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«Laulāto mantisko attiecību jautājums pieder

pie vissarežģītākiem un visgrūtākiem civiltiesībās,

jo mantiskās attiecības ne tikai principā pakļaujas
laulāto personīgām tiesībām, bet ir arī cieši saistītas

ai pašu ģimeni kā sociālu organizāciju» (V. Sinaiskis

«Tieslietu Ministrijas Vēstneša» Nr. 1 / 1938. g.

47. lapp.). No šī jautājuma pareizas atrisināšanas

, atkarājas ģimenes, tautas garīgo un fizisko spēku

avota, stiprums.

levērojot ģimenes svarīgo lomu valsts un visas

tautas dzīvē, likumdevējs ir ieinteresēts radīt tādas

likumiskas normas, kas garantētu ģimenes vienības

stiprumu. Lai gan ģimenes dzīves labo saskaņu un

tās morālisko stiprumu ne vienmēr var panākt ar

likumu, tomēr likumdevēja uzdevums ir radīt tādu

tiesisko normu minimumu, kas saturētu ģimeni kopā
kā sabiedriski vērtīgu un nepieciešamu institūtu.

Laulāto likumiskā mantiskā attiecība ir tā lau-

lāto mantas sistēma, kas iestājas uz likuma pamata

tanī gadījumā, kad laulātie nav nokārtojuši savas

mantiskās attiecības ar laulības līgumiem.

Laulāto mantisko attiecību jautājums ir dažādi

kārtots likumdošanā.

Latvijā pēc Vietējo civillikumu kopojuma,

kas bija spēkā līdz 1938. gada 1. janvārim, pastāvēja

pavisam septiņas likumiskās laulāto mantiskās attic-



4

čības, kas atkarājās no laulāto kārtas un dzīves

vietas.

Vidzemē bija spēkā: Vidzemes pilsētu tiesī-

bas, Vidzemes lauku garīdznieku mantiskās tiesības,
Vidzemes zemes un Vidzemes zemnieku tiesības;
Kurzemē — Kurzemes zemes un pilsētu tiesības

un Kurzemes zemnieku tiesības; Latgalē laulāto

mantiskās attiecības noteica bij. Krievijas civilliku-

mu kopojuma X. sējuma I. daļa.

Minētās sistēmas atrisināja laulāto mantiskās

attiecības dažādi.

Vidzemes pilsētās pastāvēja laulāto mantas

kopības sistēma. Visa abiem laulātiem piederīgā

manta, tiklab tā, ko viņi laulībā ienesuši, kā arī tā,

kas pa laulības laiku piekritusi kaut kādā likumīgā
kārtā vienam no viņiem vai abiem kopā, vai kuru

viņi ieguvuši, saplūst vienā kopējā masā, no kuras,

kamēr laulība pastāv, nekāda daļa nepieder nevie-

nam no laulātiem atsevišķi (V. C. L. 80. p.). No

mantas kopības bija izslēgti nekustami īpašumi, kas

atrodas ārpus pilsētas robežām un laulātā atsevišķā

manta. Visa mantas kopība atradās vīra pārvaldībā

un lietošanā, un vīra tiesība rīkoties ar kopējās man-

tas masu bija neaprobežota, izņemot to, ka viņš sie-

vas nekustamu mantu nevarēja atsavināt un apgrū-

tināt ar hipotēkām un citām nastām. No vīra pār-
valdīšanas un lietošanas tiesībām bija izņemta sievas

atsevišķā manta, pie kuras, saskaņā ar V. C. L. 27.

pantu piederēja: 1) viss tas, ko sieva no laulībā ie-

nestā tieši paturējusi sev pašas pārvaldībā un lieto-
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šanā; 2) tas, ko viņai kāds piešķīris ar nosacījumu

to pārvaldīt un lietot pašai; 3) tas, ko viņa, ar vīra

ziņu un atļauju, ieguvusi par savu naudu, ar atseviš-

ķu amatu vai vispār ar pūlēm un darbu; 4) tas, ko

viņa dabū no vīra kā kabatas jeb adatu naudu, un

5) viss, ko viņa ietaupījusi no šās savas atsevišķās

mantas ienākumiem.

Laulības šķiršanas gadījumos manta sadalījās

savās pirmatnējās sastāvdaļās: katrs laulātais patu-

rēja to, ko tas laulībā ienesis, kā arī to, kas viņam

piekritis vai ko viņš ieguvis personīgi laulības laikā;

bet manta, ko viņi kopīgi bija ieguvuši laulības lai-

kā bija izdalāma starp viņiem līdzīgās daļās (V. C. L.

126).

Viena laulātā nāves gadījumā, pārdzīvojušam

laulātam turpinājās mantas kopība ar bērniem, bet

bezbērnu laulībā atraitnis no kopējās masas saņēma

divas trešdaļas, bet bezbērnu atraitne pusi, pārējās

daļas saņēma mirušā laulātā tuvākie asinsradinieki.

Mantošanas ziņā bezbērnu atraitnei tika nodarīta

liela pārestība; viņa faktiski neko nemantoja pēc

vīra nāves. Saskaņā ar V. C. L. 126. pantu laulības

šķiršanas gadījumā mantas kopībā ietilpstošā manta

sadalījās savās sastāvdaļās, t. i. katrs laulātais saņē-

ma pusi no tās. Tā kā atraitne pēc vīra nāves arī

saņēma tikai pusi no mantas kopībā ietilpstošās man-

tas, tad skaidrs, ka viņa saņem viņai piederošo pusi,

nemantojot neko no vīra puses.

Vidzemes zemes un Kurzemes ze-

mes un pilsētu tiesības paredzēja
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vira pārvaldīšanas un lietošanas tiesības par sie-

vas mantu bez pienākuma dot norēķinu par mantas

pārvaldīšanu un lietošanu. Pēc šīs sistēmas vīra pār-

valdīšanas un lietošanas tiesības attiecas uz visu

sievas mantu, kustamo un nekustamo, kā arī uz vi-

ņas kapitāliem un tiesībām uz svešas mantas lieto-

šanu. Šādas vīra tiesības attiecas nevien uz to man-

tu, ko sieva ienesusi laulībā, bet arī uz to, ko viņa

ieguvusi vai kas viņai piekritusi pēc laulības noslēg-

šanas, atskaitot tikai viņas atsevišķo mantu, kas iz-

ņemta no vīra pārvaldīšanas un lietošanas.

Sievas nekustamos īpašumus vīrs varēja iznomāt

un izīrēt pēc sava ieskata uz nenoteiktu laiku. Tur-

pretim tos atsavināt, vai ieķīlāt, vai apgrūtināt ar pa-

rādiem vai reālnastām vīrs bez sievas piekrišanas

nevarēja.

No sievas mantas saņemtie ienākumi vīram vis-

pirmā kārtā bija jāizlieto laulības un ģimenes dzīves

vajadzībām.

Vīra rīkojumus viņam piešķirtās pārvaldības ro-

bežās, kaut arī tie izrādītos nelietderīgi, sieva neva-

rēja apstrīdēt attiecībā uz trešām personām, kas ar

to ieguvušas kādas tiesības.

Vīra pārvaldīšanas un lietošanas tiesības uz sie-

vas pieprasījuma pamata, tiesa varēja atņemt, no-

dodot tās sievai. Sievas tiesības uz vīra pārvaldībā

stāvošo viņas mantu palika pa visu laulības laiku

bez spēka, kādēļ viņai arī nebija tiesības bez vīra

piekrišanas viņas mantu atsavināt, apgrūtināt to ar

parādiem, ne vispār rīkoties ar to,
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Latgalē pastāvēja šķirtas mantas sistēma.

Katrs laulātais paturēja nevien to mantu, kas viņam

piederēja pirms laulības, bet arī laulības laikā iegū-

to. Pēc šīs sistēmas katrs laulātais varēja brīvi rīko-

ties un lietot savu mantu, neatkarīgi no otra laulātā.

Laulība laulāto mantiskās attiecībās nekādas pārgro-

zības neienesa.

Apskatījuši tikai konspektīvi dažas no territo-

riālām laulāto mantas sistēmām, redzam, ka princi-

pu dažādība ir bijusi liela, un ka šis institūts sava

laibuma un dažādības ziņā ir ienesis lielu neskaid-

rību un nenoteiktību laulāto mantas kārtošanā.

Augšā minēto iemeslu dēļ ar sevišķu gandarījumu

varam apsveikt jauno Civillikumu, kas, sākot ar

1938 gada 1. janvāri, ir devis visai Latvijai vienu

likumisko laulāto mantisko sistēmu, neatkarīgi no

territorijas un iedzīvotāju kārtas.

Vienas likumiskas sistēmas ievešana visā Lat-

vijā nerunā pretim iedzīvotāju interesēm, jo liku-

misko sistēmu dažādībai pamatā ir tikai vēsturiski,

nevis saimnieciski vai kādi citi apstākļi. Bez tam

lik. sistēma netiek arī nevienam uztiepta, bet kas to

nevēlas, var sev izvēlēties likumā paredzētu līgumis-

ku sistēmu.

Starp Vietējā Civillikumā paredzētām laulāto

likumiskām mantas sistēmām kā galvenās jāmin:

1) mantas kopības, 2) mantas šķirtibas un 3) vīra

pārvaldības sistēmas. Arī jaunais Civillikums prin-

cipā ir paturējis šīs 3 sistēmas, ievedot vīra pārval-
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dības sistēmu par likumisko visā Latvijā, bet mantas

šķirtibas un kopības sistēmas atstājot kā llgumiskās.

Pie jaunā Civllikuma izstrādāšanas likumdevējs

ir gribējis — no vienas puses — radīt normas, kas

stiprina ģimeni kā sociālu organizāciju un nodrošina

bērnu un sievas materiālo stāvokli, bet, no otras pu-

ses, sekojot laika garam, radīt normas, kas apmie-

rina sievas tieksmi pēc juridiskas un mantiskas

vienlīdzības un patstāvības. Šim laikmetiskām pra-

sībām vistuvāki pieiet vira pārvaldības sistēma.

Neapšaubāmi, ka mantas kopība stiprina ģime-

nes iekšējo vienību, jo nav «tavas» un «manas»

mantas, bet, no otras puses, šī sistēma negarantē

bērnu un mātes materiālo labklājību, jo par vira

parādiem atbild ari sievas manta. Ka šī sistēma ne-

apmierināja lielu daļu Latvijas iedzīvotāju, pierāda

tas apstāklis, ka Vietējiem Civillikumiem spēkā pa-

stāvot, ļoti plašos apmēros tika slēgti laulības līgumi.

Laulāto mantas šķirtibas sistēma ir, kā to pa-

strīpo prof. C. Schillings*), piemērota sistēma bagā-

tiem cilvēkiem. Ja strādnieka, amatnieka un zemā-

ka ierēdņa izpeļņa tik tikko apmierina dzīves mini-

mālās prasības, tad nevar runāt par mantas šķirtu

pārvaldīšanu un lietošanu. Bez tam šī sistēma neat-

bilst ģimenes vienības stiprināšanas idejai.

Pārvaldības sistēmas galvenie principi izteikti

CL 89. un 90. p. p. Katra laulātā īpašums ir: 1) man-

ta, kas viņam piederējusi pirms laulības, 2) manta,

*) Lettlands Civilgesetzbuch — lpp. 194. Herderinstitut

zu Riga. 1938.
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ko viņš ieguvis atsevišķi laulības laikā, 3) attiecīga

daļa no laulības laikā kopīgi iegūtās mantas. Visa šī

manta laulības pastāvēšanas laikā atrodas vīra pār-

valdībā un lietošanā.

Tā manta, ko laulātie laulības laikā iegūst kopīgi

vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem

vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto

kopīga manta. Šī manta laulātiem pieder tādās da-

ļās, kādās viņi ir piedalījušies šīs mantas iegūšanā.

Visos tos gadījumos, kad tieši nav iespējams noteikt

laulāto līdzekļu un darbības palīdzības daļu kopīgas

mantas iegūšanā, likums paredz šīs mantas dalīšanu

uz pusēm.

Jautājums par kopīgas mantas dalīšanu var

rasties tikai tad, kad laulātie laulības laikā vispārīgi

ir ieguvuši kopīgu mantu un otrkārt, kad vīra pār-

valdības tiesības par sievas mantu tiek izbeigtas, jo

nevar iedomāties tādu stāvokli, ka sieva jebkurā lai-

kā varētu pieprasīt no kopīgās mantas viņas daļas

izsniegšanu, tas runātu pretim CL 90. p. I d.

Jākonstatē, ka starp laulātiem nodibinās kop-

īpašums, kas atšķiras no vispārējā kopīpašuma (con-

dominiuma) jēdziena ar to, ka sadalīšanu sastāvda-

ļās sieva nevar prasīt jebkurā laikā. Laulāto mantu

likums šķiro šādi: 1) atsevišķi iegūtā, 2) kopīgi iegū-

tā un 3) atsevišķā mantā.

Jēdzieni sievas atsevišķi iegūtā manta un sievas

atsevišķā manta (91. p.) nav identiski, jo atsevišķi

iegūtā manta atrodas vīra pārvaldībā un lietošanā,
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bet sievas atsevišķo mantu pārvalda un lieto sieva

pati.

Laulāto kopīga manta ir tā, ko iegūst laulātie:

1) kopīgi vai 2) viens no viņiem, bet ar otrā laulātā:

a) līdzekļiem vai b) darbības palīdzību. Gadījumos,

kad kopīga manta iegūta ar abu laulāto līdzekļiem,

jautājuma izšķiršana, kādā daļā kopīgā manta pieder

katram laulātam, nerada nekādas grūtības. Piem.:

laulātie iegūst kopīgiem līdzekļiem nekustamu īpa-

šumu, pie kam vīrs dod 2
/8,

bet sieva — tys vajadzīgā

kapitāla; tādos apstākļos nevar būt šaubu, ka sievai

pieder l Ja nekustamās mantas, bet vīram —

2

J3.

Daudz sarežģītāks būs jautājums, ja kopīgā man-

ta ir iegūta ar otra laulātā «darbības palīdzību».

Jēdziens «darbības palīdzība», ko likums tuvāki ne-

paskaidro, ir nenoteikts un dod iespēju dažādai tul-

košanai. Bieži vien grūti būs noteikt, kāda daļa no

kopīgas mantas katram laulātam pieder. Likumde-

vējs, paredzot šādas grūtības, dod iespēju šaubu ga-

dījumā mantu dalīt līdzīgās daļās. Pēc šā principa

pareizi tiks atrisināts jautājums, kur mazāku tirgo-

tāju, rūpnieku, amatnieku vai zemnieku laulāts pā-

ris uzsāk savu dzīvi — tā sakot — bez nekā un, ko-

pīgi strādājot, iegūst zināmu labklājību. Šādos ap-

stākļos sievas darbs uzskatāms kā līdzvērtīgs vīra

darbam, un mantas dalīšana līdzīgās daļās ir vienī-

gais pareizais un taisnīgais jautājuma atrisinājums.'

Rodas jautājums, vai ir saskatāma sievas «darbī-

bas palīdzība» ģimenē, kur vīrs nodarbojas ar brīvo

profesiju, bet sieva vada mājsaimniecību? Vai sie-
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vas darbs mājās ir kvalificējams kā «darbības palī-

dzība» un kādos apmēros?

Pagaidām, kamēr nav uzrakstīti likumdošanas

motīvi un Senāts nav izteicis savu viedokli, grūti at-

bildēt uz šo jautājumu.

Prof. C. Schillings*) ir tanīs ieskatos, ka šādā

veidā iegūta manta ir kvalificējama kā vīra atsevišķi

iegūta manta. Šādam prof. Schillinga viedoklim gan

nevarētu piekrist, jo arī darbojoties mājsaimniecībā,

sieva, kaut gan ne tieši, bet tomēr netieši, palīdz vī-

ram iegūt materiālas vērtības. Katrā ziņā prof.

Schillinga uzskats nav attiecināms uz visiem gadīju-

miem, bet katrs konkrēts gadījums ir jāapskata at-

sevišķi, lai noteiktu sievas darbības mājsaimniecībā

raksturu un tās iespaidu uz materiālo vērtību iegū-

šanu un uzkrāšanu.

Tāpat var rasties zināmas grūtības atrisinot

mantas piederības jautājumu laulībā, kurā sieva ie-

nesusi lielāku kapitālu, ko vīrs iegulda savā uzņē-

mumā un rada jaunas materiālas vērtības. Kā tais-

nīgi sadalīt jaunradušās materiālās vērtības? Vai

tās uzskatāmas kā sievas mantas pieaugums, kas, sa-

skaņā ar CL 107. p., ir sievas īpašums, jeb arī kā

vērtības, kas radušās ar vīra darbības palīdzību un

kā tādas, saskaņā ar CL 79. p. II d., dalāmas līdzīgās

daļās? Šķiet gan, ka pareizāks jautājuma atrisinā-

jums būs pēdējais, bet katrā ziņā zināms pamato-

jums ir arī pirmajam viedoklim.

*) Lettlands Civilgesetzbuch — lpp. 207. 1938.
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Visos tajos gadījumos, kur vīrs un sieva abi

strādā vai nu brīvā profesijā, jeb arī algotu darbu

valsts, pašvaldības vai privātā iestādē, tur laulības

laikā rodas vai nu laulātā atsevišķa manta, jeb arī

kopīga manta, iegūta ar abu laulāto līdzekļiem.
Likumisko mantisko sistēmu laulātie, uz abpu-

sējas vienošanās pamata, var atcelt, nodibinot tās

vietā līgumisku attiecību. Laulības līgumus var

slēgt kā pirms, tā arī pēc laulības nodibināšanas.

Rodas jautājums, vai laulības līgumus laulātie

var slēgt pēc savas izvēles jeb tie ir ierobežoti ar li-

kumā paredzētiem laulības līgumiem: mantas kopību

un mantas šķirtību. Latvijas Civillikumā nav spe-

ciāla panta, kas tieši ierobežotu līgumu veidus, to-

mēr Dr. A. Būmanis1 ) un prof. Dr. V. Sinaiskis2) ir

tanīs ieskatos, ka laulātie var slēgt tikai likumā pa-

redzētos laulības līgumus, t. i. mantas šķirtibas un

mantas kopības līgumus. Skaidrības labad vēlams

būtu Civillikuma atsevišķs pants, kas šo jautājumu

rēgulētu.

Jāpiemetina, ka Šveices civillikumā, kas paredz

tādas pašas līgumiskās laulāto mantiskas attiecības

kā Latvijas Civillikums, ievests speciāls pants (179.),

kas tieši nosaka, ka līguma slēdzējiem ir jāizvēlas

savam līgumam viena no likumā paredzētām ligu-

miskām sistēmām.

i) «Jaunā Civillikuma apskats», 1937. g., lpp. 85, un Pre-

zidenta Ulmaņa Civillikums, Rakstu krājums, 1938. g.,

lpp. 115.

2) «Tieslietu Ministrijas Vēstnesis» Nr. 1/1938. g., lpp. 48.
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Tam apstāklim, ka par līgumiskām sistēmām iz-

vēlētas ir mantas kopība un mantas šķirtība, ir savs

pamats tāpēc, ka tās jau lielai iedzīvotāju daļai

agrāk pastāvēja kā likumiskās mantas attiecības, kā-

pēc iedzīvotāji ar tām ir jau pazīstami un pie tām

pieraduši.

Jāpiezīmē, ka uz līguma pamata nodibinātā

mantas kopība atšķiras no likumiskās kopīgās man-

tas, jo līgumiskā mantas kopībā visa laulāto manta

laulības laikā apvienota vienā kopīgā nedalāmā ma-

sā, kas laulības laikā nepieder nevienam laulātam

atsevišķā daļā (124. p.). Turpretim likumiskās man-

tiskās attiecībās abu laulāto kopīgā manta pieder

viņiem zināmās daļās, kuras šaubu gadījumā likums

pieņem par līdzīgām daļām.

Vīram visā laulības pastāvēšanas laikā vienam

pašam pieder tiesības pārvaldīt un lietot visu sievas

mantu, kā pirms laulības viņai piederējušo, tā arī

laulības laikā iegūto, izņemot viņas atsevišķo mantu

(91. p.). Vīrs iegūst tiesību pārvaldīt un lietot sie-

vas mantu uz likuma pamata ar laulības noslēgšanu,

neatkarīgi no sievas gribas. Ja sieva nedotu faktisku

iespēju vīram pārvaldīt un lietot viņas mantu, jeb

arī traucētu vīra pārvaldīšanas un lietošanas tiesības,

tad vīrs varētu reālizēt savas tiesības tiesas ceļā.

Mūsu Civillikums runā gan tikai par vīra pārval-

dīšanas un lietošanas tiesībām, bet no likuma satura

un gara neapšaubāmi izriet, ka vīrs ir arī sievas

mantas faktiskais valdītājs. Vīram ir pienākums

glabāt un sargāt sievas mantu un pie viņas nekusta-
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mas mantas tam jāizdara netikvien izlabojumi, bet

arī uzlabojumi. Šie ir pienākumi, kurus pildīt var

tikai, turot sievas mantu savā faktiskā valdīšanā.

Vīram, kā sievas mantas faktiskam valdītājam,

ir tiesība prasīt traucēta valdījuma atjaunošanu.

Vīrs pārvalda un lieto sievas mantu uz lietoju-

ma tiesību noteikumiem (90. p. II d.). Bez šiem vis-

pārējiem noteikumiem likums speciāli paredz vīra

pienākumus pret ģimeni, sievas mantu un vīra pār-

valdīšanas un lietošanas tiesību izbeigšanos.

Sieva bez vīra piekrišanas nevar rīkoties ar

mantu, kas atrodas vīra pārvaldīšanā un lietošanā.

Darījumi, ko sieva noslēgusi bez vīra piekrišanas at-

tiecībā uz šo mantu, nav spēkā (92. p.).

Vīram viņa pārvaldībā un lietošanā esošā sievas

manta ar visiem līdzekļiem jāglabā un jāsargā. Kas

attiecas uz rūpības veidu, ar kādu vīram jāglabā un

jāsargā sievas manta, tad CL IV. apakšnodaļā zem

nosaukuma «Laulāto likumiskās mantiskās attiecī-

bas» vispārīgi nav panta, kas paredzētu vīra rūpības

raksturu. Tā kā vīra tiesības un pienākumi nosa-

kāmi pēc lietojuma tiesībām, tad nevar būt šaubu,

ka šinī ziņā spēkā ir 1212. p., kas nosaka, ka «lietotā-

jam jāuztur un jālieto kalpojošā lieta atbilstoši tās

uzdevumam, ar čakla un kārtīga saimnieka rūpību.

Ja lietotājs šādu rūpību ievēro, tad viņš neatbild ne

par lietas bojāšanos, ne par tās bojā eju, ja tā noti-

kusi lietu pareizi lietojot.»

Vīram pēc sievas pieprasījuma jāsniedz ziņas

par viņas mantas stāvokli (93. p.). Interesanta ir šī
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panta vēsture. Likumdošanas komisija visos trīs la-

sījumos, kā tas redzams no likumdošanas komisijas

protokoliem, bija paredzējusi sievai tiesību prasīt no-

rēķinu par vira pārvaldībā esošo viņas mantu. Ari

pēdējā nodrukātā projekta 78. pants uzlika vīram

par pienākumu sniegt sievai norēķinu par viņas

mantu. Turpretim likumā vārds «norēķins» vairs

nefigurē, bet gan «ziņas par mantas stāvokli».

šie divi jēdzieni «norēķins» un «ziņas par man-

tas stāvokli» nav identificējami. Vārds «norēķins»

ietver sevī sīkas ziņas par zināmā laikā izdarītiem

izdevumiem un ienākumiem, uzrādot gala rezultātu.

Turpretim sniedzot «ziņas par mantas stāvokli» vīrs

var aprobežoties ar vienkāršu paziņojumu, no kura

sievai grūti spriest par vīra rūpību viņas mantas

pārvaldīšanā.

Tādos apstākļos virs var stipri kaitēt sievas

mantiskām interesēm un no sievas interešu viedokļa

vēlama būtu bijusi šī panta redakcija negrozītā

veidā.

Vīra rīcība ar sievas nekustamu mantu ir iero-

bežota. Vīrs nevar atsavināt nedz apgrūtināt ar pa-

rādiem sievas nekustamu mantu bez sievas piekri-

šanas; vīrs arī nevar apgrūtināt sievas mantu ar lie-

tu tiesībām. Iznomāt vai izīrēt sievas nekustamu

īpašumu vīrs var tikai uz laiku, ne ilgāku par 3 ga-

diem un neievedot līgumu zemes grāmatās.

Civillikuma pirmā un otrā lasījumā vīra iznomā-

šanas un izīrēšanas tiesības nebija ar laiku ierobežo-

tas. Tikai trešā lasījumā likumdošanas komisija ter-
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minēja šo vīra tiesību, nosakot uz 3 gadiem. Šāds

likumprojekta grozījums iztulkojams par labu sievai,

jo noslēdzot līgumu uz ilgu laiku, sieva būtu saistīta

pret trešām personām arī tad, ja vīram tiktu ņemtas

sievas mantas pārvaldīšanas un lietošanas tiesības.

Lai gan arī trīsgadīgie vīra noslēgtie īres un nomas

līgumi vienā otra gadījumā var stipri apgrūtināt

sievas mantu, tad tomēr vīra neaprobežota rīcība

šinī ziņā būtu stipri jūtamāka.

Vīra rīcība ar sievas mantu ierobežo arī 1206. p.,

kas nosaka, ka lietotājs nevar darīt neko tādu, ar ko

pasliktinātos īpašnieka, dotā gadījumā sievas, man-

tas stāvoklis.

Vīra pārvaldīšanas un lietošanas tiesības izlieto-

jamas parastās pārvaldības un lietošanas robežās; ja

viņa rīcība pārsniegtu šīs robežas, tad jāizprasa sie-

vas piekrišana. Trešo personu interesēs pieņemams,
ka šāda piekrišana bijusi, izņemot gadījumus, kad

trešās personas zinājušas vai tām vajadzējis zināt,

ka piekrišana nav bijusi, vai kad manta, ar ko virs

rīkojies, ir tāda, kas acīmredzami pieder sievai. Lai

vīra darījumi, kas pārsniedz parasto pārvaldīšanas

un lietošanas tiesību, nebūtu spēkā pret trešām per-

sonām, tad sievai ir jāieraksta mantisko attiecību

reģistrā, ka viņas vīra pārvaldīšanas un lietošanas

tiesības ir ierobežotas ar parasto pārvaldību un lieto-

šanu.

Likums prezumē, ka visiem vīra noslēgtiem darī -

jumiem ar trešām personām ir sievas piekrišana. Iz-

ejot no šīs prezumcijas, likums uzliek sievai par pie-
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nākumu, gadījumā, ja tā grib atsvabināties no darī-

jumu sekām, paziņot mantisko attiecību reģistram,

ka vira tiesības attiecībā uz viņas mantu ierobežotas.

Sis pants (CL 94. p. IV. daļa) runā pretim CL

90. p. II daļā izteiktam principam, ka virs pārvalda

un lieto sievas mantu pēc lietojumu tiesību noteiku-

miem. Izejot no šī principa, loģisks secinājums būtu,

ka sievai ir pienākums ziņot mantisko attiecību re-

ģistram tikai tanīs gadījumos, kad vīra tiesības un

pienākumi pārsniedz parastās pārvaldīšanas un lie-

tošanas tiesības, bet nevis otrādi.

lepriekš minētā likumiskā prezumcija neaizsargā

sievas mantisko stāvokli. Likums labticīga ieguvēja

intereses nostāda pirmā vietā, un sieva tādā gadīju-

mā bauda tikai regresa tiesības pret vīru.

Sievas mantas ienākumus virs var izlietot savām

vajadzībām, bet tikai tos ienākumus, kas paliek pāri

pēc ģimenes un kopīgas mājsaimniecības izdevumu

segšanas. Likums dod vīram plašu rīcības brīvību

ar savas mantas ienākumiem. Vīra vajadzības var

būt dažādas, un ne katru reizi tās būs saimnieciski

lietderīgas un nāks par labu ģimenes labklājībai.

Saprotams, ja vīrs sievas mantas pārvaldnieka pie-

nākumus nepilda pēc labas ticības (CL 1. p.), tad

sievai ir prezumējamas tiesības tiesas ceļā panākt

vira pārvaldīšanas un lietošanas tiesību izbeigšanu,

bet to sieva varētu ar labām sekmēm panākt tikai

tad, kad iestājas kāds no CL 104. panta paredzētiem

gadījumiem.
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CL 94. pants uzliek vīram par pienākumu pie
sievai piederošām ēkām izdarīt nevien nepieciešamos

izlabojumus, bet arī uzlabojumus, ciktāl to pieļauj

sievas manta. Salīdzinot šo pantu ar CL 95. pantu,

jāsecina, ka sieva var prasīt, lai vīrs pie viņas ēkām

izdara izlabojumus un uzlabojumus tikai oēc tam,

kad no viņas mantas ienākumiem ir apmierinātas

ģimenes, mājsaimniecības un vīra vajadzības. Gadī-

jumos, kur sievas mantas ienākumi būs tik lieli, ka

segs visas augšminētās vajadzības, no sadzīves vie-

dokļa nav no svara, kādā kārtībā vajadzības apmie-

rināmas. Turpretim visos tajos gadījumos, kad sie-

vas mantas ienākumi nav tik lieli, lai apmierinātu

visas vajadzības, šādai likumā paredzētai kārtībai ir

ļoti liela praktiska nozīme.

Teiktais izredzams ņemot par piemēru sekošu

gadījumu. Sievas mantas ienākumi ir tik lieli, ka

ar tiem var apmierināt visas ģimenes un mājsaim-

niecības vajadzības un pēc tam paliek pāri vēl zi-

nāms atlikums. Pārpalikumu vīrs paņem sev un no-

pērk sev dārgu kažoku. Sievas ēkām izdarāmi ne-

pieciešamie izlabojumi, bet šīm vajadzībām pietrūkst

līdzekļu. Rodas jautājums, vai lietderības labad ne-

būtu vispirms apmierināmi ģimenes un mājsaimnie-

cības izdevumi, otrkārt pie sievas mantas nepiecie-

šamie izlabojumi, un tikai tad vīra vajadzības, it se-

višķi, ja ņem vērā, ka sievas mantas ienākumi ir

liela garantija ģimenes labklājībai, kāpēc arī svarīgi

to uzturēt labā stāvoklī.

Tiesības, kas pieder pie vīra pārvaldībā un lieto-
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šanā esošās sievas mantas, viņš var aizstāvēt tiesā

savā vārdā (93. p. II d.). Vīra, kā sievas mantas

pārvaldnieka un lietotāja, tiesības iesniegt tiesā pra-

sības un atbildēt uz tām izriet no CL 90. p., bet uz

šī panta pamata vīrs varētu aizstāvēt tiesā sievas

intereses tikai kā savas sievas pārvaldnieks, bet ne

tieši savā vārdā. CL 93. p. II d. ir speciāls likums,

kas nosaka, ka vīrs var aizstāvēt tiesā sievas inte-

reses tieši savā vārdā. Šī panta otrā daļa ir civil-

procesa norma pēc būtības.

Neskaidrs ir jautājums, vai sieva pati savā vār-

dā var būt prasītāja un atbildētāja lietās, kas attie-

cas uz viņas mantu, kas atrodas vīra pārvaldīšanā.

Izejot no viedokļa, ka sievas tiesības pa visu vīra

pārvaldīšanas un lietošanas laiku paliek bez spēka,

jādomā, ka sievai bez vīra piekrišanas tādas tiesības

nav.

Vīra pārvaldīšanas un lietošanas tiesības neat-

tiecas uz sievas atsevišķo mantu. Sievas atsevišķā

manta, saskaņā ar CL 91. pantu, ir: 1) manta, ko sie-

va paturējusi savā pārvaldībā un lietošanā, dodoties

laulībā, vai ko laulātie līgumā noteikuši par atseviš-

ķu mantu; 2) priekšmeti, kas noder tikai viņas per-

sonīgai lietošanai un vajadzīgi viņas patstāvīgā dar-

bā; 3) manta, ko sievai kāds bez atlīdzības piešķīris

ar nosacījumu, to pārvaldīt un lietot pašai; 4) man-

tojums, ko sieva pieņēmusi pret vīra gribu; 5) man-

ta, ko sieva nopelna ar savu patstāvīgu darbu; 6) vi-

ņas atsevišķās mantas ienākumi; 7) manta, ar ko

atvietota iepriekšējos (1—6) punktos minētā manta.
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iz teiktā redzams, ka sieva atsevišķu mantu var

iegūt divējādā veidā: 1) uz vienpusīgas gribas iztei-

kuma un 2) uz līguma pamata. Uz vienpusīgas gri-
bas izteikuma pamata atsevišķu mantu var iegūt

tikai pirms laulības noslēgšanas. Ar laulības noslēg-

šanu sievas manta pāriet vīra pārvaldīšanā un lieto-

šanā, kāpēc sieva vairs nevar patstāvīgi rīkoties ar

savu mantu un, laulībai pastāvot, atsevišķa manta

ir nodibināma tikai ar otra laulātā piekrišanu — uz

divpusīgas gribas izteikuma pamata.

Ja laulātie vēlas panākt atsevišķas mantas atzī-

šanu arī no trešām personām, tad viņiem jāreģistrē

atsevišķā manta laulāto mantisko attiecību reģistrā.

Sievas atsevišķā manta ir sievas īpašums, ko

pārvalda un lieto sieva pati. Sieva ar savu atsevišķo

mantu neatbild par vīra parādiem.

Salīdzinot ar V. C. L. paredzēto atsevišķo sievas

mantu (27. un 28. p. p.), redzam, ka klāt ir nācis

4. pkts., t. i. mantojums, ko sieva pieņēmusi pret vīra

gribu, bet atmesta sievas kabatas jeb adatu nauda,

kā arī tā saucamā rīta balva un dāvanas, kuras tai

personīgi nolemtas.

CL 91. panta 1. pktā paredzētā laulāto tiesība lī-

guma veidā noteikt sievas atsevišķo mantu, ir ie-

vesta uz prof. Loebera priekšlikuma. No likumdo-

šanas komisijas protokoliem redzams, ka šis priekš-

likums ir sacēlis ļoti dzīvas debates komisijas locekļu

starpā. Galvenie iebildumi ir bijuši, ka tāda punkta

ievešana vēl vairāk sarežģīs likumisko mantisko si-
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stēmu, un ka skaidrības labad likumam, uzskaitīša-

nas veidā, jānosaka, kāda ir sievas atsevišķā manta.

Ja kāds apgalvo, ka zināma manta ir sievas at-

sevišķa manta, tad tam jāpierāda tas. Par to, ka ne-

kustams īpašums ir sievas atsevišķa manta, ierak-

stāms zemes grāmatās.

Vīra tiesības pārvaldīt un lietot sievas mantu iz-

beidzas: 1) uz likuma, 2) uz sievas un 3) uz vīra pie-

prasījumu pamata. Vīra pārvaldības un lietošanas

tiesību izbeigšanās likumiskie pamati ir: 1) laulātā

nāve, 2) laulības šķiršana, 3) laulības atzīšana par

neesošu, 4) viena laulātā atzīšana par maksātnespē-

jīgu parādnieku un 5) šķirtas mantas līguma noslēg-

šana.

Vīra tiesība lietot un pārvaldīt sievas mantu iz-

beidzas uz sievas pieprasījuma pamata: 1) kad sievas

manta, paliekot turpmāk vīra rokās, var izputēt vai

ciest ievērojamu zaudējumu un vīrs šādā gadījumā

viņa pārvaldībā esošo sievas mantu nenodrošina;

2) kad vīrs nepilda savu pienākumu uzturēt sievu

vai bērnus; 3) kad vīrs bez sievas piekrišanas savā

rīcībā pārkāpj parastās pārvaldīšanas un lietošanas

robežas.

Kad vīra pārvaldības un lietošanas tiesība aiz

kaut kāda iemesla izbeidzas, laulībai pastāvot, tad

laulātie var noslēgt likumā paredzētos laulības līgu-

mus. Šādu līgumu nenoslēgšanas gadījumā starp lau-

lātiem nodibinājās mantas šķirtibas sistēma. Iz teik-

tā redzams, ka Civillikumam ir tendence dot priekš-
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roku mantas šķirtibas sistēmai pret mantas kopības
sistēmu.

Likums paredz ari vīram tiesību prasīt to atbrī-

vot no pienākuma pārvaldīt un lietot sievas mantu,

bet tikai vienā gadījumā — un proti — kad sievas

parādi pārsniedz viņas atsevišķās mantas vērtību.

Prasības izbeigt vira tiesību pārvaldīt un lietot

sievas mantu iesniedzamas apgabaltiesai, jo, saskaņā

ar Civ. Proc. Nol. 38. p. 4. pktu, tās neietilpst mier-

tiesas kompetencē.

Tiesas spriedums par vīra pārvaldības un lieto-

šanas tiesību izbeigšanu, lai tam būtu spēks arī at-

tiecībā pret trešām personām, ierakstāms laulāto

mantisko attiecību reģistrā.

Vīra pārvaldības un lietošanas tiesībām izbei-

dzoties, paceļas jautājums par mantas sadalīšanu

starp laulātiem. Taisnīga mantas sadalīšana nereti

atduras uz grūtībām, it sevišķi tas sakāms par laulī-

bā kopīgi un atsevišķi iegūtu mantu. Mantas sada-

līšanu nosaka CL 89., 107. un 111. panti.

Sieva, vira pārvaldībai un lietošanai izbeidzo-

ties, saņem: 1) mantu, kas tai piederējusi pirms lau-

lības (CL 89, 1); 2) mantu, ko sieva ieguvusi laulī-

bas laikā, bet kas nav viņas atsevišķa manta (89., 1),

t. i. mantojums, ko sieva pieņēmusi ar vīra gribu;

3) no laulības laikā kopīgi iegūtas mantas attiecīgo

daļu (89, 2); 4) mantības vērtības, kas laulības lai-

kā ir iegūtas citu sievai piederošu vērtību likvidēša-

nas vietā (89, 3), 5) iztrūkstošās daļas no vira pār-

valdībā un lietošanā bijušās mantas (103. p.), 6) lau-
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Lībā ienesto pūru (111. p.), 7) pieaugumus, kas lau-

lības laikā radušies pie sievas mantas.

Jaunais Civillikums nepazīst vairs laulāto at-

šķiršanas institūtu, kāds bija paredzēts Viet. Civ.

lik. 128. pantā. Likumdevējs, izejot no uzskata, ka

laulāto atšķiršana ir pārejošs stāvoklis, kas velkas

samērā īsu laiku, nav atradis par vajadzīgu arī gro-

zīt laulāto mantiskās attiecības, radot atsevišķas nor-

mas šim gadījumam.

Par laulāto atšķirtas dzīves institūta neuzņem-

šanu Civillikumā ir izteicies senātors O. Ozoliņš.

Savu uzskatu, kā tas redzams no likumdošanas ko-

misijas protokoliem, viņš motivē ar to, ka laulāto

atšķirtas dzīves veids praksē nāk reti priekšā un

grozīt laulāto mantiskās attiecības nebūtu nozīmes,

jo vairāk tāpēc, ka netiek normētas mantiskās attie-

cības pie laulāto faktiski šķirtās dzīves; aizrādot arī

uz to, ka atšķirtas dzīves gadījumos sievas intereses

esot pietiekoši nodrošinātas, jo sieva varot pieprasīt

vīra pārvaldības un lietošanas tiesību atņemšanu.

Salīdzinot likumisko laulāto mantisko sistēmu

ar agrāk pastāvējušām likumiskām sistēmām pēc

Viet. Civ. lik., redzam, ka visumā Latvijas Civilliku-

mā paredzētā likumiskā sistēma līdzinājās Vidzemes

zemes tiesībām un Kurzemes zemes un pilsētu tiesī-

bām. Šis apstāklis ir ļoti svarīgs, jo lielai daļai Lat-

vijas iedzīvotāju šīs tiesības ir pazīstamas, un tie šinī

tiesību nozarē nekādas sevišķas pārmaiņas nesa jutīs.

Ņemot verā to, ka laulāto mantisko attiecību

jautājums pieder pie vissarežģītākiem un visgrūtā-
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kiem civiltiesībās, jo tiesiskais elements ir cieši sai-

stīts ar ētisko, un likumdevējs vien nekad nevarēs

pilnīgi atrisināt šo problēmu, tomēr ar gandarījumu

jākonstatē, ka Civillikuma radītāji ir piegājuši šim

jautājumam ar lielu rūpību un prasmi, novēršot

daudzus vecā likuma anachronismus, un atrisināju-

ši šo jautājumu saskaņā ar moderno likumdošanu

principiem.
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Tezes

1. Laulība nodibina vīra pārvaldīšanas un lietoša-

nas tiesības par sievas mantu.

2. Vīra pārvaldīšanas un lietošanas tiesības ir per-

soniskas tiesības un nav citiem nododamas.

3. Vīrs ir sievas mantas pārvaldītājs, lietotājs un

turētājs.

4. Sievas kā patstāvīga tiesību subjekta tiesības uz

vīra pārvaldībā esošu viņas mantu pa visu lau-

lības laiku paliek bez spēka.

5 Laulībā kopīgi iegūtā manta ir kopīpašums sui

generis — tā dalīšanu nevar prasīt jebkurā laikā.

6. Civillikuma 94. un 95. p. p. paredzētā sievas

mantas ienākumu izlietošanas kārtība negarantē

pietiekošā mērā ģimenes labklājību. No bērnu

interešu un ģimenes labklājības viedokļa no sie-

vas mantas ienākumiem pirmā vietā apmierinā-

mas ģimenes un mājsaimniecības vajadzības,

otrā vietā jāizdara nepieciešamie izlabojumi pie

sievas mantas un tikai tad apmierināmas vīra

vajadzības.
7. Skaidrības labad Civillikumā ievedams atsevišķs

pants, kas ierobežo laulības līgumus ar likumā

paredzētām mantas kopības un šķirtības sistē-

mām.
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