomaksāja
parasti Miķēļos.

Pēc Sāmsalas-Vīkas zemnieku tiesībām saimniekam

katru reizi bija jāziņo muižā desmitniekam, kad viņš bija

nodomājis ievākt labību. To izdarīja uzkāpjot kalnā un

saucot. Tad desmitnieks nāca ar kārti un apgāza katru

desmito kaudzīti.

1236. gadā pāvests Georgs"lX) atkārtoja Lateranas koncila

aizliegumu izdot lēņos desmito tiesu vasāļiem, bet to ne-

ievēroja. Desmitās tiesas cedēšana notika, bet bieži vien

ideāli, ne reāli. Šādu desmitās tiesas lēni sauca par kases

lēni, „feude dc kamera", „Rentslehn".

1234. gadā pāvesta legats fllnas Balduins izlēņoja

56 Rīgas pilsoņiem tiesības uz desmito tiesu Kursā, kura

vēl nebija iekaļ-ota. Katram no viņiem bija tiesības uz

'/r.u daļu. No tā varam spriest, ka piešķirot vasālim lēņos

kādu zemes gabalu, še galvenā kārtā krīt svara nodokļu

ievākšana. Tādēļ arī katrs vasālis savā ciemā vispirms

cēla desmitās tiesas klētis. Otra ēka, kuru vasālis cēla bija

dzirnavas, kurās samala desmito tiesu kapa zirgiem un

lopiem. Zemi šo ēku celšanai vasālis ieguva, vai nu pēr-

kot, vai arī ar kādu citu civiltiesisku darījumu. Sis eku

komplekts un zeme, uz kūpas viņas būvētas, bija t. s.

alods. Vakareiropā alodu izprata citādi kā Livonijā.

1240. gadā Harijā un Virijā Dānijas valdība sastā-

dīja Livonijā vecāko zemes kadastru — „Liber cenšus

Daniae". No šīs grāmatas dabūjam zināt, ka lēņu novadi

Vīrijā bijuši lielāki, bet Harijā mazāki. Gz katru vasāļi

iznāca caurmērā 35 arkli zemes jeb apmēram 35 saim-

niecības. Dažiem turpretim bija pat līdz 400 arklu liels

lēnu novads.

Par Rīgas bīskapiju ir tikai gadījuma ziņas no

13. g. $~ kad Ikšķiles Konrāds saņēma lēņos pusi no Jer-

sikas karaļa zemes. Tālāk mēs zinām, ka 14. g. s. Tiezen-

hausenu dzimtai piederēja ap 1000 arklu zemes, kūpas

vērtība pēc pirmskara takses bija ap 20 miljonu zelta

rubļu. Vācijas ķeizars Kārlis IV tos uzņēmis par saviem

galminiekiem. Mp 1566 gadu Tiezenhauzeniem piederē-

jušas 6 pilis, 40 muižas un tie devuši 206 kapa zirgus.
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Tai laikā dzimtā bijuši 96 vīrieši. levērojamākas vasāļu
dzimtas vēl bijušas, flderkaši, Ungerni.

Vācu ordeņa lēņi bijuši daudz mazāki, ap I—s
arklus lieli. 1261. g. Kursas sacelšanās laikā ordenis solīja
katram vācu bruņiniekam, vai pilsonim lēnos 60 arklus
kursu zemes, ja tie nāks karot pret kuršiem. Neviens
tomēr neesot nācis.

.. ..

parasti lēņi bija 6 arklus lieli, kāmēr Livoni-
ja lielākās lēņu muižas bija ap 60 arklu lielas.

Tā kā vasāļiem nereti nodokļus negribēja maksāt
tad tiem vajadzēja dot arī zināmas administratīvas tie-
sības par lēņu ļaudīm. Vēlāk tiem deva arī jurisdikcijas
tiesības. Tomēr šo tiesību pētīšanā daudz kas ir pārprasts
un nenoskaidrots. Vasāļiem pēc vidus laiku parašām
bijušas tikai tiesas priekšsēdētāja funkcijas, bet viņš ne-
varēja piemēram patvarīgi notiesāt cilvēku uz nāvi ' Paši
zemnieki sprieda par zemniekiem, bet muižnieki ir tikai
piesēdētāji. Kriminālās lietās tiesas sastāvs bija jaukts un
reizēm sēdes ieradās fogts. Jautājumu par to. vai zināma
persona ir vainīga, vai nē izšķir paši zemnieki. Vasālis
tikai pec nolasīšanās lika priekšā «meklēt tiesības" t i
taisīt priedumu. Tad nu zemnieku tiesneši izgājuši ārā un
pec kada laika «ienesuši tiesības" t. i. spriedumu. Vācijā
zemnieku tiesnešus sauca par „Rechtsfinder". Spriedumu
ierakstīja zemes grāmatās un atzīmēja piesēdētāju kurš
lika spriedumu izpildīt, samazināt, vai atlaist sodu, ja zem-
nieku tiesneši to atļāva. Civillietas zemnieki izšķīra pat
bez vasāļa klātbūtnes. '

«Tiesības uz kaklu un roku ciemos, mežos un
ūdeņos Ir formula, ar kuru precizēja vasāļa jurisdikcijas
tiesības. Bunge domā, ka šīs formulas 1. daļa (kakla) no-
zīmējot krimināltiesisko, kāmēr 2. daļa (rokas) admini-
stratīvo un civiltiesisko jurisdikciju, bet tas nav pareizi
Leņu grāmatās bija cita formula un tā nozīmēja, ka va
šālim tiek cedēta soda vara. 1. da|a nozīmēja, ka izpildot
spriedumu par cilvēka kaklu viņš var nocirst galvuun 2. daļa
nozīmēja, ka uz sprieduma pamatapar mazākiem pārkāpu-
miem nocirta laboroku. Tāds cilvēks nevarēja vairs zvērēt 14
un 15. g. s. Rīgas virsbīskāpijā šai formulaibija liela nozīme

Ordeņa novadā latviešu daļā un arī Kurzemes bīska-

pijā vasā|iem nekādas jursidikcijas tiesības laikam nebija.

Ordeņa mestri pie izlēņošanas lietoja to pašu formuli ko

bīskapi, tikai izlaida vārdus „ar tiesu un tiesībām". Tikai

vienā lēnu grāmatā, kura dota Limbāžos, ir dotas ar»

jurisdikcijas tiesības. Acīmredzot, tiesu spriedusi ordeņa

fogti kopā ar pagastu priekšstāvjiem.

Bīskapijās, turpretim, katrs vasāls bija mazs kungs ar

visām publiskām tiesībām. Vācu ordeņa territorija lems.

visu laiku patur privāttiesisku raksturu un desmito tiesu

še var uzskatīt par privāttiesisku maksājumu zināmai

dzimtai.
,_, , ._

Raksturīgi, ka laikā no 1207. līdz 1545. gadam leņu.

grāmatas Livonijā ir vienīgās grāmatas.

Lēņu attiecību izbeigšanās.

Lēņu attiecības izbeidzās pilnībā:

1) ja iet bojā leņa objekts,

2) iestājas rezolutīvs noteikums,

3) iestājas alodifikācija.

Turpretim, pa daļai lēņu attiecības izbeidzas:

1) ja kāds no lēņu subjektiem pārkāpj lēņu attiecību,

pienākumus, ' ,
,

2) kāda smaga nodarījuma dēļ (piem. t. s. „reuai

privāto", kad lēņa kungs nelikumīgi atņem lem leņu vī-

ram, vai pie t. s. „feudi alienatio", kad vasālis nelikumīgi

atsavina lēni).

3) visos tais gadījumos, kad paredzama leņa reno-

vācija jeb atjaunošana.
Ja lēņu vīra tiesības uz lēni izbeidzas, tad tadu ga-

dījumu sauc par konsolidāciju. Izšķir:

1) „consolidatio perpetua" un

2) „consolidatio temporale". .

M
Consolidatio perpetua" ir tais gadījumos, kad iz-

beidzas visas vasā|a un viņa mantinieku tiesības uz lem.

Tas ir gadījums, kad viens no lēņa subjektiem atkrīt un

tādā gadījumā lēnis kļūst par „feudum apertum - at-
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klāts lēnis. Pašu šo gadījumu sauc par „apertura feudi"
— lēņa atklāšanās. „Consolidatio temporale" iestājas
tad, kad tiesības uz lēni zaudē tikai dažas, bet ne visas

personas, kam ar lēņa nodibināšanas aktu bija tiesības

-uz zināmu lēni.

Raksturīgs t. s. „felonijas" gadījums, no vārda „felo"
— nodevība. Šai gadījumā vasālis lauž savu uzticības
zvērastu lēņa kungam. Tad iēstājas „consolidatio tempo-
rale", t. i. līdz lietas galīgai izlemšanai vasālis zaudē tie-

sības uz lēni.

Otrs gadījums ir tad, kad izbeidzas lēņa kunga tie-
sības uz lēni. Tā ir t. s apropriācija. Šai gadījumā
feods kļūst par alodu — īpašuma tiesisku valdību pār
īpašumu. Visraksturīgākais apropriācijas tips ir „alodifi
kācija", kad lēņa kungs pats atsakās no sava „dominium
directum" par labu vasālim. Alodifikācija var notikt pri-
vilēģiju veidā un ar likumu. Šādi likumi izdoti arī Vid-
zemē un Kurzemē.

Otrs gadījums tāpat kā pie konsolidācijas ir „felo-
nija", kūpu var attiecināt arī uz kungu. Tāda ir doktrīna,
bet praksē Livonijā apropriācija felonijas dēļ nav konsta,
tēta. Ir bijušas gan prāvas, bet ja kāds lēņa kungs zau

dēja savas tiesības, tad viņa vietā stājās Vācijas ķeizars-
Lēņa apropriācija še nebija iespējama tādēļ, ka lēņa'kungs
še bija tikai valsts firsts, kura vietā stājās viņa lēņa kungs,
proti ķeizars.

Lēņu kundzība — ~Lehnsherrlichkeit".

Kā redzams lēņu tiesības aptver kā lietiskas, tā per-
soniskas tiesības.

Lēņa kunga personiskās tiesības. Kā jau redzējām
lēņu attiecības ir ārkārtīgi personiskas. Kungu un vīru
saista „fidelitas" — uzticība. Laužot šo zvērastu iestājas
felonija.

Šī uzticība uzliek vasālim veselu rindu pienākumu
pret kungu:

1) parādot savam kungam godu ar t. s. lēņa reve-

ranS,'2) vīra pienākums palīdzēt kungam vārdos un dar-

bos, kā arī tīšu prātu nekaitēt sava kunga dzīvība., vese-

lībai, mantai un godam. .
c!uac

.
No tā izriet sīkāki kvalificējami pienākumi un tiesības.

ļ) kungam ir tiesības prasīt lēņa atjaunošanu tais

gadījumos, par kupem jau runāju sakarā ar invest.turas

ir tiesības spriest tiesu par saviem vī-

riem lēņu tiesā „forum feudale" - „Lehnhof.
Jurisdikcija piekrīt:
1) visos strīdos starp vīru un kungu,

2) visās vīra prāvās kunga piešķirtās muižas de|.

Interesants noteikums, ka prāvai jānotiek starp_ sau-

les lēktu un rietu, tāpat šai laikā jāizdara vis. maksājumi

un bez tam tiesai jānotiek klajā laukā. Lēņa kungs ta

tad bija tiesas kungi, jo viņam piederēja jurs-

dikcija. Viņš vadīja lēņu tiesu, noklaušināja partus, iz-

meklēja lietu un lika izpildīt spriedumu.

Sīkākās lietās lēņa kungs pats tWu neturēja, tet

iecēla kādu soģi savā vietā. So lēņa kunga iecelto tiesas

kungu sauca par „Mannrichter" - >dcx vasalorum -

vasaļu tiesnesis. Šāds tiesnesis pirmo reizi minēts Harija

un Vīrijā 1278. g., virsbīskapijā 1356. g., Tērbatas bska-

pUā 1400. g Jāpielaiž tomēr, ka šie vasāļu tiesnes. pa-

s āvē usi jau pirms šiem oficiāli

ģiskiem datiem. Vasaļu tiesnesim bija divlpfe '

asesori jeb dingmaņi (no vācu „D.ng" -

Tāpat kā runājot par zemnieku tiesām
s un

vina piesēdētāji nav kompetenti lietu izspriest ta ari va

sa|u Metas nebūt neizsprieda „iudex vasabrum bet gan

paši vasāļi, pie kam prezidēja „Mannr.chter un div. ase

sori kā lēņa kunga oficiāli priekšstāvji.
CBnlllce še

Tāpat kā zemnieku lietas izlemj pagasta sapulce, se

to darīja vasāļu sapulce. No tā izriet, ka vasaļiem bija

publiski tiesisks pienākums ierasties t.esa. S.s vasaļu sa-

pulcēs, tiesas spriešanas gadījumam sasauktas, sauca par
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Mantag.ern - vasā|u dienām - latīniski „dies vasalo-

ISKJfS- Man,ta9s ta tad ir terrltoriāls Landtāgs jeb

Livonijas territorijas bijis dažāds. Hārijā un Vīrijā fr va

ieās Otra

J tbV,SPār f-r
ā inStanCe *Sās ****** *Z

lietas. Otra jeb augstāka instance Hārijā un Vīrijā biia
zemes padome - „Landrat".

J Ja

Latvijas tiesību vēsture.

Pēc lekcijām lasītām Latvijas Universitātē).

28. lekcija.

Bīskapijas vasāļu tiesnešiem bija pavisam šaurs uz-

devums. Viņiem piekrita:
1) lietas par traucētām valdījuma tiesībām,
2) tagadējā izmeklēšanas tiesneša funkcijas.

Viņš ievadīja procesu un noveda līdz Mantagam.
Tālāk Manngericht bija ne tikai tiesa, bet arī eksekutīva

iestāde, kas izpildīja tiesas spriedumu civillietās.

Turpretim bīskapijās īstā kārtējā tiesa bija bīskapijas

padome — „Stiftsrat". Šo sauca par „Rittergericht", pret-
statā „Manngericht". Kā «Manngericht", tā „Rittergericht"
savas sēdes noturēja tai pašā laikā, kad sapulcējās
tag". Vēlāk bīskapijās nodibinājās kārtība, ka bīskapijas
padomes spriedumu kādā lietā var revidēt nākošā Man-

tagā. Beidzot vismaz 16. g. s., lai gan nepilnīgi, bet

„ad hoc", visas Livonijas landtāgs bieži figurē kā aug-

stākā apelācijas instance.

„Augstskola Mājā" Nr. 55.

Tiesību zinātņu nodala.
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Mantags sanāca parasti reizi gadā, pie kam virsbī-
skapijā mantagus sasauca Litnbažos, Tērbatas bīskapijā
Tērbatā, Sāmsalas bīskapijā Hapsalā, Hārijā un Vīrijā-
Rēvelē, pārējās ordeņa zemēs Cēsīs, Kurzemē nav zināms,
lai gan jādomā, ka Piltenē, vai Grobiņā. Mantaga sapul-
ces atklāja bīskapijas fogts kopā ar bruņniecības priekš-
nieku. Atklājot pasludināja mieru, kas nozīmēja, ka vi-

siem miera traucētājiem šai sapulcē draudēja pastiprināti
sodi. Kā zīme tam visiem vasāļiem bija jānoliek ieroči.

Otra lēņa kunga personisko tiesību grupa ir tiesības

prasīt lēņa dienestu.

Lēņu dienestā izšķir 2 galvenos dienesta veidus:

1) kara dienests — „Heerfart" — „servitia militaria".

Livonijas bruņinieku tiesību kodifikācijas nosaka, ka vīram

uz sava rēķina jāaizsargā zeme no pagāniem (vietējie
iedzīvotāji), krieviem, leišiem un kareļiem. Pēc lēņu tie-

sībām vīram var uzlikt karošanas pienākumu tikai valsts
robežās. Ja gribēja uzlikt pienākumu karot arī ārpus
savas valsts robežām, tad tas bija jānodibina citādi, bet

ne uz lēņu tiesību pamata. Parasti to nodibināja ar lēņa
līgumu, kurā iepina zināmu klauzulu. Vācu ordenis, at-

tiecībā uz saviem Igaunijas vasāļiem, turējās pie principa,
kas deklarēts 1350. gadā, proti vasāļiem uz sava rēķina
jāiet karot no Narvas līdz Daugavai. Tālāk ordenis at-

līdzināja vasāļiem par zaudējumiem.
2) Galma dienests — „Hoffart" — „servitia aulica".

Galma dienests bija galvenā kārtā tiesas dienests, t. i.

vasāļiem bija pienākums uzņemties tiesas piesēdētāja,
šķīrējtiesneša, vai izmeklēšanas tiesneša funkcijas. Pārējais
galma dienests, kas gan bija spožs Rietumeiropā, Livo-

nijā bija maz attīstīts. Svinīgos gadījumos lēņa vīriem

bija jāierodas lēņa kunga galmā, lai ar savu skaitu un

spožumu uzturētu sava kunga cieņu. Šādi gadījumi Li-

vonijā maz pazīstami. Viens no tādiem ir 1449. gadā,
kad sagaidot virsbīskapu Silvestru Rīgā ieradušies 2000

Rīgas virsbīskapijas vasāļu. Pēc sagaidīšanas virsbīskaps
devis rautu, kurā vasāļiem vajadzējis kalpot savam kungam,
pie galda.

Lēņa kunga lietiskās tiesības.

Tādas ir:

1) konsolidācijas gadījumā lēņa objektu paturēt sa-

vās rokās, t. i. lēnis krīt atpakaļ jeb atgriežas pie tā sub-

jekta, kas viņu evis. Princips še ir tas, ka pēc vira nā-

ves lēnis atomātiski atgriežas atpakaļ kunga rokās. ia

nav mantinieku, pie kam šo atgriešanos demonstrēja ar

sevišķu simbolisku aktu. Šai gadījumā aiznesa prom va-

sāļa karogu, vairogu un ieročus, kas nozīmēja ka vasālis

miris bez mantiniekiem, lēnis ir brīvs un atgriež js atpakaļ.
2) Lēņa kungam sākumā un pēc doktrīnas vienmēr

bija tiesības lēni, vai nu izlēņot tālāk, vai uz visiem lai-

kiem paturēt savā īpašumā, vai arī sadalīt. Diemžēl lēņu

kungi parasti bija pārāk vāji politiski, militāri un finansiēli,

lai varētu šīs tiesības realizēt. Tāpēc drīzi vien atkal iz-

lēņošanas tiesības kļūst par izlēņošanas pienākumu —

„Lehnzwang". Tā ka šo doktrīnu lēņtiesiski nevarēja
formulēt, tad viņu formulēja valststiesiski un valststiesiski

viņa atzīta Rīgas virsbīskapijā 1523. gadā, Sāmsalas bīska-

pijā 1524. g., ordeņa territorijā 1546. g. „Was einem Bauer

gehohrt, soli beim Bauer bleiben".

3) Tā ka lēņa kungs lēņa vīram piešķīra tikai „do-
minium utile", bet pats sev paturēja „dominium directum",

tad no tā izriet ļoti sarežģītas lēņa kunga lietiskās tiesības

uz lēņa vīra lēni, kas stipri aprobežoja lēņa vīra rīcības

brīvību, sevišķi ja lēņa vīrs gribēja lēni atsavināt, pārdot,
vai ieķīlāt. Visos šais gadījumos lēņa kungam piederēja
t. s. pirmpirkšanas tiesības. Praksē lēņu kungi šīs tiesības

gaužām reti izmantoja.
16. g. s., sakarā ar reformācijas kustību, lēņa kunga

stāvoklis tika satricināts. Sākās vasāļu kustība pret t. s.

..flnbietungspflicht". Livonijā šī kustība vispirms sākās

Sāmsalā. 1518. g. Hapsalas mācītāja vasāļi paziņo, ka tie

neatzīst pienākumu piedāvāt bīskapam uz pirmpirkšanas
tiesību pamata savu lēni.

Tad bīskaps, pamatodamies uz ķeizara Lotara II un

Frid richa II lēņu aktiem, centās pierādīt, ka bīskapam pil-

nīgi dibināti pieder t. s. „consensus" tiesības (piekrišanas
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tiesības). Uz to vasāļi atbildēja, ka tā esot tikai tukša
formalitāte. 1521. g. Tērbatas bīskapijā šī paša iemesla

dēļ izcēlās strīds starp bīskapu un vasāļiem. 1522. g.

apelācijas kārtībā lieta nonāca Valmieras landtāgā. Še

panāca kompromisu un 1522. g. Rīgas virsbīskaps un

Tērbatas bīskaps atsakās no „consensus" tiesībām. 1524. g.

to pasu darīja arī Sāmsalas bīskaps.
Kurzemes bīskapijā latviešu novados šī tiesība palika

spēkā līdz vācu ordeņa bojā iešanai. Vispār jādomā, ka

šī privilēģija attiecās uz t. s. žēlastības lēņiem, kāmēr uz

īstiem lēņiem „consensus" tiesības palika spēkā.
1561. gadā Sigismunda Augusta privilēģija piešķīra

visiem Livonijas vasāļiem gandrīz neaprobežotu rīcības

brīvību ar viņu lēņu muižām. Tomēr ar to lēņu iekārta

netika likvidēta kā to daudzi domā. Lēņi šai laikā tikai

tika alodificēti. Bez tam poļu valdības laikā biakus veca-

jiem lēņiem dibināja arī jaunus, uz kuriem Sigismunda-
flugusta privilēģija neattiecās. Gothards Ketlers atkārtoja
Sigismunda-flugusta privilēģijas principus un 1570. gadā
to vēl papildināja ar t. s. Gotharda privilēģiju.

Lēņu tiesību juridiskā konstrukcija.

Kad Tērbatas bīskapijas vasāļi prasīja, lai bīskaps
atsakās no savām „consensus" tiesībām, tad Sāmu salas

bīskaps sūtīja Tērbatas bīskapam rakstu, dodot padomu
kādā veidā noraidīt vasāļu prasību.

Viņš rakstīja, lai Tērbatas bīskaps prasot vasāļiem:
1) kāpēc jūs vasāļi kalpojiet man par savām muižām?

2) ja man nav pirmpirkšanas tiesību, tad kāda tad ir

jūsu lēņu muižu būtība?

Šai pašā rakstā viņš diktē arī atbildi uz šiem jautā-
jumiem, proti „vasāļiem uz savām muižām pieder „domi-
nium utile" un ususfructus", bet lēņa kungam pieder
..dominium directum". Lai šo jautājumu noskaidrotu

mums jāiepazīstas ar četru jurisprudences mācību uzska-

tiem par «dominium".

Romiešu doktrīna.

Romieši izšķir 2 īpašuma tiesību veidus:

1) „dominium cx iure quritium" un

2) r
dominium m bonis".

Blakus šīm 2 civiltiesiskām konstrukcijām pastāvēja
2. publisko tiesību konstrukcijas. Vislabāki to varam iz-

prast no Ulpiana citāta: „ln domo pater familias domi-

num habet" — dzimts vecākajam pieder „dominium"
viņa namā.

To pašu redzam arī vidus laikos. Kādā glosā pie
langobardu lēņu edikta teikts: „Mundium, id est domini-

um". „Mundium" ir latinizēts vācu vārds „Munt", kas

nozīmē kundzību par Otru personu. Tādēļ arī „dominum"
še saprasts kā varas un kundzības jēdziens. Šis pats

„dominium" nāk priekšā arī tādos jēdzienos kā „dominus"
un „dominium terrae", kur viņu lieto publisko tiesību

nozīmē. Tā kā Romā bija divējādi privāttiesiskā „domi-
nium" veidi, proti kvirīta un bonitārais, tad ķeizars Justi-

nians pavēlēja uz priekšu nelietot terminu „cx ivre quiri-
tium". Viņa nolūks bija likvidēt divējādās īpašuma sistē-

mas un apvienot tās vienā. Tomēr viņš to nepanāca, bet

viņa formēlais aizliegums radīja civiltiesību praksē ārkār-

tīgi lielas sekas.

Itāliešu skola.

Sākot ar 11. g. s. itāliešu glosatori, apstrādājot
„corpus iuris civilis," ievēroja, ka no vienas puses aiz-

liegts lietot terminu „cx iure quiritium", bet no otras pu-

ses pastāv vesela rinda divējāda veida īpašumu. Tā kā

īpašumu varēja iegūt gan civiltiesiskā noilguma, gan pre-
toriskā noilguma („praescriptio") ceļā. tad rodas jautājums
par tiesiskām sekām. Šai jautājumā izcēlās domstarpības,

pie kam mums jāņem vērā Bulgāra teorija. Istēnībā

(„propriae") un tieši („propriae") tikai ar civiltiesisko no-

ilgumu (~usucapio„) var iegūt īpašumu, bet ar preskrip-
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ciju īpašumu var iegūt tikai netiešā ceļā („in propriae")
un tikai ar pretora starpniecibu. Pie tam pretors šādu

īpašnieku aizsargā tikai no praktiskās lietošanas viedokļa
(~utiliter"). Pretoram tomēr arī preskripcijas ieguvējs jāaiz-
sargā ar civiltiesiskām procesuālām formulām, bet viņš ne-

var tikt aizsargāts no stingri civiltiesisko procesuālo tiesību

viedokļa, bet tikai administratīvā ceļā. Pretors viņam ne-

var dot „rei vindicatio" formulu, bet tikai „rei vindicatio

utilis". Tā tad starpība ir tīri procesuāla. Šī Bulgāra teo-

rija ir ļoti mākslīga, bet tomēr viņa kļūst par pamatu tā-

lākai „dominium" konstrukcijai.
Bulgāra skolnieks Joans jeb Basjāns sper soli

tālāk. Viņš reskripcijas ceļā iegūto īpašumu liek priekšā
nosaukt par „dominium utile". Vārds „utilis" aizgūts no

procesuālām tiesībām pēc „actio utilis" parauga. Šai

laikā tā tad ir divējādas konstrukcijas:
1) „dominium",
2) „dominium utilis", ko var iegūt preskrcipcijas ceļā

ar pretora starpniecību.
Tikai pēc Joana nāves sāka lietot ari trešo terminu

„dominium directum", kuru lika agrākā „dominum" vietā.

Tā radās t. s. ..dominium duplex". Tā tad, lai izskaidrotu

~corpus iuris" pretrunas, radīja tik sarežģītu konstrukciju,
bet izrādījās, ka šī konstrukcija ir ārkārtīgi dzīves spējiga
un pamazām no noilguma institūta sāka spiesties iekšā

pārējos institūtos un kļuva par kodolu, ap kūpu sāka kri-

stallizēties visas vidus laiku lietu tiesības. Izskaidrojums

meklējams ģermāņu tiesībās. Romiešu pandektu tiesības

stingri izšķir īpašuma tiesības („ius m re aliena") un

lietu tiesibas („ius m re"), starp kupām ir kvalitatīva,

principiāla atšķirība. Ģermāņu tiesibās šīs principiālās

starpības nav, bet īpašuma un lietu prasības pieder pie
vienas tiesību kategorijas un atšķiras nevis kvalitātīvi, bet

tikai kvantitātīvi ar pilnvarojuma apjomu un ilgumu.

Tāpēc arī vidus laiku romiešu tiesibās nav t. s. „ius
m re aliena", bet ir tikai t. s. „Leiherechte" — ļaujas tie-

sības. Šai grupā iemiesojas visa vidus laiku saimnieciskā

dzīve. Atkarībā no kārtas, pie kādas pieder viņu īpaš-

nieks, mainās |aujas tiesību raksturs un tāpēc ja runājam

par gruntsnomu pilsētās, dzimtsnomu pie zemniekiem,

lēņu tiesībām pie bruņiniekiem, tad visos šais gadījumos
nav principiālas starpības, bet ]te ir tikai dažādas

ļaujas tiesības. Atšķirībā no zemnieka klaušām un dzimts-

nomas, bruņinieku lēnis ir kļuvis par militāri-polītisku

zemes izdevumu pateicoties bruņinieku valststiesiskam

stāvoklim.

Ja nu Joans iedrošinājās par „dominium utile"

saukt tikai to, ko romieši sauca par bonitāro īpašumu,
tad Joana skolnieks Azo iet vēl tālāk un „dominio utile"

katēgorijā ierindo arī romiešu tiesību emfikeitu tiesības un

Auurzijs arī superficiara tiesības konstruē kā „dominium

utile".

Postglosators Baldus (Balds) 14. g. s. pirmo reizi

tiesību vēsturē lēņa vīra tiesības uz lēni konstruē kā „do-
minium utile" un tādā veidā romiešu tiesību institūtu pār-
nes uz lēņu tiesībām. Arī dalītā īpašuma konstrukcija

pēc būtības dibinās uz Baida mācību. Ja līdz Baidām

postglosatori „dominium utile" saprata procesuālo tiesību

nozīmē kā pretora dotu, tad Balds vairs to nesaprata, vai

arī ar nolūku negribēja saprast un sacīja, ka īpašuma
tiesībās jāizšķir 2 puses:

1) proprietāte jeb lietas substance un

2) utilitāte jeb lietas lietošana.

Līds ar to itāliešu jurisprudencē nodibinājās dogma,

ka visur tur, kur ir „actio directa", tur pamatā ir „ius di-

rectum", bet tur, kur pamatā ir „ius utile", tur arī pro-
cesuālā forma ir „actio utile".

Pretstatā pārejām lietiskām tiesībām „dominium
utile" katēgorijā apvienotām tiesībām ir šādas kopīgas

pazīmes:

1) Pretstatā servitūtam „dominium utile" var aizstā-

vēt tieiā ar „rei petitio utilis", kamēr servitūtu tikai ar

~iuris petitio".
2) „Dominium utile" tiesību valdītājam ir tiesības,

pretstatā vienkāršam lietotājam, iegūt augļus ar separāci-

jas aktu.
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3) „Dominium utile" valdītājam jeb apakšīpašnie-
kam ir tiesības iznomāt, ieķīlāt un nereti arī novēlēt

mantiniekiem, kā arī nodibināt personīgus un reālus

servitūtus.

4) Apakšīpašniekam ir jāuzņemas, līdzīgi virsīpašnie-
kam, visas uz objektu gulošas reālnastas. Tāpēc arī lēņa
vīram ir jānes lēņa dienests, jo tas ir šāda reālnasta, se-

višķi savā vēlākajā formā.

Tas noveda pie tā, ka Itālijā uz „dominium utile"
sāka skatīties kā uz „dominium rei". Tā bija pēc itāliešu

skolas domām kundzība par lietām, bet tikai svešā vārdā.

Apakšīpašnieku uzskatīja par virsīpašnieka substitūtu. Tā

kā „dominium directum" valdītājs saucās „dominus", tad

dominium utile" valdītāju sauca par „vicedominus". Tā

tad īstais kungs nevalda par savu lietu tieši, bet ar vice-

kunga starpniecību.
Šī itāliešu jurisprudences mācība par „dominium

utile" ieviesās arī Livonijā subsidiaru avotu veidā. Pārrak-

stot t. s. tiesību grāmatas bieži vien vienu kodeksu pie-
vienoja otram. Valdemāra Ērika lēņu tiesību grāmatai pie-
vienoja kādu citu lēņu tiesību kodifikāciju un nosauca to

vienkārši par „Die Artikel von Lehngut". No šī pielikuma
arī acimredzot Sāmu salas bīskaps bija smēlis savas gu-

drības, dodot padomu Tērbatas bīskapam. Savā vairumā

šie artiķeļi nebija nekas cits kā langobardu lēņu tiesību

kodifikācija — Jibri feodorum". Tādēļ arī varam teikt,

ka Livonijā pa daļai ir bijušas spēkā langobardu lēņu
tiesības. Kodeksā bija pants: „So bleibet das rechte Eigen-
tum bei rechtem Herrn (īstais īpašums paliek īstajam
kungam), doch der Lehnsmann hat die Nutzung des rech-

ten Eigentums (lēņu virām pieder lietojums) fūr seinen

Dienst (par viņa dienestu)". Šī panta saturs izteikts arī

Sāmsalas bīskapa rakstā Tērbatas bīskapam.

Franču skola.

Pēc Bicances valsts sabrukuma 1453. gadā bicantiešu

bazilikas nonāca Francijā un še franču juristi sāka pie

viņām strādāt un salīdzināt ar „corpus iuris civilis". Tas

bija t. s. humānisma laikmetā, kura spožāki priekšstāvji

ir Kujacijs un Donels, kuri dzīvoja 16. g. s. Šie humā-

nisti, salīdzinādami bazilikas ar „corpus iuris", pierādīja,

ka visa glosatoru mācība ir pārpratums dominiju jautā-

jumā. Viņi pierādīja, ka ķeizars Justiniāns ir likvidējis di-

vējādās īpašuma sistēmas un tādēļ viņu mācība ir nepa-

reiza. Šī mācība atstāja Francijā lielu iespaidu.

Vācu skolas.

Lai gan franču humānisti sagrāva glosatoru mācību,

tomēr vācu juristi nerepcepcēja viņu mācību, bet gan se-

koja itāliešu skolas mācībai par „dominium".
Tam ir 2 iemesli:

1) vācu jurisprudence atradās atkarībā no itāļu juris-

prudences;

2) Vācijā šai laikā sākās romiešu tiesību recepcija un

līdz ar to mācība par divkāršo dominiju automātiski iespie-

dās Vācijā.
Varētu minēt, vēl 3. iemeslu, ka romiešu glosatoru

mācība par divkāršo īpašumu nebija sveša arī ģermāņu

tiesībām. Vācijā vispirms pastāvēja t. s. cilšu Mesībss,

kuras drīzi vien territoriālizēja un tādā veidā viņas kļuva

par zemes tiesībām.

Blakus šīm zemes tiesībām izveidojās vel 2 tiesību

sistēmas:

1) bruņiniekiem „Lehnrecht" un

2) zemniekiem „Hofrecht".
Tā bija katra par sevi zināma tiesību pasaule. Lēņu

tiesības drīzi vien' izspieda zemes tiesības, jo līdz ar leņu

sistēmas nodibināšanos radās t. s. „Hofrecht" muižas

tiesības, jo lēņa novada iedzīvotāji bija pakļauti savam

kungam. No šīm tiesībām visplašākās ir Aizkraukles ba-

rona Šulca ..zemnieku tiesa".

Zemnieku lietas izšķīra zemes tiesā pie fogta,
_

bet

vasāļ i lietas lēņu tiesā jeb mantagā. Tomēr fogti izšķīra
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pec zemes tiesībām galvenā kārtā krimināllietas (kroņa
zemniekiem aiī civillietas), bet civillietas arī muižā pēc
„Hofrecht".

Ja nu pastāvēja 3 dažādas tiesību sistēmas, tad va-

jadzēja būt arī 3 dažādām īpašuma tiesībām, proti zemes

tiesiskais, lēņu tiesiskais un muižas tiesiskais un katrs no

viņiem bija jāaizstāv savā tiesā.

Recepcijai attiecībā uz itāļu „dominium" izpratni bija
vēl 4. iemesls. Galvenā tiesu iestādē — «Reichskammer-
gericht" sēdēja itāļu juristi, kuri izveda Vācijas tiesu iekār-

tas reformu. Sadalītās zemes un muižas tiesā zaudēja
spēku, pie kam iespējamas bija tikai 2 izejas:

1) Izsludināt, ka pastāv tikai viena tiesību sistēma,

pie kam visus pārējos īpašniekus ar likumu ekspropriēt.
Tādā kārtā par vienīgiem zemes īpašniekiem kļūtu
piem. muižnieki, bet zemniekus padarītu par vienkāršiem

nomniekiem vai bezzemniekiem. Tomēr vācu juristi at-

sacījās no šī mēģinājuma, par ko savā laikā cīnījās Justi-

nians.

2) Pieņemt glosatoru doktrīnu. To vācu juristi arī

darīja un no šī laika Vācijā pastāvēja 2 īpašumu sistēmas,
muižniekiem piederēja „dominium directum", zemniekiem
«dominium utile" un ar to šis jautājums bija atrisināts.

Tomēr starpība starp šo un itāļu skolu irtā, ka vācu

recepcijas laika juristi Cazijs un Appels tikai formāli

pieņēma itāļu skolas mācību, bet faktiski ielika viņā citu

saturu. Ja pēc itāliešu mācības apakšīpašniekam piešķīra
„vice domino" tiesības, tad recepcijas laikmeta vācu juri-
sti uzskatīja šo „dominium utile" par ~dominium minus

perfectum" jeb „minus pienum", tā tad par mazvērtīgāku,
nepilnīgu īpašumu. Ja runāja ne par civiltiesisko, bet par

publiski tiesisko varu, tad teica, ka zemes kungam viņa
valsts territorija pieder «dominium superius" jeb „emi-
nens". Pavalstniekam, turpretim, tikai uz viņa grunts-
gabala pieder «dominium inferius".

Šī mācība pastāvēja Vācijā un Livonijā 16., 17. un

18 g. s. un pa daļai tikai ar viņu var izskaidrot kāpēc
zviedru valdība 17. gadu simtenī Livonijā izveda muižu

redukciju Šīs redukcijas juridiskais pamats bija tas, ka

valsts uzturēja spēkā savas publiski tiesiskās dommija

tiesības, kāmēr pavalstniekiem bija tikai „dominium mī-

nus perfectum". .

16. un 17. g. s. Livonijā sī mācība izteikta l pnV-

lēģiju krājumos, kup doti Rīgas pilsētai. 1581. g. t. s.

corpus privilegiorum Stefaniurn" un 1621. g. Gustava

Ādolfa dotā „corpus privilegiorum Gustavianum piešķīra

Rīgas pilsētai «dominium utile" tiesības uz Daugavas ūde-

ņiem un krastiem no Rīgas līdz pat jūrai. Tā tad domi-

nium utile" konstrukcija iespiedās arī pilsētu tiesības.

Dalītā īpašuma doktrīna.

Šo doktrīnu nodibināja 18. g. s. beigās un 19. g. s.

sākumā lielās kodifikācijas Prūsijā un Austrija. Austrijas

civillikumu kopojums no 1811. gada dod interesantu sada

dalītā īpašuma konstrukciju.

Dabiskās skolas ietekmē vācu juristi atgriezās pie

postglosatora Baida mācības, ka īpašumā izšķiramas

2 puses:
1) lietas esence jeb proprietāte un

2) lietas lietojums jeb utilitāte

Ja nu vienas personas rokās atrodas kādas lietas

proprietātes tiesības, bet otras personas rokās utilitates

tiesības, tad tur ir dalīts īpašums. Lai gan so dalīta īpa-

šuma doktrīnu likvidēja franču revolūcija 1789. gada un

arī pašā Prūsijā viņu atcēla ar 1850. gada likumiem, to-

mēr mūsu civillikumu kopotājs Bunge šos atceltos insti-

tūtus padarīja par spēkā esošam savā kodeksa. Tadeļ ari

tā konstrukcija, kuru nodibināja Prūsijas civillikumi sasto-

pama ari mūsu civillikumos.

Tomēr šī mācība ir loti samākslota. Mūsu civillikumu

1539. pants nosaka: „ķīlas devēja īpašuma tiesības ir ap-

robežotas ar kailu proprietāti." Krievu teksts iet pat vel

tālāk un izsaka to tādējādi, ka dzimts ķīlas devējam at-

stāta tikai īpašuma tiesību ideja. Šo pantu 1925. gada pa
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daļa] likvidēja un modernizēja un viņa konstrukcija tagad
saprotama tādā veidā, ka t. s. apakšīpašniekam pieder
tiesības lietot ķīlu kā īpašniekam. Tomēr tas nespēja glābt
glosatoru pamatkļūdu.

' y

Kas Livonijas kodifikācijās no dogmatiskās jurispru
dences viedokļa ir raksturīgs?

Jāsaka ka Livonijā lēņu tiesību sistēma atšķiras no

pilsētu tiesībām ar to, ka lēņu tiesībās ārkārtīgi baaāti
izveidotas lietu un mantojumu tiesības, bet tas kas vis-
vairāk raksturo modernās lēņu tiesības, še ir pavisam
nožēlojams sabrukums. Sie saistību tiesību institūti mūsu
leņu tiesību kodifikācijās nav nekas cits kā parastie zemes
tiesību institūti un viņiem nav īpatnējas lēntiesiskās sejas
Ja sa īdzmam lietu un mantojuma tiesības, tad redzam ka

stiprākas ir mantojumu tiesības. Vasālim viņa territorija bija
P.esķ.rtas tikai lietotāja tiesības, kuras bija pastāvīgi iero-
bežotas ar leņa kunga „consensus" tiesībām. Tā kā lietu
tiesības naturālajā saimniecības sistēmā vislabāki varēja
realizēt mantojuma ceļā, tad var uzstādīt šādu tezi- Ja

19" PraS '' kād9S tev ir lietu tad vispirms "at-
bildi, Kādas ir tavas mantojumu tiesības?" Tādēļ ja vasāļi
Livonija gribēja nostiprināt savas īpašuma tiesības uz

leņu muizam, tad viņiem vispirms vajadzēja uzlabot man-
tojuma tiesības.

Tāpēc arī visas cīņas Livonijā starp vasāļiem un

leņu kungiem galvenā kārtā izskaidrojamas ar vasāļu
tieksmēm uzlabot savas mantojumu tiesības. Tai mo-
mentā, kad vasāļi to panāca un lēnis tika savalgots man-
tojuma tiesību tīklā, viņš zaudēja savu lēna īpatnējo seju
jo tiklīdz vasālim mirstot viņa vietā stājās brālis, sieva'
vai meita, viņa nekad vairs neatgriezās zemes kunga ro-
kas. Tāpēc, ja apskatam diezgan plašo Baltijas juridisko
literatūru, tad redzam, ka 90> juristu darbu attiecas uz
mantojuma tiesībām, bet par vispārējiem tiesību institū-
tiem nav interesējušies ne vasāļi. ne juristi. Šī iemesla

dēļ Bunges kodifikācijas trešajā daļa (saistību tiesības)
galvenais pamats ir romiešu tiesības.

Lēņu tipi Livonijā.

To bija 3 un tie atšķīrās tikai mantojuma tiesību

ziņa :

■1) vīra lēnis (~Mannlehn, feudum masculinum"),
2) koprokas („Gesamtshandlehn, ius coaddunate

manus"),
3) žēlastības lēnis (Gnadenlehn, feudumgratiae").
Vīra lēnis ir klasiskā lēņa tips. Še stingri ieturēta

lēņu iekārta. Šādu lēni pēc vīra nāves var mantot tikai

lejup ejošie, t. i, dēli. Sieviete nav mantojuma spējīga
lēņtiesiskā nozīmē. Viņa manto tikai mūža tiesības uz uz-

turu un pūru.

Koprokas lēnis. Pēc langobardu lēņu tiesībām
mantot va'ēja visi lejup ejošie. To formulēja tādejādi, ka

mantot pēc lēņu tiesībām varēja katrs, kūpam lēnis bija
tēva („paternum"). Blakus radiem, pēc langobardu lēņu
tiesībām, nebija mantojuma tiesību, jo to lēnis bija jauns
(„novum"). Lai pēdējiem dotu mantojuma tiesības, tad

ķērās pie fikcijas un teica, ka blakus lejup ejošiem esot

bijis ciltstēvs, kurš kādreiz ticis aplēņots.
Vācu lēņu tiesības nosaka, ka:

1) mantot var tikai dēli, bet ne visi lejup ejošie,
2) vācu lēņu tiesībās bija tendence mantojumu tiesī-

bas uzlabot.

Tas notika ar likumu, privilēģiju un fikciju palīdzību.
Visspilgtāk! šāda fikcija izpaudās koprokas lēņa konstruk-

cijā. Koprokas lēnis izcēlās tad, kad lēņa vīrs nomira un

palika piem. dēls un meita. Šie palika dzīvot lēņa muižā,

to nesadalot. Viņu stāvokli vācu lēņu tiesības konstruē kā

t. s. „Gesamtland".
Tā kā pēc vīra nāves lēnis bija jāatjauno, tad to da-

rīja, bet ne visi, bet tikai vecākais, kurš saņēma invensti-

tūru arī priekš saviem brāļiem. Pēdējie tad arī skaitījās
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par lēna kunga , vasāļiem, lai gan katrs atsevišķi nebija
investēti. Ja nu kāds no brāļiem nomira, tad viņa vietā

stājās viņa bērni. Caur to nodibinājās ļoti sarežģita tie

sību un pienākumu sfaira.

Rodas jautājums, kāpēc šāds institūts izveidojās. Par

to ir dažādas domas. Livonijā šis institūts, jādomā, izvei-

dojās tādējādi, ka Harijā un Vīrijā uz Kopenhāgenu pēc
investitūras nebija jābrauc visiem brāļiem, bet tikai

vienam.

Koprokas lēņi varēja būt:

1) likumīgi, kad pēc vasāļa nāves koproka palika

viņa lejup ejošiem;
2) līguma koprokas, kad radi, vai arī neradi bez

likumīga iemesla lūdza un ari saņēma no lēņa kunga kop-
roku,

Pēdējā gadījumā izšķīra vēl:

a) īsta līguma koproku, kad vairākām personām,

piem. laulātiem ļaudīm, vecākiem un bērniem, lēni pie-
šķir kopvaldījumā;

b) neīsta līguma koproku, kad nenodibināja īstu

koproku, bet tikai lēņtiesiskā konstrukcijā, lai nodibinātu

mantojuma tiesības.

Senās bruņinieku tiesības koprokas jautājumā no-

saka, ka:

1) ja 2, vai vairākiem brāļiem ir nedalīta muiža, tad

tie valda koprocīgi, nedalīti, bet ja nomirst tas, kas lēni

saņēmis arī priekš citiem, tad gada un6 dienu laikā lēnis

jāatjauno, vai muiža jāzaudē;

2) ja muižu dala, tad koproka izbeidzas, bet ja no-

mirst vienas daļas turētājs un tam nav bērnu, tad viņa

daļa pāriet koprokā pārējiem brāļiem.
Šeit konstruē koprokas fikciju mantošanas nolūkos

un to precizē itkā koproka nebūtu sadalīta, lai gan reāli

viņa ir sadalīta. Sākumā šādu koproku fingeja tikai man-

tiniekiem, bet vēlāk šo fingeto koproku piešķīra arī ļau-

dīm, kas nekad nebija koproči bijuši un nemaz negribēja
būt, bet tikai ar koprokas institūta palīdzību slēdza man-

tojumu līgumus.

Savu augstāko virsotni šī lēņtiesiskā koprokas insti-

tūta konstrukcija sasniedza tad, kad koprokas lēņus sāka

piešķirt svešām personām kopa ar viņu nākamiem man-

tiniekiem. .

Tādā kārtā nodibinājās tas, ko Bunge mušu civil-

tiesībās sauca par cilts muižu („Stammgut"). So terminu

tad arī ieveda civillikumu 3. daļā, lai gan juridiski sis

termins nav precizēts, jo koprokas lēni nekad nepiešķīra

ciltij, vai dzimtai, bet tikai konkrētām, vārdā nosauktam

personām. Praksē tomēr šādas koproču tiesības centas

iegūt tuvi radi un tāpēc praksē arī nodibinājās šādi cilts

lēņi, ku rus kādā 1513. gada aktā sauc par „bona patri-

monialia", vai vienkārši par „patrimonia". 14., 15. un

16. g. s. galvenās koproču dzimtas Livonijā bija Ikskuli,

Tiezenhauzeni, Zaķeni v. c.

Žēlastības lēnis („Gnadengut, feudum gratiae

Pie šī lēņa veida stingri jāievēro tas, ka ja kada persona

tura koprokas lēni, tad nekādā gadījumā viņa nevar

iegūt žēlastības lēni, jo abu šo lēņu tipu nolūks un mēr-

ķis ir vienāds, bet jautājumu viņi atrisina dažādi. Ja

koprokas lēnis paplašināto mantojuma tiesību pro-

blēmu atrisina lēņtiesiski, t. i. paliekot lēņu formu

pasaulē, tad žēlastības lēnis paplašināto mantojuma tie-

sību problēmu atrisina ārpus lēņu tiesībām ar zemes

tiesību palīdzību.
_.

...

Pirmo reizi Livonijā žēlastības lēni nodibināja Harija

un Vīrijā, sakarā ar Dancigas līgumu, virsmestra Jungin-

gena dotā žēlastība jeb provilēģija 1397. gadā. Viņas pa-

mati bija šādi:

1) no privilēģijas viedokļa nav starpības starp leņtie-

siskām un zemes tiesiskām mantojuma tiesībām, tāpēc

arī pretēji lēņu tiesībām, nekustāma un kustāma manta

mantojama pēc vienādiem principiem;

2) ja mantojumā konkurē dēli un meitas, tad manto

dēli ar pienākumu uz sava mantojuma rēķina izprecināt

meitas, resp. māsas;

3) ja dēlu nav, bet vienīgie mantinieki ir meitas, tad

manto tās;
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4) ja nav ne dēlu, ne meitu, tad manto tuvākie radilīdz 5. celim;
5) ja mirst atraitne, vai jaunava, kas navatdalījusies

no saviem brāļiem, vai vīra, tad viņas daļu manto pārējie
mantiniekie ka bezmantinieka vīra mantu

Sīs privilēģijas sekas bija tās, ka' Hārijā un Vīrijā
pilnīgi izspieda klasisko vira lēni un nodibinājās žēlastības i
lems ka vienīgais lēņtiesiskais institūts. Tā kā žēlastības
lem nevarēja savienot ar koprokas lēni, tad arī Hārijā un
Vr ja koprokas lēņu nebija. Tā tad, kā redzam, Hāri a un
Vinja bija centrs, kurā muižnieki izkaroja vienu tiesību
pec otras un no šejienes šīs tiesības izplatās tālāk uz
rietumiem.

Pēc šīs Jungingena privilēģijas Rīgas virsbīskaps Sil-
vestrs bija spiests 1457. g. dot t. s. Silvestra žēlastību, kas
Jungingena žēlastības principus attiecināja arī uz virs-
biskapijas vasāļiem.

Arī Tērbatas bīskapijā bīskaps Bartolomejs apmēram
tai pasa laika atzina šos principus.

Latvijas tiesību vēsture.

Pēc lekcijām lasītām Latvijas Universitāte).

29. lekcija.

Paplašināto mantojuma tiesību nolūks bija nostipri-

nāt nevien vasāļu civiltiesisko, bet ari publiski tiesisko

stāvokli, fir žēlastības un koprokas lēniem ārkārtīgi pa-

plašinājās lēņu mantinieku loks un gandrīz neiespējami

bija kādam atklātam lēnim no šī loka izkrist laukā un

atgriezties atpakaļ lēņa kunga rokās. Lēņa atjaunošana

kļuva par tukšu formalitāti.

Tā kā lēņu objekti vairs neatgriezās lēņa kunga ro-

kās, tad viņu ienākuma avoti ārkārtīgi sašaurinājās. Zemes

fonds, kas bija gandrīz vienīgais ienākuma avots uz lau-

kiem tik tālu samazinājās ka bīskapam piederēja gandrīz

tikai galda muižas. Protams, ka pastāvēja arī domēnu

jeb valsts muižas, bet bīskapijās viņu skaits bija ļoti

mazs.

Hārijā un Vīrijā pastāvēja gandrīz vienīgi žēlastības

lēņi, Tērbatas bīskapijā un Vīkā tas pats. Par Sām-

„Augstskola Maja" Nr. 56.

Tiesību zinātņu nodaļa.
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salas bīskapiju pagaidām ir tik maz ziņu, ka ļoti grūti
kaut ko teikt, bet jādomā, ka tur pastāvējuši spēkā kla-

siskie vīra lēņi.
Ordeņa territorijā, izņemot Hāriju un Vīriju, valda

galvena kārtā tikai klasiskie vīra lēņi.. Tikai 1546. g.
mestrs Prigenārs runā savā privilēģijā part. s. žēlastības
junkuriem, kam piederējuši žēlastības lēņi. Bez tam ordeņa
territorija pastāvējuši arī koprokas lēņi.

Kurzemes bīskapijā arī pastāvējuši gandrīz vienīgi
vira leņi.

Rīgas virsbīskapijā jāizšķir lībju un latvju gali.
Lībju galā, t. i. no Gaujas uz ziemeļiem, pastāvēja

gandrīz vienīgi žēlastības lēņi, pie kam še atradušās sti-

prākās un spēcīgākās virsbīskapa vasāļu dzimtas.

Latvju galā stāvoklis bija dažāds:

1) dienvidos un dienvidaustrumos iespaidīgākie va-

sāļi bija koproči;
2) daļa zemju bija domkapitula galda muižas (Dole,

Lielvārde, Ikšķile, Koknese v. c);
3) bez tam bija valsts muižas jeb domēni (Krustpils,

Ļaudona, Gulbene, Smiltene, Piebalga, Cesvaine v. c);
4) atsevišķos gadījumos bija arī pavisam sīki žēla-

stības lēņi;
5) ļoti reti arī klasiskie vīra lēņi.
Tā tad Rigas virsbīskapijā krīt svarā 3 muižniecības

kūrijas:
1) ziemeļos žēlastības muižnieki,

2) dienvidos koproči,
3) ļoti mazā skaitā klasiskie vira lēņi.

Bruņniecība kā korporācija.

Pirmo reizi bruņniecība nosaukta par korporāciju
Hārijā un Vīrijā 1259. gadā kā „umversitas vasallorum",
pie kam atsevišķi bruņinieki saucās par „universi vasal-

lus". 1281. gadā Igaunijā lietoja nosaukumu „nobiles"—

dižciltīgie. Tomēr jāsaka, ka šīs ir tikai gadījuma ziņas,

kūpas attiecas tikai uz Igauniju un tādēļ viņas nevajaga

vispārināt- un piegriezt tām lielu vērību.

Parastais bruņniecības nosaukums bija «Ritter und

Knechte". 15. gadu simtenī sīs terminoloģijas vieta ievie-

sās nosaukums «Ritterschaft und Mannschaft" — bruņnie-

cība un vasālībā. Cik pagpidam var spriest, tad_ šo tech-

nisko terminu lietojis arī virsbīskaps Silvestrs savā 1457. g.

privilēģijā.
15. g. s. otrā pusē šī formula aptvēra visus leņu

vīrus, kupem bija tiesība piedalīties mantagā.
16. g. s., acīmredzot Prūsijas kancelejas valodas

ietekmē, šī formula sašķobās. Izveidojoties landtāgiem sāka

izšķirt muižniecību un pilsētas — „Land un Stādte". Val-

mieras landtāgā pirmo reizi 1516. gada sastopam for-

mulu ~Landschaft und Stādte". Tā tad še „Ritter-

schaft" un ~Landschaft" bija viens un tas pats. Beidzot

termini sajaucās un 16 g. s. radās formula „Ritter und

Landschaft", kuru lieto līdz pat pasaules kapam. Zviedru

valdība 17. g. s. šo formulu oficiāli interpretēja tādejādi,

ka pie „Ritter und Landschaft" pieder katrs, kam ir tie-

sības piedalīties landtāgā. Turpretim muižnieki
(

So for-

mulu interpretēja citādi un teica, ka „Ritterschaft ir tie

ļaudis, kas ir matrikulējušies, t. i. kas ieguvuši pilsoņu

tiesības Livonijā līdz 1561. g., bet visi tie, kas kļuvusi par

muižniekiem poļu un zviedru laikos, t. i. pec 1561. g.,

pieder pie ~Landschaft" jeb t. s. „fldel", kas ir zemāks

jēdziens par „Ritter".
. . ._j

Tomēr šai laikā šis jautājums nebija akūts, bet tadu

kļuva tikai 18. g. s. 1767. gadā muižmecība

sašķēlās 2 naidīgās korporācijās. Sis strīdus un atsevišķa

separātā uzstāšanās turpinājās līdz 1774. g. 18. g. s-,Par

„Ritterschaft" uzskatīja sevi tikai muižnieki,

bet nematrikulētie par «Landschaft"

Bruņniecības privilēģijas.

1) Bruņinieka paaugstinātā personas vērtība, kas iz'

teicās arī paaugstinātā kriminālaizsardzība. Hārijā un Vīrija
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jau 14. g. s. sākumā nosacīja, ka par bruņinieka vai
viņa puiša nogalināšanu jāmaksā lielāka kompozīcija jeb
līdzības nauda ka par vienkārša vācieša galvu. Šī paaua-
stmata kriminālaizsardzība izbeidzās 14. g. s. beigās.

2) Bruņinieku arī krimināllietās netiesāja foqts pēc
zemes likumiem, bet viņš atbildēja tikai lēnu tiesā (bīska-
pijas padomei, vai mantagam).

3) Bruņniecībai nevajadzēja maksāt nodevas. Jau

JA g. s. bruņinieki panāca to, ka viņiem nebija jādod
/io ne bīskapa, ne priesteru uzturam, ne kādas citas no-

devas, bet tā vietā bruņiniekiem bija jāpilda lēnu dienests
Leņu tiesībām sabrūkot arī lēņu dienests kļūst atvietojams
un sai gadījuma mēs runājam par vienkāršu „Rossdienst"
Si pārvēršanās notika jau 16. g. s. vidū. Tad bruņinieki
panāca to, ka kara nebija jāiet viņiem pašiem, bet'sāku-
ma no katrām 20, vēlāk no katrām 15 zemnieku saim-
niecībām bija jādod viens kapa vīrs t. s. muižnieka
karogam — „Adelsfahne". Šo muižnieka karogu varēja
sūtīt cīņa tikai valsts robežās, bet ne kādā zinā uz ārieni
1640. g. so kārtību uz zviedru valdības rīkojumu atcēla
pie kam nebija vairs jādod jātnieks natūrā, bet 4 dālderi
no katra arkla kavalērijas uzturēšanai. Tādā veidā lēnu
dienests vairs nebija dienests, bet reālnasta un šie 4 dāl-
deri bija maksa, ar kuriem bruņinieks atpirkās no visiem
valsts pilsoņa pienākumiem.

Matrikula

Chronoloģiski datējumi par to, kad bruņniecība no
vienkāršas leņtiesiskas sabiedrības izveidojās par korporā-
ciju publisko tiesību nozīmē, ir ļoti nedroši. Jau 14. g. s.

sakumā vasāļi, savu izvēlēto priekšstāvju personās, slēdza
publiski tiesiskus līgumus ar zemes kungiem. Tāds pie-
mērs ir 1304. g. bruņinieku līgums ar Vācu ordeni. To-
mēr kā satversmē paredzētas kārtas, bruņniecības, izvei-
došanos par korporāciju var saistīt ar bīskapijas padomes

nodibināšanos. Šai padomē iegāja puse vasā|u priekš-

stāvju.
~. L •

-v

Protams, arī šī ir tikai sākuma stadija bruņniecības

tiesību attīstībā. Līdz 1561. gadam vēl, nevarēja runāt par

bruņniecību no tīri formāla viedok|a. Sis jēdziens izveido-

jās tikai sakarā ar matrikulu. Zināmā mērā par matriku-

las priekšstadiju var uzskatīt 3 lēņtiesiskās kūrijas, atka-

rībā no lēnu tituļiem.

Poļu laikā šo kūriju vietā stājās šķirojums pec

muižnieku stāvokļa landtāgā, proti vācu, poļu un leišu

muižniekos.
_

Pirmo reizi Latvijā matrikula nodibināta Kurzeme,

kur jau 1620. gadā ievēlēja 18 vīru komiteju bruņniecības

sola nodibināšanai. Kommisija savu uzdevumu veica

1634. g.. pie kam matrikulā ierakstīja 110 Kurzemes muiž-

nieku dzimtas. .

Pēc kurzemnieku parauga arī Vidzemes muižnieki

1643. g lūdza zviedru valdību atļaut viņiem dibināt

bruņniecības solu. Šādu atļauju deva. bet iekšēju un

ārēju politisku un militāru apstākļu dēļ šāda komiteja no-

dibinājās tikai 1695. g. Strādāt viņa nedabūja, jo sakas

lielais Ziemeļu karš.
.....

Tikai krievu laikos 18 g. s. Vidzemes muižnieki

tika pie savas matrikulas, kuru sastādīja laikā no 1733.—

47. gadam. 1759. gadā Vidzemes landtāgs nolēma, ka uz

priekšu bruņniecības solā jaunus locekļus uzņemt varēs

tikai ar
3/i landtāga balsīm. Ar šo lēmumu tika radīts

„brunniecības korpusa" jēdziens. Kas nebija ierakstīts

bruņniecības matrikulās, tas piederēja pie „Landschaft un

tam' nebija balss tiesību landtāgā un viņš nevarēja ieņemt

svarīgākos amatus. Katram matrikulētam muižniekam

vajadzēja pierādīt, ka viņam pieder kāda muiža, vai ari

vismaz viņš kādu muižu nomā, jo pretējā gadījuma ari

viņam nebija landtāga balss tiesības. Tā tad „m abstracto

matrikula deva šo tiesību, bet „m concrelo" so tiesību

vajadzēja pierādīt ar to ka pieder kāda muiža.

Matrikulas revīzija 1839. gadā raksturo muižniecības

sastāvu:
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Livonijas bruņinieku tiesību kodifikācijas.
Valdemāra Ērika tiesības
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pijāš un ordeņa zemēs viņu formāli nevarēja lietot. Lai

to novērstu, tad šīs tiesības pārstrādāja bīskapiju vajadzī-
bām, pie kam pārstrādājums bija tīri ārišķīgs, ierakstot

karaļa vietā_ bīskapu. Šo bīskapiju vajadzībām pārrakstīto

Valdemāra-Erika tiesību krājumu nosauca par „Senākām

bruņinieku tiesībām" — „Das ālteste Livlāndische Rit-

terrecht"

Tiesa, arī šīs Senākās bruņinieku tiesības uzglabā-

jušās vairākās redakcijās un ja pirmā redakcija burtiski

atkārtoja Valdemāra-Erika tiesību tekstu, tad kāda cita

vēlāka redakcija, kura arī saucās „Senākās bruņinieku

tiesības", paplašināja normu krājumu, pievienojot bei-

gās zemes tiesību normas.

Šinīs pievienotajās normās jāizšķir 2 juridiskas ma-

tērijas.
Pirmā no tām ir Jauku ciemu tiesības" („Dorfrecht"),

kopā 7 panti. Viņi nosaka īpašuma iegūšanas, atsavi-

nāšanas kārtību, ka ari procesuālos noteikumus, kādi

pastāv ciemos. Šo 7 pantu avoti mums nav zināmi.

Otra juridiska masa ir „vaidu tiesības" („F6hderecht"),

kopā 9 panti. Kur šis bruņinieku tiesības bijušas spēkā

un kad tās kodificētas nav noteikti zināms. Valdošā dok-

trīna domā, ka tas noticis pēc 1315. gada.

Vidējās bruņinieku tiesības („Das mittlereLivlāndische

Ritterrecht").

Šīs tiesību grāmatas avoti bija:

1) senākās bruņinieku tiesības,

2) Sakšu spogulis zem nosaukuma Livonijas spo-

gulis.

Viņas aptver 249 nodaļas, uzrakstītas lejas vācu va-

lodā, iespiestas 1537. gadā. lespiedējs un iespiešanas

vieta nav zināmi. lespiešanai nodotais rokraksts bijis ļoti

slikts, tā ka daži panti tik tālu sakropļoti, ka nesapro-

tami, kā šo kodifikāciju varēja lietot tiesās.

1648 gadā šīs iespiestās „Vidējas bruņinieku tiesī-

bas" zviedru valdība apstiprināja par „Vidzemes pagaidu
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likumu grāmatu". Tomēr vārds oaaaiHam" -
- »

ČSfki 9 '
L'mbaZU manta9 ā "irsbtskapa flmbundlja

Pārstrādātās jeb sistemātiskās bruņinieku tierih».
(..Umgearbeitet oder •l^«.U.clTwS^u«{S)
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Vien

!faIS aV° ,S b"ušas VW^s

iespējams korridēt verākn
tiesību teksta vietām

tiesībām šo Smatir?Mca^SmU

i: sistēmatiskām

sistēmu, lai gan tri 1, i- " aUt° rS Centies dot

redzamas iekš tā ka S isSm V .S,s. s,stSm« Paviršības

dalījumā 3^maiāM^M^m!^^tMta tiesību
sa"

grāmata untr^t^^
, grāmata aptver 33 noda,as, ffi*

lodā tH^J&^^ Ukai au9 va-

vai tika"
ulkojums

}' tas nav

a" ° ri^ināls
'

botu arkārtrgaTozlme V?Uo^iS?|IBS gan tam

SiliS
Pec docenta Švābes domām tas nav pareizi m t.tiesības nav receocēfas h»t c««.*sj« ■ P areiz'' J° sis

ieeepcetas, bet sastādītas vismaz 100 gadus

vēlāk, proti kato|u laiku beigās un reformācijas sākuma,

jo tikai ar to var izskaidrot kādēļ autors īsti katoliskos

institūtus nav sapratis un izmetis ārā. Bez tam šīs tie

sības nekad nav bijušas spēkā Rīgas virsbīskapijā, bet

tikai Igaunijā un proti Hārijā un Vīrijā.
Pirmās ziņas par Pārstrādātām bruņinieku tiesībām

ir no 1539. g. Tad šo grāmatu citē Livonijas jurists Dio

nizijs Fabri, kas lejas vācu valodā sarakstījis ļoti ievērojamu

civilprocesa rokas grāmatu ar nosaukumu „For-

mulare procuratorum". Šo grāmatu viņš sadalījis 5 daļās

jeb grāmatās, pie kam 5. grāmatā viņš piemin pārstrādā-

tās bruņinieku tiesības. Tā ka šī grāmata iznākusi 1539. g ,
tā tad tikai 2 gadus pēc Vidējo bruņinieku tiesību iespie-

šanas, tad tā ir acīmredzot pirmā vieta, kur viņas minētas.

Pēc Dionizija Fabri Pārstrādātās bruņinieku tiesības pie

min tikai ap 1600. gadu Morics Brandis savā Igaunijas
tiesību projektā. 1650. g šo tiesību grāmatu piemin arī

Filips Kruzijs. Abi viņi ir Igaunijas tiesību kodifikatori un

un kā avotus viņi citē pārstrādātās Vidējās bruņinieku

tiesības ar nosaukumu „Livlāndisches Landrecht", kas ir

oficiālais nosaukums 17. un 18. g. s.

Kā no šiem nosaukumiem redzams, tad Senākas,

Vidējās un Pārstrādātās bruņinieku tiesības nevar būt šo

grāmatu vecie nosaukumi, jo tos radījusi doktrīna tikai

19. g. s., kad vēl Bunge nebija skaidrībā kā katru no

šīm grāmatām nosaukt. Vecos avotos turpretim nemaz

nav runa par šādiem techniskiem terminiem, bet tikai par

bruņinieku tiesībām.

Dzimtbūšana.

Dzimtbūšana ir viens no zemnieku nebrīvības

veidiem. Jāsaka tomēr, ka šī negātīvā dēfinīcija var maz

ko dot, jo jābūt kādam noteiktam brīvības standartam,

pret ko konstruēt nebrīvības jēdzienu, bet tadu ir ļoti

grūti atrast. Lai,sīkāki izprastu šī institūta būtību, mums

jāapstājas pie 3 metodoloģiskām problēmām.
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1. problēma.

Vidus laikos par „kungu, jaunskungu" sauca tikai

kurns
J

biia

ZemeS
..

kUn

R

9US• b6t ofldfiSnost
kums bija virs". Bez tam muižniecības iaunāko dalu

ikartuPkY
a
ta,Pie,m"-(Ritt
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d
ni

vtika tukša formula vien, lai gan tagad 20
a s ma7 k„

no varam noskaidrot. Tas' liecina tikai to,' ka d

vlbu PaiT
ne

,

Varēj\
bQt r«na par neierobežotu br"

vibu. Pat leņa kungs bija ierobežots savās tiesībās vis

unlē^^,
S

■aVSta^P
K
ējā^ 9°da Panākumu vīrs"

un leņa kungs b,ja ierobežots ne tikai personiskā, bet arī

desamibu
ņ

Afr" ?-pamato Ja ar P kalpības nepieAttiecība uz savu lēņu objektu, lēna vīrs ko
mēs tagad saucam par muižnieku, bija no qas līdz

°ne '£ S"? dažßdtem

savU

bnVl 'e9Qt' atSaVināt' ne iekfla t

No tā redzam, ka vidus laikos bija nebrīvas netika, leņu personas, bet arī lēņu muižas
1

jeb cit cm vārd.cm
;
Vidus laikos lietas bija tikpat nebrīvas ciknebrīvas bija personas.

'
CIK

Brīvības standarts 20. g. s. nozīmē ir ļoti vecs betari hdz ar to ļoti jauns. Vecs viņš ir tai no īmē ka klas.ska kunga jēdziens ir nodibināts jau romiTšu tiesībās"
cMltieSki īr n^b

50

'0?' ,
ka

,
,civiltiesiski ,r nobruņots tik tālu nevien ar savu personas

Zt™* ka V,ņam SSS

Sis' Kj'bJŠ k9traS

K

be2tieslbas klasiskais
standarts--5.s bija brīvības un nebrīvības klasiskais jēdziens kad

tiesām juridiskā griba ir tai pašā laikā kunaa nriba šī
vārda visciešākā nozīmē.

9 9 3SI

«u„i

Tika
', lB- 9- s- be '9ās, sakarā ar dabiskās tiesībuskolas .etekmi, Francijas un Ziemeļamerikas savienoto

valstu satvērsmēs izveidojās jaunais brīvības standarts. To.

varam pretim stādīt „romiešu aristokrātiskajam brīvības

standartam" un nosaukt par „20. g. s. dēmokratisko brī-

vības standartu". 19. g. s. civiltiesības polarizēja ap t. s.

individuālistiskā un intelektuālistiskā cilvēka tipu. „ftbso-
lūti suverēns individs un viņam blakus tādi paši indivīdi"t
tā bija dabiskās tiesību skolas mācība par brīvību. Verga

jēdziens juridiskā nozīmē vairs nav. Attiecības starp šiem

absolūti patstāvīgiem individiem nosaka vienīgi brīvais

līgums. Jo valsts mazāk iejaucas šo 19. g. s. autonomo

individu attiecībās, jo valsts iekārta pēc toreizējās mācī-

bas ir labāka un priekšzīmīgāka. Bet jau tagad pēc pa-

saules kara šo brīvības jēdzienu uzskata par anachroni-

smu. Uzmanīgi sekojot civiltiesību pārgrozījumiem pēc

pasaules kara redzam, ka tas, kas pirms pasaules kara

bija īpašums, tagad tāds vairs nav un tā, kas bija perso-

na 19. g. s. sākumā, tāda nav vairs 20. gadu simtenī, jo

personas brīvības sfairu ierobežo sociālā likumdošana un

darba tiesības, flr to es gribēju teikt, ka metodoloģiski
gandrīz neiespējami uz brivības pamata konstruēt kādu

otru polu, proti nebrīvību un dzimtsbūšanu formulēt kā

nebrīvības izteiksmi.

II problēma.

Bieži vien pēc kāda juridiska status spriež par

kādas personas, kārtas, šķiras, vai pat visa laikmeta

saimniecisko stāvokli, bet tas nav pareizi.
Ir tīri metodoloģiskas dabas kļūdas spriest par dzimt-

būšanu no tā, ka kāds jurists, vai vēsturnieks rekonstru-

ēdams piemēram dzimtbūšanas nodibināšanās laikmetu,

saka, ka šai laikmetā zemnieks, dzimtscilvēks ir zaudējis

vai nu visas savas tiesības uz lietām (zemi), vai vismaz

šo tiesību saturs tik tālu pārmainījies, ka no šīm tiesībām

nekas nav pāri palicis.

Argumentējot pret šādu apgalvojumu mums jāņem

vērā tas, ka no kāda laikmeta, vai kārtas juridiskās
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dabas gaužām arūti un biP 7i r» al ~u«. i

spriest par šīs kārtas Li LP! P''
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bet tikai ne,ajad
?

z,gs

sada gadī urnā. kā piem. pasaules kl« iliSt ī°Tr

pozitīvas normas šo kuJih?J
-

f . ka' nekādas

attiecīgam sodu likumup n amTāda kā

iedzīvotā, vaiS ļ~

paliktu tikai uz papīra un nekad nesasniegtu savu mērķi.
Tāpēc uz šādu normu pamata konstruēt un saprast dzimt-
būšanu ir nepareizi.

'

111 problēma.

Pamatot dzimtbūšanu ar kādu juridisku doktrīnu
ir ļoti grūti.

Nevienā no Livonijas lēņu tiesību kodifikācijām ne-

kur un nekad nav pieminēti vārdi ~dzimtskungs, dzimts-
cilvēks, dzimtbūšana". Tā ka vispār Livonijas tiesību ko-

difikācijas ir lēņtiesiskā satura, tad redzam, ka ar lēņu
tiesībām nevar pamatot dzimtbūšanas juridisko konstruk-

ciju. Romā pastāvēja kolonats kā īpatnēja dzimtbūšanas
sistēma, bet arī šai gadījumā to nevaram pamatot ar lē-

ņu tiesībām. Ir gan tiesa, ka taisni romiešu tiesībās visu

laikmetu juristi un vēsturnieki ir meklējuši dzimtbūšanas
pamatojumu, bet šie atklājumi vienmēr ir bijuši tik pret-

runīgi savā juridiskajā konstrukcijā, ka nekā nedod. Bieži

vien tur, kur romiešu tiesībās iet runa par vergu, tur šie

meklētāji, vai nu klusu ciešot, vai „expresis verbis" liek
vieta „glebae ascripti", vai citu ko un tādējādi meklē iz-

skaidrojumu. Šo meklējumu rezultāts ir tas, ka diemžēl
arī zinātnē ir ieviesies loģiski nepareizais dzimtcilvēka un

verga analoģijas jēdziens.
Ar to es negribu teikt, ka šādiem meklējumiem ro-

miešu tiesībās nebūtu bijusi ārkārtīgi liela nozīme dzimt-

ļaužu juridiskā stāvokļa noteikšanā. Jau 16. g. s. Mēk-

lenburgā kāds jurists Husanus garākā traktātā latīņu va-

lodā centās pierādīt, ka dzimtcilvēks un vergs ir vienas un

tās pašas formas juridiskās parādībās.
Līdz tam laikam dzimtbūšana bija publisko tie-

sību institūts, bet līdz ko viņu sāka izskaidrot un pa-
matot ar romiešu tiesībām, tūliņ viņa kļuva par privāt-
tiesisku institūtu. Cilvēku sāka pielīdzināt lietai.

Šāda romiešu tiesību konstrukcija Livonijā dzimtbū-
šanas tiesībās iespiedās Piltenes un Kurzemes statūtos. 17.
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g. s. no šejienes pārnesta Klaudija Dokta zemes un poli-
cijas likumos. 19.

g. s. barona Rcļzena deklarācijā un
Budbergas Sradera zemes tiesību projektā. Sekas bij arī
tin terminoloģiskas dabas. Kamēr dzimtbūšanu uzskatīja
par publisko institūtu, tamēr viņu parasti uzskatīja kā

mantojamu lēņa vīra novada piederumu.
Līdz ar to viņa saistība ir divpusīga. Mo vienas pu-

ses dzimtcilvēks ir saistīts pie zemes, bet no otras puses
dzimtkungs pret zemnieka gribu nevarēja šo publiski tie-
sisko saistību pārraut. Runājot vācu avotu mēlē, dzimt-
kungs nevarēja dzimtcilvēku nosviest no zemes"'

ne ar
kadu civiltiesisku aktu, ne muižu pārdodot, ne ieķīlājot
dāvinot, vai novēlējot. Tāpēc arī šo stadiju dzimtbūšanā
sauca par „Erbsuntertānigkeit", vai latviešu valodā par
«novada būšanu". Zemnieks piederēja pie novada viņš

bij „g!ebae ascriptus", kas tāpat kā krievu „krepostnoje
prāvo" ir technisks termins, kas liecina par to, ka iet ru-
na par viņa nekustāma īpašuma ierakstīšanu zemes grā-
matas. Arī termini „zemeļnaja krepostj, krepcstnajā poš-
ļma attiecināmi tikai uz nekustāmo īpašumu.

Tiklīdz dzimtbūšanu konstruēja kā romiešu tiesību

institūtu, tūliņ mainījās visa dzimtbūšanas konstrukcija
nevien teorijā, bet arī praksē. Dzimtcilvēks kļuva par'
kustamu lietu. Viņš vairs nebij mantojums, bet īpašums
viņu vairs nesauca par „Erbbauer, Erbmann", bet par
„Leibeigener" — cilvēks, kas ar savu miesu saistīts ar citu

personu. Sai momentā pārtrūka publiski tiesiskā saistība
un dzimtkungs varēja blīvi disponēt ar dzimtcilvēku kā ar

jebkuru kustāmu lietu. Šai konstrukcijā dzimtbūšana
kļuva par verdzību un dzimtcilvēks par vergu romiešu
tiesību izpratnē, cik tālu to neierobežoja labie tikumi.

Lai gan tam bij izšķiroša nozīme 17
g. s., tomēr ne

loģiski, ne juridiski tas nebij pareizi un vispār katrs mē-
ģinājums konstruēt dzimtbūšanu kā juridisku sistēmu ir
atzīstams par neveiksmīgu. Tāpēc 16. g. s. sākumā Rē-
veles pilsēta ar pilnu tiesību varēja rakstīt vasāļiem „Jūs
prasāt dzimtsļaužu izdošanu, bet esat tik labi un liekat
mums priekšā tās rakstītās dabiskās, vai pozitīvās tiesības

ar kurām jūs varat pamatot tiesības, uz dzimtsļaudīm kā

uz savu īpašumu. Tiešām tādu pamatojumu jūs nevarat

dot, bet tas nav arī vajadzīgs, jo dzīvē valda ne tikai ju-
ridiskas doktrīnas vien."

Absolūti nepieciešamu interešu dēļ bieži vien politika
diktē ko citu kā to, kas pastāv pozitīvās tiesībās un viņu
kodeksos. Kad t. s. ~res publica" saskaras ar ~salus pub-
lica", tad šai momentā valsts bieži vien izšķiras par labu

politiskai nepieciešamībai.
Šāda politiska nepieciešamība pamudināja Kārli XI

izvest muižu redukciju un šāda politiska nepieciešamība

radīja arī mūsu 1920. gada agrārās reformas likumu. Šī

niepieciešamība radīja arī dzimtbūšanu, neprasot vai viņa
ir pamatojama ar kādu juridisku doktrīnu, vai nē. Mēs

zinām, ka igauņu Hārijas un Vīrijas vasaļi griezušies pie
mestra Pletenberga ar katēgorisku prasību. „Ja jūs mes-

tra kungs gribat, lai mēs uz priekšu esam kara vīri, tad

jums jāgādā par to, lai mums iespējams būt materiāli

neatkarīgiem, lai no savām muižām varētu uzturēt kara

zirgus un apbruņojumu. To mēs nekad nevarēsim, ja
mums nebūs publiski tiesiska vara par zemniekiem, lai

viņi nevarētu atstāt savas zemes neizpildījuši savas klau-

šas". Tā tad dzimtbūšanas jautājumā redzam, ka juri-
diskā matērija nav visspēcīgā valsts dzīvē, bet saskaroties

ar absolūti nepieciešamām dzīves interesēm valsts bieži

vien ir spiesta upurēt, vai nu visu spēkā esošo tiesību

sistēmu, vai tās daļu.

F i n i s.
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