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Priekšvārds.

Kurzemē un Vidzemē, bez vispārējiem mantošanas liku-

miem, kā zināms, ne tikai priekš dažādām vietām, bet ari

priekš dažādām šķiram pastāv savi mantošanas likumi. Tā,
par piemēru, priekš pilsētu iedzīvotaijem Kurzemē savi liku-

mi un Vidzemē atkal savi, tāpat ari priekš lauku iedzīvotajiem.
Lai gan politiskā ziņā, ar Latvijas nodibināšanos, visiem pil-
soņiem vienādas tiesibas, tomēr mantojumu lietas vēl padotas
šķiru likumiem. Tiek jau strādāts pie mantošanas likumu ap-

vienošanas, lai padarītu viņus vienkāršākus. Bet tas, kā pie-
dzīvojumi rāda, ir darbs, kas prasa ilgāku laiku — vairāk ga-
dus. Lai ne visiem, bet tomēr ļoti daudziem pilsoņiem līdz

tam laikam tomēr būs jānokārto savas mantojumu lietas. Bet

tagad pastāvošie likumi par mantošanas tiesibam latviešu va-

lodā nav dabunami pirkt un zemnieku likumi, cik man zi-

nāms, nav dabunami nemaz — ari pat krievu valodā. Kad

pagasta tiesām bija tiesiba apstiprināt mantiniekus, laucinieki-

zemnieki nokārtoja savas mantošanas lietas pagasta tiesā paši,
bez advokāta palīdzības. Tagad, kad mantošanas lietas pār-
celtas uz Apgabala tiesām, viņi ar maz izņēmumiem pūlās tās

lietas nokārtot ari paši, un nezinādami vajadzigās formalitātes,
atduras uz grūtibam. Un tas pamudināja mani izdot šo bro

žuru. Viņas pirmā daļā es ievietoju galvenākos noteikumus

no civil likumiem par mantošanas tiesibam, bet Kurzemes un

Vidzemes zemnieku likumus par mantošanas tiesibam — pil-
nā tulkojumā. Otrā daļā ievietoti svarīgākie noteikumi iz Civ.

Proc. Lik. un aizrādījumi, kā Apgabaltiesās vedamas lietas

par apstiprināšanu mantošanas tiesibās. Beidzamā laikā ierosi-

nāts jautājums par mantošanas lietu nodošanu atpakaļ pagasta
tiesām. Ja šis jautājums tiks izšķirts pozitivi, brošūras pirmā
daļa, sevišķi zemnieku likumu tulkojumi, noderēs pagasta tie-

sām.

J. Cincels.
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Vidzemē un Kurzemē

pastāv vel speķa dažādi civil-likumi un proti:

1. Vidzemes lauku tiesibas,
2. Kurzemes lauku tiesibas,
3. Piltenes lauku tiesibas,
4. Vidzemes pilsētu tiesibas,
5. Kurzemes pilsētu tiesibas,
6. Vidzemes zemnieku tiesibas,

7. Kurzemes zemnieku tiesibas.

Kurzemes zemnieki un viņu zeme padoti Kurzemes zem-

nieku tiesibam, Vidzemes zemnieki un viņu zeme — Vidzemes

zemnieku tiesibam, bet pārējie pilsoņi — Vidzemes un Kurze-

mes lauku un pilsētu tiesibam, pēc piederibas.

Kad kādu jautajienu nav iespējams izšķirt pēc zemnieku

likumiem, jāņem palīgā Vidzemes vaj Kurzemes lauku tiesi-

bas un civillikumu vispārējie noteikumi.

Pilsētnieki Vidzemes pilsētās padoti Vidzemes pilsētu li-

kumiem.

Pilsētnieku civiltiesības Kurzemē nosaka Kurzemes lau-

ku tiesibas un vispārējie noteikumi. Tikai priekš Jelgavas,

Jaunjelgavas un Bauskas pilsoņiem uz dažiem gadījumiem
pastāv atsevišķi noteikumi.



I. daļa.

Mantošanas tiesibas.

Vispārejie noteikumi.

C. L. 1691. Mantojums ir mirušam jeb pēc likuma par
mirušu atzīstamam, viņa patiesas jeb pēc likuma pieņemtas
nāves dienā, piederējušas mantas, kustamas un nekustamas,
ka ari tiesibu un saistibu, kuras var pāriet uz mantiniekiem,

kopiba; tanī ziņā šo personu apzīmē par mantojuma de-

vēju.

C. L. 1693. Tiesibu tieši iestāties miruša jeb pēc liku-

ma par nomirušu atzīstama visās viņa mantas attiecibās apzī-
mē par mantošanas tiesibu, bet personu, kurai šī tiesi-

ba pieder, par mantinieku. Pašu iestāšanos, uz šīs tiesi-

bas pamata, mantojuma devēja juridiskās attiecibās, apzīmē
par mantošanu.

C. L. 1694. Kam vispārigi ir tiesiba iegūt mantu, tam

ari ir tiesiba saņemt mantojumu jeb dalu no viņa; tāpēc man-

tot var ne tikai fiziskas personas, bet ari visas šķiras un ie-

stādēs, kuras skaitās par juridiskām personām.

C. L. 1698. Mantojums piekrīt, kad mantojums priekš
viena vaj cita atklājās uz likumīga pamata.

C. L. 1699. Mantošanai var but par pamatu vaj nu man-

tojuma devēja likumigi izteikta griba jeb likuma noteikums.

C. L. 1700. Mantojuma devēja griba (1699. p.) var tikt

izteikta vaj nu vienpusīgi, — testamentā jeb pēdējās gribas
izteikumā ciešākā nozīmē, — jeb līgumā par mantinieka iecel-

šanu.

C. L. 1702. Ja kam novēlēts ne viss mantojums un ne

noteikta daļa no viņa (1701. p.), bet tikai atsevišķa lieta, jeb
dažas tādas lietas, jeb zināma zuma jeb beidzot zināma tiesi-

ba, tad novēlēto, lai ari viņa vērtiba iztaisitu mantojuma gal-
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veno daļu, apzīmē par novēlējumu jeb legatu, bet to,
kuram novēlēts, nosauc ne par mantinieku, bet par lega taru.

Par mantošanu pēc likuma.

C. L. 1703. Mantojums pāriet mantiniekam pēc likuma,
kad mantojuma devējs nav izdarījis uz savu nāves gadijienu
ne kādu rīkojumu, vaj kad rīkojumi pēc testamenta jeb līgu-
ma tiktu atzīti par nederigiem jeb zaudējušiem savu spēku.

Par vīra un sievas mantošanas tiesibam pēc
Vidzemes lauku tiesibam.

(Neattiecas uz zemniekiem, resp. attiecas tikai tos

gadijienos, kad zemnieku likumos trūkst noteikumu.)

Bezbērnu atraitnes tiesibas atšķiras no tām, pēc
kurām manto atraitne, kurai ir bērni; tas pats at-

tiecās ari uz atraitņiem. Atraitnei, kurai ir bērni,
ir tiesiba kopigi ar viņiem pilnigi valdīt visu viņas miru-

šā vīra mantojumu, kamēr viņa pati to vēlās (C. L. 1711.

p.) un bērni ari tad, kad ir sasnieguši pilngadibu, nevar

paģērēt lai māte izdalītos mantojumā, izņemot tikai gadi-
jeenu, kad māte iedodās jaunā laulibā (1712.). Šī tiesiba

viņai pieder ari tad, ja viņai ir bērni no pirmās laulibas

(1713 ). Atraitne valda un lieto mantojumu, nedodot par
to aprēķinu ne bāriņu tiesai, ne bērniem (1714 ), bet bez

bērnu piekrišanas nevar apgrūtināt imobiļus ar parādiem
un viņus atsavināt (1715.). Un kamēr mantojums atrodās

viņas valdīšanā, atraitnei vajaga maksāt paradu procen-

tus, samaksāt, kad pienāk termiņš, ari pašus parādus,

rūpēties par bērnu audzināšanu un segt izdevumus priekš
viņu uztura, ka to viņu stāvoklis prasa un samērā ar lī-

dzekļiem (1617.). Ja atraitne stātos pie mantojuma dali-

šanas pirms pagājis gads no vīra nāves, gada ienākums

paliek viņai, bet viņai jānes izdevumi (1721.). Ja atrait-

ne pati vēlās izdalities ar bērniem jeb viņai tas jādara
tāpēc ka iedodās otrā laulibā, tad viņa bez savas atse-

višķas mantas un visa ta, ko viņa ienesusi laulibā, jeb
ko viņa laulibas dzīves laikā ieguvusi mantošanas ceļā
jeb citādi, saņem uz savu daļu iz mantojuma, ko atstājis
vīrs: 1) visu kustamu mantu, 2) daļu iz nekustamas

mantas, līdzigu bērnu daļai un 3) tādu pat daļu iz para-
du prasibam (1722.). Kustamu mantu atraitne saņem
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īpašuma (1725.), bet nekustamas mantas daļu tikai lieto-

šanā uz savu dzīves laiku (1727.).

Bezbērnu atraitne gada un 6 nedēļu laikā pēc
vīra nāves valda visu pēc vīra atlikušu mantojumu, ne-

izslēdzot nekustamu mantu, un saņem visus augļus un

ienākumus, bet par to viņai vajaga par minēto laiku

maksāt paradu procentus un nest nodokļus (1742.). Pēc

minētā laika vīra manta jānodod viņa mantiniekiem (1743.),
bet viņai ir tiesiba to ieturēt, līdz kamēr viņa saņem to,
kas viņai pienākās un proti: bez visa ta, ko viņa ienesu-

si iedodoties laulibā, to ko viņa ieguvusi laulibas dzīves

laikā un vispārigi bez viņas atsevišķas mantas: 1) at-

raitnes pūru (Morgengabe, VViderlage) un 2) visu kusta-

mu mantu no vīra atstāta mantojuma (1744.),

Atraitnis, kuram ir bērni, manto visu kusta-

mu mantu, neizslēdzot ir naudu (1752.), bet nekustamu

mantu un paradu prasibas saņem savā lietošanā tikai līdz

bērnu pilngadibai, un tiklīdz kāds no bērniem sasniedz

pilngadibu, tēvam vajaga izdalit viņa daļu, bet viņš pats
no sievas atstātā mantojuma nedabū ne kādu daļu (1753.).

Bezbērnu atraitnis saņem iz mantojuma savā īpa-
šumā visu kustamu mantu (1756.). Paradu prasibas un

nekustamu mantu viņš nodod sievas mantiniekiem tikai

pēc gada laika (1757.).'

Par vīra un sievas mantošanas tiesibam pēc
Kurzemes lauku un pilsētu tiesibam.

(Neattiecas uz zemniekiem, resp. attiecās tikai tos

gadijienos, kad zemnieku likumos trūkst noteikumu.)

Atraitne, kura palikusi ar bērniem, sa-

ņem gada laikā visus ienākumus no vīra atstātā manto-

juma, saprotot zem šiem gada ienākumu no nekustamas

mantas un gada procentus no kapitāliem (1770.), bet par
to laiku viņai jāuztur un jāaudzina bērni, jāmaksā kredi-

toriem termiņa gada procenti, jāmaksā nodokļi un jāpil-
da klaušas (1771.). Ja pēc atraitnes gada notecēša-

nas, bērni vēl nav sasnieguši pilngadibu, vīra atstātais

mantojums paliek atraitnes pārvaldīšanā un lietošanā, par
ko atraitnei nav jādod aprēķins, kamēr viņa neiedodās

jaunā laulibā (1772.).Par minēto laiku atraitnei vajaga no
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mantojuma ienākumiem uzturēt un audzināt bērnus, pil-
dit klaušas un maksāt nodokļus un paradu procentus

(1773.)- Ja mantojumā, atraitnes vainas dēļ, pielaisti po-

stījumi, atraitnei jāatlīdzina zaudējumi un bez tam no vi-

ņas tiek atņemta mantojuma pārvaldīšana, priekš kam

tādā gadijumā ieceļ aizgādnibu; bet lietošanas tiesibu at-

raitne nezaudē (1774.). Aizgādnības iecelšana pie-
krīt bāreņu tiesām un pagasta tiesām (C. L. 219.

p., pag. tiesu C. Pr. L. 246 un 247. p. p.). Pirms ie-

došanās jaunā laulibā atraitnei jānodod aprēķins par pār-
valdīšanu un viņai vajaga izdalities ar bērniem viņu tē-

va atstātā mantojumā. Viņai pēc atraitnes gada notecē-

šanas jāizdalās ari tanī gadijumā, ja bērni tad jau būs

sasnieguši jeb vēlāk sasniegs pilngadibu un pieprasīs iz-

dališanu. Saprotams, atraitnei nav aizliegts izdarit to bez

minētiem iemesliem, kad tikai viņa to vēlās. Pie dališa-

nas muižnieku kārtas atraitne dabū vaj nu ievesto man

tu, vaj dubultus no viņas procentus vaj tādu pat daļu
kā meita un bez tam Vio daļu no naudas, kas atrodās

mājās, un tādu pat daļu kā katrs bērns, no lopiem un

mājas iekārtas (1777., 1779. un 1781.). Nemuižniecei pie-
krīt tādas pat tiesibas kā muižniecei, izņemot 1 777, 1779.

un 1781. p. p. uzskaititās. Pie izdališanās ar bērniem

atraitne ne no muižnieku kārtas saņem tādu

pat daļu kā katrs bērns (1782.).

Bezbērnu atraitne valda visu mantojumu ga-
da laikā, bet xz atraitnes gada ienākumiem viņai jāmaksā
paradu procenti un nodokļi un jānes visi izdevumi saka-

rā ar mantojuma valdīšanu (1783 ). Pēc atraitnes gada
atraitne, bez savas ievestas mantas un mantas, kas viņai
pienākās pēc laulibas līguma, dabū pusi no mantojuma;

otru pusi saņem vīra tuvākie radinieki (1784.).

Pilsētās bezbērnu atrāt ne lieto ienākumus no

pēc vīra palikušas mantibas atraitnes gada laikā, bet pēc
tam viņai izdala, virs viņas ievestās mantas, pusi no man-

tojuma, atskaitot parādus (1787.).

Atraitnis, kuram ir bērni no mirušās sievas,
valda un lieto mantojumu līdz bērnu pilngadibai. Ja at-

raitnis pats vēlās izdalities, jeb viņam tas jādara,
(

tāpēc
ka iedodās jaunā laulibā, vaj to prasa pilngadibu sasnie-

gušie bērni, tad viņš dabū no mantojuma tādu pat daļu
kā katrs bērns (1788.).
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Bezbērnu atraitnis lieto un valda mantojumu
gada laikā, nesot par to laiku visus izdevumus, bet pēc
tam mantojumu izdala un atraitnis dabū no viņa pusi
(1789., 1790.). Muižnieku, vīra un sievas, mantošanas tie-

sibas pēc Piltenes lauku tiesibam nosaka C. L. 1791.—1800.

p., bet garidznieku, vīra un sievas, C. L. 1801.—1818.

p. p.

Vīra un sievas mantošanas tiesibas pēc Vidzemes

pilsētu tiesibam.

Kad no laulibas, kas izbeigusies ar viena no laulāto

nāvi, nav bērnu, tad pārdzivojušam laulātam vajaga
izdalities ar mirušā miesīgiem radiniekiem visā kopigā
mantibā (Vidzemes pilsētās laulāto starpā pastāv mantas

kopība [79.J). Bezbērnu atraitnis dabū no kopi-
gas mantas *

2/.!i, bet bezbērnu atraitne, kura pa-

priekšu saņem viņai pienākošos rīta dāvanu, 72. Pārējo,
pirmā gadijumā — Vs, bet otrā — 7-2 saņem mirušā mie-

sigie radinieki (1819.). Abu ģildu pilsoņu bezbērnu at-

raitņu rīta dāvana iztaisa: lielās ģildes 240 alb. dāld. jeb
312 rub. sidr., bet mazās ģildes — 160 alb. dāld. jeb
208 rub. sidr. (1820.).

Kad no laulibas, pēc viena no laulāto nāves, pa -

liek bērni, tad priekš pārdzīvojuša turpinājās mantas

kopiba ar bērniem, kuri tādā gadijumā stājās mirušā vie-

tā (1822.). Kamēr pārdzīvojušais neiedodās jaunā lauli

bā, bērni, ari kad viņi ir sasnieguši pilngadibu, nevar

pieprasit mantojuma dališanu (1823.). Par visu mantas

kopibas laiku bērniem gan pieder mantas ideela daļa,
bet visa viņa atrodās pārdzīvojušā laulātā pārvaklišanā
un lietošanā, kura pienākums ir bērnus uzturēt un au-

dzināt (1825 ). Peļņa no kopigāl mantas nāk par labu

visai massai, kura ari atbild par parādiem (1827.) Kad

pārdzīvojušais iedodās jaunā laulibā, ar bāreņu tiesas

piekrišanu var turpināt mantas kopibu (1828). Ja man-

tojuma dališanas laikā ir dzīvs tikai viens dēls jeb viena

meita, tad dēls jeb meita dabū 7;s mantas, bet pārejās
divas saņem tēvs. Pie dalīšanās ar māti viņi dabū 7ž,
bet otru pusi saņem māte (1830.). Pie dališanas starp
.tēvu un diviem jeb vairāk bērniem, vienu pusi mantas

saņem tēvs, bet otru pusi visi bērni kopā; bet pie dali-

šanas starp bērniem un māti, pēdējā dabū 7.s mantas,
bet bērni — pārejās divas (1831.). Nepilngadigo daļa
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var palikt neizdalita, pietiek ja viņas sastāvs noteikts un

viņa pienācīga kārtā nodrošināta (1832.). Viņi var pie-
prasit savas daļas, kad sasniedz pilngadibu un meitas

bez tam kad iedodās laulibā. (1833.).

Mantošana miesigu radinieku starpā.

Mantošanas tiesibas nosaka tikai miesīga vaj civil-

radnieciba (1870.). Pēdējo iegūst caur adopciju. Ārlau-
lības bērni manto tikai pēc mātes un ne pēc tēva, (1872.),
izņemot kad viņi ir leģitimeli ar vēlāku laulibu (1873.).
Mantošanas tiesibas uz adoptētāju mantotu — Kurzemē

dzimtu — mantu, kā ari uz adoptētāju miesigu radinieku

mantu adoptivo bērni iegūst tikai tad, ja tas ir paredzēts
līgumā. Attiecibā uz adoptētāju pašu iegūtas mantas,
bet Vidzemē ari uz visas kustamas mantas mantošanu

adoptivbērniem ir vienādas ar likumīgiem bērniem tiesi-

bas, lai ari par to nebūtu sevišķi noteikts līgumā vaj te-

stamentā (1874.). Adopcija neņem adoptētam tiesibu man-

tot pēc viņa miesigiem radiniekiem, ja tikai pie pašas
adopcijas jeb vēlāk nav tikusi izdarita atsacišanās no šis

tiesibas.

C. L. 1880. Attiecibā uz kārtibu, kādā viņi stājās pie
mantošanas, likumīgus mantiniekus sadala četrās šķirās

1) Pie pirmās šķiras pieskaita, bez radniecibas pakāpju
tuvuma izšķiribas, visus tos mantojuma devēja pēcnācējus,

starp kuriem un mantojuma devēju nav dzīvu citu, kam

būtu tiesiba uz mantojumu, pēcnācēju.

2) Pie otrās šķiras pieder mantojuma devēja radinieki

linijā uz augšu, tuvākie viņam pēc pakāpes, kā ari viņa
miesigi brāļi un māsas un pirms viņa nāves mirušo mā-

su un brāļu bērni.

3) Pie trešās šķiras skaitās mantojuma devēja pusbrāļi
un pusmāsas un pirms viņa nāves mirušo pusbrāļu un

pusmāsu bērni.

4) Beidzot ceturtā šķirā ieiet visi pārējie, pie otrās un

trešās šķiras nepiederošie, bet tuvākie pēc pakāpes radi-

nieki sāņu linijā, nešķirojot pilnu radniecibu no nepilnas.
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Bērnu bērni, pēdējo bērni v. t. t. manto bez jebkā-
da norobežojuma attiecibā uz radniecibas pakāpju tuvu-

mu, tāpēc ka tāļakie pēcnācēji ieņem saskaņā ar pārstā-
vības tiesibu savu mirušo tēva vaj mātes vietu un visi

kopā saņem iz mantojuma to daļu, kuru būtu saņēmis
viens no viņu vecākiem, ja tas būtu pārdzīvojis mantoju-
ma devēju un būtu mantojis pēc viņa (1885.). Tāda pat
tiesiba ir mantojuma devēja brāļu un māsu bērniem, bet

uz pēdējo bērniem šī tiesiba nav attiecināma (1886.). Ga-

dījumos kur jāpiemēro pārstāvibas tiesiba, mantojumu
dala ne pēc personu skaita, bet tādejādi, ka visi

pārstāvamā pēcnācēji kopigi saņem to mantojuma
daļu, kuru būtu saņēmis mirušais tēvs jeb māte, ja viņš
būtu bijis dzīvs, kad mantojums piekrita. Pirmā šķirā
šis noteikums piemērojams visos gadijienos. Turpretim
mantojuma devēja mirušo brāļu .un māsu bērni manto

pēc tādas kārtibas tikai tad, ja viņi manto kopigi ar man-

tojuma devēja brāļiem un māsām ; ja tādu brāļu un mā-

su nav, tad viņu bērni sadala mantojumu jeb pienākošos
daļu uz galvām (1889.).

Kurzemē, pēc lauku un pilsētu tiesibam,

kad mantojuma devējs nav muižnieku kārtas, mantojumu
dala priekš pirmās pakāpes pēcnācējiem uz līdzigām da-

ļām un tāpat ari priekš attāļaku pakāpju paaudzēm (1927.).

Kad pēc mantojuma devēja, bez radiniekiem linijā
uz augšu, paliek miesigi brāļi un māsas un ari pirms vi

ņa mirušo miesigu brāļu un māsu bērni, — puse no man-

tojuma piekrītās radiniekiem linijā uz augšu,-bet otru pu-
si saņem brāļi un māsas un mirušo brāļu un māsu bēr-

ni ; pēc tam radinieki linijā uz augšu, brāļi un māsas sa-

dala katrs savu pusi līdzigās daļās, t. i. uz galvām, pie
kam mirušo brāļu un māsu bērni dabū tikai to daļu, ku-

ru būtu mantojis viņu tēvs vaj māte (1933.).

Vidzemes pilsētās, pēc Vidzemes pilsētu tiesibam,

kad radinieki linijā uz augšu manto kopā ar miesīgiem
brāļiem un māsām, mantojumu dala uz galvām. Bet ja
kopigi ar radiniekiem linijā uz augšu un brāļiem un mā-

sām, vaj tikai ar vieniem radiniekiem linijā uz augšu jeb
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vieniem brāļiem un māsām manto ari mirušo brāļu un

māsu bērni, tad pēdējie manto tikai to daļu, kuru būtu

mantojis viņu mirušais tēvs jeb māte, bet pārējie manto

pēc galvu skaita (1939.). Atdalito bērnu tiesibas nosaka

1947. un sek. panti.

Par mantošanu pēc testamenta.

C. L. 1981. Vidzemē ikkatru vienpusigu uz nāves

gadijienu taisitu rīkojumu par visu mantu jeb par mantas kā-

du daļu nosauc par testamentu jeb pēdējās gribas izteikumu.

C. L. 1982. Kurzemē par testamentu nosauc tikai tā-

du pēdējās gribas izteikumu, kura mantojuma devējs ieceļ
vienu vaj vairākus tiešus mantiniekus. Pēdējās gribas iztei

kurnu, kurā bez tiešu mantinieku iecelšanas, atrodās citi uz

nāves gadijienu rīkojumi, nosauc par kodicitu.

Piezīme. Vidzeme zem kodicila saprot katru papildinājumu
pie agrāk sastādita testamenta.

Dzīvē ļoti bieži gadās, ka testamenta taisitajs ari

Kurzemē neieceļ tiešus mantiniekus, bet novēlē ti-

kai šādus vaj tādus mantas gabalus.. Bet ka ka li-

kums stingri nosaka, ka Kurzemē beidzamās gribas
izteikumu var atzīt par testamentu tikai tad, ja viņā
ir iecelts tiešs mantinieks, tad ir ari nepieciešami

vajadzigs tādu iecelt. Kad mantinieks nav iecelts,
tiesa var atzīt testamentu par nederīgu, un testamenta

taisitajs nepanāk savu mērķi. Tāpēc testamentā va-

jaga sacit:
w
leceļu par savu vienigo mantinieku

tādu vaj tādu personu", jeb: „leceļu par saviem

vienigiem mantiniekiem tādas un tādas personas".
Pēdējā gadijumā jāaizrāda, kādu daļu no mantojuma
('A>, V;<, tyi v. t. t.) katrs no mantiniekiem manto.

Ja mantojuma devējs neatrod par vēlamu dalit man-

tojumu daļās, bet vēlas atstāt vienam mājas, otram

naudu v. t. t., tad var par piemēru sacit: „leceļu

par savu mantinieku N N, kurš manto manas mā-

jas (nosaukums), ka ari ieceļu par savu mantinieku

N N, kurš manto tādu vaj tādu zumu naudas, lo-

pus v. t. t
, jeb atkal: leceļu par savu mantinie-

ku N N, kuram uzlieku par pienākumu izdot N N

līdz viņa mūža beigām alimentus (uzskaitīt), ka ar
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izmaksāt N N noteiktu zumu vaj izdot noraditu

mantas gabalu.

Katrs, kam vesels prāts un skaidra atmiņa, kas nav

zaudējis spēju skaidri izteikt savu gribu un kam ir tiesi-

ba rīkoties ar savu mantu, var taisit testamentu (1984.).
Nevar taisit testamentu: kas nevar ne runāt, ne rakstit

(1987.), vājprātigie, par izšķērdētajiem izsludinātie (1988.)
nepilngadigie (1989.) Vidzemē, sievai taisot testamen-

tu par labu vīram, jāpieaicina assistents, taisit testamentu

par labu citai personai viņa var tikai ar vīra atvēli (1991.).

Pēc Vidzemes lauku un pilsētu tiesibam testato-

ram nav tiesibas rīkoties uz savu nāvas gadijienu ar man-

totiem imobiļiem, jo tiem vajaga piederēt mantiniekiem

pēc likuma (1995 ). Vidzemē nepilngadigiem bērniem

jāatstāj mazākais tik daudz, cik vajadzigs priekš viņu
uztura un audzināšanas (2001.).

Kurzemē īstiem mantiniekiem jāatstāj vismas ob

ligatoriska mantojuma daļa (2003 ). Uz to pirmā kārtā

ir tiesiba pēcnācējiem linijā uz leju, tad radiniekiem lini-

jā uz augšu. Brāļi un māsas tikai tad var prasit to da-

ļu, kad mantojums novēlēts personai, kurai nav laba sla

va vaj kura pelna nicināšanu.

Obligatoriskadaļa iztaisa, pie 4 un mazāk

īstiem mantiniekiem V-, bet pie pieciem un vairāk V2no

tās daļas, kuru viņiem pienāktos mantot pēc likuma. le-

mesli kuru dēļ-var izslēgt no mantošanas uzrāditi

2015., 2016., 2019. un 2023. p. p.

Testamentus sastāda:

publiskā kārtibā (pie notāra)

un mājas kārtibā.

Pēc Vidzemes un Kurzemes lauku tiesibam,
lai mājas testamentu atzītu par derigu, vajaga vis

pirms būt pārliecibai, ka viņu visās viņa daļās ir taisijis
mantojuma devējs un ka viņā patiesi izteikta mantojuma
devēja pēdējā griba (2060.). Tamdēļ pie testamenta tai-

sišanas jāpieaicina klāt ne mazāk ka divi, bet Piltenes

apgabalā, Bauskā un Jaunjelgavā 3 un Jelgavā 5 lieci-

nieki (2061., 2097.). Pēdējās 3 pilsētās, kad taisa testa-

mentu par labu ārlaulibas dēlam jeb meitai jāpieaicina
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vismaz 5 liecinieki. Mājas kārtibā taisiti testamenti var

būt rakstiski un mutiski (2069.). Rakstisku testamentu

var ari uzrakstit cita persona, bet viņš jāparaksta testa-

toram pašrocigi (20.70), vaj ja viņš neprot rakstit, jāpa-
raksta, uz viņa lūgumu trešai personai (bet ne vienam

no lieciniekiem), par ko jāatzīmē uz testamenta (2072.).
Zem testamenta jāparakstās ari lieciniekiem (2074.) •

Vidzemes pilsētās, izņemot briesmu un vispārēju
nelaimju gadījumus, mājas kārtibā taisiti testamenti netiek

atzīti (2095.)

Par privileģētiem testamentiem pēc lauku tie-

sibam skaitās tie, kurus ir taisijuši: 1) kara vīri, atrodo

ties karā; 3) trūcigi zemāku šķiru ļaudis apriņķī, 3) kurš

katrs briesmu un vispārēju nelaimju gadijumos un 4) ve-

cāki par labu bērniem (2091.).

Par savstarpējiem testamentiem apzīmē tos,

kuros divas vaj vairākas personas savstarpigi ieceļ viens

pēc otra par savu mantinieku (2409.). Tādus testamen-

tus ieteicams katrā ziņā taisit pie notāra jeb lietpratēja.

C. L. 2581. Mantojums atklājās: 1) ar mantojuma devē-

ja dabigu nāvi 2) ar mantojuma devēja notiesāšanu, kuras se-

kas ir mantas tiesibu zaudēšana un šo tiesibu pāreja uz man-

tiniekiem 3) ar iestāšanos mūku kārtā.

Neviens nav spiests pieņemt mantojumu, bet katram,

ja viņš nav saistījies ar mantojuma līgumu, ir tiesiba no

viņa atteikties (2623., 2763. un sek. p.)

Uz mantinieku pariet visas tās tiesibas un pie-
nākumi, kuri neizbeidzās ar mantojuma devēja nāvi

(2639.).

Kreditori vērš visas savas prasibas pret manti-

nieku, kura pienākums, gadijumā ja saņemtā mantojuma
nepietiktu, apmierināt kreditoru prasibas iz savas mantas

un līdzekļiem (2648.). No šī pienākuma atbildot par pa-
rādiem ar personigu mantu mantinieks var atsvabināties,

•ja viņš izlieto inventūras tiesibas (2649.). Izlieto-

jot šīs inventūras tiesibas, mantiniekam jāiesniedz attieci-

gai tiesai (par kustamu mantu līdz 25.000 r. Miertiesai,
par kustamu mantu, kuras vērtiba pārsniedz 25.000 rub.

un par nekustamu mantu — Apgabaltiesai) lūgums lai
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tiesa saraksta mirušā mantu un uzaicina kreditorus (C.
Pr. L. 2015.).

Kurzemē tāds lūgums jāiesniedz gada laikā no man-

tojuma devēja nāves dienas (2651.), bet Vidzemē 2 mē-

nešu laikā no tās dienas, kad mantinieks dabūjis zināt,
ka mantojums viņam piekritis (2652.).

Aizbildņi, aizgādņi un citas personas, kas pārstāv
mantinieku, pieņem mantojumu ne citādi ka uz inventū-

ras tiesibam (2650.).
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Kurzemes zemnieku likumi

no 1817. g.

Par mantošanas tiesibam.

105. Visa Kurzemes zemnieka manta, tiklab paša iegūta,
ka ari mantota, pēc viņa nāves piekrīt viņa likumigiem man-

tiniekiem, ja mirušais nav iecēlis mantiniekus ar testamentu

jeb mantošanas līgumu jeb citā kādā kārtā uz zemāk izlikto

noteikumu pamata un nav tiem par labu novēlējis savu mantu.

Par mantošanu bez testamenta.

106. Kad nomirst Kurzemes zemnieks, neatstādams ne-

kādu rīkojumu par savu mantu, un viņam paliek sieva un

laulibā piedzīvoti bērni, tad sievai jāizvēlas, vaj ņemt iz vīra

mantas atpakaļ savu pūru, vaj ņemt līdzigu ar bērniem daļu.
Ja visi bērni jeb tikai daži no viņiem ir mazgadigi, tad māte

kā dabigs aizbildnis pārvalda mantu, kuru mazgadīgie ir man-

tojuši no tēva, bet pilngadigiem bērniem viņai jāizdod viņu
mantojuma daļa. Mazgadigo mantojuma daļai ir jātaisa sa-

raksts
un jāieceļ mātei palīgā aizbildnis, kuram tiek uzlikts

par pienākumu rūpēties par to, ka mantojums netiktu izpostits.

Mantinieki, kas saņēmuši mantojumu pēc saraksta, at-

bild par mantojuma atstājēja parādiem tikai saņemtā

mantojuma apmērā. (9. jūlija 1889. g. likums).

Pēc pag. tiesu C. Pr. L. 247. p. aizbildnis ieceļams tikai tad,
kad nav dzīvi ne tēvs, ne māte.

107. Kad bērni sasnieguši pilngadibu, jeb kad atraitne

iedodas laulibā, mantojums jāsadala. Ja atraitne neatrod par

iespējamu pietikt ar savu pūru, pie kura nāk klāt visas tās

laulibas dāvanas, kuļras viņai devis mirušais vīrs, tad atlikušo

mantu sadala starp viņu un bērniem uz sekošu noteikumu

pamāte:

Precētām meitām, kuras ir dabūjušas pūru, un atdalītiem

dēliem, ja viņi vēlas ņemt dalibu pie mantojuma, vajaga pie-
vienot pie mantojuma agrāk saņemto, un pēc tam viņi saņem
tādas pat daļas, ka citi, kas agrāk ne ka nav. dabūjuši.

Kad atraitne iedodas jaunā laulibā, līdz ar to izbeidzas viņas
aizbildniba un nepilngadigiem bērniem ieceļami sevišķi aizbildņi.

(C. L. 284. p.)
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108. Kad nomirušam paliek bērni no divām laulibām,
tad pirmās laulibas bērni saņem savas mirušās mātes pūru
skaidrā naudā, ja pašu lietu vairs nav, un pēc tam tēva man-

tu izdala starp visiem bērniem kā no pirmās, tā ari otrās

laulibas, līdzigās daļās, pie kam atraitne, ja nevēlas ņemt at

pakaļ savu pūru, saņem
tik pat lielu daļu kā bērni. Bet kad

pēc nomirušā nepaliek atraitne, tad divu vaj vairāku laulibu

bērni, atdalot vispirms no mantojuma priekš katras laulibas

bērniem viņu mātes personīgu mantu, pārējo mantu sadala

savā starpā līdzigās daļās.

109. Kad pēc nomirušā paliek bērni no pirmās laulibas

un līdz ar viņiem viņu pamāte, tad pēdējā saņem iz paliku
šās mantas vaj nu savu pūru, vaj vienādu ar padēliem un

pameitām daļu.

110. Līdz laulibai dzimušie bērni, kuri pēc tam ar no-

tikušo laulibu ievesti likumigu bērnu tiesibas, manto vienlī-

dzigi ar pārējiem bērniem.

111. Kurzemes zemnieces ārlaulibas bērni manto tikai

savas mātes mantu un neņem nekādu dalibu mantojumā
pēc tēva, lai ari pēdējais būtu zināms. Turpretim ārlaulibā

dzimušā bērna tēvam, par kādu uzskata to, kas pats atzinies,
ka viņam ir bijuši neatļauti sakari ar bērnu dzemdējušo zem-

nieci, vaj kuram tie sakari ir pierāditi un kuyš nevar pierādit,
ka tai bez viņa būtu bijuši ari sakari ar citiem, ir pienākums
dot bērnam uzturu Un apģērbu, kamēr pats dzīvs un kamēr

bērns nespēj nopelnīt pats sev pārtiku.

112. Kad nomirst Kurzemes zemniece, atstājot vīru utf

laulibā ar viņu piedzīvotus bērnus, tad vīrs dabū līdzigu ar

bērniem daļu. Pie tam viņš ir dabigs aizbildnis un, izlietojot
savu tēva varu, pārvalda mātes mantu, kamēr bērni atrodas

pie viņa un viņš neiedodās citā laulibā

113. Ja tēvs, bērniem dzīviem esot, nodomātu iedoties

citā laulibā, tad viņam iepriekš jāizdala ar bērniem viņu mā-

tes pūrs; pie šīs sadališanas jāievēro iepriekšējos pantos atro-

došies noteikumi. Pēc tam kad sadalīšana nobeigta, pilngadī-
giem bērniem pašiem, bet nepilngadigu bērnu vietā —. viņu
aizbildņiem jāizsaka tiesā, vaj viņi ir mierā <ar sadališanu, ku-

ru izdarījis tēvs. Pēc tām pagasta tiesa izdod viņam attiecī-

gu apliecibu, bez kuras atraitnis nevar tikt laulāts.*) Ja tanī

laikā viens vaj vairāki bērni atrodās uz ilgāku laiku prom-
būtnē iz Kurzemes, tad pietiek ja tiesā izsaka tikai ' tie, kas

*) Pēc lik. par laulibu tagad tādas apliecibas nav vairs vajadzigs.
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atrodās tepat, bet kad visi bērni atrodās prombūtnē, — pie-
tiek ar apliecibu, ka bērniem piekrītošā mantiba ir pieteikta
tiesai.

114. Kad Kurzemes zemnieks —■ atraitnis un Kurzemes

zemniece — atraitne nomirst bez testamenta, tad pēc viņiem
palikusi manta piekrīt viņu bērniem, bet kad ari tie ir miru-

ši, tad bērnu bērniem un viņu bērniem un tā tāļak linijā uz

leju bez kārtu izšķirības; mantojumu sadala tādā kārtā kā

zemāk būs teikts: ja mantojumā ņem dalibu bērnu bērni ko-

pigi ar bērniem, jeb tikai vieni vien bērnu bērni, bet |no da-
žādiem vecākiem, tad mantojumu nedala uz galvām, bet (po-
koļeenno) tādejādi, ka lai būtu tik daudz galveno daļu, cik

mirušam zemniekam vaj zemniecei ir bijis dēlu jeb meitu, pie
kam bērnu bērni ieņem sava miruša tēva vaj mātes vietu un

saskaņā ar savu vecāku mantošanas tiesibu saņem iz vectēva

jeb vecmātes atstātā mantojuma tikai vienu galveno daļu.

115. Ja mirušais zemnieks jeb zemniece nav bijuši lau-

libā jeb ja ari ir dzīvojuši laulibā, bet nomirst neatstājot bēr-

nus, tad pēc viņiem manto tuvākie radinieki linijā uz augšu,
pirmā kārtā tēvs un māte, pēc tam vectēvs un vecmāte un

tā tāļak, pie kam tuvākiem radiniekiem katrā ziņā priekšroka
pret tāļakiem. Kad pēc mirušā zemnieka paliek miesigi brā-

ļi, un māsas, jeb brāļu un māsu bērni, tad radinieki linijā uz

augšu dabū pusi no palikušās mantas, bet miesigi brāļi un

māsas, brāļu un māsu bērni otru pusi, pie kam, kad līdz ar

brāļiem un māsām manto ari brāļu urt māsu bērni, tad šo

pusi sadala ne uz galvām, bet (pokoļeenno) uz galvenam da-

ļām pēc brāļu un "māsu skaita.

(Mirušo brāļu un masu bērni manto tikai to daļu, kura butu

pienākušās viņu tēvam jeb mātei.)

Kad pēc miruša paliek atraitne jeb pēc mirušās atraitnis,
tad jāievēro 120. un 121. §§ noteikumi.

116. Kad pēc mirušā zemnieka-vaj zemnieces nepaliek
radinieku ne linijā uz leju, ne linijā uz augšu, tad mantojums

pāriet sāņu linijā mirušā zemnieka jeb zemnieces miesigiem
brāļiem un māsām un brāļu un māsu bērniem, kuri, kad man-

tojumā piedalās kopigi kā brāļi un māsas, tā ari brāļu un

masu bērni sadala mantojumu (pokoļeenno) uz galvenam da-

ļām sekošā kārtā: katrs no dzīvajiem brāļiem un māsām sa-

ņem vienu galveno daļu, bet mirušā brāļu un māsu bērni,
kas palikuši pēc mirušā brāļa vaj māsas, saņem visi, cik ari

2*
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viņu nebūtu, ari tikai vienu galveno daļu un sadala to sava

starpā līdzigās daļās.

117. Kad pēc mirušā zemnieka vaj zemnieces nepaliek
ņe miesigu brāļu, ne māsu, tad manto miesigu brāļu un mā-

su bērni un sadala mantojumu līdzigās daļās, jo viņi visi it

vienādā radniecibas pakāpē ar mirušo.

118. Kad nav miesigu tjrāļu un māsu un nav ari brāļu
un māsu bērnu, tad manto no viena tēva, bet dažādām mā-

tēm jeb vienas mātes un dažādiem tēviem dzimuši brāļi un

māsas un viņu bērni, pie kam jāievēro 116. un 117. §§ no-

teikumi.

119. Kad ari to nav, tad pēc zemnieka vaj zemnieces

palikusi manta pāriet viņu tēva vaj mātes miesigiem brāļiem
un māsām, bet kad ari to nav, — tad tuvākiem radiniekiem

sāņu linijā, kuri izdala mantojumu savā starpā pēc galvām,
pie kam jāievēro vispārējais noteikums, ka tuvākiem manti-

niekiem esot, tāļakie netiek pielaisti pie mantošanas.

120. Kad mirušais neatstāj bērnus, bet tikai atraitni, tad

pēdējā saņem atpakaļ savu pūru un bez tam pusi no vīra

mantas, bet atlikušo mantu dabū mirušā radinieki uz augšā
pievesto noteikumu pamata.

121. Vīrs manto pēc sievas tādā pat kārtibā kā sieva

pēc vīra, ta ka kad nav bērnu, vīrs vienmēr dabū pusi nO

mantas, kuru atstājusi sieva.

122. Pie nekustamu īpašumu mantošanas vīriešu- kārtas

mantiniekiem ir priekšroka tādā ziņā, ka viņi saņem visu to

mantu, izmaksājot sieviešu kārtas mantiniekiem viņiem pie-
nākdamos daļu naudā, pēc mērena novērtējuma, kuru izdara

tiesa, pie kam uz dalāmā zemes gabala atrodošās ēkas netiek

vērtētas. Sieviešu kārtas mantinieces tikai tad var mantot ne-

kustamu mantu, kad nav vīriešu kārtas mantnieku, kuri būtu

vienādā ar viņām radniecibas pakāpē ar mirušo.

123. Sadalot laukus starp vīriešu kārtas mantiniekiem,
jālūkojas uz to, ka viņi netiktu saskalditi uz ļoti maziem ga-
baliem un ka viena mantnieka gabals nebūtu mazāks par tā-

du, kurā var iesēt visos trijos laukos ne mazāk kā četrus pū-
rus- ziemas labibas. Pie kam vecākiem mantniekiem ir priekš-
roka pret jaunākiem, tā kā pēdējie, kad nav pietiekoša dau-

dzuma zemes lai ari viņi varētu dabūt zemi, saņem savu da-
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ļu naudā pēc tiesas novērtējuma. Ēkas vienmēr piekrīt vecā-

kajam no vīriešu kārtas mantiniekam un viņam par tām nav

jāatmaksā.

123. § ciktāj viņš noteic lauksaimnieciski izmantojamās zemnie-

ku zemes vismazāko un vislielāko apmēru — atcelts. Lik. un

Rīk. kr. N° 61/23. g.

124. (Par mantinieku uzaicināšanu. Jāuzskata par at-

celtu).

125. Par mantinieku uzaicināšanas laiku mantojums tiek

nodots no pagasta tiesas ieceltu aizgādņu uzraudzibā, kuriem

jālūkojas uz to, ka mantojums netiktu izpostits.

Par mantošanu pēc testamenta.

126. Katram Kurzemes zemniekam, kam nav mantinieku

ne linijā uz augšu, ne linijā uz leju, ne miesigu brāļu un mā-

su, ne brāļu un māsu bērnu, ne sievas, un kas atrodās pie
pilna prāta, ir tiesiba iecelt par savu mantinieku, ko viņš vē-

lās.

127. Sievas, kurām ir bērni, var savu vīru, no kuriem

bērni piedzīvoti, dzīvibas laikā taisit tikai tādus testamentus,
kuri attiecas uz sievas pūru, sieviešu drēbēm un greznuma

lietam; ar tiem viņas var rīkoties pēc savas vēlēšanas par
labu saviem bērniem ; bet vīrs dabū tādu pat daļu kā bērni.

Ja vīrs ir miris, tad sieva var brīvi novēlēt kam viņa vēlas

savu pūru un savu daļu no vīra mantas ar to noteikumu, ka

bērniem netiktu atrauta viņiem pēc 130. § piekrītoša likumi-

ga mantojuma daļa.

128. Vīrs nevar novēlēt uz savu nāves gadijienu sievas

pūru, bet tam ka atsevišķai mantai jāpaliek sievai un viņas

likumigiem mantiniekiem.

129. Sievas un atraitnes, tāpat ari atdalitas neprecētas
meitas, kad viņas neatstāj atraitņus un mantiniekus linijā uz

augšu un linijā uz lejū, nedz miesigus brāļus un māsas, nedz

miesigus brāļu un māsu bērnus, var testamentā novēlēt savu

mantu, kam vēlās.

130. Nevienam nav tiesibas atraut testamenta saviem li-

kumigiem mantiniekiem, kuri uzrāditi 126. un 129. §§, visu
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mantojumu, vaj vienam novēlēt vairāk un citiem mazāk, bet

tādiem mantiniekiem vajaga katrā ziņā atstāt likumigu daļu,
kurai priekš mantiniekiem linijā uz augšu un linijā uz leju,
bet priekš bezbērnu vīra vaj sievas — jābūt ne mazāk kā

pusei no visas mantas, bet priekš miesigiem brāļiem un mā-

sām un brāļu un māsu bērniem, ne mazāk kā trešai daļai no

visas mantas; pēc tam paliekošo mantu mirušie vecāki var

novēlēt kuram katram no saviem bērniem, vaj ari svešai per-

sonai, pēc vēlēšanos.

131. Tanīs gadijumos, kad pēc vispārējiem likumiem

testamenta taisitajam ir atvēlēts izslēgt, par izdarito noziegu-
mu vaj uz citu likumigu iemeslu pamata, mantinieku no man-

tojuma, ari Kurzemes zemniekiem nav aizliegts novēlēt savu

mantu, uz priekš tādiem gadījumiem dotu noteikumu pamata,

par labu svešām personām.

132. Lai būtu derigs testaments, kas taisits mutes vār-

diem, vajaga, ka testamenta taisitajs izteiktu savu pēdējo gri-
bu, trīs uzticamu liecinieku klātbūtnē gaiši un noteikti un vie-

nā paņēmienā. Gadijumā ja viņš vēlāk vēlētos kaut ko savam

testamentam pielikt vaj izdarit viņā kādus pārgrozījumus, vi-

ņam vajaga to tāpat izdarit triju liecinieku klātbūtnē.

133. Ja testamenta taisitajs mācēja rakstīt un to ir ie-

spējams pierādit, tad tādā gadijumā mutes vārdu testaments,
lai ari viņu apstiprinātu 3 liecinieki, uzskatams par nederigu,
ja tikai viņš nav taisits uz nāves gultas un tādā laikā, kad

testamenta taisitajs nav bijis vairs spējigs rakstīt.

134. No paša testamenta taisitaja vaj no viņa uzdevumā

no citas personas sarakstītam testamentam vajaga būt parak-
stitam no testamenta taisitaja un diviem uzticamiem liecinie-

kiem ; kad liecinieki nemāk rakstit, testamenta taisitajam jā-
nolasa testaments lieciniekiem, par ko pēdējiem jāapliecina
tiesā.

135. Kad vecāki norīkotu tikai to, kādā kārtā sadalāms

pēc viņu nāves starp bērniem mantojums, tad tas jāapliecina
diviem uzticamiem lieciniekiem, uz kuriem nav aizdomas, ka

viņiem ir mantkārigi nolūki.

136. Katram testamenta taisitajam ir atvēlēts, ja viņš
uzskata ar mutes vārdiem liecinieku klātbūtnē taisitu testa-
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. mentu par nepietiekošu, taisit testamentu tiesā*), kurai viņš
jāieraksta grāmatā un jāuzglabā, neizpaužot saturu.

137. Testamenta taisitajam ir tiesiba un vara kurā katrā

laikā iznīcināt testamentu, vaj viņu pārgrozit, lai ar tas būtu

taisits tiesā jeb liecinieku klātbūtnē, ar to noteikumu, ka tas

jādara vaj nu tiesā jeb 3 liecinieku klātbūtnē.

138. Katram testamenta taisitajam ir atvēlēts nosacit ie-

celtam mantiniekam vaj kuram citam, kam ar testamentu kas

novēlēts, noteikumus, uz kuriem viņi var saņemt mantojumu
vaj novēlēto lietu; bet šie noteikumi nevar uzlikt par pienā-
kumu izpildit neiespējamo vaj izdarit neatļautu jeb negodigu
darbu. Mantiniekam jeb tam, kam kas novēlēts, jāizpilda pil-
nā apmērā, izņemot tādus neatļautus noteikumus, mantojuma
devēja griba, jeb ja viņš to nevēlās, jāatsakās no mantojuma.
Tādā gadijumā mantojumu saņem tie, kam viņš pēc likuma

piekrīt. Neiespējamus, neatļautus un negodigus noteikumus

uzskata it ka testamentā ne-esošus, un tādā gadijumā testa

ments paliek spēkā, ja tikai viņš pēc satura un formas nav

pretlikumigs.

139. Mazgadigie, vājprātigie un ārprātigie, ka ari tie,
kuri izšķērdibas vaj citu likumigu iemeslu dēļ atcelti no sa-

vas mantas pārvaldišanas, jeb kuriem manta atņemta, nevar

taisit testamentu.-

Par dāvinašanas aktiem.

140. Kam ir pilniga tiesiba rīkoties ar savu mantu pēc
saviem ieskatiem, tas var viņu ari dāvināt, bet ne vairāk ka

V; no visas mantas. Bet ikkatrs dāvināšanas akts starp dzī-

viem par mantibu, kuras vērtiba pārsniedz 50 sudr. rub., ir

nederigs, ja nav sastādits tiesā. Kam ir tiesiba taisit testa-

mentu, ir atvēlēts taisit dāvināšanas aktus uz nāves gadijienu.

141. Dāvināšanas aktiem uz nāves gadijienu jābūt taisi-

tiem di\ru uzticamu liecinieku klātbūtnē, no kuriem vienam

vajaga būt no ta paša pagasta, kurā dzīvo dāvinātājs.

142. Dāvināšanas aktus ūz .nāves gadijienu dāvinātājs
var kurā katrā laikā iznīcināt. Pie kam, ja dāvinātājs ir ko

saņēmis pretim, viņam par to jāatlīdzina jeb jāatstāj dāvināša-

nas akts špēkā. Dāvinātajā mantiniekiem nav tiesiba apstrī-

*) Tiesā — nozīmē pie notāra.
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det dāvināšanas aktu, ja viņš pec kodola un formas nav pret
likumigs.

143. Dāvinātājs var ievietot dāvināšanas aktā noteiku

mus, kuri dāvanas saņēmējam jāizpilda jeb jāatsakās no dā

vanas. Uz šiem noteikumiem ari zīmējās 138. § sacitais.



Vidzemes zemnieku likumi.

IV. nodaļa.

Par mantošanas tiesibam.

983. Vidzemes zemnieka mantiba, kas paliek pēc viņa
nāves, pāriet viņa mantiniekiem pēc testamenta, bet ja testa-

ments nav bijis taisits, tad mantiniekiem pēc likuma. Kas

bez tiesas atvēlēs stāsies pie mantojuma pieņemšanas, vaj ie-

stāsies mantojuma valdišanā, tas atbild par visa mantojuma
mantibu, kā ari par mantojuma atstājēja parādiem un visām

citām pareizām prasībām, ja viņas pāriet uz mantiniekiem.

Ja mirušais bija mājas saimnieks vaj rentnieks, tad iz paliku-
šas mantibas tiek izslēgts jebkāds svešs īpašums, tanī starpā
ari dzelzsinventars.

984. Mantojums nepāriet mantiniekiem un viņu nevar

sadalit starp mantiniekiem, kamēr nav pilnigi samaksāti visi

nomirušā paradi. Pretējā gadijumā visi mantinieki nedaliti at-

bild pret kreditoriem par paradu samaksu, un pie tam katrs par
visu paradu zumu, paturot sev regresa tiesibas pret līdzman-

tiniekiem. Ja saimnieks-zemnieks, prieks nāves ir izvēlējis un

likumigi apstiprinājis mājas pēcnācēju (Gesindes-Nacbfolgerj,
tad pēdējam, iestājoties, pēc agrākā saimnieka nāves, mājas
pārvaldīšanā kā saimnieks, pie mantojuma dališanas ir priekš-
rocība tanī ziņā, ka viņam jadabun priekš saimniecibas turpi-
nāšanas par tiesas laiku inventārs. Par to viņam jāapņemas
audzināt agrākā saimnieka mazgadigos bērnus, ja tādi ir pali-
kuši, un dot viņiem baribu un apģērbu. Ja agrākais saim-

nieks nav izvēlējies mājas pēcnācēju, jeb ja izvēlētais nav ap-

stiprināts, tad vecākais dēls, jeb kad dēlu nav, viņa tuvākais

radinieks, iestājoties, uz likumigas apstiprināšanas pamata,
mājas pārvaldišanā, bauda tās pašas priekšrocibas un zem

tiem pašiem noteikumiem, ka izvēlētais pēcnācējs.

A. Par mantošanu bez testamenta.

985. Kad nomirst Vidzemes zemnieks, kas dzīvs būdām*

nav norīkojis ko darit ar viņa mantu, un atstāj sievu un ar

viņu piedzīvotus bērnus, tad mantu pārvalda sieva ar aizgād-
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ņa un bērniem iecelta aizbildņa palīdzibu ; viņa pārvalda līdz

vecākā dēla pilngadibai,. bet ja ir tikai meitas vien, tad līdz

kamēr kāda no viņām iedodas laulibā. Ja mate pārvalditu
mantu par sliktu citiem mantiniekiem vaj iedotos atkal lauli-

bā, jeb kad viņas vīrs bija mājas saimnieks un viņa nepalik-
tos agrākā vietā, tad tādos gadījumos, uz aizgādņa pieprasī-
jumu, mantojums jādala un atraitne saņem, bez sava pūra,
tikpat lielu daļu kā katrs bērns, kuri ari manto šo daļu pēc
viņas nāves.

Pēc pag. tiesu C. Pr. Lik. 247. p., "kad māte ir dzīva, nepilnga-
digiem bērniem aizbildnis nav ieceļams. Viņš ieceļams tiai tad,
kad māte iedodas jauna laulibā. (C. L. 284. p.)

986. Pie mantojuma dališanas tiem bērniem, kuri agrāk
saņēmuši no mirušā pabalstu saimniecibas uzsākšanai, vaj kā

citādi ir atdaliti, ir jāpievieno, lai izlīdzinātos ar līdzmantinie-

kiem, agrāk saņemtais pie mantojuma sastāva. Tas zīmējas
tikai uz tiem gadijumiem, kad minētie bērni vēlas ņemt dalī-

bu pie dališanas un kad mirušais attiecibā uz šo nav atstājis
testamentatorisku rīkojumu.

987. Kad mirušais atstājis bērnus, kuri piedzīvoti divās

vaj vairākās laulībās, tad atraitne paliek, uz 985. p. noteiku-

mu pamata, līdz mantojuma dalīšanai par viņa pārvaldnieci,
ja tikai mantojumā neatrodas bērnu ņo pirmās vaj iepriekšējas
mātes mantiba, kuru pašu bērnu labā jāpārvalda viņu aiz-

bildņiem. Dališanas gadijumā visi bērni un atraitne saņem

līdzigās daļas, atstājot katram no bērniem īpašas tiesibas uz

mātes mantu. Mantu, kuru atraitne ieguvusi mantojuma pār-
valdīšanas laikā, bet līdz viņa dališanai, sadala starp visiem

bērniem līdzigās daļās,; pēc dališanas iegūto mantu sadala ti-

kai starp viņas bērniem.

988. Kad atraitnes nav, tad vienas vaj vairāku laulibu

bērni, pēc tam kad atdalita prieks katras laulibas bērniem

viņu mātes manta, atlikušo tēva mantu sadala savā starpā lī-

dzigās daļās. Uz tādiem pat pamatiem sadala ari mātes man-

tibu.

989. Kad pēc nomirušā paliek bērni t\o pirmās laulibas

un līdz ar viņiem viņu pamāte bez bērniem, tad pamāte, at-

šķirot savu pūru, saņem pusi no tās mantibas, kura iegūta
laulibas dzīvē.
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990. Līdz laulībai dzimušie bērni, bet pēc tam, caur no-

tikušo laulibu, ievestie likumīgu bērnu tiesibas, manto ar pā-
rējiem līdzigās daļās.

991. Vidzemes Zemnieces ārlaulibas bērni manto, tikai

savas mātes mantu, bet ne tēva, lai ari viņš būtu zināms;

kad māte iedodās laulibā ar citu un pēc viņas nāves paliek
likumigi bērni, tad pēdējie manto no mātes mantas tādu pat
daļu kā ārlaulibas bērni. ,

992. Kad nomirst Vidzemes zemniece,, atstājot vīru un

bērnus, kuri piedzīvoti ar viņu laulibā, tad vīrs dabū līdzigu
ar bērniem daļu ; tikai no mirušās drēbēm viņš nedabū līdzi-

gu ar bērniem daļu. Kamēr atraitnis neiedodās otrā laulibā

un bērni atrodās pie viņa, viņš kā dabigs aizbildnis, pārvalda
pēc mātes palikušo mantu par visu laiku, kamēr viņa bērni

mazgadigi. .

993. Kād nomirst tēvs un māte, pirms nāves nesadalīju-
ši savu mantu, un viņiem nepaliek dzīvu bērnu, tad viņu tu-

vākie mantinieki ir bērnu bērni (ja tādi ir), starp kuriem man-

tu sadala ne līdzigās daļās, bet tādejādi ka pēc vectēva un

vecmātes palikušais mantojums tiek dalits uz tik daudz da-

ļām, cik viņiem bija bērnu, un katrs bērna bērns saņem man-

tojumu iz tās daļas, kura būtu pienākusēs viņa tēvam vaj
mātei, ja tie būtu dzīvi.

994. Kad nomirušam nepaliek bērni, tad viņa atraitne

saņem atpakaļ savu pūru un 'dabū pusi no palikušās
mantas, izslēdzot no tās dzimtu nekustamu mantu. Otra pu-

se pāriet mirušā tuvākiem radiniekiem, un proti, viņa vecā-

kiem un brāļiem un māsām, kuri pēc tam kad vecāki ir sar

ņēmuši atpakaļ to mantu, kuru viņi ir devuši mirušam un ku-

ra vēl atrodas, atlikušo mantu sadala savā starpā līdzigās da-

ļās. Mirušo brāļu un māsu bērni pie mantošanas un mantas

sadališanas stājās savu mirušo vecāku vietā. Uz tādiem pat
pamatiem manto ari vīrs pēc savas sievas nāves.

995. Kad pēc nomirušā paliek vienigi tikai vecāki vaj
tikai viens no viņiem, tad uz viņiem pāriet mantojuma visa

otra puse un visa nekustama manta. Ivad palikuši tikai mie-

sīgi brāļi un māsas, tad viņi manto tanī pat kārtibā un dala

mantojumu savā starpā līdzigās daļās.

996. Kad pēc nomiruša nav palicis ne vecāku, ne mie-

sigu brāļu un māsu, bet tikai brāļu un māsu bērni, tad pēde-
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jie manto līdzigās daļās, tapec ka visi viņi atrodās vienādā

radniecibas pakāpē ar mirušo.

997. Bet kad nav radinieku tiešā linijā uz augšu un uz

leju un nav ari miesigu brāļu un māsu, viņu bērnu un to

pēcnācēju, tad mantojums pāriet uz no viena tēva, bet dažā-

dām mātēm jeb no vienas mātes un dažādiem tēviem dzimu-

šiem brāļiem un māsām, pie kam jāievēro 995. un 995. p. p.
noteikumi.

998. Kad ari šo nav, tad pēc mirušā palikuse manta

krīt miruša vecāku miesīgiem brāļiem un māsām, kuri vēl ir

dzīvi, bet kad ari to nav, tad tuvākiem radiniekiem sāņu li-

nijā, kuri sadala mantojumu līdzigās daļās, pie kam jāievēro
vispārējais noteikums, ka tuvākiem mantiniekiem esot, tāļakie
pie mantošanas netiek pielaisti.

999. Kad pec miruša laulāta drauga nepaliek miesigu
radinieku, tad palikušais laulāts draugs manto visu mantu.

1000. Pie nekustamas mantas dališanas vīriešu kārtas

mantiniekiem ir priekšroka pret sieviešu kārtas mantiniecēm.

1001. Kad palikuši divi dēli, tad vecakajs novērtē man-

tojumu un liek jaunākajam izvēlēties, bet kad ir palikuši vai-

rāk kā divi, tad novērtēšanu izdara visi kopā un izšķir ar lo-

zi, kāda kuram piekrīt daļa; nevienošanās gadijumā novērtē-

šanu izdara pagasta tiesa*).

1002. Pie zemes novērtēšanas uz viņas atrodošās ēkas

nevērtē, tāpēc ka viņas nedod nekādus ienākumus.

1003. Kad nav zināmi mirušā likumigi mantinieki, tad

ja mantojuma vērtiba nepārsniedz 150 rbļ., viņus uzaicina,
izsludinot trīs reizes vietējā baznicā un ar tautai saprotamiem
sludinājumiem, ierasties dēļ mantojuma saņemšanas gada un

sešu nedēļu laikā, bet kad mantojuma vērtiba pārsniedz 150

rbļ., tad mantiniekus uzaicina tiesā, izsludinot 3 reizes galvas
pilsētas avizēs — ierasties tanī pašā laikā, skaitot no sludinā-

juma iespiešanas dienas; mantinieku neierašanās gadijumā, ka

ari tad ja tiesa atzīst, ka tiem kas ieradušies, nav tiesibu,

*) Tagad Apgabaltiesa.
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mantojums piekrīt tai pagasta sabiedrībai, pie kuras mirušais

pie revīzijas bija pieskaitits.

Tagad lietas par mantošanas tiesibu apstiprināšanu piekrīt
Miertiesām un Apgabaltiesām.

1004. Par mantinieku uzaicināšanas laiku mantojums
tiek nodots aizgādņu uzraudzībā, kurus ieceļ pagasta tiesa un

kuriem ir pienākums uzcītigi lūkot uz to, ka manta netiktu

izpostita.

Pagasta tiesa var iecelt aizgādni tikai uz Miertiesneša vaj Ap-
gabaltiesas rīkojuma pamata.

B. Par mantošanu pēc testamenta.

1005. Kas veļas noteikt par savu mantu uz nāves gadi-
jienu, tam vajaga to darit atrodoties pie pilna prāta.

1006. Kad Vidzemes zemnieks jeb zemniece nosaka par

savu mantu uz nāves gadijienu, kā par paša iegūtu, tā ari

mantotu (dzimtu), tad viņiem nav tiesibas izslēgt no mantoša-

nas savus bērnus un to pēcnācējus, bet kad tādu nav, tad

vecākus un pēdējo vecākus; tiem vajaga atstāt katram zinā-

mu mantojuma daļu.

1007. Šo daļu nosauc par obligatorisku daļu un viņa
sastāv priekš mantiniekiem linijā uz augšu un uz leju iz man-

tojuma V-i, bet tanī gadijumā kad mantinieki linijā uz leju vēl

ir mazgadigi, viņu daļa ir jāpapilda ar to kas vajadzigs priekš
viņu uzaudzināšanās. Pēc tam atlikušo mantu testamenta tai-

sitajam ir tiesiba novēlēt kādam no saviem bērniem, vaj pat
svešiem cilvēkiem, kas viņam izdarījuši pakalpojumus un ku-

rus viņš ciena.

1008. Sievas, kurām ir bērni, kad vēl ir dzīvi vīri, ar

kuriem'bērni piedzīvoti, var taisit tikai testamentus, kuri zī-

mējas uz sieviešu drēbēm un greznuma lietam, ar kurām vi-

ņas var rīkoties par labu bērniem pēc savas gribas, pie kam

no savu sievu drēbēm vīri nedabū bērna daļu. Kad vīrs ir

miris, tad atraitne var brīvi novēlēt savu pūru saskaņā ar

988. pantu.

1009. Vīrs un sieva, kuriem pēc 1006. un 1007. pantiem
nav pienākums atskaitīt obligatorisko daļu, var novēlēt viens

otram visu savu mantu.
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1010. Bet tādos gadijumos, kad pēc vispārējiem liku-

miem testamenta taisitajam ir atvēlēts izslēgt, nozieguma vaj
citu likumigu iemeslu dēļ, likumigu mantinieku no mantoju-

ma, ari Vidzemes zemniekiem nav aizliegts novēlēt, saskaņā

ar priekš tādiem gadījumiem pastāvošiem noteikumiem, savu

mantu svešām personām.

1011. Ja bērni, bērnu bērni, vecāki, vectēvs-māte un to

vecāki nav rūpējušies un nav palīdzējuši testamenta taisitajam
tanī laikā, kad viņš atradās nabadzibā un trūkumā, tad gadi-
jumā, ja viņš vēlāk iegūtu mantu, viņam ir tiesiba izslēgt vi-

ņus no mantojuma- un novēlēt mantu svešām personām.

1012. Mantu, kas palikusi pēc miruša, kuram, viņa na-

badzibas dēļ, pagasta sabiedriba ir devusi uzturu, mantinieki

var saņemt tikai pēc tam, kad ir samaksājuši no mantas tos

izdevumus, kuri ir izdariti priekš mirušā uzturēšanas.

1013. Testamentu var taisit ar mutes vārdiem un rak-

stiski. Pirmā gadijumā vajaga, lai testamenta taisitajš izteiktu

savu beidzamo vēlēšanos gaiši un noteikti divu ticamu, kū-

ļiem nav iemesla būt partejiskiem, liecinieku klātbūtnē; pēdē-
jā gadijumā testamentā vajaga būt gaiši un noteikti izteikta

testamenta taisitaja vēlēšanās un testamentam jābūt uzrakstī-

tam vaj no vrņa paša, vaj no vietējā mācitaja jeb pagasta tie-

sā*). Tādu personu testamenti, kuras neprot rakstīt un ne-

prot izlasit uzrakstitus papirus, ir nederigi un viņiem nav li-

ku miga spēka, ja viņus nav sarakstījušas personas, kās pēc
ieņemtiem amatiem bauda sabiedribas uzticibu.

1014. Katram testamenta taisitajam ir atvēlēts, ja viņš
uzskata mutes vārdu testamentu liecinieku "klātbūtnē par ne-

pietiekošu, izsacit savu pēdējo vēlēšanos tiesā*), kufai ta jā-
uzraksta un jāglabā, neizpaužot viņas saturu.

1015. Testamenta taisitajam ir tiesiba un vara katrā lai-

kā iznīcināt un pārgrozit kā mutes vārdiem taisitu, tā ari rak-

stisku testamentu, vienalga vaj viņš taisits tiesā jeb liecinieku

klātbūtnē, bet tas jāizdara vaj nu tiesā jeb uzticibu baudošu

liecinieku klātbūtnē.

1016. Ja kāds no tiem, kam pēc testamenta novēlēts

mantojums, nomirst agrāki ka testamenta taisitajs, un pēdējais
tāda gadijumā dēļ nepārgrozitu savu testamentu un ari ie-

*) Tagad pie notāra.



31

priekš nebūtu nosacījis, ka mantai jāpāriet. citiem pēc testa-

menta mantiniekiem, tad tādam mirušam novēlēta manta pie-
krīt galvenajam pēc testamenta mantiniekam.

1017. Testamenta taisitajam ir atļauts, novēlot savu man-

tibu, likt noteikumus; bet kad mantinieki un citi, kam ar te-

stamentu kas novēlēts, negribētu izpildit liktos noteikumus,
tad viņiem jāatsakās no mantojuma; tādā gadijumā mantojumu

saņem galvenie mantinieki, jeb tie, kam viņš piekrīt pēc liku-

ma. Turpretim ja noteikumi satur sevī kautko neiespējamu,
neatļautu un negodīgu, tad viņus uzskata kā neesošus, un tā-

dā gadijumā mantinieki un citi, kam ar testamentu kaut kas

novēlēts, neskatoties uz noteikumu neizpildišanu, saņem visu

viņiem novēlēto.

1018. Kad izrādās, ka testaments kādā daļā ir nepilnigs
vaj nesaskan ar likumu, tad ar tiesas spriedumu viņu pārgro-
za tikai tai daļā, kurā ir nepilniba vaj nesaskaņa ar likumu ;

pārejās daļas testamentatora novēlējums paliek spēkā.

1019. Kad testamentā atrodās -neskaidrības, kas pašas
par sevim nav pretējas likumam, bet viņas var izskaidrot i

par labu, i par sliktu mantiniekiem un citām personām, kam

kas • novēlēts, tādā gadijumā jārīkojas pēc ta izskaidrojuma,
kurš derigaks priekš, mantiniekiem.

1020. Ja mantojuma vērtiba pārsniedz 150 rbļ., par te-

stamenta taisitaja nāvi jāsludina vietējās avizēs.

1021. Katrs testaments uz nāves gadijienu ir jāpublicē
tiesā priekš tam noliktā dienā; gada un sešu nedēļu laikā,
skaitot no testamenta publicēšanas, personas, kas atrod testa-

mentu par apšaubāmu, var celt pret viņu ierunas. Minētā

laikā neieradušais zaudē tiesibas meklēt pakaļ.

1022. Mazgadīgie, vājprātigie un ārprātigie, tāpat ari

tie kuri par izšķērdibu un citu likumigu iemeslu dēļ ir Jatstā-
dināti no savas mantas pārvaldīšanas, jeb kuriem manta ir at-

ņemta, neyar taisit testamentu uz nāves gadijienu.

C. Par dāvinašanas rakstiem.

1023. Tie.sibā brīvi rīkoties ar savu mantību ietilpst ari

vara atdāvināt daļu no viņas.
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1024. Jebkādas lietas vaj mantibas, kuras vērtiba pār-
sniedz 15 rbļ., atdāvinašana savā dzīvibas laikā nav deriga,
kad par to nav sarakstits tiesā*).

1025. Ikkatram, kam ir tiesiba taisit testamentu uz nā-

ves gadijienu, ir atvēlēts taisit ari dāvināšanas rakstus uz nā-

ves gadijienu.

1026. Visi dāvināšanas uz nāves gadijienu raksti jāsa-
stāda divu ticamu liecinieku klātbūtnē, no kuriem vienam jā-
būt ta paša pagasta iedzīvotajam, kurā dzīvo'pats dāvinātājs.

1027. Dāvināšanas uz nāves gadijienu rakstus pats dā-

vinātājs var iznīcināt katrā kurā laikā. Dāvinātajā mantinieki

nevar apstrīdēt dāvināšanas rakstu, ja viņš pēc satura un for-

mas nav pretlikumīgs.

1028. Dāvinātājs var dāvināšanas rakstā uzstādit notei-

kumus, kuri dāvinājuma saņēmējam, ja viņš ar to uz mieru,
ir jāizpilda jeb jāzaudē dāvinājums. 1017. panta nosacijumi
attiecas ari uz šiem noteikumiem.

*) Tagad pie notāra.



II. daļa.

Mantošanas tiesibu un testamentu

apstiprinašana caur tiesu.

Kas nevēlās atbildēt ar savu mantu par mantojuma de-

vēja parādiem, gadijumā, ja mantojuma devēja paša mantas

nepietiktu viņa paradu dzēšanai, tam jāizlieto inventūras

tiesibas, t. i. jālūdz tiesa, kurai piekrīt mantojuma lieta,
lai dod rīkojumu sarakstit mantojuma devēja mantu un lai

uzaicina pieteikties viņa paradu devējus (C. rr. L. 2015.).

Tads lūgums jāiesniedz Kurzeme gada laikā, bet Vidze-

mē 2 mēnešu laikā (C. L. 2651., 2652.).

Mantojuma aizsardzibu (aprakstu un nodošanu glabāšanā)
izdara uz mantinieku, testamenta izpilditaja vaj aizgādņa, mi-

rušā priekšniecibas un kreditoru lūgumu (C Pr. L. 1972.).

Tiesa pati, bez jeb kāda lūguma, dod rīkojumu dēļ man-

tojuma aizsardzibas sekošos gadījumos: 1) kad mantinieki vaj
ari daži no viņiem nav zināmi; 2) kad lai ari viņi ir zināmi,

bet ne viņi paši, ne viņu pilnvarnieki nav uz vietas; 3) kad

mantinieki negrib vaj nevar pieņemt mantojumu; 4) kad starp
mantiniekiem atrodās kaut tikai viens nepilngadigs jeb tāds,
kas nespēj aizsargāt savas tiesibas un viņam nav iecelts aiz-

bildnis vaj aizgādnis; 5) kad zināms, ka paradu zuma pār-
sniedz mantojuma vēitibu un ka kreditoru intresem draud

briesmas, ka ari tad, kad jābaidās no mantojuma izpostišanas
(C. L. 2569.).

Dēj mantojuma aizsardzibas jāgriežas ar lūgumu pie vietējā
Miertiesneša, kurš uzdod mantojuma apsardzibas izvešanu vaj nu

Tiesas Pristavam jeb pagasta tiesai.

Rīkojumu deļ mantojuma aizgādņa (kuratora) ie-

celšanas dod tas Miertiesnesis, kurš ir taisijis lēmumu par,

3
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mantojuma aizsardzibu, vaj ta tiesa, kura atrodas lieta par
mantinieku jeb testamenta apstiprināšanu (C. Pr. L. 2009.).

Aizgādņa personu nozīme bāreņu vaj pagasta tiesa un viņām
ari piekrīt uzraudziba par aizgādņa rīcibu.

Mantinieki pēc likuma, kuri ir pieņēmuši mantojumu, ja
viņi atrod par vajadzigu griesties pie tiesas, lai ta nodibina

viņu mantošanas tiesibas, var, iesniedzot attiecigus pierādīju-
mus, lūgt tiesu dēļ viņu apstiprināšanas mantošanas tiesībās

(C. Pr. L. 2019.).

Ja starp mantiniekiem, kuri pretendē uz mantojumu, iz-

ceļās strīds par viena vaj cita pretendenta mantošanas tiesi-

bam, viņiem likums atvēl pierādit savas tiesibas prasibas sū-

dzības ceļā (2021.)

Līdz tādas prasibas sūdzības izspriešanai tiesa aptur lie-

tu par mantinieku apstiprināšanu.

Neviens pēc likuma nav spiests griesties pie tiesas,
lai tiesa apstiprina mantošanas tiesibās. Kustamu mantu,

ja nav strīda, mantinieki var itin labi sadalit savā starpā
bez tiesas. Bet ja mantojumā ietilpst nekustama manta,

nams, mājas v. t. t., tad jau katrā ziņā jagriežās pie tie-

sas, jo bez tiesas lēmuma mantinieki nevar pārrakstīt ne-

kustamu mantu uz sava vārda zemes grāmatās.

Miertiesa apstiprina .mantošanas tiesibās, kad mantojums
sastāv tikai iz kustamas mantas un viņa vērtiba nepārsniedz
Ls 500 (25.000 rbļ.). Kad mantojumā ietilpst nekustama man-

ta vaj mantojuma vērtiba vispāri pārsniedz Ls 500, apstipri-
nāšanu izdara apgabaltiesa.

Pie lūguma deļ apstiprināšanas (sk. paraugu) jāie-
sniedz tiesai:

1) mantojuma devēja miršanas zīme;

2) pierādijumi par mantinieka mantošanas tiesibam

un proti: attiecigas dzimšanas, miršanas un lauli-

bas apliecības;

3) sludinājuma nauda, Ls 3.60, ieintreseto personu

uzaicināšanai,'

4) paziņojums par mantojuma sastāvu 2 eksemplā-
ros (sk. paraugu).
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Ja mantojumā ietilpst nekustama manta, jāie-
sniedz vēl pierādījumi par viņa piederibu un vēr-

tibu un proti:

5) zemes grāmatu nodaļas aplieciba par to, uz kāda

vārda nekustama manta ierakstīta zemes grāma-

tās, par viņas platibu un pēdējās iegūšanas cenu ;

6) Uguns apdrošināšanas biedribas aplieciba par to,

uz kādu zumu novērtēta nekustama manta pie
apdrošināšanas pret uguni;

7) Nodokļu inspektora vaj pagasta valdes aplieciba
par to, uz kādu zumu nekustama manta novēr-

tēta nodokļu ņemšanai.

Pēdējie trīs dokumenti ir vajadzigi mantojuma
nodokļa aprēķināšanai.

Lūgumrakstā ir jāizrāda, vaj iesniedzējs ir vie-

nigais mantinieks, jeb bez viņa ir vēl citi manti-

nieki, pēdējā gadijumā — kā viņus sauc un kur

viņi dzīvo.

Ļoti bieži gadās, ka iesniedzēji

tīšā prātā noslēpj to, ka ir vēl citi

mantinieki. Nelasidami „Vald ib a s

Vēstnesi", citi mantinieki neko ne-

dabū zināt par iesniegumu, nepie-

teic tiesai par savām tiesibam, un

tiesa, ari nezinādama, ka ir vel citi

man tinieki, apstiprina iesniedzēju

vien. Bet pēdējais ar to vēl neko

nav panācis, resp. ir panācis ļoti

maz, jo tā k.a likums (C. Pr. L. 2057. p.)

uzliek katram par pienākumu uzdot

ieintresetas personas, tad citi, ne-

uzrādītie mantinieki var panākt sa-

vu tiesibu atzīšanu un mantojuma

daļas piespriešanu ;pras ib a s sū-

dzi bas ceļā. Sekas — slēpējam jā-

maksā tiesas izdevumi.

Lūgums Abgabaltiesai jāapmaksā ar zimognodokli
(tagad ar Ls 0.40). Par lūgumu Miertiesnesim un no katra

pieliktā dokumenta jāmaksā lokšņu nodoklis.

2*
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Pēc sludinājuma laika notecēšanas (6 mēneši no slu-

dinājuma iespiešanas
„
Valdības Vēstnesī") jālūdz tiesa,

lai taisa lēmumu par mantošanas tiesibu apstiprināšanu.
Parasti, kad jāizdara sludinājums, mantošanas tiesibu ap-

stiprināšanu var panākt pēc apm. 9 mēnešiem.

Bet kad visi mantinieki ir zināmi, dzīvo Latvijā,
starp viņiem nav strīda par mantošanas tiesibam un nav

vajadzības jeb nav pienākuma pieņemt mantojumu uz

inventūras tiesibam, var panākt mantošanas tiesibu ap-

stiprināšanu īsākā laikā, t. i. bez sludinājuma izdarīšanas.

Tādos gadijumos jagriežās: pilsētās pie viena no

Miertiesnešiem jeb vispāri pie viena no tiesnešiem, bet

uz laukiem — pie vietējās pagasta tiesas un jālūdz izdot

apliecibu par to, kādi'lik umigi mantinieki

ir palikuši pēc mirušā mantojuma devēja. Tiesnesis vaj
pagasta tiesa neizdara nekādu izmeklēšanu, bet izdod

apliecibu tikai tad, ja mantinieku sastāvs ir personigi zi-

nāms. Jelgavas Apgabaltiesa pieprasa vēl, ka pagasta
tiesas aplieciba būtu apstiprināta no vietējā Miertiesneša,

Liepājas Apgabaltiesa pieņem pagasta tiesas apliecibas
bez miertiesneša apstiprinājuma.

Lūgumraksts jāparaksta visiem mantiniekiem; jālūdz

apstiprināt bez sludinājuma izdarišanas; sludinājuma nau-

da nav pieliekāma.

Testamentu publicēšana un apstiprināšana piekrīt: ja
mantojums sastāv iz kustamas mantas un viņas vērtiba nepār-
sniedz 25.000 rbļ. — miertiesnesim, bet kad mantojumā ie-

tilpst nekustama manta vaj viņa vērtiba vispāri pārsniedz
25.000 rbļ. — Apgabaltiesai; pēdējai ari piekrīt, kad, testa-

mentu iesniedzot, nevar noteikt mantojuma vērtibu, kā ari to,

vaj viņā ietilpst nekustama manta (C. Pr. L. 1955.). Pēc te-

stamenta taisitaja nāves tai personai, kuras rokās atrodās te-

staments, vajaga to iesniegt attiecigai, pēc lietas piekritibas,
tiesai, izņemot gadijienu, kad testamenta taisitajs būtu to aiz-

liedzis (O Pr. L. 1957.).

Pēc testamenta iesniegšanas tiesas priekšsēdētājs nozīmē

termiņu viņa publicēšanai. Par termiņu izliek sludinājumu
pie tiesas durvim un izsludina „Valdibas Vēstnesī" (C. Pr. L.

1958. p.).

Sludinājuma nauda, Ls 3.6U jāiemaksā testamentu iesniedzot.
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Ja testators ir taisijis mutisku testamentu, tiesa uz iein-

treseto personu lūgumu, nopratina pie testamenta taisišanas

klāt bijušos lieciniekus (C. Pr. L. 1962.).

Uz ieintreseto personu lūgumu tiesa atzīst testamentu par

stājušos likumīgā spēkā:

1) ja testaments nav ticis apstrīdēts no tiesas noteiktā laikā

vaj kad pret testamentu celtais strīds ir noraidits;

2) ja personas, kuram pec likuma ir tiesiba apstrīdēt testa-

mentu, ir atsacijušās viņu apstrīdēt (C. Pr. L. 1966.).

Ja testamentu iesniedzot tiesai nav ticis lūgts uzai-

cināt caur sludinājumu „Valdibas Vēstnesī" visas ieintre-

setās personas, tad tas jādara tūliņ pēc testamenta publi-
cēšanas pieliekot sludinājuma naudu Ls 3.60. lesniegu-
mā ari jāuzrāda visas tās ieintresetas personas (mantinie-
ki, kreditori v. t. t.) kuras iesniedzējam ir zināmas, kā

ari viņu dzīves vietas.

Līdz publikācijas laika notecēšanai vajaga iesniegt
tiesai paziņojumu par mantojuma sastāvu 2 eksemplāros,
pieliekot dokumentus par mantojuma piederibu un viņa
vērtibu (tos pašus, kādi tiek pieprasiti mantošanas tiesi-

bu apstiprināšanas lietās).

Kad nav vajadziba izdarit sludinājumu jeb kad li-

kums neuzliek to par pienākumu, un kad mantinieku

starpā nav strīda, testamenta apstiprināšanu var panākt
īsākā laikā, bez sludināšanas. Tādā gadijumā jādabū no

Miertiesneša jeb pagasta tiesas aplieciba par ,to, kas ir

likumīgie mantinieki un pieliekot to apliecibu, jāiesniedz
tiesai no visiem mantiniekiem parakstit lūgums, kurā

viņi atsakās apstrīdēt testamentu un lūdz to apstiprināt.
Mantinieku parakstiem jābūt apliecinātiem.

Visi lūgumraksti apmaksājami ar zīmognodokli.

Kad starp mantiniekiem izceļas strīds par mantošanas

tiesibam vaj par testamenta derigumu, ieteicams katrā ziņā
griesties pēc padoma pie lietpratēja — advokāta.
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Paziņojums
par

man-

tojuma

sastāvu.
....

Apgabaltiesai.

Paziņojums.

Pamatojoties uz Pošlinu Ust. 212. p. (piel. I.) iesnie-

dzu Apgabaltiesai sekošu paziņojumu par mantojuma sa-

stāvu :

1. Kā sauc to (vārds, teva vārds,
uzvārds), kas atstājis mantojumu.

2. Kad un kur viņš miris.

■3. Nekustama manta.

4. Cik, pēc mantinieku aprēķinā-
šanas, viņa vērta. (leskaitot

ēkas, sk. 8. p.)

5. Vaj apdrošināta, kada biedriba

un par cik novērtēta.

6. Ja iegūta caur pirkšanu, par
kādu zumu un pēc kāda kon-

trakta.

7. Ja ieķīlāta — kadā kreditbied-

ribā, un par kādu zumu novēr-

tēta.

8. Kādas ēkas un cik viņas vēr-

tas.

9. Kustama mantaun viņas vērtiba.

10. Skaidra nauda.
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11. Vērtspapiri, kur viņi atrodās un

cik pienākās procentu.

12. Cik pienākās paradu, no ka,
kā viņi nodrošināti un kādi ir

pierādijumi.

13. Vaj mirējam nav kur iegulditi
zalogi, kur un 'par kādu zumu.

14. Vaj nav iesniegtas tiesās prasī-
bas sūdzibas, kādās tiesās un

par kādu zumu.

15. Kam un cik mirējs ir palicis

parādā.

16. Kādā radniecibas pakāpē atro-

dās mantinieki ar mirušo.

Datums un paraksts.
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Lūgums
dēļ

apstipri-

nāšanas

mantošanas
tiesibas

(ar

sludinājumu).
• Apgabaltiesai

dzīvojos

Lūgums.

(Kad un kur) nomira mans (radniecība, vārds un uz-

vārds), neatstādams testamentu. Atstātais mantojums sa-

stāv iz nekustamas mantas (uzrādit mājas nosaukumu,

nama vaj mājas krepost N° un viņu atrašanās vietu),
kustamas mantas vērtibā pāri par Ls 500.

Pārējie mantinieki iedzīvo:

(Uzradit vardu, uzvārdu un dzīves vietu.)

Paziņojot, ka es pieņemu atstāto mantojumu, lūdzu

Apgabaltiesu uzaicināt ieintresetas personas likumā no-

teiktā laikā paziņot tiesai par savām tiesibam un prasī-
bām un pēc termiņa notecēšanas apstiprināt mani man-

tošanas tiesibās uz pēc miruša

atstāto mantojumu un nolemt, ka visas personas, kuras

nav pieteikušas tiesai savas tiesibas un prasibas, ir tās

zaudējušas uz visiem laikiem.

lesniedzu:

1) mantojuma atstājēja miršanas zīmi,

2) pieradijumus par manu radniecibu (attiecigas dzim-

šanas, laulibas un miršanas zīmes),

3) paziņojumu par mantojuma sastāvu 2 eks. līdz ar

Zemes Grāmatu Nodaļas, Nodokļu Inspektora un

Uguns apdrošināšanas biedribas apliecibam.

4) sludinājuma nauda Ls 3.60.

Datums un paraksts
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Lūgums
dēļ

apstipri-

nāšanas

mantošanas
tiesibas

(bez

sludinājuma).
Apgabaltiesai.

iedzīvojošu

Lūgums.

(Kad un kur) nomira (radniecība, vārds un uzvārds),

• neatstādams testamentu. Atstātais mantojums sastāv iz

nekustamas mantas (uzrādit mājas nosaukumu, nama vaj
mājas krepost Ks un( viņu atrašanās vietu) vaj kustamas

mantas vērtiba pāri par Ls 500.

Ka redzams iz (miertiesneša vaj pag. tiesas) aplieci-
nās, mirušā likumigee mantinieki esam mēs (uzskaitit).

lesniedzot

1) minēto apliecibu,*

2) mantojuma devēja miršanas zīmi;

3) pierādījumus par musu radniecibu (attiecīgas dzim-

šanas, miršanas un laulibas apliecibas),

4) paziņojumu par mantojuma sastāvu 2 eksemplāros,
līdz ar Zemes Grāmatu Nodaļas apliecibu, Nodokļu
Inspektora apliecibu un Apdrošināšanas biedrības

apliecibu,

lūdzam Apgabaltiesu

apstiprināt mūs mantošanas tiesibas pec miruša

Datums un visu mantinieku paraksti.
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Lūgums
dēļ

testamen-

ta

atzīšanas
par

stā-

jušos

likumigā
spēkā.

Apgabaltiesai

iedzīvojos

Lūgums.

(Kad un kur) nomira mans (radnieciba, vārds un

uzvārds), atstādams testamentu. Mantojums sastāv: (uz-
rādit vaj kustamas jeb nekustamas mantas un pēdējās
vērtību.)

Pārējie mantinieki iedzīvo:

(uzrādit vārdu, uzvārdu un dzīves vietu.)

Ludzu Apgabaltiesu:

1) publicēt testamentu;

2) uzaicināt visas ieintresetās personas likumā noteiktā

laikā paziņot tiesai par savām tiesibam, prasibam
un strīdiem pret testamentu;

3) pēc sludinājuma termiņa notecēšanas atzīt testamen-

tu par stājušos likumigā spēkā un nolemt, ka pra-
sibas un tiesibas, par kurām nav paziņots tiesai ir

atzīstamas par zaudētām uz visiem laikiem.

Pielieku:

1) testamentu,

2) testatora miršanas zīmi,

3) paziņojumu par mantojuma sastāvu 2 eks., ar Ze-

mes Grāmatu Nodaļas, Nodokļu Inspektora un

Uguns apdrošināšanas biedribas apliecibam,

4) sludinājuma naudu Ls 7.20.

Datums un paraksts.





III. daļa.

Mantojuma dališana.

Kad mantinieki nevar paši sadalit mantojumu, tad jālūdz
lai to izdara tiesa. Ja mantojumā neietilpst nekustama manta

un viņa vērtiba nepārsniedz Ls 500, — lieta piekrīt Miertiesai.

Ja mantojumā ietilpst nekustama manta un viņa vērtiba vis-

pāri pārsniedz Ls 500, — lieta piekrīt Apgabaltiesai. Visiem

mantiniekiem vienojoties viņi ari pēdējā gadijumā var grie-
sties pie vietējā Miertiesneša.

Pie lūgumraksta jāpieliek pierādījumi par to, kas

ir apstiprināts par mantiniekiem, un pierādijumi par man-

tojuma sastāvu, ka ari jāuzdod visi apstiprinātie līdzman-

tinieki un viņu dzīves vietas.

Dališanas projekta sastādišanu tiesa uzdod vaj nu

kādam iz tiesnešiem jeb vietējam notāram. Sastādījuši

projektu, tie to iesniedz tiesai apstiprināšanai.
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