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Tiesību zinātņu nodaļa.

Internacionālās cīvīltiesības

1. lekcija.

Ievads un jēdziens par internācionālām cīvīl-

tiesībām.

Nosaukums. Mūsu nosaukums ir „internācionālās
civiltiesības". Šis nosaukums, lai gan ietver sevī svešvār-

dus, ir tomēr vistuvākais apskatāmā priekšmeta jēdzienam.

Agrāk to nosauca par «starptautiskām prīvātām tiesībām",

kas ir burtisks tulkojums no krievu „meždunarodnoje

častnoje prāvo"; šis nosaukums nav pareizs, jo vārds

«starptautisks" ir par šauru: juridiskas attiecības pastāv

starp valstīm, bet nevis starp tautām. Ja visām tautām

būtu pašnoteikšanās un savas tiesības, tad tāds nosau-

kums būtu pareizs. Arī vārds „prīvāts" nav pareizs; jā-
lieto vārds „cīvīls" (no latīņu „cives"), kā to lieto franču

v. c. tiesības, jo še iet runa par tiesībām, kas regulē pil-

soņu attiecības. Vāci gān lieto nosaukumu „das inter-

nationale Privatrecht".

Pirmsakne meklējama romiešu „ius gentium"; no šī

vārda cēlies franču „droit dc gens" un vācu „das Volker-
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recht". Kad XVI un XVII g. s. radās rakstnieki, kas rak-

stīja par šīm normām, tad viņi sentās dot tām sevišķu
nosaukumu: angļu rakstnieks Zouch (Zuč) nosuuc tās par

„jus intergentes", angļu jurists Bentams — international

law"' angļu juristsStory—„international priwat law", franču

rakstnieks Laurent (Lorans) „droit international civil", itā-

lietis Lomonaco — „divito internationale civile". Ir bijuši

mēģinājumi atrast citu nosaukumu; tā vācu rakstnieks

Cittelmans tās nosauc par „das zwischenstaatliches nrecht":
šis nosaukums nav pareizs un kā nepiemērots atmests.

Ta tad mes nosauksim musu priekšmetu par inter-

nācionālām cīvīltiesībām.

Jēdziens. Nodibinoties tautu kopdarbībai, arvienu

vairāk attīstās internācionālais elements tiesībās. Pastāv

jau sen doma, vai nevarētu nodibināt visām tautām vie-

nas kopējas tiesības, Bet tā ir tikai illūzija, jo katra valsts

stingri turās pie savām trādicijām. Tomēr tiesības inter-

nācionālizējas. Valstis, izdodot likumus, saskaņo tos ar

citu valstu likumiem. Bez tam atsevišķas valstis vienojas
savā starpā ar konvencijām.

lnternācionālās cīvīltiesībās izsaucis tas apstāklis, ka

likuma robežas bieži vien nesakrīt ar valsts robežām.

Valsts iekšienē dzīvo ārzemnieki. CJz viņiem mūsu likumi

var dažos gadījumos attiekties, bet dažos arī nē. Piem.:

1) Latvijas pilsonim pieder zemes īpašums Anglijā; pats

viņš padots Latvijas likumiem, bet zemes īpašums —

an-

glijas likumiem; te rodās internācionālais elements un var

rasties dažādi konflikti, piem. mantošanas. 2) Amerikas

pilsonis Latvijā nopircis mežu, līgumu noslēdzis Anglijā,
koki jānolādē Hamburgā, nauda jānosūta franču bankai;

pie šī līguma izpildīšanas var rasties dažādu valstu tiesību

normu konflikti. Rodās jautājums: kādas valsts tiesību

normas pielietojamas? kādas valsts tiesa tos izšķirs? kurā

valstī izpildīs spriedumu? Šādi konflikti jāatrisina inter-

nācionālām tiesībām. Tādēļ arī angļi viņas mēdz nosaukt

par konfliktu tiesībām. Tomēr internācionālo cīvīltiesību

jēdziens plašāks par konfliktu novēršanu.

lnternācionālās civiltiesības šaurākā nozīmē ir
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tiesību zinību nozare, kuya nodarbojās ar likumu kon-

fliktiem un tām likumu normām, kas izšķir šos kon-

fliktus.

Lai gan likumu konflikti radušies paši no sevis jau
agrāk, bet šī tiesību nozare nav veca: tā izveidojusies
tikai pagājušā gadu simtenī, ar savstarpējas satiksmes

pastiprināšanos.

Internāc. cīvīltiesību izveidošanā pastāv 2 virzieni:

1) kontinentālā sistēma un 2) angļu-amerikāņu sistēma.

Pamata izšķirība starp viņām: 1) kontinentālās valstīs valda

uzskats, ka konfliktu gadījumos vajaga griezties pie nā-

cionālām tiesībām, bet ne pie dzīves vietas tiesībām (das
Heimatrecht); vienas vai otras personas tiesības vai darbī-

bas spējas izšķir pēc viņa piederības valsts tiesībām; 2)
pēc angļu-amerikāņu sistēmas tiesību spējas izšķir atseviš-

ķas personas dzīves resp. atrašanās vieta (domicila prin-

cips). Šie uzskati ir nesamierināmi. Mūsu cīvīllikumi

stāv tuvāk angļu sistēmai.

Konfliktu normu avoti. Šie avoti var but divējādi:

1) nācionāli un 2) internācionāli.

1) Nācionālie avoti: a) katras valsts likumi, b) ie-

rašas, c) tiesu prakse un precedenti.

2) Internacionālie avoti: a) starptautiski līgumi;
ir tāds pat spēks kā likumam, ja tas ieguvis ratifikāciju

no parlamenta, pat arī tādā gadījumā, ja līgums apro-
bežo šīs valsts suverenitāti; līgums var atcelt likumus, bet

likums nevar atcelt līgumus, jo pēdējie ir internācionāli;

ja notiek sadursmes starp likumu un līgumu, tad pirmām

jāpadodās; līguma normas bieži sastopamas internāc.

cīvīltiesībās; b) konvencijas; c) starptautiskā doktrina-

pie viņas pieder arī prīvāti mēģinājumi kodificēt internāc,
cīvīltiesību normas; d) internācionālās tiesas sprie.
dumi.
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Internāc. cīvīltiesību elementi romiešu tie-

sībās.

(Internacionālo tiesību literatūra:

1) B. Nolde — Očerk meždunarodnavo častnavo

prāva (pielikums pie Lizsta grāmatas „Das Volkerrecht"

Tulkojums krievu valodā tagad uzskatāms par noveco-

jušos).
2) Makarov — lnternationales Privatrecht (izdota ta-

gad).
3) Bar — Handbuch des internationalen Privatrechte

(2 Bānde).

4) Zitelmann — lnternationales Privatrecht; 3. sēj.,
tagad stipri novecojies.

5) Valker C. — (Wien 1924)—lnternationales Privat-

recht: tagad iznācis 5. izdevums; krīt svarā tikai vispārējā
dala.

6) Frankenstein — lnternationales Privatrecht, iznā-

kuši pirmie 2 sējumi.
Vislabākās ir franču grāmatas, piem. Arminjona —

Precis dc droit international prive — izceļas ar savu skai-

dro un vieglo valodu).
Konfliktu tiesību pirmsaknes atrodamas jau Hamu-

rabi likumos; še redzam atsevišķus, nesistēmātizētus ele-

mentus. Arī vecā Grieķijā ir atrodami daži elementi no

šīm tiesībām. Pilnīgāki šīs saknes atrodamas romiešu

tiesībās, lai gan arī tur šīs normas nav sistēmātizētas.

Konflikta normas atrodam Justiniana kodeksā; viņas bija
vēlāk par pamatu konflikta normu tālākai attīstībai. Ro-

miešu tiesības recepcijas ceļā pārgāja tālāk citās tiesībās.

Konfliktu normas noteikti izpaudās romiešu tiesībās glos-
satoru_periodā.

Ārvalstnieku tiesības Romā. Še izšķiram vairākus

periodus:

1) Pašā sākumā ārvalstnieki (hostes) nebauda nekā-

das tiesības; hostes ir vairāk tiesību objekts, nekā zub-

jekts. Res nullius adversus hostem auctoritatem.
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2) Otrā laikmetā atšķir: a) draudzīgus svešniekus

(peregrinus) no b) nedraudzīgiem (hostes). Hostes pa-

liek līdzšinējā stāvoklī, bet peregrini dabū zināmas tiesī-

bas. Peregrinus nosaukums saistīts ar patronātu: pa-
trons atbild par šo svešnieku labo uzvešanos, viņš var

arī atteikties no aizsardzības. Patronāta tiesībām ētisks

vai ierašu pamats; kodificēta likuma par to nav.

3) Patronāta taļaka attīstība — amititia, tiek slēgti

līgumi, federācijas.

4) Ceturtā periodā atrodam jau likuma normas: iet

jau runa par svešnieku aizsardzību; šo jēdzienu apzīmē
ar recuperatio, Visu to normu kopumu, kurš saistīts ar

svešnieku aizsardzību, sauc par judicium recuperato-
rium. Bija sevišķi tiesneši (recuperatores), kuri izšķīra
strīdus uz judicium recuperatorium pamata; viņi rīkojās

pēc ierašām (usus) un no viņu spriedumiem izveidojās
konfliktu tiesības. Šī laikmeta darbība maz attīstīta un

arī ļoti vāji izpētīta.
Piektais laikmets saistīts ar praetor peregrinus.

Tas bija recuperatores pēcnācējs ar ļoti plašu varu; viņš

varēja uz ierašu pamata izšķirt konfliktus un varēja arī

pats izdot ediktus. Šinī laikmetā varam izšķirt vairākas

iedzīvotāju šķiras Romā: a) latini veteres — augstākā

šķira; viņu lietas izsprieda pēc jus civile; b) latīni kolo-

nādi; c) latini juniani; d) barbari; pēdējie bija beztiesīgi,

viņi nepiederēja pie Romas valsts un nebija viņas pilso-

ņi (gallieši, ģermāņu tautas, Āzijas tautas v. c). Pate

Romas valsts bija plaša: viņa aptvēra Itāliju, Diev. Fran-

ciju, Spānijas piekrasti, Āfriku, vispār zemes ap Vidus-

jūru. Vēlāk, Karakallas laikā arī šiem barbariem tika

piešķirtas tiesības.

Romas valstī pastāvēja 2-likumu kategorijas:
1) jus civile jeb jus quiritium jeb jus proprium

civium Romanorum — īstās romiešu pilsoņu tiesī-

bas, un

2) jus gentium, kas attiecas arī uz barbariem.

Sākumā robeža starp šīm abām tiesībām nebija
visai krasa, bet vēlāk atšķirība palika noteiktāka.
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Jus civile no jus gentium atšķir sekošas tiesību

grupas:

a) jus suffragii — vēlēšanas tiesības;

b) jus honorum — Romas pilsoņa cieņas nodroši-

nājums, uz ko romietis bija sevišķi lepns;
c) jus connubii — tiesība precēt Romas pilsoni;
d) jus commercii — satiksmes tiesības;

c) jus censendi — ievešana vispārējā pilsoņu kontro-

les sarakstā (cenzs), kas tika izdarīts periodiski;
f) jus militare — kara klausība.

Visas šīs 6 tiesības bija tikai Romas pilsoņiem, bet

svešnieki tās nebaudīja.

Statūtu teorija.

Agrākos viduslaikos visa Itālija bija sadalīta atse-

višķās republikās. Šādu republiku bija daudz: Panna,

Bolonja, Venēcija, Dženova, Milāna v. c. Tās bija jaunas

valstis, kuru valsts iekārta bija republikāniska, bet civil-

likumi bija mantoti no vecās Romas valsts. Tomēr katrā

atsevišķā valstī (autonomā municipalitātē) romiešu tiesības

attīstījās dažādi. Šīs valstis ieveda savā iekšējā dzīvē

atsevišķus civillikumu krājumus, kurus sauca par statūtiem.

Šis nosaukums mūsu laikos palicis, bet tikai ar citādu

nozīmi (piem. biedrību statūti). Vārds „statūti" nāk no

„status" — stāvoklis; pēc mūsu jēdziena varētu attiecināt

vārdu «satversme" — cīvīltiesību satversme.

Šinī laikmetā (12., 13. g. s., pa daļai 14. g. s) nodi-

binājās daudzas jūridiskas skolas, pazīstamākās no tām

Pannas un Bolonjas Universitātes. Jaunājām valstīm, nodi-

binot tirdznieciskus sakarus, radās sadursme starp atse-

višķiem statūtiem. Jūristu skolas tad arī, pamatodamās uz

romiešu tiesībām, meklēja izskaidrojumus savu valstu

statūtiem. Juristi komentēja šos statūtus un tā radās

glossas -- piezīmes uz rakstītu likumu grāmatu malām.

Sīs glossas vēlāk sakrājās un uz viņu pamata mēģināja
konstruēt tiesību idejas,
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Romiešu laikos pretim jus gentium stādīja jus civile.

gad katrai valstij bija savi statūti un savas jūristu sko-

5, kuras vecās romiešu tiesības iztulko, Jus gentium
valda pār visiem statūtiem visās republikās. Bet arī jus

ntium nevar novērst konfliktus starp atsevišķu republiku
statūtiem. Sakarā ar tirdzniecības attīstību, arvienu bie-

ki nāk priekiā gadījumi, kur atsevišķu valstu likumi

sadurās. Tādus konfliktus atrodam bieži un viņi arī at-

oguļojas glossatoru piezīmēs. Tā, p. piem. Justiniana

Corpus juris civilis 1 grām. I nod. tekstā ir teikts: „cunctos

populus quos clementiae nostrae regit imperium"... (visas
jtas, kuras pārvalda mūsu žēlastības vara); glossators
īliek klāt piezīmi: „Ja kāds Bolonjas pilsonis ieradies

)denā un viņam jāstājās tiesas priekšā, tad rodās jau-

tājums, pēc kādiem likumiem viņu tiesās — Modenas vai

?lonjas". Te ir norādījums uz likumu konfliktiem. Pēc

:Ē laika uzskatiem būtu tiesājams pēc Bolonjas likumiem,

jc tekstā teikts: „tautas, kuras pārvalda mūsu žēlastības

'ara".

Jaunās republikas gan bieži savā starpā karoja, bet

' dās arī tieksme kopēji saprasties. Tā kā nebija sevišķu
iikuma normu, tad konfliktus mēdza izšķirt draudzības

; iā. Tā radās jēdziens comitas gentium — savstarpēja
eklājība: konfliktā esošas republikas izrādīja viena otrai

pnu pretimnākšanu, piekāpjoties atsevišķos gadījumos.
)mitas gentium jēdziens vēlāk spēlē lielu lomu un arī

r ūsu laikos ir nepieciešams.
Sistēmatīzējot pašus statūtus, radās dažādas statūtu

kategorijas:
1) statūta realia — attiecas uz mantām,

2) statūta personalia — attiecas uz atsevišķām
rsonām.

3) statūta mixta — saistīti ar personu un mantu.

Šiem jēdzieniem vēsturiska nozīme. Romiešu tiesī-

s nav pilnīgi izstrādātas konflikta normas, bet šo tiesību

mentus atrod pa daļai ierašu tiesībās un Justiniana

kodeksā. Sevišķi zīmīga recuperatores un praetor pere-

grinus darbība, kuri likuši pamatakmeņus likumu kon-



8

fliktu saprašanā un izšķiršanā. Vēlāk nodibinājās republi-
kas ar dažādiem statūtiem, kuri gan pamatojās uz romiešu

likumiem, bet atšķīrās viens no otriem. Tā radās vajadzība
izšķirt konfliktus.

Pastāvēja divi tiesāšanas principi: 1) domicilais un

2) nacionālais
Bartolus (1314. —1357) bija Bolonjā un Perudžijā

tiesību skolotājs. Viņš bija glossators, t. i. paskaidroja uz

malām piezīmju veidā savā grāmatā „Lectura m tres libri

codici"; viņš analizē kazusus, piemērodams likuma tekstu;
šiem paskaidrojumiem ir gadījuma raksturs. Bartolus

darbs ir kazuistisks. Ja ņemam visus paskaidrojumus

kopā un ievērojam to laikmetu, tad kazuitisms liecina

zināmu pozitīvismu.

Bartolus grāmatā atrodam svarīgus jēdzienus: 1) cil-

vēka darbības spēja izšķirama pēc domicila, t. i. dzīves

vietas principa (lex domicilii); 2) lietas padotas viņu at-

rašanās vietas likumiem (lex rei sitae); 3) saistībās iz-

šķir: a) formu, ko noteic sastādīšanas vietā spēkā
esošie likumi (lex loci contractu) un b) būtību, ko

noteic tie paši likumi ar atrunu, ka, ja izpildīšana notiktu

citur, tad sekas apspriežamas pēc izpildīšanas vietas liku-

miem (lex loci solutionis); 4) mantošanas lietas izšķi-
ramas pēc: a) statūta personalis — ja aizskārtas pilsoņu

tiesības, b) statūta realis —ja aizskārts lietu liktenis

(territoriālais princips). Bartolus skolotāji bija Ciņus un

Zaks dc Revinji (bīskaps Tuluzā); viņu atstātiem dar-

biem nav paliekamas nozīmes.

Baldus (1327. 1400) bija tiesību skolotājs Perudži-

jas Universitātē. Baldus ir Bartola pēcnācējs. Baldus va-

ram raksturot kā sistēmātizētāju. Viņš attīstīja domas par

statūtu teoriju. Mantošanas lietas izšķiramas vienīgi pēc
territorīāla principa (lex domicilii).

Saliceto (1363—1412,), tiesību skolotājs Bolonjā;

pretēji Baldum, viņš mantošanas tiesībām uzsvēra tikai

personālo principu.
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„
Augstskola Mājā" Nr. 20.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Internācionālās cīvīltiesības.

3. Lekcija.

Franču skola.

Molinaeus (Dumoulin 1500.—1560.), bija tiesību

skolotājs Strasburgā. Viņš centās samierināt itāļu un

franču skolas. Statūtu teoriju viņš atbalstīja, bet jaunus

jēdzienus neienesa; centās nošķirot personu un mantu

saistības. Molinaeus pirmais uzstādīja teoriju par gribas
autonomiju tiesībās. Cilvēka gribas autonomija izpaužas
līgumos, t. i. katrs kontrahents ir svabads noslēgt līgumu
ar otru kontrahentu, vispirmā kārtā viņš rēķinās ar savu

gribu. Piem., ja divi tirgotāji slēdz kontraktu par koku

piegādāšanu svešā zemē, tad mums jāmeklē, ko vēlēju-
šies abi kontrahenti un ja to uzzinām, tad tas ir noteico-

šais par kontrakta saturu. Arī mūsu laikos gribas autono-

mija pastāv un tiek ievērota. Ar Molinaeus nobeidzās

statūtu teorija un līdz ar to arī romiešu skola.

Bertrans d'Aržantrē (1519. —1590.), viens no ievēro-

jamākiem franču jūristiem, bija tiesnesis un maģistrāts
Rennes pilsētā, Francijā. Ar viņu patiesībā sākās franču
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skola. D'Aržantrē darbība sadalāma divās nozarēs:

1) kā tiesnesis viņš izpildīja likumus' un radīja prece-
dentus, 2) cītīgi krāja Bretaņas apgabala ierašas (Coutu-
mes dc Bretagne) un meklēja tur juridiskus elementus.

Ar tautas ierašu krāšanu viņš uzskatams par jaunas sko-

las dibinātāju. Viņš nepiekrita romiešu skolai un atrada,
ka vecā statūtu teorijā daudz šolastiska elementa, tādēļ

jāpamatojas uz pašu tautas ierašām un trādicijām, kuras

atšķiras no romiešu tiesībām. Savos uzskatos viņš konser-

vatīvs; cienīdams ierašas, viņš grib palikt viņu robežās un

negrib iet uz priekšu. D'Aržantrē uzstādīja jaunus jēdzienus,
kuri dominēja internācionālās civiltiesībās līdz 19. g. s.

Pēc viņa ieskata visi statūti sadalāmi reālos un personā-
los. Pēc vispārējā principa visiem statūtiem, kuri darbojas
zināmā territorijā, ir reāls raksturs; bez kādām ierunām

tas ir obligātorisks attiecībā uz nekustāmiem īpašumiem.
Tikai attiecībā uz personss tiesībām par kustāmu mantu

pielaižams eksterritoriāls raksturs. Statūtu klasifikāciju
reālos un personālos papildina vēl ar jaukta rakstura sta-

tūtiem (statūta mixta), jo bieži atsevišķas tiesības skar

reizā kā personu, tā lietas. Pastāvīgas nozīmes šiem sta-

tūtiem neesot, jo tikko personu jautājumam piejaukts
lietu tiesisks raksturs, tad izšķiroša nozīme piekrīt reālam

statūtam un personālais statūts nevar darboties. D'Aržantrē

mācība atstāja lielu iespaidu. Savus priekšgājējus viņš

bargi kritizēja.
Louis Coquille (Koki, 1523.—1613.), bija tiesnesis

Neveras pilsētā. Francijā. Viņš krāja sava apgabala iera-

šas, paskaidroja tās un saskaņoja ar romiešu tiesībām;

strādāja paralēli ar d'Aržantrē. Apvienot visus materiālus

ar jauniem paņēmieniem viņš neprata.

Holandiešu skola.

Mākošais periods pārnesams uz Arī te

XVI g. s. manāma rosīga dzīvība jūridiskā laukā. Šis laik-

mets sakrīt ar jaunu laiku sākšanos. Holandiešu jūras
vara pieauga un tā bija ievērojama valsts, kādēļ arī inter-
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nacionālo cīvīltiesību lauka labprāt uzklausīja holandiešu

balsis.

Burgundus (1586. —1649.); viņa vārds nozīmē bur-

gundietis, kas saistīts ar Burgundas provinci; viņš bija tie-

sību skolotājs un advokāts Ģentē. Burgundus mēģināja
radīt jaunas teorijas, atsvabinoties no romiešu statūtu

teorijas.

Rodenburgs (1618. —1668.). Pauls un Jānis Voet'i,

tiesneši un skolotāji Utrechtā. Asi kritizēja savus priekš-

gājējus. Mēģināja atrast zināmu sintēzi no jaunām teori-

jām. Viņi mēģina papildināt d'Aržantrē mācību par jauk-
tiem statūtiem, piedodot statūta mixta patstāvīga statūta

nozīmi (pie d'Aržantrē tas tik papildina reālo statūtu).

Huberus (1636.—1694.), ievērojams holandiešu skolas

pārstāvis, profesors un jūriskonsults. Viņa mācības iespaids
bija ļoti plašs uz angļu un amerikāņu tiesību attīstību.

levērojams viņa darbs „Praelectionis juris civilis", no kura

sevišķi svarīgs grāmatas ievads. Tajā Huberus ļoti skaidrā

veidā izteic savus uzskatus par tiesību konfliktu normām.

Viņš uzstāda 3 aksiomas, kuras palikušas līdz mūsu

dienām :

1) Visi likumi darbojas valsts robežas un attiecas uz

visiem viņas piederīgiem.

2) Par valstij piederīgiem uzskatami visi, kas dzīvo

viņas robežās, tā tad arī svešnieki.

3) Jāievēro starptautiska laipnība (comitas gentium),
t. i. jārēķinās ar svešnieku psīchiku un svešniekiem savu-

kārt jārēķinās ar tās valsts likumiem, kur viņi dzīvo.

Lai apvienotu abus jēdzienus, Huberus nāk pie slē-

dziena, ka nepieciešams kompromiss (comitas gentium);
tas nav jūridisks jēdziens, bet ir palicis lnternācionālās

cīvīltiesībās līdz mūsu laikiem. Taisot jūridisku spriedumu,

jāskatās kādā valstī viss notiek, t. i. spriedums jāsaista ar

vietu un jāievēro domicila princips. Uz to arī pamatota

angļu un amerikāņu sistēma.
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XVIII g. s. jūristi.

Bullenois (1680.—1762.), pieder pie franču skolas

ievērojamākiem juristiem 18. g. s ; bija advokāts Parizē.

Viņš nostājās pret d'Aržantrē, atmet statūta mixta un

sadala personālos statūtus: 1) universālos un 2) partiku-
lāros

Bouhier (1673.—1746.), advokāts un franču akadē-

mijas loceklis. Viņš pirmais aizrāda, ka personu statūti

stādami augstāk par reāliem aiz ētiskiem principiem, jo
lietas ir tikai priekš personām. «Likumi taisīti priekš cil-

vēkiem un mantas, lai tās piederētu cilvēkiem".

Viņš bija pirmais, kas 18. g. s. jūridiskā teorijā mē-

ģināja atsvabināt personu no padotības lietām.

Froland (mira 1746), publicēja 1729. g. grāmatu,
kurā uzskaita principus, kas runā pretīm agrākām statūtu

teorijām. Arī viņš mēģina atsvabināt personālos statūtus

no kalpības reāliem stātūtiem.

Vareilles Sommieres nodziļinājās vecu laiku teori-

rijās, atrada viņās daudz jūridiska skaistuma, . kādēļ gri-

bēja atjaunot statūtu laikmetu. Viņš izmēģināja savā darbā

jūridisku ģeometriju, radīja veselu sistēmu, pamatojoties
uz 6 aksiomām. Mēģinājums interesants, bet nav devis

praktiskus rezultātus. Jūridiskām normām jāizaug no pašas
dzīves un jādarbojās priekš dzīves. Katrā zemē ir savi

likumi, tādēļ nav pareizi, ja mēģina taisīt likumus uz teo-

rētiskiem pamatiem. Tāpēc arī nevaram domāt, ka tu-

vākā nākotnē būs visām valstīm vieni likumi. Bet ar to

nav teikts, ka valstis nevar saprasties ar konvencijām.

Konfliktu tiesību attīstība XIX g. s.

Napoleona kodekss (1807. g.). Napoleons pavēlēja
sastādīt kodeksu, kurā uzņemtas arī normas, kam sakars

ar konflikta normām. Neskatoties uz to, ka šis kodekss

vairāk kā 100 gadus vecs, tas vēl pastāv Francijā, Polijā
v. c. Tas atzīstams par ģeniālu darbu. Viņa sastādītāji ir

bijuši tāļredzīgi ļaudis. „Code ci vil" ir pirmais kodekss,
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kur atrodam pantus, saistītus ar konflikta normām. levē-

rojams ir 3. pants, kurš noregulē ārzemnieku stāvokli.

Vācu skola.

XIX g. s. sāka plaukt Vācija, kādēļ juridiskā doma

pārgāja no Francijas uz Vāciju.
Vechters (Vvachter), ap 1830—1840. g. g. bija pro-

fesors un tiesnesis. Viņš uzstājās pret visām statūtu teo-

rijām. Darbi, kuros viņš rakstīja par konflikta tiesībām,

saņemami nedaudz tēzēs:

1) Uzsverams nācionālais princips, pretēji domicilam

principam;

2) ja nav tiešu konfliktu normu nacionālos likumos,

tad jāvadās no likumu gara;

3) tiesnesim jāpielieto sava apgabala likumus (lex

fori).
Vechters tā tad uzsver, ka konflikti izšķirami ar nā-

cionāliem likumiem. Tanīs laikos par konvencijām vēl nav

domājuši.
Seiners (Schāfner), darbojās 19. g. s. I pusē. Viņa

domas daudzkārt sakrīt ar Vechtera domām, tomēr viņš
atzīst, kā:

1) gadījumos, ķad nācionālos likumos nav konflikta

normu, ir jāapmierinājās ar dažādām jūridiskām saistībām

un visur nav vienādi jāizšķir; līdzās nācionālam principam
pielaižams arī domicila princips pie tiesību un darbības

spējas;
2) mantošanas tiesības saistītas ar mantošanas objekta

vietu (territoriālais princips).
Caur šo Šefners atšķiras no Vechtera. Arī mūsu lai-

kos šinī ziņā dažādās zemēs ir dažādi uzskati.

Saviņji. Pēc tautības viņš nav vācietis, bet cēlies

no dzimtas, kura izceļojuse no Francijas. Saviņji uzska-

tams par vienu no ievērojamākiem jūristiem 19. g. s.

Viņš nodibina vēsturisko skolu. Šī skola pēta vēsturi, kur

redzams, ka normas nav absolūtas, bet radušās un izaugu-
šas pašā dzīvē, tā tad relatīvas. Savi-ņji rada par konflikta
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normām jaunas teorijas. Pēc viņa uzskatiem likums ir

saistīts ar personu. Šī saistība var būt: 1) pēc dzimuma,

2) pēc dzīves vietas. Saviņji pieturās pie otra uzskata, t i.

pie domicila principa. Šis princips ir iegājis arī mūsu

cīvīllikumos. Bet Saviņji mēģina apvienot domicilo un

nācionālo principus (Sitz des Rechtsverhāltnisses). Manto-

šanas tiesības viņš saista ar mantojuma atstājēja dzīves

vietu. Saviņji spriedumi palikuši spēkā vēl tagad.
Kā Saviņji skolnieki starp tagadējiem vācu zinātnie-

kiem uzskatami Bērs un Cittelmans. Saviņji iespaids
redzams vācu, austriešu un pa daļai Šveices likum-

došanās.

Bunge, mūsu cīvīllikuma sastādītājs, arī bijis zem

Saviņji iespaida, kas redzams mūsu cīvīllikuma 27.—35. pp.;

še nav izvests nācionālais princips, bet gan pieturās pie
dzīves vietas (domicilā) principa, ar ko mūsu normas

tuvojas angļu normām.

Jaunākās teorijas un skolas.

No jaunākiem zinātniekiem var minēt: Vācijā —

Kānu, sarakstījis „Die Abhandlungen aus dem internatio-

nalen Privatrecht"; Francijā — Lame, Laurent un

Veiss, pēdējais sarakstījis „Manuel dc droit international"

un „Cours dc droit international"; Beļģijā — Poullet,

vēl dzīvs, profesors un polītisks darbinieks; Itālijā —

Fiore un Diena, pirmais vēl dzīvs.

Itālijā pilnīgi izzudis viduslaiku glossatoru iespaids.
Viņū civilkodekss uzbūvēts uz nācionālā principa. No zi-

nātniekiem mināms Mančini, profesors Turinā; viņš savos

uzskatos tuvojās 18. g. s. franču zinātniekiem; viņa
iespaids jūtams itāļu civilkodeksā; indirekti viņš iespaido-

jis arī spāniešu likumdošanu.

Francijā ievērojami sekoši zinātnieki:

Veiss, Haagas starptautiskās tiesas šķīrējtiesnesis,
sarakstījis plašu, darbu 6 sējumos, kur sakopojis visu, kas
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būtu sakāms par internacionālo cīvīltiesību attīstību, sākot

no romiešu laikiem līdz mūsu dienām; patstāvīgu domu

tomēr maz. Viņa pamatdomas:

1) jāievēro personālais princips (to atzina jau Bou-

hier);
2) saistību tiesībās vieta noteic akta formu (ločus

regit actum);

3) jāpastrīpo kontrahentu gribas autonomiju;
4) jāievēro sociālās iekārtas tiesības (l'ordre public),

t. i. konfliktu normām vajaga izaugt no vietējiem sociāliem

apstākļiem (piem., turku daudzsievība nonāktu konfliktā

ar mūsu sociālo iekārtu, ja viņš gribētu Latvijā
izvest savas valsts likumu; šinī gadījumā mūsu likums

būtu par noteicēju).
Pijē (Piliet) sarakstījis daudz grāmatu. Pijē tomēr

izsaka origināldomas, ko neredzam pie Veissa. Viņš at-

rodās zem Saviņji iespaida. Pijē uzskati:

1) likuma spēks ir plašāks par valsts robežām;

2) likums univerzāls laika ziņā.

Pije ir sintetiķis — atzīst nacionālo un domicilo prin-

cipu.
Angļu skola. Angļu tiesību vēsture gājuse savu

ceļu. Kontinenta tiesības izaugušas no romiešu tiesībām

un palikušas saistītas ar nācionālo principu. Anglijā ro-

miešu tiesībām mazāks iespaids; te tiesības izaugušas no

tiesu prakses, ieraduma tiesībām un atsevišķos gadījumos
izdotiem likumiem. Angļiem kodeksa nav. Konfliktu nor-

mas gan ir sakopotas; šīs normas rēķinās ar dzīves

vietas (domicilo) principu. Sis princips ieviesies vēsturiskā

gaitā un mantots pa daļai 16. un 17. g. s. no Holandes

(Hubera iespaids).. Angļu ievērojamākie jūristi: Daisy,
Westlake, Foote.

Konvencijas.

Likumu konfliktus dažādu valstu starpā var novērst

divējādā ceļā: 1) ar viena vispārēja kodeksa radīšanu, 2)
ar konvencijām. Viena vispārēja kodeksa radīšanas ideja
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ir grūti reālizējama, arī tuvākā nākotnē nevar par to do-

māt. Tā tad atliekās otrs ceļš —■ izlīdzināt radušos kon-

fliktus ar konvencijām. Šī ideja pieder itāļu profesoram
Mančini, kurš par šo jautājumu daudz interesējies pag.

g. s. 60-os gados. Viņš apceļoja daudz Eiropas valstis,

propagandējot savu ideju, bet viņam neizdevās panākt
konferences sasaukšanu. 1877. g. Mančini kļuva par Itā-

lijas tieslietu ministri, 1881. g. — par ārlietu ministri;

viņš tad mēģināja sasaukt konferenci Romā, bet tā nesa-

nāca. Tanī pašā laikā Holandē darbojās ievērojams valsts

vīrs Assers, kurš arī daudz nodevās šim jautājumam,
flssers uzskatīja, ka likumu konflikti ir bīstami valstu

savstarpējās attiecībās, kādēļ nepieciešami sasaukt konfe-

renci šo konfliktu novēršanai; šādu konferenci viņš mē-

ģināja sasaukt 1884. c, Hagā, bet arī viņam tas neizde-

vās, jo šī ideja nebijā vēl pilnīgi nobrieduse. Tikai 1893.

gadā Holandes valdībai izdevās sasaukt no 12.—27. sep-

tembrim 1 konferenci Hagā.
Var lietot divas metodes dažādu valstu cīvīlilkumu

saskaņošanai savā starpā: 1 metode ir — izstrādāt pilnīgu
sistēmatisku cīvīltiesību kodeksu vienādu visām valstīm;
II metode ir—ņemt atsevišķas civiltiesību institūtus un iz-

strādāt to saskaņošanai konfliktu normas, kuras ievest

dzīvē ar konvencijām, kādas slēgtu atsevišķas valstis savā

starpā. Šo otro metodi izvēlējās Assers. Pie šīs metodes

pieturas arī Tautu Savienība.

I konference Hagā — 1893. g. Piedalījās 13 valstu

priekšstāvji. Dienas kārtībā 4 jautājumi;, nodibinātas 4

kommisijas: 1) laulības likumu saskaņošana; priekšsēdē-

tājs franču profesors Renault (Reno); 2) formēlas dabas

jautājumi par tiesu aktu savstarpēju izmaiņu; 3) par lie-

cinieku nopratināšanu; otrās un trešās kommisijas priekš-
sēdētājs — Hans von befifēndorfs; 4) mantošanas tiesību

kodifikācija; priekšsēdētājs — Pēterpils prof. Martens.

Galīgus lēmumus konference nepieņēma. Sevišķi grūts

bija jautājums par mantošanas tiesībām, vieglāks — par
laulības tiesībām. Nolēma sasaukt otro konferenci,

II konference Hagā — 1894. g. Piedalījās tas pa-
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šas 13 valstis. Nodibināja 5 kommisijas: 1) laulības li-

kumu saskaņošana; 2) speciāli cīvīlprocesa jautājumi; 3)
aizbildniecības lietas; 4) mantošanas tiesību kodifikācija;
5) konkursa tiesību apskatīšana. Arī šī konference ne-

deva pilnīgu rezultātu. Vienošanos panāca tikai otrā jau-
tājumā — par cīvīlprocesu, sakarā ar ko noslēdza kon-

venciju. Šo konvenciju parakstīja 1896. g. sasauktā mazā

konferencē. 1897. g. pievienoja papildu protokolu. Kon-

venciju ratificēja arī agr. Krievija; spēkā tā stājās no

1899. g. Arī Baltijas valstis (Latvija, Igaunija, Lietuva)

pieņēma šīs konvencijas tekstu 1922. g.

111 konference Hagā — 1900. g. Nodibinātas 4

kommisijas: 1) laulības likumu saskaņošana; 21 laulības

šķiršanas jautājums; 3) aizbildniecība nepilngadīgiem un

tiesībās aprobežotiem; 4) mantošanas likumi. Vienošanos

panāca: par laulības likumu saskaņošanu, par laulības

šķiršanu, par aizbildniecību nepilngadīgiem; izstrādāja at-

tiecīgas konvencijas, kuras parakstīja 1902. g. mazā kon-

ferencē. Turpretim jautājumos: par aizbildniecību tiesībās

aprobežotiem un par mantošanu vienošanos nepanāca.
IV konference Hagā — 1904. g. Nodibināja 5

kommisijas: 1) cīvīlprocesa jautājumu revidēšana, jo radās

vajadzība papildināt 1894. g. pieņemto konvenciju par

cīvīlprocesu; 2) par mantošanas tiesību kodifikāciju; 3)

par konkursiem un bankrotiem; 4) par mantas attiecībām

starp laulātiem; 5) par tiesību spēju aprobežošanu. Pa-

nāca vienošanos cīvīlprocesa jautājumos, par mantas

attiecībām starp laulātiem un par tiesības spēju aprobe-
žošanu; šinīs jautājumos izstrādāja konvenciju tekstu un

tās parakstīja 1905. g. Jautājumos: par mantošanas tie-

sībām, par konkursiem un bankrotiem — vienošanos ne-

panāca.

Pirmo četru konferenču rezultātu apskats.

Šinīs 4 konferencēs noslēgtas 6 konvencijas:

1) Par laulību — 1900. g.; konvencija par laulības

noslēgšanu ir pamatota uz nācionālo principu; še krīt
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svarā valsts, pie kuras pieder abi laulātie. Ja pēc abu

laulājamo likumiem nav nekādu šķēršļu laulībai, tad lau-

lāšana var notikt. Šai konvencijai nepiekrita Anglija,
kura neatzīst nācionālo principu, un Krievija, kura atzina

tikai baznīcas laulību; abas šīs valstis konvenciju nepārāk,

stīja.
2) Par laulības šķiršanu — 1900. g.; konvencija par

laulības šķiršanu arī dibināta uz nācionālo principu. Te

vēl nāk klāt dzīves vietas princips: laulības šķiršana var

notikt, ja abu laulāto nācionālie likumi nav pretrunā ar

tās valsts likumiem, kur dzīvo abi laulātie.

3) Par aizbildniecību nepilngadīgiem — 1900. g.;
uzsvērts nācionālais princips.

4) Par dažiem cīvīlprocesa jautājumiem — 1894.g.;

parakstīts 1896. g., no jauna revidēts 1904. g. un parak-
stīts 1905. g. Konvencijā izšķirti sekoši jautājumi: a)
tiesu aktu apmaiņa, processu materiālu piesūtīšana; b)
ārzemnieku pielīdzināšana iekšzemniekiem (mūsu līgumā
ar Igauniju un Lietuvu mūsu pilsoņi pielīdzināmi ārzem-

niekiem arī tirdzniecības procesa ziņā); c) ārzemnieki var

uzrādīt nabadzības apliecību.

Hagā 1905. g. 17. jūlijā parakstītās konvencijas teksts

par cīvīlprocesu tulkojumā iespiests Tieslietu ministrijas
Vēstneša 1928. g. 5./6. burtnīcās.

5) Par mantas attiecībām starp laulātiem —

1904. g.; konvencija dibinās uz nācionālo principu. Anglija
arī šo konvenciju nav ratificējuse.

6) Par tiesību spējas aprobežošanu vājprātīgiem
un izšķērdētājiem — 1904. g.

Dažas konferences nodarbojās vēl ar jautājumu par
ārvalsts tiesas spriedumu izpildīšanu, bet vienošanos

nepanāca. Par šo jautājumu sanāca 1910. g. konference

Vīnē, bet nepanāca vienošanos.

Šis jautājums vecs, jau cilāts pirms 150 gadiem.
Starptautisko tiesību institūts nodarbojās ar šo jautājumu
vairāk kā 20 gadus, bet līdz 1925. g. nebija izdevies iz-

strādāt viņam pieņemamu tekstu. Ir noslēgtas atsevišķas

konvencijas starp Franciju un Šveici 1869. g,, Franciju un
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Beļģiju 1899. g. Itālija līdz pasaules karam atzina citu valstu

tiesas spriedumus, tagad vairs ne. Anglija neatzīst ārvalstu

spriedumus. Priekš mums būtu no svara noslēgt kon-

venciju par tiesas spriedumu izpildīšanu ar Igauniju un

Lietuvu, kas nebūtu grūti.
V konference Hagā — 1925. g. Šai konferencei

vajadzēja sanākt 1915. g., bet pasaules kara dēļ tā sa-

nāca 10 gadus vēlāk. Šinī konferencē piedalījās 22 val-

stis, arī jaunās (Latvija, Polija, Somija v. c). Visām val-

stīm, kas še piedalījās, tika laikus piesūtīti materiāli; sa-

gatavošanas darbi aptver 3 sējumus. Konferences prezi-

dents Loders. Nodibinātas 4 kommisijas: 1) par kon-

kursa tiesībām; priekšsēdētājs Basdevant (Francija); 2)
ārvalstu tiesas spriedumu izpildīšana; priekšsēdētājs Mercs

(Šveice); 2) mantošanas tiesības; priekšsēdētājs Ancilotti

(Itālija); 4) agrāko konvenciju revīzija; priekšsēdētājs Duf-

feks (Austrija). Konference turpinājās no 12. oktobra

līdz 7. novembrim 1925. g. Konferences beigu
akts 7. novembrī ietver sevī 2 pilnīgi izstrādā-

tas konvencijas: 1) par konkursa tiesībām, 2)

par ārvalstu tiesas spriedumu izpildīšanu. Protokolam

pievienoja arī 3 pārgrozījumus agrākās konvencijās: a)
par laulību, b) laulībus šķiršanu un c) par cīvīlprocesu;
šie pārgrozījumi maz svarīgi. Palika neizšķirts jautājums

par mantošanas tiesībām.

Šinī konferencē tika izstrādāts arī konvencijas pro-

jekts konfliktu likumos, kuri attiecas uz mantošanu un

testamentiem (ietverts 8 pantos). Galvenās šī projekta
tēzes ir sekošas: 1) projekta noteikumi attiecas tikai uz

fizisku personu mantošanas tiesībām, 2) mantošanas tie-

sības un testamenta spēks apspriežami pēc mantojuma

atstājēja nacionāliem likumiem miršanas momentā, 3) vie-

tējiem valsts likumiem dodama priekšroka pret manto-

juma atstājēja nācionāliem likumiem tikai tanīs gadīju-

mos, kad pēdējie acīmredzot stāv pretrunā ar vietējās
valsts publiski tiesiskiem principiem, vai kad attiecībā uz

atsevišķām mantu kategorijām pastāv sevišķa kārtība, 4)
testaments formas ziņā atzīstams par spēkā esošu nevien
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tad, kad forma atbilst tās vietas likumiem, kurā viņš tai-

sīts, bet arī ja tā saskan ar tās valsts likumiem, pie ku-

ras testamenta atstājējs piederēja testamentu sastādot, vai

atbilst tās valsts likumiem, pie kuras testamenta atstājējs

piederēja miršanas momentā. 5) Vietējās valsts iestādēm

jārūpējas par atstāto mantu uzturēšanu, ja par to nerū-

pējās, uz sevišķas vienošanās pamata, tās valsts diplomā-
tiskie aģenti, pie kuras mirējs piederēja.

VI konference — Hagā 1928. g., no 5. līdz 28.

janvārim. Piedalījās 22 valstis. Priekšsēdētājs — Loders.

Nodibinātas 4 kommisijas: 1) par mantošanas tiesībām;

2J bezpavalstnieku civiltiesiski jautājumi; 3) bezmaksas

juridiska .palīdzība mazturīgiem, neizšķirot pavalstniecību.
So jautājumu ierosināja Tautu Savienība, kuras tālākai

rīcībai arī nosūtīts jaunās konvencijas projekts; 4) pirkša-

nas-pārdošanas līguma teksta izstrādāšana; šis teksts arī

tika izstrādāts starptautiskā apjomā, unificējot šādu līguma
veidu; konvenciju par šī līguma unificēšanu pieņems nā-

košā sessijā. Turpmāk kārtējās internāc. cīvīltiesību sa-

skaņošanas konferences nolemts saukt par sessijām.
1930. g. paredzēts sasaukt 7-to konferenci. Paralēli

konferencēm atsevišķi zinātnieki mēģinā arī izstrādāt ko-

dificētas internācionālās civiltiesības. No šiem zinātnie-

kiem varētu minēt: 1) Bustamento — sastādījis Internā-

cionālo cīvīltiesību kodeksa projektu, ietverot to atsevišķos
pantos; 2) amerikāņu jūristu Internošia (Internoscia), sa-

stādījis darbu par civiltiesībām, kurš iznācis pat agrāk

par Bustamenta darbu. Jaunākā laikā ir iznācis arī atse-

višķs kodekss, kas aptver obligāciju tiesības. Domājams

gan, ka šie darbi netiks realizēti un paliks uz papīra.

Vekseļu un jūŗas tiesību kodifikācija.

1) Par vekseļu tiesību kodifikāciju interesējās
Briseles konference 1910. g., kura turpināja darbu 1912. g.

Tika izstrādāta konvencija pēc Vakar-Eiropas sistēmas un

pieņemta no dažām valstīm. Vispār pastāv 3 sistēmas:

a) Vakar-Eiropas, b) angļu-amerikāņu, un c) krievu. Krie-



21

vija šo konvenciju arī nepieņēma. Tautu savienība

1923. g. iecēla speciālu kommisiju no 4 juristiem: Cal-

mers (Anglija), Lion-Kaens (Francija), Jitta (Holande),
Kleins (Austrija); šī kommisija nodarbojās ar vekseļu tie-

sību kodifikāciju (Kleina vietā 1928, g. nozīmēts Veiss);

tagad jāgaida, ka Tautu savienība sasauks konferenci,

kur vienosies par vekseļu tiesībām. Tomēr paredzams,
ka būs 2 sistēmas: angļu-amerikāņu un kontinenta.

Kleins un Lyonn-Čaen tagad miruši, bet Jitta jau
vecs. Vekseļu tiesības apskatītas 1930. g. maija m. sa-

saucamā konferencē.

2) Jūr;as tiesību kodifikācija. Pēdējos gados no-

tikušas 4 konferences Briselē (divās pēdējās piedalījusies
arī Latvija):

I konference 1910. g. un II konference 1913. g.

izstrādāja 2 konvencijas: a) par abordažu un b) par palī-
dzības sniegšanu uz jūras nelaimes gadījumos.

111 konference 1922. g. nodarbojās ar jautājumiem

par: a) kuģa īpašnieka atbildības aprobežošanu, b) kuģa

hipotēkām un privilēģijām, c) konosamentu.

IV konference 1925. g. izstrādāja konvencijas par:

a) kuģa hipotēkām, b) konosamontu, c) kuģa pārvešanu
zem citas valsts karoga.

No šīm konvencijām Latvijai nav pieņemamas kon-

vencijas par kuģa hipotēkām un konosamentu, jo pastā-

vošie likumi nesaskan ar konvenciju.
Juras tiesību kodifikacijai Briselē ' pastāvīgi darbojas

Centrālā kommisijā.

Starptautiskām konferencēm nav tikai praktiska no-

zīme vien, bet viņas veicina arī tautu kopdarbību. Pastāv

politiskie (Lokarnas konference), saimnieciskie (Dženovas

konference), jūridiskie (Hagas konference) un intelektuālie

kopdarbības veidi. Sevišķi Tautu Savienība sekmē valstu

attīstību. Mes nodarbojamies ar juridiskās kopdarbības
veidu. Viņam liela nozīme praktiskā dzīvē un tā sekas

sajūtamas katram, kuram darīšana ar sociālo dzīvi. Valstu

kopdarbība attīstījusies sevišķi tagadējā 1 ' metā, pēc pa-
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saules kar/a. Varam teikt, ka internacionālas tiesības tagad
pārdzīvo renesanses laikmetu.

Internācionālās saites — formulas.

1) Lex fori — tiesas likumi. Likums tiek saistīts ar

tiesu: katra tiesa vispirms vadās no saviem likumiem.

2) Lex personalis — saistīts ar personu. Jāizšķir
2 formulas: a) lex domicilii — saistības attiecās uz per-

sonas dzīves vietu; angļu uzskats — darbības spēju no-

teic dzīves vieta; 2) lex patriae — likums attiecas uz

valsts piederības vietu; piem. BGB 17. p. teikts, ka lau-

lību šķiršanai spēkā ir tās valsts likumi, kur pieder vīrs

sūdzības iesniegšanas laikā.

3) Lex loci contractus — jūridiska darījuma forma

saistīta ar darījuma noslēgšanas vietu; to atzīst visās val-

stīs (krievu cīv. proc. 707. p.).

4) Lex loci solutionis — likums, kas saistīts ar iz-

pildīšanas vietu (cīv. lik. 35. p.).
5) Lex rei sitae — likums par nekustamas mantas

atrašanās vietu.

Tagad lex rei sitae piemērojams tikai nekustāmiem

īpašumiem, bet ne kustāmām mantām (kā tas bija

agrāk); kuģis tiek uzskatīts par nekustāmu īpašumu (ka-
tram kuģim jābūt pierakstītam pie noteiktas ostas, jābrauc
zem zināmas valsts karoga.)

Šīs formulas var kombinēt. Mūsu likumi nav konzek-

venti izturējuši vienu principu. Anglijā pieturās pie lex

domicilii. Vācijā un Erancijā — pie lex patriae.
Formulas var būt viena vai vairākas, pie kam pē-

dējā gadījumā viņu nozīme var būt: 1) vienlīdzīga vai

2) dažāda.

1) Ja norādīts uz vairākām vienlīdzīgām formulām,

tad iespējama viņu: a) fakultātīva pielietošana (pēc iz-

vēles); piem., laulāšanas ceremoniālu noteic akta izpildī-
šanas vietas likumi (lex loci celebrationis) vai laulājamo
nācionālie likumi (lex patriae); b) kumulatīva pielietošana
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(kopīga); piem., laulība ir spēkā esoša, ja ievēroti laulā-

jamo nācionālie likumi (lex patriae) un akta izpildīšanas
vietas noteikumi (lex loci solutionis).

2) Vairākas formulas ar dažādu nozīmi; piem.: pil-

soņu darbības spēju noteic viņu nācionālie likumi (lex
patriae), bet vekseļu saistībās pilsonis padots subsidiāri

dzīves vietas likumiem (lex domicilii). .

Noraidījumi (renvoi, Rückverweisung).

1841. g. juristi pirmo reizi nākuši uz domām, ka

internācionālus civiltiesiskus strīdus var noraidīt no vienas

valsts tiesas uz otru. Kenterberijas tiesai Anglijā nācās

izšķirt kādu mantošanas tjetu (Collier lieta). Anglijas pa-

valstnieks dzīvojis un miris Beļģijā, bet testamentu sastā-

dījis pēc Anglijas likuma. Bet Anglijas likums atzīst tikai

domiciļa principu, kas še nav ievērots. Pēc Beļģijas likuma

atkal vajadzēja ievērot lex patriae, kas šinī gadījumā arī

noticis. Šo lietu nokārto formēli tā, kā Anglijas tiesa no-

raida lietu uz Beļģijas tiesu un tā savukārt atpakaļ uz

Anglijas tiesu, kas arī pieņem šo noraidījumu. Tādu

vairākkārtēju noraidījumu (Weiterverweisung) ne visi

kodeksi atzīst. Vācu kodekss piem., atzīst tikai vienu vie-

nīgu noraidīšanu (Rūckweisung), bet neatļauj noraidīt vai-

rākas reizes, lai nepielaistu juridisku spēli. Šādi gadī-

jumi nāca priekšā arī Vācijā, Holandē, Francijā, Šis jau-

tājums tiek apskatīts arī literātūrā un apspriests Hagas
konferencē. Vācu BGB 27. p. pieņemts noraidījuma prin-

cips. Angļu tiesu prakse stingri ievēro noraidījumu

(renvoi).

Sabiedriskās iekārtas princips.
(L'ordre public).

Ņemsim sekošus piemērus, lai raksturotu l'ordre

public nozīmi:

1) Pastāv valstis, kur laulība atļauta no 12 gadu ve-

cuma; pieņemsim, ka tādas valsts pilsonis dzīvo mūsu
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zemē un ierodas dzimtsarakstu nodaļā, lai viņu laulātu.

Mūsu dzimtsarakstu nodaļa to nevar darīt, jo tas nesaskan

ar mūsu iekārtu.

2) Rbisinijā vēl līdz šim pastāv verdzība; ja pie mums

iebraucis kāds abesinietis ar saviem vergiem un kāds no

vergiem iesūdz savu saimnieku mūsu tiesā, pēdējai vaja-
dzētu piemērot mūsu pilsoņu likumus.

3) Mums ir sava sociāla likumdošana; ja kāds ār-

zemnieks to negribētu ievērot, tad tomēr viņam būtu jā-

padodas mūsu normām.

Visos šinīs gadījumos izpaužas sabiedriskas iekārtas

princips.
Par sabiedrisko iekārtu (l'ordre public) pastāv divas

teorijas:
1) Vācu teorija (Savignv) izteic, ka svešu likumu

piemērošana nav pielaižama 2 gadījumos: a) ja šie likumi

runā pretīm aizliedzošiem vietējiem likumiem; b) ja ār-

zemju institūts nav pazīstams vietējām tiesām.

2) Romāņu teorija (Piliet) sadala materiālās nor-

mās: a) personālo protekciju normās, kuras darbojās
arī ārpus valsts robežām, un b) sociālo garantiju normās,

kas ierobežo normu pielietošanu sabiedrības kārtības

interesēs; šī „garantie social" ir nenoteikts jēdziens.
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"AugstskolaMājā" Nr. 21.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Internācionālās cīvīltiesības.

4. lekcija.

Personas tiesības.

1) Fiziska persona. Kad rodas attiecīgi likumu kon-

flikti ar personu, tad krīt svarā personas: a) tiesības

spēja un 2) darbības (rīcības) spēja. Šie termiņi parasti

šķirti, lai gan
franču literatūrā viņi apvienoti (capacitē).

a) Tiesību spējīgs tiesiskā valstī ir katrs, arī bērns un

vājprātīgs. Jautājums par to vai persona ir tiesību spē-

jīga, likumos nemaz nav aizkustināts, jo tas pats par sevi

saprotams; tikai Šveices lik. 11. p. runā par to. b) Tur-

pretim ne katrs ir darbības spējīgs. Darbības spēju iero-

bežo: nepilngadība, slimība, tiesas spriedums, likumīgi
iecelta aizbildniecība. Vakar-Eiropā darbības spējas apro-
bežošana izšķirta pēc lex patriae (Francijā cīv. lik. 3. p.,

Vācijā — 7. p.). Mūsu cīvīllik. (28. p.) paredzēts dzīves

vietas princips — lex domicilii. Piemēri no likumiem par

pilngadību: Pilngadība ir tas vecums, kad persona iegūst
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tiesības juridiskā nozīmē; pilngadības iestāšanās laiks ir

dažāds: Turcijā — 15 g , Šveicē un Japānā — 20 g.,

Francijā, Vācijā, Anglijā, Polijā, Itālijā un Čekoslovakijā—
21 gads; Argentinā — 22 gadi, Spānijā — 23 gadi,

Dānijā — 25 g. Tā tad starpība pilngadības iestāšanās

ziņā var būt par 10 gadiem. Pilngadība netiek atņemta,

ja kādā valstī tā ir iegūta; tā tad ja 15 gadus vecs Tur-

cijas pilsonis pārceltos uz Dāniju, viņš arī tur skaitītos

pilngadīgs. Attiecībā uz pilngadību labāk pieturēties pie
lex patriae — nācionālā principa. Vispār fiziskas personas

bauda tiesību un darbības spējā plašu brīvību un vēlams,

lai šī brīvība netiktu ierobežota,

2) Jūridisku personu stāvoklis ir daudz vairāk iero-

bežots. Jūridiska persona ir nevienāds jēdziens dažādu

valstu likumdošanu uztvērumā. Tas, ko mēs tagad sau-

cam par jūridisku personu, nav tas pats, ko romieši sa-

prata zem šī jēdziena. Franči jūridisku personu sauc par
morālisku personu. Liela starpība ir starp Amerikas un

mūsu juridisku personu; principi gan tie paši, bet saturs

citāds. Nav vēlams, ka jūridiska persona bauda tādu

pašu darbības brīvību, kā fiziskas personas. Tam arī

liela nozīme priekš mūsu valsts. Agrāk, kad pastāvēja

ģildes un korporācijas ar vietējo nozīmi, darbības aprobe-
žošana nebija vajadzīga. Tagad turpretīm, kad pastāv
sabiedrības ar milzu kapitāliem, tāda darbības spējas brī-

vība priekš valsts ir bīstama. Te jāizšķir pašu valsts un

svešas valsts jūridiskas personas. To ko viena valsts var

atļaut savām jūridiskārh personām, to viņa nevar atļaut
citu valstu jūridiskām personām. Piem. lielie amerikāņu
tresti, kuriem pieder neaprobežoti kapitāli, varētu mazāk

bagātā valstī pēc patikas izvest saimniecisku apvērsumu,

ja nebūtu ierobežota darbības brīvība. Amerikā lielu zin-

dikātu darbība ir ierobežota ār likumu. Arī pie mums ir

ievesti aprobežojumi svešu valstu jūridiskām personām un

šie aprobežojumi ir nepieciešami, jo maza valsts var daudz

zaudēt arī polītiskā ziņā, ja pielaiž savā zemē svešu zin-

dikātu ar neaprobežotu darbības spēju. Nav neviena

valsts, kur svešu akciju darbības spēja nebūtu aprobežota.
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Krievija noslēguse sekošas konvencijas par akciju sabied-

rību aprobežošanu; 1863. g. ar Franciju, 1865. g. ar Beļ-

ģiju, 1866. g. ar Itāliju, 1867. g. ar Austriju, 1885. g. ar

Vāciju, 1887. g. ar Grieķiju, 1897. g. ar Bulgāriju, 1903. g.

ar Šveici, 1911. g. ar Japānu. Latvijā ar likumu un kon-

vencijām ir novilktas stingras robežas svešām akciju sa-

biedrībām. Citu valstu bankām, apdrošināšanas un trans-

porta biedrībām Latvijā aizliegts atvērt nodaļas un filiāles.

Ja kāda ārzemju sabiedrība grib Latvijā darboties, viņai
šeit jādibina sevišķa sabiedrība, kuras orgānos" pārsvarā
jābūt Latvijas pilsoņiem. Turciju un Ķīnu svešas akciju
sabiedrības ir pilnīgi eksploatējušas.

Lietišķas tiesības.

Jāatšķir tiesības, kuras saistītas ar: a) nekustāmiem

un b) kustāmiem īpašumiem.
1) Nekustāmie īpašumi internāc. cīvīltiesībās sai-

stīti ar lex rei sitae, t. i. nekustams īpašums saistīts ar

to vietu un tās zemes likumiem, kur viņš atrodās. Tas

attiecās arī uz saistībām uz nekustamiem īpašumiem.
Ārzemniekiem uz nekustamiem īpašumiem ir zināmi ap-

robežojumi: a) no valsts suverenitātes viedokļa un b)
l'ordre public.

a) Valsts suverenitāte. Piem.: mūsu agrārais li-

kums atsavina lielgruntniekiem zemi; tā ka mēs atzīti dc

jure, tad mūsu likumi spēkā arī priekš citām valstīm;
iebildumus celt no juridiskā viedokļa pret šo likumu nevar,

jo te nav aizskārta nevienas valsts suverenitāte. Ārzem-

nieki var pieprasīt atlīdzību, to var maksāt vai ne, bet

celt starptautisku protestu nevar.

b) Ordre public. Piem., ja kāda valsts būtu cēlusi

attiecībā uz mūsu agrāro reformu iebildumus, ka viņa ir

gan atzinuse mūsu valsti un likumus dc jure, bet likumu

par zemes atsavināšanu viņa nevar atzīt, jo tas runā pre-
tīm viņas apziņai. Līdz šim tādu l'ordre public nav ne-
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viena valsts cēluse, jo mūsu agrārā reforma nav vērsta ne

pret vienu tautību; tai ir sociēls, bet ne nācionāls rak-

sturs.

lebildumus var celt, ja aizskar citas valsts tiesības.

Svešai valstij piederoši īpašumi nav padoti lex rei sitae

tādā veidā kā citi īpašumi; šiem īpašumiem piemīt ekster-

ritoriālās tiesības; šos īpašumus nevar atsavināt, jo tad

aizskar svešas valsts suverenitāti (piem. sūtniecības ēkas).
Pacēlās jautājums, vai kuģis ir kustāms vai neku-

stāms īpašums? -— Pēc būtības tas ir kustāms, bet pēc
vērtības — nekustāms īpašums, jo hipotēkas tādas pašas
kā uz nekustāmiem īpašumiem.

Lex rei sitae uz kuģiem neattiecās; viņiem piemīt
eksterritoriālitāte — lex patriae. Par kuģa hipotēkām
1922. g. izdota konvencija, kura pie mums nav spēkā.

2) Kustāmas mantas. Gz viņām agrāk attiecināja
lex rei, bet vēlāk piemēroja formulu — mobilia personām

sequitur, t. i. mantas stāv sakarā ar personu vai domi-

cilu. Franču cīvīllik. 3. p. un mūsu cīv. lik. 33. p. uzsver

personālo principu. Noilgums uz mantām dažāds: Krie-

vijā un Vācijā — 10 gadi, Francijā un Šveicē — 3 gadi,
Itālijā — 2 gadi. Ja tāda tiesība iegūta, tad pārejot uz

citu valsti, nolīgums netiek atcelts.

Attiecībā uz prasībām processā piemērojams: a) ne-

kustāmiem īpašumiem — lex rei sitae vai lex fori, atka-

rībā no tās vietas, kur nekustāmais īpašums atrodās; b)
kustāmām mantām — personālais vai domicilais prin-
cips.

Paceļās jautājums par nāčionālizētiem un konfis-

cētiem īpašumiem. Spilgtus piemērus te dod Padomju

Krievija: 1) kādai vācu firmai bija dažas mantas Pad.

Krievijā; firma iesūdzēja Leipcigas tiesā, ka nācionālizētās

mantas viņai piederot; viņas prasību neievēroja, jo Vācija
bija Krieviju atzinuse dc jure; tā tad šinī gadījumā 'ordre

public netika ievērots. 2) Kādai franču firmai piederēja

preces Kaukāzā; te l'ordre public ievēroja un franču fir-

mas prasību apmierināja, jo Francija Krieviju nebija at-

zinuse dc jure. Tā tad jautājums stāv atkarībā no tā, vai



29

zināmā valsts, kura īpašumus nācionālizējuse, ir atzīta no

attiecīgas valsts dc jure vai nē. Līdz ar dc jure atzīšanu

tiek akceptēti arī viņas likumi un l'ordre public nav pie-

mērojams.

Ģimenes tiesības.

Pie šīm tiesībām pieder sekoši institūti: 1) laulība,

2) laulības šķiršana, 3) mantas attiecības starp laulātiem,

4) attiecības starp vecākiem un bērniem un 5) aizbild-

niecība.

1) Laulība. Šis institūts ir pārdzīvojis laiku gaitā
lielas pārmaiņas. Romā laulībai nebija reliģiozs, bet gan

drīzāk cīvīls raksturs. „Übi tu Caius, ibi ego Gaia". Sinī

svinīgā teikumā raksturota kopdzīve. Romas tiesībās arī

bija izstrādātas formas, kuras regulēja šo kopdzīvi. Rodo-

ties kristīgai baznīcai, laulībai piedeva reliģiozu raksturu;

nodibinās baznīcas laulība. Baznīcas laulību uz Matīja par

nešķiramu. Tāļāk nāk laikmets, kur blakus baznīcas lau-

lībai pastāv arī cīvīllaulība. Pakāpeniski reliģiozas laulības

vietā pāriet uz cīvīlo, kas rodās no tam, ka laulībai ir tīri

periodisks jēdziens, rodās zināmas mantas attiecības starp
laulātiem. Tādēļ arī jāmeklē cīvīlas formas, kuras ietvertu

mantu sakaru. Tā arī rodās cīvīllaulības institūts; līdz ar

to laulības reliģiskais raksturs zaudēja savu agrāko no-

zīmi un uzskatams tikai par svinīgu ceremoniālu. Cīvīl-

laulība ir ievesta gandrīz visās kultūrēlās valstīs (tā vēl

nav ievesta Spānijā). Pastāv arī diplomātiska laulība, kuru

izdara ārzemēs konsulārie priekšstāvji.
Par laulības konfliktiem ir spriedušas vairākas inter-

nacionālas konferences. 1902. g. noslēdza konvenciju par
laulību. Sī konvencija dibināta uz nācionālo principu. Tā

tad pie laulības slēgšanas no svara ir valsts, pie kuras

laulājamie piederīgi; jāskatās pēc viņu piederības valsts

likumiem. Katrā valstī ir savi noteikumi par laulības

kavēkļiem; tie ir sekoši: 1) radniecība, 2) ja viens no
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laulājamiem šķirts aiz paša vainas, 3) ja viens no laulā-

jamiem šķirts dēļ nozieguma pret otru laulāto, 4) ja pa-
stāv vēl agrākā laulība, resp. viņa nav vēl pēc visām for-

mālitātēm šķirta, 5) daudzās valstīs ir noliegta laulība ar

katoļu garīdzniekiem (sakarā ar kanoniskiem likumiem).
Pēc būtības visi šie kavēkļi jāievēro. Formas zinā jāievēro
tās valsts likumi, kur laulība notiek (lex loci celebrationis),
bet jārespektē arī tās valsts likumi, pie kuras pieder abi

laulājamie (lex patriae).

2) Laulības šķiršana. Sevišķi grūti laulības šķiršana
ir iespējama Anglijā, lai gan laulības noslēgšana tur no-

tiek ļoti viegli, bez kādām liekām formālitātēm. Beļģijā

turpretīm laulības šķiršana notiek ļoti viegli. Mūsu likums

par laulības šķiršanu ir liberāls: šķiršanu var izdarīt uz

abpusēju vienošanos. 1902. g. noslēgta konvencija par
laulības šķiršanu. Viņa dibinās uz nācionālo principu un

atrodās stipri zem Vācijas un Šveices kodeksu iespaida.
Daudz valstis ir pievienojušās šai konvencijai, arī Japāna.

Viņa ir viegli piemērojama Vakar-Eiropas kontinenta val-

stīm, bet ne Anglijai. Pēc šīs konvencijas paredzēts: ja
valsts likumi, pie kuras pieder abi laulātie, pielaiž šķir-

šanu, tad laulību var šķirt. Piem., ja laulībā sastāv spā-

niete, kura laulāta Spānijā, tad Beļģijā šo laulību nevar

šķirt; bet ja laulība notikuse Beļģijā, tad var šķirt, jo tur

pastāv cīvīllaulība.

3) Mantas šķiršana starp laulātiem. Šis jautājums
ir vecs; par to ir jau runājuši Molinaeus un d'Aržantrē.

Pastāv sekošas mantas attiecības: a) kopīga, b) piļnīgi

šķirta, c) nepilnīgi_šķirta. 1904. g. noslēgta konvencija par
mantas attiecībām starp laulātiem, tomēr šis jautājums
vēl nav galīgi izšķirts. Konvenciju parakstījušas 1905. g.

vairākas valstis (Vācija, Francija, Itālija, Portugāle, Holande,

Rumānija un Zviedrija). Par mantas attiecībām starp lau-

lātiem vēl notiek disputs: vai pastāvēt kopējai vai šķirtai
mantai. Modernā likumdošana ievedīs laikam šķirtu
mantu. Napoleona kodekss nepazina nekādu atsevišķu

mantu, visa manta atradās vīra rokās. Mūsu cīvīllikums šo
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jautājumu apskata 29. p.: laulāto mantiskas tiesības pa-

dotas vīra dzīves vietas likumam (lex domicilii).

4) Attiecības starp vecākiem un bērniem. Musu

cīv. lik. 31. p. nosaka, ka no vecāku varas izrietošas attie-

cības padotas tēva dzīves vietas likumiem pēc viņa
kārtas.

5) Aizbildniecība. Mūsu cīv. lik. 32. p. nosaka, ka

aizbildniecības lietas apskatāmas pēc tā tiesas apgabala
likumiem, kurai padots aizbilstamais (lex fori).

Saistību tiesības (Obligationsrecht).

Saistību tiesības pieder pie viskomplicētākām; viņas

sastopamas visās likumdošanās. Ar viņām saistīti dažādi

tiesību elementi, manta, mantošanas tiesības v. c. Kon-

fliktu izšķiršanas gadījumos vispārējās formulas attiecinā-

mas arī uz saistības tiesībām:

1) lex fori — tiek pielietots tiesas likums, kur sai-

stības tiek izšķirtas;

2) lex loci contractus — līguma noslēgšanas vietas

likums noteic līguma formu;

3) lex loci solutionis — no svara līguma izpildīšanas
vieta.

Pastāv arī speciālas saistību formulas, kas saistītas

ar atbildētāja dzīves vietu un valsts piederību, tāpat for-

mulas, kur no svara prasītāja dzīves vieta.

Saistību tiesībās ļoti svarīgs ir viens vispārējais prin-

cips - gribas autonomija, uz kā tiek uzbūvētas saistības

formulas. Gribas autonomija ir abu kontrahentu labprā-
tīga vienošanās, kura paredzēta līgumā: kontrahenti paši
izvēl zināmu formulu. Ir gadījumi, kur tomēr ar šo gribas

autonomiju nerēķinājās (mantošanas tiesībās). Lielākā

daļa valstu likumi pielaiž gribas autonomiju.
Lex loci contractu — līguma noslēgšanas vieta —

tiek ievērota Anglijā, Holandē, Japānā, Itālijā, Francijā,
Beļģijā, Amerikā, arī agr. Krievijā. Vairums valstu likum-

došanu pieskaņota šai formulai.
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Citas valstis turpretim pieturās pie formulas — lex

loci soutionis (to sevišķi izcēla Saviņji); šī formula atro-

dama Grieķijā Meksikā, Cilē, agr. Saksijā; viņu par īsto

atzina arī Amerikas juristi Montevideo kongresā, Arī mūsu

cīv. lik. 35. p. paredz šo formulu: vispirms paredzēta gri-
bas autonomija, kura aprobežota ar pavēlošiem un aizlie-

dzošiem likumiem; ja vienošanās nav paredzēta, tad

normē pēc izpildīšanas vietas (lex loci solutionis).
Šī dažādība pie saistības formulām ļoti nevēlama.

Līdz šim noteiktība jūristu konferencēs nav panākta; uz

priekšu būs jāizšķirās, vai nu vienu vai otru formulu pa-
darīt par saistošu.

jūristu uzskati: a) levērojamākais jūrists Cittelmans

atrod, ka par pamata formulu jāpieņem atbildētāja lex

patriae (Heimatsrecht des Schuldners); b) Momzens, Vind-

šeids, Regelsbergs, Mitteis ieteic pieņemt par pamata
formulu atbildētāja dzīves vietu (Wohnsitz des Schuldners);
šo domicilo principu savā laikā ir uzsvēris arī Molinaeus,

pamatodamies uz romiešu tiesībām; viņai ir arī liela prak-
tiska nozīme. Angļu-amerikaņu tiesības atzīst domicila

principu, kontinenta valstis — nācionālo principu. Vēlams

būtu, lai visas valstis pieņemtu vienu noteiktu principu.
Ar šo jautājumu daudz nodarbojās Rollet (1908. g.).

Heidelbergas konferencē 1911. g. uz Holandes prof.

Jittas priekšlikumu izstrādāts plašs projekts, kurš var no-

derēt par paraugu saistību tiesību kodikācifijai un unifikā-

cijai.
Jittas priekšlikums: 1) jāievēro gribas autonomija,

bet abu kontrahentu griba nevar būt pretlikumīga;
2) pie pirkšanas-pārdošanas līgumiem un darījumiem,

kā arī rūpniecības darījumiem, noteicošais ir pārdevēja
dzīves vietas likums (lex domicilii);

3) priekš sabiedriskiem darījumiem (valsts, pilsētas,

pašvaldības) jāievēro lex fori, t. i. tās valsts vai pilsētas
likumi, kurā darījumi notiek;
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„Augstskola Mājā" Nr. 22.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Internācionālās cīvīltiesības.

5. lekcija.

4) apdrošināšanas gadījumos jāievēro apdrošināšanas
biedrības vai viņas pārstāvības dzīves vieta (lex domicilii);

5) darījumos ar brīvo profesiju darbiniekiem (advokā-
tiem, notāriem, ārstiem) jāievēro tas likums, kurš saistīts

ar viņu amata izpildīšanas vietu (lex fori);
6) pie darba (kolektīviem) līgumiem jāievēro tās

sabiedrības jeb firmas darba vieta, kura šo līgumu slēguse

(lex fori);
7) attiecībā uz darījumiem ar lauksaimniekiem un

mežkopjiem, jāievēro viņu dzīves vieta (lex domicilii);
8) attiecībā uz darījumiem biržā, gada tirgū, izstādē,

jāievēro biržas, tirgus, izstādes atrašanās vieta (lex fori).
Tāļāk Heidelbergas konference nodarbojās vēl ar

citiem jautājumiem un tos sagrupējuse rubrikās:

a) ja abas puses pieder pie vienas valsts — jāievēro
šīs valsts likumi un gribas autonomija;

b) ja abas puses pieder pie dažādām valstīm un

gribas formula nenoteic vietu — tad jāizvēlas viena no

8 formulām; no svara ir atbildētāja dzīves vieta.
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c) darījumos starp klātesošiem — izšķir lex loci

contractus;

d) darījumos, kur viena puse nav klat — izšķir
atbildētāja dzīves vieta.

Ja apskatam pieņemtās 8 formulas, tad redzam, ka

var būt ļoti daudz izņēmumu. Paliek iespaids, ka šai

konferencei tikai teorētisks raksturs un materiāls nav

pietiekoši sagatavots. Tomēr šīs konferences lēmumus var

uzskatīt kā pieturas punktus saistību likumu kodificēšanai.

Mantošanas tiesības.

Jāievēro sekoši jūridiski elementi:

1) Personas: a) mantojuma atstājējs, b) varbūtējie
mantinieki.

2) Mantojuma massa (var būt kustāma un nekustāma).
3) Testaments.

4) Mantošana pēc likuma (ja testaments nav

atstāts).

Mantojuma lietas civiltiesībās pieder pie vissarežģītā-
kiem jautājumiem, jo te var rasties konflikti starp dažādu

valstu likumiem. Bieži vien izcēlās internācionālas cīvīl-

prāvas mantojuma lietās. No šādiem konfliktiem var

izvairīties divējādā ceļā: a) ar likuma saskaņošanu, b) ar

konvencijām.

Mantojumu atstājot ir zināmi ierobežojumi. Pēc

vācu lik. (2229. p.) var atstāt mantojumu — 16 g. vecs,

Austrijas lik. — 18 g. vecs, franču lik. — 16 g. vecs var

atstāt tikai pusi. Konvenciju slēdzot ir jāsaskaņo un

jāraugās uz to, ka iegūtās tiesības neatņem.
Mantošanas prāvas velkās ļoti ilgi; ir pazīstamas

prāvas, kas vilkušās pāri par 100 gadu. Mums tādas tik

garas prāvas nav pazīstamas, bet ir arī interesanti gadījumi;

piem.: kāds zēns no Kurzemes aizgājis uz kuģiem; pēc
kara viņš miris Holandē, kā pēdējās pavalstnieks, un

atstājis 3,5 milj. guldeņu; mantinieku nav. Valsts likumi
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šinī ziņā ir dažādi. Uz nekustāmiem īpašumiem pielieto
lex rei sitae, bet jaunākos laikos sāk pielietot arī lex

patriae (nācionālo principu). CJz kustāmām mantām

pielieto personālo un līdz ar to nācionālo principu.
Līdz šim nebija tādas konvencijas, kas saskaņotu

visu valstu likumus, bet ar konvencijām gan saskaņoja

atsevišķu valstu likumus. Visās konferencēs ir runāts

attiecībā uz konvenciju par mantošanas tiesībām, bet

vienošanās nav panākta.

Starp atsevišķām valstīm konvencijas ir pastāvējušas;

piem. Krievijai ir bijušas konvencijas par mantošanu ar:

Ameriku 1832. g., Itāliju 1843. g., Austriju 1846. g.,
Holandi 1846. g.. Grieķiju 1850. g., Franciju 1857. g.,

Angliju 1859. g.p
Šveici 1872., g. Tomēr šis ceļš nav tas

īstais, jo tad iznāk ļoti plašas konvenciju kombinācijas.
Butu labāk, ja konvencijas noslēgtu vairākas valstis kopā,

piem. Baltījas valstis savā starpā.
Attiecībā uz testamenta formu dažādās valstīs ir

dažādi ieskati. Pastāv domas, ka testamenta forma būtu

saskaņojama ar formulu lex loci contractus, bet tas tomēr

visur nav pieņemts. Bet arī šinī gadījumā konflikti vēl

nebūtu novērsti, jo testamenti bieži vien tiek rakstīti

slepenībā, kur forma netiek tik daudz ievērota. Tāpat
arī mantošanas likumus nevar tik ātri saskaņot, jo katra

valsts turās pie savām trādicijām un likumu saskaņošanas

ziņā valstis pēdējos 50 gados nav tuvinājušās, bet gan

katra valsts savos likumos piemērojās saviem polītiskiem,
saimnieciskiem un nācionāliem apstākļiem. Tomēr tagad
20. g. s. daudz valstis saprot, ka saskaņošana nepieciešama.

Mūsu likumi par mantošanu. Mūsu cīvīllik. 34. p.
uzsvērts tīri territoriālais princips. Mantošanas tiesības no-

teic mantas atstājēja pēdējās dzīves vietas likumi (lex
domicilii) un viņa kārta. Mūsu likumi rakstīti savā laikā

kā interprovinciāli, bet ne kā intemācionāli. Attiecībā uz

nekustāmu mantu jāievēro lex rei sitae. Ja nekustāmais

īpašums atrodās Krievijā, bet mantojuma atstājējs Baltijā,
tad uz nekustāmu īpašumu attiecās Krievijas likumi. Še

netiek mantojums uzskatīts kā viena vienība, kā tas ir
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Vakar-Eiropā, bet pēc mūsu likumiem mantojums ir da-

lāms. Vienība izvedama tikai tad, ja to saista ar perso-
nālo vai nācionālo principu. Cīv. lik. 34. p. būs pamatigi
jāgrozj, jo tā viņu nevar atstāt.

Ārzemnieku mantošanas tiesības. Agrākos laikos

bija liela starpība: vai mantinieks bija iekšzemnieks vai

ārzemnieks. Vidus laikos un arī vēlāk svešniekam ne-

deva mantošanas tiesības, bet manta palika valstij; tā tas

bija p. piem. Francijā, kur svešniekus padarīja par beztie-

sīgiem mantošanas lietās. No šīm formulām izauguši no-

teikumi par mantošanas nodokļiem. Ārzemniekiem pie
mums nevar piederēt lielāki zemes īpašumi pierobežas

joslās, jo te krīt svarā politiski apstākļi. Ja zemes gabals

iegūts no ārzemnieka mantošanas ceļā, tad tas 3 gadu
laikā jālikvidē. Līdzīgi noteikumi ir arī citās zemēs. Iz-

ņēmums mums ir ar Igauniju, bet tomēr valstij ir priekš-
rocības tiesības uz zemes gabala pirkšanu. Ja pierobežu

apgabalos ārzemnieku rokās varētu būt zemes gabali, tad

ieinteresētā valsts varētu nodibināt īpašu zemes fondu, lai

atpirktu otras valsts pierobežas. Tāds pats aprobežojums
nekustāmu īpašumu iegūšanā ir ievests arī jūridiskām

personām, lai novērstu to, ka kāda sabiedrība iegūtu vai

mantotu plašākus zemes gabalus. Tādi noteikumi ir ievesti

arī citu valstu civillikumos. Vakar-Eiropā ievests lielāks

mantošanas nodoklis ārzemniekiem, nekā iekšzemniekiem.

Mantošanas nodoklis vispār visās valstīs nav vienāds;
dažās valstīs viņa lielums sasniedz līdz 60°/o. Mantošanas

nodokļa lielums būtu noteicams vienāds vai nu likuma

vai konvencijas ceļā, jo ja nodokļi vienā valstī ir lieli, ka-

pitāls bēg uz citu valsti.

Internācionālais cīvīlprocess.

Daudzām agrāk minētām formulām ir sakars ar

cīvīlprocessu, piem. lex fori, kas pēc savas dabas ir tiesu

processa likums.
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Zem internacionālā clvīlprocessa mēs saprotam tu-

vāku satiksmi starp dažādu valstu tiesām. Ja atsevišķu
valstu tiesām nebūtu sakari, tad rastos vienā lietā processi

no jauna. Tāpēc līdz ar cīvīltiesību kodifikāciju runā arī

par processa normu kodifikāciju. 1894. gada konferencē

šinī jautājumā jau panāca vienošanos, ko parakstīja
1896. g. To revidēja 1904. g. un galīgo konvenciju par

internācionālo cīvīlprocessu parakstīja 1905. g., kas uzska-

tams par svarīgu notikumu.

Internācionālā cīvīlprocessa normas ir cieši saistītas ar

materiālām normām. Zinātnē šīs normas nav tik plaši iz-

pētītas, kā iekšzemes processa normas. Bet internācionā-

lais civilprocess ir cieši saistīts ar pašām internācionālām

civiltiesībām.

Internācionālā cīvīlprocessa attīstība. Senākos

laikos processa tiesības ārzemniekiem bija mazākas, kā

iekšzemniekiem. Sākot ar Napoleona laikiem ārzemnie-

kus centās processa tiesībās pielīdzināt iekšzemniekiem.

Arī V Hagas konference centās šo starpību nolīdzināt.

Tas ir pareizi, jo arī ārzemniekiem vajaga taisnības, kuras

tiem nevar liegt. Processa klasifikācijas lietās ir daudz

vairāk panākts nekā civiltiesībās.

Attiecība uz internacionālo processu atrodam sekošus

jautājumus:
1) Cautio judicatum solvi. Starp ārzemniekiem un

iekšzemniekiem pastāvošo starpību processā mēģināja no-

līdzināt. Bet tomēr pastāv zināmi aprobežojumi ārzem-

nieku jūridiskām personām, jo jūridiska persona ar savu

lielo kapitālu var dažreiz apdraudēt valsts eksistenci. Mūsu

cīvīlprocesa 571. p. ir paredzēta cautio judicatum solvi,
kura domāta ārzemniekiem: ārzemnieki kā processa izde-

vumu garantiju deponēja zināmu summu tiesā. Tāda cautio

bija spēkā arī citu valstu processa likumos. Sakarā ar

konvenciju, šī cautio ir atcelta, bet pie mums tā tomēr ir

vēl spēkā un ārzemnieki ir spiesti iemaksāt processa ga-

rantiju. Izņēmums pielaižams tikai ar to valstu pilsoņiem,
ar kurām noslēgtas konvencijas vai kuriem ir nekustāmi

īpašumi Latvijā.
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No cautio judicatium solvi (Cīvīlprocessa lik. 571. p.
5. pkts) tagad atsvabināti tikai to valstu pilsoņi, ar kurām

Latvija slēgusi konvenciju par pievienošanos Hagā 1905. g.

17. jūlijā noslēgtās konvencijas noteikumiem un tās ir:

Igaunija, Lietavu, Somija un Zviedrija. No cautio judicatum
solvi pa daļai atsvabināti arī citu valstu pilsoņi (piem.

Anglijas, Vācijas, Amerikas Savienoto Valstu) uz Latvijas
ar šīm valstīm slēgto tirdzniecības līgumu pamata, tomēr

attiecībā uz katru no šīm valstīm ņemami vērā dažādi

apstākļi (ierobežojumi).

2) Tiesas kompetence internācionālā cīvīlprocessā.
Šis jautājums ir sarežģīts. Ja ir darīšana ar vairāku

valstu tiesām, tad arī pacēlās jautājums par šo tiesu kom-

petenci.
Bieži vien internācionālā processā rodās konflikti,

kur pēc vienas valsts likumiem otrā valstī lēmuse nekom-

petenta tiesa. Šos konfliktus var novērst vai nu ar likumu

saskaņošanu vai ar konvencijām. Praktiski iet abus ceļus:
kur var, tur piemēro lex fori, vai lex domicilii, vai lex

loci contractus vai citas saites — formulas. Vienība tomēr

še nav panākta.
Par tiesu kompetenci pastāv arī konvencijas starp

dažādām valstīm; pazīstamākās konvencijas: starp Šveici

un Franciju 1869. g., starp Franciju un Beļģiju 1899. g.,

starp Beļģiju un Holandi 1925. g.

3) Tiesas iestāžu savstarpēja palīdzība pie tiesas

spriešanas. Ja tiesu iestādes nestāvētu sakaros pie tiesas

spriešanas, tad process nevarētu iet gludu gaitu un katrā

valstī process būtu jāiesāk par jaunu. Tas būtu novērsts

ar savstarpēju izpalīdzību starp tiesu iestādēm; šai palī-
dzībai principiēli piekrīt visas valstis, tā kā atliek tikai

formulēt izpalīdzības formas. Visvienkāršākais ceļš te ir

konvenciju ceļš, jo likumdošanas ceļā daudz neko nevar

panākt. 1905. g. ir parakstīta šāda konvencija par jūri-
disku palīdzību. Pastāv arī daudz konvencijas par palī-
dzību krimināllietās, bet mūs tās neinteresē. Palīdzība

sastāv:
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a) tiesas atbildēs uz pieprasījumiem,

b) dokumentu piesūtīšanā,
c) tiešā palīdzība (izziņa v. c. gadījumi).
4) Pierādījumu meklēšana. Dažreiz pierādījumus

var dabūt tikai ar citas valsts palīdzību; sevišķi angļu

processā šis jautājums labi iztirzāts. Konvenciju par pie-

rādījumu meklēšanu ir maz un daudz kas te vēl nav no-

skaidrots.

1905. g. konvencija par cīvīlprocessu. Šo konven-

ciju parakstīja 17. jūlijā. Vēlāk šinī konvencijā ienesa

dažus grozījumus un revizijas protokolu parakstīja 7. no-

vembrī 1925. g. Konvenciju parakstījušas 16 valstis:

Vācija, Beļģija, Dānija, Francija, Itālija, Holande, Norvē-

ģija, Austrija, Portugāle, Rumānija, Zviedrija, Šveice, Spā-

nija, Ungārija, Luksemburga, Krievija. Dažas valstis tomēr

šo konvenciju neratificēja (piem. Krievija). Latvijā šī kon-

vencija nav spēkā. Bet mums pastāv atsevišķas konven-

cijas ar Zviedriju, Somiju, Lietuvu un Igauniju, kuras

slēgtas uz 1905. g. Hagas konvencijas principu pamata;
šīs konvencijas ir ratificētas.

1905. gada konvencija par cīvīlprocessu sastāv no

29 pantiem:
a) 1.—7. pp. runā par savstarpēju dokumentu iz-

maiņu;

b) 8.—16. pp. par atsevišķiem pieprasījumiem starp
dažādām tiesu iestādēm (izziņu izdarīšana v. c);

c) 17.—19. pp. par cautio judicatum solvi; ārzem-

nieki cīvīlprocessā pielīdzināti iekšzemniekiem; ja mēs šo

konvenciju pieņemam, tad jāatmet cīv. processa 571. p.;

d) 20.—23. pp. par mazturīgiem pilsoņiem, kuri grie-
žās pie tiesas; tādiem jāatvieglina processa izdevumi; iz-

dodamas trūcības apliecības;
c) 24. p. par civīlprocessa strīdiem, pilsoņu apcieti-

nāšanu;

te aizskārts jautājums, kādos gadījumos ārzemniekus

nevar apcietināt;
f) 25. -29. p. p. — noteikumi par šīs konvencijas

ratificēšanu un citu valstu pievienošanos.
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Vispārīgi no šīs konvencijas redzams, ka processā ir

panākts daudz vairāk, nekā citos internāc. cīvīltiesību jau-
tājumos.

Ārvalsts tiesas spriedumu atzīšana un izpildīšana.

Ar so jautājumu nodarbojās jau vairāk gadu sim-

teņus, bet nevarēja panākt vienošanos. Arī starptautisku
zinību institūts un vairākas speciālas konferences (1910. g.

Vīnē) nav atrisinājušās šo jautājumu.
Tikai V konferencē Hagā 1925. g. pieņēma projektu

par tiesas spriedumu atzīšanu un izpildīšanu, bet cik tāļu
šis projekts ieies dzīvē, tas patlaban nav paredzams. Te

paceļas 3 jautājumi: a) ārvalstu tiesas spriedumu atzīšana,

b) šo spriedumu izpildīšana, c) šo spriedumu galīgums

(res judicata). Praksē ir pierādījies, ka te liela domu

starpība un dažādība, jo dažas valstis neatzīst citu valstu

spriedumus, vai arī ceļ dažādas ierunas. Attiecībā uz šo

jautājumu pastāv 4 valstu grupas:

1) valstis, kuras neatzīst un neizpilda ārvalstu sprie-
dumus: Anglija, Ziem. Amerika, Zviedrija, Dānija, Ho-

lande, agr. Krievija; šo valstu likumos nav normu par citu

valstu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu;
2) valstis, kuras principiāli atzīst ārvalstu spriedumus,

bet katrā atsevišķā gadījumā pielaiž revīziju: Beļģija,

Grieķija,
3) valstis, kuras atzīst un izpilda ārvalstu spriedumus

uz savstarpības (reciprocitātes) pamata: Vācija, Austrija,

Spānija, Brazilija.
4) valstis, kuras atzīst ārvalstu spriedumus: Portu-

gāle, Itālija; attiecībā uz Itāliju jādara izņēmums, jo ar

1920. g. šī spriedumu atzīšana un izpildīšana ir stipri ie-

robežota; tas izskaidrojams ar to, ka oikonomiski vājās
valstis pēc kara var nonākt atkarībā no citas valsts.
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"Augstskola Mājā" Nr. 23.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Internācionālās cīvīltiesības.

6. Lekcija.

Konvencijas par tiesu spriedumu atzīšanu un izpil-
dīšanu: 1) pirmā tika noslēgta 1768. g. starp Franciju un

Sardiniju, 2) starp Franciju un Itāliju 1860. g., 3) starp

Prūsiju un Badeni 1848. g. (visas šīs 3 konvencijas tagad
vairs nav spēkā), 4) starp Franciju un Šveici 1869. g.,

5) starp Franciju un Beļģiju 1899. g. (abas pēdējās ir

spēkā).
Mūsu likumos par ārvalsts tiesas spriedumu izpildīšanu

runā cīvīlpr. 1273—1281. p. p. Viņos ir liela neskaidrība:

sākumā teikts, ka spriedumus var izpildīt uz konvencijas
pamata, ja tādas ir, bet tāļākos pantos runā par izņē-
mumiem. Krievu Senāts šos pantus ir tulkojis dažādi:

ap 1860. g. viņš tulkoja, ka ārvalsts tiesu spriedumi at-

zīstami un izpildāmi, bet 1880, g. lēmis, ka ārvalsts sprie-
dumi izpildāmi tikai tad, ja noslēgta konvencija. Tā kā

še nav skaidrības, mūsu tieslietu ministrija savā laikā ie-

sniedza projektu, ka ārvalsts tiesu spriedumi izpildāmi,
bet tas bija nepieņemams un juridiskā kommisija to gro-

zīja. Būtu jāievēro sekoši noteikumi: ārvalstu tiesu sprie-
dumi jāizpilda uz konvencijas pamata; viņi izpildāmi atse-
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Višķos gadījumos arī bez konvencijas, bet tikai tad, ja ne-

cieš masu intereses. Attiecībā uz ārvalsts tiesu spriedu-
miem būtu sekoša izeja: a) ar valstīm, kurām pastāv
vienāds ar mums cīvīlprocess un vienādi oikonomiski ap-

stākļi (Igauniju un Lietuvu) — jāatvieglo noteikumi par

ārvalsts tiesu spriedumu izpildīšanu; b) attiecībā uz pārē-

jām valstīm — jāizstrādā likums, kurš atvieglo ārvalsts

tiesu spriedumu izpildīšanu ar ierobežojumiem.

Konfliktu normas mūsu likumos.

Mūsu cīvīllikumos ir sevišķa nodaļa, kura attiecās uz

likumu konfliktiem un šo konfliktu izšķiršanu. Šī nodaļa
cēlusies ap 1846, g. un to rediģējis prof. Bunge. Bunge
doma gan nebija radīt sevišķu nodaļu par internācionālām,

bet gan par interprovinciālām tiesībām. Viņš labi iepa-
zinies ar toreizējām teorijām un bija Saviņji piekritējs.
Šis darbs ievērojams un paglabājis savu vērtību arī vēl

tagad.
Ta tad mūsu cīvīllikumi ir daudz vecāki par Šveices,

Vācijas, Itālijas un Spānijas likumiem. Šveices likumi ir

labāki, bet piemērot mūsu apstākļiem viņus nevar. Ja

iedziļināmies mūsu likumos, tad doma par to, ka viņi

jāatmet, ir nepieņemama. Likumu normas nav kaut kas

mākslīgs, viņas ir izaugušas no valsts saimnieciskām,
sociālām attiecībām un zināmām trādicijām. D'Aržantrē

visas savas teorijas izstrādājis uz tautas ierašu pamata.
Nevar pārņemt citus likumus un pārstādīt uz savas zemes.

Romiešu tiesības priekš jūrista ir tas pats, kas matemātikā

elementārā aritmētika, bet ievest viņas pilnīgi mūsu

apstākļos ir neiespējami. Vidus laikos gan notika tāda

pārņemšana (recepcija). Mūsu vecos likumos ir jāatmet
viss tas kam sakars ar feodāliem pamatiem, bet nav

jāatmet sistēma kā tāda. Mūsu likumdošanas darbs

pašlaik reformas stāvoklī; ja gribam iepazīties ar mūsu

tiesību gaitu, tad šī iepazīšanās jāsāk ar ļoti veciem
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laikiem — ar materiālu no tautas dziesmām, pasakām
un teikām. No viņām var izlobīt juridiskus elementus,
tas ir pateicīgs darbs. Tāļākā laikā mūsu tiesībās ir

nākuši elementi no citām tiesībām.

Nodaļa par likumu konfliktiem ir ļoti vērtīga. Toreiz

kad Bunge to rakstīja, reti kādai tautai bija interprovinciā-
las tiesības. Bunge itkā paredzējis, ka viņas varēs

noderēt arī kā internācionālas tiesības. Šinīs tiesībās

pamatā domicilais princips. Tagad viņš ir dabūjis

starptautisku nozīmi. Mums ir tas pats princips, kā

Anglijā un Ziem. Amerikas Sav. Valstīs; kontinentālās

valstis turpretim pieturas pie nācionālā principa. Docenta

Albata uzskats, ka domicilo principu nevajaga atmest

jo mums kā transita zemei tas sevišķi no svara; viņam
bijusi izdevība runāt ar slaveno jūristu Anciloti, kurš ļoti
labi pārzin mūsu cīvīltiesības; pēdējais arī pieturas pie
uzskata, ka tagadējās mūsu normas mums būtu jāpiepa-
tura. Domicila princips netraucēs pieskaņoties konven-

cijām, ja viena kopēja likuma pieņemšanu nepanāks.

Mūsu cīvīllik. 27. — 36. p. p. saturs:

27 p. Katra tiesa piemēro sava apgabala likumus

(lex fori) arī attiecībā uz ārzemniekiem, ja viņi dzīvo

tiesas apgabalā. Turpretīm, ja persona dzīvo ārzemēs

vai arī ja lieta attiecināma uz nekustāmiem īpašumiem,
kuri atrodās ārpus tiesas rajona, tad jāpiemēro attiecīgi
sveši likumi.

28. p. Tiesību spēja noteicama pēc dzīves vietas un

kārtas likumiem. Ja par kādu Latvijā dzīvojošu ārzem-

nieku rodās šaubas par viņa rīcības spēju, tad jāskatās

pēc musu likumiem (lex domicilii). —To pašu principu
atrodam arī Anglijā. Ir daudz motīvu, kuri runā, ka

rībības spēju vajadzētu saskaņot ar nācionālo principu;
varētu gan vēl pilngadības lietās pielaist nācionālo principu,
bet citos gadījumos — tikai domicila principu.



44

29. p. Laulāto mantiskas attiecības padotas tiem

likumiem, kuriem bijis padots vīrs stājoties laulībā, pēc

savas dzīves vietas un kārtas. Ja vēlāk pārgrozās vīra

dzīves vieta vai kārta, tad arī laulāto mantiskās tiesībās

notiek atbilstoša pārgrozība, cik tāļu arto netiek aizskārtas

līdz tam laikam iegūtas trešo personu tiesības. — Te

redzam lex domicilii. Kārtu princips tagad pilnīgi atme-

tams. Ģimenes tiesībās Vakar-Eiropā valda nācionālais

princips, kas arī šinī gadījumā būtu teicamāks.

30. p. No ārlaulības sakariem radušās attiecības

apspriežamas pēc to tiesību noteikumiem, kurām padots
pavedējs pēc savas personiskās piekrītības. Kopošanās
vieta nekrīt svarā. Ja pavestā pieder pie zemnieku kārtas,

tad lieta apspriežama pēc zemnieku likumiem. — Te

uzsvērts domicila princips. Šveices un vācu tiesībās šādi

kazuistiski gadījumi nav paredzēti. Atsevišķs pants nebūtu

vajadzīgs.
31. p. No vecāku varas izrietošās attiecības apsprie-

žamas pēc tiem likumiem, kuriem padots tēvs pēc savas

dzīves vietas un kārtas (lex domicilii). — Kārta tagad
atmetama.

32. p. Aizbildniecības lietas apspriežamas pēc tās tie-

sas likumiem, kurai padots aizbilstamais. — Te skaidri

redzams lex fori, kurš saistīts ar aizbilstamā dzīves vietu.

33. p. Attiecās uz lietišķām tiesībām: a) tiesības uz

nekustāmām lietām un šo lietu valdīšana padota tā tiesas

apgabala likumiem, kurā nekustāmās lietas atrodās (lex
rei sitae); b) tiesības uz Nekustāmām lietām un to valdī-

šanu padotas tā tiesību apgabala likumiem, kuriem per-

sonīgi padots to īpašnieks vai valdītājs (lex personalis).
34. p. Mantošanas tiesības apspriežamas pēc man-

tojuma atstājēja pēdējās dzīves vietas likumiem (lex do-

micilii). No šī nosacījuma izņemti nekustāmi īpašumi,
kuri kaut arī piederētu pie mantojuma, padoti tās vietas

likumiem, kur tie atrodās (lex rei sitae). — Šis pants uz

priekšu būtu jāgroza, jo viņam tīri interprovinciāls raksturs.

35. p, Attiecās uz saistībām. Pie prasījumiem kuri

izriet no līgumiem, vispirms krīt svarā abu pušu savstar-
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pēja vienošanās (gribas autonomija). Tāda vienošanās

paliek spēkā, cik tāļu viņa nerunā pretim pavēlošiem vai

aizliedzošiem likumiem. Bet ja vienošanās nav bijuse,
tad abām pusēm jāpadodās tā tiesu apgabala likumiem,

kurā no darījuma izrietošā saistība jāizpilda (lex loci so-

lutionis).
36. p. Darījuma forma padota pēc izvēles: a) vai

nu tā tiesu apgabala likumam, kur darījums jāizpilda (lex
loci solutionis), b) vai pēc tā likuma kur darījums no-

slēgts (lex loci contractu). —- Likums atvēl te lielu brīvību,

pat uz mantošanas darījumiem (testamentiem). Te arī

spēlē lielu lomu gribas autonomija.

Vispār šaī nodaļā izdarāmi grozījumi un jāieved

stingra noteikta sistēma, vai nu pēc domicila, vai pēc nā-

cionāla principa. Bet ar to itin nebūt nav noliedzams

ka Buņges darbs ir ievērojams,
Ārvalsts tiesas spriedumu izpildīšana. Par to

runā mūsu cīvīlprocessa 1273—1281. p. p. Šinī nodaļā
izteiktās normas_ ir ļoti neskaidras.

1273. p. Ārvalstu tiesu spriedumi izpildāmi saskaņā
ar līgumiem un konvencijām. Kad konvencijas nav pie-

mērojamas, to izteic sekojošie panti. — Šis pants nav

visai skaidrs un pareizs. Pirmā daļā noteikts, ka sprie-
dums tiek izpildīts saskaņā ar konvencijām, bet otrā daļa

nesaprotama, nav skaidra, ko darīt tad, kad nav konven-

ciju.
1274. p. Ārvalstu tiesu spriedumi jāizpilda tad, kad

to nolemj Latvijas tiesa. — Šis pants nav saskaņots ar

iepriekšējo: nav zināms vai še iet runa par gadījumiem,
kad ir konvencija, vai kad tādas nav.

1275. p. Ārvalstu tiesu spriedumus nodod tai ap-

gabaltiesai, kurā jānotiek sprieduma izpildīšanai. — Ja

pirmie divi panti būtu skaidri, tad arī šis pants būtu

skaidrs.

1276. p. Pie lūguma jāpieliek: sprieduma noraksts,

sprieduma tulkojums latviešu valodā un dokumentu no-

raksti. — Atkal nav zināms, kad to izlietot, vai kad kon-

vencija, vai kad viņas nav.
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1277. p. Atbildētāju izsauc parasta kartībā.

1278. p. Lūgumi par ārvalsts tiesu spriedumu iz-

pildīšanu tiek nolikti uz sēdi, neizprasot rakstisku paskai-
drojumu, un tiek izšķirti parastā kārtībā.

1279. p. Tiesas, šīs lietas caurskatot, strīdus neap-
skata, bet lemj vai ārvalstu tiesas spriedums nesatur lē-

mumus, kas ir pretēji sabiedriskai kārtībai, vai nav pie-

laižami no Latvijas likumiem. (L'ordre public, 707. p.).
1280. p. Šādā kārtībā taisītie tiesas spriedumi izpil-

dāmi parastā kārtībā.

1281. p. Ārvalstu tiesu spriedumi nav izpildāmi Lat-

vijā un viņiem nav likumīga spēka, ja ar tiem izšķirti
strīdi par īpašuma tiesībām uz nekustāmiem īpašumiem

Latvijā. — Šis pants ir svarīgs.
Vispār šo nodaļu vajadzētu pārstrādāt un noteikt:

a) kā jāizpilda ārvalstu spriedumi uz konvencijas

pamata un

b) ja konvencijas nav, tad ievest noteikumus, uz

kuru pamata jārīkojas.

Vācijas konfliktu normas.

Vācijas konfliktu normas atrodamas cīvīlkodeksā

(Burgerliches Gesetzbuch, saīsināts BGB). Šis BGB ir spēkā
no 1900 g. Speciāla kommisija strādāja pie viņa saga-

tavošanas ap 20 gadu, bet tad atsacījās no tāļāka darba.

levēlēja jaunu, mazāku kommisiju, kas šo darbu veic

1896. g. Vācu kodekss ir diezgan labs un viens no jau-
nākiem kodeksiem. Arī BGB uzdevums bija saskaņot
dažādu vācu valstu un provinču likumus, kādēļ konfliktu

normām sākumā bija interprovinciāls raksturs, kā pie
mums. Līdzīgs stāvoklis bija vecās romiešu tiesībās:

Romas valsts sastāvēja no vairākām valstīm, kuras bija

pievienotas dažādos laikmetos, kādēļ centās saskaņot at-

sevišķus likumus. Tas pats bija ar atsevišķu Itālijas valstu

likumiem. Tikai 19. g. s. rodās domas par internācionālu

konfliktu nokārtošanu šī vārda pilnā nozīmē.
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Vācu konfliktu normas atrodās ievadu nodaļā (Ein-
fūhrungs Gesetz) 7.—31. pp. Pie viņas sastādīšanas strā-

dājuši vācu juristi Meiers un Habichts; pēdējais ir arī iz-

devis komentārus. Ši nodaļa grib paredzēt visus atsevišķus

gadījumus, kādēļ teksts ir stipri kazuistisks, Otrs trūkums

ir tas, ka pa šiem 30 gadiem ir radušās attiecības, kuras

tad nemaz vēl nepazina. Lai gan šī nodaļa sīki izstrā-

dāta, tomēr nav ievērots vispārības princips, kā tas

ir Francijas un Šveices kodeksos.

Atsevišķu vācu kodeksa pantu saturs.

7. p. Tiesību un darbības spēja saistīta ar to valsti,

pie kuras pilsonis pieder (lex patriae). Ja kāds ieguvis
kādā valstī pilngadību un pēc tam pāriet uz citu valsti,

kur pilngadība iestājās vēlāk, viņš pilngadību nezaudē.

8. p. Par ārzemnieku tiesību aprobežošanu (lex

domicilii)
9. p. Par nāves gadījumiem. Ja kads bez vests pa-

zudis, par to izsludina un rīkojas pēc vācu likumiem.

10. p. Par ārzemju jūridisku personu rīcības spēju
aprobežošanu; mūsu cīvīllikumos nav tādu norādījumu,
bet ar to nav teikts, ka viņas pie mums nav aprobe-
žotas.

11. p. Juridisko darījumu arejo formu jāsaskaņo ar

vietu (lex loci contractus).
12. p. Par neatļautu rīcību; vācu likumi nepieļauj

tādu darījumu, ja arī ārzemes likumi to atļautu.
13. p. Laulības slēgšana notiek pēc lex patriae.

Laulības forma Vācijā —- pēc vācu likumiem (lex loci

celebrationis).
14. p. Personīgās attiecības starp laulātiem tiek ap-

spriestas pēc vācu likumiem, arī ja viņi dzīvo ārzemēs

(lex patriae).
15. p. Mantas attiecības starp laulātiem saistītas ar

lex patriae No svara ir vīra piederība laulību slēdzot.

16 p. Mantas attiecības starp lautātiem var nore-

gulēt ar sevišķu līgumu.
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17. p. Pie laulības šķiršanas ir no svara vira piede-
rības vieta tai laikā, kad prasa šķiršanu (lex patriae); šaubu

gadījumos jādod priekšroka vācu likumam. Šķiršanu var

izdarīt, ja saskan abi likumi (ārzemes un vācu). Šādu

pantu uzņēma arī konvencijā.
18.—22. p. p. Attiecības starp vecākiem un bērniem:

18. p. spēkā vācu likums, ja tevs vācietis;
19. p. speķa vācu likums, ja tevs miris, bet mate

vāciete;

20. p. spēka vācu likums, ja ārlaulības bērna mate

vāciete;
21. p. spēkā ir mātes piederības vietas likums

attiecībā uz tēva pienākumu apgādāt māti un bērnu un

izsniegt pabalstu grūtniecības gadījumos (lex domicilii);
22. p. par bērnu leģitimāciju; šaubu gadījumā

piemērojams vācu likums;
23. p. Par aizbildniecību; to var iecelt pat tad, ja

ārvalsts likumi neparedz zināmā gadījumā aizbildniecību.

24. p. Par mantošanas tiesībām: a) pēc vācieša

nāves manto pēc vācu likumiem; b) ja vācietis manto-

šanas spējīgs pēc ārzemju likumiem, bet pēc vācu likuma

nē, tad spēkā ārzemju likums. Šis pants par daudz

labvēlīgs vāciešiem.

25. p. Pēc ārzemnieka nāves manto pēc viņa valsts

likumiem, bat vācietis — mantinieks var arī apstrīdēt
mantošanas lietu pēc vācu likumiem. Ārzemnieku tiesības

te aprobežotas.
26. p. Pie mantošanas tiesībām uzsvērta tendence,

ka vācietis nekādā ziņā nedrīkst ciest pie mantošanas.

27. p. Par noraidījumiem. Ja saskaņā ar ārvalsts

likumu spēkā ir vācu likums, tad tālāk noraidīšanu

Vācijas likumi neatzīst; jāpiemēro ir vācu likumi.

28. p. Par dažiem izņēmumiem, lai novērstu

noraidīšanas sekas, ja mantas ir dažādās valstīs.

29. p. Par Heimatslose — bezpavalstniekiem. Vis-

pirms jārīkojās pēc tās valsts likumiem, kur agrāk piede-

rējis, bet ja agrāk nav nekur piederējis, tad pēc dzīves

vietas likumiem (lex domicilii).
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„Augstskola Mājā" Nr. 24.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Internācionālās cīvīltiesības.

(Beigas).

8. Lekcija.

30. p. Ārvalstu likumi nav piemērojami, ja tie runā

pretīm vācu likumiem vai vācu likumu mērķim (l'ordre
public).

31. p. Ar Bundesrata piekrišanu var pret ārzemnie-

kiem izņēmuma gadījumos lietot represijas.
Šie vācu likumi sīkāki izstrādāti, nekā mūsu likumi.

Tas arī saprotams, jo mūsu likumi vecāki. Bet nevar

teikt, ka vācu likumi būtu sevišķi simetriski un sistēma-

tiski izstrādāti. Tomēr viņi pieder pie likumiem, kur in-

ternācionālo konfliktu normu plašums.

Šveices konfliktu normas.

Šveices cīvīlkodekss ir izdots 1910. g. Viņa metode

ir citāda nekā Vācijā: pēdējā tas bija kolektīvs darbs, bet

Šveicē to izstrādāja viens pats prof. Hubers. Šveices ko-
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dekss ir mazāks neka vācu. Te ir ievērots vispārības

princips, k adeļ šinī ziņa priekšroka jādod Šveices kodek-

sam. Daudzas valstis grib viņu ievest pilnīgi; to jau ir

darījusi Turcija un Japāna. Vācu kodeksā kolīziju nor-

mas ir plašāki izstrādātas; turpretīm Šveices kodeksā ir

tikai viens pants ar vairāk nodalījumiem. Koliziju normu

izstrādāšanā zinātne ir gājusi uz priekšu, kā par paraugu

nevar ņemt nevienu kodeksu, jāievēro pilnīgi jauni prin-

cipi.
Šveices kodeksa konfliktu normas apvienotas 61.

pantā, 7
V

punktā:
a) Šveices likumam padotas visas personas, kuru

valsts piederība ir nenoteikta (Heimatslose).
b) Ja kāds ārzemnieks pēc savas valsts likumiem

nav pilngadīgs, bet pēc Šveices likumiem ir pilngadīgs un

rīcības spējīgs, tad viņa noslēgtais darījums tiek atzīts par

likumīgu un paliek spēkā.
Visi tālākie noteikumi runā tikai par laulību.

c) . Laulības gadījumā pēc būtības ir no svara abu

laulājamo likumi, bet pēc formas — Šveices likums.

d) Šveicietis, kas dzīvo ārzemēs, var doties laulībā pēc
Šveices lļkumiem.

c) Ārzemniekiem, kas Šveicē grib doties laulībā, jā-
ievēro kā savas valsts likums, tā arī pēc formas — Švei-

ces likums.

f) Laulība, kas noslēgta ārzemēs, tiek atzīta arī

Šveicē, ja tikai tā nav noslēgta mala fide.

g) Laulības šķiršana notiek pēc lex patriae.

h) Ārzemnieks, kas dzīvo Šveicē, var ievadīt laulības

šķiršanu pēc savas dzīves vietas, ja pierāda, ka pēc lex

patriae uzdotais šķiršanas iemeslis ir pielaižams un Švei-

ces tiesa atzīta par kompetentu. Šķiršana notiek pēc
Šveices likumiem.

i) Laulības šķiršanas processā piemēro tās vietas li-

kumus, kur laulības šķiršana notiek (lex fori).
Šinī pantā nav apskatītas visas koliziju normas. Ļoti

liela vērība tiek piegriesta laulībai. Pārējās normas iz-

kaisītas pa citām nodaļām; sevišķi tās atrodamas „Obliga-
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tionsbuch". Te ir ievesta dzīves vietas un nacionālā prin-

cipa kombinācija. Mantas un mantošanas tiesības Šveices

kodeksā nav aizskārtas; tā tad konfliktu normas izstrādā-

tas nepilnīgi. Šinī ziņā priekšroka dodama vācu kodek-

sam; arī mūsu kodeksā konfliktu normas izstrādātas pil-
nīgāki.

Konfliktu normas citās valstīs.

Igaunijā — pastāv tas pats cīvīlkodekss, kas' pie
mums.

Lietuvā — pastāv bij. Krievijas likumu X sējums

(izņemot Palangu un citus bij. Kurzemes novadus). Te

koliziju normas nav sevišķi labi izstrādātas.

Polijā pašlaik pastāv vairākas tiesību sistēmas:

īstā Polijā — Napoleona pārejā daļā — Austri-

jas, Vācijas un Krievijas likumi. Šī sarežģītā stāvokļa no-

kārtošanai, Polija ir izdevusi pagaidlikumus, kur saskaņo
šos 4 kodeksus. Polijā strādā pie jauna kodeksa sastādī-

šanas; šinī darbā piepalīdz franču jūristi.
Pad. Krievijas jaunajā kodeksā ir vienpusīgas koli-

ziju normas. Pastāv noteikumi: a) par ārvalstu uzņēmu-
miem (koncesijām), b) par laulību.

Skandināvijas valstīs un Somijā ir trūcīgas koliziju

normas, jo pastāvošie likumi ir veci. Internācionālo normu

prakse dibinās uz precedentiem.
Anglijā pastāv liela prakse internāc. cīvīltiesībās.

Jurists Westlake sarakstījis „International priwatlaw", kur

ieņem praktisku viedokli. Arī Dicey (Daisi) savu „Con-
flikts of law" dibina uz angļu praksi.

Amerikā — pastāv atsevišķi statūti; tur studē inter-

nācionālās cīvīltiesībās praktiski: ņem kazusus un tad iz-

ved slēdzienus.

Francijā — pastāv Napoleona kodekss (1807. g.)
Šī kodeksa 3. p. ir izteiktas dažas konfliktu normas:

a) ārzemniekiem un frančiem nevar visās vietās piemērot
vienus un tos pašus likumus; b) administrātīvie un dro-
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šības likumi saista visus iedzīvotājus, kas dzīvo uz Fran-

cijas territorijas; c) nekustāms īpašums, kas pieder ārzem-

niekiem Francijā, padots franču likumiem (lex rei sitae);
d) attiecībā uz personas tiesības un rīcības spējām iz-

teikts nācionālais princips. Šis pants neapņem visas kon-

fliktu tiesību nozares; nav aizskārtas, piem., ģimenes un

mantošanas tiesības. Sevišķs stāvoklis pastāvēja pēc
kara ar Elzass-Lotringu kur bija spēkā vācu likumi.

Starptautiskā tiesa.

Starptautiskās tiesas ideja pastāv jau dažus gadu
tūkstošus. Jau Ēģiptē un Sīrijā ir pastāvējušas starptau-
tiskas tiesas, bet kāda ir bijusi viņu darbība, nav zināms.

Senā Grieķijā starp atsevišķām valstīm pastāvēja šķīrēj-
tiesas, ar kuru bija saistīts arī Delfu orākuls. Romas

valsts laikmetā mēs šādas šķīrējtiesas neatrodam. Katoļu
baznīcas varas ziedu laikmetā, vidus laikos, šķīrējtiesas
institūts nesa reliģiozu raksturu: griezās pie pāvesta dēļ
strīdu izšķiršanas dažādu valstu starpā. Vēlākos laikos

par šķīrējtiesnesi uzaicināja kādu valdnieku. XVIII un

XIX g. s. starptautiskās šķīrējtiesas ideja bija populāra
un savienota ar pacifisma ideju. Atzina, ka vajadzīga
tāda tiesa, kura izšķirtu visus strīdus valstu starpā uz

tādiem pat pamatiem, kā izšķir valsts tiesa starp atse-

višķiem pilsoņiem. Tomēr šī ideja palika tikai kā dok-

trina un dzīvē netika ievesta.

Kad pagājušā gadu simteņa 60-os gados izcēlās karš

starp dienvidus un ziemeļu Ameriku, notika strīds ar

Angliju dēl kāda kuģa„Alabama". Šo lietu uz abpusēju
vienošanos nodeva šķīrējtiesai Žeņevā un šo lietu sauca

par „Alabamas gadījumu". 1899. g. un 1907. g. Hagas
konferencēs atkal uzpeldēja jautājums par šķīrējtiesu.
Šķīrējtiesas nodibināmas, ja abas puses vienojās strīdīgo

jautājumu nodot kādai trešai iestādei; šī šķīrējtiesa

atšķirās no parastās tiesas ar to, ka pirmai nav
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obligātorisks raksturs ; pastāvīgai tiesai turpretīm ir obli-

gātorisks raksturs; un pietiek ja lieta ierosināta tikai no

vienas puses. Kad krievu-japāņu kara laikā krieviem iz-

cēlās konflikts ar Angliju, šo lietu nodeva šķīrējtiesai

Hagā.
Tautas Savienības nodibināšanās stāv ciešā sakarā

ar Versaļas mierlīgumu. Tautu Savienības statūtu 14. p.
nosaka, ka jādibina starptautiska tiesa ar īstām tiesu

funkcijām. 10. janvārī 1920. g. iecēla sevišķu kommisiju

starptautiskās tiesas statūtu izstrādāšanai. Kommisijas

starpā izcēlās lielas debates; pastāvēja divi virzieni: vieni

gribēja šai tiesai dot plašu kompetenci — nodot itin vi-

sus strīdus; otri — pastāvēja uz tiesas kompetences sa-

šaurināšanu, motīvējot ar to, ka tad tautas neiestāšoties

Tautu Savienībā; konflikti būšot bīstami, kad vienas vai

otras valsts gods apdraudēts, neskatoties uz tiesas sprie-
dumu. Uzvarēja otrs virziens: labāk lai sākumā kompe-
tence šaura, vēlāk to var paplašināt.

Arī Tautu Sav. Padome un atsevišķi jūristi iesūtīja
šai kommisijai savus atzinumus. Gala rezultāts bija 3

lieli folianti.

Lielvalstis baidījās nodot savas valsts intereses šīs

tiesas rokās, tāpēc arī tiesas kompetence aprobežojās ar

tīri jūridiskiem jautājumiem, bet neaizskāra politiskus.
Lielvalstis ir gādājušas par to, lai 5 lielvalstis pastāvīgi

ņemtu dalību Tautu Savienības Padomē, jo citādi mazās

valstis ar bloka nodibināšanu viņas varētu pārbalsot.
1921. g. ievēlēja tiesnešus un ar 1922. g. februāri tiesa

varēja darboties. Starptautiskā tiesa atrodās Hagā, miera

pilī, ko uzbūvējis ar saviem līdzekļiem Amerikas bagāt-
nieks Karnedži. Tautu Savienība atvēl viņai līdzēkļus
budžeta kārtībā. Katru gadu 15. jūnijā sākās viņas se-

sija. Šī tiesa: a) taisa spriedumus un b) dod atzinumus

jūridiskās lietās uz Tautu Savienības pieprasījumu. Sprie-
dums ir obligātorisks, bet atzinumam tikai morāliska

autoritāte.

Tiesas statūti sastādīti no juridiskas kommisijas un

apstiprināti no Tautu Savienības un no visām valstīm,
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kuras ieiet Tautu Savienība. Bez statūtiem pastāv arī

tiesas reglaments.

Starptautiskās tiesas statūtu saturs (Lik. un rīk.

krāj. Nr. 99 no 10. VIII, 1923. g.):

I nodaļa:

Tiesas organizācija.

1. p. Neatkarīgi no šķīrējtiesām, kas nodibinātas ar

Hagas 1899. g. uu 1907. g. konvencijām, tiek nodibināta

saskaņā ar Tautu Savienības līguma 14. p. pastāvīga starp-
tautiska tiesa.

2. p. Starptautiska tiesa neatkarīga un viņas locekļi
nav atkarīgi no valsts piederības, krīt svarā tikai viņu mo-

rāliska autoritāte un juridiskās zināšanas.

3. p. Tiesa sastāv no 15 locekļiem: 11 tiesneši un

4 papildu tiesneši; pēdējo skaitu Tautu Savienība var pa-

lielināt līdz 6.

4. p. Tiesu ievēl T. S. sapulce un padome no tiem

kandidātiem, kurus liek priekšā šķīrējtiesas valstu grupas.
5. p. Kandidātus pieteic T. S ģenerālsekretāram

vismaz 3 mēnešus pirms vēlēšanām; neviena grupa nevar

uzstādīt vairāk par 4 kandidātiem.

6. p. Katrai valstij ieteikts griesties dēļ kandidātu

uzstādīšanas pie savas valsts augstākās tiesas, juridiskas
fakultātes un jūridiskām akadēmijām.

7. p. Ģenerālsekretārs sastāda kandidātu sarakstu

alfabētiskā kārtībā.

8. p. T. S. sapulce un padome, neatkarīgi viena

no otras, papriekšu ievēl tiesnešus, tad papildu tiesnešus.

9. p. Vēlētāju pienākums raudzīties uz kandidātu

noderību tiesnešu amatam.

10. p. levēl tos kandidātus, kuri dabūjuši absolūtu

balsu vairākumu T. S. sapulcē un padomē; pie vienāda

baisu skaita — priekšroka vecākam kandidātam.
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11. p. Ja velēšanas nav devušas pilnīgu rezultātu, no-

tiek otrās un trešās vēlēšanas.

12. p. Ja arī pēc trešām vēlēšanām neievēl pilnu

skaitu, tad sastāda kommisiju no 6 locekļiem (3 no pa-

domes un 3 no sapulcēm) iztrūkstošo locekļu ievēlēšanai;

ja arī šī kommisija nevar ievēlēt, tad ievēlētie tiesas lo-

cekļi paši ieceļ iztrūkstošos locekļus.
13. p. Tiesas locekļus ievel uz 9 gadiem; viņi pa-

liek amatā līdz vietnieku ievēlēšanai.

14. p. Kad rodas vakanta vieta, tad izdarāmas velē-

šanas iepriekš minētā kārtībā.

15. p. Papildu tiesnešus uzaicina saraksta kārtībā,

ievērojot balsu vairākumu vēlēšanās un vecumu.

16. p. Tiesas locekļi nedrīkst ieņemt nekādus admi-

nistrātīvus un politiskus amatus; šis noteikums neattiecās

uz papildu tiesnešiem.

17. p. Tiesas locekļi nedrīkst izpildīt starptautiskas
lietās aģenta, padomdevēja vai advokāta pienākumus.

18. p. Tiesas locekli var atcelt tikai tad, ja to pārējie
tiesas locekļi nolemj vienbalsīgi.

19. p. Tiesas locekļiem piešķirta imunitāte un diplo-
mātiskas priekšrocības.

20. p. Tiesas locekļi pec ievēlēšanas dod svinīgu
solījumu.

21. p. Tiesa ievēl uz 3 gadiem savu prezidentu un

viceprezidentu, ka arī ieceļ darbvedi (Greffier), kurš šo

amatu var savienot ar pastāvīgās šķīrējtiesas ģenerālse-
kretāra amatu.

22. p. Tiesa atrodas Haga, kur pastāvīgi dzīvo arī

prezidents un darbvedis.

23. p. Tiesas sesiju notur ik gadus. Sesija sākās

15. jūnijā un ilgst līdz sarakstā ievesto lietu nobeigšanai.

Vajadzības gadījumā prezidents sasauc ārkārtēju sesiju.
24. p. Sēdi zināmā jautājumā var atstāt katrs ties-

nesis; strīdīgus jautājumus šinī ziņā izšķir tiesa.

25. p. Kvorums plenārsēdei — 9 tiesneši; iztrūk-

stošo tiesnešu skaitu papildina papildu tiesneši.

26. Darba konfliktu lietās pastāv speciāla kamera
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(chambre) no 5 tiesnešiem, kuri no tiesas ievēlēti uz 3

gadiem. Tiesnešiem asistē 4 techniski asesori ar padom-

devēja balsi.

27. p. Lietās kuras attiecās uz tranzitu un satiksmi

(ostas, ūdensceļi dzelzceļi), nodibina speciālu kameru no 5 tie-

šiem (un 2 papildu tiesnešiem) uz 3 gadiem. Tiesne-

šiem asistē 4 techniski asesori ar padomdevēja balsi.

28. p. Speciālas kameras var noturēt sēdes arī ār-

pus Hagas, ja tam piekrīt abas puses.
29. p. Steidzamu lietu izšķiršanai tiesa ikgadus no-

zīmē kameru no 3 tiesnešiem, kuri var taisīt lēmumus

saīsinātā procēdūrā.
30. p. Darbības kartību tiesa noteic sava regla-

mentā.

31. p. Katrai pusei var but strīdus lieta savs ties-

nesis.

32. p. Tiesneši saņem gada atalgojumu, ko noteic

Tautu Sav. padome. Kas pastāvīgi neuzturas Hagā, sa-

ņem atlīdzību par ceļa izdevumiem. Darbveža (Greffier)
algu noteic T. S. padome. T. S. sapulce pieņem regla-
mentu par tiesas darbinieku penzijām.

33. p. Tiesas izdevumus sedz T. S. sapulce.

II nodaļa.

Tiesas kompetence.

34. p. Tiesas priekša var stāties tikai valstis vai

T. S. locekli.

35. p. Tiesa ir atklāta T. S. locekļiem. Citas valstis

var būt kā puses pēc T. S. padomes nosacījumiem; tādā

gadījumā tiesa nosaka summu tiesas izdevumiem.

36. p. Tiesai piekrīt visas lietas, ko puses liek

priekšā, kā arī atsevišķos līgumos un konvencijās pare-

dzētie gadījumi, Katrs T. S. loceklis var iesniegt paziņo-
jumu, ka tas ipso facto atzīst starptautiskās tiesas jūris-
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dikciju attiecībā uz citu valsti par: a) līguma interpretāciju,
b) visiem starptautiskiem tiesību jautājumiem, c) starptau-
tisko pienākumu laušanas esamību, d) atlīdzības veidu

vai lielumu par starptautisko pienākumu laušanu. Strīda

gadījumos par tiesas kompetenci, lemj pate tiesa.

37. p. Tiesai piekrīt to valstu strīdi, kuras to atzinu-

šas konvencijās vai līgumos,
38. p. Tiesa piemēro: a) starptautiskās konvencijas,

b) starptautiskos paradumus, c) cīvīlizēto tautu atzītos vis-

pārīgos likuma principus, d) tiesas lēmumus un ievēro-

jamu publicistu doktrīnas. Tiesas lemj brīvi, ja puses ir

ar mieru taisīt lēmumu cx sequo et bono.

III nodaļa.:

Tiesas procedūra.

39. p. Tiesas oficiālas valodas ir franču un angļu.
(Jz pušu lūgumu var lietot arī citas valodas.

40. p. leinteresētā puse paziņo darbvedim par vieno-

šanos, vai iesniedz lūgumu, kur aizrāda uz strīda priekš-
metu un strīdā esošām pusēm. Darbvedis paziņo par to

ieinteresētiem un caur T. S. ģenerālsekretāru arī T. S.

locekļiem.
41. p. Tiesa lemj, kādi pagaidu līdzekļi jālieto, lai

nodrošinātu katras puses tiesības, par ko paziņo pusēm
un T. Š. padomei.

42. p. Puses reprezentē aģenti; viņi var lietot pie
tiesas padomdevēju vai advokātu palīdzību.

43. p. Procedūra sastāv no 2 daļām: a) rakstiskā,
kurā ietilpst memoranduma, kontrmemoranduma, even-

tuēlo atbilžu, visu rakstu un dokumentu paziņošana ties-

nešiem un pusei; paziņošanu izdara darbvedis no tiesas

noteiktā kārtā un laikā; katras puses iesniegtais raksts

paziņojams otrai pusei (norakstā); b) mutiskā: liecinieku,

ekspertu, aģentu, padomdevēju un advokātu izklaušinā-

šana.
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44. p. Ja paziņojums attiecās uz citām personām,
vai ja vajadzīga pierādījumu ievākšana uz vietas, tad tiesa

griežās pie attiecīgās valsts valdības.

45. p. Debātes vada prezidents, viņa prombūtnē —

viceprezidents; ja viņu nav klāt — vecākais tiesnesis.

46. p. Sēdes atklātas, ja tiesa nav nolēmusi citādi.

47. p. Par katru sēdi ved protokolu.
48. p. Tiesa noteic kārtību un termiņus pierādījumu

vākšanai.

49. p. Pirms debatu uzsākšanas tiesa var no aģen-
tiem pieprasīt visus dokumentus.

50. p. Tiesa var uzticēt ekspertīzi atsevišķām perso-

nām, birojiem, iestādēm.

51. Visi jautājumi tiek likti priekša ekspertiem un

lieciniekiem pa debatu laiku.

52. Pēc pierādījumu un liecību saņemšanas noteiktā

laikā, tiesa var noraidīt visus jaunus dokumentus, kurus

viena puse grib ;esniegt bez otras piekrišanas.
53. p. Ja viena puse neierodās tiesā, tad otra puse

var lūgt izspriest lietu viņai par labu. Pirms tāda lēmu-

ma, tiesa apskata prasības faktisko un jūridisko pamato-

jumu.
54. p. Prezidents paziņo debatu slēgšanu, pec kam

tiesa iziet apspriesties. Apspriede notiek slepeni.
55. Visus jautājumus tiesa izšķir ar vienkāršu balsu

vairākumu; pie vienāda balsu skaita, izšķiroša ir prezidenta
balss

56 p. Spriedumu motīve. Jāatzīmē tiesnešu vardi,

kuri ir piedalījušies lemšanā.

57. p Tiesneši var pie sprieduma iesniegt arī savas

atsevišķas domas.

58. p. Spriedumu paraksta prezidents un darbvedis;
to nolasa atklātā sēdē.

59. p. Tiesas lēmumi ir obligatoriski vienīgi pusēm.

60. p. Spriedums galīgs un nav pārsūdzams. Tiesa

var to interpretēt.
61. p. Sprieduma revīziju var pieprasīt tikai tadā

gadījumā, ja nācis zināms jauns izšķirošs fakts. Tiesa
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lemj tādā gadījumā par jauna fakta pastāvēšanu. Tiesa

var pieprasīt iepriekšēju izpildīšanu pirms revīzijas sākša-

nās. Revīzijas lūgums jāiesniedz visvēlākais 6 mēnešu

laikā pēc jauna fakt# atklāšanas. Revīzijas lūgumu nevar

iesniegt pēc 10 gadu notecēšanas pēc sprieduma dienas.

62. p. Tiesa var atļauj: piedalīties lietā kā trešai per-

sonai arī kādai citai valstij, ja viņai strīdā ir jūridiskas
intereses.

63. p. Ja strīds iet par konvenciju, kuru parakstī-

jušas vairākas valstis, darbvedis par to paziņo visām.

Katrai no šīm valstīm ir tiesība ņemt dalību procesā, bet

tādā gadījumā spriedumā dotā interpretācija ir viņai obli-

gātorisks.
64. p. Katra puse sedz savus izdevumus, ja tiesa

par to nav lēmusi citādi.

Tiesas personālais sastāvs.

1921. g. tika ievelēti:

Tiesneši:

1) Rltomira (Spānija).
2) Anciloti (Itālija).
3) Barbossa (Brazilija); tagad viņa vietā Pessua.

4) Bustamenti (Kuba).
5) Lords Finlejs (Anglija); visvecākais (84 g.) tagad

miris.

6) Hubers (Šveice).
7) Loders (Holande).
8) Murs (Ziem. Mmerika); tagad atteicies.

9) Nvholms (Dānija).
10) Uda (Japāna).
11) Veiss (Francija); tiesas viceprezidents.
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Papildu tiesneši:

1) Beichmans (Norvēģija).

2) Negilesko (Rumānija).
3) Vangs (Ķīna).

4) Jovanovičs (Jugoslavija).

Tiesas darbvedis:

Hameršjelds (Zviedrija).

Priekšsēdētāji:

1921.—1924. g. Loders.

1924.—1927. g. Hubers.

No 1928. g. Anciloti.

Tiesa notiek sevišķā zālē, kupa atgādina baznīcu.

Tiesneši tērpti togās; viņi sēž zināmā kārtībā; galda galā
papildu tiesneši. Priekšā atrodās puses. Publikai ieeja
ar kartiņām.
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Latvijas slēgtās konvencijas internācionālo

cīvīltiesību laukā.

1921. g. 14. maija parakstīta konvencija starp Latviju
un Lietuvu par pilsoņu tiesībām. (Lik. kr. 1921. g. 121.)

12. Katras līgumslēdzējas valsts pilsoņi otras mi-

nētās valsts territorijā pilnīgi pielīdzināti pēdējās valsts

pilsoņiem cīvīltiesību, processa un tiesas palīdzības ziņā . .
14. p.

Šī konvencija pastāv spēkā 5 gadu laikā,

skaitot no ratifikācijas grāmatu izmaiņas dienas. Konven-

cija automātiski nāk spēkā uz nākošiem 5 gadiem, ja
viena vai abas no līguma slēdzējām valstīm viņu neuz-

sāka gada laikā pirms konvencijas termiņš notecējis.
1921. g. 12. jūlijā parakstīta konvencija starp Latviju,

Igauniju un Lietuvu par dažiem starptautisku privāttiesību
jautājumiem. (Lik. kr. 1922. g. 143.).

\. p. Jautājumos par tiesas un ārpustiesas aktu izsnieg-

šanu, tiesas izdevumu izpildīšanu, tiesas izdevumu un līdz ar

procentēm atlīdzināmu zaudējumu nodrošināšanu no ār-

zemnieku-prasītāju puses, par nabadzības tiesībām un par

personīgu aizturēšanu cīvīl- un tirdzniecības lietās, lī-

gumslēdzējas valstis uzņēmās rīkoties saskaņā ar Hagas
1905. g. 17. jūlija konvenciju par šiem jautājumiem, ievērojot
sekošos pantos ievestos pārgrozījumus un papildinājumus.

2. p

c) papildinot 17. pantu atsvabināt savstarpīgi savus

pilsoņus no vajadzības nodrošināt izdevumus un līdz ar

procentēm atlīdzināmos zaudējumus, kā arī tiesas izde-

vumus neatkarīgi no vietas, kur katrs dzīvo;
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3. p. Konvencijas beigas minētie noteikumi (25. —

29. p. nav piemērojami . . .

5. p. Šās konvencijas ilgums nav aprobežots.
Katrai līguma slēdzējai valstij ir tiesība atsacīties no šās

Konvencijas, paziņojot par to 6 mēnešus iepriekš.
1924. g. 7. jūnijā parakstīta deklarācija starp Latviju

un Somiju par Hagā 1905. g. 17. jūlijā noslēgtās konven-

cijas par cīvīlprocessu savstarpēju piemērošanu (Lik. kr.

1926. g. 43).
..... Hagā 1905. g. 17. jūlijā noslēgtās konven-

cijas 1.—24. pantu noteikumus piemēros kā Latvijā par
labu Somijai un Somijas valsts piederīgiem, tā arī Somijā

par labu Latvijai un Latvijas valsts piederīgiem ....

Vienošanās paliek spēkā līdz 1929. g. 27. aprilim.
Sākot no šīs dienas to atjaunos klusējot ik uz 5 gadiem,

izņemot uzteikšanas gadījumu no vienas puses. Atttie-

cīga uzteikšana ir notifibējama vismaz 6 mēnešus pirms

augšminēto termiņu notecēšanas
....

1924. g. 15. novembrī parakstīta deklarācija starp
Latviju un Zviedriju par Hagā 1905. g. 17. jūlijā noslēg-
tās konvencijas par cīvīlprocessu savstarpēju piemērošanu
(Lik. kr. 1926. g. 44.).

Hagā 1905. g. 17. jūlijā starp vairākām val-

stīm noslēgtas konvencijas par cīvīlprocessu 1. —24. pantu
noteikumus piemēros kā Latvijā par labu Zviedrijai un

Zviedrijas valsts piederīgiem, tā arī Zviedrijā par labu

Latvijai un Latvijas valsts piederīgiem ....

Vienošanās paliek spēkā līdz 1929. g. 27. aprilim.
Sākot no šās dienas to atjaunos klusējot ik uz pieciem
gadiem, izņemot uzteikšanas gadījumu no vienas puses.

Attiecīgā uzteikšana ir notificējama vismaz sešus mēnešus

pirms augšminētā termiņa notecēšanas.

1927. g. 2. jūnija nolīgums starp Latviju un Pa-

domju Sociālistisko Republiku Savienību par jūridisku pa-
līdzību cīvīllietās (Lik. krāj. 1927. g. 202.).

1. p. Civillietās, pie dokumentu izsniegšanas un

pieprasījumu izsniegšanas, kas attiecās uz processuālu un
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citu tiesas darbību izpildīšanu, līgumslēdzēju pušu sav-

starpīgā satiksmē jāpiemēro sekoši noteikumi
....

8. p. Tiesas iestādei, kurai iesniegts tiesas palīdzī-
bas pieprasījums, tas ir jāizpilda, pielietojot tos pašus

spaidu līdzēkļus, kādus tā pielietotu, izpildot pieprasījuma

saņēmējas valsts iestāžu pieprasījumus. Tāpat pieprasī-

juma saņēmējas valsts likumi nosaka formālitātes . . . .

9. p. Dokumentu izsniegšanas paziņojumu un tiesas

palīdzības pieprasījumu izpildīšanu var noraidīt, ja valsts,

uz kuras territorijas izpildīšanai ir jānotiek, ieskata to par

tādu, kas var apdraudēt viņas suverenās tiesības vai arī

viņas drošību

10. p. Par dokumentu izsniegšanas paziņojumu un

tiesas palīdzības pieprasījumu izpildīšanu nevar ņemt
nekādas nodevas, zīmognodokii un nekādas citas maksas,

izņemot lieciniekiem un lietpratējiem izmaksāto atlīdzibu

12. p. Šis nolīgums paliek spēkā 5 gadus. Ja

neviena no līgumslēdzējām pusēm vienu gadu pirms pieci

gadi termiņa notecējuma nepaziņos par savu atteikšanos no

līguma, tad tas paliek spēkā vēl vienu gadu, skaitot no

dienas, kad viena no pusēm šo līgumu uzteikuši.

No Latvijas pēdējā laikā slēgtiem līgumiem, kuriem

ir nozīmes internācionālo cīvīltiesību laukā var norādīt uz:

1927. g. 10. oktobrī ar Padomju Sociālistisko Repub-
liku Savienību konvenciju, par šķīrējtiesām tirdznieciskās

un civillietās un papildu protokolu pie šīs konvencijas
(Lik. kr. 1928. g. 150. un 151. un Vaid. Vēstn. 1928. g.
130. nr.)

1928. g. 21. jūnijā vienošanos par savstarpīgu tiesību

atzīšanu Latvijā un Zviedrijā — akciju sabiedrībām un

citām juridiskām personām uzstāties tiesās, iespiests Lik.

kr. 1928. g. 231. un Vaid. Vēst. 1929. g. 290. nr.

1928. g. 20. aprilī ar Amerikas Savienotām valstīm

draudzības, tirdzniecības un konsulāro tiesību līgums —

iespiests Lik. kr. 1928. g. 149. resp. Vaid. Vēst. 1928. g.

129. nr.

1929. g. 12. februārī ar Polīju tirdzniecības un kuģ-
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niecības līgums, iespiests Lik. kr. 1929. g. 56. un Vaid.

Vēstn. 1929. g. 71. nr.

Bez tam var atzīmēt likumu par Pastāvīgās Starptau-
tiskās Tiesas obligātoriskās jurisdikcijas atzīšanu, iespiests
Lik. kr. 1929. g. 250. un Vaid. Vēstn. 1929. g. 291. nr. un

Likumu par 1905. g. 17. jūlijā Hagā parakstīto

konvenciju par cīvīltiesāšanas kārtību Vaid. Vēstn. 1930. g.
60. nr.

1930. g. līdz 28. maijam Latvija ar ārvalstīm ir

slēgusi tikai sekošus starptautiskus līgumus:
1930. g. 27. martā izlīgšanas līgumu un šķīrējtiesas

līgumu ar Amerikas Savienotām valstīm (iespiesti Vaid.

Vēstn. 71. nr.)
Ārvalstnieku tiesisko stāvokli ierobežo 1929. g. 13.

aprilī L. R. S. 81. p. kārtībā izdotie noteikumi par darba

atļauju izdošanu ārvalstniekiem (iespiests Lik. kr. 1929. g.
74. un Vaid. Vēstn. 1929. g. 83. nr.).
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