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Teesiba sinatne jeb jurlspradenčef ir speciāla zi-

nātne, atsevišķa mācība an ka tada aptver tik masa zināt-

nisko disciplina.
Mes atšķiram dabiskas zinātnes no veenas un garī-

gas no otras puses* Pretēji techniskam zinātnēm, ja-
rispradenze peeder pee garīgām zinātnēm* Teesiba zināt-

nes darba veids an aparāts atteecas az garīgo novadu*

Wlpas darba rezultāts ir domu leeta* kuru nevar ar ro-

kam taustit, teesiba ziņatne ir padota garīgo
zinatpa vispārējam liktenim* Sis stāvoklis dod teesiba

zinātnei paangstinātn vērtība* Ta ir vārda īstā nozīme

akadēmiska zinātne, kara atrodas ārpus eelas trokspa,
ārpus zarnalisma breesmām an tamdēļ paaagstinājas intre-

se eepazltees ar to* Jurispradence nav sansa matērija,
ka to parasti apgalvo, bet vipfair pilna dzīves, ta

prasa pēc nopeetna garīga darņa+ Mums vispirms jaeepa-
zistas ar teeslbu zinātņu nozīmi un nolakeem*

1.

Teesibu zinatņu eewada nozīme un nolūks.

Eevadam teesibu zinātnē ir pedagoplsķi- propedeitis&s
nolūks* Lai eepazltos ar teesiba zinātnes principeem,
vajaga tajos eedzillnatees* Katra zinātne prasa, laļ
to pilnīgi pārvaldīta,lai spēta paceltees par preeksā
stāvoša matērija; vin% prasa disciplīnas eeķšejos
sakarns peesavinat un saprast* Teesibu saprašana un pee-
mērosana dzīve ir māksla, kā to aizrādījis romeets

C c 1 s v s, - māksla darīt labu un taisnu* Un kad ju-
risti panāks šo augstāko jurisprudences uzdevumu,_tad
vipfeāmatvērsees visu kopējo teeslbu disciplīnu par-

Par enciklopēdiju agraß saaca to teesiba zinlbn

eevada daļa, karas azdevums bija dot tāda pārskata par

teesibam, jeb rādīt tāda horlcontn, kāda tēlo Geišas*

Par enciklopēdiju modernā zipā sauc eevadu teesiba

zinātnē, kurš aptver vispārējo teeslbu mācību* Musu

nolūks ir apskatīt teesibu principus savllkuma veidā,

cik tāļlnteeir atrasti abstrakcijas izvelkot pa-

matprincipus no speciālām teeslbu disciplīnām, kā ari
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principas no praktiskās teesiskas dzīves un apvee-

not tčs ao veena redzes stāvokļa* Masa zinatniskee

speķi an likamdeveja eestādes, ka ari masa teesas, pa-

stāvīgi peedalas teeslbu realizēšanas dar-

ba, Teesas taisa simmeem spreeduma deenā an tamdēļ ro-

das jautājums, az ko šee spreedumi pamatojas % Wini

pamatojas uz zinameem pamatnoteikumeem, kurus sa&ar

musu vispārējā teesiskā eekarta*

Teeslbu zinātnes eevada pirmā daļraaptver vis-

pārējo teesibu mācību, jeb enciklopēdiju moderna zina.
Pirmās saturs aptver t

i, teeslbu jēdzeena nokārtošanu;
2+ teeslbu normu rakstura izzināšanu;
S. vispārējas teeslbas problēma izpildīšanu;
4+ maclbu par teeslbu izcelšanos;
5. maclbu par teeslbu peemērosanu;
6. teeslbu veidu, kategoriju apraksta.

Eeverojct teesiba ziniba eevada vispārējo pedago-

ģisko rakstam, mēs nevaram eerobežotees tik ar vi%a

problēma izzināšana jeb apraksteem, bet gan mnms jaee—

pazīstas ar konkrētām, faktiskām an vēsturiski pastā-,
vošam teeslbām un zistemām, cik tāļu to atjauj musu rī-

cība esošee maclbu līdzekli, Preeks*speciālo juridisko

preekšmetu saprašanas mums jaeepazlstas ar konkrētam

teeslbu zistemām.

Teeslbu zinību eevada otra eetilpst pārskats
par privatteeslbām un par valsts teeslbu elementeem.

Si eevada dajķadod pozitīvus pamatnoteikumus* Bez tam

daži rakstneeķi peeveeno eevadam ari teesibu filozo*

fijn, teesisko statistiku un jaridisko metodoloģija.

§ 2.

Juridiskās enciklopedijas jēdzeens un wiņa attī-
stība.

Enciklopēdija saprotama an teek saprasta daza&i,
saskaņa ar vipas attīstība dažādos laikmetos. Tagad
zem enciklopēdijas saprot zinātņu kopējo apraksta,
jeb visu pee zinātnes peederošc ,mācība riņķi ( Lehr-

kreis). Tādā zipā encikloepedija ir pretstata atse-

višķām mācībām,* Kas atteecas az periodisko enciklopē-
dija, tad ta ir zistematisks teesiba pārskats^
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Juridiska enciklopēdija nav atsevišķa patstāvīga
zinātne, bet zinātņu kopība, kura aptver juridiskās
mācības pārskatu, apveenojot to pec īsināmaszistemas,
waj atsevišķu konkrētu arejo apskatu,
/?t<t4veida,bez kopejeem eeksejeem sakareem. Ta tad ju-
ridisko enciklopeju var saprast divējādi : i/ ka juri<*
diskas mācības pārskatu, kurš apveeno dažādus juridis-
kus preeksmetus pez zinameem principeem un pamatdomām;
jg/ka atsevišjcozinatpu konkrēto arejo formu konspekta
veida. Uz s*o*-pedejoenciklopēdijas konspektīvo raksturu

aizrāda jau vipas nosaukums ( enciklopēdija **pārskats
vaj konspekts)*; Snciklopedijas nosaukumu mes atrodam

jau vecos laikos pee Ģuintiliana, kurs šautssavu darbu p

par *
Orbis doctrinarum*. Pirmā grāmata zem nosaukuma

ir Ringelberga darbs, izdots is4i gada*
Pirmā p%c satura, lai gan ne s&m si nosaukuma,

juridiska enciklopēdija tika izdota 1545 gada no vācu

ļurista &a&us
.

Sava laika sai enciklopēdijai bija eeve—

rcjami panākumi. Pirmā grāmata zem enciklopēdijas no*

Saumuma, bet pec satura juridiskis darbs, bij Hunnius

*Encyclop&dia juris universi" ( Vispārēju teesibu en-

ciklopēdija), kurstika izdots 1658 g.

Sakot ar XVII g,s, teesiskas enciklopēdijas darbi

un vinu raksturs drusku mainijas. Mēģināja atrast kā-

du kopīgu ideju juridiskos preeksmetds. Enciklopēdisko
darbu raksturs un apmērs grozījās, skatotees pec ta,
vaj darbs bija domāts pedagogiskeem, vaj tīri zinatnis-

Eeem nolukeem.

XVIII g*s. varēja novērot divus enciklopēdijas vir-

zeenus, sakara ar valdoseem zinātņu vlrzeeneem t

1/ dogmatiski- pozitīvais virzeens, -starp tadu darbu

autoreem jāmin Kārlis Patters; B/ filozofiski- teorē-

tiskais virzeens ar Nettelblata preekšgala, zem prof*
Wolfa eespaida, tomēr bez eeksejas apveenojošas idejas.

XIX g.s. enciklopēdijas darbos radās jauns gars
zem vēsturiski- teesiskas skolas eespaida. NO XIX g.s.

sakot enciklopēdija jnpeelldzina jau vispārējai tee-

siba mācībai.
w* enciklopēdijas mēģināja radit atse

wl6Ķn zinātni atseviškeem nolukeems Tā Šellings, izsē-

dams no savas teorijas par organismu, pec kuras orga-
niskās teorijas atsevišķās daļas varot saprast tikai

pec sakaru apveenošanas, apgalvo, ka enciklopēdija esot

jāsaprot, ka atsevišķa patstāvīga zinātne, ka zinātņu
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zinātne^
Tomēr Sellinga mācība naw peepamama, jo nav eespejams
padlt zinātni, kura no veenas puses butu ka patstavi—
ga zinātne, no otras aptvertu visag atsevišķas zi-

nātnes* Saveenot visas zinātnes veenš, kura aptverta
visu zinātņu nerimi, nevar, un tamdēļ3rjāatzīst,ka var

but tikai atsevišķa zinātne* Tamdēļ ari enciklopēdija

nav uzskatama par atsevišķu patstāvīgu mācība - tai

nav nedz atsevišķu preeksmetu, nedz atsevišķas meto-

des, kamēr atsewi3ķi preekšmeti un metodes ir zināt-

ņu pazīmes*
Uz enciklopēdijas raksturu dazadi rak&tneeki skatās

da%adi

Pec Serse#evi&a domam, enciklopēdijai nav pedago*-

glsks, nav ļfropedeitiaßS nolūks* tai neesot zinātne*

iveetas* Wlns saka t

§ 3.

Enciklopedija literaturā.

I.literatuvas grupa atteecas uz teem darbeem, kuri

tika sastādīti pārskata vaj konspekta veida :

1. Lāgus 1540 g.

Hunniup - 1658 g+-,ERC%elopedia jurla univevsi*

3. VoburpT- 1640 juris pablici
privatique,civilis,driminalis*

4* Unverfarth - 1675 jurisprudentiae",
5. Stephan Putter - 1757 g. - einer

jurlstlschen Encialopedie*"
Pee II grupas needer virzeena enciklope-

disti* 6- -z^^-

111+ 11t* grupa - tee enciklopēdijas darbi, kureem

ir patstāvīga nozīme un kur enciklopēdija teek azska

tita ka zinātne zem organiskas teeiskas sko-

las eespaida t

7$ Scßelling's- 1802 g Vorlāufung Rber das aka-

-aemische Studiam*.

8. Hegels - 1821 der Philosophie
der Bechta",

9. Karpis PRtters- 1846 6*-* Bechtsvissenschaft ader

Juristische Enciclopedie und Metodologie**
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10* Friedlanders -1847 Juristisehe Eaeg/elopadie
oder System der

11* Ahreas- 1858?g - Encyclope*die**
13* #arnK6niß - 1863 g c w

15. 1856 g.- *

Pēdēji?tris autori ir Schellinga
IV* grupa - skolas enciklopedi-

stu darbig

Falks -1821 g*--Juristische Encyclopedie"
ĪSI Blub&s°r&B47gc„ancyclop(Mlie *

16* Anrens - 1876 Bndydopeldie und

Metodologie *-Xl,lsdevums 1911 g*

V. grupa aptva!?darbus, kari peelfdzlnami enciklopē-

dijas vispārējai teeslbu mācībai?
.

Merkels Ehcyclopedle,*- 6 z5#.1916 g<
H&cyclopē*dieund Metodologie der Beehts-

Vissenschaft,*
Vl*isdevs-1912 g, Pēc vip* domam enciklopēdija esot

pee veenas zinātnes peederigs mācību riņķis, kurtfteek
noskaidrots panoram-veidiga apraksta.
19* Ķolcendorfs -

*
Encyclopadie der Rechtsvissea*.

schaft m systemytischer Bearbeitung* - Vll*isdev*no
191S - 1915 gq 5+ sējuma*

I.daļtaatteecas uz juridisko zinatnu zistematiska

apraksta monogrāfiju veida; II*g& aptver teesisku

vārdnīca*
- aEncyclopadie &er Bechtsvissen-

ll* isd* 1912 gada*
Divi pedejee ir vispārēja rakstura darbi* Bez tam

mums ir_ speciāla teeslbu zinatnu eevada literatūra

moderna zipa* kura aptver vispārējas zinātnes, -

agrākas enciklopēdijas nevada*

21* Paul Krßckmann **1918 g**-*Einfuhrung ln das

Rechte*
22- Ķrvins Grtļbers- „ Binfßhrung m die Rechtvissen-

schaft",ll.iaa*l9l9 g*
Bava darba tas run€ par teeslbu zinatnu azdevumeem

attīstību, jedseeneem, izcelšanos, saprašanu un meto-

doloģijas
2S* Hedermanna - 1919 ln die Rechtvls-

senschaft"*

Wiņ9sfsadala eevadu teeslbu zinības 4 daiļasž
1*- vispārēja teeslbu mācība <*enciklopēdija;
2e- ve sturisks pārskats;



6

5- atsevišķu Juridisku preeksmetu pārskati;
praktiska dzīve*/'

24. Joseph Kohler ( * 1919 g.) V.isd.-* Binfßhrung
m das Reeht*7ī&&4 gada drukāts

* peelikuma. ir univerzals zinatneeka;
tas izdarijis darbus gandrīz visas teesibu nozarēs.

85. Ķeoders Sternbergs -

* Kinfßhrung m die Bechts—

vissenschaft.

ateecaa uz mācību par teeslbu metodēm un

avoteem;
8. d. aptver vispārēju teeslbu mācību.

25. Gustava Radbrucha -

* Zinttihrungin die RechtsvisL

senschatt*,- V.i5d.1919 g.

Uz to pašu grupu attiecaskreevu juristu darbi .

/ -

Kreevu juristi saprot enciklopēdiju moderna nozīme*,
ka vispārēju teesiba zinātni.

-„ 7t^%3T

Šai darbā dod pārskatu par teesiba fi-

lozofiju. Wipa darbs aptver mācību par atsevišķa cii

veka atteeqlDām pret sabeedrlbu, par valsti un teesiba

jēdzeena. Seršeprevidgnoteikti azstajas pret enciklopē-

dija an noladz tās nozīmi. Wips atzīst tikai tsaalbM

filozofiju un vispārēju teeslbu teoriju. Vispārēja
teeslbu mācība esottaialbu zistemas vispārējās da-

lās tņrpinajmMS t*naptverot sevi vispārējus noteiku-

mus. Seršepevigs izeet no pozitivi- konkrētām teesl-

bām un vairāk uzskatams Ķa ekonomists, neka jurists.
c?-*^

Vll+literaturas grupa aptver vispārējas teesiba mā-

cības darbus,
S7. Stammler - der Rechtsvissenschaft*.

#inš uzsver, ka tik teesiba mācība esot teesiba

zinātnes teorija; peegreez veribn az ta saucamam
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tiri teesiskam ( die reine Rechtsy%<%?/v<%- );

tas runa par teesibu valodu, juridisko konstrukciju,
juridisko metodi, eeķUstina jautājumu par pareizam tee-

slbam* Juridisko metodu mācība esot vadonis uz zināt

aisku domāšanu*

Eewads teesību zinību zistemā.

Pirmā dala aptver vispārēja teesiba mācība, otra -

speciālo teesiba māclbm+
Pirmajā grāmatā <&etruna par cilvēka stāvokli sa-

beedrlbā.

§ 4.

Cilwēka zocialā daba.

Teeslbas juridiskā zinā esot viss tas, ko cilvēki,
kari dzīvo zināmā sabeedrlbā, atzīst par savas kopdzī-
ves noteikameem* Teeslbas teek radītas un pastāv tikai

cilvēku dē,l.Teeslbas neatteecas az veena cilvēka veen,
bet az visu aabeedrlba, Teesibas paredz cilvēka daudzu*

au? Atsevišķs cilvēks nevar radīt teeslbas. la tad t * e-

s I b a s ir zināmas atteeclbas starp vairakeem cilvēkiem
keem.Tādas atteeclbas, karas pamatojas az cilvēka kop-
dzīvi,mēs saucam par zocialām */Sabeedrlbā

pate par sevi, bez noteiktas organizācijas an zoclalam

normām, karas eetilpst ari teesibas, nevar pastāvet.Cil-
veka eksistence atkaras no sabeedribas* Cilvēks, pat
no vēstariskā veedokļa skatotees, ārpas sabeedribas

nav domājams* Sabeedrlbā, sabeedriskais stāvoklis, ir

cilvēka pazīme. Daži rakstneeķi tomēr aizstāv

hipotēzi par izolētu cilvēka. Pee teem peeder ari $er*.

šapev&es*Wips apgalvo, ka cilvēkam ir īpašības, ka pee-

mēraßļ pašaztarešanas instinkts, knrs gul fiziskās un

garīgas dzīves pamatā.
Cilvēka zoeializacija tagadējos laikos ir neiolee-

dzams fakts.

Nevar eedomatees tagad cilvēku, kurš bata izolēts

ņo sabeedribas an karam nebn ta tās sabeedribas īpaši-
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bas, kura vips atrodas. Sawas psichiskas prasības cii

vēks var apmeerinat veeniĶl tikai sabeedrlbā*, turpretim
fiziskas prasības gan vips var apmeerinat ari izolēta

stāvokli. Cilvēka fiziskas un garīgas Īpašības ir tee

faktčri, caur kureem radās sabeedrlbā.
tika Izteikts antropocent&sks uz—

skats, kurs cilvēku nostādija visas pasaules centrā*

Wina peekriteji uzsvēra, ka pasaule eksistējot cilvēka

dSpr,vips**esot pasaules valdinaeas. Antropocent&sma mā-

cību apkaro zinatneeks Spinbza, aizrādīdams, ka cil-

vēks nav vis gasaules centrs, bet tikai pasaules dala,
atsevišķa parādība vispasaules parllibukopība. Antro-

pocent#inmm nesakrīt ar izolācijas teoriju, kura iz-

eet pastāvīgām elpām ar dabas eiementeem

deķ pasuzturesanas un pasalzsardslbas.

5.

Cilwēka prasības un wajadzības.

No cilvēka f i z i s ka m pa m a t p r a s i -

bā m atkarājas vina fiziskā eksistenze. Pirms Šo_
fizisko prasību apmeerinasanas **aveedomajama garīgā
apmeerinasana. Tikai labos arējos apstākļos ir eespe—

jams apmeerinat g ar I g a_s p r a s 1 b a s. Zem

tādām prasībām, zocilalā zipa, saprot trūkuma nepatī-
kamo sajutu, kara ir saveenota ar trukumanovērsanas
centeeneem.vagnera domas t Samērā ar cilvekaqār4<*ās at-

tīstības peeaagšana, paaagstinajas ari eksistences mlm

nimnms,- beidzamas robežas, arpas karam sākās dzīves

fankcijn pamazinaŠanās. Līdz ar cilvēka fizisko an ga-

rīgo prasību apmeerinasana parādās ari z o c i a 1 a s

p r a s I b a s,- sabeedilski centeeni, ko Hugo Gro-

tius nosauc *_P&r cilvēka

vēlēšanos stātees sakarā ar citeem cilvekeem. Cilvēka

sabeedrlskee centeeni pamatojas nevis tikai uz dzimuma

teeksmēm, kuras sastāda pāreju no psichiakeom uz sa-

beedriskeem centeemeem, bet pamatoj.es uz cilvēka kul-

tūras teeksmēm. Cilvēks, kurs pra-
sa pēc savas līdzdarbības, ar kuru vips doma nodro-
šināt savu fizisko un gartgo prasību apmeerinasanu.

Sabeedrlbā, kā līdzeklis, tagad pārvēršas par nolūka*
Cilvēks meklē sabeedrlbu an vipam ta ir vajadzīga*
Sabeedrlbā cilvēks atrod ne tik veen savu fizisko an
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garīgo prasību apmeerinajuma, oet ari avotus, no kureem

verd atkal jaunas prasības. Žocialas sabeedribas eksl

stenoe un ar to saistītās sociālās prasības atstāj no-

teiktu eespaldu uz individaelo prasību sfēru* Sis cc*

spaids parādās caur to, ka sabeedrlbā noteic, kāda vei

dā jaapmeerina lndividaelās prasības*,Pilvēka garīgā
pasaule rodas zem sabeedribas'eespaida.

§ 6.

Sabeedrības jēdzeens.

Sabeedrlbā ir indivīdu kopība* Beens pats cil-

vēks nevar sastādīt sabeedrlbu un but tanlv&ns pats*
Ncpeeceešama ir ari kopēja interese, ar kuru teek apmee
rināti atsevišķi indivīdi. Tomēr ne katru indivīdu ko-

pību ar vipa kopējām intresem var saukt par sabeedrlbu;
peemeram, publika koncerta zāle vaj auditorija vel nav

sabeedrlbā, - vipai trūkst sabeedriskas_apztpas; indi-
vīdi ir un jpaleek izolēti. Intereša kopiba aav jāatzīst
par sabeedribas veenigo pazīmi. Bez kopējām interesēm
tomēr sabeedrlbā nav domājama; sabeedrlbā ir nepeeēae-
sama interešu sadursme*

Zinatneeks Zimmels saka, ka sabeedribas kopībai ir

jabat vērstai uz eekšejo objektu. Individueli kopējais
nolūks sasneedzams tikai canr kopēja darba, kopējeem
centeeneem, kuri dod eekšeju apmeerinajama atsevišķeem
sabeedribas loceķjkeem.Sabeedribas pazīme pastāv
sejās interesēs, kuras ir vērstas uz līdzdarbību; līdz-

darbībai jabut pastāvīgai( peemeram, ugunsdzēsēju) sa-

beedrlbā! ir pastāvīga nozīme, jo vina darbojās ar zi<*

namu nolūku). Tikai pastāvīga interese uzmudina uz tā-

lāku kopēja anteresl* Neveena sabeedrlbā nav domājama

arpns valsts, bet var gan bat sabeedribas, karas apvee—

no vairākas valstis ( vidas laika pilsēta saveenlba

Hanza)*Sabeedrlbas locekļa savstarpējās zimpatijas ne-

spēle nekāda loma*

Jheringa mācība par Sava darbā Nolūks tee—

Jherings paskaidro, ka sabeedribas pazīme esot

zināma kārtība, kara nodrošināta ar normām an notei-

kumeem un ari ar cilvēka pašaizstāvēšanās dzinu* Cilvēku

masa, daudznms, neesot veens vesels, bet atsevišķu in-
divīdu zuma. Sabeedrlbā neesot cilveķa daudzums, bet ap—

veenota zociala organizācija* Atsevišķas preeksmetas
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apvennojot rodas kāda jauna manta, bet cilvēki bez ko-

pēja nolūka un idejas paleek tee paši atsevišķee cil-

vēki, tikai daudzskaitli* Tāpat ka nams atšķiras no ak-

mepu kaudzes, tā sabeedrlbā— zociala kopība atšķiras no

neorganizēta indivīdu daUddzuma. Jherings pastrīpo,ka
sabeedrlbā ir zociali organizēts cilvēkamdaudzums*

Ka saite esāt indivīdu savstarpēja papildināšanās va-

jadzība. Jherings definē sabeedrlbu, ka indivīda sa-

beedrlbā eekārtošanas an apmeerināšanas forma.-
*

Pie

Organisation des Lebens durch aad ftirandere** Sabee-

drlbā esot neveen atsevišķa cilvēku kopība, bet kopība,
kura japangstina līdz pastāvīgam, ar dzīvi apgādātam,
subjektam. Sabeedrlbā ir teeslbu zabjekts, morāliska

nolaka zabjekts.
Sabeedribas zociali- jaridiskā jrakstara izpētīša-

na daz*adoslaikos ir izgājasi no dazadeem veedokļeem.
Ir azstādltas dažādas teorijas par sabeedrlbā t 1/ me-

shaniskā, 2/ organiskā*, S/ materiāla an 4/ psichologiaka
mācības par sabeedrlbā.

§ 7.

Mechaniskā mācība par sabeedrību.

Mechanika- mācība par ķermeņu kastlba an līdzsvara*
Sabeedrlbā, pec mechaniskās teorijas, esot mākslīga,
mechanisks radījums, kurg** ceļas no cilvēka apzinīgas
gribas dcl labākas kārtības uh brīvības nodrošināšanas*
Sabeedrlbā esot leels un ar nodomu patvarīgi sastā&fts

mechanisms, kurš sadalāms savās eepreekšejās sastāvda-

ļas. Tada mācība pamatojas uz to, ka cilvēks varot pastā-
vēt ari ārpus sabeedribas- izolēts cilvēks. Mechaniska

mācība aizrāda, ka sabeedribas nolūks esot cilvēka dzī-

ves nodrošināšana; sis nolūks sasneedzams ar_kā&u zo-

cialu ilgumu ( contrat- zociāl), sastādītu pēc civil-

teeslbu parauga uz cilvēka apzinīgās gribas pamata.
Mechaniska mācība par sabeedribas pamatu uzskata val-

sti; sabeedrlbā sakrīt ar zināmas teritorijas eedzlvo-

ta#eem* Tāds uzskats attīstījās XVII un XVIII g.s. sa-

kara ar mechanikas un fizikas panākumeem. Radās vispā**-
rejs mechanisks pasaule^uzskats, kas visas pasaules

parādības izskaidroja pec mechanikas likumeem— liku-

meem par atameem. Sis mācības peekriteji ir dabiskās
teeslbu skolas sekotāji, ka peem.HuKo Orotius

. Me-

chaniska mācība turpinājās lihds xiXg.s., kad radās
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vēsturiskā teeslbu mācība un zocldlogijas zinātne.
Mechaniskojaaclbu par saĶeedrlbu jaunāka laika uztur

franču zinatneeks Fouiiie
.

Pret mechanisko mācību par sabeedrlbu jau vispirms

sakāms tas, ka viņa nesakrīt ar vēsturi. Tāda līguma,
ka cilvēks ir veenojees pareet no dabiska stāvokļa uz

sabeedrlbu, nav un nevay bst bijis; jau pate līguma ide-

ja paredz valsts pastāvēšanu, jo tikai valsts varētu

līgumu aizstāvēt. Līgums var rastees tikai caur aabee-

dribu, bet nevis sabeedrlba caur līgumu* Teeslbas, ka

eekārta uzskatama par veenu no sabeedrlbas arējam pa-

zīmēm* No %i veedokla— līgums var but tikai sabeedrlbas

aekas, bet ne vipas pamats, ka to maca mechaniska mā-

cība. Pec sis mācības vispirms bijušas teeslbas un ti**

kai līguma radugeea sabeedrlba. Bez sabeedrlbas

varot dzīvot tikai mezopis. Mechaniska mācība saeetas

zināmas robezaa ar vēsturi tai zina, ka pnsi mezopl
mechaniski atrodas zināmos aabeedriskos sakaros, saka-

ros aizstāvēšanās pret arejeem kopejeem eenaičnee

keem. Se tomēr cilvēku pamats nav teesisks

līgums, bet cilweka zocialais instinkts. Ir gan ilgumi,
kurus valsts nevar uzturēt; tos zināmā kārta var pee-
lldzināt starptautiskeem llgnmeem. Bet tas - izņēmums.
Mechaniskas mācības pamatdomas pastāv eeks"tam.**kapee
sabeedrlbas radīšanas cilvēka dabiskais instinkts

atkāpjas saprašanas preeksa."**

§ 8.

Organiskāmācība par sabeedrību.

Pretēji machaniskai mācībai, organiskā mācība pee—

Ildzināma sabeedrlbu organismam* Sabeedrlbā janoskai

drojot ar anatomijas vaj fizioloģijas reālo analoģiju.
Tāda analoģija izteicas sabeedribas augumā un attīstī-

bā, sakarā ar sabeedribas sarežģīto uzbūvi, funkcijām
un funkciju diferencēju. Darba sadalīšana varot būt ne-

veen organismā, bet ari sabeedrlbā* Sabeedrlbai, tāpat
ka organismam, ir dota spēja āttlstltees caur saveem

eekšejeem spēkeem; sabeedrlbā mirst tāpat kā organisms.
Berunam pret organisko mācību ir metodoloģisks raksturs.

Metodoloģija- problēmā izzināšanas metode peelaiz"anālo—
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Giju ka izzināšanas un paskaidrošanas līdzekli. Gree-

gbtees pee organisma analoģijas, jānoskaidro vis-

pirms, kas pateesibā ir arganisms. Aizrādot uz to, ka

organisma pazīme ir dzīve, mēs neko nepanākam, jo ne-

zinām, kas dzīve ir. Pēc organiskās mācības sekotāju

domām jautājums negrozās ap to veen, ka sabeedrlbā ir

organisms, bet ka organisms atšķiras nojmechaņisma.
Sd mācība vēl nav noskaidrojuša. Atsevišķām suninām,
kura eetilpst organisma, esot atsevišķa patstāvīga dzī-

ve* tomēr nevar apgalvot, ka vipa butu tik patstāvīga,
kāga ir atsevišķa sabeedribas locekļa dzīve. Nevar iz-

vest viscauri analoģiju Btarp sabeedrlbu un organismu.
Sabeedribas robefas ir nenotelMas, tamdēļ mes runājam

par sabeedribas amorfiju- formu trūkumu; organismam,
turpretī ,

ir stingri noteiktas robežas*

Organisma teorijai tomēr ir zināmi nopelni* Wi%a

vispirms i&zstājaa pret mechanisko mācību un peelaif
sabeedribas eekšejo attīstīšanos. Mechaniska mācība at-

raida vēsturisko spēku peemēroŠanu sabeedrlbai* Orga-
niskās mācības preekŠstāvji t angļu zinatneeks Speneers

( The study of zociology"), franču filozofs Renē Wēr*a*,

bijušais Austrijas ministrs, rakstneeks Alberts

Schefflers
. Darba kodols pastāv eeks bioloģijas reālas

analoģijas peemēroŠanas pee zocialām parādībām.
seko franšu filozofam Comte. Pec Schefflera domam, zo-

cialais ķermenis uzpem citus organiskus un neorganiskus

ķermeņus, ka uzbūves materiālus. Visaugstākais orgāni
skals radījums - cilvēka ķermenis pārvēršas par aktivu

zociala ķermeņa sastāvdaļu. Pec Schefflera zocllao ķer-
meni sastāda personas no veenas un mantas gp otras pu-

ses. Wisveenkaršaka zociala veenība esot ģimene, kura

esot ta saucamā, zocialā ķermepa Šuhipa. wipš atšķir pa-

sīvu elementu- tautas un aktivu - personas, cil-

vēcīgo indivīdu. Organiskā mācība attīstījās XIX g.s.
zem Schellinga un Krauzes eespaida. Wēl tagad vipu uz-

tur Spengers, Worms un vācu filozofs Wundts.

9.

Wispārīgais teesību jēdzeens.

Wārds teeslbas - ka techniski- jēdzeens,
peeder vispārējai valodai un nevis juridiskai veen. No-

saukums- teeslbas teek leetots ari augstākā nozīme, kā
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taisnība .
Ar

„
teeslbam* apzīmē neween teesisku noteiku.

nu, bet ari teesisku pretenziju - pilnvaru ( Anspruch).
TeesTbas juridiskā zinā stāv pretim teeslbām augstākā
nozīme- kulturelām teeslbam. Teek runāts ari par revo-

lūcijas teeslbam. Zem teeslbām var saprast ari teeslbu

radošo subjektu- varu. Par te csl b a m sauc ari

teeslbu literatūru, zinātni un katru teesisku eekārtn,
bez kuras cilvēku sabeedrlbā nav domājama. Z v b j c k—

tiv ā s teesl ba s - teelska pilnvara- preten-

zija, kura peešķirta zināmam zubjektam, personai. 0 b -

jekt iv a s teesl ba s - teesiski noteikumi,
normas vaj eekarta. Agrāk šos divus teeslbu jedzeenus
tik daudz lai gan starpība starp vipeem ļo-
ti leela. Uz to sevišķi aizrādīja vācu profesors Berg-
boms - 1881 g. savā darbā Jurisprudenz und Rechtsphi-

lpzopie" ( sollen- durfen}. Greeķu waloda stingri at-

šķir teeslbu zubjektivo un objektīvo nozīmi. Ari an-

ļgļuvalodā zubjektivās teeslbas apzīmē ar vardu -

right, objektīvās - lav.

Objektīvās teeslbas - likumi, zubjektivās teeslbas-

vara, kura iztek no objektīvām teeslbām un kura aiz-

stāv tePsisko eekartu. Sakara ar teeslbu jēdzeena at-

tīstību rodas filozofiska rakstura problēma.Lai atra

stu noskaidrojama jēdzeena nozimi, mums jāatrod kāds

zinatniskis veedoklis, pee kura vislabāki peeturētees,
lai jēdzeeuu pavestu zem vispārēja jeb augstākā pamat-

jēdziena. Jāatrod noskaidrojama jēdzeena pazīme, sa-

līdzinot to ar glteem jedzeeneem, kuri ari ir padoti

ķopejeem vispārejeem pamatjēdzeeneem. Teeslbu jēdzeens
ir sāreŽßitSjĻbet ari vikāra Varatrast zināmas pamatzl-
mes. Augstāka teeslbu jedzeena, gēnus proximum", pa-
zīme pastāv vispirms eedomā par kaut ko normativu, no-

teicošu, kādu abstraktu noteikumu* Ar šādu pazīmi tee-

sTbas atšķiras no visam fiziski manāmām leetām; tee-

slbas ir abstraktas. Pee augstākā teesibu jēdzeena pa-

zīmes peeder eedoaa, ka tee normativee noteikumiat

teecinami uz cilvēka organizāciju un arejo izturēšanos;
caur so teeslbas atšķiras no noteikumeem.

Pee nozares radošam pazīmēm differentia spe
cialis" peeder pazīmi, kura paskaidro to īpašību atse-

višķo kura raksturo zināmo teeslbu nozīmi,
TeesTbas ar stādīt pretim praktiskeem dzīves nosacīju-
miem. Uz šo atteecas ari filozofiskā problēma par to,
ar kādu spēku un autčritati teeslbas darbojas ka saisto-

see noteikumi cilvēku darbam. Tas raksturo teeslbas, ka
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obllgatorisķus noteikumus par cilvēka darbeem. *cc
teeslbu nozares peeder ta speciāla pazTme, ka tee-
slbam ir zināms saistošs obligatorisks raksturs. At-
bildi uz jautājumu par teeslbu obligatorisko rakstu-
ru atrodam mācTbā par teeslbu izcelšanos un teeslbu
spaidu raksturu. Pec vispārēja pārskata par teeslbām
jānoskaidro atsevišķas teeslbu nozares.

§ 10.

Teesību objektiwā nozīme.

Katrā sabeedrlbā jabut zināmai organizācijai,
kārtībai, pee kuras japeeturas sabeedribas loceklreem.

Tada kārtība noteic sabeedribas locekļu savstarpējās
atteeclbas, kā ari_atteeclbas pret pašu sabeedrlbu.
Cilvēku savstarpējās atteeclbas gamatojas uz zocialo
dzīvi un vipas mums jaapspreez^pec tam normām, kuras

premtas no zocialas dzīves. Tādus noteikumus, ar kureem

teek nokārtotas sabeedribas locejclu atteecloas, sauc

par zoci a 1 ā m nor m a m vaj zocialeem no-

teikumeem.cilvēku fiziskās un psichiskās prasības pee-

speeZ'tos kaut ko darit deļ šo prasību apmeerināšanas
Ja cilvēks apmeerinātu sis prasības patvarigi, bez

kaut kādas kartības, neeevērojot savu līdzcilvēku in-

tereses, tad celtos sadursmes starp atseviš%reem sa-

beedribas loceķļeem. Atsevišķam cilvēkam tā tad jāat-

sakās no to prasību apmeerināšanas, kuras naw saveeno-

tas ar vispārējām interesēm. Lai_ apmeerinātu citas pra-

sības, kuru realizēšana netraucē sabeedrlbu, nav va-

jadzīgs sevišķas atļaujas. Zocialas normas noteic cii-

wēku darbus un izturēšanos -„ norma agendi." Tāda ccc**

ša organizācija parādās pirms mazākās sabeedribas jeb

saveenlbas, peemeram, ģimenē, kura ar laiku attīstījās

par leelaku sabeedrlbu un beigas .par valsti. Kartība,
kura guļ sabeedribas pamatos un noteic cilvēku attee-

clbas sava starpa, ir mcc r a kārtl b a, jo
vi%a var iztikt bez elpas,tamdēļ ka saskan ar cilvēku

pazīšanas pamatnoteikumeem* Tadu kārtību mēs saucam

par objektīvam teeslbām. Objektīvas teeslbas ir zināma

teeslbu nozare, zināmu zocinlu normu kopība- „

Ari profesors Garšis paskaidro objektīvās teesTbas ka

meerlgu agendl",- kura noregulē cilvēku
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paapa eeļg. caur Bariem wM

?f* 5- ? P6es*4tit*s. Zem teeslbām mes sapro-tat tītai Vēsturiskas, faktiski esoSas teeslbas, konkre-

i?g *°2?**t^*?*<"*,***"*A***ay, *aj fantastiskas teesīū
Bas. Zem likUßeem jāsaprot aeera kartība.

*r* citi rakstneeķi. Prof.Merkels na-
gkaidro objektīvas teeslbas sekoga kSrta:
slba nozīme esot kada zināma virzeena līnija, noteikumi
karš nosaka sabeedribas locekļa darbības formu. Objektī-
vas teesibas rada kārtību, aprobežo atsevišķo sabeedrlbam
locekļu varas sfēras vipu savstarpējai atteeclbas; tamdēļ i
teesibu nosacijyaeem ir robežu noteikumu raksturs.

Merkels atšķir 8 objektīvo teeslbu principus?
1/ k a_h r t i b a s_ p r i n c i p s - teeslbas

nosaka cilvēku savstarpējās atteeclbas; -."
<g/ B 3 & v i3a a 3 pJ* i n c i pa - teeslbas ap-

robežo cilvēku savstarpējās varas un gribu sfēras un dod
vineem eespeju attīstīt savas intereses;

-

r a princi p s - uz kara pamata tee-
slbas novēra konfliktus starp cllvēkeem un nomeerina iz*,
cēlušas interešu sadursmes*

Jheringa ļoti veenpusigl definē*objektīvās teeslbas.

Vips uzskata valsti par veenlgo teesibu avota. Teeslbu ob-
jestiva r esot ta spaida normu kuras-darbojas
zināma *.<tlsti* Jherings uzskata valsti par veenlgo teesiba

radītajā* Objektīvo teeslbu prasības esot ; f/ normas un

8/ %b norma realizēšana caur spaideem. Tā ka walsts eaot

spaidu tad ari veenlgl esot teeslbu

Normas saturot eekšejo teesiba formu, spaidi & ara**

jo ( 4,
Nolūks teesrhas **ļ

_

īsāki definē objektīvas teealb&Sa

Wi%š atšķir fbrneio un materiālo veedokļas* No -for^ela

veedokļa objektīvas teesibas esot vispārēja griba,'uz to

aizrādot mācība par teeslbu izcelšanas No mate-

riālā weedokļŠrqbjektiwas teeslbas eaot dzīves

izvēšana y reallze Pec sātura

objektīvās teesibas varat paskaidrot sekoši % vlprasdod
interešu sadursmju gadījuma noturetees

zināma kurs bee%i rodas pats no sevis eerada-

ma ceļa, caur sabeedrlbā darbojoseem spēkeen. Tādos gadi-
jeenos t#3glbu ugdswußs ir uzturēt kārtību. War but

dilumi, kad cilweku intereses nav saneerlnamas, tad te

ir jaeejaucas valstij( ro^aega
likuma apgka esot pavēlēt, alzleegt, atļaut un
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SodTtļ).Saistot objektīvo teeslbu formelo un materiālo

veedoklng objektīvās teeslbas ir, pēc Dernburga domam,
ar kopēju gribu uzturēta sadzīves atteeelbu kārtība.

Prof. Sohms definē objektīvās teeslbas savā &*rßā

+,Institutionea* gadi t_atsevigķi cilvēki dzīvo caur

morālisku likumu izpildīšanu, tauta-zaur teeisku likumu

izpildīšanu* Stiskee likumi teekot izpildīti no atse-

visķeem cilweķeem, teesiskee lißumi- no tautas. Ob&ek-
tivee likumi- tautas dzīves likami* Teeslbas pārvēršot
Ķautu par ekonomiska, darba spējīga korporāciju. Objek-
&igas teeslbas esot varas eekarta dē* tautas gribas.Sohms ir spaida teorijas gi-ioas.

...
BierlinKs saka, ka teeslbas objektīvi- jaridiskā

zlpa esot normas, noteikumi, kurus sabeedrlbā dzTvojo-
gee cilvēki atzīst par saistošiem sabeedribas.

paskaidro, ka teeslbas esot cilvēku ārējas iz-noteikumi, kuru nolūks ir kopēju interešu re-
Objektīvās teeslbas nenotelg cilvēku izčarē

sanog eekŠejAs atteeclbās. Teeslbu nolūks ir nokārtot
cilvēku savstarpējās ārējas atteeclbas.

. Teeslbu augstākais nolūka ir cilvSKu kop-
dzīves nolßks vispāri

,
TeesTbas ir veena no sabeedribas

pusēm, tamdpr teeaību augstākais noluTtssakrīt ar sabee-
morālei an reliģijai jāpalīdz veikt

levuma cilvēces kultureļo dzīves uz-

v
Siiaētiskam uzāewumam kalpo ari teeslbas. Sakara

ar Šeem usdewumeem nolūka saprot katra

ka d,%Twesun Fabeedrlba3"nocrgani2eSKnos un interešu no-

drošināšana, ajJvaka interešu nodrošināšanu.
pe<anx<itapee teeslbu pazīmēm galvenā

ta tiesību naļuku viņš*uzskata sabeedriskas
dzīves notelkuMM nodrošināšanu,
'is jo ne viss,to.konusa tosa-

uzdevums, butu uzskatams par sa-

beedriskas dglves noteikumeem.Zocialais vi-

sums, zocialā sabeedrlbā objektīvās teeslbas del*sa-

%u interešu apmeerlnašan&s. Sai nolūka katra zociala or-

ganizācija prasa drošu varK_par arējās pasaules objekteea
- ļļar cilwekee& un par leetasi.Objektīvas teesTbas ua

gtada noteikumus, zem kureem vipag ansarga un aizstāv
.

intereses un gribas sfēra. Ar teesisko noteikuma

izpildīšana rodas no teeslbām atzīta un apsargāta varas

<3tarar.Sovaras sfēru mēs ari saucam par teeslbam, cik
tālu viņa teek atzīta un apsargāta no teesiskas eekartas.
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varas sfēru, kura ir garantēta no teeiskās eekartas

un peeder atsevišķam subjektam, sauc par subjektīvam
teesibam.

§ 11.

Subjektiwās teesības.

Dzīve dod mums slnamu labumu vērtības mušu pras&-
bu apmeerlaa#anaie No juridiskā sls vērtības
ir teeslskl labumi ( Reohtsgut). Uz to aizrāda zināt*

neeks Biadinas Die Normen und ihre Uebar-

\. t .

Teeslskā eekarta regulē* atsevišķa cilvēka dabls-

pee-sķir vipam_ zināmu rīcības brīvību,
eerada zināmu varas sfēru, teeslbas zubjekti-
va* nozīme, jo viyfas ir saistītas ar zabjektu- teeslbu

nesenu* Zubjektlvas teeslbaa navazskatamas tikai kg
konkrēta prasiba, pretenzija zināmu peenākumu izpilidiv
saaa. Nevar sacit teeslbas ir tikai tur, kur vi-
ņas korespondē Zināmu.teeslbu teeslbas
pastāv neatkarīgi no juridiskas pretenzijas. Nevar ari
apgalvot, ka ar zubjektivamf teesībam ir saistīta katra
laikā apmeerinajana pretenzija. Ja nav konkrētu preten-

nevar teikt ka aav ari zubjektlvo teeslbu. Tee**
siska pretenzija nesakrīt ar zubjektlvām teeslbām.Tee-
siskā pretenzija rodas tikai tad, ja kada treša persona
traucē mušu teasl&as. Atteeclbā uz īpašumu teesTbām,
vipa pastāv neatkarīgi no kaut kādam prasībām*

Wispā*r zubjektivaf teeslbas nesakrīt ar subjektīvo
pretenziju. Priv. lik. 807 p, nosaka !

var izleetOL savas teeslbas neatkarīgi no citam

personām* Realizējot zubjektlvas jķeesTbaš no citam per-

sohām neteek prasīta preeks tam atļauja..Ja trešās

personas traucē Ipāsneeka teeslbas, tad Ipasneeks var

izleetot peeskirto zināmo pretenziju. Uz to aiz-

rāda mHsu privatlikumu 897 pants.
Blspār pretenzijas^nesakrīt ar zubjektlvām

teesibām; tikai obļigatoriskas teeslbas teesiskā pre-

tenzija gan sakrīt ar obligatoriskam Ja,
kreditors aizdod naudu debitoram, tam pea

der zināmas prasības no debitora ( priv. 1ik.3566 p*).
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Pec BavinAy domam bat^obllgatorlakas teealbaa

%pbļ6ktlwam teealbāk-

praalba i*bd[aa un tāda ala? obli-

gato*4sķ*a teeslbas sakrīt pec Sawlßjļ/
obllgatorlaJļĶO teeaTbu izpildlßanu vare*ta prasīt tikai*

pec atteeels& atgādinājuma* Tikai tai ģadijumaĻ ja pra-
alb&a ir noteika termips% wipas ir jāizpilda bez atse-

višķa atgādinājuma*
Psc ausu likumeea, obllgatorlakaa teealbaa sa-

krīt ar teeslsko pretenziju* AttecTba uz obllgatorlakaa
teesībam teealekā pretenzija rodas līdz ar atteecl-

gaa zabjektlvaa teealbām* Eeetispa pretenzija rodaa tl%

tad, kad zubjektivāa teeaibaa teek traucētas*

Zubjektlvas teeslbas nevar paskaidrot tikai ka no

teegiskaa eekārtas garantēja griba waj atļauja, ka vi-

pas Identiskas ar drikatesana % darfen )*
Orlbu valdība ta tad nav zubjektlvo teeslbu kodola,

ka to domāja un vina peekriteji* Pac

vlaa domam zubjektlvaa teeslbas iztelcotees vara* Tee-

sloas psc aava eekSeja kodola Ir gan

juma, bēt tikai tik taļ&E, cik %i vara peeaerota zināmam

intrea&m* Nevar apgalvot, ka teesībam pte&ņlt zināma

vara* griba, bet jaeevero, ka tāda Wara gan aaveeaojaa
ar zibamam teeaibaa*

JherlņKA ,domām, teeslbas eaot interese, clir

tahlu wipas aizstāvētas vaj apsargātaa 30 valata.

peaeļEir teesībam intereses rakaturu* Intereae esot tee-

slbu kodols* Zubjektlvaa teeelbas vlpgpaskaidro, ka

no teeslskāa eekartas aizstāvētu interesi* Teeslbas

kalpojot Zināma ekonomiskam nolßkam* Jheringu definē-

jums šaurs* Teeslbas nav izsmejamas nolūka veca; viņu

kodols ir zināma varas spelj** Jāpastrīpo, ka teeslbu

nolūks gan ir interese, bet viņu kodols - vara, Tee-
slbas vai* pastāvēt pat bez atsevidpam interesēm un ir

ari tādas latereaea, karaa neeeeet #abjektivās teesl-

bas*

Repelberßera definē zubjektivaa

teeslbas, ka, no taesiakās eekartas atzTth vara dal at

zīta interešu apmeerlnāsanas,

,
Tāpat zubjektivaa teeslbas aaprot ari Jelliaeak&

*

Tipa caka ja cilvēka atteaclbas pret SreJaEleel
t&m teek atzltaa no teeaiskās tad tādaa attee*.

clbas pārvēršas par teeaiskam atteečTbaa, no karam iz-

cepas zubjektivaa teeslbaa* Pac JelliaoXa domam, zabjek-
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tivās_teeslbaa esot no objektīvam teesībam atzīta ua

aizstāvēta gribas kura ir ve"rsta uz labuma jeb
uz cilvēciskam iateresem. uribas vara esot zubjektlvo
teeslbu formālais elements, bet intereses, az kuram

griba teek vērsta, esot zubjektlvo teeslbu materlejal*
elements, Tidā zipS Jellineka

definšzlja sakrīt ar arof. Darnburaa definaeiln-Jelli**

aeks aaka,ka teeslbas esot no veeaaa

un varēšana, ao atrās- atlaušana ua drlkstesaaa* Pret to

uzatSJaa prot* gaekceras.aizrādīdama* ka teealbaa aa

tur aevl vairāk* nek& tikai atļauja. Ja likama dod

kreditoram teeslbas az peeaakuma prasībām, tad 11-

---ķama peveea atjaaj realizēt dotāa teealbaš, bet ari

ņejadava zināma vara un apeju vinaa realizēt. Sakara

ar to, Dernbnrge paskaidro zubjektlvas teesTbas, ka

dzīves labuma dalību,
kura pe<?sĶrirta atsevišķam sabeedrlbaa lozekjķam no teesi-

skae eekartas* Pec vļna domam, zubjektivaa 'teeslbas ne-

esot tikai gribas? drlkstešana (Wollen-d3rfen) V3fen,bet
viņas esot Rpā&ret& laeta dzīves labuma zi&āĻ

Orlba teorija Ir*pārak šaura* Ja vīna butu pareiza,
tad nepilngadīgam personām nebStu teeslba, Jo vipSm
Kav gplbasg tas tomēr nav peepemams. Waras un gribu

teorij*. peeteekoal apmeerinošaa rezaltataß; viļpa
definē subjektīvas teeslbas tikai ka vara vaj griba*

te uzstājas, ka jau teikts, Jherlags. TeeaH*

baa eksistē* ne tikai dcl varaa peedavas*anaa, bet gan
deĶ cilvēces interešu aizstāvēšanas. Tikai gribu teorija
uzsver varu ka teeslbu kodolu* Pec Jheringa -

kodols esot interese.
Jāpavēro tomēr, ka zubjektivaa teesTbaa nav vee-

nigaia līdzeklis interešu aizstaWb#anal, ka to aizrāda

Jheringa. Normu ekalstehce nedod neveenam cilvgkam par
labu likuma atjauju vaj pilnvarojumu realizēt Bavu griba,
pz ta paša likuma pamata rodas veenam cilvēkam pret
otru konkrētas prasības. Apsardzība caur normām veca ne-

rada zubjektivas teesTbas; vlpa nav identiska ar zub-

jektlvo teeslbu konkrētam PreekčTtam vdjadzl*-
ga atsevišķa konkrēta pilnvara, kuru var peeskirt objektī-
vas teealbaa, objektīvas normas.

TadSl Bpekeerns pastrlhto. ka teesiako normu eksi-

stence veen nedod privātam personām varu vaj
patatavlgi realizēt eavu gribu, bat preektf tam, lai so

varu vaj gribu realiz&tu. ir vajadzīga zināmas personas

atļauja, kurai caur teesisko peesķirta
ļga vara - pilnvara.

Tezl, ka teeslbu apsardzība cfmr idgntiaha
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ar zubjektivam teesībam, neatzī&t visi rakstneeki,

atrod, ka teesl6& pretenzija esot te**
aiskS norma forma*.TeesļjkS*ArlkstSSana, %S

atjaušanas sekas, esot pßc savas arējās formas tā naga*
tiva fakta pozitivais izteiceena, ka zināma cilvēka

izturēšanas neruna pretim pozitīvai teesiskai normai.
Wing uzstājas pret to, ka zubjektivaa teeslbas nest*
krīt ar teesisko pretenziju. Pec Bierlinga domam, zub-

jektivaa teeslbas,no veenas puses, esot teesiska pre-

tenzija, zem kuraa vipšTsaprot teeslbas uz citu dar-

beem. 1a tad zubjektlvas teeslbas esot teeslbas uz kaat-

kādu citas personas darbu, peeme*ram,ipašneeka pastāvo-
šas teesTbas uz kādas leetaa leetošanu#

Gribu teorija uzskata par zubjektivo teeslbu kodo-

lu - atjauju, jeb no likuma nodrošinātu brīvību. Bet

gribas teorija pretrunu tai zlpā, ka brīvības

eerobefojums esot eedomajams tikai pavecu so

pretrunu sevišķi aizrādījis Blerlings. Pec viņa mācības,
subjektīvam un objektīvām teeslbām esot imperatīvs rak-

stura.

Gandrls visi rakstneeki uzstādījusi savas teori-

jas par zubjektivo teeslbu jedzeena attīstību. Jauna-

kee rakstneeki apveeno teeslbu varas elementus no vee-

nas un interešu elementus no otras puses.

P*c Merkeja . zubjektivaa teeslbas esot zināmam

Interesēm no likumā peesļplrtavara.
Bekers paskaidro, ka zubjektlvas teesTbas esot

Interešu apsardzība, kura rada gribas aaru.

Regelsberģers definē zubjektivas teeslbas kā varu,

depratzītu interešu apmeerinašaiias.
Rnekcerus— zubjektivas teeslbas ir no teesiskas

eekartas peedavata vara dĢļfcilvēcisko interešu apmee
rināsanas..

Caurskatot visas šis definlcljas_nākam pee sle&zee-

na, ka attesclba uz zubjektivām teeslbām, eksistē*2 teori-

jas i ,

1/ 0 r i b v teorija, kuru aizstāv n*,.

+
Pec viņu domām, zubjektivas teeslbns egpt gribas

vara, kura no teesiskās eekārtas. §1 defini

ctja protinepeeteekoša; us to ir aizrādījis Jherlngs
un ari citi rakstneeki. Griba esot ne juridiskls jedzeena,
bet psichologiskls moments, ar kuru nevar paskaidrot
teesiskās atteecibāe.
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8/ I *re % 3 ap kurn uzstājas Jhe
ringa. Wins definē zubjektivas teeslbas, ka no likumeem
aizstāvētas intereses.

Profj aizrāda, ka tāda definīcija esot

zubjektivo teeslbu apraksts, bet ne teesiska definīcija
Jheringa sava definīcija runājot tikai par teeslbu eko-

nomisko, bet ne par juridisko nozīmi.
Jaunāka laikā prof. mSginajis uzstādīt

jaUnu teoriju par zubjektivam tiesībām. Wina darbs iz
nāca lsli gadā. Zubjektiw&s teesTbas esot teesisks no
teikuma atteeclba uz tām personām, no kurām pretenzija
atkarājās.

Kehlsens runa par atteeelbān starp cilv§keem un

zināmam teesiskām normßh,bet ne starp atsevišķām perso-

nām. Tāda kārta teeslbas paskaidrot nevar, jo vlxas pa-

redz atteecībās starp cilvekeem no veenas un teesiskgm

normām no otras puses^

BBhlers aizrāda, ka definīcija satur sevī

ju. Muhlers paskaidro zubjektivas teeslbas kā no tee-

siskās eekartas peedāvātu waru vaj valdīšanu, kura paa-
krīt veenam subjektam atteecība pret otru. Wipa darbs

izdots 131% gadā*.
Pēc vispārēja pārskata par subjektīvām un čbjek-

tivām teeslbām jāatzīst, ka objektīvām teeslbām kora

sponde atteeclbā pret zubjektivām teeslbām.- Zubjek-
tivas teeslbas, t.i. vara, kura teek peedāvāta no tee-

siskās eekartas atsevišķam personām.
Pec sawa noluhka zubjektivas,teeslbas ir līdzeklis

cilve*cisķo interešu apneerināsanai* Jherlngs, pa-

strīpo, ka %Mbjektiwās teeslbas esot interese, samaina

tasību nola&u ar teeslbu saturu. Int teeslbu no-

lūka* bet teeslbu saturs - vara? Interese esību
"

sātt;rss u3 ālzrāda tas, kā"var pastāvēt ari tassl&as

bez intereses. Tas princips izteikts mušu privatlikunu
874 p t*, Citā*k personām ir aizleegts traucēt īpadheeka
teeslbas neskatotees uz to, wnj īpasneekam no trau-

cēšanas celtos kādi zaudejuni, waj ne, neskatotees ari

uz to, vaj vigam pee tam butu Ja katrs*

gadijūgā bu3u Japeerāda interese, tad Ipasneeks neva-

rētu izleetot savas ieesī&as
, jo to ( Interesi)

ne veennar waratu peerādīt* * ,

Musu privatlikumu 87% p, .

p, t A 1., k .-7

kapi'ir brīv rakt grāvjus un -ja..-. i^skatotees
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az to, ja ari atņemtu u&eni caur to savam kalmi-

paia* Ipašneeks haw speasta dot attaianojunu citu per-

sonu preekša, nav speesta peerādlt katra konkrēta

Aijeenā savaa intereaes. Interese nav subjektīvo tee-

slbu saturs
,

bat gan nolūka* Zubjektivās teeslbas ir

no objektīvam teeslbām, teesiskas eekartas

kura izteicās geašos konkrētos, atsevišķai personai

peagĶirtos, pilnvarojumos*-Teeslbas, ka tādas, nav &o-

lukse Teeslbas neeksistē teeslbu de,3T, viņas nenes savu

nolūku pašas sevi- teeslbas ir cilvēka un nevis

Cilvēks teeslbu d3Ķ. ari visi teesiskee noteiku-

mi un pavēles teek Izdoti ae_de*Ķ pavēlu izdoša&as un

musu ētisko prasību apmeerināšanas ar teeiskām fankzi-

jāga, bet f*an dē% musu ekonomisko prasību apmeerināša-
nas* Teasihās ir ari,sava etiskis no kura at-

karājas teeslbu eeksejais spēks, bet mes apa-

ram apgalvot, ka teeslbas ētisko pra*
slbu apmeerinag'anas* Peem*, teeslbas uzleek paradneekam

par peenākumu izpildīt līgumu 43a de*l ētisko prasību
āpraearlnāsanās, ne dēļf ētiska gandarījuma, patikas, bet

gan dājf materiālo, saimneecisko interešu apmeerināša-
nas*

Tas atteecaa ari uz Mas sodam

sagšas ne de*3rmusu ētisko prasību apmierināšanas, bet

dē*X valsts interesēm, deļl politlskeem nolūkeem - masa

īpašumu drošības* Objektīvo teeslbu nolūka, kā jaa zi-

nāma, ir atsevišķa cilvēka an sabeedribas apsardzība,
interešu apmeerināšana; taa pats sakāms ari apr zabjek-
tivam teealbām. Abu teesiba nolūki sakrīt*

. teesiskā vara vērsta nvveeg

interešu* apmeerlnāsann,bet tai varai jabat spē-
jīgai apneerināt cilvēciskās intereses, Pee vipa teori-

jas, ta vara, kura eetilpst zubjektivās teesTbļts* tee-
siskā zubjektiwa rara, sadalās 3 kategorijās t

1/ Wal d c sT& s teeslbas - karu tee-

siskā vara ir vērsta az zina&u objektu - leeta vaj
personu, t.i* uz to, lai novērsta citu darbu eespaida
uz musu leatn( valdošām teesTbām peeder
galvena kārta, 1 c c t i c kā s -

I pa Š v m a tee-
slbas.

r-r<?t*3Kijaa-vara kaut ko prasīt no citeem, peem.
zināma" d * izpildīšanu, vaj atturēšanos no kāda dar-

by, Us pretenzijām, galvenā kārta, attee-

*iltoriska s te c s i b a s.
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kuras iztek no obligatoriskeem llgumeem*
S/ Parv c i d o an a s teeslbas, karas peeder

pee zubjektivās teeslbam an dod nams varu grosit zinā-

mas atteeclbas- teesiskas vaj faktiskas dzīves atteeel*

bas* Tādas teeslbas eetilpst teesiskā vara, kara

sta az teesiba izcelšanos vaj atuelsann* Atteeclbu gro-
zīšana var notikt ar vaj pret ma&a griba*

īeeslba pārveidošana ar masa griba var notikt tā-

dos gadljeenos, ja mes izteicam kadu griba, noslēdzam

kādu akta, peem*, ja mes apstrledam citu per-
sonu teeslbas* Ari bez musu gribas var notikt atteecl-

bu pārveidošanas, peem., pec zināmas personas nāves

teek atklātas mantošanas teeslbas un līdz ar to nbteek

atteeclbu pārveidošana*
Teeslbas nav kāda, no cilvēka varas neatkarīga, vara.

pamatota uz abstrakcija, ka to savā laikā uzsvēra da

biskās skolas preekšstāvia Hugo Grocius.

Grociusa mācība nav peepemama, jo mes zinām, ka tee-

slbas ir ceešl saistītas ar praktisko dzīvi*

§ 13.

Teesiskee peenākumi.

Teesiskā vara, kā tāda, jāstāda pretim teeslskeem

peenākumeem. Veena cilvēka teeslbām mes stādam pretim
otra cilvSka taesiskos peenākumus, kuri var but vispā-
rēji un speciāli* Už visparejeem peenākumeem atteecas

galvenā kārtā* peenāķama atturetees no

traucēšanas; tas pastāv leetisļfnvaj valdošu teeslbu

nevadā. Speeialea peenaknmi pastāv atteealba az no-

teikta objekta- preekšmeta vaj persona* Tāda ir peena-
kams izpildīt obligatoriako peenāķama pret konkrēta per-

sona. Speciālo an vispārējo peenāķama kombinācijas at-

rodam ģimenes teeslbas* Katras taeslbas korespondē zi-

nāmam peenākamam, tomēr ne katrs peenāķama xar koae-

apondet teealbām*.Atsevišķām valata an citam politiskam
eestadem ir peenaknmi, peem., aabeedrlbas aizsardzība

un bet tomēr mes nevaram konstruēt zabjeķtivās tee-

albaa, kuras varēta korespondēt tādeem atsevišķeem pee-

nāknmeema Valsts peenākumeem ir pablisks rakstura an teem

nekoresponde teeslbas*

Teesiskā peanakuma preekšmets ir noteikts darbs,
vaj atteikšanās, atturēšanās go zlnameam darbeem.
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Atturēšanai np darbeem peelldzinama ari ceeŠana* Zinā-

mos gadījumos ari CseŠana war but peenakuma praakšmeta

peem*,ceeat uzbrukumu* Ja ar zināmu izturēšanos saistī-

ta zināma teesiska paspSle, peea., ja kreditors nepro-

testē vekseli, tad nevaram runāt par peenakuma neizpil-
dīšanu, jo kreditora negrib izleetot savas teeslbaa*

Butu nepareizi apgalvot, ka kreditors ir speests prote-

stēt vekseli, ka tas ir vina peenākums* Ja to pa-

dara, tad tikai zaudē represa Neesības; vips ceea"caur

to* Bet ja ar vainīga izturēšanos ir saistīti zaudēju-

mu peenākumi, atlīdzības peen&kumi, tad varam runāt par

teepisku peenākumu* Ja peenākums ir salstošs, tad līdz

ar to ir izteikts, ka atteeclgals pretējais darbs ir

aizleegts un_ga vlpa izpildTšanaa jāatturas. Par atta-

rSšanas peenakuma neizpildīšanu valnigo var saukt pee

atbildlbaa*^
Atsevišķu mācību par teeslskeem peenakumeem uz-

stādījis veens ao dabisko teeslbu skolas preekšatāv-
jeem (HiristlansVolfs ( 167* - 1754 g.) sava darba 3

*
Jup gaturae metodico sclentio per traatatum*.

Wins, ka ari <kļ/t atšķir pilnīgās
normas no peenākumi atteecotees

nevia uz t*wvie*B, bet az taisnība. Pfe Wolfa domām,
pastāvot trīs peenKkumu nozares *

1/ peen&kumi pašam pret sevi;
2/ peenākumi pret citām personām;
5/ peenākumi pret Deevu*

Uzstādot prncipu Papildini pata
sevi?*— Wolfs māca, ka no moralea peenakumeem iztekot

teesTbas* Teeslbas nevar pastāvēt bez peenākama, tikai

peenakums ir teeslbu avots. Teeslbas ir cēlušas no pee-

nākumeem; ja nebūtu peenākumu- nebūtu ari teeslbu. N6

peenakuma *
Sollen* iztekot teesTba

*
DErfen*. Katram

cilvēkam esot paŠuzturesanās peenākums un līdz ar to ari

teeslbas uz atteecigo līdzekļu izleetosaßu. Pec Wol#a

rāclbas, peenākums esot galvenais teeslbu pamata*

§ 13.

Objektiwo teesību atteecības pret zubjektiwām tee-

sībām.

Te mes varam, galvena kārta, peetnrētees pee Jelli*
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neka mācības. Apskatot atteeclbas starp zabjektivām
un objektivam JeļAl4#.#.-.nāk pee sl#dzeena, ka

atsevišķu cilvēku griba vara ātteecotees uz vispārēju
publiska griba.— Ciktāl dzīves atteeclbas atzTas tee

siskā eek&rta, tiktai viaas parwraam par taesiskām

atteeclbām, no kurām cepas zubjektivās teeaTaaaz pēdē-

jās izteicas I/ griba un B/ zināmos labumos, kuri

stādami pretim gribai; objektīvās teeslbas, turpretim,
parādās, kā vispareja-_sabeedrTbas griba. Objektīvās tee-

slbas var paskaidrot ka vispārēju griba, zabjektivās-
kā varu, kā viņas Izteikšanu Jeb izvešanu dzīvē.*. Gr-

ibēt mevar vispār, het tikai kaut ko. Ko var gribēt, tas

ir jāapsargā teesiskai eekārtai, teesiskas eekartas pee-
nākums- apgādāt un apsargāt gribas preekšchmeta. ilkal
teesiskā eekarta gada individuālas Z3B3ektivqs teeslbas.
Gribas preekšmets, taa, ko var gribēt- ir labums* Kas
objektīva zipā ir labu&s, tas zabjektivā zipā pārvēr-
šas!par Interesi. Interese, pec Jellineka domām, ir
labuma atteeciba uz cilvēku nolūkeem*

J h c r i n g a aizrāda, ka tīra gribu teorija
nav peepemama. Teeelßkai eekārtai vispirms jāapsargā
cilvēces gribas vara; tikai kad teeaiskā eekarta atzīst

un aizsargā zināmu labumu vaj interesi, m§a varam runāt

par aizsargātu,cilvēces gribu vaj vara. Pec Jellineka

zabjektivaa teeslbas Ir gribas vara, aizsargāta no tee

siskās eekartas, pee kam vipa nērsta az labuma vaj zi-

nāma interesi^

Teorijā rodaa jaatajamaģ vaj zabjektivaa teesibāa

radaaāe pirms objektīvām teeslbam, jeb otrādi*
Pec "&ernburKadomām zubjektivās teesTbas radās

pirmā objektivam teeslbam; pastāvošee likumi atvasināti

nē? Subjektīvām teeslbām abstrakzijas ce*tā*Objektivās
teesTbas esot zabjektivo teesiba sekas* viņas tikai ap-

sargājot vaj grozot zabjektivaa teeslbas. Modernajā tea-

siskajā dzīve tomēr valda pretējs nzskats - ka tikai

objektīvas teeslbas rada zubjektivās teesTbas. Uz to

aizrāda jaunākā laikā izdotee likumi, peem., Latvijas
1920 S*lS zeptembra likums t Wala**Westn,Na 115ļ par uz-

vārda mainai Pec peevesta likuma*pirmā panta Latvijas

pilsoņeem atjauts dibināta eemesla deļrmainit uzvārdu.

Tagad tikai liķpms rada zubjektivās kuras

agrāk nav bijušas*

_

Uzskats par zabjektivo teesiba izcelšanos no objek-
tīvam teesibam paskaidrojams jaa az pašu zubjektivo tee-

siba jedzeena Ja paskaidrojam zubjektivaa tee-
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albas no, jaņ

no tam iztek, ka teesiskai eekārtai vajadzēja bat

eepreekš. Tam peekrlt ari Regelsbergers. Wipa uzstājam
nret ta*nbarga mācība. aizrādīdams, ka pirms objektīvam
teeal&Sß bijuši dabiska brīvība,dabiskas teeslbas, ka-

ras peemerojāa cilvēku darbībai ārpus sabeedrlbas.

Dabiskāa atteeclbas gan pārvēršas par zubjektivām tee-

ainām, bet tikai pateicoteeB Babeedrfbaa gribai, uz

objektīvo teealba, Jeb likuma pamata* Zubjektivās
albas var raateea tikai pec teesiska"s eekartas, pec tam,
kad objektīvās teeslbas jau galīgi nodibinājušas.

BlerlīnKs peeturag pee Oanbarga teorijas, ķa

z&bjektivaa teeslbas nav atvasinātas no objektīvām tee-

slbām; objektīvo teeslbu normas eaot subjektīvo tee-

alba iztelcejaa an tamdēĶ mav varējušas bat pirms zub-

jektivām teealbaa.

MĀCĪBA PAR TEESISKEEM NOLIKUMEEM.

14.

Normu teorija.

Norma juridiski nozihģ ir nolikuma, noteic,kas
muma jādara. Normu teorija no attl-

atija prot* No civilteeslbu normas

Apskatīja Bierlißgs .BierlinKs

teoriju",t+i. viaa aaavera, ka teealbaa sastāv tikai

no imperativeem* paveļam, nollkumeem. Ar laiku radās

Šai jaunai teorijai ari peekritāji. Viņas kodols apm*

aeko%a* teeBlakee noteikumi, vaj normaa im-

peratīvos, tamdēj vieaa teealbaajsaatevot no nprmām;

viaa, ko nevar atvasināt no normām, nepeeder pee teesī-

bam, jo tikai normas rakataro teeslsko atteeclba sa-

tura. Normas satur aevl t 1/ atzltaa teesiskās pretem*

zljaa, atzītu vara aa 8/ peenākumaa. Katra norma it kā

paredzot adreaantā ag adresāta.

Pee imperatīva teeslbām no svara esot taa, lai

norma bata atzīta par eemeela, da% kara likumam ir

aalatoŠa spēles* Baiat*a*aia eemeslia neatkaraa no tam,
vaj taa ir apakaidrojaha ar likuma, ar aabeedrlbas

vairuma griba, viaparējām ētiskām idejām, bet Katra

zipa, p9e imperatīva teorijaa, teealba funkcljaa
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pastaw aekšTtam, lai anrobezotu patvarību pao vispārejeem
likumeam un vajadzlbav apālda If

repreaalijaa,
Teealbaa paredzot divas gribu sfēras - veenas perso-

nas griba lai būtu aizsargāta no pret viņu vePatāa otras

personas gribas* ladapf,p3c Blerllnga domgm, teeaisKls

neatkarīgi no teesiskās eekartas;
tikai aprobežojumi rodas no No tāda eeskata iz-

tek, ka vlae, kaa nav aizleegta - ir atļauta* ladeTrtee*

siskais likums pee aava kodola īr pārkāpuma aizleeguma*
Pee Bierlinga domām, teeaības nav aaprotamas k% impe**
rativi vaj normaa, no kurām atvasināta teesiskā

Teesiskā vara esot pirmais moments un normu uzdevums

ir aizsargāt teesiskās varas sfēras no traucejumeem,
Vac&N uzstājas pret to, ka visa, kas nav aizleegta,

ir aizrādīdama, ka, ja valsts teašam ko aiz*

leedzamu tad tiķai tade%, ka vīna am&t-

rod peeteekosajpamata deļrsodīšanas, vaj altu teeslsßß

seku peedraadesanas* Tomēr valsts ari nesankcionē tā-

du darbßs_ja neatjautam, bet maize ari naaizleegtam
dArbam trukat valata atzīšana? sankcija, tad vips to-

%er nav uzskatams par atjautu* Nemoraliska darbu valsta

geatJTauj,Jo,taa neaaakan ar valsts pozitīvo gribu, bet
formāli vips gan nav aizleegta* /

Pee imperatīvu teorijas paaturaa ari

apgalvo, ka normas esot imperatīvi noteikumi, IĻjĻkums
nedodot tikai teorētisku paskaidrojumu par to, kaa aiz*-

leegta, un kas atjauts. Likuma akta un tam&4&

likuma satura esot gribu objekts* Sl, imperatīvu teorija
pārāk veenpusTga, jo teesiskee nolikumi sastāv neveen

no normām, imperativaem vaj alzleegumeem, bet ari no

atveļam un peedavajušeem Normām tamdel stā-
dami pretim tādi teesiski nolikumi, *url satur sevi ne

aizleegumus, bet atvēlēs* Un tamdēļ jāizšķir jautājums,

*&j teesiskee nolikumi bez normām u% araveīemsatur se-

vi ari atļauja nn pegdāvašann.
Atteeciba uz so jautājumu ļr uzstādīta jauna teori-

ja -*pee d ā v a a**an a š teori ja *, ku-

ras peekriteji_ir imperatīvu teorijas pretinaaki. &ernlce

saka, ka katra teesiskā Nolikuma Varot atrast gsņ^pa-
vēli vaj aizieegumuļ gan ari atjauju. Peem.. svešas

mantas aiztikt ir jo ipaŠneekam ir dota at-

mantu atprasīt. Katrām teesībam korespondē pee-
nakums un otrādi* Tade*j/,kurleeta pozitīvo
vSaturisko tbeisķo eekartu, varam atvasināt teeslbas
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no peenākumeem un peenākumus ne teeslbām. Pret imperatī-
vu teoriju uzstājas ari tee rakstneeķi, kureem likums

esot tikai loglskis teorētiski* spreedums par peenākumu
un ne paveleavaj aizleegami* Tāda teorija tomēr nav

asskatama par peeteekoša*
,

Bierlinga ka , peesĶirot cilveL

kam varas sfēru, tas esot neapstrīdams

fakts, bet tāda atjauju vaj peedāvajama teeslbas varot

izvest dzīve tikai - caur imgerativeem.
Pec prof* Bnekceras domam. teesTbas satar aevT i.

zināmas preekšrakstas, kari azleek zināmas iztaresanas

peenākumus, zināmus darbus vaj attur3š*anosno darbeem.
Teesiskee nolikumi neizsmeļrasnormās.

Savā laikā* Valdības Vēstnesi* bij eeveetots se-

košs rīkojums No Vidzemes un Kurzemes ir aizleegta
izvest dzīvas lopas az Latgali f I d.).... par sa rī-

kojuma neizpildīšana vainīgajam draud 50da....( II d.)**
Rīkojumā izteicas zināms aizleeguma, noteikta norma.

Aizleegumu satar sevT rīkojuma pirmā daļra,otrā dala

izsacīts peedraudejams, aizrādīts, k&das bn*ssekas par

rīkojuma pārkāpšanu* Otra cita az-

leek valsts eestādām par peenākumu sodīt vainīgos —

sankcija, jo vina it kā sankcionē* apstiprina to, ko

noteic rīkojuma pirmā da]ra*Katrāpilnīga teesiskā noli-
kumā normu teorētiķos preekŠrakstos izšķiram primāros
un zekundaros nolikumas; pSdejee satur sevTsankzija,
Sankcija no veenas puses adresēta uz vainīga, no otras-
uz valsts administrācijas vārda.

,Modernos likumos nav primāro normu,
sūras nosaka, kas cilvēkam jādara, jo vipas jau sapro-
tamas pašas par sevi. Deeva 10 baugli satur sevi ne
tik veen ētiskas normas - bet ari juridiskas likumus,
kuros tomēr par sodeem nav minēts ne vārda. Sodu noteik-
šana nebij ari vajadzīga, jo katram ebrejam jau it labi

bija zināms, ka pec bausļfupārkāpšanas vina sagaida
nāves sods; turpretim, māsa tagadejee kriminallikaml

runa tik par nozeeguma sekām. Romeešu likumi satur sevi

normas un sodu sankcijas. Musu likumos neteek runāts

par normām, bet tikai par sodu sankciju; ka izpemumi .

Ir tikai policijas rīkojumi, kuri izdod jaunus preeks-
rakstus. Vipos teek runāts tikai par normām.
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15.
Pilnīgeekesiskeenolikumi.

Katris pilnīgs teesisks nolikums satur sevi pa-
vēli vaj preeksraksta un aizleegumu- preekšraksta,
kursf kaut ko darīt, vaj aizleeguma,
kas uzleek cilvēkam par peenākumu no kaut ka atte^Kk—
tees.

-

Pilnīgs teesisks nolikums vispirms sadaļas pri-
māros un zekundaros nolikumos* Primaree nolikumi aiz*

rada uz teem darbeem, kuri stāv sakarā ar no likuma

aizsargātām interesēm* M&su Privat likumu 5658 p. uz-

leek debitoram par peenākumu atdot kreditoram no ļipa
aizpemto naudas sumu, Primaree nolikumi dod preeks-
rakstus, nemaz nerunājot par sekām* Tādi nolikumi var

iztelktees ari negatīvā formā - aizleegumos. Sekundā-

ros nolikumos paredzētas primāro nolikumu pārkāguma
sekas un vipi vērsti pret vainīgo, pret to, kurs dar-

bojas pret normām* Zeķundaree nolikumi atrodas neveen

kriminal, bet ari privātos likumos* Sekundaree noliju-

mi greežas pee valsts administrācijas un peeprasa vai-

nīgā sodīšanu, pee vajadzības ari spaidu Krimi-

nāllikuma 453 pants nosaka sakas par slepkavību* Pri-

maree imperatīvi tagad, modernos laikos, neteek iz-

teikti, jo vipi jau ir saprotami pas'ipar sevi. Pri-

māros imperatīvus mes_atrodam, galvenā kārta, polici-
jas preeksrakstos, ka ari musu privatllkumos. Peem.,
aSsu*privat likumu 45&1 pants ir primāra rakstura impe-

ratīvs; ta paša panta otra nosaka sekas, kuras

dratidpar pirmās daļas neizpildīšanu* Wip% nosaka se-

košot špNlkniaunļ jatura zem uzraudzTbas;supu nodarī-

tais zaudējuma ous Jāsamaksā supa TpaŠneekam."
Katris pilnīgs teesiskis nolikums tahlak

sevi bez imperativeem ari atvēlēs vaj peedāvāsanas no-

likumus. To eeskatu aizstāv ari Knakcarus*WipŠ aizrāda,
ka teorētiski gan varētu peeyemt tādasleesloas, kuras

sastāv veenlgi no imperativeem, pavēlēm, bet no prakti-
skas puses yemot- tadl nolikumi varētu noteikt veenT—

gi peenākumus, bet nevarētu nosacīt teeslbas zubjekti-
vā nozTme"- pretenzijas, pilnvarojumus. Atveļtruuzde-

vums ir noteikt atteeclgas prasības, peešgirt zubjek-
tivās teesTbas. Katram pilsonim var pavēlēt izpildīt
teesisku prasību peenākumus pret citām personām,pret
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dotu vipam eeapej?! izleetot tas teeslbas, kuras iztek

no aitu parsonu peenākamaam* To waram noskaidrot ar

atteecigeem likumu panteem,kuros noteikta atteeclga pra-

sība, kura korespondē nolikuma zabjektivaem peenākumeem.

Peem*,privatlikumu 3872 p.nosaka, ka pārdevējam pārdotās
precea ir nekavējoši jānodod vipu pircējam. 3658 pants
uzleek debitoram peenākumu atdot kreditoram no vina aiz-

lemto nauda* Ta tad teesiskee nolikumi nesatur tinai im-

bet ari atvēlēs an peedavājumus* Konkrētas,

spēkā esosee likumi neveen pavSl vaj aizleedz, bet ari

peedāvā un atvēl un dod cilvēkam eespeju izleetot tee-

slbas, kuras istek no citu pdrsonu peenākumeem*
Nolikumus, kuri satur atvēlēs, peedāvā zināmas tee-

slbas sauc par pee d ā v ā s" ā n a s no 1 i k v

meem*
,

Pee nollkumeem peeder ari 1 pa g v -

m a te asT b v lika m s, aizleedz,
traucēt Tpasneeka teealbaa, bet dod viņam eespeju pilnī-

gi valdīt par sava Ipasama. Privatlikama 871 pants -

-peeder pee peedavajnma noliknmeem, kari tagadējos moder*

mājos likumos eepem galveno veeta. No atvČles izeet pee-
nākums.Peedāvajnms eet pa preekaa pavēlei lcĢiskā, bet

ne zistematiakā vaj laika zina* Teesiba nese*jam (fpa&-
neekam) ir dota zināma vara, zināmas teeslbas, tadaJ2T
citam personām ir alzleegts tāda, kas runātu

pretim pirmās personas teeslbam. 8e mēs rāmajam par
atwelam un n* par

§ 16.

Nepilnīgee teesiskee nolikumi.

Nepilnlgee teesiskee nolikumi paši par sevi aega—

tarāna praa&Žrakstus, ne atwelas, ne imper&tivaa. Wind

eegaat teaslaku nozīmi tikai sakara ar pilnlgeem ņall-

kumeem* Teeslbas, psb Enekcerus m&cTbaa, esot tikai tas

darbbjočals spēks, izteicas dzīvei - ist

Racht, velches virkt,* saka Jherings.
Uz nepilnlgeem teeslskeem nollkumeem atteecas ;

1/ tādi nollknmi, citi teesiski nolikumi teek

paskaidroti, pārgrozīti, vaj atcelti* Masu prlvatlikamos
ir vesela rinda nepilnīga nolikuma. Peem., masa privat-

30
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likumu 3831 pants nodaka, kas jāsaprot zem pirkša-
nas un pārdošanas līguma ( teorētiska zinātniska de-

finīcija). Nepilnīgi teesiski nolikumi sastopami

privatlikunos - sakara ar viņu attīstīšanos. Sasto-
pami viņi ari pandekti&tu darbbaļ ka

un c.Nepilnīgi teesiski nolikumi paskaidro,
kādos gadījumos pilnīgee nolikumi peemērojami, kā-

dos ne; viņi var ari eerooežot pastāvošos pilnīgos no-

likumus. Privtlikumu 116 pants eerobe&o vispārējo li-

kumu,kurš atļāva mantas dāvinājumu ( starp viru un

seevu ). Mepllnigee n&likumi S/ ari atceļ vaj pār-
groza pastāvošos nolikumus. Peem., 1919 g. 9.decembra
nolikums atceļ eepreekšejo kreevu likumu par nodokļeem
no naudas kapitaleem; 1920 g. 15. marta Šis nolikuma

atkal atcelts, pee tam skaitot no tks pašas dās-

nas ( 9.X11.21 g), no kuras viņš' tika aevests. Jāaiz-

rāda, ka Šis ir gan izņēmuma gadījums.

Nepilnīgeem nolikumeem 4/ citāda nozīme vispār nav

patstāvīgas nozīmes; viņi tikai aizrāda uz citeem pil-

nīgeem nolikuneen. 5975 priv.lik,pants neeeved pat-

stāvīgu nolikumu, bet tikai aizrāda uz citu pantu. War

aizrādīt, ka pee šāda panemeena peeturas vācu privat-
likuni. 1903 g. pants aizrāda uz 11 citeem panteem,-
Pee nepilnlgeem teesiskeem nolikumeem peeder ari fik-

cijas un prezumpcijas ( praesumtio).

§ 17.

Fikcijas.

juridiskā ziņā, ir teesiskas konstrukcijas, līdze-

klis, ar kuru pasludina par esošu tādu faktu, kurš

nemaz nav bijis* Privatlikumu 901 pants nosaka, ka,

ja persona nav bijuse atbildīga, bet labprāt eestāju-
sees procesā, tad tomēr teesa var dot spreedumu par

tādu personu, Prof. Bierlings paskaidro fikcijas kā

teesiskas normas, kuras atsaucas uz citām normām tāda

veidā, ka viņas greezas pee fikciju lldzekļeem. Fik-

cija esot preeksstats ( eedoma ) par zināmu preekš-

metu,neskatotees uz to, ka mēs saprotam, ka Šis preeks-

stats nesaskan pilnīgi ar faktiskeem apstakļeem. Fik-

cija nav zinātnes pašnolūks, bet ta ir, ka jau minēta,
tikai konstrukcijas līdzeklis. lādas fikcijas atroda-

mas ari citās zlnatne"s t dabiskas, mechaniskas, ma-

temātikas. Tādas dabas parādības, kā saules uzlekšana
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un ir fiķcijās#. j.o tās atkarājas ao musu eedo-

mām, viņas ir tikai zipaml preekslstati. Pēc Bitrlinga
mācības, fikcijas galvenais novads esot juridiska

sona, ka teeslbu zubjekts* Fikciju ceļa esot eespSjams
daudz ko noskaidrot, peem+, juridiskās personas rakstu-

ru. Prof.Wind%eid savos pandektos aizrāda, ka par fik<

cljām jārunā tai gadījumā, kad likums peešķir zināmam

faktam tādas sekas, kādas butu bijušas, ja kaut kas

btītu, kas pateesibā nav, jeb otrādi, ja kaut kas nebū-

tu, kas pateesibā ir* Prof. Prdmaņs savā darbā par vee-

tejeam likumeem aizrāda,ka mes runājam par fikcija, at—

teeclbā uz gribas izteikšanu, tādos gadijumos, kad li-

kums zināmu gribu akteem peeskir jau izdarīta darbaT

sekas, lai gan pateesibā izteikta griba vēl

noteiktu sledzeenu par to,ka griba būtu virzīta uz šā-

du darbu* Musu Privatlikumu 5110 pants apstiprina to,
ka pilnvarota veetneeka darijums ir saistošas atteeci—

bā uz pilnvaras devēju. 4437 pants runā par gadījumu,
kad veetneekam nav atteecigās pilnvaras, bet viņa dar-

bība var &ut saistoša,* ja pilnvaras devējs pēc tam to

apstiprina. Priv.Lik. 2946 pants aizrāda, ka nepiln-
varota veetneeka darbi ir salstoši tādā gadījuma, ja

aizstāvamā persona peekrlt nepilnvarota veetneeka da-

rījumam. . *

Privatlikumu 2948 pants peelldzina
( peekrisanu ? pilnvarai un viņas sekas atteecibā uz

pasu sakumu. Fikcija gadījumā pastāv
ka likums peelldzina pilnvarai, atteecina

pilnvaru uz pasu sākumu un peeš'ķir at-

pakaļejoša speķa.- Mes nākam pee sledzeena,'ka fikci-

ja ir tikai juridiskas konstrukcijas līdzeklis; ar

palīdzību teek radīts stāvoklis, kursš butu bi-

jis, ja zināmais fakts butu noticis. Līdz ar to ir ari

sasneegts tas, ka, peem*, pilnvarota weetneeka rfciba

ir saistoša preeks aizstāvamās personas, neskatotees

uz to, ka viņa na# devuse go paša sākuma.

Privatlikumu 158 un 159 panti peelai% fikcijas tadž

ziņā, ka atzīst laulibu ari tādos gadījumos, kad viņas
nemaz naw bijis* Fikcijas uzdevums ir paplašināt juri-
diskās normas pāri par viņu eepreeksejo nolūku, mīk-

stināt likumu stingrumu un atveeglot procesuālo pee-
radīšana*

Fikcijas jāatšķir no abgtra^ijām..Abstrakcija* ne-

sakrīt Konkrētam 'atteecibKm vaj koßkrati
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voŠam normām* Abstrakcija - eedomas vaj preeksstats,
teoretiskis šledzeens, kuršT eeguts apskatot konkrētas

normas no veenāda juridiska redses stāvokļa.
Fikcijas aesakrft ar klusu gribas izteikšanu,.pretē-

ju noteiktai gribas izteikšanai.Klusa griba tēek izteikta

ne zinameem vārdeem, bet aeteeši ar atteecigeem dar—

beem, kureem eepreekš nebij nolūks izteikt noteiktu

gribu. Privatlikumu 3959 pants Tas, kurš samaksā pee-

prasito pirkšanas cenu, tas līdz ar to klusā veidā ap-

stiprina šo cenu ar darbu*" Uz tādu klusu gribas izteik-

šanu aizrāda ari privatlikumu 2542 p.- %as, kursT parakt*
sta dokumentu, līdz ar to izteic zināmu gribu; vlņaT
klusā veidā peekrlt dokumenta saturam. 2941 pants aiz-

rāda, ka ari,klusēšana ir peelldzinama gribas izteikša-

nai, peekrisanai, bet tikai tādos gadījumos, jļa likums

uz to %eeši aizrāda. Par klusu gribas izteikšanu mes

runājam tad, ja par izteikto gribu var slēgt pec zinameem

fakteem, atteecigeem darbeem.

§ 18.

Presumkcijas.

Kas atteecas uz pregumcijam, tad vispirms atšķir
teesiskās pre&umcijas, zem kuram saprot likuma paredzē-
tu eedomu vaj peelaidunu (^y) par to,
it ka zināms takts butu jau peerādits, lai gan wiņ,s"
pateesība vel %aw gemaz peerādits. Teordja atšķir di-

vas teesisko pregumciju šķiras t 1/ praesumtio juris;

8/ praesumtio juris et dc jure.
P r a c stim t i o j v r i s - tada pre%umtija,ku-

ra, lai gan nostāda atteeciga fakta pilno peeradijumu,
tomēr neizslēdz pretpeeradijumu. Peem.,priwatlikumu
154 pants skan :

per%cnSm atļauts celt preeksā pretpeeradijumus, 5553

pants skan

Praesumtio juris et de_jure
noteic atteecigo faktu pilno peeradijumu, bet lidz ar

to izslēdz jeb kādu pretpeeradijumu. Privatlikumu 16S p.



4. punkts uzskata par ārlaulības wlsus tos bērnus
,

kari ir dzimuši 10 men.pēc laulības* Likums neaizrāda,
ka Šo presumaiju war atspēkot ar pretpeerādijumu. Jaee-

vēro, ka tas fakts, kuram par labu runa teesiskā pre-

sumcija, ir japeerāda. Ja debitors apgalvo, ka viņš

savu parādu jau samaksājis, aizrādīdams pee tam kā pa*

radu zīmītes nodevis savam kreditoram, tad* 4as viņam ja
peerādai līdz ar to ir ari peerādits makšanas fakts,
uz teesisko presumciju pamata*

.

No teesiskām presumcijām jāatšķir lakt i -

sk ā s presum ci ja s - praesumtio hominis

facti - juridlcis*. Zem faktiskām presumcijām jāsa-

prot tee logjLskeešlēdzeeni, kurus teasnesis taisa no

zinameem, jau peerāditeem fakteem par teem procesua-*

leem fakteem, kuri vel japeerāda* Uz vin,eematteecas
a 1 i b i p c w d i j v m i. Peem., apvainotam

japeerāda, ka viņš noteikta laikā*nav bijis noseeguma

veetāĻ TSda negatīvu faktu ir grūti peerādit, tad pee-

teek, ja apvainotais peerāda, ka viņš nozeeguma lai-

ka bijis citā veetā. No 3slpēdējā fakta loģiski iz-

tek, ka apvainotais * minētā laika no-

zeeguma veeta nevarēja bßt. Tāds loģisks slēdzeens pa-

matojas uz peedzlvojumeem, jo veens cilvēks

nevar but divās veetās veenā un tai paga laikā* Tos

faktus, no kureem teesnesis taisa loģiskus sledzee-

nas, sauc par Indi c i jā m. Indiciju peerādiju-
mi ir neteeši peerā&ijumi.

Presumcijas pēc sava satura sadālas sekosi : 1/

presumcijas, kuras runā zināmam faktam par labu, 2/

presumcijas, kuras runā pret zināmu faķtu. Likums pa*

redz kā veenas, tā otras. Pee presumcijām, kuras runā
zināmam faktam par labu, peeder ari presumcijas par
dzīvību un nāvi* Cilvēka nāve ir japeerāda un kamēr

nāves takts nav peerādits, cilvēks teek skaitīts par

dzīvojošu. Presumcija par nāvi teek izteikta tad, ja
zināmā teesas kārtiba promesasa cilvēku pasludina par

mirušu.
Salīdzinot fikcijas ar presumcijām jaeevSro

ta ggieas izteikšana, par kuru var runāt tādos gadi-

jeenos, kad likums peeŠķir darbeem, kuri paši par se-

vi nepeelai% slēdzeenu par atteeciģu gribas fikciju,
jau pabeigta darba sekas. Pee fikcijām nevar runāt par

peerā*dijumeem, jo likums jau saista noteiktas sekas

ar zināmu darbu vaj gribas izteikšanu* Presumcijas

turpretim, eegust spēku ne no likuma noteikumeem,

34
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bet tikai ar logiskeem slSdzeeneem, indicijam un t.t.

§ 19.

Teesisko normu adrese.
sapā darba

*
Elemente der allgemainen

( sis darbs bij peeweenots Holcendorfa en-

cikopedijaij bet padejos izdevumos tas vairs neatradās!

aizrāda, ka teesiskee noteikumi greezas pee viseem teem,
kuru atteecibas viņi nokārto, cik tai no tām atteecibSm

var rastees teeslbas, pilnvarojumi un peenakumi. Jhe-

rings aizrāda, ka teesiskas Hormās p**c
esot adresētas tikai valsts varas organeem. Si Jherln-

ga mācība saistīta ar viņa vispārējo teoriju, ka tee-

slbu veenigais avots- valsts.Norma, kas Msis&ķ parād-
neekam par peenāknmu atdot aizlemto naudu kreditoram

un visi primaree nolikumi, kuri greezas pee atsevišķām
personām, nebStu teesiskas normas* Teesisko nolikumu

noteicošais rakstuss pastāweti tikai preekŠrakstos
valsts organeem* kuru uzdevums butu spert soļus ne-

paklausības gadījumos* Si māciba nav peenemama, jo pāc

viņas zekundaree nolikumi kļūst par galveneem. Iznāk,
ka Jheringst atzīst tikai sankcijas un Ķee tam tādas,
kuras noteic tikai pārkāpuma sekas. Wiņs ignorē pri-
māras normas, lai gan taisni no viņām ir jāsmeļ tee-

slbas un ari peenākumi un tikai psc tam varam runāt

par pārkapumeem un viņu sakām. Likuma nodoms ir pee-

speest pilsoņus izpildīt no vina uzliktos peenākumus,
tamdēļ teeslbas greezas pee tām personām, kurām jāiz-

pilda'attaecigee peenakumi* kurš"izdod

zināmas pavēles, greezas pee teem, Kam sis pavēles ir

jāizpilda. Teeslbas atteecinamas uz viseem

katram ir jāizpilda zināmi peenakumi, bet katram ari

ir peegĶirtas zināmas teeslbas, kuras iztek no citu

peennkumeem* Nav neveena, kā saka MerĶels, pee kura

teeslbas negreestoa.

Pretēji Jheringa mācībai, teeslbas aptver ne tikai

noteikumu kopojumu par valsts darbu. aizmiast, ka

teesiskee noteikumi grib nosacīt ari atsevišķu indi-

vidu darbus. Pec Jheringa mācibas iznāk, ka, psem.,
zagli un slepkavas nedarbojas pret teesibām. Jo viņi
taktiski nepārkāpj noteikumus par valsts Pec

s*fsteorijas privatteeslbas butu japeelTdzina notel-
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kumeem, pēc kureem jārīkojas walsts eestādem teesibu

pārkāpšanas gadījumos.* Teesiskee nolikumi, turpretim,
greežas vispirms pee pilsoneem un tikai pārkāpuma ga-

dījumos pee valsts.
'

TBBSĪBU PAZĪMES.

20.
Teesību spaidu raksturs.

Katris pilnīgs teesiskis nolikums pastāv no 1/
primārām normām t pavēlēm, preekšraksteem, aizleegu—
ineem un 2/ no sekundareem nollkumeem; pedejee noteic

primāro nolikumu pārkāpuma sekas. Sekundāros nolikumus

sauc tada ziņa par sankcijām ( sanctio) - apstiprina-
jumeem; viņi garantē primāro nolikumu izpildīšanu. Tee-

siskas un spaidu normas nesakrīt, ka to domāja dabisko

teeslbu skolas peekriteji. Tādus nolikumus, kuri nesa-

tur Sankcijas, sauc par nepilnlgeem nollkumeem lex

i m p c r f c c t a, pretēji pllnigeem.nollkumeem *

1e x per*e c t a .( Jāaizrāda, ka lex imperfec-
ta jāatšķir no teem nepilnlgeem nolikumeem, par ku-

reem runa'jam 16, paragrāfā). Zem lex imperfecta jāsaprot

nolikumi, kureem nav sankcijas. Zem lex perfecta saprot

nolikumus, kuri_satur sev! ari sankcijas - noteic pār-
kāpumu sekas. Pec likumu terminoloģijas sankcija beečl
teek izteikta ar zināmām frāzēm, peem,, M <^^?^^^^y*^^*

Oeļas jautājums, vaj pee teeslbu rakstura peēder

sankcija, vaj teeslbam jabu*t spaidu rakstura t Jau*

nakā literatūrā, gandrīz veeabalslgl, atraida teeslbu

spaidu raksturu; spaidi t ) neattee-

ca&ecaz teeslbas pazīmi.Jaunākā literatūrā aizrācta, ka

esot tādas teeslbas, pee kurām spaidi nav peemē*rcjami,
Sodi pārkāpumus neiznīcina. Ir teeslbas, kuras pastāv
naatkarigi no ta, vaj viņas var realizēt, vaj nevar.

Peem., Kreevu senāts
, 1915 g.NA 71 aiz-

rādīja, ka prasība celšana teesā un wiņu apmeerinašana
no teesas puses neatkarājas no ta, vaj konkrētā prasī-
ba ir izvedama dzīvē*, vaj spreedums butu faktiski izpil-
dāms. Prasība principā ir apmeerinama, neskatotees uz
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te, waj spreedums butn^izpildāma, vaj ne*

Musu prcesualea likumi paredz spreaduma izpildī-
šanas līdzekļus* Peem*,ja debitors leedzas maksāt lab-

prātīgi, tad kreditoram Ir teaslha pārdot debitoram

aizdoto mantu. Ja debitoram mantas vairs aebßtu, tad

kreditors nevar sau mantu atpakaļ dabūt un viņa* ir

jaapmeerinas ar zināmu atlīdzību, Tagadajee Latvijas

likumi eet vel tālāk.Līdz 14 sept.itßO g* nevarēja at-

ņemt d#hitgraa vifļaīpašumu, ja tas pateesi leedzSs

atdot parādu un kreditora mantu viņam vairs nebija,
bet minētā datumā likums teesas pristavam spai-

du ceļā"atn,emt debitoram naudu vaj mantu* Tomēr nevar

apgalvot, ka ar macbaniskeem spaideem varēta aeaspeast
debitoru visos gadījumos ispildlt peenākumu.%ļĶy
casa likuma 934 pants aizrāda, ka. ja spreedums uzllk*

tu debitoram par peenakuma izpildīt zināmu darba, an

vinafno tam atteeiktes, tad viņu nevar peespeeat t**<*
ši'vaj netaeŠi šo darba izpildīt. Tādam likumam nav

vara mechanisii peespeast izpildīt zināmu darbu*

Tā tad redzams, ka meehaniakee spaidi ne visos

gadījumos ir pcemērojami; viņi nepeeder pee teeslbu

pazīmēm. Kanta aizrāda, ka walsts teesTbas satur sevi

noteikumus, kareeß gan ir pilnīgs spēks, bet ne visi

no teem spaidu eala izvedami dzlwe. Peem,, baznīcas

vaj starptautikas teeslbas neparedz spreedumu vaj

teeslbu realizēšanu caur spaideem* Ari privatlikumos
atrodam normas, kurām nevar peemerot spaidus, peem*,
ģimenes teesibās.

No aechaniskeem spaideem jāatšķir p s i c h o-

-3 Q i&k c a spaidi, Psichologiskās varas pee—

mērošana atteecas uz teeslbu pa&lmem, lai gan jaunā-

kā literatūra to &oleedz. Ja mes eedziļlnamees spai-
du jedzeenā, tad ka spaidi parādās kompnl-

3fvā veidā, t.l. viņi atstāj aespaida uz cilvēku pai-
chiku. Wisabsol*tā vw&a darbojas ar mechaniskeem

apaideem, viskompulslvā- ar psichclcglskeem spai-
deem* Bz tādu starpību aizrāda BierlinĶg* sava darba

Principienlehre*, atsĶir spaidās
no veenas pa&e& un psichologisko varas peemerosana
no otras pases* Spaidu moments plašākā nozīme darbojas
kā gribas noteikšanas motīva*,kā draudējums un ta

atstāj espaidu tikai uz masa gribas ISmunu* Tāda

ņa spaida momentu varatu atzīt par zeesībn un ari

par morāles pazīmi, t+l. par y,isnētisku normu pa-

zīmi. Peespee%amiba - spaidi šaurāka nozīme pastāv
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arējā varas peemērošana un, pec Bierlinga dmmām, nav

peeskaitami pee teeslbu pazlmēm.ja cilvēks darbojas

sakarā ar to, ka vindām draud spaidi, tad viņa darbi

nav spaidu, cet gan spaidu draudējumu sekas. Neskator

tees uz spaideem, vi!}š" izpilda pats savu gribu.
.Sods par spreeduma neizpildīšanu esot ti-

kai teesiskās eekartas reakcija*

Noskaidrojot Bierlinga mācību varētu nākt pee

sledzeena, ka wiņs gatavs peelaist spaidu normas, bet

Bierlings pats to abzoluti noleedz. Wlņff aizrāda, ka

spaidu da,M%i neesot raksturīga teeslbu pazlmd, jo spai-
dus var realizēt ari uz citu normu pamata, karas ari

ir cilvekeem jāizpilda. Bet ja nu tee, kuru uzdevums

bBtu spreedunu izpildīt, atsakās to darīt, tad spree-
dums varētu palikt neizpildīts, Ta tad spreeduma izpil-
dīšana atkaramas no cilvēku labās gribas, Bierlings
noteikti atraida spaidus kā teeslbu pazīmi. Bierlin-

ga mācība ir vispār peepemta. Wina domas atteecas uz

tagad valdošo mabf&n, kura neatzīst spaidus vaj pee-

spcesanu par teeslbu pazīmi..Teeslbas ir gan pavēle
ar salstošo speķu, bet teeslbas peespeezlzplldit tee-

siskap normas vispirms tikai ar savu pavēli,
raksteem, bet nevis pirmā*kārtā spaidu
varētu peemerot varbūt tikai sevišķos gadijeenos*
Teeslbu tendence nav vērsta uz teeslbu realizēšanu,

ar spaideem* Tomēr tādu macibu savā laikā uzstādīja
Oierke .Pec vīnu domām, teeslbas vismaz

principa esot wßrstas uz vin-u realizēšanu gaar spai-
deem*

Jellineks peeturas pee domām, ka teeslbu pazīme
pastāvot zināmā garantijā* Lai teeslbas darbotos, ir

vajadzīgs kāds psichologiskis spēks un tādam spēkam
ļabat garantētam.Teeslbas uzskatamas par garantētām,
ja vigß motivējošais spēks pamatojas uz teestbu no-
sacijameem- elementeem. Citi
rakstneeki aizrāda, ka tāda garantija nav vajadzīga,
jo teeslbas darbojas tikai tadē%, lai saistītu cii*

wēkus, bet ne atkarīgi no kādā% garantijām*

pee tam kritizē dabisko teeslbu sko

2as mācība par tiesību būtību. Wips aizrāda, ka da-

bas teeslbu jurisprudence neizmeklējuša tās zocialās

varas elementus, no kureem atkarājas teeslbas an nav

varejuae saprast ta, ka teeslbas, ja tas pamatotas ti-

kai uz valsts varas lldzekleem, butu bezapeclgas.
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Jellineks aizrāda uz baznīcas teeslbam un izsakās, ka

dabas teeslbu skolai bij jau no baznīcas

attpeclbāā, ka teeslbas ne veenamer paredg savu reali-

zēšana caur spaideemc Dabas teeslbu skola peeturas pee

domām, ka visan normas, ķuraš ne*ar realizēt ar

deesa, neatteecas uz teeslbam, bet uz Lai gan

mācībai, kura noraida spaidus kā teeslbu pazīmi, ir

pārsvars teeslbu zinātne, tomēr viņai ir ari pretinee-_
kio Profo Hedemans sava darba Eavads teeslbu zinātne"

aizrāda, ka teeslbu gazlme esot āraja peespeezamiba;
bez spaideem teesiskas normas nevarot realizēto Hade-

mans gan peelaifĻ ka pastāv atsevišķas teeslbu noza-

rei, pee kuram spaidi nav peemerejami, bet šādas tee-

normas uzskatamas tikai kā Principa
tomēr vlsasg objektīvas normas uzstājotees ar preten-

ziju, lai tiktu realizētas caur Bez

deem, peemo, katra obligācija nebūtu caurvedama; tāda

obligācija butu naturalis**- dabisks

peenakums, bet ne teesiskSo Musu privatlikumos
teek atzlta_tikai ispemuma

Peem0,5640 panta ir teikts, ka kreditors,kura prasība
izbeidzas sakara ar noilgumu, nevar to vairs realizēt

teesas tāda prasība paleek viaa par

vēršas par sada gadījumā kre-

ditors dab&n aizdoto vērtība tikai tad atpakaļ, ja de-

bitors to labprātīgi atdodu Ja obligācija reiz izpildī-

ta, tad debitoram nav teeslbas prasīt aidato atpakaļ
Hedemans aizrāda, ka bez spaideem teeslbas vispār ne-

būtu teeslbas un nevarētu radīt teesiskas Ti-

kai izņēmuma gadijumos teeslbas varot*but bez spaideem,
peemc, pee baznīcas, valsts un starptautiskām teesi=

bam spaidi neesot peemērejamis Ari Buhlers sava darbā*

par zubjektivam teeslbam peeveenojas Hedemapa uzska^

_

Par so mācību un pret valdošo asstājas
Jherings

o Wias izeet no ta, ka visu teeslbu avots ir

valsts; uzdevums ir izpildft vaj mazākais pabal-
stīt to teeslba izpildīšana, karas pate valsts radijasso

Jherinģs domā, ka tikai vara esot uzskatama par
slba pazīmi an teeslbas varot darbotees tikai arsgai-
da Valsts esot spaida monopols, kurs ka

teeslbu veenlgais avots varot realizēt teesiskas aor-

mags Normas, kurām nav,_spaidu rakstura, atteecotees ti-

kai uz morāli un eerasām, bet ne az teeslbā&o Wips
sver? ka teeslbas izvedamas newaea ar psichoJoe^^ka***
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spaideem, bet gan ar aktivu varu, kara uzskatama par

teeslbu
_

_Kreevu rakstneeķu domas_ņar_teesibu_spaidu rakstu^
rus savaTdarßā

* aizrāda, ka valsts uzdevums esot izvest tee-

slbas ar ārejeem spaidu no cita w iu&_

darba redzams, ka doma ne par arejeem spaidu 11-

- pa!rpslcholoĶisko varu, lai gan vips to

nav teesi uzsver&s? Muromcevs sava "

**pilnTgi"peekrTt &ergepevida uz-

Turpretī;, '%t<7

peeturas pee taisni pretēja uzsk-

ta. Ja mes gribam kritizēt atsevišķas mācības par tee-

slbu spaidu raksturu, tad mums japeegreez vērība ne-

veen teoretiskeem apcerejumeem, bet ari praktiskai
dzīvei. Ja nevar realizēt teeslbas, tad vispār jāat-
sakās no teesam* Teesas eevestas nevis lai izteiktu

teorētiskus apcerējumus, lai apspreestu morāles mācī-
bu, bet viņras_eevestas, lai spreestu par teeslbam un

_

lai apmeerinātu sabeedribas prasības par taisnību. Dzī-
ve mums rāda, ka teesas tomēr darbojas, taisa spree-

dūmus un sabeedribas ari viņus izpilda. No peedzivo-

jumeem zinām, ka teeslbas teek realizētas ca^r^ spai-

deem, ka kreditors dabon savu mantu atpakaļ opal&a-ce-
JEaTuatsta, bet mums tomēr jāatzīst, ka ir teeslbas,
kuras nepadodas spaideem, peem., baznīcas^
valsts, starptautiskās teeslbas un c, lai gan jaunakee
laiki rāda, ka pat starptautiskās teeslbas var peemēļ_
rot spaidus, kas skaidri redzams no Wersalas meera Il-

guma.
_

Kas atteecas uz spaidu mācības attīstību, tad jā-

aizrāda uz Immanuela Kanta ( 1724 - 1804 g)
azstada ka gribas ētisko principa ka te g o ri-

s X o i m p c r a t i v a, kars lai

dara ta,ka vipa gribas princips varēta aoderēt par

vispārēja likumdošanas Uzstādot tādu macibu

Kaats paskaidro, ka teeslbas prasa pec zinameem dar-

beem, vaj ari tos aizleedz neatkarīgi no motiveem, pre-

tēji morālei. Izrādās,ka teeslbas apmeerinajas tikai

ar ārēja legalitāti. Tada mācība Kants azstada sava

darbāĻ Metaphysik der Sitten"- 17*7 g.,kara pirmā dala

apraksta teesiba mācības metafiziskās pretdomas un no-

daba Kevads teesiba zinātne*- definē teeslbas objek-
tīva zlpāĻ Teeslbas, pec Kanta domam, esot noteikumu
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kopojums, zem kureem veena cilvēka patvaļibabata sa-

veenajama ar citu cilvēku patvarību pee vispārēja brīvī-

bas likuma. Katris darbs esot taisnis, pec kara princi-

pa katra cilvēka patvaļība - briviba var eksistēt ko-

pa ar visu cilvēku brīvību. Pēc Kanta mācības teeslbas

ir aorma kopība pee vispārēja brīvības Ja vee-

na cilvēka patvarību varēta saveenot ar citu cilvēku

brīvību, tad tādu stāvokli varētu uzskatīt par teesl-

bu stavokiie Ar teeslbam esot saistīta vera realizēt

spaidas;somomentu Kaņts grib filozofiska vaj loģiskos
veidos peerādite Vips aizrāda, ka pretošanās, kura vēr-

sta pret darba šķērsli, ir sakarā ar sq_darbu. Netaisns

ir visSļ. kas uzsgatams par brīvības skērsli<,Spaidi esot

tādi skersli atteeclba uz brīvību. Ja zināma brīvības

izleetosaaa ir brīvības šķērslis, ja brīvības
vana ir_netaisna,tad tee spaidi, kuri teek stādīti tā-

dam šķērslim pretim, saskan ar brīvību. Kants domā, ka

ziaamas brīvības izleetosana ir nzskatama par netaisna,
ja vina izleeto ļaana nolaka anta ranāta pretim tais-

aai brīvībai, nolūka iz? tota brīvība nesaskan

ar istu brīvību un tamdēļ par īstas brivibas

šķērsli, kuri iznicinās brivibas

izleetosanu,ir taisni, un tādi šķērsli esot- spaidi.
Uz visa sacīta pamata, Kants nāk pee slēdzeena, ka ar

teeslbam Ir saistīta vara izdarīt spaidus *tteeciba*uz

to, kas izplata neīsta brīvību, jebtrauce īsto brlvf-
bUo Teeslbas ir vara, kura peespeežcilvēkus netraucēt

svešas brīvības. Kants atzīst spaidu momentu par veenu

no teeslbu pazīmēm. Tagad valdosee uzskati tomēr neat-
zīst spaidus^

21.
Teesību kompromisa daļa.

Par so jautājuma plasak runā Merkel* sava enciklo-

pēdija, kura sastāda Holcendorfa enciklopēdijas

Intereses, kurām kalpo teeslbas un intereses,ķuras iz-

dara eespaidu uz teeslbu saturu un vipu darbošanos

saskan sava starpa un nav saveenojamaso Teeslbam ir ja*=
izteicas par to, cik tāļu tādas intereses butu

jamas un cik tāļu varētu interešu sadursmi atraidīt* iz-

nicināt. WeenpasTga interešu izplatīšana var nākt
tam interesēm par Lai gan ļeeta grozās ap vis-
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parejeem relativeem
_

pretstādijumeea, to-

mēr runa ir par tādām interesēm,,kuras nevar tikt sa-

veenotas, eskatotees u% teeslbu noteikumeem. Tadu

terašu sadursmi varam bee%i noverot praktiskā dzīve,

Veenas intereses, kuras izteicas par zināmam valsts

eestādēmp grib tur uzturēt pastāvošo kartību, citas,

turpretim, prasa pēc pager, lai valsts eesta*-

des peemērojas dzīves Šķiru intereses ātro**.

das zināmā zināma konkurencē*.Peem., rupnee-

čības intereses stāv pretim lauksaimneeclbas interesēm,
strādneeka_intereses stāv pretim kapitālistu interesēm;
nav un nebūs eespejams viņas saveenotdr izslēgts tas

apstāklis, ka teeslbu saturs butu peemerojams visam pra-

Katra teesiskā eekārta, no dazadu prasību vee-

dokļa, izrādās mums Attīstītā publiska dzī-

ve-ir partijas, kuras prasa reformu eevešana, prasa jau-

nu<_kārtYbn, partijas, kuras uz-

stājas par pastāvošo kartTbUc So partiju intereses nav

sameerinajamas^
Praktiska*valsts dzīve varam neverot pastāvīga

kumdosanas v*iraeenumainu, atkarībā no ta, kādas inte-

reses valsts aizstāv. Kreevija, cara laikā?,lee-
tas par valsts nozeegumeem bija padotas zvērināto.

sāmg vēlāk viņas tika nodotas teesu palātai ar kārtu

preeksstāvjeem vaj ari Senātam, bet Kerenska laika?,
zem radikālas partijas eespaida, si kārtiba bija atkal

atcelta un_leetas par valsts nozeegumeem nodotas vispār
rejām teesam,,Kerenska laika tika nodibināta atsevišķa

komisija, lai atjaunoto tos teesibu noteikumus, kuras

senāk bija izdevis *,bet kuri pec,
aiz politiskeam eemesleem, bija pārgrozīti.

Interešu sadursmes nav iznicināmas, bet teeslbu

uzdevums ir saveenot pretējās intereses. Kultūra var

attlstltees tikai tad* ļa tādas heterogēnas intereses
_

teek veena vaj otrā zina apmeerinatas no teesiskas eekar-

tas. Teeslbas ir kā meera līgums, kursfaptver to spēku
savstarpējas atteeclbas, uz kureem teeslbu Izcelšanās
laikā pamatojās zināma vara. Tādam meera līgumam nav

pastāvīga nozīme, vtpam ir tikai kompromisa raksturs.
No sava kompromisa rakstura teeslbas varētu atteiktees

tad, ja viņam bata jāaizstāv tikai vaeaas intereses ci-

tam interesēm par
Katram kompromisam, ko zinām no peedzivojameem,

eet pa preeksu speķu izmēģināšana nn teeslbas attīstās
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atkarība no tadu cipu panakumeem. Tads stāvoklis turpi f
nas tiR tālu a&rpinaa cilw§ku kultūra, cilvē-
ku saceedrlska veenlga izeja notßteF&pu sadurs-

mes ir teeslbu kompromiss, t,i. izlīgums ar abpusēju pjee-
kaps'anoscTeeslbas ir uzaicinātas nolīdzināt heterogēnas
intereses un paraliget stiprāka spēka pārsvaru par saim**

neeciski nestiprākeem. BekŠ'tam pastāv teeslbu progreaSo
Teeslbu kompromisu mēs varam noverot dažādos tee-

slbu novados, peem., valsts teeslbā*s.Konstitūcija ir

tāda kompromisa peemērs. Konstitucionālās inte-

rešu sameerināšanai kalpo parlaments, caur kuru mini-

stru kabinetam jāatkāpjas, ja vlus vairs ņjgbaudavalsts
uzticlbUo Tāds princips ir izteikts ari musu likuma

no I.janvāra I§2o Ministru kabinets

bild par savu darbību Satversmes Sapulces preeksa un tik-

līdz, ka Satversmes Sapulce tautas vārdā izsaka neuztici*

bu, ministru kabinetam Tāpat krimlnal-pro-
cesos varam noverot interešu sameerināsanos. pēc
modernām kriminalteesibam, apvainotais bauda tādas paa-

sas teeslbas, ka prokurors? Visplašākā apmēra atrodam

teesltļn kompromisu peem., servi

leetiskas teeslbas sveša īpašuma Tādu i
kompromisu varam eeverot sadalīšanas starp_
vairākām personām, teesai te jārīkojas ta,
lai samērīgi baj;uapmeerinātas visas intereses.

pee zemes dalīšanas jāskatās uz to, lai veenam netiktu

atmerita vairāk un labāka zeme, un otram mazāk unjpajāL
ka zema. Teesas gan var greestees pee cita izdalisanaa

veida, peem., var spreest par nedalīta Ipasiima pārdoša-
nu, pee kam eenākums butu sadalāms starp eeintresetam

persorām.
Tāpat ari paradneeka konkurss dod mums teeslbu kom-

promisa peemeru. Konkurss dod kreditoram eespeju
dalltees pee maksātnespe jlga paradneeka mantas pārdoša-

nas, pee kam eenākums teensadallts starp
kreditoreem. Te noteek kompromiss starp kreditoru un

debitoru. Jauhakos likumos mēs eevērojam vispārēju ten<=

dencl pabalstīt ekonomiski nestiprākos pret ekonomiski

stiprakeem. Sis princips izteikts ari atteecTb&*uz dselz*=

ceļu, uz satiksmes lTdzekļeem, cik tāļu vipi teek

totl_no sabaedrības ( $4 uns6

Teesibu kompromiss te Izteicas,tā*saucama, p i s ka

principā*,peekura peeturas moderna likumdošana. Publika

ir speesta izleetot satiksmes līdzekļus, bet vipa ne-
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drīkst grozīt pastavoSbs ņoteikumuš. Tamdēļ-likums atrod

par vajadzīgu atsvabināt publiku no atbildības gar ne-

laimes gadijumeem, skatotees tomēr uz to, pee kadeem

apstākļeem nelaime notikuse. Riska princips izteikts

ari musu privatlikumu 3821 panta, kurs noteic, ka

nicas saimneekam jāatbild par visu to, ko izdara pat

celotaii, vaj apkalpotāji. Tas pats princips

kpmprdmisa zlpa ir izvests likumos par strādneeku apdro-

šināšanu, apsardzību atteeclbā uz nelaimes gadijumeem
fabrikās un citas rupneeclbas eestadēs. Us 1305 un 1912

g.g. vispārēju likumu pamata uzņēmējs atbild par ne-

laimes gadijumeem pee strādneekeem, izņemot tos gadi=*_
jumus,,ja stradneeks_butu ar nodomu peelaidis neuzmanī-

bu. Sai gadījuma uzņēmējs atsvabinās no atKažlbas.
šee likumi ir peemerojami ari Latvija.

TEESĪBU ATTEECĪBAS PRET ZOCIALĀM NORMĀM.

§ 22.

Wispārejās pazīmes.
—

— */**

jautājuma par teesibu aprobežošanu no morāles un

eerasam, varam aizrādīt, ka visas normas, tā*teeslbu,
ka morāles vaj eerasu normas cilvēku

pec būtības teeslbas atšķiras no morāles

un eerasam, lai gan agrāk tāda atšķiršana nebija eeve-

rota. Tādas domas izteic Korkunovs sava darbaĻ

Wißs{&zeet no ta veedokļa, ka senāk visi sabeedribas

locekļi dzīvojuši veenados apstākļos zem veenadeem np-
teikameem un tamdēļ ir bljuSi veenādi morāles, eerasu

un teesibu principi, Starp citu, ari Jellineks aizrā-
da uz to starpinu, kura tagad pastāv starp teeslbam,
morāli un eerasāniePec vīna domam teeslbas ir noteiku-

mu kopība par_cilveku darbeemc Bet vips pee tam ari

aizrāda, ka tada teeslbu definīcija atteeclnama

g& mēra relipiju, morāli un Izšķiroša pa-
zīme nepastāvot ari teeslbu noluTcpT,kursversts uz cil-

vēku labumu un interešu aizstāvēšanu, jo tā&s uzdevums

ir asjteecinamsari uz citeem zocialeem noteikumeem^
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Teeslbas atŠ'kiroteesno citam zocialām normām caur se-

kost) !

l/teešlbas atteecas uz cilvēku ārējo izturēšanos;

3/ teeslbas izeet no,atz!tas autoritātes;
teeslbam ir sevišķs raksturs, pee kam wiņs ir

no ārejeem varas faktoreem.

Sis domas ir saistītas ar vipa vispārējo eeskatu

par teeslbu kodolUo Teeslbam peernltzināmais spaidu
jeb varas faktors, caur ku_ruviņas ari atšķiras no re-

liģijas, morāles un eerasām.

Korķunovs ari megina izvest zināmu zistematisku

starpību starp teeslbpm un morālie Tas izeet no deezgan
savādas mācības. Wips atšķir 1 i k v m v __z i n a t-

niskounjuridis ko no z i m i. Li-

kumi zinātnes nozīme esot vispārējs izteiceens par to,
kas ir, bet ne par to, kam vajadzētu but. Caur tp at-

šķiramslikumu zinātne no likumeem juridiska nezīme.
Likumus zinātnes nozīme*ņevar pat pārkāpt, jo vipi ne-

satur sevi nekādus preeksrakstus vaj pavēles. Pec

Korkunova domām, pirmee bij likumi zinātnes nozīme,
bet no sākama teem bija preekšcakstu vaj paveļu rak-

sturs.No sis pirmatneļas stadijas teek atvasināti li<=

kurnimoderna juridiska nozīme likumi, kuri gatur

sevT preeksrakstus vaj pavēles. Pee likumeem zinātnes
nozīme Korkunovs peeskaita, galvena kārta, mechaniskos

likumus, peem., gravitācijas likumu. Tikai likumi ju=
ridiska nozīme satur sevi pavēles, aizrāda ari uz to,
kam #abute Pee ētiskam vaļ sociālām normām api
teehniskās No nolūka Korkunovs atšķir
ētiskas normas, pee kurām peeder ari teeslbas,no tech

niskām normame T9chniskas normas noteic, kas jādara

dē*Ķnoteikta nolūka sasneegsanas, pee kamtads nolūks

attaisnojams ar viņa Techniskas normas

uzstāda nolūku kopību, bet tikai aizrāda, kāda veida

sasneedzams atseviškis nolūks; turpretim, ētiskās,
mas cenšas panākt nolūku harmonija. Pee nolūka izve-

ļas cilvēks nevar tikai no leetderlbas. Par

cilvēka ētiskām īpašībām varam spreest atkarība no ta,
kādu*noluku sis īpašības noteic

ētiskās Tas, ko Korkunovs apgalvo atteeclbā*uz

ētiskam ncrm&m, ir sakāms ari par juridiskam normām,
jo pēdējās ir ētisko normu daļa.
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§ 23.

Teesību atteecības uz morali.

Ētiskas normas aptver 1/ morāles un 2/ teesiskas

normas. Vispirms jānoskaidro, kas jāsaprot zem ētikas

un kas zem morāles. JStika ir_filozotijas mācība*

par gribas idealeem, par tādām ideālam eerasām, kuram

ir jabut. Etiķa pozitīvā* zipā atrodas zem reliģijas
eespaidao Filozofiskā etiķa sakrīt ar morāli, kura ir

ētisku principu koplbae Morāli var ari saprast ka tiku-

mības mācību un tādā*zinā viņa sakrīt ar etiķu. Visas

etisMas normas, ta teeslbas, ka morāle, reliģija, vaj

eerašas noteic cilvēka darbus, vip-a izturēšanos. Visam

aim normām ir zināmi sakari sava starpā, bet tomēr ir

arl^starpība starp teeslbam un morāli. Žinam jau,
teeslbas vispirms regulē tikai cilvēku arējas

čības.^
Vineeits izsakās, ka teeslbas ir ne tas, ko atsevi

sķls cilvēks uzskata par teeslbam, bet gan ko visa

sabeedrlba uzskata par Autoritāte, kura noteic

teeslbasnevar Iļ?tteiktees no spaideem ( vaļdoša teo-

rija tomēr noleedz teeslbu spaidu raksturu). Pee morāles,
turpretim, spaidi nav peemerojami. Morāles normas regula

le, eekarto tikai cilveka__eaĶsejas savstarpējas atteep?
bas ar parleecības palīdzību. Morāles normas grib izda

uz ārējām atteeclbām tikai tik cik

ta)ru eekšeja*s__atteec*tbas Izteicas eeksejā novada. Pre-

tēji juridiskam ncrmaa tin pretēji teeslbu nolūkam, mo-

rāles merĶds ir atsevišķa ciiwe*ka un lldn ar to visas

sabeedribas papildihaWana. Moraliskls_ cilvēks uzskata

sevi par uzaicinātu peedalltees cilvēces papildināšana,
kā dēļ* atsevišķa cilvēka, tādel visas cilvēces uzdevu-

mu izpildlgānasc

Saprotams, atsevišķu rakstneeku mācības pilnīgi
nesaskan sava starpā un ari nevar saskanēt, jo nav ab=

zoluta moraļes likuma, karu vare*tu atzīt par objektīvu,
lai gan daži rakstneeķi, Eneckerns* pa da3?ai ari

Šersenevics metinājusi uzstādīt lādu objektīvu abzolutu

morāles likumu, kurš***varetu vispār valdīt. See rakstneeķi

izeet no ta, ka esot tādas normas, karas varētu veicināt
sabeedribas morālisko attīstību neatkarīgi no atseviš-

ķa indivīda zubjektivās gribas. Jāatzīst, ka sabeedrlba

ar patikšanu uzņem katru morālisku darbu ua atraida
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nemoralisku; no ta waram slēgts ka ir vispār kādas

stakas morāliskas normas:

Jau dabas teeslbu mācības preeksstāvis Oristians

Thomasias ka tealbas rada tikai pretenzijas,
prasības, un pēdējam atvaslnajas Morāle, pec

vipa domām, uzstāda peenākumus pret cilvēku pasu, pret

vipa Sirdsapzipac Morāles novadā nav tee&isku

Morāle nevar atzīt kādas trejas prasības, jo viga
stāv tikai eekšaja rakstura peenākuaoa attaeclba uz

cilvßka sirdsapziņu. Morāles autoritāte ir tikai,eekgej
ar to dabas teeslbu preeksstavji runā"par

eeksejām teeslbam pretēji - for!4atex**

terpum*- ārējām teealbāno Tāda eekšeja autoritāte ir

siUdsapzipa; tikai vina uzskatama par tessībU, kura va-

rētu peevllkt atsevišķu cilveTcapee atbildības? Korķu

novs saka s

*

Btiskas normas neizsmeļas juridiskās normas, jo pee
ētiskām norm*āapeeder ari morāles Korkunovs

vēl vairāk norobegb juridiskās normas no morāles nor-

aizrāda, ka cilvēks nevar sasaeegt katru no-

liku, vipam ģaiavßlas veens nolūks un izvekotees starp
daZaaeem nolukeem veena, viņam jānovērtē nolūki, jāno-
vērtē tag_ nolūks, kuru vips tas intereses,
kuras TrsaistTtaS ar konkrēto noltScUolnteieŠu novēr-

tēšana peeder pee morāles, jo te noteek izvēlēšanās

starp dažā&eem nolukeem nol B k v ko p T*b a.

Uz to Korkunovs jpamato savu mācību par teeslbu atspirg-
šana no Lai gan morāles nolūks no daŽ&dām teo-

rijām teek dažādi noteikts, bet tomēr katra morāles nor-

ma aizrāda uz starpību starp laba un uz kas

jadaga un kas nav jādara. Morāliska norma ir visu darba

vadošais pamats, vaj, ka Korkunovs saka,-

--' Kamēr cilvēks dzīvo, ka Izolēts indivīds ( Kor

kunovs šo hipotēzi peeyem), ārpus atteeclbām ar eiteem

ciļvekeem, viņš'var vadltees tikai no morāliskam nor-

mām, bet līdz ko vißs*stājas sakaros ar citām personak,
tad ar morāli wean vairs a,tājotees
sakaros ar citeem cilvekeem, var notikt interešu sadurs-

me, kuru nevarētu nokārtot ar molares normām, jo vi&as

nav i%eenas un tas pasan cilvekeem, aav

saistīsas preeks vigeem. Tikai uz citu norma pamata
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varētu notikt interešu novērtēšana, lai gan ar interešu

novērtēšanu veen nevar iznicināt interešu sadursmi.
S&ceedrlDa par saletoseem jāatzīst tikai zināsi morā-

les pamatnoteikumi, bet ne visas morāliskas normas ka

tādas. Ja cilvēks eestajees zināma sapeedrTbāl tad vina

darba nolūks teek zināma mēra aprobežots no vispārēja*

ņ&laka. Citu cilvēku <Kol3ks3? nevar lzs&lrt psc objekti-
voem d&teem un viņa pilnīga novērtēšana nav do-

mājama. Te nevar tikt novērsta tikai

ar interešu Jaeevero, ka cilvēka sav-

starpējas atteeclbas ir Jroti dažādas.Ja viņas noskaidro

ta, ka intereses teek stādītas veena otrai pretim, tad

tomep paleek patstāvīgas, neatkarīgas.intereses, kuras

prasa pec zinama*robefam, prasa, lai katram indivīdam

butu noteikta interešu sfēra. Atteeclbas, uz kura pama-
ta zināma mēra patstāvīgas intereses teek aprobežotas,
sauc par teeslskam atteecYbam+ Katras aprobežotas inte-

reses zabiekts eegEst teeslbas interesi realizēt-"

izvest dzivāf savā sfērā. Aprobežošana prasa atteeclgus
noteikumus - normas, kuras noteic teeslbas. Tāb normas,
uz kara pamata atsevišķa cilvēka intereses teek aprobe-
žotas, sauc par taes is k ā*m norma m ; tur-

pretim, normas, uz kuru pamata mes novērtējam intere-

ses, *lr mora 1o s ņ,o rma s. Pamatojotees az

so. Kcrkunovs &oti veenkarsi formulē*starpību starp mo-

rāli un teeslbam ar Šadeem vārdeem

Juridiskās normas noteic tikai atteeclbas pret citām

personām, bet morāliskās normas - ari pret sevi pašu,
jo vipas peemerojamas ari pee izolēta cilvēkā* (Kor-
kunova domas). JRrldisko normu peemerosana atkarajaz3
no *a, ka atsevišķa cilvēka interesēm teek stādītas-

pretim svešas intereses.

,
Korkuncvs atsĶir teeslbas, kuras aprobežo atse-

višķas intereses, no morāles, kara novērtē intereses.
Teesiba uzdevums uzstādīt zināmu principu ds3t da-

žādu interešu aprobežošanas. Morāliskās normas noteic

atteeclbas pret savi pašu, teeslbas - pret citeem.

Morāles normas ir peemSrojamas ari pee izolēta cllve**-

ka, bet beta tas ir ar teeslbam, jo viņas paredz at-

teecTbas starp vairāk, cilvekeem. Ja pastāv tikai veena

cilvēka intereses, bez citām interesēm, peem., ja kre-

ditors sava paradnaoku no peenakuma, tad tee-

slbas vat&s neaizstāv kreditora Intereses, la tad, ja
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zinām* persona atsakās no savām teeslbam, tad li-
_

kams neaizstāv tādas teeslbas. Uz Šo principu aizrāda

mtTsuprivatlikumu 3285 un tāpat ari 3133 pan&i.
Kas atteecas uz morāli, tad morālisko normu obliga-

toriskais raksturs neatkarājas no ta. vaj citas

nas bultueeintrsetas morāles normu izpildīšana. Mo-

rāles peenakums paleek spāka pat tādā gadijuna, ja ve-

veens neprasa izpildīšanu. Morāles normu uzde-

vums nav sameerināt intereses; to dara teeslbas. Morā-

le, darbodamās tikai ka eekšeja parleeclba, nepeelals"

spaidus, kas nav novērojams teeslbu novadā. Waldosa

mācība gan apgalvo, ka spaidi neesot teeslbu pazTme,
tomēr jāsaka, ka pilnīgi teeslbas no spaideem atsacf-

tees nevar.

Morāle lr_indiwiduela leeta, teeslbas - zociala.
Korkunovs aizrāda, ķa juridiskās aormas nav peemēro-

jamas. ja veenas personas iateresea izsmējās citu

sona intereses. Tips sai zina aizrā&a uz romeeša tee-

slbāHt-uz vergu atteeclbām pret kungeem. Verga inte-

reses pilnīgi izsmeļas vipa kunga intereses; vārgs
netika uzskatīts par cilvēku, bet tikai par mantu,
kamd&ļtari teesiskas atteeclbas starp vergu un kunga
nav domājamas. Varāta gan pastāvēt teesiskas atteeclbas

mtarp vairakeem kungeem un vergu.
Savai ka teeslbu pazīme paštāwot in-

terešu aprobežošanā, bet morāles uzdevums- interešu

novertēšanāĻKorkunovs peeved konzekventus

atteecīgām interesēm teeslbu discipilina. Savu

vips peemēro vispirms pee civilteesTbam, aizrādīdams,
ka interešu aprobežojums izteicas starp vairākām per-

soņām.Peem., paradneeka intereses teek aprobežotas no

kredotora interesēm un t.t. To pašu principu vips pee-
mēro ari pee kriminalteeslbām. Sabeedrlba prasa, lai

vainīgo sodīta, jo viņas intereses teek aprobežotas no

vainīgā*interesēm. Tāpat valsts teeslbas valdības in=-

tereses_teek aprobežotas no tantas interesei. Ari starp-
tautiskas teeslbas var bat līdzīgi peemeri.

Beidzot, varam aizrādīt uz pazīmi, ar ko morāle

atšķiras no teeslbam. Morāles preeksraksti vispirms

prasa morāles apsipa- lai laba daritu paša labā.
Teesiskas normas to, neprasa; vicas prasa tikai arājus
labua&a vaj attaresanos no zinameem Teeslbas

prasa, lai cilvēka ārējā iztarēsanas saskanēta ar li-

kameem, pee kam ētisks moments te nespēle**lomu.
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Jellineks runa par ētisko minimumu
, zem kura

vips saprot teeslbas samēra ar morāli. Teeslbas esot

ta morālēs kura izteicas^zināma ētiska minimuma.

Morāles uzdevumi ir daudz plašāki par teeslbu uzdevu-

meem. Likumi vaj teeslbas uzleek cilvekeem peenākumus

deķ sabeedribas interesēm* Morāles peenākams— kalpot

aeveen svešām, interesēm, ka to dara teesTbas, bet mo-

liskee preeksraksti uzleek cilvēkam peenākumus ari pa-

šam pret sevi, neatkarīgi no vipa atteeclbam pret ci-

teem cilvekeem. Morāles normas gan pamatojas uz sabee*.

drlbas tāpat kā teeslbas, bet galīgo izšķir-
šanu par pavēles izpildTganu atstāj atsevišķam c&lve-

kam. Tikai atsevišķam cilvēkam, no morāles vaedokjka,
spreedums par to, vaj morāles

preeksraksts izpildāms vaj ne

_

Teeslbas nav padotas 3Ltsevis*ka cilveTca

tomēr vismaz izņēmuma veidā, ari teeslbas peelaiz zi-

nāmu saskata / peem., teesas eeskatu / par to, cik

tajtu konkrētā gadījumā* japeemero teesfbu normas. Bet

katrā ziņā jāsaka, ka teeslbas nedod atsevišķam cil-

vēkam eespeju spreest par to, vaj teeslbu normas pee-

waj ne. Likumi lai tiktu ņemtas

verā atsevishu gadījumu īpašības, tomēr teesiskas nor-

mas nevar eeiaistaes visos sīkumos. Pe*c satura un ko-

dola teeslbām jabut stingrām ./ Lego juris - teeslbu
bārdzlba/. Morāles uzdevums ir eelaistees visos sīku-

mos, apspreest katra dzīves jautājumu, nemt vārā katru

konkrētu

To pasu prncipu izteikusi jaa romeesa juristi.

Peem. Cicerons saka, ka ne viss* tas, kas atjauts, ir

derīgs, bet viss,kas alzleegts, ari nav nederīgs.
Filozofs Seneka aizrāda, cik daudz plašāks ir pee-

nākuma nowads, cik daudz_prasa humanitāte,
derība, ticība, karas stāv ārpus likuma. Wlps atšķir
teeslbu novadu no moreles novada.

Eeskatu vēsturiskā attīstība par morāles atteecl-

bam pret teesi bāla Morāle pamatojas tikai uz gribu,
uz brīvu parleeclbu un spaidus. Uz to

rada Zamuels Puffendorfs ( * 1634 g) sava darba Dc

juris natūra et ir dabas teesiba skolas

peekrltejSt Puffendorfs zinātniski pamato starpība

starpa morāli un teesibām az morāla atteecotees

ap tadeem darbeam, tadu izturēšanos, par kuru mes spree-

TE*m vaj ta ir laba vaj pec savas sirdsapziņas -
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M
foram Par ārējā* tes*a-ju-

stltia - tqramlaxternu,m." Si arēja teeaa dod cllvekaaĻ
„ jus

ko mes tagad saucam par zabjektivam teeslbam. Paffen-

dorfs pastrīpo, kāmjus perfektam" pilnīgi atsl&iras
no MjMS imperfectum" caur to, ka pirmās teesTbas ir

identiskas ar spaidu varu. Imperfeetum" vips attee-

ciņa uz morāli, aizrādīdams, ka morālei naw spaidu va-

*?asrastara.

Puffendorfa mācību attīstīja tālāk Tamasius, Wolfs,
Kants, Jherings un o<,

Chr.Tomasius ,f + 1728 g), tāpat ka Puffendorfs,lr
da&as teeslbu mācības sekotājs. Wiņa eevē*rojamākals
darbs Fundamenta juris natūra et geßtium." Tomasias

( bij.profesors Leipciga) atrod, ka teeslbu pazīme esot

spaidu normas. aizrāda, ka teeslbas atšpiroteaa
no morāles caur to, ka teeslbām esot tikai noleedzosls,
negativs raksturs. Teeslbas - justum- pawe*l 3 nedari

elteem to, ko tu negribi lai citi tew Morāle,
pretēji teeslbām, aptver un noteic peenākumus,
kurus atteecina vispirms uz pasu ž dari sev tā*,
kā ?u vālees lai citi tev darītu. Še vins runa par

Tomasius runa ari "
- ko tu

gribi, lai citi tev dara, to dari tu vineem. Nosacījumi,
kurus aptver "justum", teek realizēti caur pavēlēm,
spaideem, un tādu pavecu pārkāpumi ir sodāmie Moraleg

rīkojas tikai ar padomeem. Valstij nav teeslbas eemai-

sltees morāles novada**, jo te nav peelaizamas pavēles,
bet tikai padomi; tam&sYari spaidi nav peemerojami pee

morāles.

Visus trīs principus g un

dequorum"Tomasius aptver veena

Rectuma'princips - laimlba, pee kuras esot vajadzīgs
'ārējais un eeksejals meers, pee kam teeslbu uzdevums

esot uzturat ārējo meera, jo teesTbas paredz arējas
teecTbaSo Tamd§2 teeslbu peenakumi, pec Tomasias mācī-

bas, esot pilnīgi peenākumi - o b 1 i g a t i o p c

f c c t a c
,

kamēr morāles peenākumi esot nepilnlgi-
o b 1 i g a t i o 1 m p c r f c c t a c

.
Tomasius

pirmo raizi runā par eidemonismu - mācību par paleeli-
aatu laimlbu, no karas attīstījās utilitārisms. Vips'
maca, ka valstij nav teesTbas eemaisTtees morāles no-

vadā un tamde*ļftiknoteikti atšķir morāli no teeslbām.
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XVII. gadu simteņa eeverojamākais filozofs Got-

frieds Vilhelms L c 1 b n i t z s sawā darba Obser-

vationes dc principio jaris"_peetaras pee pretējām
domam. apgalvo, ka teeslbas esot ne tikai tur,
kar esot externam".Leibntzs māca, ka esot tee-

siski peenakumi, kuri pastāvot neatkarīgi no valdneeka,
ka varas autoritātes, gribas, peem., starptautiskās
teeslbas, kar neesot ne spaidu, ne peespeezamlbas. Wiaa
neatzīst spaidu momenta par teeslbu pazīmi,,jo esot

teesTbas, kuras nevar aealizet spaidu ce)ra.Leibniļtta
teesTbas trijās nozares, saskaņa*ar atsevišķam

teesiba pazināms
1/

X
jus strietam"- bargās teeslbas **valsts tee-

slbas, tas, komviņg'saao par jastitia commanationes".

ledere"- aizskart nav brīv. Pec jns stric-

tun" visi cilvēki esot līdzīgi, ar līdzīgām teeslbām.

2/ taisnība - eetos" - jastitia distrlbativa"

izdala labumu, peeskir katram to, kas vipam peenākas.
Pec eetos" visi cilvēki neesot līdzīgi, bet gan -

kam leelaki nopelni, tam leelakas teeslbaae
S/jgodTgums - probitas" -

* jastitia universā-

lie". Pec gl principa pasaule esot Deeva valsts an

teeslbas - Deeva griba, kara esot jāizpilda.
Sa&arsmes gadijamS starp minētām teeslbām Deeva

teeslbām esot preeksroka parjeilveces teeslbām, bet

cilvēces teeslbām esot preeksroka par valsts teeslbām.
Leibnttcsneatzīst spaidās par teesiba pazīmi.

Christians Wolfs ( 1754 g. bij- prog,Halle)
sava darbā*M#as natarae metodico scientifico per trac-

tatum" apraksta zinātniski dabiskās Wi%s
uzstāda atsevišķa morāles principu papildini pats sevi

Wolfs,atvasina no veena prin-

cipa peenākumus l/ pret sevi pasa , 2/ pret citeem un

3/ pret peeva. Cik peenaknms pret citeem ir izpil-
dāms ar spaideem, tintaļa vips tādu peenākumu azskat*

Volfs peekrTt Tomasiasa an Puffendorfa

mācībai, ka sgaidn moments esot teeslbu paglme. Wiaa

pārnes visu mācību uz peenākumu pusi. Teeslbas tas at-

vasina no peenākuma; peenākums esot pirmais an bez wipa
neesot teeslbu. teeslbu izpildīšanas peelaizaml
scaidl, jo pilnīgas teeslbas bez vlneem nevarot at-

zīt par teeslbām. Nepilnīgos peenākumus Volfs atteeci-

n& uz taisnību, morāli, an nevis az teeslbam. Morāle

azlaekot peenākumu ar priclziveem an prohibitiveem
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preekgraĶsteem,_kamer teesibām esot tikai atraujas pak-,
sturs. Tada mācība ir nepareiza, jo teeslbām ir ne tikai
veen atjaujošs, bet galvena kārtā, ari imperatīvs rak-

sturs,
Sakarā ar visu izteikto, mums vel jāapstājas pee

Kanta eeskata par morāles atteeclbām pret teeslbam.
Darbā*

* der praktischen vips uzsver,
ka likumi noteic teegi gribu*.Ja gribas no

teik&ana noteek tikai neteegi, tikai ar jutu palīdzību,
tad tāds darbs bu*tutikai legalitāte ( likumība), bet

ne moralitata. Tipg'uzstāda kategorisko imperatīvu g

M
Dari pec principa, kura varētu atzīt par vispārēju li-

kumu** Ari Kants Tfolta ka spaidi
ir teesibu pazīme. Viņš*māca, ka spaidu nevar sa=

sasegt morāliski vērtīgu darbu, jo pee darba ir ja-
eevaro motīvi. Sb gripcipu tas izved atteeclbāaz tee-

slbu objektlveen autoritāti un nolūku un

atkarībā no Šim pazīmeea aisrada uz starpība starp
teeslbām an morāli. Attaeclba uz objekteam - teeslbas

aptver arējas cilveķa atteeclbas, bet morāle - eekse-

jas. No stāvokļa pernot,teeslbu pažlke esot

spaidi, turpretim, morāle darbojas tikai ar parleecība,
ar sirdsapziņu. Teeslbas esot atvasināmas no sabeedrT?-

bas autoritātes, bet morāles normas - no parleeclbagp
sirdsapziņas* Teeslbu nolūks- ārējā kārtība, morale3-

eēkieja harmonija. Kants peetnrasj?ee tīri formeleem

eeskateem par morāles normām. Wipš peepem ari ma*cTbu

par fizisku, Ka ari morālisku papildināšanos.
naaanāa* tāda, esot nolūks un reize ar to ari peenā*=
kume. Fizisko papildināšanos sasneodz ar fizisku spēju

Rultara, bet morālisko - ar morāliskas

apzinās attīstība.

No eidemonisma atvasināts ntllitarisms, kurs māca,
par derlgama prlncipeem. Pate atilitarimma mācība at-

šķir 2 vlrzeenas : 1/ zabjektivais atilitarisms, pele
kara cilveķa nolaTcsbata sasneegt tikai personīgo lai-

mtbu; 2/ objektīvais atilitarisms - ci&sekadzīves sa-

lakām japasteMfnevispersonīgā, bet sabeedribas laiml-

ba. PersonTgo an sabeodrisko iaimTbas varot ari aavee-

not.

Kprknnova aizrāda, ka izolēts cilvēks var#ta ilkoj-
tees tikai pe*cmorāliskām, t i. pec individuālām normām.

Bet mo otras pases, Korkanovs pilnīgi pareizi atzīst,
ka morāles normas aeeder pee vispārējam zoclalām nora

qgm ua ta&a6& vipp atzīst, ka atteecibā az cilvēku ne-
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pastāv tikai individuālas laimTbas teeksmes, bet galvena

kā*rta, zocialas teeksmes^

Utilitārisma sekotāji izeet no ta&a jautājuma g ja
sabeedrlba prasa no cilvēka zināmu izturēšanos, tad kur

ir jāatrod kriterījas par tādas izturēšanas noverteša*-

nu; kas peesķir morāles raksturu tam normām, kuras no-

teic cilvēka izturēšanos ? - Jāatzīst, ka grūti eedoma-

jami kadi abzoluti morāles noteikumi, jo, ka māca vēstu-

re un etnogrāfija, cilvēku savstarpējas atteeclbas pa-

stāvīgi mainas. Peem., jaunkaledoneeŠl nokāva

gl vecus cilvēkus, jo tradīcijas to pavēlēja (
Preekš viseem cilvekeem nav veenas saistošas morāles

Utilitārisms atrod morāles kriterijasjievis
normu satura, bet objektiva formāla Sis vir=

zeens atraida individuālo laimlbas Korkunovs

saka, ka izturēšanas pate par sevi nav ne laba, ne

na, bet vipas derīgumu jaspreežT, skatotees pec

ka tada izturēšanas atsaucas uz sabeedrlbas lab-

klājību. Utilitārisma nozime un nolūki izteicas veen-

ITdzTbas principos.
Jeremija Benthams I 1823 g) uzstāda atsevišķu

mācību par utilitārismu- Pec viņa domām, ka morāle,
ta ari teesTbas pamatojas uz peeredzejumeem <=- emplri-

jUa Wisu Kilveku teeksmes esot virzītas uz patlkamlbas
pavairošanu, uz laimes maksimilaciju, bet katrs cil-

vēks esot padots ari saplgeem eespaideem<- Morāle pa-

stāvot zimanā spēja noverot un apsvērt atteeclbas starp
patīkamam un sāpīgām jutām, starp tuvākām un tālākam,
leelakām un mazākam Morāles un teeslbu nolūks,
pec Benthama domām, esot pec eespejas panākt
cilvēki*-daudzuma visleelako laimi. TeešTbas esot ta mo-

rāles kura nodrošināta ar arēju sankciju, spai-

deem; sankcija, no veenas puses, peedraud jaunumam,
no @taas atlīdzina taisnu darbu* No Šl

kā' ta ari taisnība, esot padotas utilitaris=

nam^

M&cTbu par utilitārismu attīstījis ari JDzoņs _Stju-
_arts_ .Mi 1 s^( 4- 1873 g ), Pec Benthama domāln

risms ir teeksme pes Morāles un teeslbu prin-
cipi esot bet pasalzleedzlba pee citu in-

teresēm neesot aekads morālisks peenākums, bet tikai

aprēķina rezultāts, jo citagl indivīds nevarētu pa-
nākt savu personīgo laimi* SojnācTbu tālāk attīstījis"
Mils. Lai gan ari vlps bija parleecināts, ka laime
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esot dzīves nolūks, bet galvena kārta esot jaee-
vero ne atsevišķa cilvēka laime, bet ciiu labums -

uzdevums, kas nesakristu ar individuālo laimi* Bet

pee tam pats Mils atzīst zināmu pretrunu, jo, no vee-

aas puses, ja laime pateesi ir dzīves nolūks, tad ci-

tu cilvēku laime kalpo ari personīgo teeksmju
rināsanai, indlviduelas laimes sasneegsanai. No otras

puses, ja laime nav dzīves nolūks, tad teorija par

laimi, ka* morāles princips, nav attaisnojama. Lai iz-

vairītos no tādas konzekvences Mils apgalvo, ka ne-

vis personiska*laime, bet visas cilvēces laime, esot

dzīves un cilvēku darbu nolūks. Pee Mila mācības, at-

sevišķa individa peenākums esot upurēt savu laimi dē&

visas cilvēces laimes. Mils gree%as pee zocialisma,
kursļ pēc vipa domām,uzskata par teeslbu un morāles

nolūku visleelaka cilvēku,daudzuma visleelako laimi.

Sakara ar utilitārisma mācību jāapstājas ari

pee Jheringa. No veenas puses Jherings gan atzīst Leib-

nitca domas, ka viss taisns esot vēsturiskai sabeedrl-
bai derīgs, bet viss netaisns**nederīgs, tomēr ne-

peekrTt pedejā*mācībai tai zina, ka morāle esot ne

tamdSpf;ka morālisks ir derīgs,bet ka morā-

lisks ir Jherings saka- ka par morāli varot

uzskatīt tik to, kas sabeedrlbai derīgs un morālisks

ir tikai derīgs darbs. Uz so vips dibina savu mā-

cību par vēsturisko sabeedrlbu un morāli. / Jau pirms

Jheringa tādu mācību uzstādīja Aleksandrs 6ottingers

sava*darbā Moralstatistik"). Jherings Izeet no

ka visu morāles normu nolūks esot sabeedribas pastā-

vēšana un labklājība, bet tomēr viņu nevar uzskatīt

par utilitārisma sekotālju,vismaz ne par individuela

utilitārisma sekotāju, jo vips pats to noleeds (
lūks teeslbās*/. Jherings, turpretim, izteicas par

ētisko moralismu. Pēc vipa domam, sabeedrTba esot

jaorales nolūka zubjekts, tautas labklājība esot aug-

stākais likumso Uz tāda pamata Jherings uzstāHa savu

mācību par morāli,salīdzina teesisko un ētisko

tu, teesiskeem likumeem vipš"stāda pretim morāles

spaideem, kuri esot peemerojami

teeslbam, Jherings stāda pretim psichologiskus
dus. Wips ved paralēli starp teesl&ām un morāli. Pēc

Jheringa domam etiķa vaj morāle esot egoisms augsta-

kā"%anmā'nn pee tam sabeedrisks.

No utilitārisma jāatšķir c i d c m o n i s m

- paleelinātas laimes princips, teeksme pec labklā**-
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jlbaa. Wiaas ētiskās normas esot tikai indivīdam par

laba an tikai vipa'dēļr ari pastāvot. Bidemonismu var

salīdzināt ar zabjektivo ntilitarlsmu, bet tas stingri

jaats&ir no ob&ektiva utilitārisma. Ka eidemoniama, ta

zabjektivais utilitārisms pastrīpo egoisma principu -

indivīda, bet ne sabeedrlba ir morāles noluaku zub-

jekta. Starpība starp vipeem ta, ka eidemoniama pa-

strihpo nolultu, atilitarisms - lldzeklua.

M&clbn gar morāli un teeslbām an viņu savstarpē-

jām atteeclbam sīkāki apraksta.Kants savā Meta-

physik der Sitten". Zem metafizikas Kants saprot zīsta-

ma, kara teek atvasināta no saprāta. Nodaļā par teesl

bām Kants aizkastina jančajama par to, kas ir teeslbas

an eeks ka pasta* konkrēti liknmi, kas ir taisns an

kas netaisns. Tfin-s aizrāda, ka jantajuma par taisna

an netaisnu nevar izšķirt uz peeredzeļumu pamata, bet

tikai ar saprāta. Teeslbas vispār aptverot cilvēka sav-

starpējās atteeclbas. Zabjektivas teeslbas esot veenas

personas patvaļība pret otra, bet objektīvās teeslbas
esot noteikama kopojams, zem kara veenas personas patva-
rība esot saveenojama ar citas personas patvarību pec

vispārējā*brīvības likama. Teesiba principa esot tas,
ka par taisna atzīstams katris darbs, kara saveeno-

jamsjar cita persona brīvība. Kants ari nzakata pee-

speezamlba par teesiba pazimi; teeslbām varot peeme-

rot spaidus ua caar to* galvenā kārtā*,, teeslbas atski-

rotees no morāles. Wips izeet no tādas lopiskas kon-

zakvencea, ka pretestība,, knta teeir stādīta pretim dar-

ba akērsķlm, veicina pasa darbu. Netaisnība esot brīvī-

bas šķērslis, bet ja spaidi teek stādīti tādam šķērslim
pretlr. tad līdz ar to atjaunojas likamlgais stāvo-

klis, sakara ar visa sacīto Kants nāk pee slēdzeena,
ka teeslbām esot eespējams darbotees ar spaideem, Bez

tam viņš" vēl aizrāda, no veenas pases, ka esot teeslbas
bez spaideem, no otras,- spaidi bez teeslbām* Kas at-

teecas nz teeslbām bez spaideem, Kaats peeved sekošu

peemera s kalpotajam Ir prasība par alga, kara_taa

pag zināma laika nav sapemis, bet sļc&itot no llgama
sleg&anas termipa līdz algas makaāšanaa laikam valnta

ir kritaaea; lai gan kalpotajam pee tādeea
nav formālas teeslbas prasīt alga pea pareizas vaJĻatas,
tomēr vipam ir morāliska teesiba sapemt paeteekosa
atalgojama pēc pareizas valūtas, tara uzskatama par
atlīdzības ekvlvaļemta. Ar sāda peemera Kants grib
a&BX&Ai% az taisnam teeslbām ao vesnaa a$ ža&malam
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teeslbām no otras puses.

24.
Taisnība un pareiza teesāšana.

Pareiza teesasana, protama, rada musu alaina zi-

nāmu apmeerinasanu, un, zik tai pareiza teesaSapa ap-
meerina musu 3uta& par pareizu teeslbu peemerosanu,
tik mes varam runāt par taisnību. Taisnība ir mo-

rāles mēraukla, pēc kuras varam spaeast par pareizu tee-

slbu peem&rosanu. Ja mēs gribam noskaidrot, kamdēļ tais-

nība rada mūsos apmaerināsanas jutas, tad jāaizrāda,
ka taslnlba nevis generalize, bet individualizē katru

atsevišķa apstākli. Teeslbas pecjsavas būtības nevar

paredzēt visus gadijamas; teesibam japeneralizē**, pre-

tēji taisnībai, kara var indivldnalizet. Teeslbas cen-

šas apmeerinat an saskanot sabeedribas domas par tais-

nība. Teesiba azdevams bata teorētiski apaeerinat sa-

beedribas prasības pec taisnības, bet faktiski tas nav

eespsjams, tikai no si varam atšķirt stingras
teeslbas no hamanām. Mnms jāatzīst ari taisnas teeslbas;
nevaram formālas teeslbas vest caarl visam konzekven*

cēm, jo tāda kārtā bata jārēķinās ar zināma netaisnī-

ba. Tamdēļ jaeevēro neveen stingras, ari humānas

taisnas teeslbas.Starpība starp stingram un taisnam

teealbām butu tomēr kvantitatīvi, bet ne kvalitatīvi,
jo viamikstākas teeslbas nevar atsacTtees no zināmas

formalitātes un visstingrākā? teesTbas neva? Iztikt

bez humānu principu peemērosanaa. No ai veedokJķa va-

ram runāt tik par relatīvām latām jeb taisnām teesl-

bam.

Rakstneeķi vispār pastrīpo vaj veena vaj otru no

teesiba pazīmēm. Weeni rana par teesiba indivldaaliza-

cijas teekamem, citi aizrāda az teesiba relatīvo rak-

stara, az hamanām Jāatzīst tdmar ka teeslbu
virzeens ir tāda, ka stingras teeslbas pamazam parver-

aaa par hamanām. Stingrām teeslbam tomēr ir sava nezi-

na. Pat masa laika modernās teesibas ar nodoma

ros stingram teeslbas visos gadījumos, ļa grib paātri-
not teeslbu skaidrība, attppam*. Stingram teeatĻpas,
galvena kārta, peemero pee vekaeļreem, vertapapirejaa

az_ azraditaja an atarp cita ari zemas zi-

na* jāaizrāda az vaaaeia Pasa vekseli ir aiz-
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radīts ekonomisks vaj juridiskis pamats ( causa), az

kara veksals teek izdots, tamdal garadneeks, no kura

vekselis teek peedzlta teesas ceļa, nevar atsauktees

uz tam faktismam atteeclbām, kuras pastāv starp parad-
neeka an to persona, az karas vārda vekselis izdots.

SisļKl&cjļtsir izteikta vekseļu likumtt,_33 pantā*.Ar
Šo t#aaa persona, kuras rokas ir pārgājis veksels,
ir aizsargāta pret jeb kādām eerunām no paradneeka pu-

ses .
Tas pats princips ir eevērots pee

plreem uz uzrādītāja vārda, uz ko aizrāda prlvat-
likumi 3122, 3125_un ari citi panti. Tādā ziaab likums

cenšas apsargāt vērtspajaru turētajās no paradneeka
eebildameem. Tas pats sakāms ari par zemes grāmatām.

Atteeclgee likumi uzskatami jpar stingreem. Stingras
teeslbas peeturas pee zināmam formām, jo citādi viņas

nevarētu darbotees. Arļ privatlikumu citos pantos
teek peemerotas stingras teeslbas, peem.,3209 pants
runa par ilgumu

__

Jāatzīst tomēr, ka vispār teeslbas teek virzīta?

uz humanitatio Pee humānam teeslbam, galvena kārtā,
peejiervisas tas teeslbas, kuras peelaiz leetas iztee-

sasanu pec tatsnTbas Uz tādam teeslbam vis-

pār atteecas privatlikumi. Wipi neveen peelaiz taisnī-

bas principa bet zināma mēra ari atsakās

np_formalitātes, peelaiz kontragenteem uzstā-

dot savus atsevišķu?nosacījumus, peelaiSTlīgumu slēg-
šanas un 4447 pants par normas ļlgumeem
plašāka veidā atļauj neveen kontrapenteem uzstā&rt

savus noteikumus, bet ari uzleek teesai par peenākumu
izvest taisnības principu. Gadījumā, ja līdzēji nav

savas domas izteikusi skaidri, likums paredz noteiku-

mus, uz kuru pamata var noteikt paradņaeka domas

/ 30*5 /. Wlspār teek aizrādīts, ka šaubu gadījuma

jaeewero. ka katrs peenakums iztulkojams visšaurākā

nozīme, parādneekam par labu. 4323 panta ir aāz-

rādlts par atkāpšanos žtollgumeem, pee kam no teesas

atkarājas atzīt, vaj ir preekš'tam pamati

vaj ne. Uz principa pamatojas aizleegums
par teeslbu izleetosanu ļaunā nolūkā ( 4344 p/. Tas

pats princips vēl moteiktaKi izteikts 16 augusta Ipl*

gada*likuma 26 paragrāfā - teeslbas aizleegts izleetot

tāda gadījumā, ja teeslbu veenigais nolamā buta ra-

dīt citam personām zaudējumus.
_

Teeslbu attīstību sinl zipa varam noverot pee
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vecām romeesu teeslbām, kur bija peemērotas stingras
formālas Līgumam nebija speķa, ja vip# ne-

bija eetērpta minamā preekšraksta Bet pamazam
romeesu teeslbas atsakās no stingras formas. Wel pee
tālākas attīstības vipas peelaiz ari peekāplgas taa-

slbas, atsauksmes, peem. ,
uz maldīšanos, spai-

du kņudam un t.t. Uz šb atteecas ari Šveices privat-
lukumu 4. pants, kur aizrādīts, ka teesal japeemaro
taisnības princips, Ja pats likums neparedz atteecl-

gus noteikumus. Ta paša likuma 2. paragrāfa ir teikts,
ka katram pee teeslbu izleetošanas un peenākumu izpil—
dlsanas japeeveeno ari ticība / Treu und Glaubenjf.

Musu privatlikuma eewada 18 paragrāfā ir aizrā-

dīts, ka musu privatlikumos preeksroclba teek pea-

ŠĶirta taisnam tpeslbām un stingrās teeslbas teek at-

raidītas. To pasu principu jvaram atzīmēt ari krimi-

nāllikumos, peem.,769.pantā ir izteikts vispārīga

cips, ka Šaubu gadijuma japeemero teeslbas, kuras šū-

na apsūdzētam par labu. Musu privatlikumi atsakās no

formalitātes, uz ko norada teesTbas,
pretēji stingram teeslbam, dod preekšroclbas kauza-

lam līgumam, kur aizrādīts pamats, no ka ceļas attee-

clgs ITgums. Sakarā ar teeslbu taisno^ raksturu varam

atzīmēt, ka pareiza vaj taisna
ir likumu pareiza peemerosana, t.i. teesu praktiKas_
darbība saskapsTar taišnlbu. Ja likums runa par briva

eeskatu, tad līdz ar to ir Izteikts taisnības prin-

cips. Te tikai japem vēra visi sīkumi un jaspreez pēc
saveem eeskateem, pec sirdsapzipaso Taisnība un parei-
za teesasana uzskatamas par tām morāliskām mērauklām,
pēc kuram mes vispār novērtējam praktisko teeslbu

peemerosanu musu teesās.

Uz to, ka teesam zināma gadijuma ir teesTbas
rlkotees pēc saveeiņ eeskateem, pemot vera visus sīkumus,
aizrāda musu privatlikumu 3311 pants., kurs runa

par parada noilgumu, ja paradneeks nav laikā

jis līguma paredzēto peenākumu. Gadījuma, ja parad-
neeks nav spējis laika izpildlt_savu teesai

ir atjauts atsvabināt sekām, kuras neruna y#-
pam par labu. Pee te pasa principa peeturas ari Švei-

ces privatlikumi.



§ 25.

Teesību atteecības uz eerašām.

saprast plašākā un šaurāka nozīme. Zem

eerasam plašākā nozīmējāsaprot tādas zocialas normas,
kuras noteic cilvēka ārējo izturēšanos. eera-

sas plašākā nozīme aptver ari teeslbas. Berasas šaurā-

kā nozīme ) atteecas uz cilvēka izturēšanos sa-

be&rlba, cik tāļu tāda izturēšanas saskan ar_sabeedrl
bas eeskatu par labeem darbeem. Ta teek runāts ņawis
tikai par peeklajlbaa normām, par cilvēka izturēšanos

privātā vaj publiskā sapulce, bet eerasas šaurākā nozīme
atteecas vispār uz sabeedribas eeskatu par moraliskeem,
labeem, pareizeam un taianeem darbeem. Tādā*zipā eara-

šas tuvojas morālei un atstāj cilvēkam paicholopisko
spreeduma par to, kas vipam jādara. Starpība starp morā-

li un eerasam ir ta, ka morāle, galvena kārtā, greezas

pee cilvēka sirdsapziņasun darbojas caap morālisku

parleeclba,kamēr eeraafasgreežaspee sabeedribas eeska-

teea an no sabeedribas cilvēkam ir eespejama
iztnretees vaj darīt to, kas viņam patīk. Ja cilvēks

neveļas izpildīt eeraša prasības, kas pilnīgi atkarā-

jas no vina gribas, tad tomēr tam jānes sekaa, karas ir

saistītas ar sabeedribasprasība neizpildīšana.Ja
cilvēks ir gatavs azpemtees tādas sekaa, tad eerasas ne-

var izleetotnekādas citas līdzekļus- spaidus. Sabee-

driska eerasa izejaa pankta tomēr grßti noteicama,jo
eeraša npvada ir ļoti nenoteikta. Tomēr varam atzīmēt,
ka eerasas ir zocialas normas, jo vipas noteic cilvēku
sateadrlskāsatteeclbaa. Tādā*zipāka teeaībaā, ta

eera&'uizejaspankta bata veens an tas pats, jo eera-

aaa, kā ari teeslbas atteecas az cilvēka arejo iztare-

aanoa, tomēr savā tāļrākāattīstībāvipas veena no otras

Jaatzimpļ ka eerasas nav identiskas ar eeradnma
_

/ / nav identiskas ari ar eeradnma teesi-

bam. Uz tp, galvena kārta, aizrāda Jheringa*Mācība
par eeraaāa vipa attīstījisaavā darbā

*
zveck im Recht"

Jheringa atš&ir 4 zpcialo norma nozares t 1/ teeslbas,
2/ morāle, 5/ eerasasan 4/ mode. Wips atšmir eerasaa

no eeradumeem,aizrādīdama, ka paradumi esot_jtikai
eerasu ārējā forma, kamēr eerasas izteicot līdz ar to

ari spreedumapar zinameem darbeem. Eerasu satars pec

60
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savas īpašības varot but tikai labs, bet eeradumi var

but labi un laaai un ta&ejadi var gan pārkāpt eerasas,
bet ne eeradumus. eerasu eeks*ejo saturu un

kvalitāti pamatojoteea, pec Jheringa domam, eerasa sai-

stošais spßks, Jhe-

peelldzina eerasas īpašuma teeslbam, bet eeradumus-

valdlaanal, jo valdīšana, ķa faktiska vara varot but

laba vaj ļauna, kamēr īpašuma teeslbas esot tādas eek-

sejas ateeclbas uz mantu.
_

Pamatojoteea uz sacīto par teeslbu un eerasa sav-

starpējam atteeclbām, varam nākt pee sleazeena, ka

teesiba an eerasu kopējā pazīme ir zināma apaidn mo-

ments, bet tomēr viņas atšķiras atteeclbā az lldze-
teeslbas darbojas ar zināma vara, karu peemēro

valsts orgāni, kamēr eerasas, lai gan varētu izteikt

spaidās, tad tomēr ne,ar seem llazeķžeem.
_

Morāles un eerasa kapāja pazjfmelr_ta, ka eerasas,
ka ari morāla atstāj cilvēkam pašam galīgo gpreedumn
par viņam jādara, ka jaiztaras. Tomēr morāle

no eerasam atsplras caur to, ka morāle greezas pee cil-
vēku sirdsapziņas, kamēr eerasas greezas pee arejeem
faktoreem. geraaas noteic konkrētu sabeedrlbaa eeskatu

par to, kas sabeedribas aprindās teek atzīta par labu,
par eetēlcamu cilvēku arēja izturēšana, morāle, tur-

pretim, izteic, a b s o 1 a t a spreeduma par to,
ias jāatzīst par morāliska, pee kam cilvēkam

japeetaras sava eekšejā*ua dzīvē*.
Uz eeraāām atsaucas ari masa privatlikami. Sera-

Ča jedzeens vispār pazīstams modernas teeslbām, pee

karam japeeskaita ari masa privatlikumi. Tfiaosatro-

dam vairāk panta, kari nosaka, ka teesenesim jaap-
sp&eaz leeta pec_labeea eeradumeem ( 2923 p.,3214 p.)
Likugs atraida tādus Ilgumus, kuri runa pretim labām
eerasam

Masu privatlikumos ir vesela rinda pantu, kuri

dod kreditoram teeslbu prasīt atpakaļrto, ko debitoros

saņēmis tada ceļā, kas runa pretim morālei ( 3719 p.

5292 p./.
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TEESĪBU IZCBLŠANĀS.

§ 26.

Teoriju pārskats.

Dabas teesibu skola XVII un XVIII g.s. uzstatīja
divas teeslbu nozares, atteecibā uz vtpu izcelšanos*

Tfispirns, espt tādas pastāvīgas kuras bi-

jušas no pasa sakuma kā tīri dabiska parādība. Tas

esot # a b i s ka s te c s I*b a s - jus naturae*

Par teeslbu avoteem skola tālāk nerunā? viņi esot ne-

noteikti; jo dabiskās no cil-

vekeem un esot saistošas pat preeksT Deeva.
_

Plašāki dabas teeslbu skola runa par patvali-
teeslbām - jus voluntarium,__kuras atvasinātas no

citvēku rīcības. Patvarīgas teesTbas mākslīgā veida

rada cilvēki dcl savas ertibas. deļ savstarpējo attee*-

clbu noskaidrošanas vaj noteikšanas* Pee tam dabas tee-

slbu skola izeet no pastāvošas kartības, ņp tam normām,
kuras valdīja dabas teeslbu mācības izcelšanas laika,
t.ļ. XVII un XVIII g.s*.Tad gan faktiski teesibu avots

bija likumi un ar likumeem veeadabas teeslbu skola

ari rēķinās. Tai laika*valsts tika uzskatīta par vee-

nTgo teeslbu avotu, tikai valstij esot eespējams iz-

dot vispār saistošas mormas; teeslbas radot valsts ar

savu autorativo varu.

Bet, ka atzīme Korkunovs, ar pavēli veen nevarot

izskaidrot teeslbu izcelšanos, jo ceenTba autoritātes

preekša nan varot radīt paklausību, bet paklausība va-

rot radīt teeslbas tikai tad, ja vipa pamatojas uz tee-

slbu jutām, teesibu apzina. Tik no__šTmorāliska veedo-

ķļa varētu geelaist valsts varu, ka teeslbu avotu.
Leelakā daļa dabas teeslbu skolās peekritēju peešļEir
likumeem teesibu avotu nozīmi, citi, turpretim, attee*=

ciha teesibu izcelšanos uz llgumeem. Wiai apgalvo, ka

teeslbas izcēlušas no cilvēku veenošanas llgumeem*
__

Pee tāda slēdzeena nākt tikai Izejot no jau pa-
stāvošas kārtības. Dabas teeslbu skolas peekriteji

redz, ka faktiski pastāv Ilgumi, ka cilvēki viņus

slSdz un no ta&rodas zināmas teeslbas, tamdēļ ari Il-

gumi esot vispār uzskatami par teeslbu avoteem -



Tas tomēr nav pareizi,jo ilguma saistošai* spēks ir

teesibaa un tamdēļ vipi nav nzakatami par teeslba avo-

ta. Līgumi jau paredz_teeaiaka eekārta, kara garantēta
līguma izpildīšana. Ligama aalatoalļis apŠka nav aksioga+
kara saprotama pate par aewi,bet vigp o&ligatoriakaia

apeks ir attletijeea veatariski. Pasa Ilguma spēka
agrākos laikos vlaar nav atzīta, peem., *ecaa FOmeefa

teeslbas neatzina veeņpaanos par aaistoša, ja pee tan

nebij eeverota aalatoaa gprma. Teealba izcelaaņae pa-
mata nav atvasināms no ligameem, ne ari no g^welš&.

Pee ta eeskata, it kā tseslbn avota bata līgums,
peetaras HaRO Orocias. kal veens no dabisko teesībn
skolas preeksstKvJeem, bet galvenā Kārtā, pee ši uz-

skata peetaraa ( 1778 g). Savas domaa par tee-

alba izcelšanos Ruaao izsaka darba Contract aocial*.
Raaao azatājjas pret kaltara, ķa tada. meklēdama visaa

labamas tikai dabiskā stāvoklī. Wina aizrāda, ka nevis

tīra, abzolata vara, bet tikai likamlga vara varot

radīt teeslbas. Sl vara varot izceltaes tikai caar

visa sabeedrlbaa locekļa brīva veenoaanoe, flgumeem,
uz kuru pamata tomēr kontrahenti neattetcoteea no brU-

vlbaa, jo no brlvlbaa viapār nevarot ataaciteea -vipa
eaot Katra cilvēka teesibaa un peenāknma
eeot brīvība an tamdell katria līgamB varot dabat ape-
ka tik iad, kad kontragenti patar aevl aava individae-

lā briviba. Rasso megina atrast tāda veenošanāa formu,
kara ar kontrahenta kopejeem apekeem aizsargāta vipa

personaa an mantas, no veenaa gnaea, an neatteiktos

no brīvības, no otraa auses* Tāda problēma vipa mepi-
na atriainat savsr darba

-

Contract zocial".Uz ta*da

zociala Ilguma pamata katra kontrahenta nodo%vis*a Ba-

vaa teealbaa aabeedrlbai an no aabeedrlbaa dabon at-

pakaļ tik daadz, cik__vlpš' nodevia. Tamdēļ visa kontr-

ahenta stāvokli ir līdzīgi^
Japeezlme*, ka ar tada mācība gan varētu paskaidrot

teeB*tba raclon&lo pamata, az aaprata, bet

nevia vēsturisko teealba izcelsanoa. Korkanovs pee-
zīmet

*Jaatajum*a par teeslbu izcelganoa ir izteieees ari

Kanta aava darbā*-jMetaphyaiacļ*e Anfangsgrßnde der

Rechtalehre". Wipg saka, ka akta, caur kara taata az-

atajaa ka valata, esot pirmatnejaia līgums, pee kam

az tāda ligama pamata viai taataa locekļi atteicotees
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no aavas arējas brivlbaa, lai to aapamta atpakaļrno
sabeedribas. Ar tadu Ilgumu katrs cilvēks atstāj savu

mežonīgo, nelikumīgo brīvību un atrod sava sabeedrisko

brīvību; dabiskais stāvoklis caar to pārvēršas par tee-

siskā an az ta pamata teeslbas.

Cita stāvokli eepem vestnrisko teesiba skola.Wipa
pirmo reizi sīkāki apspreedase jaatajama par teesiba

izcelšanos. Pirms vestariskās skolas zinatneeki meti-
nāja paskaidrot nevis teesiba izcelšanas veida, bet

teesiba racionālo pamata. Westariska teesiba skola pa-

matojas tikai az vestarļ ah pastāvošam teeslbām.Wipa

atspēko mocība,kara censaa paskaidrot taealbu izcel-

aanoa tikaļ ar sapratni.
Par Šo mācība azstāßas zinatneeks Gaatava

( 4 1844 g.). aizrāda, ka teesiba avots esot me-

veeņ liknmi, bet, galvenā kārtā, eeradnma teeslbas

mācība tālāk attīsta zinatneeks Schloase

kurs tāpat kā peelldzina teeslbas izcelšanas

zlpa valodai. Ka valoda, ta ari teeslbas varot attl-

stltees pašas par sevi.
Šo mācība attīstījās! ari citi rakstneeķi - vestn-

riskās skolas sekotāji. Eevērojamākais no vineem to-

mēr ir Savinji ( * 1861 g), kurs uzskatams par sla-

venāko It. g.s. jurista. Sava mācība vipšTattīsta,
galvenā kārta, darbos par romeesa teeslbām,penm.,

Masa l&ika_peealcinajama likumdošanas un teeslbu

zinātnes zipā*. SĪ darba eemeslis laljaWācijas politi-
skee notikumi. Franču valdīšanai izbeldzotees 1814,g.

bija aizkustināts jautājums pa& jaunu likumu eevesanu

Tfā*cijā.Tika izteiktas da%ada& domas. Weeni zinatneeki

peeturSjas pee eeskata, ka esot jaatgreežas pee vecām

teeslbam, citi, turpretim, prasīja pavisam jaunus li-

kumus. Pee pedejeem japeeskaita ari rakstneeks Thi-

bant'a { + 1840 g.)t Wins atsaucas uz to, ka pastāvo-
šee likumi esotnepeeteekoši, ka satura, ta ari

formaa zina; nevarot atgreestees ari peejromeešu tee-

slbām, jo vipas esot negeemerojamas. svešas, novecoju-
šas un nebarot āpmeerinat modernas dzīves prasības.
Tamdßl Thibants pastāv uz to, lai tiktu izdoti jauni
likumi.

Pret to uzstājas Savinji. Pec vipa domam jāat-
stāj vesaa likumi, pilnīgi neatkarīgi no ta, vaj viņi
labi ne, vg,japmeerina visas praslbaa vaj ne.
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Pec Savinji domam, Thibants isejot no nepareiza veedo-

kļa-_Jo, ja walsts gribētu izdot jaunus likumus neat-

karīgi no vēsturiskās attīstības,tad valstij butu jāno-

teic kādas abstraktas teeslbas, iikumi, jb citādi tomēr

nevarētu apmeerināt visas dzīves prasības, bet noteikt

vispari tādas abstraktas teesTbas nebūtu vēlams.Tadēļr
vips izteicas par to, lai tiktu paturētas jgastavosa's
teesTbas tada forma, kāda_vinas attīstījušas uz vēstu-

riska pamata. Savinji atzīst tikai teeslbas, kuram ir

vēsturiskas saites ar pagātni. "VindT atsaucas uz tautas

garu. Teeslbas esot tautas gara kura iztei-

cotees_tautas darbos, bet teeslbas nekāda zina neesot

patvaļības produkts, tāpat ka valoda. Teeslbas attlato

tece līdz ar tautu un Si garīgā veenība saistot tautu

gaaeraciju aava starpā, tadel jaunas teesibas, kuras

nav saistītas ar tautu, nevarot peelaist.
Pee ta pasa uzskata peoturas zinatneeks Puchta

(1846 g.) aavā darba par eeraduma teeslbām Gevohn-

heltrecht*. Wipg pastrīpo neveen tautas jgaru, bet ari

parleeclba. Tautas gars kurs darbojpteea
tautas dzīves organismā. Tfins pastāvot neatkarīgi no

atseviaļpeem locekļeem. Tautas gars ra&ot tautas dzīvi.
Pretēji Savinji domam, pēc kura teeslbas esot kāds ko-

pējs darījums, Puchta maca, ka teeslbas esot dabiski

attīstījušas pašas par sevi. Puchta,
attīstījis eeradumu teeslbas, kuras vips atzīst par
teeslbu pirmavotu* TeesTbas esot teesiskā parleeclba,
kuru izteic sabeedribas locekļi sabeedribas locekļu

kopēja parleeclba). Puchta atstāj bez eeverfbas, ka no

kopējas parleecTbas fakta rodas neveen teeslbas, bet

ari citas garīgas dzīves parādības, peem., zinātne,
saimneeclba,, pa% revolūcija un t.t. Puchta nepaskaidro,
ar ko sevišķi see zoclalee faktori atšķiras 30 teesl-

bām. Nevar runāt par tautas teesisko ja
tautu reprezentē neveen tas personas, kuram varēt*but

tāda teesiskā parleeclba, peem., juristi. Juristi ne-

radā tikai veeni teeslbas. Teesiskā zipatne varētu

radīt teeeslbas tikai tik tāļu, cik tāļu teesiskas

zinātnes mācība varētu parvērstees par eeradumu tee-

slbam. Tikai zinātne veen nevar radīt bet

viņas uzdevums ir izpētīt teeslbu dabu un peemerot

jau pastāvošās teesTbas.

Puchta peeturas pee animlsma mācības,
blnātajs ir Stāls. Pec sis mācības dzīves radošais
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#gia&sesot organisma dvēaela. Tautas eaot tautas

&3lw*s dvēaele an vipam tada zipa esot peelldzinamaa
teaaībaa. Tautaa gars esot teeslbu avata. Pēc Puchta

teeaTbaa iztelooteea tautas kopējā pārleeclbā. Tada vei-

dā Puchta atzīst teealsko parleeclba, jp citādi parlee-
clbu nevarētu atteecināt az teeslbām. Sal zinā*Pnchta

tomēr kļCda. jo, kā jaa aizrādīts, tauta repre
zentē*neveen jariatl, kareem varētā bat teesiskā par-

Jariatl gan var teeslbas izveidot, bet ne vi-

pas radīt* PateeaTba teešlbn avots ir t a a t a a

viapā r ej agri b a. Teesiskee noteikami(pa-

vēles, atvēlēs, alzleegami) ir gribas akti, no kureem

var taielt alē&zeenu par tautas parleecTba. Tomēr no

pārleeclbas veen nevar atvasināt teesTbas, kā*to do-

māja dabisko teesiba skola. Teeslbas atšķiras no veen-

karsas parleecibas tāpat, kā gribēšana atšķiras no pa-
zīšanas. Teeslako parleeclba varēta atzīt par teesiskas

gribas motiva, bet_ne par teesiba avota; tomēr bez pzr-

leeclbasJLr ari vel citi teesiskas gribas motīvi, ka-

ri var bat pat ļauni.- Teeslbas rada teesi izteikta

griba.
_ _

Jajaata, no ka jaizeet tādai gribai ? - Ir fakts,
ka teeslbas nav atvasināmas veenlgi no valsts gribas.
Si tēze jau skaidra pate par sevi, jo valsts organizā-
cija pate pamatojas az teeslbām. vēstare aizrāda, ka

eeradama teeslbas esot paatāvejaaaa jaa pirms valsts

likumdošanas darbības. Teeslbas pamatojam uz kopīga gri-
ba, az sabeedribas griba, bet ar to nav teikta, ka sa-

beedrTbai bata sava atsevišķa griba. Sabeedrlba nav

patstāvīgi dzīvojošs organisma ar neatkarīga griba.
Kopēja griba pastāv no atsevišķa indivīda gribas an

var apveenotees angstākā valdošā gribā an varā. Tāda zi-

pā"sabeedribas griba azskatama par zināma veenlba, par
to kopība, kara var radīt ari teeslbas. Tāda valdoša

kopēja griba eedomajama zem apveenotn griba ainas.
Sabeedribas izteiktees :1/ teeaā
veida an 2/ aeteesa, kļasa veida. Sakara ar to jāizšķir
ari divi teesiba izcelšanās veidi: teešais an neteešais.
Teeaa veidā teesTbas izceļas caur noteiktas,
gas gribas izsaukšanu. Tada noteikta griba var izeet

vaj nu no atsevišķas fiziskas personas, vaj no zināma

teesiskā juridiskām peraonām. Ta&a teeslbu iz-

celšanas eedomajama tikai ceešaa noteiktās organizaci
jaa, pee kam so teesiba spēks izplatās tādas organiza-
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sona, var izteikt savu griba dažādās formās. Wispirma,
sabeedrlba var izteikt teeslbas ar sava pirmatnējo
vara ( ka valdība). Tada vara, kuras pamats ir pirmat-
nējas teeslbas, realizē*, vaj izteic v a 1 s t s v a -

m
,

bet organizācija, kurai vara peeder, aaae

par w a 1 s t i. Normas,karas valsts izdod, sauc par
1 i k v m c c m

,
Zināma organizācija var izdot nor-

mas ne bet peelaist, atļaut citam organizācijām
izdot savas normas noteiktās robeSaa. Tās ir a v t o-

nom a s teesT b a s
.

Autonomas teesTbas pee—
kāpjas likuma preeksa; vipam ir zemāka nozīme, salī-

dzinot ar likumeem.

Neatkarīgi no pozitīvām teeslbām pastāv arĻtee*
slbas, kuras radušas klusa, neteeaa veida uz paeaa

_

dzīves pamata. Peem., ja māja pāraet pastāvīgi no ta-

va az vecāko cēla bez aoteikteem likameem, tad at-

teecTgas sabeedribas aprindās tada pāreja teek atzīta
par pastāvīga sabeedribas griba, jo viņa ķlasa veida

to peelaiz*.Beradami, kari attīstās sakara ar vlspa

reja griba, ar laika pārvēršas par eaiatoaeem notai*

kameem- teealbām. Tādas teesTbas sauc par eeradnma
teeslbam; viņām, tāpat kā likumeem, ir saistošs

spe*ks,bet tikai tik tf&ļa,cik zā*ļalikumi atzīst
eeradama teesTbas aa neaizleedz vina attīstība.

_

Tā tad teesiba avoti ir : 1/ likami an sakara

ar teem autonomas teesTbas, 2/ eeradnmi an eeradnma

teešlbEg un 5/ teeslbas, karas pamatojas az

zinātni un praksi.

27.
Teesību awoti- likumi.

Kas atteecas az likameem, tad Korkanova atskir

likamae zinatniskafan jaridiskā nozīme. Likami zi-

nātniskā nozīme izteic to, kas ir, an nevis to, kam

jabat. Likami jaridiskā*nozīmē* noteic to, kam jabat
an satnr sevi preek#rakstas. Korkunovs izeet no da-

likumeem ( gravitācijas likums), kureem peelī*-
dzlaa ari likamas zinātniskā nozīmē. Dabas likumi

isaemamae, pretēji likameem jarldlskārno-
zlme.

Banajot par likameem jaridiskā nozīme*,ir jaat-

67
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sbir likumi plašāka un šaurākā nozina. L i k v m 1

p 1 a s ā**k a no z I m 3 satur sevi normas, kugas
izdod atteeclgi valata orgāni neatkarīgi no lzdoaanaa

kārtlbaa. Tādos likumos eetilpst neveen likami, kari

izdoti likumdošanas kārtībā, bet ari visi citi preekŠ-
raksti un rīkojumi.

_

I* iku m s saur ā kā n6 z I ir

rakstisks akts, kuru izdod likumdošanas eestāde para-
atß likumu izdošanas kārtībā.

Kas atteecas uz Latvijas likumdošana, tad az

Latvijas valsts eekartas pagaidu noteikumu" pamata
par likumdošanas eestādi jāuzskata Satversmes Sapulce.
12. oktobri 1320 ļgada tika no Satversmes Sapulces pee-

noteikta likumdošanas kartība, pec kuras likum-

došanas darbība sadaļas 5 daļās t I.d&ļa atteecas uz

likumu eerosinājumu, ll.daļa - likumprojektu apspree-

aana, 111.d.- likumu peenemšana un pasludināšana.
Pec musu likumeem, eerosinasana peeder 1/ miniatra

kabinetam, 2/ Satversmes Sapulces komisijām, un 5/
Satversmes Sapulces locekļreem_( bet ne mazāk par 10

locekļeem). Kartībā ir aizrādīts, ka naveenu likama

eerosinājumu nevar apspreest Satversmes Sapulves pil-
na sēde, pirms Šis eeroslnajums nav gājis cauri komi-

sijai. Ar to ir izslēgts, ka citai eesta&ei pecderētu
eerosinasanas teesTbas. Atteeclbā uz iniciatīvi kree-

va valdības laikā pastāvēja citi noteikumi; līdz

1857 gadam likumu earosinSjums peedereja ministrijai

vaj senātam.

Jāatšķir eerosinajumi šaurāka un plašāka nozīmē.
Pee plašāka nozīme_varētu peederēt
eestades vaj pilsoni ( neteesā kārtā). Pilsopi cerosi

nājumus var eesneegt atteeclgai eestādei, kura tos no-

dod t&lak. Galā tomēr eeroslnajums plašākā nozīmē pār-
vēršas par eerosinājumu Šaurākā nozīmē. Starpība ir

tikai ta, ka eerosinājumu šaurāka nozīmē* var atzīt par

saistošu, ja tāds eeroslnajums var noeet līdz Satversmes

Sapulcei, bet eeroslnajums plašāka nozīmē var ari ne-

sasneegt to.
Otra*likumdošanas stadija atteecas uz likumpro-

jekta apspreešanu pilnā* Satversmes Sapulces sēdē* ( tris

lasijumos)j.
Treša stadija ir likuma peepemšana un vipa pu-

blicēsanāc Pee mums likumi jāpasludina Waldlbas West-

nesi, skaitot no 1.V111.1915.g.;11dz tam likumi bij



69

jāpasludina „ Latvijas_Sargā".
Sakot no izsludināšanas deēnas likums teek at-

zīts par saistoš*a,bet tomēr konkrēta valsts eekārta

var noteikt likumu termina* Pee mums likumi staļjas
spyka 7 deenas pec vinu pasludināšanas, ja paša*likuma
nav paredzēts cits termipš*.Kreeva valdības laika*senā-

tam peedereja teesiba pārbaudīt katru likumu atteeclba

uz to, waj likums izdots saskapa ar likumdošanas kār-

tību, un vaj minētais noteikums neruna*pretim jau pa—
stāvoŠeem likumeem. Musu laikā sls_peenākums atkrīt

un likums teek pasludināts neatkarīgi no senāta pārbau-
dīšanas. Tada kartība jāatzīst parj?ilnīgi pareizu.

Neatkarīgi no likumu pasludināšanas Valdības

Wstnesī", liķumi_teek pasludināti ari Waldlbas liku-

mu un rīkojumu krājumā?.kurš iznāk atsevišķās burtnīcās.
Bez tam uz 25. okt. 1920 gada noteikumu pamata kodifi-

kacijas nodaļa izdod katra teeslbu nozarē atsevišķas
likumu grābātas ar kārtejeem likumu papildi-
najumeem, pēc kreevu parauga. So likumu grāmatu apvee-
noju&s izdafs zem nosaukuma Latvijas likumu kopojums*

Uz likumeem plašāka nozīme atteecas ari rlkajuml,
kurus izdod atteeclgas administratīvas vaj teesiskas

eestādes, bet ne likumdošanas eestade, Tadeem rlkoja-
meem gan haw likuma spēka, bat wlpi jāatzīst

Tas eestādes, kuram ir teesTbas izdot rīkoju-
mus, noteic likumi. Rīkojumu izdošanas teeslbas peeder

ministrijai ar semata peekrisanu, bet Latvijas lorets

peekrišanas teeslbas neizleeto; te ministrija izdod

rīkojumus neatkarīgi. Rīkojumu isdoSanas teesTbas pee-
der ari komunālam eestaßēm. zemākām valsts eestadem-

centralām un veetejām. Tādi

uz 20 zept.l92o g. likuma pamata,ir
ml eeintresētās personas vārdā*,pee kam administratīvo
teesu instance pārbauda pārsūdzētos rīkojumus tikai

no formelas- likumības puses, bet ne no leetderlbas

apses.

No tālļeemrlkajurneem jāatšķir administratīvas pa-

vēles,- preeksraksti, vaj atsevišķas preekŠneecTbas
rīcība, kara nesakrīt ar rTkojumeem zinātniskā nozīmei
Tādas preekŠneecTbas pavēles atteecas uz konkreteem

administrativeem akteen, kuri nav saistos! preeks vi-

siem pilsoneem, bet tikai preeks eeredgeem.
Tādas pavēles pate preekŠneecTba ;varkatra laika at-

celt.



70

Neatkarīgi no likumdošanas eestādes ministru kabine-

tam ir teeslbas izdot pagaidu rTkogumus,- likumus ta-

nī gadijuma, ja Satversmes Sapulces sēžu nav un ja neat-

leekama vajadzība to prasa. Pagaidu rīkojumus tadsļ
varetnsaukt pap,_n eatlee ka m c c m rik o -

j ume c m. Si kartība ir eevesta uz 16?VII.1313 g.
likuma pamata( Valdības Vēstnesis N& 1 no 1.V111.13./
Uz ta paša likuma pamata ministru kabinetam ieē pagaidu
rīkojumi jaeesneedz Satversmes Sapulcei triju_deenu lai-

ka, sakot no Satversmes Sapulces sesijas atklāšanas

deenas. ļte-eesneegti rīkojumi patur savu speķu līdz

eesneegšanas termina notecēšanai. Pagaidu rlkejums, kurs

eesneegts Satv.Sapulces apstiprināšanai, zaudē*savu spē**-
ku tikai tad, ja Satv, Sapulce to atceļ; līdz tam laikam

tas uzskatams par saistošu.- Pagaidu rīkojumi jāizslu-
dina neatkarīgi no ta, vaj vipl eesceegtl, vaj ne.

Tad*Sprfaktiski izrādaa, ka veens un tas pats rīkojums
jāizsludina divas reizes : 1/pēb pagaidu noteikuma iz-

došanas un 2/ pēc vipa peenemšanas.
Satversmes Sapnlce var grozīt un ari atcelt pagai-

du noteikumus. Peem., musu muitas likums tika pasludi-
nāts 2 reizes ar dazadeem teksteem, jo Satversme* Sa-

pulce grozija noteikumus. 27. novembra 1320 gada riņ-

ķojums 3ija izsludināts ka*pagaidu bet *atv.

Sapulce to atzina par nelikumīgu un atcēla. Sis pats
rīkojums, tikai cita forma*, beidzamā**laikā tomē*rJ)ij)a
peepremtsministru kabineta un pasludināts atteecigā*
kartība.

No 18. novembra 1318 gada llhds 1. janvārim I*2l

gada peepemti pee mums 511 rīkojumi un likumprojekti,
no kureem Satversmes Sapulce apstiprinajuse 221. Walsts

budschets ari teek izdots likumdošanas kārtība, bet

vipš** tikaiformas, un ne satura zinā, ir peelidzinams

Ļikumeem.
Vissvarīgākais valsts eekarta*ir satversmes jeb

pamatlikums - k*nstitucija- Fundamental lav."

Satversmes jēßzeens atkrīt tāHā*gadījumā*, ia konkrētā*
valsti nav rakstiskas satversmes, peem., Anglija. Tur

pastāv likumi, kureem pēc būtības ir satversmes nozīme,
bet ne formāli. Anglija*pastāv likums pār karaļa varas

aprobežošanu - bill and declaration of rights."
Anglija juridiskā*literatūra tomēr runā"par Anglijas
Satversmi. Pirmais Satversmes akts Eiropa ir Franci-

jas satversmes akts no 3. zept.l73l gada zem ncsaukuna
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-
Declaratlon des drolts dc l'homme et dc citoyen."

Rakstiska satversmes akta saturs pastāv valsts pamata
noteikumos par valsts organizāciju un kompetencēm.

Bez tam satversmes aktos teek runāts par pilsopu
brīvība, pavalstneeku teeslbām, bet tomēr nav eespe-

jams uzstādīt noteiktas robežas atteeciba uz satver-

ams saturu. Ir tādas satversmes, kuras nesatur visus

noteikumus par valsts pamatnolikumeem. Peem., Kreevlja

sava Kalka bija izdoti

bet šee pamatnolikumi nesatur liKumus par vaJcsts domes'

un valsts padomes vel3s*anam.Minetee likumi izdoti at-

sevišķi 20 febr.l9o6 gadā. JaDjßezlme, ko-

dols jāmeklē zināmā*apgrūtināšana atteeciba uz satver-

smes grozīšanu vaj atcelganu.ValstTs, kuras šaha ap-

grūtināšana nav paredzēta, nevar runāt par satversmes

likumu malpu.
Kas atteecas uz Latvijas konstitūciju, Jeb sa-

tversmes likumeem, tad par šo preekšmetu plašāku rak-

stu atrodam Teesleetu Ministrijas We*stheš*s" 2*Ļ un

5" numuros no Dislera
.

Minētā rakstā*neteek runāts

par Tautas Padomes politisko platformu. Tas atteecas

uz jaunāko konstitūcijas aktu - 20.V.20 g. deklarāci-

ju ua az Latvijas valsts eekartas pagaida aoteikameem.

P?c šeem noteikumeem suverena vara lī&z Satversmes Sa-

palces sasaukšanai peeder Taatas Padomei. Pe*c 1. jūli-

ja I*2o gada aoteikameem suverena vara peeder latvee-

su taatas vārdā* Satversmes Sapalcei, bet suverenitāte,
ka tā&a, pec deklarācijas, peeder latveeSu tautai.

Satversmes Sapulce uzskatama par suverenas varas nesē-

ju tautas vārda*. Pate par sevi Satversmes Sapulce su-

verenitāti nebauda.

28.
Latwijas kodifikacija.

Atteeciba uz Latvijas kodifikaciju varam atzīmēt

divus laikmetus: 1/ līdz Satversmes Sapulces sasaak-

šanai
,

1. maijam 1920 gada; 2/ no 1. maijai 1920.
_

Llknmdoļfanas laukā* sais laikmetos ir daadz kas darīts.

Mes, saprotams, nevaram uzskait*lt visas izdotos lika-

mus, bet varam atsauktees uz gp%eem lļkumeem, kureem

ie teesiskā jeb politiska nozime. mi-

nat likumus, kuri atteecas uz valsts teeslbam. So
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likumu uzdevums ir valsts eestaza nokārtošanai ap-

gādības ministrijas organizācija, izglītības eestāza

organizācija, pagastu satversme 4.X11.1318 g.,pa-

valstaeeka likumi ir izdoti daži li-

kumi par pilsēta domneeku v*slēsana, Satversmes Sapul
ces velēšanu un c. Walsts, starp citu, izdeva ari li-

kumus par baznīcām, baznicu padom cm, konzis&oriju.
12. zeptembrī_l32o g. izdoti likumi, kuri atteecas uz

administrativa!M,teesa*m; vipeem ir svarīga nozīme. 5.

zept.l9l3 g. izdoti likumi par kooperativeem un t.t.

Tagad teek izstrādāti da%i projekti par sodu un pri-
vatlikumeem.

Musu likumi f uz baltām listēm) nāk spēka 7_dee-
nas pec pasludināšanas, ja paša** likuma nav paredzēts
cits termipš*.

%*as atteecas uz Kreevijas kodifikaciju, tad

vipa ir no svara ari preeks mums, jo uz 6, dec.l3lB g.

un 5. dec.1313,g. likumu pamata Latvija ir spēka Kree-

vijas likumi, ja atcelti un nerunā* pretim
mu*su konstitūcijai. Pec Kreevijas likumeem vispār li-

kumu eevēroŠana un uzglabāšana uzticēta valdošam se-

nātam, kura uzdevums ir ari likumu* un rīkojumus pa-

Kreevijas likumus vispār satur

"- likumu kopojama, satver

sevi gandrīz visus Kreevijas likumu*. Jāapzīmē, ka

masa prlvatlikami tomēr neetilpst kopojama*
Sie "Kreevijas likama kopojams" aadalas 16

daļas, vaj sējamos.
1. smj.- atrodam pamatnolikamu* no 33. g.,

valsts padomes likamaa no 24.apr.1906 g.an
valsts domes satversmi no 20.11.1906 g. Tā-

pat ari ministru padomes aatveremi* senāta

eekßrtaa likamaa. Viaparlgl, I. sējums sa-

tur aevl likumua par visaugstākās valata

organizacij&m un eeat&dSm.
2. aej.- likumi gar veetejSßa,ka ari gaberpaa koma-

nalaeatadA.
5. " - likumi par valata deeneatu f aim aeļjumam

nav praktiska nozīme*preeka auma).
4. * - likumi par klaug*m( un aevis-

ļaipar kara klausība.
5. "

- likumi par teaaeem nodoķļreem ( atempelnodo-

klis, mantošanas nodoklis an c).
6o "

= muitas likumi^



7. sej.- - noteikumi par monētām.

8. * =*mez*ulikumi.
*. * - kārtu likumi- ( sa-

viama nozīme Latgale, kur teek runāta par zem-

naeka atteeclbām).
10. *

- civillikumi ( tagad vēl ir spēka Latgalē).
11. " - likumi par baznīcām, sevišķi luterāņu baznī-

cām, bez tam - tirdzneecTbas likumi, ka formā-

li, ta ari materiāli, un vekaejhilikumi.
12.

"
- aatiksmes likumi.

15. *
- arštneeclbaa likumi ( nozīme, galvena kārta,

pee apteeku atvēršanas).

14. *
- likumi par pasēm.

_ _

15. *
- sodu likumi, kuri no 22 marta 1905 g.

Kreevu valdības laika see likumi nebija apē*-
ka pilna apmēra*,bet tagad, ka ari vacu_ oku-

pācijas laika*,vigi ir apeka pilna apmēra*,
16. *

- teesu likumi( ), kuri ap-

tver teesu eekārtu - civilprocesu likumi un

kriminālprocesu likumi.

Sakara ar st mums jāapstājas pee c i v i 1 1 i

* R*2 * * ° te c m. Kreevijas cilvillikuml eetilpat
* C%**3? ." 10, aejamā. Jāatzīmē, ka pec

kreevu terminoloģijas aaataķlr *C&<P "
- savilkuma no

"
- Kreeviļaa li-

kumu kopojums, kurs'iznāca 1852 g. bij sastādīta ar gr.

Speranakij palīdzība. Vias nosauc ao darbu par JB*jp"
jo nabij eeapejamB pilnīgi AzatFKdat viaua Kreevljsa
likumua; ziatematiski bija izstrādāti tikai sodu li-

kumi, atteecibā uz vineem ari runā par

i? *. Civillikumos vgĻ nav izmesta ta-

da ziatematizacija un tamdēļ var runāt tikai par

- kopojumu. Kreevijas civillikumi nekādā ziņa
neafpmeerinaviaaa prasības, kuras var celtees attee-

cibā uz civillikumu zistemus nav vispārējas daļas* wee-

la aadalita 4 daļaa bez kautkadas_ zistemas. Tamdēļ

jau ao 1880 g- Kreevijā Ir izstrādāts civillikumu

projekts, kurs tomēr vel nav izvests dzīvei Kreevijas
civillikumeem tikai Latgalē*ir praktiska nozīme* citās

Latvijā*sdaļās lr spēka masa privatlikumi. Wipl(vee-
tejee priw,likami) ir aeveptoti atsevišķa likumāl No

sākama bija paredzētas 5 si liķuma daļas, pee kam I.

un 11. izdotas 5* ju1.1845 gadāll.daļa attee-

caa uz veetejām eaatā&em, ll* d. - uz kārtam -

73
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._ļll.daļraaptver privatlikumua;
viņa izdota i2novembri 1864 gada un ir speķa no <*t.jal.
1865 gada. Tikko minētais likums neeetilpat vispārēja
Kreevijas likumu gopojumā, bet izdots atsevišķi kree-

vu un vācu tekstos. Waca teksts ir oficiāls Izdevums

un ir apekK, tāpat kā kņeevu teksts, lai gan 1874 gada
izdeva likumu, ka preeksroclba ir jādod, kreevu tek-

_

stameWeeteja likuma IV un V daļas nav izdotas. IV daļa*
vajadzēja but civilprocesu likumeem, V daļā - kriml-

naoproceau likumeem.- Muau privatlikumi tika grozT&i
jul.lBBs gada uz teesu reformas likumu pamata. Sis

musu privatlikums sadaļas 4 daļas, pee kam jaatzime,
ka vipam nav vispārējās dalras.Tas ir leels trūkums,
jO_tada kārta vesela rinda vispārēju noteikumu jāme-
klē atsevišķas daļas, lai gan vipi pateesibā atteecaa

uz visam dalām.
Musu privatlikumi sadalast

_
_

(eevada- runa tikai par veetejo teesibu atteeci-

b&m sava starpa, par Rigas pil-
sētas teeslbam un leetam, kuras padotas
teesi Rigas eedzlvotajeem. Tālāk runā

par konfliktu normām un par likumu

košanas noteikumeem. Tee ir noteikumi,
kureem vispārējs rakstura, bet vispārējās
daļas mums nav.)

1. daļa - ģimenes teeslbas.
_

3 " - leettskas teeslbas ( Īpašuma teesibas, clvil-

teešlbas un c).
5. "

- mantošanas teealbaa.
4. *

- prasību jeb obligat6%4ak*a teeslbas.
Jau minētais 188* gada likuma par teeau reformu

satur sevi civillikumu noteikumua, lai gan pe*caava

eepreekaeja nolūka taa atteecaa uz teeaam, civil- un

kriminālprocesu likumeem. Tomēr Ča atrodam ari privat-

likumua, peem., par testamenteem, materiālo konkursu

teeslbāh, zemes grāmatu teeslbām un t.t. Runājot par

civillikumeem varam aizrādīt ari uz citu valatju prl-
vatlikumeem. Francijas likumu &rajuma -

Codex Napole-
on* tiķa izdots 15.111.1805 un ir speķa no 20.111.1

1804Ļ Sia likumu kmajums sadaļas 5 daļās; te ari nav

vispārējās daļas. Pee jaumakeem peeder Sveicaa un Wā**-

cijaa privatlikumi. tfacijaacivillikums saatadlta 18.

aug.lBs6 gada**unir spe*kā**nol.janv.lāOO g.Sveieea
jaunākais civillikuma ir apeka no 1. janv.l3l2 gada,
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bet lidz ar to Sweice ir apeka ari citi privatllkumi,
galvenaTkßrtapar paradu teeslbām, par kuram jau 1881

gadāTbij izdots_atsewlsķislikums*
__

Kā jau minēts, walsts war pate izdot atteecTgus
likumus un var ari atļaut citam eestadem izdot sawus

atsevišķus noteikumus. Tas eestades, kuram ir

došanas atļauja, bauda autonomijas teeslbas. Tadeļ mes

Zem autonomijas likumdošanas zipa varam saprast tadaa

teeslbas, kuras nepeeder valsts eestadem un kuru uzde-

vums ir izdot zinameem nolukeem savas atsevišķas nor-

mas - statūtus. Ta&u speciālu statūtu spēks ir eero-

be!bts tajos nolūkos, kurus uzstāda konkrēta likumdo-

šanas eesta&e. Musu laikos autonomija zaudejuse savu

praktisko nozīmi, jo mums tādu eestažu nav. Wldus lai-

kos Vācija**autonomijasteeslbasbaudīja visas eestades,
kuram bija feodāls raksturs, bet ar Wevsales meera Il-

gumu 1648 g. atsevišķas teritorijas eegEst patstāvību
un vipu izdoteem noteikumeem jau bija likuma raksturs

pilna*nozīme; autonomijaavairs nebija. Kreevu valdī-

bas Mika" autonomijaa teesTbas peedereja monarcham

( 12&p.).
Muau laikos zem autonomijas varam saprast noteiku

mus, kuruB izdod pašvaldības eestaHea, peem.. pilse**-

ta, un kureem ir saistoša apeka vlapār preeka pilao-
aeem. Uz autonomiju neatteecas **- instrukcijas,
vaj speciāli noteikumi,kuru nolūka ir noteikt eestāZu

eekšejo eekartu. Musu teesas likumi gan paredz
bet vipām nav vispārēja nozīme

preeks pilsoņeem, jo tās neteek pasludinātas.
Pee mums zināma autonomija peeder baznīcām, kon-

zistorijai,kuras var izdot zināmus noteikumus, peem..

par mācītāju eecelšanuun t.t. Ari univerzitatšm un ci-
tam augstākam izglītības eestādSh ir autonomijas tee-

slbas. Statuteem,kurus izdod akciju sabeedrīhas vaj
tirdzneeciskaseestades. nav autonomijas nozīmes, jo
tee atteecas tikai uz zināmo sabeedrību. Tikai tad,
ja atatļitiir pasludināti likumiska kārtība, tee ir

saistoši preekš*jgllsoneemunviņus varam atteecinat

uz autojgomiju;aadiatatuti ir uzskatami par viapar
aaiatoaam normām, par objektivamteešlbām un teesai

ar'tadeem Btatuteemjārēķinās, ka ar likumeem. Paslu-

dinatee atatual teeeai jaziņ. Administratīvakartība
izdotee statūti rada teeaiskaa atteeclbas, kuras ap-

tver ataevlaķu rīcības rajonu, bet viņeem nav objektīvo
teeaTbu nozīmes.
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29.
Eeradumu teesības

Zem eeradumu teeslbam saprotam tādas teesTbas, ku-

ras neteek izdotas atsevišķi, bet rodas teesi musu tee-

siskā dzīve. Tāpat kā visajg, teesibas, ari eeradumu

šTbas pamatojas uz sabeedribas gribu. Zināmu normu eeve-

rošana ir uzskatama neveen par atteeclgo eeradumu

bu pazlsaaas līdzekli, bet gan - par eeradumu^ teeslbu

izcelšanas preeksnoteikumu- rekvicitu. Preeksnoteikums

ir tas fakts, ka zināma norma teek eeverota sabeedribas

aprindās.
_

Galvenā kārtā*vēsturiskā teeslbu skola atklāja
eeradumu teeslbas; fldz tam dabas teeslbu skola tās ne-

atzina. Tomēr nav pareizi vēsturiskas skolas eeskatl

par to, itkaTeeradumu teešlou pamats butu tautas parlee-
clba vaj tautas gars.

Literatūrā pastāv 3 teorijas par eeradumu teeslbu
saistošo raksturu, tfeenirakstneeķi peeturas pee ta

ēeskata, ka eeradumu teeslbas izceļas itka uz valsts at-

ļaujas pamata, ka vals%g klusa veida peelaiz vaj at-

ļauj eeradumu teeslbu izcelšanos- a t ļ a v ja s te -

o r i j a s
Citi rakstneeķi pamato eeradumu teeslbu

Izcelšanos uz tautas parleecTbu, uz tautas teeslbu ju**

tam, bet nevis uz teeslbu gribu. Abas sis teorijas atrai-

dāmas. TreŠa- gri b a s teor i ja ,
kura pama-

to eeradumu teeslbu izcelšanos_uz\&autas gribu,_pee kam

griba izteicotees paša teesiskā dzīve, pastāvīga veenu

un to pašu normu peemerosana. Ar šo peemerosanu izceļas

ari normu saistošais spēks un eeradums eegust teesibu
normu raksturu. Zināma morma uzskatama par saistošu, ja

teek eeverota sabeedribas aprindas. To-

mēr sis fakts veen neiztaisa teesibu jāņem

ve*ra,ka normu peemerošanai janoteek veenadā merā un

bez kādeem izpēmumeem. Tikai tādi eeradumi uzskatami

par teeslbām, kuri teek eevēroti pastāvīgi un jau ilgu

laiku, lai gan, protams, laika zļpā robezas_nqteikt
nevar; ir eeradumi, kuri pārvēršas par teesibam jau pēc
īsa laika.

Beraduma teeslbas izceļas neveen civilteeslbās.
Ari starptautiskas atteecTbas sastopamas eeraduma tee-

slbas, peem., 18. okt. 1907 g. Hagas konvencija teek
runāts par likumeem un eeradumeem atteeciba uz kam.
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Baradumu teeslbas pasta* ari walata teeslbu novada.
Se varam pemt peemeru no kreevu laikeem.S. jun.1307 g.

bij izdots likums par valsts domes malēaānam. Tipu iz-

deva ārpus likumdoeanas kartības, tomēr vips bija fak-

tiski eeverota, uz eeradumu teeslbu pamata, lai gan no

formelaa puses tam nebļja spēka.
Keradumu eeverosanai janojbeek vispārēja kārtai

Zeradugu teeslbam jabut, salstošām preek& viseem, jo_,
ja eevero tikai atsevišķas aprindas, tad nevar runāt

par eeradumu teeslbām, ka par objektīvām teeslbam-

likumeem. Ja eeradumu^ teeslbas faktiski izcejras, vipam
ir tāds pat spēka, kā"visām objektīvam teesibam. Tomēr

atsevišķas valstīs likumi skatās dažādi uz eeradumu tee-

sībam. Kreevijas likumi peelaiz eeradumu teeslbas tikai

izpemuma veida, peem., civilprocesu likumu 10. panta
I.peeaTme nosakas vispirms eeradumu teeslbas japeemēro
ja likums to sevišķi prasa un bez tam, teesai ir atļauts
peemerot eeradumu teeslbas tad, ja_likums neparedz

to radījumu, kurs ir konkrētā leeta apspreezama. LTaz

1312 g. pec Kreevijas likumeem, eeradumu teeslbas bija

peemērojamas tikai meerteesas un ne vispārējās teesaa.
Ja pec likuma eeradumu teesTbas ir japeemēro, tad

tas ir japeemēro neatkarīgi no prāvneeku
grihaa. Ja teesa pārkāpj eeradumu teeslbu noteikumus,
anreeduma atceļama, tāpat, ka ja teesa paMķpj likumus.

Pec Kreevijas likumeem eeradumu teesTbas japeemēro,
galvena lauksaimnieciskā dzīvē*, pee zemneekeem,
sevišķi mantosauas_leetās un ģimenes teesība*a,bet ari

tirdzneecTbās leetas. Kreevijas likumos ir vesela rin-

da noteikumu, kuri atļauj peemerot neveen kreevu eeradu-

mu bet ari ārzemju teesTbas, peem., kupu vaj

precu apdrošināšana peeturas pee Hamburgas 1867 g.

noteikumeem.
--

Kreevu likumi zem * saprot eeradumu

teesjtbas. Musu privatlikumu eevada 25 pants runa par

tikai kā, par eeradumu, uz ko aizrāda ari Oert-

Tomēr ceļas šaubas, vaj teJLr runa tikai par veen-

karsu eeradumu, jo sis,pants pees&ir eeradumam-/E^<?/*?*-
-* -preekarocTbu un ne tik veen spēku.

aSk pee sle*dzeena, ka te ir eeraduma teesTbas, jo
veenkaršs eeradums nevar peelaist spSku, kuru var bau-

dīt prerogatīvi ār likumeem. Mu*su privatlikumi peelaiz
eeradumu teeslbas. bet tikai tad, ja likums uz to no-

teikti aizrāda. Widaemes žemneeku likumi no 15. nov.
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ls6o_go paelaiz^eeradumu teeslbu peamerosanu, uz to

aizrāda 985 p.% *
f <^^^^&&^f4^*"9*'"*^**^^*

fZi^

no ta, pastavosee
likumi paredz eeradumu teeslbu peemerošanu ari altos

gadījumos* Galvena kārta",eeradumu teeslbas pče mums

peemSrojamas tirdzneeciska dzīvei Civilprocesa likuma

1005, panta peelikums atļauj teesai atsevišķos

mos peemerot tirdzneeciskos eeradumus, pee kam aizradltr

tadu eeradumu teeslbu esamību varētu sle*gtno
dazadeem avoteem* Vispārīgi eeradumu teeslbas varētu

apstiprināt leetpratlgi atzinumi,teesas sgreedumi un

tirdzneecisko eeradumu teeslbu krājumi. Tads krājums
izdots pee mums Riga, ka ari LeepajcTno Birfas komite-

jas. Beidzamais krājums izdots 1808 g, zem nosaukuma.
*. Sls kra*-

jums pirmo reizi bija izdots 1786 g.- Konvenzbuch" un

satur sevi birfas eeradumus.Tomēr jāšaubās, vaj te var

runāt par eeradumu teesībam, jo šeem eeradumeem nav

abzoluta saistoša sgeka; viņi veenmer teek parstrada*-

ti, pee kam ari nerēķinās ar faktiski pastāvošām teesl-

bām. Ari teesu prakse aizrāda, ka Šos eeradumus var pee-
merot tikai tad* ja vipi izteic kontrahentu gribu. t.

i** ja pedejee ir ar meeru seem eeradumeem padotees*

§ 30.

Apgrozijumu waj satiksmes eeradumi.

Apgrozījumu eeradumi navjtdentiski ar eeradumu tee-

sibam, jo vipeem nav salstoša spēka; tee aizrāda tikai

uz zināmu kārtību, kuru tirgotāji eevero, bet kllen-

tus see eeradumi nesaista. Peem, ir eeradums, ka apdroši-
nāšanas peesSta klientam paziņojumu par ap-
drošināšanas termiņu un leek vipam preeksa

apdrošināšanu, bat tada eeradumu teesibu peemerosana

atkarājas no apdrošināšanas sabeedribas labas gribas

un atteecas uz viņas interesēm. Klients nevar

tees to, ka sabeedrlba konkrētā*gadijuma nav peesutl-
juse tadu paziņojumu. Apgrozījumu eeradumi var tikt

faktiski eeveroti, bet vipeem nav saistoša spēka.
Beradumu teeslbām ir leela nozīme mSsu privatli-

kumos kā likumu av o tam. Gandrīz vairāk kā*puse
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privatlikumu pantu ir celušees no eeradumeem.
_

Uz teeslbu avoteem atteecas ari juristu teeslbas.

§ 31.

Juristu teesības.

Uz juristu teesībam atteecas vispār teesu praktiķa.
Te mums jaizeet no ta, ka musu likumi nesatur un nevar

saturēt atbildi uz wiseem juridiskeem jautajumeem. Da-

žus likumi ar nodomu atstāj atklātus un at-

vel teesu praksei waj zinātnei wipus Ir ari

jautājumi, kurus likums neizšķir tikai aiz pārskatīša-
nās. Teesģ_praksesuzdevums ir papildināt tadu likumu

Musu civilprocesulikumu 10.p. noteic, ka tee-

sai ir aizleegts apturēt prāvu vaj procesu_zem izrunas,
iikā neesot atteecigu TaAS gadījumā, ja faktis-

ki nav teesa likuma, teesu uzdevums ir greestees pee
likumu iztulkošanasun ta*papildināt un noskaidrot vi-

ņus un nokārtot pretrupas. Agrāk tā&u preeksrakstu tee-

sai nebija* Līdz teesu reformu eeveSanai ( 1384 g)
sai bija jārīkojas tikai pec pastāvošeem likumeem, bet

ja atteeciga likuma nebija, teesai &ij jagreezas pee
likumdošanas eestades ar peeprasijumu noskaidrot leetu,
vaj izdot jaunu likumu. Bet tāda eekarta neapmeerina
mßsu prasTbasspar taisnu teeaašanu.

Pee wecā eeskata vel visjaunākā laikā peeturejas
senaLa Tikai ar 1916 g. 86 dcc.likumu al eekar-

ta tika atcelta "n tagad senātam { uz senāta eekārtas

205 p. pamata) ari administratīvasleetas japeeturas
pee jaunā principa- jāizšķir ari tadi gadījumi, kurus

nepared#pastavoŠee
_

Teesai peeSķirta sava zina teesibu radoša vara,

saprotams, tikai noteiktās robezaa, jo teesa nevar iz-
dot jaunus Teesu praksei, teesu spreedumeem,
nav likumīga, saistoša spßka, bet tomēr ir praktiska
nozīme. Teesu spreedunivar ari parverstees par tee-

slbām, bet tikai zem teem noteikumeem, zem kureem ro-

das eeradumu teejlbas.Privatlikumiteesi aizrāda uz

nozīmi, kura ir teesu Mu*supriv,likumueeva-
da 26cpc aizrāda,

X#tsa 6yaAiM4** ..7.

' eto^L



80

Ktf% Civilprocesu likumu

813 p. nosaka, ka zemāka instance, kuras spreedumu at-

ceļ senāta, speesta leetu no jauna caurskatīt, peeturo-
tees pee teem paskaidrojumeem, kurus senāts izdevis sa-

va spreeduma. Tpdā gadījuma senāta spreedumam gan_ ir

formāli saistošs spēks, bet tikai tai leeta*, kura" noti-

cis spreedums un nev.lš "ārpus ta. Tomēr 915 p.tai paša

civilprocesu likuma noteic, ka visi spreedumi un liku-

mi, kurus taisa senāta Ķasacijas departamenti un kurus

senāts izsludina atsevišķos krājumos, jaeevero zemākām

instancēm d*ē3rw,eenl*īdzTgas prakses, veenlldzfgas likumu

iztulkošanas. Sai pantā izteikts princips, ka senāta

spreeduma faktiski* jaeeverp, ber dejr zinameem nolukeem

dSļr teesu prakses apveenosanas uņ ne formāli. Kreevu

senāts gan uzskata tādā veidā izsludinātus spreedumus

par formāli saistošeem, bet tas nesaskan ar civilproce-

su likumeem. No otras puses, tomĒr jāatzīst, ka kreevu

senāta praksei bij svarīga un pat likumu nozīme._Ja= _

eevero, ka kreewu civillikumi neapmeerina modernas prasi

bas par likumeem un, kā zināms, vesela_rinda teesisku

jautājumu tika izšķirta no ta&ā zipā* senāta

prakse papildina likumus._Kreevija par

korenteem, cekeem, kuģu pārdošanu vaj eekllašanu un c.
tika senāta prakse, jo par vipeem li-

kumu ?iebija. See senāta paskaidrojumi ir saistoši ari

preeks mums, ciĶtal mums trūkst atteeclgu likumu;
atteec**tba*uz cekeem gan tee ir zaudējuši savu prakti-
sko nozīmi, jo no 16.1V.20 R._mums ir jauni noteikumi

par čekeem, bet kuģu pārdošanā un eekllāsanā vel pee-

turas pee senāta paskaidrojumeem. Par šo jautājumu savā
laikā rakstījis prot. TVonkovskij. teesu likumu jubile'

jas izdevuma 1914 J4> <fT?

*%€%y;še vipg mēģinājis noskaidrot senāta

ti apstrīdams ir ari teesu eekārtas likumu 259 pants,
par kuru jaunāka laikā rakstījis prot. Minos. Wiņš'at=
jkauj teesleetu ministrijai likt preekŠa senātam ap-

spreest visus teesleetu ministrijas zināšanā nonāku-

šos japtajumaa, kuri neveenādi izšķirti teesu prakse*
rada šaubas? Senātam tādā* gadījuma ir jaapspreež' tīri
teorētiski jautājumi, kuri eesneegti teesleetu mini-

strijai neatkarīgi, ao konkrētas leetas. Par Ši pants

leetderlbp ro#as šaubas. Faktiski jāatzīst, ka kreevu

valdība sadu senāta praksi, nos#hldrot likumus uz
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valdības peeprasļjumu, izleetojuš*! par Jtaunii poli-
tiskos žļolukos.Sis pants nav saveenojams ar

tisku No 1916 gada likums izslēdz Ši panta
beidzamo frāzi, kura uzlika senātam izsludināt likumus

bez leetas noteikšanas; tagad senāts var pa-

skaidrojošos likumus, peevedot konkrētu leetu, uz kuru

lēmums atteecas; līdz ar to senāta lēmumi zaudē teore

tisko nozīmi un pārvēršas par Īstu teesas spreedumu.

Bez_tam 1916 gada likums eeved jaunu principu ari attee

clba uz senatoreem. Hdz tam netika atzīts, ka senato-

ri neatcerami, bet jaunais likums noteic, ka teesas

locekļi un senatori nav atceļami pec valdības eeskata.

Valdība caur šo nevar izleetot senātu par ļaunu. 1916

gada likums peesķir neveen senāta kasācijas departamen-

tam, bet ari senāta administratīvam departamentam li-

kumu izskaidrošanas darbību. Šis likums ir saveenojams
ar demokratiskeem princlpeem, jo pilnīgi nodrošina se-

nāta neatkarību no valdības politiskeem nolukeem.

Citu valstu likumi peesķir leelāku vaj mazāku
nozīmi teesas praksei. Peem., franc*uteesai ir peešķir-
ta zināma vara un teesu prakse varētu darīt eespaidu

pat uz likumdošanu, kamēr pec vācu likumaem šis prin-
cips atkrīt un teesu praksei nav peesķirtas tik pla-
šas teesTbaSo Musu teesu praksei
noteicošo lomu, tomēr ta jaeevero teesam pee līdzīgu
jautājumu Ari civilprocesu likumi atjauj
teesai atsauktees uz eepreekšejo praksi, sevišķi tirdz-

neeciskās leetas, jo še taisni teesu prakse var radit

eeradumu teeslbas un katrā zipā***notees* rakses va-

yetu slēgt par zināmu eeradumu teeslbu <aibu.Te

varam atsauktees uz to teesu praksi, kura pastāvēja
pirms 1889 gcteesu regormas eevešanas. See teesa spree-

dumi atrodami,.Cvingmāna krājama" ( Cvingmans - Rigas

maģistrāta loceklis), kuram tagad ir svarīga nozīme,
galvenā kārta",tirdznieciskas leetāso Jaunāka laikā

tādu spreedumu krājamu līdz ar civillikumu komentāru

izdevis Bukovskis<

Neatkarīgi no teesu prakses juristu teešibām ir

nozīme ari teeslbu zinībām Teeslbu zinātne nevar ra-

dīt Jaunas teeslbas, jo zinātne nav teeslbu
bet teesu pjrakvenedrīkst ari ignorēt zinātni, jo
bez vipas teeslbas nevar attīstltees veļami. Sākot

no 1890 g._arLkreevu senāts sāka eeverot savos gpree-

dūmos teesibu teoriju, bet agrāk tas izturējās nelab-
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vēlīgi pret zinātni. Vēlākos kreewu senāta sp*eedamos
atrodam veselu rindu atsauksmes uz teeslbu teoriju?

jautājumos par %ekeem, kontokoreHteem un t.t.
Sevišķi svarīgu lomu zinātne spēlēja musu privat-

likumosg vlpos vesela rinda pantu pamatojas uz zināt-

galvena kārta, pandektistUļ darbeem, kuri iz-

petiļa rcmeesu teeslbas moderna zina. To mes varam kon-

statēt salīdzinot atteeclgos likuma pantus ar seem zi=

natniskeem darbeem. Par 3b jautājumu Nolde izdevis

atsevišķu darbu ( 1912 gada); sava grāmatā aizrāda,
kuii panti ņemti no zinātnes un no kādu zinatneeku dar-

beem un eeveetoti musu likumos. Uz šo zinātnisko dar-

bu pamata šaubu gadījumos varam iztulkot atteeclgos

pantus. Teejglbas,tāpat kā_visi zocialee faktori, pa-
sjļavigiattīstās; tādā zipā mes varam runāt par tee-

sibu_evolucijUo Teeslbu zinātnes uzdevums ir attīstīt
teesibas un dot tam zināmu virzeenu. Līdz ar to zināt-

ne atstāj eespaidu uz likumdošanu. Teeslbām ir japee-

merojas praktiskai dzīvei un j.aapmeerina viņas prasl*-
base Sakara ar technikas uņ lidz ar to ari visas zo-

cialas dzīves attīstību rodas jaunas prasības, kuras

&,elstrādneeclba un zocialas likumdošanas uzdevums ir

sis prasības apmeerinat.

Teesību sadalīšana.

§ S2.

Wispārejās un specialās teesības.

Zem wis pa re j a m te c s *Ib ā*m, ( Qe-

meines Recht) saprotam tādas normas, kuras vispār ir

spgka visā valsts teritorija un ir saistošas preekš'
vlseem valsts pilsoaeem. Tādas normas pamatojas uz teem

vispārigeem likumeem vaj eeradumu teeslbām, kuras dar-

bojas konkrēta valstij Par speciālam, sevišķām teesibam

mes runājam tad, ja teesTbas spēkā tikai vaj nu zinā-

ma valstš teritorijas daļa, vaj atteecTbā uz zināmām

pilsoņu kārtām, zināmām sevišķam leetam. Ja zināmas

speciālas teeslbas ir speķa tikai noteiktā valsts te-

ritorijas daļra,tad tādas teeslbas sauc par v c c -

jeb pārtiku 1 aram teesT-

b a m
o Speciālās teeslbas atšķiras no vispārējām tee-
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sibām ne oec pec ārējam pazimem, pec zinā-

mam rovezām. nav izņēmums no vispārē-
jām teeslbām; win*asatšķiras tikai kvantitatīvi un ne

kvalitatīvi. Var but gadījumi, ka veens an tas pats li-

kums uzskatams no veenas puses par vispārēju likumu,
no otras- par Peem., kreevu laika muau pri-
vatlikumeem bij tikai veetejs raksturs, bet kreevu cl=

villikuml, ka vispārīgi, tai laikā bija spēkā ari

galē; turpretim, musu privatlikumi uzskatami

Latvijā par vispārējam teeslbam, bet kreevu civilli-

kumi, guri speka_tikai Latgalē, uzsķatami par
veetejam speciālam teesibam ( Bez tam ari musu privat-
likumu saturs ir gargrozTts). No ta redzams, ka_ speciā-
las teeslbas neatšķiras pec sava satura, bet pēc stā-

vokļa, kādu tas eepem valsti, pēc arejeem apmēreem.
Musu privatlikumi bija domāti kā speciāli likumi

un ka tādi ari pee mušaseevesti. ( Uz to aizrāda 1845 g.
likumu eevads). Tagad ir savas veetejās teeslbas neveen

Latgalē*,bet ari Kurzeme un Vidzeme. Vidzemes pilsētās,
peem., darbojas atsevišķas privatteeslbas, kuras uz-

skatamas par veetejam un ir spēkā zināmas valsts te-

ritorijas daļās.
_

_

Uz speciālām teesibam atteecas ari tādas objekti**

v&s taesibaS; peeder tikai zināmam pilsoņa kār-

tam. Sai runājam teeslbam
.

leetu Ministrijas Vestnc&a" I.numurā atrodam Bukovska

rakstu jautājumā par kārtu atcelšanu Latvijā*. Viņš**
aizrāda

3
ka katra tauta teecas uz zināmu veenlidzlba,

katra tauta megina iz&lßsināt kārtu starpību. Sakara

ar to Bukovskis leek preeksā jauna privatlikumu reforma.

Kārtu teeslbas pastāv ari tagad, jo tas vēl nav atcels

tas* Kreevu laika tika atzītas plašāk***mērā neveen

bet ari pastrīpotas cittauteesu teeslbas. Par

pēdējam ir runāts ar 3musu laika§ ir izdoti atsevišķi

likumi, peem., skolu jautaļuma un Jaunee likumi,
kuri atteecas uz cittauteesu

ari jāatzīst par speciālām sevišķam teest&am kārtu

nacionālā zip%. Pee speciālām teeslbam ari

ta Vidzemes zemneeku likumi no 1860 g*, kuri satur

savi ari privatlikumu Aormas.

Vispārējām teeslbam teek stādītas pretim
bet ari i n d i v i d v c 1 a s te c s i-

b__a s . Pēdējas, tāpat ka pirmās, atšķiras no ģenerā-
lam teeslbam ne pec būtības, satura, bet tikai kvan^
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titativi,- atteecļba uz darbošanās rajonu. Individue-

lo teeslbu darbošanās rajons ir šaurāks neka speciālo
teeslbu rajons. Indiwiduelas teeslbas aptwer tikai at-

sevišķu personu juridiskās atteeclbas, Viņas eerobezo

zinam*amērā generalo_tees!bu peemerosanu, bet pēc sa-

tura neatšķiras no pēdējam. Pee individuelam teeslbam

peeder statūti- akciju vaj sabeedrTbu statūti, gal-
vena kārtā tur, kur tādas sabeedribas darbojas pēc
cesiju zistemas, kur deļ sabeedribas nodibināšanas pra-

sīta valdības atļauja. Kreevu senāta agrākā praktiķa
statūtus atzina par likumeem tādos gadijumos, ja

tuti eeveetoti likumu krājuma; tādi statūti uzskatami

par individueleem likumeem. No ta kreevu senāts taisa

slēdzeenu, ka nepareiza statūtu peemerošana uzskatama

par kasācijas eemeslu un tāds teesas spreedums esot

atceļams. SI kreevu senāta prakse tomēr teek apstrī-
dēta literatūrā. Pēc literatūras eeskata statuteem

esot ilguma, bet ne likuma raksturs. Tomēf jāatzīst,
ka ari statuteem ir juridisku likumu raksturs gadīju-

mos, ja stat&teem vaj atteecTgai sabeedrlbai peešķir
zināmas privilēģijas. Wismaz tas sakāms par kreevu pri-
vatlikumeem, pēc kureem zināmas privilēģijas varēja
tikt peeš&irtas likumdošanas ceļa. Jāšaubās gan, vaj
katras saoeediThss statūti uzskatami par likumeem.

Pee mums tagad akciju sabeedrTbu statūti teek izsludi-

nāti
„

Valdības Vēstnesi",_bet nevar apgalvot, ka vi*,

peem aiz ta eemesla veen butu peesķirts teeslbu jeb
likumu raksturs.

Par s i n g v 1 ar a m te c s i b a m mēs

runājam tādos gadijumos, ja atteeclbas teesTbas pār-
trauc normālu teeslbu eekartu. Tādām singularam tee-

slbām ir izņēmuma raksturs, jo viņas runa*pret normā-

lo teeslbu eekartu- contra rationemjuris,- izņemot
zināmas juridiskas atteeclbas, zināmas personas no

vispārejeem likumeem. Uz zingularām teeslbam- lex sin-

atteecas privilēģijas ( benefltium jure- pri-
vilēģijas objektiva nozīmē]. Privilēģijas plašākā no-

zīmē ir katris izņēmums, katra norma, kura pārtrauc
normālus likumus; vipas ( priv.) var but, pozitīvas un

negatīvas ( preekšroclgas un aprobežojošas). Zam pri-

vilēģijām šaurāka nozime saprot tādas privilēģijas,
kas peešķir zināmu preekšrocibu labvēlīgā nozīme-

p_r ivile g i v m favor a b i 1 e_, pretēji
tādām privilēģijām, kas uzleek tikai peenākumus-
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p_r iwile g i v m oner o s * m ./Peem., pec

musu priwatlikumeem Kurzemē** baznīcām peesķirtas tādas

favorabile", pec kuram baznīcas prasības
naw padotas noilgumam-jpriv.lik.363s p. g*%<7

Pēc tam pašām pec kuram pu-
bliskās teeslbas no priwatam, ari publiskas privilē-

ģijas, jāatšķir no privātam, atkarībā no ta, kādām juri-
diskai zubjektam peenākas atteeclgas privilēģijas.
Afermatiwās-Ļjpozitiwas privilēģijas peedava zināmas tee-

slbas, negatīvas- atsatiaa no peenakumeem. Zināmas pri-

vilēģijas teek nepilngadlgeem uņ visam tām

personām vaj eestadem, kuras bauda nepilngadīgo tee-

sTbas. Peem., priv. lik. 3625 p.3. punkts nosaka, ka

pee bērnu prasībām, kuri atrodas aizbildneeclba, noil-

gums neteek pārtraukts par visu nepilngadības laiku.

Mtlsu privatlikumos ir vesela rinda privilēģiju, peeztc,
ta saucamas benefitio competen#la"- privilēģijas,
kas peesķirtas personām, kuras atrodas savā starpā* cee-

s*bs sakaros, ka vecāki un bērni, virs un seeva un t.t.

Ja bērnam peeder prasība ( mantošanas zlpa) pret veca*-

keem, tad pedejee savukārt var prasīt, lai zināma man-

tas daļa teem tiktu atstāta dē*l dzīves prasību apmee-
rlnašanas.

Interese no saimneeciskās puses- benefitium datio-

nes insolatum- pastāv ka paradmeekam pees*kir
teeslbas atdot naudas veeta savam kreditoram leetu.

No romeesu teeslbu veedokļa, ka agi ao musu eepreekše-
jā saimneeciska stāvokļa puses, sis teeslbas varētu

uzskatīt par privilēģiju, bet tagadējos laikos ne.

Par privilēģijām varētu runāt tikai tad, ja butu pee-
šķirtas teeslbas mantas veeta atdot naudu. las nāk bee-

-2i preekša teesu prakse. Tagad parasti neprasa, lai

teesa peespreestu mantas veeta naudu, bet ja teesa to

tomēr izdara bez kreditora_prasTbas, tad wipš]pars?dz
leetu, jo viņa stāvoklis pārvēršas par ļaunāku, pār-
vēršas par privilegium coditlum." Neiabwēlfgās_pri-
vilegijas- priwilegium odiosa- aprobežo ulnama merā*

personas vaj eestādes Tādas teesTbas attee

cinamas uz seemām, jo, pateicotees vira aizgādneeclbai

viņu teesTbas ir aprobe-
žotas. Seeva nevar kā*juridiska persona.

_

No privilēģijām objektīva ziaā*,t,i+ likumu nozīme
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izceļas zubjektiaas teesTbas, kuras ari war saukt par

zubjektivām privilēģijām. Objektīvās priwilegijas_ir
normas, kuras satur sevT preeksroclbas. Zubjektivās
privilēģijas ir ta vara, pilnvarojums, kas ceļas uz ob-

jektīvo privilēģiju pamata. Mes atšķiram privilēģijas,
kuras peesķir zināmai personai, vaj zināmai leetai par

labu - p c r s o n a 1 un re a 1 p r i v i 1 c g i-

ja s jeb priv i 1 c g i_u m caus a 1 c .Par

leetu privilēģijām varam runāt tad, ja zināmas mantas

bauda zināmas teesTbas, peem., ja dijalomatu mantas teek

atsvabinātas no nodokļa un t.t.

Uz privilesijam pamatojas ari c k s te r i to r i-

a 1 i t a te s princips, pec kura diplomatlskee preeks*-*
stāvji par sava uzturēšanās laiku ārzemēs nav padoti
veetejeem likumeem, bet dzTvo itka savas valsts robežās;
vipi uz ta paša principa pamata nav padoti ari zinameem

nodokleem- tee bauda privilēģijas.
Starpība*starp vispārējām teesTbām, no veenas, un

speciālām, individuelām vaj singularām teeslbam, no

otras puses, ir ta praktiskā nozīme, ka vispārēji liku-

mi nevar atcelt speciālus vaj atsevišķus likumus, bet

speciāli likumi var atcelt tikai speciālus likumus. Vis-

pārējais likums var grozīt speciālu likumu tikai ar se-

višķu aizrādījumu vispārējā likuma; ļfa tada aizrādījuma

nav, tad speciālais līkums nevar tikt grozīts. Peem.,
visi kreevu likumi, kuru preekšmets bija privatlikumu
nosacījumi, nav peemerojami pee mums, jo mums bij savi

privatlikumi jau no seneem laikeem, tamdēļ ari visi

kreevu privatlikumu pargrozijumi neatteecas uz musu pri-
vatlikumeem.Ja vispārējais likums sevišķi noteic, ka

atsevišķi noteikumi teek atcelti, tad gan pedejee zaudē

savu speķu. Se varam aizrādīt uz kreevu 1901 g. 25 dcc.

vispārējo likumu par akciju sabeedribām, uz kura pamata
tika atcelti visi atsevišķi statūti, lai gan pēdejee
atteecas uz singularām teeslbam* Ari pee noti-

kusi,tamJLldzTga likumu atcelšana un pārgrozīšana. KaT

uz peemeru varam_aizradit uz 17. gada notei-

kumu_par evakuētam akciju sabeedribām s Papildinot

un pārgrozot Latvijas akciju beedrlbu statūtus

likums noteic to un to Likums gan domāts ka vis-

pārīgs, bet vips* tomēr pārgroza akciju sabeedrTbu sta-

tūtus, jo viņa* sevišķi aizrādīts, ka līdz ar noteikumu

izdošanu teek pārgrozīti atteecTgee statūtu panti.
( Noteikums runā*par akciju beedrTbām, bet pareizāki
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butu- sabeedrlbam, kurām nav saimneeciskis nolūks,
kamēr akciju sabeedrlbam wiņs**ir).

Redzams, ka ari vispārēji likumi war atcelt waj
pārgrozīt speciālus likumus, ja pirmajos par to seviš-

ķi aizradfts.

§33.

Publiskas un priwatas teesības.
Cilvēks uzstājas sabeedrlbā neveen kā atsevišķais

individs, ar saveem atsevis*ķeem uzdevumeem, prasībām,
interesēm, bet ari kā sabeedribas loceklis, ar zināmām

zocialām prasībām. Cilvēkam, kursfpeedalas zināma orga-

nizētā sabeedrlbā, ir ari savas prasības, kurām ir pu-

blisks, un ne privāts raksturs. Katrai organizētai
sabeedrTbai ir sava apveenota organizēta griba. Musu

apziņa Šāda sabeedrlbā parādās kā saveenlba, kurai ir

sava speciāla teesiskā griba un tamdēļ vipa uzskatama

par teesiskas gribas zubjektu* Ja zināmas saveenlbas

vispārējās labklājības intereses noteic likumi un

izņem win<as no privātas rīcības, tad tādas saveenlbas

sauc par p v b 1 i s ka m s a v c c n i b ām.

Par p v b 1 i s ka m te c s*l b a m sauc tādas tee-

slbas, kuras noteic publisku_saveenlbu atteeclbas.
Publiskās teeslbas ir valdošas teeslbas, ka viņa.s no-

sauc Enekcerus; tas līdz ar to noteic ari zināmus pee-

nākumus, bet publiski peenakumi un teeslbas peekrlt
publiskai saveenlbai, ka tādai, dēļ publiskeem nolu*-

keem. Turpretim, tādos gadijumos, ja zināma saveenlba

uzstājas tikai ar grivatu nolūku, ja cilvēks uzstājas
sabeedrlbā tikai ka individs, tik ar individuelām tee-

sTbām, runajam_par p r i w a t te c s 1 b ām. Tam-

dēļ zem privātam teeslbām, pretēji publiskām, jāsaprot
tādas teesTbas, kas noteic juridiskas atteeclbas, ku-

ras atrodam atsevišķis cilvēks kā individs, bet ne ka_
sabeedribas loceklis. Ari publiskā saveenlbā var eestā*-
tees privātas atteeclbas, peem., vipa var slēgt priva
tus kontraktus, līgumus un t.t., atkarība no ta, uz

ķādām teesibam ta katrā pamato
_

savu darbību. Ja valsts rīkojas deJr publiskeem nolu-

keem, vipa rīkojas kā sabeedrlbā un otrādi. TamdeF ir

kadā* gadījuma konkrēta sabeedrlbā uz=-

stājas kā puoliska un kada*ka privāta eestāde. Ar ci-
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teem vardeem - jāatšķir, waj zināmas teesibas ir publis-

kas, Atteeciba uz šo jautājumu pa-

stāv dažādas mācības* Weeni izskaidro starpību starp pu*.

bliskam un privātam teeslbām izejot no teesibu mērķa.

Publisko mer%is esot sabeedrlbā, ka tāda,
privāto teesibu mērķis, turpretim, esot atsevišķis cils?

veks, bet sabeedrlbā vaj valsts tikai līdzeklis. Pu-

bliskas teeslbas ig,e#otuz sabeedribas interešu apmee-

rlnas*aņpun regulēšanu, privātas- uz atsevišķu undividu

interešu apmeerināsanu un viņu savstarpigo atteeclbu re-

gulēšanu. Ka jau minēts* ari sabeedrlbā var uzstātees

kajprivatteešlbu zubjekts. Ja teeslbu nolūks ir atse-

višķas personas intereses, tad tādas teesTbas atteecas

uz privatteeslbu novadu, ja sabeedribas- uz publisko
teeslbu novadu. Starpība starp publiskām un privātam
teeslbām meklējama teeslbu satura ( m a t i a 1 a

te o r i j a ).Wispāri jaatzime*,ka par atšķirošo
mentu nav uzskatamas veenlgl mantas_intereses*
nodokļi atteecas uz mantas interesēm, bet tomēr vinl

nepeeder pee privātām, bet gan pee publiskam, valsts

teeslbām. Ģimenes teeslbas, turpretim, teek uzskatītas

ka privatteeslbas, lai_gan viuas neatteecas uz mantas
_

interesēm, bet, galvena kārtā, aptver ētiskas, eeksejas
personīgās atteeclbas.

Manta tā tad nespēlē" lomu. Atsevišķos t*:

gadijumos tamdēļ ir ļoti grutĻ atšķirt, kādas attee-

clbas atteecinamas uz publiskām, ka&as uz privātām
teeslbām.

_

Jaatzime, ka uz veenu un to pašu leetu atteežo-

sas atsewisķās teesTbas var apskatīt no dazadeem vee-

dOķļeem, Peem. jautājuma par izšķērdību Kreevijas liku-

mi peeturejas pee eeskata, ka aizgādības nodibināšana

par izsĶērdetajeem ir atteecinama uz publiskam teesl-
bam ( jo caur to teek aizsargātas valsts intereses) un

tamdēļ padota administratīvam eestadem^_Pēc musu liķu-
meem. turpretim, ta ir ģimenes vaj izsßerdētaja_pasa
darīšana, pee kam valsts intereses neteek aizskartas,

jautājumu par izšķērdību atteeclham uz privat-

teeslbamjin vin=aizŠĶļrŠana peekrlt civilteesām. Ta

tad nav sai zigā drošas kriterijas.Tāpat ari nevar no-

skaidrot starpību starp privātām un publiskam teesTbām
caur teeslbu izcelšanos.

Jautājuma par to, vaj konkrētas teeslbas pee-
krlt saveenTbai ka publiskai eestadei, vaj ne,jpar iz-

šķirošu ir jātur? teeslbu materiālais pamats. 8e varam
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aizrādīt uz musu jaunāko likumdošanu.2B jūlija 20 g.

tika Izdots rīkojums par okupācijas varas pame-

sto mantu sawāksanu un preeksTtam dibināta walsts man-

tu uzņemšanas komisija. Sis likums atteecas uz publis-
kam teeslbām, jo walsts ir par tām man-

tām, kuras atstājušo eepreekseja valdība. Tomēr šis

pats rīkojums peelaiz^ari priwatteeslbas uz minētām
mantām 7. pants)un sfs privatteeslbas jaiz&irzā
wilteesas, bet ne administratiwās eestādejs;atteeciba
uz privatteeslbām teesa war atcelt uzaemsanas komisi-

jas Waram utsauktees ari uz likumu par uzvārdu

maipu, kurs peememts 15. zept.l92o gada. Likums atļauj
dibinātu eemeslu dēl mainīt jizvardu, pee kam uz 5 pan-

ta pamata lūgumu izšķir eeksleetu admtni-
stratiwa eestāde).Tomēr likums atļauj pret sadu mainu

celt ari eebildumus, kuri eesneedzami triju mēnešu lai-

ka* sos eebildumus izšķir teesa un ne administratīva

eestā*de.Eekšleetu ministrijas lēmumi var tikt parsu-

administratīva departamentā ttkai tani ga-

dījumā, ja leeta negrozās ap privatteeslbām, bet gan

ap publiskām-
Par izšķirošu jāatzīst teeslbu m a te r i a-

-1 a i s s a tu r s, atkarība no ta, vaj teeslbu sa

tups atteecas uz publiskām eestadem, kā tādām, uz viņu

publigkeemTļzdevumeemo Pee šī eeskata peeturejas

ggmeesu jurists - rakstneeks Ulprianus. Wips izsakās

Publicam jus est quod ad statu* rei Homanae

speotat privatum quod ad singularum utilitatem", t.i.

publiskās teeslbas ir tās, kas atteecas uz Romas valsti,
bet privātas- kas atteecas uz privātu Iņbuma, uz atse-

višķu indivīdu labumUo Sis eeskats atzīts par pareizu

v*ēltagadējos laikos un pee vipa peeturas ķreevu, ka

ari vācu juristi, ka Jellineks, Jherings, SerŠepevidm,
Wachs un z.

Pret šo uzskatu tika celta ka grūti esot

atrast noteiktas robežas starp privātam un publiskām

interesēm, jo nevarot apgalvot, ka sabeedriskas vaj

publiskas intereses neaizskartu privātas intereses un

otrādi* Jaeevaro tomēr, ka tādas intereses varētu iz-

šķirt, jo privatintereses teek aizskartas, ja leeta

grozās ap privatteeslbām, peem., ja privāta persona

eeg&st zemes gabalu, turpretim, ja personai peešķir
ordeni § agrākā laiķa)? tad ar to teek aizskartas pu-

bliskas intereses. So interešu starpību varētu noskai-



90

drot atteecinot publiskas intereses uz publiskām eesta-

dem, bet priwatas-uz atsevišķām personām vaj privātā m

eest&dēm.^
Pret so_materialo mācību tika uzstādīta f_o r m a-

-1 ā m ā c Ī b a, kura meklē izškiribu_ne teeslbu satu-

rā, bet formelās pazīmes. Formālās mācibas peekritejl
domā atrast izšķirību starp publiskām un privātām tee*

sibām teesibu zubjektu stāvokli, sadalīt teesibas

g&atotees kādā kārtībā teeslbas teek aizsargā-
tas; ja teesibas teek aizsargātas uz privātas personas

eerosimajumu, varētu runāt par privātam teeslbām, bet

ja sakarā ar teeslbu traucēšanu leeta vaj jautājums
teek eekustināts no valsts pret privātas personas gri-

bu, tad varētu runāt par publiskam interesēm un teeslbām.
Pirmā gadijuma teeslbas teek aizsargātas
nas kārtībā, otrā gadījumā,.turpretim* administratīvā

jeb kriminalteesāsanas kārtība. Jāatzīst tomēr, ka ne-

var izšķirt šo jautājumu veenlgi uz formālo normu pama-

ta, nevar apgalvot, ka publiskas teesibas pēc principa
ir tās, kugas realizēt administratīvas teesas un pri-
watās teesibas ir tās, kūpas var realizēt
Jāsaka gan, ka administratīvās eestādes peemērojas pu-

bliskām teesibam un teesas- civilteesibām, bet tas to-

mēr ir publisku vaj privatteesibu rakstura sekas, bet

ne preekšnoteikums, jo publiskās teesības var realizēt

ari civiltaesu ceļā un otrādi, uz privatteeslbām var

atteecināt ari administratīvas Peem., visu

teesāsanu vaj krimlnal, vaj civilprocesu, at-

teecas uz publiskam teesibam un teek izšķirti teesa, ku-

ra jau ir valsts eestāde un valsts atļauj katrai pri-
vātpersonai realizēt savas teeslbas teesu eestādes. Ja

kādai krediteestādei butu peesķirtas teesibas savas pra-

slbas_par proeenteem no aizdotā kapitāla peedzīt neap-

stridigi, pec nodokļu parauga, prasība tomēr butu pri-
vāta un nepārvērstos par publiskam teeslbām. Waj, ja

valsts, peem., iznomā nodokļu peedzlšanas teesUbae
privātai personai, tad tomēr nodokļu peedzišana nepār-
vēršas gar_privatteesibam, bet, neskatotees uz peedzl-
šanas ta atteecinama uz publiskām teeslbām un

strīdus gadījumā Šis teesibas var realizēt publiskā
eestadee

_

Pēc formālas teorijas izšķiroša noziiņe peekrlt ne-

vis aizstāvamām interesēm kā tādām, bet tiri formālām

pazīmēm. Formālais moments gan pamatojas uz noteiktu
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juridisku principu, tomēr šai mācībai ir zināms trū-

kums, jo naw skaidrs, kādos gadijumos iniciative peeder

privātpersonām, kādos- publiskām eestadem* Pec pastāvo
seem likumeem tāda iniciative nesakrīt pilnigi ar for-

mālās teorijas principu, Peem„ sūdzība; par apmelojumu,
personas aizskāršanu atteecas uz priwatu eerosinājumu,
jb valsts tādas leetas aizkustināt nevar, bet tomēr

faktiski, pēc pastāvošeem likumeem, visa teesāsana no-

teek publiskā veidā, pēc publiskam teeslbām, neskato-

tees uz to, ka iniciatīvo peeder ceetusai t.i. privā-
tai personai. Tas runā pretim formālai mācībai.

Par izšķirošu jaatzist_tā nevis kārtība,
kura varētu realizēt atteecīgās teesibas, bet _t i -

ķa i tee si b v satur s; formālo kārtību ti-

kai saskaņojam ar materiālo mācība, jo_pēc šis kārtī-
bas mes vairām neteesi slēgt par atteecigo interešu

esamību. Si formālā kartība ne visur saskan ar teesi-

bu materiālo satura, jo tas, ko teorija

dogmatiski, loģiski, tas praktiskā dzīvē beezi ir sai-

stīts savā starpā un no privātām teesibam var rastees

publiskas teesibas, peenakumi. nodokļi no man-

tas un t*t* Ari privātas teesibas saistītas ar publisku

pretenziju, jo mēs varam celt prasību pret valsti dēļ
musu privatteesibu aizstāvēšanas civil un kriminālpro-
cesu kārtībā, lai gan kā civilo, tā ari kriminālo pro-

cesu likumi atteecas uz publiskām No publis-
ko teeslbu pārkāpšanas var celtees privātas prasības,

peem*, ja valsts eeredais izdara mums kadu zaudējuma

peejķmata izpildīšanas, mums peeder prasība par atlī-

dzību - Tamdēļ praktiskā dzīvē veenu teeslbu izšķiršana

ao otrām ir apgrūtināta.Tomēr jāsaka, ka pee interešu

iztirzāšanas ārējo formu nevar uzskatīt par izšķirošo,
peem*, ja interese gēc sava satura atteecas uz

skām teesibam, tad__sis intereses saturs nepārvēršas
par privātām teeslbām, pat ja publisko interesi va-

rētu realizēt tikai civllteesāšanas kārtībā.
Publisko un privāto teeslbu atteeclbas pret valsti

varam noskaidrot, ja eevērojam valsts raksturu un funk-

cijas. Waistij un valsts eestadem ir divējādas funk-

cijas s 1/ valsts var rlkotees un uzstātees ka impe-
risma varas nesēja, kā publisku teeslbu zubjekts, kurs

valda par pilsoņeem un diktē aormas un 2/ valsti var

uzskatīt kā fisku, ka privatteesibu zubjekta, padotu
lidz ar pilsoņeem likuma normām pee saimneecisko m
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terešu realizēšanas. Sai ziņā uzstādīta jaunākā litera-

tūrā tēze, ka walsts rīkojotees kā fiskus nevis tikai

dēļ privāta;m interesēm, bet ari dēļ publiskām, peem.,
noteicot nodokļu ņemšanu un t.t. Tādā ziņā warētu

krist uzskatam, ka gadijumos, kad walsts uzstā-

jas kā fiskus, viņa rīkojas kā privātpersona.
Romeešu teeslbas peeturas pee citām domāmg walsts

katrā ziņa uzstājas t i ka i kā publiska eestāde,
pat ja wiņa uzstājas dēļ saveem saimneeciskeem

keem. Tas tagad naw peepemts, jo nesakrīt ar mūsu walsts

dzīvi. Pēc valdošā eeskata jājautā, kad fisku uzstā-

jas Kā publiska, kad kā privāta persona ? Ja peemē-
rojam šo mācību pee privātpersonas prasībām pret val-

sti, tad mums jaeevēro, ka šī prasība warētu būt vaj
nu subordinata - padota valstij, vaj koordināta- pee-

līdzināta* Ja individa prasība pāreetu valsts intereses,
tad runājam par publisku prasību, jo publiskas prasī-
bas ziņā privātpersona ir subordinata- padota valstij.
No otras puses, ja privātas personas prasība koordinā-

ta valsts interesēm, tad runājam par privātā m interew

sēm, jo privātas personas stāvoklis, no privatteesibu

veedokla, ir peelldzinams valsts teesiskam stāvoklim.
Jellineks uzstāda atteeciba uz seem jatajumeem

atsevišķu teoriju. Pēc vipa domām, realizējot savas pu-
bliskās intereses pret valsti, privāta persona pamato-

jas uz varēšanas funkciju* Warēt- atteecotees uz pri-
vātas personas funkcijus vipa rīkojas dēļ publiskām in-

teresēm un var kaut ko prasīt.Ja privāta persona ceļ
privātu prasību pret valstij tad viņa neveen var, bet

ari drīkst prasīt,- drlkstesanas funkcija. Walsts gan

var izmanīt, grozīt savas publisko teeslbu atteeclbas

valsts likumdošanas kārtība, peem., var eenest privā-
tās teeslbas zināmas publiskas pazīmes, elementus,

bet tomēr privatteeslbas, kā tādas, paleek privatteesl-
bas un publiskās, kā publiskas teeslbas. Peem.,
valsts var savus nodokļus peedzlt Civilprocesa kārtībā,
tomēr nodokļi paleek publiska prasība. Par saveem nodo-

kļeem valsts konkursa leetas bauda preekšroclbas; pēc
musu konkursa likumeem, valsts bauda preekšroclbas at-

teeelbā uz nodokļu ,emšanu pēc Tādi kon-

kursa noteikumi atteecas uz privatteeslbām, bet nodo-

kļi paleek publiska prasība, neskatotees uz to, ka ap-
meerinašanu paredz civillikums.

Teesiskā institūcija ir nor-

mu kopība, kura aptver visas no privateem llgumeem
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izcēlušās normas par juridiskām atteeclbām. Teesisks

institūts aptwer normas par konkrētu Ilgumu un tam at-

teeclbām, kūpas ceļas no tāda līguma; peem., wisas nor**

mas, kūpas atteecas uz pirkšanas waj pārdošanas llgu-
meem, aptveram weenā nosaukumā- teesisks institūts. Tee**

si§kas institūcijas pēc sava satura atteecas

uz privatteeslbām; viņas paleek par privatteesibu insti-

tūtu, neskatotees uz to, ka valsts aiz saimneeciskeem

vaj citeem komunaleem eemesleem eeaes tāda institūtā

publiska rakstura normas. Ja, peem., mēs slēdzam lī-

gumus ar satiksmes eestadem, tad tomēr viņi paleek par

privatteeslbām, neskatotees uz to, ka satiksmes eestā-

de ir publiska.
Sai ziņā Jellineks atšķir, no veenas puses, F o r-

malās publiskās prasības, kūpas
apspreežamas, kā tādas, pēc pozitiveem likumeem, pil-

nīgi neatkarīgi no ta, vaj tādas formālas prasības uz-

skatamas pēc savas būtnes par publiskām teeslbām, vaj
ne. No otras puses, Jellineks aizrāda uz m a te r i a-

-1 ā m p v b 1 i s ka m p r a s 1 b ā m, kūpas ap-

tver publiskās teeslbas kā tādas, neatkarīgi no ceļa,
kupu pozitivee pastavošee likumi dēļ viņu realizēša-

nas noteic.

No publiskām teeslskām pretenzijām var rastees

privātas teeslbas. Še varam aizrādīt uz to, ka, peem.,
dažos amatos stāvošām personām ir teeslbas dabßt beza4MM

ari dzīvoklis Alga gan atteecas uz publiskām prasībām,
bet ja ar viņu ir saistītas prasības uz dzīvokli, tad

tomēr te eetilpst ari privāts moments. Uz tādu teeslbu

kombināciju varam aizrādīt pee nodokļu ņemšanas no

mantošanas masas. Musu privatlikumu 18 pants nosaka?

„
Ja nodokļu pārkāpums ir atklāts tikai pēc vainīgās

personas nāves, nodokļa sods ņemams no mantineeka jeb

no mantošanas masas tikai veenkārtlgi un ne pilnā ap-
mērā." Tā tad nav ņemams nodokļa sods, bet tikai veen-

karš nodoklis. Walsts var peedzlt nodokli tikai tad, kad

var peerādīt, ka atteeclgā persona uzskatama par vainī-

gas personas mantineeku. Pēc Jellineka domām, nodokļu

peedzišana no mantošanas masas vairs neatteecas az pu-
bliskam teeslbām, bet pēc mūsu likumeem nodoklis,lal
vaj kāds* tomēr ir publiska prasība.

Atteeclbā uz publiskām teeslbām, tāpat kā ari uz

privātā,m teeslbām, varam atšķirt zubjektivas an objek-
tīvas teeslbas. Pa b 1 i s ka a z a b j c k t i -
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wa s tees I r a s aptwer tādas teesiskas attee-

clbas, kūpas war rastees starp walsti un privātpersonām,
jeb valsti ecējošām korporācijām.

Izšķiroša nozīme pee publisku zubjektivu teeslbu

noteikšanas ir tam, vaj eestade darbojas kā publisku

waj kā privātu uzdevumu realizētajā. Jellineks aizrā-

da, ka moderna teesiskā dzīvē publiskām atteeclbām

peemerojas pat tādi teesiski institūti, kūpi eepreekš

bija peemēroti tikai privatteeslb&s. Ari še varam runāt

par dajsadeem llgumeem, peem.,depozitiveem llgumeem un

t.t. Sai ziņa varam aizrādīt uz musu senāta praksi ad-

ministratīvās leetas s/?20 g. senāts apspreeda jautājumu
vaj pagasta sabeedrlbā atbild par pagasta teesai uzti-

cēto bāriĶu mantu nejaušu zudumu, #eb atbildība par
šim avdušām mantām jāuzņemas valstij. Senātam Jpij jā-

konstatē, ciK tāli konkrētā gadījumā japeemēro depo-

zīta noteikumi. Pēc Jellineka domām, ja civilteeslbas

neteek atzītas no civilteeslbu veedokļa, tad viņas ne-

var atteecināt ari uz publiskām teeslbām. Wiņš peemēro
vispārēju teeslbu principu. Jellineks aizrāda, ka pēc

publiskām teeslbām, sabeedribas atßAßllba nevar būt

plašāka.par privātpersonas atbildību, bet ja atzīst

privatteesibu atbildība, tad tas jāatzīst ari publi-
skām teeslbām. Pamatojotees uz šo Jellineka maclbu,
senāts konstruēja zināmas robežās pagasta sabeedri-

bas atbildību.
Pee ta paša eeskata peeturejas ari kreevu senāts.

Wiņš gan nav eelaidees privatteslbu normu peemērošanā
teeši publiskām teeslbām, tomēr ari viņš uzskata jau=*

tajumu atkarībā no ta, vaj atteeclgā publiskā eest&de

rīkojas kā publiskas varas nesēja, vaj tikai kā saim-

neeciskn teeslbu zubjekts ( Kr.sen.dep.apv.sap.l9l4 g*

spreed.NA 12,22). Senāts peeturas pee ta eesksta, ka

veena un ta pate persona var rīkotees kā publiska
eestade un ari kā privāta persona.

Bullers { Jellineka sekotājs) aizrāda uz starpī-
bu starp zubjektivām privātām un zubjektivām publiskām
teeslbam. Wipš uzsver, ka visos gadijumos, ja eestādd

uzstājas ka privāts saimneeciskŠ zubjekts, rīkojas
dēļ sawām interesēm, vinu uzskatam kā privā-
tu un atteecinam az privātām teeslbām.

Sīki un ļoti pamatīgi jautājumu par zubjektivām
publiskām teeslbām un zubjektivām privātam teeslbam

un vipu atteeclbām Izstrādājis Jellineks. Wips peetu-
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ras pee jau atzīmēteem jedaeeneem par varēt un drīk-

stēt". Jellineeks aizrāda, ka drīkstēt esot zināma tee-

siskā spēja celt prasību pret citu personu; drīkstēt

esot zubjeķtivu privātu teeslbu speciāla pazīme. No

privatteeslbām war atsacītees; atsevišķu personu tee-

siskā spēja neatkarājas no privatteesibu ? drīkstēša-

nas) apmēra, tamdēļ ir veenalga, vaj teesiskā spēja,
tai. grivattesslbu daudzums butu paleelināts vaj pa-
mazināts. Bet esot ari tāds paleekošs teesisks stāvo-

klis, no kura persona nevar atteeiktees un kupš no

personības nav atdalāms; ar šādu stāvokli esot saistīs
ta spēja kaut ko warēt<,Warēt esot publisku teeslbu

pazīme un noteicot personas teesisko stāvokli ( t*i*
teesisko spēju Drlkstēšana pamatojas uz varē-

šanu, bet aptverot stiprākus pilnvarojumus. Warēšana

peeder katrai personai, jo atteecas uz publisku stāvo-

kli, bet drīkstēt ir spēja, kupa peešķirta tikai

višķai personai un bez kūpas persona var pastāvēt. Tā-

dēļ Jellineks saka, ka atteikšanās no teeslbām ir tee-

siskas dzīves parasta parādība, bet atteikšanās no

teesiskā stāvokļa principā neesot peelaizama. No tee=-

siska stāvokļa individs varētu atteeiktees tikai tad,
ja teesiskaaeekārta to sevišķi atļauja No privātām
teeslbam privāta persona var atteeiktees, jo viņas
pamatojas uz drikstešanu, bet no publiskam teeslbām

kūpas pamatojas uz varēšanu, persona nevar atteeiktees.
Nevar atteiktees ari no tādām privātām teeslbām,
pam ir publiskis raksturs Gribēt drīkstēt" esot

.ppļvato teesibu pazīme, bet .dribēt varēt!"-publisko
teeslbu Drlkstāšana paredzot, ka personai ir

jau varēšanas spējas, jo drīkstēt ir stiprāka spēja,
aptver vairāk

,
Neesības,

Tā publisko, Rā privāto pretenziju materiālais
moments esot materiāla interese. Jellineks tālāk attī-

stījis šo mācību* Wlņš saka, ka
g

varēt" izeet no

atvelēm drīkstēt"- no atļaujam. Pret šo tīri fi-

lozofisko apcerējumu teek celti Hnekcerus

saka, ka nav eespējams atšķirt atvēlēs normas no at-

ļaujas normām un ka starp jēdzeeneem varēt un drīkstēt

principielas starpības nemaz neesot. Ja likums kredi-

toram atvel prasīt obligazijas izpildīšanu, tad li-

kums neveen atļauj to darīt, bet peešķir viņam vel

namu teesisku varu preeks savas prasības iepildīšanas.
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Jellineka mācības kodols tomēr paleek un tamdēļ
waram sacīt, ka publiskās zubjektivās teeslbas aptver
pilsoņu teesisko stāvokli, jeb zināmu spēju no valsts

kaut ko prasīt, privātās zubjektivās teeslbas, turpre-

tim, noteic tikai atteeclbas starp privātpersonām, kā

tādām, aptver tādas prasības, kūpas pamatojas uz privat-
saimneeciskām zubjektivām īpašībām* Publiskas zubjekti-
vās teeslbas ir atteeclbas starp valsti un personu, pri-
vātas zubjektivās teeslbas Ir starp privātām

personām, ka saimneeciskeem zubjekteem.
Uz publiskām teesibam atteecas ari re i 1 c k -

tiv a s teesl ba s, kuras izvirzījis zinat-

neeks Fleiners*Wiņš runā par reflektivām teeslbām tā-

dos galiijumos,kad likumdevējs peedāvā likuma izpildī-
šanu tikai zināmai eestādei, bet ne teeši atsevišķai
personai; personām ir dota eespēja realizēt

savas prasības neteeši caur eestādi
- Peem., vips aiz-

rāda, ka jau likums noteic, ka katram pilsonim ir tee-

slbas uzturētees zināmas valsts robežās; SĪs teeslbas

pilsonis var realizēt teeši, bez greešanās pee valsta

eestadem* Turpretim, ja likums noteic, ka katram pll=*
sonim teeslbas uz pavalstneeclbas peeņemšanas aktu, tad

pilsonim tomēr nav eespējams teeši izleetot šfs teesl-

bas, bet viņam jagreezas pee atteeclgas eestādes; ti-

kai tādā ceļā viņš var panākt savas teeslbas, Pec

nera tādos gadijumos varētu runāt tikai par re flc k-

t i w ā m_ teeslbām* Bet runā par reflektivām teeslbām

ari citādā nčzlmē. peenākums apgaismot

trepes, kas paredzēts Ilgumā ar augšējā stāva Irneeku,
bet sis noteikums dod eespeju izleetot šos labumus

<3,riciteemlrneekeem, bet viņi nevar prasīt, lai fak-

tiskee apsiakļi vērsti viņeem par labu; turpretim,

persona, kurai caur līgumu ir teesiskas atteeclbas ar

saimneeku, var teeši paģērēt līguma izpildīšanu*
Zubjektivās teeslbas var izcelteee neveen no

privātam, bet ari no publiskam teeslbām* Zubjektivās
publiskās, tāpat ka zubjektivās privātās teesTbas, dod

mums zināmas prasības. No veenas puses, varam runāt

par prasībām, no otras- par llgumeem. Peem., kāda ko-

mūna, pagasta sabeedrlbā, kupa izved dzīvē kāda derīgu
publisku uspēmumu, lūdz no valsts pabalsta, lai gan

viņai nav teeslbas tādu pabalstu prasīt. No otras pu-

ses, ja pilsēta vaj pagasta komūna izdara valsts veetā

kādus izdevumus, ta viņa var prasit no valsts atlīdzība^
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vinai_uz to ir zubjektivās teesibas. Valsts eerednis

war lugt kādu nodarbošanos, bet, no otras;

pam ir teeslbas prasīt par darbu ari algUp
Jaeevēro, ka no publisko teeslbu veedokļa war gan

runāt par zubjektivām teeslbam, ļbet prasības, kūpas

pamatojas uz zubjektivām publiskām teeslbām, neeet

tik tālu, ka prasības, kūpas pamatojas uz zubjektivām
privātām teeslbām. Sevērojot to, daži rakstneeķi uz-

stājas pret Jelllneku un apgalvo, ka zubjektivo puali-
sko teesibu nemaz nav. Pee teem peeder Bornharns,Koh-
le un c.

Mums jaizeet no ta, ka atsevišķi!cilvēks uzstājas
neveen kā individs, bet ari kā sabeedribas loceklis,
kupā ( sabeedrlbā) valda apveenota griba. Saveenlba

vaj sabeedrlbā tamdēļ uzskatama par gribas spējīgu
persona vaj veenlbu. Ja sabeedrlbā rīkojas pēc publi-
skām teeslbām, tad vina ir izņemta no privātas rīcī-

bas, patvaļības un tādos gadijumos runājam par publi-
skām eesšādēm, pretēji privātām.

Tagad jājautā, kādas sabeedribas peeder pee pu-
bliskām sabeedrlbam vaj saveenlbām ?

Vispirms, pee publiskām sabeedrlbam peeder valsts

- sabeedrlbā, kupai aprobežotā teritorijā peeder no-

teicošā vaj pirmatnēja augstākā vara, kupa nav atvasi-

nāma no citas eekšejas varas un izslēdz citu varu tai

pašā teritorijā.
Bez valsts pee publiskām sabeedrlbam peeder ko -

mvn a 1 ccs tā dc s
, kupām pretēji valstij,ne-

peeder pirmatnējā vara, bet kūpas ir padotas valstij

jeb valsts varai. Pee tādām komūnai sabeedrlbam pee-

der pilsētu pašvaldības eestādes, apripķu un pagastu
sabeedribas un t.t. Pee publiskām sabeedrlbam vel pee=-
der sabeedribas, kupām ir vaj nu izglītības, vaj lauk<=-

saimneecibas, vaj tirdzneeclbas un t.t. raksturs, kū-

pas kalpo publiskeem nolūkeem un interesēm. Uz pu-
bliskām eestadem atteecinama ari basnica - organizēta

reliģiska, kristīga sabeedrlbā, kūpas locekļi peeder

pee veenas tiplbas. Se teek runāts ne par baznīcas

mantu, bet par baznicu, kā zināmu organizāciju, ka

publisku teeslbu zubjektu.
Sakarā ar tādām eestadem un tām atteeclbām, kū-

pas izceļas tādās sabeedribas, runājam par publiskām
teeslbām, pee kupām vispirms peeder valsts teeslbas.

Zem v a 1 s t s te c s I b ā m saprotam tādas nor-

mas, kūpas eekārto valsts aateeglbas vaj nu pret
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walsts pilsoņeem, pavalstneekeem, waj pret tām sabee-

drlbam, jeb eestadem, kūpas eeeet valsts sastāvā, Valsts

teeslbas, bez tam, nokārto ari pilsoņu atteeclbas ( kā

pilsoņu un nevis kā atsevišķu indivīdu).
Valsts teeslbas, savukārt, sadaļas zināmās nozaress

Uz valsts teeslbām atteecas 1/ a d m i n i s t r a t i-

vā s teesl b a s, t.i.,visas normas, kūpas at-

teecas uz valsts administratīvo darbību. Vispār, zem

administrācijas plašāka nozīme saprotam valsts orgānu

kopēju darbību, ar kūpu valsts Izpilda savas uzdevumus,
sasneedz tos nolūkus, kupi eeeet viņas kompetence. Pee

seem uzdevumeem, galvenā kārtā, peeder valsts un pilso-
ņu interešu apsardzība, pee kam par administrācijas ll-

dzekleem uzskatami atsevišķi administrācijas akti- rī-

kojumi, obligatoriski noteikumi, karaspēka organizāci-
ja un t.t. Uz administrāciju plašākā nozīme atteecas

atsevišķas pārvaldes: a/ ārleetu pārvalde, kūpas uzde-

vums &r nokārtot atteeclbas pret citām valstīm, citu

valstu pavalstneekeem b/ Teesleetu Pārvalde pla-
šākā un šaurāka nozīme. Šaurākā nozīmē uz teesleetu pār-
valdi atteecas teesu eekārta un teesāšana, kā tāda;
plašākā nozīme teesleetu pārvalde aptver vispār tees-

leetu ministrijas darbību, c/ Finansu administrācijas

darbība, kūpas uzdevums ir kopot un izleetot valsts man-

tu, valsts materiālos labumus. Te valsts uzstājas kā

fiskus- kā saimneecisks zubjekts. d/ Kara pārvalde un

c/ eekšejā administrācija, t.i. administrācija Šaurā-

kā nozīmē, kura aptver visus citus valsts uzdevumus,
visus administratīvos novadus, kupi neee-eet atsevisL

ķās nozares. Uz eekšejo administrāciju atteecas viss

tas, ko agrāk sauca par policijas teeslbām. Administra-

tīvās teeslbas, galvenā kārtā, atteecas uz administrā-

ciju šaurākā nozīmē - uz eekšejo pārvaldi- normām, kū-

pas noteic valsts orgānu darbību dcl valsts uzdevumu iz-

vešanas dzīvē. Administratīvās teesibas noteic zināmas

normas, konkrētus noteikumus, kamēr administrācijas mā-

cība atteecas, galvenā kārtā, uz technisko pusi, uz

konkreteem pārvaldes akteem.

Tālāk uz valsts teeslbām atteecas ari p r o c c—

s v c 1 c c 1 i k v m i s civilo, kriminālo un admi-

nistratīvo procesu likumi.

Bez valsts teeslbām uz publiskām teeslbām atteecas

ari bazn i c a s te cslb ā s, kūpas var defi-

nēt ka norma kopību, kupa atteecas uz baznicu kā kri-
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stigu reliģisku sabeedrlbu. Baznicas teeslbas aptwer
baznicas atteeclbas pret vipas pret baznī-

cas eestadem; wiņas nokārto baznīcu eestādes, baznīcu

teesašanu un t.t.

Beidot, pee publiskam teesibam peeder s t a rp-
tauti skā s teesl ba s - tādas normas,

ras nokārto walstu atteeclbas sawā starpā.
Jājautā, kāda praktiska nozīme ir tegsfbu eedali-

šans.ipubliskās un privātas teeslbas ? - gada eedali-

juma prakstiskā nozīme izsmeļas kārtībā, kādā publi-
skas waj priwatas teeslbas izwedamas dzTvē. Civiltee-

sfbas war realizēt caur civilteesām ( civ.lik.l.p*),
bet publiskas prasības pret administratīvām eestadem

nepeekrlt publiskas teeslbas teek trau-

cētas no administratīvām eestadem, tad jagreežas pee

administratīvām teesām. Kreevijas 1917 gada likums

par administratīvām teesām bija spēkā ari Latvijā.Kree-
vu likuma principi pārņemti mūsu 80.1X.20 g. likumos

par administratīvām teesām. Tagad par administratīvām

leetām nespreeš augstākās - pec instanču kārtības -

administratīvās eestādes, bet administratīvās teesas.

Wlsas Jteeglbas, kuras neee-eet publisko teeslbu

sastāvā, uzskatamas par privatteeslbām. No sf veedokļa,
pee civilteeslbām peeder ari tird z ne cc i 3*_
sk ā s tees ib a Rodas jautājums, vaj tomēr

tirdzneeciskās teeslbas eeeet privatteeslbās, jeb vaj

vipas satur sevi atsevišķu teeslbu kategoriju ?- Ja no

vēsturiska veedokļa salīdzinām kā privāto, tā tirdsnee-

eisko teeslbu attīstību, tad jāsaka, ka tomēr pec mo-

dernām teeslbām tirdzneeciskās teeslbas ir uzskatamas

par civilteeslbu daļu. No romeešu teeslbu veedokļa,
par tirdzneeciskām teesibam nevar runāt. Romeešu teesi-

bas bija tik tālu attīstītas, ka aptvēra ari tirdznee-

ciskās atteeclbas un nebij pamata dibināt kādas atse-

višķas tirdzneeciskās teeslbas Wldus laikos, sakarā ar

eedzlvotāju kārtu attīstību, attīstījās ari atsevišķas
tirdzneeciskās Neesības.Peem. pēc franču likumeem, šis

abas teeslbas ir pilnīgi atšķirtas; bij izdots tirdz-

neecisko likumu kopojums Code comerce". Bet kā Kree-

vijā, ta Vācijā attīstība bija citāda. Pēc Kreevijas
likumeem ir atzīstamas tikai civilteesibas, kamēr

tirdzneeclbas likumeem vaj teeslbām nav patstāvīgas
zīmes. Kreevijā izdotais

~

*
ne-

satura tirdzneeciskās teeslbas, ka tādas, bet tikai
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daļu no viņām, peem., jūras teesibas, formālas teeslbas,
bet ne to, ko mes saprotam zem tirdzneeciskām teeslbām.

Kreewu ciwillikumu projekts bija kā vispārējs,
kurš aptvertu neveen privātās, bet ari tirdzneeciskās

teeslbas. No projekta motiveem redzams, ka vips ar nodo-

mu saveeno kopā abas teeslbas, jo no kreevu likumu vee-

dokļa, tirdzneeciskee likumi nesastāda atsevišķas teesl-

bas.

34.

Saistošās (stingrās) un peekāpīgās teesības.
Objektīvās teeslbas gan eekārto dzīves atteeclbas,

bet līdz ar to vipas uzaicina sabeedrlbu, vaj atsevišķus
indivīdus, peedalltees savu atteeclbu izveidošanā, pee-
laiz autonomiju- noteikšanas teeslbas. A v to no m i—

ja publisko teeslbu nozīmē at-

teecas uz objektīvām teeslbām un ir normu kopojums,
kups peešķir zināmai eestade! teeslbas noteikt savas tee-

siskas bet &c runājam per privātu autonomi-

ju, t.i. par teesibām, kūpas var ?oteikt atseviSķiSin-
divīds dēļ savu teesisko atteeclbu nokārtošanas. No

privatteesibu veedokļa, privātā autonomija saprotama -

pate par sevi un tamdēļ viņa reti teek pozitīvā veidā

izteikta.

Mums jaeevero, ka juridiska darījumu saturs dažreiz
ir nenoteikts. Kontragenti var neskaidri izteiktees un

tad rodas jautājums, kā saprast darijumu. Tamdēļ privat-
likumi noteic zināmas normas darijumu iztulkošanai- in-

terpretācija. Mūsu privatlikumi satur sevi interpretā-

cijas noteikumus, kupi peemērojami šaubu gadijumos.
Priv.Lik.39o3 un sekojosee panti vispār runā par inter-

pretāciju. Līgumu Iztulkošanas noteikumus satur Priv.

1ik.327S un nāk. panti.
Tādus interpretācijas noteikumus atrodajmari no-

teikumos par testamenteem ( 2471 p.).
Pretēji publiskām teeslbām, privatlikumi satur sevi

galvenā kārtā, eventuelas normas, kūpas eevērojamas ti-

kai tad, ja kontragenti paši nav noteikuši savas juridl*
skas atteeclbas. Tamdēļ privatlikumu noteikumeem (
par ir tikai papildu nozīme un viņus sauc par papildu
noteikumeem - p eek ā p i g ā m, d 1 s p o z i t I-

vā m normā m ( ,naehgie-
biges, vermittelades Recbt) Sop noteikumi peemērojami
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neveen tādos gadijumos, ja kontragenti vispār nav no-

teikusi savas juridiskās bet ari, ja viņi
tikai pa daļai atstājuši atklātus kādus sīkākus jautā-

jumus. Peem., gadījumā, ja mantojuma devējs ('*&a&4/&i*-
) nav taisijis jeb ar kad te"

stamente atzīta par neesošu, tad manta pāreet uz man-

tineekeem pēcJLikuma, par ko runā priv.lik. 1705 pants.
Ja mantas devējs taisījis testamnetu, tad likums nav

peemSrojams.
Tādeem panteem ir vispār eventuāla nozīme un viņi

peemērojami tikai atsevišķos gadijumos.
Priv lik 4070 p. noteic nomas maksāšanas terminu,

ja kontraģenti nav veenojušees par tādu. 4047 p.ari
runāa par nomas ligumeem un nomas atteeclbām.

Citi noteikumi atļauj kontragenteem pārgrozīt tos

noteikumus, kurus eventuālā veidā dod privatlikumi
( pee%., priv lik. 4046.p.).

Tomēr privāta griba nav bez eerobezojuaeem. Ne-

var peelaist, ka kontragenti pārgroza, peem., pamat-
noteikumus. Noteikumus, kupi eerobezb privātas gribas
peemērosanu pee juridisku atteeclbu nokārtošanas, sauc

par saistošeem,peespeedošeem
no t & i k v m c c m - „lex praeceptiva"/ f raksta

preekšā, vaj cogens" ( peespeez izpildīt^.
Pee tadeem saistošeem noteikumeem, pretēji even-

tueleem noteikumeem, peeder publiskais teeslbas un šai

zipā jau romeešu juristi saka, ka publiskas teeslbas

nevar grozīt ar privateem llgumeem. Nevar ari grozīt
noteikumus par teesisku stāvokli - neveens nevar at—

teiktees no sava teesiskā stāvokļa; šee noteikumi uz-

skatami par negrozameem. Negrozāmi ir ari tadi privžt-

likumi, kupeem ir publiskas intereses raksturs, vaj

kupi aizskar morāles preeksrakstus.
Te var runāt par ne a t te i c am ā m te c-

aib ā m .

Musu priv. lik.5292 p. nosaka, ka nevar atteiktees

no teeslbām prasīt atlīdzību par zaudejumeem, kupi pa-

darīti ar nolūku. Ķepreekš atteiktees no Šim teeslbām

atsvabināt vainīgo personu no šāda darba sekām nevāk-
tas runātu pretim morāles uzskatam. Waram peevest pat
veselu rindu tamlidziga noteikuma ( Pr,1ik.4487 pants
un c).

Nevar grozīt ari tādas nosacījumus, kupi noteic

atsevišķa līguma raksturu; peem., ja sļēgts pirkšanas
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vaj pārdošanas Ilgums, newar nosacīt, ka pārdevējs var

ari atteiktees no norunātas pirkšanas maksas.

Nevar grozīt tādus noteikumus, kupi noteic konkrē-

tu līgumu juridisko raksturu. Likumi paši var aizrādīt,
ka zināmi nosacījumi nav peem,,mūsu 15.0kt.

1920 g, likums par dzīvokļa iri. sis likums skaidri

aizrāda, ka visi šim pantam pretļmrnnajošee dzivokļat
līgumi uzskatami par neesošeem. Sim likumam ir publiskis

raksturs, kādēļ tas ari izņemts no privātas rlcibas.

Stingru teeslbu galvenais_pamats un nolūks ir pēc

eespejas apsargāt teesisko eekartu, zināmas publiskas
teeslbas un intereses, atveeglināt teeslbu pazīšanu
un teesiskas eekartas uzturēšanu. Aiz tādeem nolukeem

stingrās teeslbas peeturas gee zināmas formalitātes

( atteeciba uz vekseļeem, vertspapireem un t.t.) Stin-

grās teeslbas izslēdz eernnas pret zinameem likumu no-

teikumeem. Uz to pamatojas ari vekseļu teeslbas, kūpas
izslēdz tādas paradneeka eerunas pret vekseli, kūpas

nav redzamas vekseļu tekstā.
To pašu Priv,lik.3l22 un sekosee panti nosaka at-

teeciba uz vērtspaireem uz uzrāditaju( Inhaberpapiere).
Sakarā ar to priv lik.nosaka zināmu saistošu formu

kupa katra zipā ir jaeevēro, jo pretējā gadījumā li-

kums skaitās par neesošu. Te varam atsauktees uz wek=

seļeem un zemes grāmatām. Wtsas teesiskas atteeclbas,
kūpas nav redzamas no zemes grāmatām, skaitās per ne-

esošām. Tādā ziņā, katris, kups"vēlas eegūt nekustamu

īpašumu, jeb_aizdot pret tādu naudu, ir apsargāts ao

dažādam varbūtībām.Ar viseem slkumeem vips eepazistas

no zemes grāmatās.
Stingrība jaeevēro ari pee līgumu slēgšanas un vipat*

noteikumu izpildīšanas ( priv. lik.3209 p.)._
Modernos likumos tomēr ir tendence nosvČßtees uz

peekaplgo teeslbu pusi.

§ 35.

Pozitiwās un idealās teesības.

Zem j)Ožitiwam teesibam saprotam pastawosas westu-

riskas teeslbas,"kuras ir faktiski spēka; wipas ir cē-

lušas no konkreteem teeslbu awoteem (likumeem waj eera-

dumu teeslbam). Neatkarīgi no ta* jau no seneem lai<=

keem, zem filozofijas eespaida bij izplatīts uzskats,
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itkā no CĪlweku saprata izceļotees un pastāvot i d e-

a 1 a s _te c s 1 b a s, pretēji vēsturiskām, pozitī-
vām teesibam. Mācība par ideālām jeb dabiskām teeslbām

sastopama jau pee seneem greekeem.Jau Arlstotels at-

šķir dabiskās un likumīgās teeslbas.Sokrāts un Paltons

bija tanīs uzskatos, ka teeslbas naw cilvēku izgudro-

jums, teeslbas ir kartības princips, kurš valda ne ti-

kai starp_cilvēkeem, bet visa Ari romeešu jum
risti runā, pa daļai, par naturālām, dabiskām
bām. No dabas teesibu veedokļa visi cilvēki esot brī-

vi; esot tādas dabiskas teeslbas, kūpas atteecotees

neveen uz cilvekeem, bet ari uz kustoņeem un kūpas pa-
stāvot ārpus pozitīvam teeslbām.

Widus laikos mācība par dabiskām teesibam attī-

stījās zem scholastißkss filozofijas eespaida, Peem.,
Orocianus ( 1155 g) saka, ka esot dabiskas teesibas

kuras satur sevi likumus un kūpas redzamas no evan-

gelija.
_

Sevišķa maciba par dabiskām teeslbām attlstijās
XVII un XVIII g.s. t?i. dabas teeslbu skolā* Wiņa mēģi-

nāja dabas teeslbas atvasināt no dabas, no cilvēku sa-

prāta* Dabas teeslbu skola pat peešķir dabas teeslbām

zinamas„preekŠroclbas par pastāvošeem likumeem.

Si mācība teek aizstāvēta pat,no jaunākeem rakst-

neekeem. Peem...filozofs Krause ( + 1832 g ) aizrāda,
ka dabas teeslbu uzdevums esot izpētīt to, kas ir tee-

slbas un to. kas esot mūzfgs. Ari Heinrichs Arens

( + 1879 g.) saka, ka dabas teeslbas neatkarajotees
no likumeem un uz kādu augstāku ētisku

kārtību.
Dabas teeslbu skolas sekotāji peesķir dabas tee-

slbām abzolutu preekšroclbu par pastāvošeem likumeem

un saka, ka pozitivās teeslbas darbojas tikai tik tālu

cik tālu tās saskan ar dabas teeslbām. Tādu mācību,
galvenā kārtā,uztur šcholastiskā filozofija, kūpas uz-

devums bija noskaidrot vispārējus jēdzeenusņ pee kam

tada tllozofija dibinājās vaj nu uz reālām leetām- f

1 o z o f i - re a 1 i s t i
, vaj uz abstrakciju,

eedomām,- f i 1 o z o f i - no m i n a 1 i s t i
.

Ari citi rakstneeķi, kupi peeder pee dabas teesl-

bu skolas, atzīst, ka dabas teeslbām esot kāda papildu
aozlme; viņas darbojotees tur, kur neesot pozitīvu tee-

slbu, likumu.
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Atteeciba uz dabas teesibu maclbu, jāaizrāda, Ka vi-

pa peelaiz zināmu pretrunu. Si nfaclbaizeet nota, ka

nemainīgas, abzolutas teeslbas, tomēr prak-
tiska dzīve peerāda, ka dzīve un visas zocialas attee-

clbas pastāvīgi mainas un attīstās un tadejļ.nevarrunāt
par nemainīgam teeslbam. Teeslbu uzdevums ir nokārtot

dzīvi, bet tas nebūtu eespejams, ja mes eedo%ajamees
kādas teeslbas, kuras nav peemērojamas praktiska dzīve.
Visu saimneeclsko un kulturālo elementu pārgrozības ir

saistītas ar teesisko eekartu._Ja šee elementi grozās,
tad jāgrozās ari teesiskai eekārtai.

Atteeciba uz zināmu tautu, kura atrodas kulturela

attīstībā, mes varam gan eedomātees kādas ideālas tee-

slbas, bet tikai tādā ziņā, ka likumdošanas uzdevums

butu peemērotees pee tautas attīstības, pee tautas re-

ālās dzīves. Te mes varam runāt par ideālam teeslbam.
Dabas teeslbu mācība, turpretim, izeet no kļūdainās
premizes, it kā bez un neatkarīgi no vēsturiskām, pozi-
tīvam teeslbām esot kāds augstāks teeslbu avots, kādas

vispārējas kūpas atvasināmas teeši no dabas

{ kaut gan pateesibā viņas atvasina no cilvēku saprāta).
Dabisko teeslbu mācība izeet no cilvēku dabas

„

un veenmer runā par kādu cilvēka dabiska stāvokli, knps
ir bijis pirms valsts nodibināšanās, pee kam veeni rakst-

neeķi tādu dabas stāvokli atrod par kādu realitāti,
par stāvokli, kurš faktiski pastāv un ir bijis, citi,
turpretim, konstruē mākslīgi tādu stāvokli uz eedomu,
abstrakcijas pamata. Bet katrā ziņā visi rakstneeķi do-

ma, ka cilvēks var izstātees no tāda dabiska stāvokļa

tikai līguma, i. mākslīgā cēlā. Tādēļ pec dabas tee*.

slbu skolas mācības līgums spēlē viseeverojamāko loma,
ir tas teesiskais institūts, uz kupa skola būvē tālāku

maclbu. Vipa ar līguma palīdzību grib noskaidrot visus

teesisko parādību institūtus, kā : valsti, obligācijas,
peenākumus, testamentus, Īpašumu, sodus un t.t. Ar dabu

vipa ( d.t.sk.) mēģina noskaidrot ari pastāvošās tee-

slbas - pozitīvos likumus. Pateicotees tam, ka XVII.ua
XVIII g.s.vēl visur bija spēkā romeešu teeslbas, &al

gan modernā nozīme, tad ari dabas teeslbu m&ciba pee-
mērojās, galvenā kārtā, romeešu teeslbām un leeto tās

pašas definīcijas, kupa3 leetoja romeešu teeslbas.
Dabas teeslbu mācības dibinātājs un galvenais

izplātltāļs ir Hugo Grocius ( dzīvojis ne 1583 g.lidz
1654 g.). Vina eeverojamākais darbs ir kara an meera
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teeslbas" - Dc jure bellum et pacis". Sis darbs ir uz-

skatama par starptautisko teesibu pamatdarbu* T& sauca-

mais 50 gadu kaps un wina posts pamudināja Grociusu me-

klēt #adas teeslbas, kupām butu padotas wisas_tautas
un meklēdams tas viņas atklājis dabiskās teegibas Vi-

pa domu gaita bija sekoscha s ja par wisām atteecibam
un par vīseem stāvokleem pastāvot teesiskas normas, tad

neesot domājams, ka nebūtu ari tādas_normas, kūpas at-

teektos uz uz valstīm un tadej.jabut tādām nor-

mām, p§c kupām wapetu apspreest zināmas starptautiskas
atteeclbas, peem., kapu waj_kara stāvokli. Ja nu tādu
rakstisku normu nav, tad, pēc Grociusa domām, ir

rod kādas abstraktas dabiskas normas, kūpas varētu dar-

botees ar savu pasu autoritāri, ar savu pasu ētisku vaj

zocialu varu. Sabūt tādām kūpas dibinātas uz,
kādu morālisku pamatu un kūpas butu abzoluti salstošas

preekš*viseem cilvekeem, visam ta&tām. Tādā ceļā Gro**

cius atklājis dabiskās teeslbas un vips atrod,'ka tikai

dabiskām teeslbām esot tāda abzoluta autoritāte un sai-

stoša nozīme. Grocius izteic domas, it kā teeslbu un

valsts pamats esot cilvēku daba, jeb kāda sabeedriska

teeksme - apetitus socialis. Viss, kas kavē sabeedrisko

dzivi, esot netalsnis, pretlikumīgs, turpretim, dabi-

skās teeslbas esot negrozāmas, neatkarajotees pat no

Deeva, ari viņš es&t tām padots. Grocius peeturas ari

pee ta eeskata, ka no dabas stāvokļa varētu izeet ti-

kai līguma ceļā un ka uz līguma pamatojotees katra li-

kumīga valsts forma. Uz llgumeem pamatojotees ari tau-

tu un valdneeku atteeclbas; no veenas puses, tautai

nav teeslbas atkāptees no līguma, kupu viņa it kā noslē-

guša ar valdneeku, bet, no otras puses, ari valdinee-

kam aav teeslbas pārkāpt līgumu t*npatvarīgi atsacltees
no vipa. Pretējā gadījumā, pec Grociusa domām, tautai

esot teeslbas uzstātees pret valdību, un tādā kārtā vips

pees*ķirtautai revolūcijas teeslbas. Ja valdineeks pa-

leek nez mantineeka, tad viņa vara atkal pārejot uz tau-

tu, kādēļ suverenitāte, pēc peeder valdneekam

nevis uz Īpašuma teeslbu pamata, bet tikai kā viņam
pagaidām peešķirta vara.

Tomēr Grocius peelaiz neveen dabas teeslbas; vips
atzīst ari labprātīgās teeslbas - jus voluntarium, pee

kam šis tee3&bas, savukārt, sadalotees cilvēciskās un

deeviškās teeslbas. Cilvēciskas teeslbas atkag;sadaļas
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privātas un tautas teeslbas,
I.jus naturāla.

II,jus voluntarium

1* jus humānam : a) jus civila, b) jus gentium
2+ jus divinium.

Pee tādas zistemas peeturas Grocias savā darbā.

Lai labāki izskaidrotu dabas teeslbas, pee kurām pee-

turas Grocius, tad pastai?sekosas definīcijas *
_D a D a s te c s*T b a s esot namainamaa teesl-

bas, kūpas pat Deevs nevarot grozīt- % jus naturae ad

es immutabile est ut ne ad Deo quidem matari quod.*
Dabas teeslbām esot Tsts saprata pamats, kurš noteic

atteeclgu darbu morālisku un nemoralisku saturu. Dabas

teeslbas esot kopējas cilvekeem un kustoņeem - jus

naturae quod animalibas cum homine commumum est."

L a b p r ā t I g ā s te c s i b a s Grocius

paskaidro kā tādas teeslbas, kūpas izceļas no gribas -

quod cx voluntate origien ducit." Kā jau aizrādīts,
Tabgtrātlgās teeslbas Grocius sadala deeviškas un cilvē-

cīgas teeslbas. Noteicot dabisko un cilvēcisko teeslbu

savstarpējās atteeclbas, Grocius aizrāda, ka dabisko

teeslbu māte esot cilvēciskā kura ved cilvēkus uz

sabeedrlbu, rada viņos teeksmes pec sabeedribas, bet

civilteeslbu ( t.i. cilvēcisko tees.) māte esot veenoša-
nas vaj līgumi - obligatio, Grocius aizrāda, ka uz dabag

teeslbām atteecotees spēja eestātees līgumos un ka no

vineem izceļotees civilteeslbas. Pēdējās Grocius definē

kā teeslbas, kūpas izceļotees no bet civil-

vara esot ta vara, kura ir valsts preekšgala; valsts esot

tāda brīvu cilvēku saveenlba, kupa pastāvot dēļ teeslbu

izleetošanas un dēļ kopējām interesēm.*, JjLS.c_iyiļeqaod
a potestate civili civilie est qndf
piv&tati praaest civitas coetur li'berorumhominum juris"

perfectum fruendiet communis utilitatis dausa societatus.'
T a v t a te c s1 b a s - jus gentium - pēc

Grociusa definīcijas, esot tādas teeslbas, kūpas pamato-

jas uz visu vaj daudzu tautu gribām, t,i, tās teeslbas,
kūpas mēs tagad saucam par starptautiskām teeslbām-

cx gentium omnium aut multarum voluntate tfimac-

cepit.*
Beidzot uz labprātīgām teesībām, pēc Grociusa, attee-

cotees ari dLe viš ka s teesl b a s, kūpas iz-

ceļotees no Deeva gribas. - Te izsmeļas Grociusa mācība,
par dabiskām teeslbām un viņu atteeclbām pret labprEti-
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gajam teeslbam.

Sakarā ar to,mums jāizrada uz romeešu juristu eeska-

teem par dabas, tautu un civiltaeslbām.

„ _J v s Ratu r a c "
pec romeešu teeslbām,

galwenā kārtā, pēc Justiniana definīcijas, esot tā-

das teeslbas, kūpas pate daba māca neween cilwēkeem,
bgt ari kustoņeem jus quod natūra aomnia snimalia

docuit."

T a v tu te c s I b a s jus gentium"-

esot tādas teeslbas, kūpas dabiskis saprāts uzstādījis

starp wiseem cilwēkeem un kūpas teek eevērotas wisās

tautās; par tautu teeslbām wipas sauc tamdēļ, ka pee

tām peeturas wisas tautas - $nod naturalis ratio in-

ter omnes nominēs constituit, quod omnes gentes terra-

que custoditus. vodatur que jus gentium, quasi quo

jura omnes gentes utuluntup."

Beidot, c i w i 1 te c s 1 b a s esot tās tee-

slbas, kūpas pateesi spēkā romeešu valsti, t.i. romee-

šu privatteeslbas.Civilteeslbas vispār esot tās teesl-

bas, kūpas katra tauta pate nostādijuse un

kūpas peederot konkrētai valstij kā sis walsts privat—

teeslbas - Onod quisque populus ipse sibi constituit

et ipsius proprium civitatčs est, vocatur que jus civi-

le, quasi jus proprium ipsius civitatis est."
Kas atteecas uz dabas teeslbu tālāko attīstību,

tad jāaizrāda wēl uz filozofa Kanta eeskateem par tee-

sibu eedallšanas pamato sawu tee-

sibu eedallšanas metodi romeešu jurista Ul-

prianus mācību, kupš uzstāda tadu principu ; vispirms

vajaga godīgi dzīvot - honeste vivere. Tāds princips

aptverot cilvēka morāliskos peenākumus pret citeem cil-

pee kam galvenā vērība teek peegreesta cilvēka

eekšejam atteeclbām. Otris princips esot- neaizskart

vaj nepārkāpt citu intereses; sis princips atteecas uz

cilvēku ārējām savstarpējām Trešais prin-

cips- peesĶirt katram to, kas viņam peenākaa - taisnības

princips, jeb taisnas teesāŠanas princips. Sabeedrlbai

janodoršinas tādas atteeclbas, pee kūpam katris viņas

loceklis var dabūt to, kas viņam peenākas.
_

Kants eedala teeslbas, pirmkārt, dabas teesibas,
kuras pamatojas, pēc vina dot&a!&,uz kādeem augstākeem
moraliskeem principeem un otrkārt, pozitivas teeslbas,
kūpas pamatojas uz likumeem. Neatkarīgi no ta, Kants

sadala teeslbas pēc vinu objektīvās un zubjektivās
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nozīmes, kaut gan formāli viņš** par to neruna. Wispār,
uz objektivam teeslbām viņš atteecibai dabas teeslbas,
kūpas pamatojotees uz peewesteem mcraliskeem princi-

peem. Pozitivās teeslbas pamatojotees uz likumdevēja

gribu un te Kants runā par morālisku spēju, ar kūpu mes"

salstam citus cilvēkus un tādu spēju, pēc viņa domam,
mēs varam nosaukt par zubjektivāmteeslbām. Tādas zubjek-
tivās teeslbas Kants savukārt eedala 1/ c c d z i m -

tā s teesl b a s , kūpas, pec vipa domām, peenā-
kotees katram cilvēkam, neatkarīgi no kautkādeem for-

maleem teesiskeem akteem un 2/ eegu tā s te e-

s I b ā s
, kūpas pastāv tik sakarā ar tādeem akteem,

likumeem vaj llgumeem un no teem Var izceltees formālā
veidāe

Kas atteecas uz eedzimtām teeslbām, tad tās, pēc
Kanta domām, ir tikai v c c n a teesiba- brīvība,
kura nodrošina cilvēku no citu cilvēku patvaribam. Katra

ciivēka_brivība varot eksistēt tikai līdz ar citu cil-

vēku brivibu un tāda brīvība esot veenlgas pirmatnējās
teeslbas, kūpas peesķirtas cilvēkam, kamēr eegutas tee-

sleas atteecotees, galvenā kārta, uz privatteeslbām,
t.i* arējām atteeclbām, pēc kupām mēs varam atšķirt
to, kas peeder veenam cilvēkam, no ta, kas peeder citeem.

§ 36.

Pārejee teesību eedalīšanas weidi.

Mesvaram atšķirt formālās un materiālās teeslbas.
Formālās teesibas ir peelldzinamas procesuālam teesl-

bām. Zem f o r m a 1 ā m c i v i 1 t & c s T a ā m

mes saprotam civilprocesa likumus **nosacījumus par

valsts teesu darbību apspreest vaj izšķirt strīdu eso-

šās privātās teeslbas, pee kam procesu likums nosaka

teesu peenākumus un teeslbas. Zem f o r m a 1 ā m

k r i m i n a 1 te c s I b ā m saprotam kriminālpro-
cesa likumus, kuru nolūks ir, valsts teesām peedalotees,
atzīt vaj atraidīt tg&lstsformālās prasības par apsū-
dzētās personas sodīšanu. Zem m a te r i a 1 ā m

te c s I b ā m saprotam visas citas teeslbas, kupām

nav formāla rakstura. Formālas un materiālās civiltee-

slbas būtu tādas teeslbas pēc kupām teesām jārīkojas
pee leetas izšķiršanas.
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Mums jāatšķir vel papildu jeb subsidaree likumi

no pamatlikumeem. Papildu likumi darbojas un peemeror

jami tikai tik tālu, cik tāl nedarbojas pamatlikumi;
viņi peemerojami tad, kad pamatlikumos neizšķir galīgi
konkrttu gadījumu* Peemeram, atteeclbā pret musu pri-
vatlikumeem par papildu likumeem jāuzskata tee vecākee

weetejee teesiskee awoti, uz kureem pamatojas musu pri-
vatlikumi. Bez veetejeem awoteem par papildu likumeem

waram uzskatīt vispārējos eepreeksejoa vācu likumus,
cik talu tee pamatojas uz romeešu teesībam, ta sauc*

Landes Beeht. Vel par paildu likumeem uzskatami kano-

niskee likumi, vecu baznicu teeslbas.
Atteeclbā uz Kreevijas likumeem jaeevero, ka kree-

v v civillikumi nav peemerojami pee mums pat kā pa-

pildu likumi, izpemot gadījumus, kad tee sevišķi attee-

cinami uz musu teesisko dzīvi, peem., noteikumi par

akciju sabeedribām. Mums šādu noteikumu nav un tamdēļ
leetojam kreevu likumus. Tādeem noteikumeem ir publisks
raksturs.

Litaraturā izceļas strīdus par to, vaj kreevu tirdz-

neeciskee likumi peemerojami pee mums. Lavrentjevs

Teesleetu Ministrijas Žurnālā" NR 1. aizrāda, ka kree-

vu tirdzneeciskee likumi esot peemerojami pee mums tik

tālu, cik tālu tee atteecas uz pvivatlikumeem. Tas tom§r

nav peeņemams, jo mums pašeem ir tirdzneeciskais li-

kums, lai gan nav kodificetSe teeslbas

pee mums ir spēkā kā eeradumu teeslbas. Kreevu teeslbas

peemerojamas tikai tik cik tālu tās atteecas uz

publiskām teeslbām, bet tomēr ari ne visos gadījumos.
Musu privatlikumi uzskatami par papildu likumeem

atteeclbā uz Kurzemes un Vidzemes zemneeku likumu no

13. n0v.1860 %ada. Sis likums pan jāuzskata par pamat-
likumu un musu privatlikumi peemerojami tiksi tad, ja
zemneeku likums neizšķir konkrētu gadijgmu ( priv.lik.

eowada 3 12.).
Varam atšķirt vel pagaidu likumus no pastāvlgeem

likumeem. Pagaidu likumi teek izdoti vaj nu uz zināmu

laiku, vaj atkarība no zinameem apstākleem un zaudē

savu speķu ar laika notecēšanu vaj apstākleem mainotees.

Uz tādeem likumeem atteecas Vesela rinda musu likumu,
peemeram, gar kara klausība, stempelnodokli, kur se-

višķi aizrādīts, ka likumam jābūt spēkā līdz pastāvīga
likuma par stempeldodokļeem izstrādāšanai. Sevišķi
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kreewu laika pagaidu likumi izdoti eeverojama daudzu-

ma. Pagaidu likumi nav vēlama parādība, bet tomēr vi-

Rļ japaelaiz tadea gadījumos, ja nav pastāvīga liku-

ma. Pastāvlgee likumi darbojas uz včsu laiku līdz vipa
atcelšanai.

Teesību peemerošana.

§ 37.

Teesību peemērošana laikā.
Mēs zinām, ka katris likums nāk spēkā tikai pēc

wina izsludināšanas. Jājautā, ņo kāda termiņa likums

nāk spēkā ? - Pec musu tagadējiem likumeem katris

likums stājas spēka septītā deenā pec vipa izsludi-

nāšanas. Agrāk bija spēkā noteikums, pēc kura liku-

mam bij jānāk spēkā izsludināšanas deenā, ja pas'āliku-
mā nebija noteikts cits termiņš*,tā peem., likumde-

vējs var noteikt, ka likumam Jānāk spēka vaj nš no

peenemšanas doenas, izsludināšanas deenas, vaj kāda

tālāka termiņa.
Kreevijas vekseļu likums bij pasludināts 4. mai-

jā 1902 gada, bet nāca spēka 1. janv.l9o3 g.;ari vācu

civillikums bij pasludināts 18. aug.1896 gada, bet nās#

ca speķa 1. jan.l9oo g. Pēc aĶraķeem kreevu likumeem,
likumam bija pec atteeclga Teesleetu

Ministrijas Vēstneša" numura saņemšanas veeta, Franču

likumi nenoteic abzolutu termiņa, bet atteeciba to uz

veetejeem apstakleem; likums, ja ari paslu-
dināts, uzskatams par esošu un atcerams tikai ar jauna
likumu.

Pec noteikumeem katrs likums dar-

bojas tikai uz preekšu, tomēr peelaizami ari izpēmumi,
peem., ja pats likums atteecina savu spēku uz pagātni.

musu likums par valūtu no 18. marta 1920 gada,
kurs paredz:prasību apmeerināgana, kas izcēlušas pirms
šī likuma izvešanas dzīvei Tāpat ari 9.5ept.1919 g.

likums par peeaugama atjauj Teesleetu vaj
Finansu Ministrijām garbaudlt ligumus par nekustameem

ipagumeem, kuri noslēgti pirms 1. augusta 1914 g.
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Likumam ir atpakļejoŠs spēks, tas war ateektees

uz pagātniyja viņa nolūks ir

veidā izskaidrot jau pastāvošas likumus.^ Sai zļņā mes

runājam par autentisku likumu izskaidrošanu. Musu priv.
eevada § 23 sevišķi aizrāda uz zināmu kārtību,

kupa jaeeiveropee autentiskas likumu izskaidrošanas.
Autentiski var izskaidrot likumu tikai likumdošanas

veidā, bet ne teesu ceļā. Tāda pat nozime ir 2 mūsu

likumeem no g. un no 5,dec.1919 g., kupi

pasludināti par peemērojameem kreevu likumeem, cik tālu

viņi nerunā pretim Tautas Padomes platformai vaj liku-

meeme See likami neeewed na jauna pee mums kreevu li-

kumus, bet paskaidro, cik tālKŠee likumi peemērojami
mūsu valsti; tādēļ šee likumi uzskatami par spēkā esc

seem no 18.n0v.1918 g.
„

Likumam ir atpak&ļ ejošs spēks, ja jauns likums

paredz mīkstāku soda, vaj to pavisam atceļ, bet šai

ziņā mums jaeevēro divi virzeeni. Wecais kreevu krimi-

nāllikums, kupš spēkā no 1.V.1846 g.,nosaka, ka

jauns likums ja tas paredz stingrāku

soda, kā eepreeksejais; no šī veedokļa peemērojams
vecais likums. Tagad pee mums spēkā esosaisjaunais

krimināllikums geemerojams katrā zipā pat tādos gadīju-

mos, ja jaapsreez nozeegums, kupš padarīts pirms jaunā

krimināllikuma, pee kam, ja pec veceem likumeem nozee-

gums sodāms mīkstāki, tad teesai ir teesiba pazemināt

sodu, kas paredzēts musu jaunākā pantā. Pee

mums kreevu krimināllikumu projekts ir izvests dzīve

un ir spēkā ar Latvijas valsts nodibināšanās laikUt

Likuma pasludināšanai ir ta nozīme, ka likums katrā zi-

pā peemērojams un neveen?nevar atrunātees ar nezināša-

*,

Masa likumi peelaiz, ka zināmam personām ir atļauts
ari likumus nezināt, uz ko aizrāda civ,1ik.2955 un

2956 panti, pec kupeem nepilngadīgeem un garā vājeem
nav obligatoriska likumu_zināsana.

Pēc modernām teeslbām, ja jauns likums teek mevests

tad līdz ar jauno likumu teek izdots atsevišķs c c v e-

du m a lika m s, kupa uzdevums ir noteikt, zem

kādedm nosacljumeem japeemēro jaunais likums. Peem.,
masu privatlikums eevests ar atsevišķu likumu no 28.1.

1866 g. Tāpat ari mūsu agrakee sodu civilikumi

%4t* & eevesti ar atsevišķu likumu no 19.X.65

Kreevijā un bez tam šee kreevu clvilproc.liks eevesti



ari pee mums ar atsevišķu likumu *o 8.X11.89 g* Se*

likumi seviškiparedz, kādas atteeclbas apspreezamas

pec jaunā, ka*das pec vecā likuma. Musu

no 23.X1.20.g. paaugstina kasācijas minimumu, t.i.,_
prasības zumu, par kūpu varētu eesneegt kasācijas

dzlbu. Kā nu ir ar kuri izdarīti pirms
jaunā likuma izdošanas, bet vēl nav pārsūdzēti? Se-

nāts paskaidro, ka jaunais civ.proc.likums peemērojams

tad, ja spreedums noticis pēc šī likuma eeve&anas ter-

miņa, bet nav eevērojams, ja spreedums noticis pirms

likuma eevesanas deenas.

Atsevišķos gadijumos teesai jāizšķir jautājuma

par to, pec kadeem materialeem un likumeem jaapspreez
tādas teesiskas atteeclbas, kūpas izcēlušās pirms jau-
nā likuma eevešaņas, bet apstiprināmas pec jaunā li-

kuma izdošanas, Se mums jaizeet no ta, ka vispārīgi li-

kumeem nav atpakaļejoša spēka, tas tik paelaiŽams iz-

ņēmuma veidā, tādēļ tās teeslbas, kūpas jau eeg&tas,
pee vecā nevar grozīt jaunais likums; teesa

pavar jau eegutas pēc vecā likuma teeslbas apspreest_
pec jaunā likuma, kas saprotams pats par sevi un tādēļ
teesai jaapspreez vecas juridiskās atteeclbas pēc ve-

ca likuma. Bet mēs runājam par eegutām teeslbam un ne-

vis par eegutām cerībām, kupām gan būtu teesisks*: rak-

sturs, bet kas tomēr nav uzskatams par teeslbām. Peem.

ja uz līguma pamata, kurš pee vecā likuma,
kāda persona eegūst teeslbas, tad sis teeslbas ari

jaapspreež pēc vecā likuma; jo tas tik var noteikt,
cik tālu persona teeslbas eeguvuse. Bet ja šis pats

Ilgums jeb darījums teek pārkāpts pēc jaunā likuma

eeveŠanas, tad sis pārkāpums jaapspreez pec jaunā li-

kuma. Ja, peem., jaunais likums noteic tādus teeslbu

izbeigšanas veidus, kupi nebija pazīstami vecos liku-

mos, tad, lai gan darījums bija noslēgts pēc vecā li-

kuma, jautājums par izbeigšanu jāapstiprina pēc jaunā
likuma. Teeslbu spēja jeb rīcībās spēja katrā ziņā ja-

apspreez pēc jaunā likuma, jo tāda spēja vel nedod kon-

krētas eeesas teeslbas, bet tikai izredzi uz teeslbam,
dod tikai eespēju eegdt teeslbas. Ja likums noteic jau-
nus mvsacijumuSg pēc kupeem personu varētu uzskatīt

par teesiski spējīgu, jautājums jāizšķir pēc jaunā
likuma.

Intersants ir jautājums par noilgumu - ja noil-

guma termiņš teek grozīts pēc jaunā likuma. Pēc vecā

112
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likuma noilgums bija 30 gadi, jaunais likums noteica

to uz 10 gadeem- Jājautā, kādā kārtībā jārēķina noil-

guma laiks, ja tai laika*,kad jaunais likums eevests,
noilgums vel naw notecējis. Teorijā sis jautājums ir

strīdīgs, bet pēc wispareja eeskata noilguma laiks teek

aprēķināts samērīgi s wf ais likums noteic jioilguma
terminu 30 g. ua ja iī* ;jauna likuma eewesanai ir no-

tecējuši, peem., 18 puse no noilguma ter-

miņa,_tad palikuša puse jāaprēķina pec jaunā likuma un

tas butu 5 gadi.- Mums ir jauns likums par laulību no

1.11.1921 g.{ 28 9. nodala

satur pārejas laikmeta noteikumu likums

eevedams, bet šee noar :!.jumineatteecas uz likuma sa-

turu, uz wina būtni? aizrādīts, jarlļfo-

jas, ja uz vectas nav attaeclgās reģistrācijas nodaļas-
tad garldzneekam ir t islbas izpildīt nodaļas uzdevu-

mus un t.t. Jaunais laulības likums ( 3. nodt) ap-

spreeč ari to laulību kH, kas noslēgtas leelineeku

laikā un kuras tad &r! iļIrtas. Likums aizrāda, ka

laulības* lealineeku laikā, uzskatamas

par speķa esosĀa, tas pats ari sakāms par tailaikā šķir-
tām laulībām. Šee noteikumi ari neatteecas uz likuma

būtni, bet ir eeveet6ti pas*ālikumā*. Tādeem noseclju**

meem ir pārejas noteikumu raksturs.

Ja teek ševests jauns likums un leeta grčzas ap

svarīga likumu, tad, kā jau minēts, teek izdoti ari

atsevišķi eeveduma likumi, kupi atveeglina jaunā liku-

ma izvešanu dzīvē. Kā uz peemēru varam aizrādīt uz 3.

apr.1921 g. noteikumeem par neapstrādātu zemi, kuri

izdoti d33, pamatlikuma izskaidrošanas un ta izvešanas
dzīvē.

Katrs likuus ir ūpēkā un darbojas līdz vipa at-

celšanai ar jaunu liknmu, Teesai jazin likumi, tam-

dēļ nav aizrādīt viņus teesai, bet

sis noteikums_atteecas uz likumeem, bet ne uz cera—

dumeen. Ja pi<%,.'r atsaucas uz eeradumeem, tad vi-

ņam tee jape ( "t lik.lo.pants % peezime).
Sis noteikums neatt 3 ari uz adminlstrativeem ml-

zagumaežm , pat ne v tādeem, kupi
dibas jo nav speesta visus tādus no-

teikumus zināt. Tamč'lļļ ja pravineeks atsaucas uz ad-

minlstrativeem rlkoj msam, tam jāaizrāda sīkāki

dības un t.t. Teesai nav jazin ari

ārzemju likumi. Musu civ proc.lik.7o9 pants aizrāda,
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ka tādos gadijumos, ja teesa atduras uz sarezgiju-

meem+ sai zipa un pate nevar savākt atteeclgās zipas,

vipai ir teeslbas greesteee pee ārzemju preeksstāvjeem
ar peeprasijumu paskaidrot pastāvošos likumus.

Kas atteecas uz akciju beedrlbu statuteem, tad

jautājums par to, cik talu tee teesai ir jazin, atka-

rājas no ta, vaj mes statūtus atzīstam par likumeem

vaj administrativeem rlkojumeem, Kreevu senāts peetu-

rejas pee tam domam, ka statuteem esot speciālu liku-

mu raksturs, pec kupeem var grozīt pastāvošos likumus,
bet no 1914 g. senāts atzīst, ka statuteem nav likuma

teeslbas un tee teesai nav jazin.

§ 38.

Teesību peemērošana weetā.
Pec vispārēja noteikuma teesai jārīkojas pec teem

likumeem, kupi ir spēkā teesas eeeirknl- lem lori.

Praktiskā dzīve tomēr katrs individs vaj manta var at-

rastees zināmās atteeclbas ar cita teesas eecirkni jeb

teritoriju, kur speķa citi likumi, savādāki pec satu-

ra. Uz šo reālo faktu pamata izceļas tā saucamās ko-

līzijas ( sadursmes) jeb ko n f 1 i k t a no r-

m a s, pec kupām jāizšķir, kā d i likumi japeemēro
teesai kolīzijas gadijumos ( eekšzemes vaj ārzemju).
Katra valsts var noteiks savas konfliktu normas, jo
tās katrā zipā eeeet vispārējā likumu daļā, Konflikta

normas peeskaita vaj nu pee privatlikumeem, krimlnal-

likumeem vaj pee procesualeem, atkarībā no vinu satu-

ra. Peem., konflikta normas, kūpas aptver privātas
juridiskas atteeclbas, eeeet privatlikumos, turpretim,
ja leeta grozās ap krimināllikumu peemērošanu, kon-

flikta normas atteecas uz kfiminallikumeem.

Jaaevēro, ka konflikta normām var but starptau-
tisko teeslbu raksturs, sevišķi tādos gadijumos, ja
valsts savās konflikta normās aprobežojas tikai ar zi-

nāmu robežu normu uzstādīšanu, kūpas valsts nedomā pār-
kāpt pee teesisku konfliktu izšķiršanas. Robežu normas

jau peeder pee starptautiskām teeslbām, jo viņas uz-

leek valstij zināmus peenākumus un eerobezo valsts

likumdošanas darbību. Pretējā gadījumā, ja valsts uz-

stāda jau pilnas, Īstas konflikta normas, tad tādas
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normas atteicas uz konflikta teesibam. īstas konflikta

normas, savukārt, sadalās 1/ normas, kūpas noteic ti-

kai to, kādos gadījumos japeemēro lex fori"- teesas

eecirkaa likumi. Tādas veenkāršas normas sauc par

weenpu s I g a m aormā *, jo wlpas tikai

veenpuslgi rotaic likuma peemēroŠanu. Bez viņam ir ari

konflikta normas, kuras teeši aizrāda uz sve-

šām teesibam un teesai reekšrakstus peemerot ari

ārzemju teeslbas. Sis normas sauc par a b p v s T -

g a m a o r m ā m .

Ir vēl konflikta kūpas atteecas tikai uz

privātām teeslbām. Wiņas attīstījās sākot ar_XVl.g,s.,
kamēr, peem,romeešu laikā par konflikta normām neteeķ

amats, jo romeeši sava laikā nav atzināsi svešas tee-

albas. Visp&r, svešas personas, kapās nepeedereja pee

romeeŠeem, nebaudīja atsevišķas teeslbas, pat Re pri-
vatteeslbas, tamdēļ nebija eemesla noteikt atsevišķas

ndrmas par neromeešu teeslbu"peemērosana.
Vidus laikos varētu runāt par svešu pilsoņu tee-

slbām, bet ļotl_aprobežotā nozīmē. Vidus laiku sakuma

nevaram pat runāt pap atsevišķam valstīm modernā no-

tikai par ziņaņām ciltīm, nācijām, kūpas rl-

kojasss pec personīgām teeslbām, uz personalitates

principa pamņta. Tādas ciltis dzīvoja jgēc aavām teesT-

bām, rīkojās pēc saveem likumeem, pat appus savām teri-

torijām.
Vidus laika otrā pasē jaa varētu runāt par valstīm,

bet tikai feodallskā nozīmē. Zem feodālisma attīstī-
bas attīstījās art te r 1 to r i a 1 a i s p r 1 n—

a i p s ,— atsevišķas valstis peemēroja tikai tos li-

kumus, kapi bija speķa konkrēta teritorijā.
Mācība par konflikta normām tika azstādfta jaa

no Bartolus { 4 1557 g.). bet atzīt kon-

flikta normas tikai sākot ar XVl.g.s. Sai laikā jau

valstis sSka tpvotees veena otrai un tamdēļ dabiski

attTAjās ari konflikta normas. Tika uzstādīta statū-

ta teorija, kapa atšķir znbjekttvns, objektīvus un

jauktas statutas. Uz z v b j c k t 1 v c c m jeb

p c r s o h T g c c m s t a t a te cm — statūta per—

sonalla- atteecas subjektīvas, juridiskas atteeclbas,

kapās aptver teesiba zubjekts. Pēc 3aem statuteem tK-

d,as parsonTgas atteeclbas apspreezamas pēc likameem,
darbojas personas dzīves par kustamu

mantu, pēc Šfs pašas teorijas, spreez pēc wlņu ipaš-
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neeka dzīves veetas likumeem, jo sl teorija izeet no

ta, ka kustama manta seko ipašneekam. Turpretim, attee-

clbas, kuras aptter teeslbu objektu - nekustamu mantu

waj leetu- apspreežamas pec raalUs mantas atrašanas

veetas,likumeem ( statūta realis).
sis veedoklis tagad.peepemts - mēs apspreezam ju-

ridiskas atteeclbas par nekustamu mantu pec teem liku-

meem, kupi ir spēka nekustamas mantas atrašanās veeta*.
Ja v k t 6 c s t a tu t statūta miita- at-

teecas uz obligatoriskam_teeslbām* juridiskeem akteem,
peem., llgumeem un t.t. Šai zipā statūtu teorija ir ļo-
ti nenoteikta; viņa aprobežojas ar to, ka noteic, ka ju-
ridiski darījumi apspreezami pec viņu noslēgšanas wee-

tas likumeem Ķ ločus regit actum- veeta noteic darbību).
Tfispār,tāda statūtu teorija jāatzīst par nepeeteeko&i,
jo vipa ir tik nenoteikta, ka grūti būtu pēc tās noskai-

drot un apspreest atsevišķu^ Tādēļ bez statū-

tu teorijas uzstādītas ari citas teorijas.

Angļu vaj Amerikas juristi uzstāda te r i to

r i a 1 o te o r i j v- pēc viņas teesai jaspreez
konflikta gadījumos tikai pēc saveem likumeem - lex fo-

ri; vipai nav teeslbas peemerot likumus, kprl nav spē-
ka teesas eecirknl. ( Teesa tomēr daudzkārt ir speesta
peelaist veselu rindu izņēmumu).

Citi teorētiķi uzsver, galvenā kārtā, atteeclbu

izcelšanās veetu, peešķir izšķirošo nozīmi teem liku-

meem, kupi ir spēka atteeclbu izcelšanās veetā. Turpre-
tim, itāļu juristi peeturas tikai pee z v b j c k t i -

v ā s _t e o r i j a s, pee dzimt3Kss teeslbām. Pēc vi-

ņa domām, peem., personīgās atteeclbas jaapspreez nevis

pec teritoriālā principa, bet pēc atsevišķu personu dzim-

tenes teeslbām, t,i, pēc tām teeslbām, kūpas darbojas

personas dzimtenē.
Tomēr ari šis teorijas jaatrtst par veenpuslgam,

jo viņas neapmeerina visas konkrētās prasības. Ta&3ļ
pareizāki butu peeturēčees pee kadeea prin-

cipeem, kapi jaeevēro un no kapeeri butu jaizeet pee at-

teeclbu apspreešanaa. Uz tādeem p tncipeem atteektos

vispirms tas, ka jaeevēro prāvno ?c - kantragentu vee-

nošanas. Ja kontragenti eepreekß jau noteikuSl

pee kādeamlikumeem butu strīdus gadījumā,
tad t§da vēlēšanās jaeewero, Otrln princips*- jaeevēro
eegatas teesTbas, ka ari tas. k& šaubu gadījuma katris
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darījums būtu izpildāms* Peemeram, ipasuma vaj valdīša-

nas teeslbas pastāv spoka, līdz kamēr pretējais neba*

tu peerādits.
Kreevu likumi, cik talu viņi darbojas ari pee

mums, atstājuši konflikta normas gandrīz bez eeverlbas.
Uz viņām ( t.i.konfl.normām) aizrāda civ.proc,lik,464
pants, kupš noteic, ka akti, kas sastādīti ārzemēs,
no formālās puses jaapspreez pec ārzemju likumeem. Ari
%07 p. atteecas uz konflikta normām, bet tas izšķir šo

jautājumu no materiāla veedokļa un noteic, ka akti,

kupi sastādīti pec ārzemju likumeem, jaapspreez ari mu-

su teesām pēc ārzemju likumeem.

Tee ir kreevu likumos veenlgi vispārejee noteiku-

mi, kup& atteecas uz konflikta normām.

Starptautiskee līgumi par matošanas teeslbām ari

atteecas uz konfliktu likumeem. Tādi līgumi nokārto

atteeclbas, kūpas rodas, ja, peem,, arzemneeks nomirst

Kreevijā; tādā gadijuma arzemju_konzuls var paņemt mi-

ruša pavalstneeka mantas savā pārziņā un tamdēļ manto-
šanas teeslbas uz kustamu mantu jaapspreez pēc miru-
šās personas dzimtenes teeslbām. §e*izvests nacionali-

tātes princips.
Vekseļu likumos atrodam nosacījumu, ka tee ap-

spreežami pēc tas valsts likumeem, pee kūpas peeder

vekseļa devējs.
Musu privatlikumi satur sīkākus nosacījumus par

konfliktu normām. Tee noteic, pec kādeem likameem ja-

apspreez, peem,, teesiskā vaj rīcības spēja, atteeciba
uz laulības teeslbam, uz kustameem un nekustameem Ipasu-
meem un t.t.

Kas atteecas uz tad ari par vi-

peem ir uzstādītas atsevišķas teorijas. Svarīgākā ir

te r i ori a1 ā teor i ja. Wiņa peešķir val-

stij teeslbu sodīt visus pārkāpumus, kuri noteek valsts

teritorijā. Teritoriālais princips peemērojams gandrīz
vispārl. Bez tam uzstādīts p c r s o n a 1 a i s

p r i n c i p s , pēc kupa valsts soda neveen tos pār-

kāpumus, kupi noteek valsts teritorijā, bet ari tos,
kapus padara zināmas valsts pavalstneeks ārzemēs. Ir

ari re a 1 ā te o r i ja, pēc kūpas valsts soda

visus pārkāpumus, kas vecsti pret valsti vaj valsts

ēekārta, neatkarīgi no ta, kar viņi notikuSi.

Beidzot ir uzstādīta v
B i w c r z_a 1 ā te o -

r i ja
, pec kūpas valsts soda pārkāpumus,
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neatkarīgi no kur tee notikusi, kas tos padarījis
un pret ko tee versti.

Pareizāki ari butu peeturetees pee visu teoriju kom-

binācijas. Newar weenpuslgi uzstādīt principus, bet

jaapweeno atsevišķas kombinācijas veena principā, kurs

pastāvētu eekštam, ka valstij ir teeslbas sodīt vis-

pār pārkāpumus, kupi noteek viņas teritorijā, izaemot

tos, kas vēssti pret personām, kūpas bauda eksterito-

riaiitates teeslbas, Pec vispSrejā principa valstij
ir teeslbas sodīt visus pārkāpumus, kupi vērsti pret
valsti vaj valsts pavalstneekeem.

No konfliktu normām jāatšķir v n i v c r z a 1 ā s

te c s 1 b a s- normas, kūpas līdzīgā mērā spēkā mo-

dernās valstis. Universālās normas attīstījušās uz

starptautisko līgumu pamata* Preekš kara dažādo kon-

flikta normu saskaņošanai tika sasauktas starptautis-
kas konvencijas; pirmā konvencija 1886 g. Berne ap-

spreeda jautājumu par autora teeslbām; Hagāl9o2 g.-
konvencija par laulībām; 1905 g.- par aizbildnību;
1915 g.- konvencija par vekseļu teeslbām.

Cerams, ka nākūtne tiks nodibinātas veenādas tee-

slbas un tad atkritis konfliktu normas.

§ 40

Likumu iztulkošana.

Likuma spēks un peemerošanas eespeja atkarājas no

tā, vaj likums izdots paredzētā kartībā, Sai ziņa tee*

sa nevar iztikt bsz zināmas kritikas - teesai Ir H&a-
mi jākritizē. Mes atšķiram zemāku un augstāku kritiku.
Zemākā kritika pastāv eekš tam, ka teesa vispirms pār*
bauda likumu, vaj tas pateesi izdots likumdošanas kār-

tībā. Otrkārt, zemākā kritika pastāv eekš tam, ka tee-

sai jāpārbauda, vaj likuma teksts saskan ar oriģināla
tekstu, kupš peeņemts atteeclgā kārta no likumdošanas

eestādes. Ar 25,X.20,g. likumu pee mums nodibināta ko#

diiikacijas nodaļa, Jcuras uzdevums butu eeveetot jau-
nos likumus pastāvoša likumu zistemā, pastāvošos ko-

deksos. Sis darbs, kupš sastāda kodifigacijas nodaļas

uzdevumu, nav tik veenkāršs, jo likumu tulkošana pa

daļai atkarājas no tās zistemas, y/eetas,kupu likums

kodeksā. Bet gadās, ka pat tādas eestāaes,kā
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kodifikazijas nodaļa, peelaiz kļūdas, kā tas beezi at-

gadMs Kreewijā. Peem.,9.11.1904 g, likums pec Būtības

atteecas uz kustamu mantu, bet aiz pārskatīšanās viņš
eeveetots kreevu civillikumu nodaļā, kupā runā par ne-

kustamu īpašumu. Tamdēļ japeeturas pee ta noteikuma,
ka likums tulkojams ne pēc ta teksta, ar kuru viņš
eeveetots kodeksā, bet pēc orglnala teksta. Tikai orgi-
ņala tekstam ir juridiska nozīme.

Augstākā likumu kritiķa pastāv eeks" ta, lai no-

skaidrotu, vaj likums neruna pretim konstitūcijai pirm-
kārt un, o&%kārt, lai noskaidrotu, cik tālu likums iz-

teic likumdevēja gribu. Kas atteecas uz pirmo,jautāju-
mu- vaj likums nerunā pretim pamatlikumam, tad šis jau-

tājums teek dažādās valstis izšķirts dažādi. JPeem ,

pēc angļu vaj amerikāņu likumeem teesai bez šaubām ir

augstākas kritikas teeslbas, kamēr citās valstis, kā;

Prūsijā, Austrijā un Francija teesām tādas teeslbas nav

peešķirtas.
Kas atteepas uz Kreeviju, tad vismaz prof,Sepse—

ņevics peeturas pee domam, ka teesai esot teeslbas kri-

tizēt likumus no ta veedokļa, vaj vipi saskan materiā-

la ziņā ar pamatlikumeem.
Senātam vispār peekrlt teeslbas pārbaudīt no ma-

teriālā veedokļa tikai tādus noteikumus jeb rīkojumus,
kupus izdod ministrija; senataß japarleecinas, vaj Šee

rīkojumi saskan ar likumeem. Pēc musu likumeem tomēr se-

nātam tādas teeslbas nepeekrlt, mazākais vips tās tak-

tiski neizleeto.

„tlz likumu kritiku atteecas ari likumu vaj teeslbu

tnlkosahaa Wiņas nozīme pastāv eekš tam, ka teesai, kū-

pas uzdevums ir peemerot likumus, jāizpētī teesibu vaj

likumu sajēga (,^&%*^&%&), nozīme, ta nozīme, kurp li-

kumam butu teesiskā dzīvē, pee leetas izspreešanas
teesā.. Tulkošanas veidi ir dažādi. Wispirms runājam

par a v te n t i s k v tu 1 ko š a nu vaj nu li-

kumdošanas vaj teesašanas kārtībā. Stingri ņemot, tā

saucamā, lēgalā tulkošana noteeķ likumdoßanas kārtībā,
t.i. ar jaunu likumu un šis tplķošaHh veids neatteecas

uz teesu, bet uz likumdevēja darbību. Mēs jau zinām,
ka tādam likumam, kaps autentiski tulko pastāvošos llku-

kumus, ir atpakļejoss spēks. Tāda legāla tulkošana ar

ar jauna likumu var izeet vispirms no likumdošanas eestā-

des, kapa uz teesas eerosinājumu izdaßa tulkošanu, ja
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tada nepeeceesami vajadzīga. Bez tam tādas teeslbas pee-

sķirtas ari dazamadminj.strativām un teesas eestadem,
peem., mūsa 136 p. atļauj teesai papildi-
nāt likumu, ja pee teesasanas izrādītos, ka likums ir

neapmeerinoss. Ad musu prlw,lik.eewada 2S panta už to

aizrāda.

Par autentisku tulkošanu runajag ari tādā zinā*,ka
zināmos gadijumos Augstākai teesai peesķir teesl&as iz-

tulkot likumus, peem , senātam, pee kam senāts, galvenā
kārtā kreevu laika, izleetoja tādas teeslbas plašākā

veidā. Tomēr jaatzime, ka senātam pec eespējas jaaturas

no izskaidrošanas darbības, jo p3dejā neeetilpst senā-

ta darbībā. Musu senāta darbību sīkāki izskaidro prof.
Mines-Teesleetu Ministrijas žurnālā" 1920 numurā.

Pretī autentiskai tulkošanai mēs runājam par 1 o-

gis k v tulk oša nu tādos gadijumos, ja teesa,
kā tāda, vaj ne uz zinātniska vaj cita loģiska pamata
stājas pee likumu tulkošanas, lai tos varčtu peemerot

praktiskā dzīvē.
Uz tādu zinātnisku vaj lopisku tulkošanu atteecas

vispirms g r a m a t i s ka tulkošana, vaj interpre-

tācija. Ja gramatiskā tulkošana nedod peeteekosus rezul-

tad jagreežas pee loģiskās interpretācijas.Tā-
„

lak nak zistematiskā interpretācija, t i. likumu tulkoša-
na atkarībā no tas veetas, kūpu vipi eepem kodeksā. Bei-

dzot teesai japeemēro v *5s tu r i s kā interpretā-

cija - atkarībā no likuma izcelšanas kārtības, no teem

avoteem, uz kupeem likums konkrētā gadijuma pamatojas.
I n te r p re t a c i j a s nolūks ir noskaidrot

teesisko normu, likumu nozīmi sajēgu.
Atteeciba uz likumu tulkošanu ir uzstādītas dažā-

das teorijas. Vispār peenemtā teorija aizrāda, ka japem
vērā likumdevēja griba - grib a s inter p r e-

t & c i j a
ļ

bet likumdevēja griba pee likuma tulkoša-

nas ņemama vera tik tālu, cik tālu si griba pateesi iz-

teikta pašā likumā un si likumdevēja izteiktā griba jā-
atzīst pap izšķirošu,

„
Citi rakstneeķi vēl tagad domā, ka izšķiroša esot

pase 1 1 ku m a gr i b a.Vipt grib atsķirtlikum-
devēja gribu novilkuma gribas, bet Šai zipa tee eet pāri
tulkošanas robežām. Tā vairs nav likumu tulkošana, bet

tas jau atteecas uz teeslbu atrašanu. Ar tādu tulkoša-
nas veidu tee nevis tulko, bet rada jaunas teeslbas.
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Katra ziņa vissvarīgākais tulkošanas veids ir ana-

loģija- viņa atteecas uz likumu loģisko tulkošanu.
Te jaeēvēro, ka likuma nčzlme, lai būtu likuma vār-

du nozīme, t.i. ta nozīme, kūpu likuma vārdi pateesi
izteic. Tomēr var gaditees, ka redakcijas kļūdas dēļ
likumā nav izteikts tas, ko likumdevējs pateesi domā-

jis, tamdēļ jāpastrīpo, ka vērā ņemama teeši izteikta

likumdevēja griba.

Zem a n a 1 o g i j a s mēs saprotam līdzīgu ju-

ridisku atteeclbu salīdzināšanu savā starpā dēļ kāda

kopēja vispārēja principa vaj pamata atvasināšanas un

dēļ juridisku ateeclbu veenadas apspreeŠanas pec atra-

sta kopējā principa. Mēs atšķirat*likumu analoģiju,
no veenas puses, un teesisko analoģiju, no otras puses.
Galvenā kārtā mums bus darīšana ar 1 i k v m v a n a

1 o g Ļ j v, t.i. ar dažādu juridisku atteeclbu apspree-

šanu pēc kopejeem principeem, šo kopējo principu peemē-
rošanu tādos gadijumos, par kureem vel nav noteiktas

normas. Turpretim, tees i s kā analo R i ja
neatteecas vairs uz likumu tulkošanu, bet drlzāKi uz

likumu papildināšanu likumu iztrūkšanas gadijumos. Ar

teesisko analoģiju teek papildināti likumi, normas, ku-

j*as faktiski nepastāv, bet kūpas prasa praktiskā dzf-

Analoģija teek peemērota, kā civil, ta ari kriminal-

teeslbās, tomēr mtfsulikums noteic zināmu atšķirību.
Wispār, jāatzīmē, ka analoģijas peemērošana krimināl-

likumos ir eevērojamā mērā norobežota, par ko varam par-

jķeecinStees,salīdzinot civillikumus ar krimināllikums

meem, peem., salīdzinot civ.proc.lik.lo. pantu, no vee-

nas puses, ar krlm. 1ik.13 pantu, no otras puses. Pir-

mais pants runā par likuma trūkumu, pēdējais par tādu

trūkumu nerunā. Zas pats sakāmsari par civ,proc lik.

9, un krim.proc,lik.l2.panteem. Likuma analoģijā nav

peemērojamajcriminalllkumos, izpemot likumā paredzētus
gadījumus. So pašu starpību starp kriminal un civilli-

kumeem atrodam ari senāta eekārtas likumu 205 panta,
kupš attārto augstāk minētos noteikumus.

„
Atteeciba uz tulkošanas ve&deem atšķiram tulkoša-

nu šaurāka un plašākā nozīmē. 8a vr ak ā no zl—

m ē vaj veidā tulkojam likumus tad, ja mes sašaurinām

vārdu nozīmi. Peem., musu priv. lik.4029 pants runā par

apakšnomu -par nomeeĶa teeslbam nodot savas nomas teesl-

bas apakšnomneekam. Sis pants noteic, ka Wldsemē*nomneeks
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tādas teeslbas var izleetot tikai ar nama ipašneeka
peekrišanu, bet runājot par „Vidzemi" šis pants nedoma

ģeogrāfisko Vidzemi, bet doma par Vidzemes zemes ( un

ne pilsētu) teeslbam* Turpretim, runājot par tu 1 -

koŠa nu p1 a š*ā kā vei d a vardi jāņem
plašāka nozīme, nekā vineem ir gramatiskā nozīme, Musu

privatlikumi satur sewl veselu rindu noteikumu, pēc ku-

reem jātulko musu privatlikumi ( priv,lik. eevada 16

un Meķošee panti/. Vispār noteikumi ir tee paši, pee

kureem peeturas ari teorija. Ari vipi izeet no grama-

interpretācijas un aizgāda, ka preekšroclbas
bauda vispārejee noteikumi, pretēji atseviŠķeem. Se
varam aizrādīt, ka kreevu laika, bet gan tikai līdz
1870 gadam, kreevu teksts nebaudīja preekšroclbas, bet

minētā gada likums tam peešķir preekšroclbas. Jāat-

zīmē gan, ka tas runā pretim vēsturiskai attīstībai,
jo kā tā ar€ vācu teksti tika pasludināti vee-

na un tai pasā tamdēļ no vēsturiska veedokļa

nevar runāt par preekšroclbam kreevu tekstam par labu.

Sis noteikums nav saistošs preeks mums.
Pee privatlikumeem no svara butu tas noteikums,

ka šaubu gadījumā likums jātulko parādneekam par labu,
ar citeem vārdeam, katra saistība, katrs neenakums ja*
tulko visšaurākā, t,i. labvēlīgā nozīmē, sis nosacī-

jums atteecas neveen uz privat ,
bet ari uz kriminal-

likumeem. Ari kriminālo procesu likumos atrodam tos

pašus principus ( 769 p.- šaubu gadījumā spreedums
taisa apsūdzētam par labu-,,in dubio pro rea"). Kā

vispārējs noteikums peepemts tas, ka privilēģijas jā-
tulko šaurākā nozīmē; preekšroclbas uzskatamas par iz-

ņēmumu un, kā tādas, tulkojamas šaurākā nozīme.

Jāaizrāda, ka likums neceeš pretrunu un ja divi

panti runātu veens otram pretim, tad vipi jātulko ta,
lai pēc eespējas nebūtu pretrupu. Varam aizrādīt uz

2903.p., kupš runā par testamenteem. Mēs jau zinām,
ka testamentam jaapmeerina zināma forma, atkarībā no

teem likumeem, zem kureem taisa testamentu Sis pants
runā par testamenteem-,kupi taisīti Vidzemes pilsētās,
bet pateesibā šis pants nedomā par viseem pilsētās
taislteem testamenteem, bet tikai par teem, kurus tair

sijuŠas personas, kas padotas pilsētas teeslbām. Tur-

pretim, tās personas, kūpas nav padotas pilsētas liku-

seem,ka eerēdni, muizneekl, vipas nav saistītas ar

tādām formalitātēm un tamdēļ šis noteikums tulkojams
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šaurākā nozīme, lai nebūtu pretrunu pret citeem pan

teem.

2. grāmata.

TEESĪBU ATTEECĪBAS UZ WALSTI.

§ 40.

Walsts zinatnes jēdzeens.

Mums vispirms jāatšķir vaKsts zinātne no citām

mācībām. Mes jau zinām, ka cilwēks, kā zinātnes preeks-

mets, nostājas waj nu ka individs, waj ka sabeedribas

loceklis un no seem abeem veedokļeem jaapspreez ir zi-

nātne. Ta zinātne, kūpas uzdevums ir izpētīt un nodi-

bināt cilvēku sabeedrisko stāvokli, viņu sabeedriskc
"

dzīvi un šis dzīves organizāciju savā visumā, s! zināt-

ne saucas par z o c i a 1 o vaj s a b c c d r i s ko

z i n a t n i
.

Zociala zinātne tamdēļ vispirms un galt
venā Bārta paredz tādu cilvēku sabeedribas orga-

kupai peesķirta kāda apveenota, kopēja vadoša

griba. So gribu sabiedrība izteic zināma kārtībā, t.i.
tikai, ja tāda sabeedrlbā butu peeteekosi organizēta.

Tādu sabeedrlbu, kura pamatojas uz cilvēku

ju, kopēju un organizētu gribu, saucam par valsti. No

ši veedokļa vņlsts zinātnes uzdevums ir izdibināt, iz-

pētīt valsts būtni, valsts dabu, bet neveen valsts da-

bu, ka tādu, bet ari valsti eeejošu atsevišķu organi-
zāciju dabu.

'

Bez šaubām, valstij ir atsevišķi dažādi uzdevumi

un nolūki un saKarā ar to valsts ari uzskatama no da-

žadeem veedokļeem, Sai zipā mēs runājam par valsts zi-

nātnes diferenciāciju, Walsts zinātne sadalāma pēc sa-

vam sastāvdaļām, atkarība no valsts dažādeem nolūkeem.

Mēs runājam par vispārēju valsts zinātni, jo lai

gan valsts zinātne sadaļas atsevišķās nozarēs, tomēr

vipa uzskatama kā veenlba, kā zinātne. Pēc sa-

vas vēstures un būtnes valsts zinātne katrā zinā uzska-

tama kā veenota mācība. Wēl tagad normanu tautības lee-

to veenu nosaukumu preeks politikas un valsts zināt-

nes; viņas neatšķir šo divu disciplinu Īpašības.



124

Valsts bez teeslbām pastāvēt nevar, tamdēļ valsts

zinātnē eetilpst ari vispārējo teeslbu zinātne. Ta bū-

tu valsts zinātnes dalķa, jo valats, ka teeslaka eekarta,
jau paredz teeslbas un mēs nevaram atšķirt teeslbu zināt-

ni no walsts zinātnes. Ari autlskas valstis neatšķirs
teeslbu zinātni no valsts zinātnes, bet uzskatija šis

abas zinātnes par ceeši saistītām. Lai gan teeslbu zi-

nātnē eetilpst valsts zinātne, tomēr loģiski eespējam
apspreest un izpētīt valsts zinātni Šaurākā nozīme, t.

i. atšķirt to no teeslbu zinātnes.Tādā kārtā mēs sapro-

tam zem valsts zinātnes šaurāka nozlmš to valsts zinat-

nes vispārējo daļu, kupa neeetilpst teeslbu zinātnē

ua par kuru mēs ari runāsim.
Mums no walsts zinātnes vaj mācības par valsti

) ir jāatšķir valstu

zināšana ). Valstu zināšana at-

teecas dz valstupārejās eekartas aprakstīšanu, tamdēļ

viņa būtu tēlojoša zinātne, kamēr valsts zinātne sa-

protama kā paskaidrojoša zinātne, # 1, kā teorētiska

uzdevums butu paskai&rot vaj izpētīt
valsts būtni, valsts parādību visos virzeenoa nevis no

ārējas, bet no eekšejās kam valsts zinātne

var pamatotees uz valstu zināšanu.
Mēs teorētiski varam atšķirt vispārīgo un ateeviš*-

ķo valsts zinātni. Vispārējās valsts zinātnes uzdevums
outu nodibināt vaj uzstādīt vispārējus, kopējus valsts

pamatus. Aplūkojot vispārīgi valsts parādības, atrodam

abstrakcijas ceļā no valsts atsevišķām sastāvdaļām
kādus pamatnoteikumus, kūpi jāatzīst par kopējām pazf-
mēm. Izejot no $1 veedokļa vispārējās valsts zinātnes
uzdevums butu izmeklēt nevas valsts individualitāti,
bet gan valstu vispārējās* vēsturiskās zocialas nor-

mas. Zem atsevišķās vaļats zinātnes, turpretim, jāsa-
prot mācība par valsts atsevišķam konkrētām eekārtām,
j*b par kādas valsts atsevišķu eeķārtu.

Valsts zinātne aptver divus novadus, sakarā ar

teem diveem veedokļeem, no kupeem vispār apskatāma pate
valsts, jo mes varam apskatīt valsti vaj n& no zocia-

lā veedoķļa, vaj no teesiskā veedokļa. Valsts no vee-

nas puses uzskatama kā sabeedriska organizācija, no

otras - kā teesiskā eekarta, tamdēļ mes ari atšķiram
valsts zooialo zinātni un valsts teeslbu zinātni

( Staatsvissenschaft, ).
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Valsts teeslbu zinātnes uzdevums ir noskaidrot valsts

teesisko raksturu un valsts teesisko pamatjedzeenu.
Valsts vispārējai zinātnei ir plašāks jedzeens; vipa
eetilpst ari valsts teeslbu zinātne un pēdējā tamdēļ
uzskatama tikai par valsts vispārējas zinātnes daļu,
bet nekāda ziņā nevar identificēt valsts teeslbu zināt-

ni ar valsts vispārējo zinātni, kā to darija dabas tee-

slbu skola.
Šis skolas sekotāji apskatīja valsti tikai no tecēt

siskā veedokļa, ka teesisku eekārtu, ignorējot valsts

zocialo raksturu.

Saskaņā ar valsts zocialo un līdz ar to ari juridi-
sko raksturu, valsts zinātne apskatāma, no veenas puses,
kā valsts vispārēja zoclala mācība, no otras- ka valsts

vispārēja teeslbu mācība.

§ 41.

Walsts teoriju pārskats.

Valsts zinātnes vissvarīgākā un visgrūtākā pamat-

problēma ir valsts dabas, vaj rakstura saprašana un

izskaidrošana. Pee šis problēmas atrisināšanas izejas

punkts atkarājas no tā, vaj mes gribam apskatīt val-

sti no objektīvā, vaj no zubjektivā veedokļa. No ob-

jektīvā veedokļa valsts ir itkā notikums, kā notiku-

mu visums, kopība, kāds reāls leelums objektīvā nozī-

me. Bet šis tīri objektīvais aplūkošanas veids nedoļi

peeteekošu un zinātniski izleetojamu valsts ainu. Šāda

definīcija ir pārāk veenpuslga. Valsts katrā zinā at-

teecas uz sabeedrlbu un sabeedrlbā saprotama tikai tad,
ja mes viņu apskatam ari no psichiskās puses, bet ne-

veen no objektīvās puses. Tamdēļ vispār nav eespēpams
zinātniskā veidā izvest teorija par valsti kā objektī-
vu būtni neeevērojot valsts zubjektivo elementu, rak-

sturu. No objektīvā veedokļa, valsts ir kā ārpus cil-

vēces stāvoša būtne. Teorijas, kūpas izeet no tīri ob-

jektīvā veedokļa, sauc par teor i jā m pa r

val s t s objek t i v o but n i. Pee ša"das

teorijas peeturas Jellineka. Tomēr jaeevero, ka visi

ārpusejee notikumi sabeedrlbā, kā ari visi no cilvē-

keem izejoßee pārgrozījumi, Izceļas tikai no pašu cil-

vēku gribas, tamdēļ labāki japeeturas pee zubjektivās

puses.
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Aplūkojot sabeedribu tikai no pslchiskās, no gripas

puses, mēs, tā sakot, apgreezam walsti no objektīvas uz

zubjektivo pusi. Mes tādā zipā izņemam valsti no objektu
skaita un eeveetojam wipu zubjektu skaitā. Mācību, kura

izpētī, izzina waj izskaidro valsti kā gribas zubjektu,
sauc par z v b j c k t i w o te o r i j v- teoriju

par walsts zubjektivo būtni, kura paskaidro valsts reāli

tati neveen ka fizisku, bet ari kā psichisku būtni. At-

teeciba uz šim zubjektivām teorijām atgķiram divas gru-

pas. Pirmās grupas izpētīšanas nolūks vaj preekšmets,
butu valsis kā kā zociala parādība ( parā
dijums). Si grupa greezas pee teem noteikumeem, vaj nu

zubjektlveem vaj objektiveem, kuros pastaav valsts kon-

krētā reālā dzīve. Turpretim, otras zubjektivās teori-

jas grupas kodols vaj preekšmets būtu valsts teesiskā

puse. Jurisprudences jeb teeslbu zinātnes uzdevums vis-

pār būtu eekārtot konkrētu dzīvi, eerindot dzīves pār-

maiņas juridiskās kategorijās un noteikt preekšmetu ju-
ridisko raksturu, eeveetot, tā sakot, preekšmetu prak-

tiskās dzīves parādības ceešos juridiskos pamatnotei-
kumos un normas. Tamdēļ valsts juridiskās pazīšanas me-

tode ir vērsta uz to, lai saprastu un pazītu tās ju-
ridiskās normas, kūpas izeet no valsts un kūpas vispār
nokārto vaj regulē valsts orgānu funkcijas.

Sakara ar to mums jaeepazīstas 1/ ar objektīvām
un 2/ ar zubjektivām teorijām. Tomēr jaeevēro, ka ne-

veenai ao šīm teoriju grupām nav izsmeļošs
jo katrā no tām eetilpst ari tādas pazīmes, kūpas
ņemtas no otras grupas; abzoluti izgĶiroša momenta

starp viņām nav.

§ 42 .

Teorijas par walsts objektiwo būtni.

Sis objektīvās teorijas sadaļas vairākās grupās.
Pēc pirmās grupas valsts esot fakts, notikums. Zinat-

neeki, kupi peeturas pee šis grupas ( Seidels un c),
saka* ka vispār tas fakts, ka zināmas starptautiskas
veenibas eksistē noteiktā eeclrknl - Šis fakts saucas

par valsti. Ar to ir gribēts izteikt, ka valsts pastāv
faktiski, ka ta nav nekāda abstrakcija, eedomu produkts.
SI mācība valsts realitāti atstāj tomēr atklātu jau-
tājumu par to, kādi ir tee fakti, kupus teorija sauc
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par valsti.

Pec citas grupas valsts esot stāvoklis. Uz tadu

walsts raksturu aizrādāt jau walsts nosaukums, jo tas

atvasināts ( peem*, vācu un franču valodās) no latiņu
varda-statns - stāvoklis. Ari dabas teeslbu mācība ru-

nāja par „
status civilis" un status naturalis"- pil-

soņu un dabisku stāvokli. Valsts pēc tādas teerijas
esot valdošais stāvoklis. Bet šis teorijas atstāj bez

eeverlbas to, ka šis, ta saucamais, veenkargais stāvo-

klis faktiski uzskatams par neaprobežotu gribu daudzumu;
sis atteeclgals gribu daudzums nekad nav uzskatams par

*

kādu veenkār^u,objektīvu leelumu.

Treškārt, uz objektīvām teorijām atteecas ari maci-

ņa, kapa identificē valsti ar veenu no viņas elementeem.
So teoriju varētu paskaidrot ar to, ka valsts zinātnieki

lai izvairītos no kādām juridiskām fikcijām, mēģināja
valsts objektīvo būtni meklēt vaj atrast veena no valsts

galvenām sastāvdaļām, t.i. vaj nl zemē, vaj tautā, vaj
paša valdineeka. Sakarā ar to ari tikušas uzstādītas
tādas atsevišķas teorijas.

Vispirms, veena grupa domā, ka valsts identificē-

jama ar tautu, ka valsts esot tauta, Pee tādām pirmat-
nējām domām peeturejās vecās tautas, kūpas gan neatšķir
tautu no valsts. Tādas domas spēlēja eevērojamu lomu

vidus laikos. Uz šo teorlgu, starp citu, pamatojušas
ari jaunākās mācības par valsts suverenitāti, par kuru

runā, peem., R v s s o
.

Sis princips, ka valsts iden-

tificējama ar tautu, ir pārgājis ari konkrētas kcnsti-

tucij&s. Peem., visskaidrāk tas izteikts Zeem,Amerikas
Sav.Valstu satversmes; vipas sākās ar vārdeem :„ Mēs,
tauta,ar šb pavēlam uņ t.t." Tomēr šī teorija samaina

atsevišķu* indivīdus ar tautu, kā veehlbu. Atševišķu in-

divīdu daudzums pārvēršas par tautu tikai tad, ja atse-

višķi indivīdi saveenojas zināmas organizācijas. Tauta,
k& tāda, kā veenlba, jāuzskata par juridisku jedzeenu,
lai gan tautu nevar atzīt par juridisku personu; tauta

ir pilnīgi neatkarīga no atsevlšķeem individeem, vipa
paleek ari individeem mainotees. Tautai ir sava griba,
pee kam ta ir nenirtslga. Tautas griba saista nākamās

ģenerācijas, tamdēļ nevaram indentificēt eedzīvotajus
ar tautu, bet jo mazāk- valsti ar tautu. Tauta šai zipā
ir tikai juridiskis jēdzeems, bet nav peelldzinama val-

stij. Jēdzeens jau vispār nav salīdzināms ar realitāti.
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Citas teorijas par valsts objektīvo būtni atzīsts

galēti identisku ar valdineeku, ar valsts preekšstāvjeem.
sis uzskats pastāvēja jau senos laikos. Jaeevēro, ka kri-

stīgā pasaule valsts identifikācija ar valdneeku dabon

pamatu jau Jaunas Derības rakstos; Kristus sauc kautru
laicīgu valsti par personīgu valdineeku valdību. Sis uz-

skats tika atbalstīts no abzolutisma teorijas, pec ku-

ras tauta un zeme uzskatamas par valdības darbības un

rīcības preekšmetu. So teoriju reprezentants, galvenā
kārtā, ir anglis Hobbes ( + 1679 g.), ka ari fran-

ču bīskaps Bossnet, valdneeki darbojotees,
ka Deeva kalpotāji, ka vipa preeksstāvji.'Kā šis teori-

jas peekriteji uzskatami ari vācu rakstneeķi Hallers,
SeideĻs, Bornhacks un c.

Sis teorijas kļūda ir ta, ka pēc vipas eeskata,
valdneeks jeb valdība esot juridiska abstrakcija, vaj

juridiska persona, kura atrcdotees Srpus valsts un kura

paleekot pilnīgi neaizskarta, neskatotees uz to, ka

valsts apstākļi var mainltees. Pec sis teorijas Iznāk,
ka pat pec valdneeka nāves pēdējais, ka abstrakcija,
neizbeidzas, jo valdneeks esot tikai eedomajama juridi?
ska, bet ne fiziska persona. Tā tad pgc šis mācības

valdneeks ir juridiska abstrakcija .
SI mācība, savā

pamatā, izeet populāram domām, ka tikai tas at-

zlstamp par pastāvošu, kas ir fiziski taustāms*
Sl objektīva teorija nav peenemama.

§ 43
.

Teorijas par walsts zubjektiwo būtni.

Uz slm teorijām atteecas, galvenā kārta, teorija,
pec kūpas valsts uzskatama par garīgu waj ētisku or-

ganismu, būtni. Mēs zinām, ka visos laikos ir pastāvējis
uzskats, ka valsts esot dabiska organizācija; pee vipa,
galvena kārtā, peeturejas organiskā mācība par sabee-

drTbu. Pgc šis mācības sabeedriba apspreezama pēc or-

ganisma analoģijas. Pretēju stāvokli eenem mechanlskā

mācība, kupa redz valsti kā cilvēku izgudrojumu. Organi-
skas teorijas preekšstāvji gan ari valsts
esot neveen fizisks organisms, bet vipi peešķir ari tai

raksturu; tā valsti par aug-
stākas šķiras organismu.
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Pee sis organiskās mācības peeturas ari fil.WundSj.

§r teorija izeet no ta, ka zocialas parādības iz-

skaidrojamas veemgi ar wipās elemen-

tiem,t.i* atsevišķeem indiwideem. Bet si analogi&a nav

izvedama, jo naw atrodama apmeerinoša definīcija par

organisma būtību. Mes nezinām, kas pateesi ir dzlwe

un naw atrodams kāds izšķirošs, noteicošs moments starp
organismu un mechanismu.

Tomēr mes varam atrast apmeerinoša organisma defi-

nieijn no nolūku veedokļa; no šī veedokļa tad ar# or-

ganiska maciba apstaka valsts būtni, uz kuru ta ari

mēģina pārnest organisma jedzeenu. Wiņa tomet aizmirst,
ka sabeedrlbai nav noteiktu formu, kamēr organismam

jabat tādām noteiktam formām. Tamdēļ nevar pilnīgi pee-
līdzināt sabeedrlbu organismam.

Ir mācība par valsts zubjektivo būtni,
kura gan butu peenemama. Ta izeet no valsts veenības
rakstura - valsts esot kolektīva vaj saveenlbas veenl-

ba. Jau no seneem laikeem zinātne apgalvojušo, ka

valsts esot pastāvīga cilvēku saveenlba, ka valsts at-

teecotees uz sabeedribu ( res publica un t.t.).
Widus laiku mācība par korporācijām, kā ari dabas tee-

slbu skola ari izeet no valsts sabeediiskā rakstura,
tomēr si mācība saprot valsti tikai kā juridisku sa-

beedrlbu, bet nevis kā zocialu parādību, kamdēļ ari

s*lmācība nevarēja dot apmeerinoŠu definīciju. Tomēr

gandrīz visi rakstneeķi uzsver, ka valsts esot kolek-

tīva veenTba. Walsts esot jāsaprot ka reāla būtne,
pee kam par valsts zocialo pamatu jāuzskata individs,
kā īpatnējs taustāms objekts.

Ar šo teoriju veegli var izskaidrot valsts īpašī-
bas, galvenā kārtā, valsts veenlbas īpašību, neskato-

tees uz vipas locekļu daudzumu. Ar šo teoriju izskai-

drojamas valsts orgānu atteeclbas sava starpā, kā ari

pret valsti, izskaidrojama ari valsts pastāvība. Ar

ao teoriju pareizi saprotama ari valsts dabiskā iz-

celšanās, valsts pārveidošanās. Tomēr ar to nepeeteek,
ja jānoteic sīkāki, pee kādas sabeedribas valsts pee-
der. Ja me*srunājam par kolektīvu veenSbu, tad ar to

teek dots tikai valsts augstāks jēdzeens. Uz sabee-
driskam veenlbām atteecas neveen valsts, bet ari ve-

sela rinda citu zocialu organizāciju, kupām nav pee-

mērojams valsts jēdzeens. Tamdēļ butu sīkāki jāapska-
ta valsts zocialais jēdzeens.
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Walsts zocialais jēdzeens.

Valsts zocialais pamats ir cilvēki, ka valsts ob-

jektivee elementi; šee elementi rada zināmas atteecl-

bas, kuras, savukārt, izvedamas zināmos darbos. Ja mēs

tadu darbību atteecinam uz valsti, tad jāatzīst, ka

valsts ir zināmu funkcija, bet par valsts funkcijas

pamatu tamdēļ uzskatami tee cilvēki, uz kupeem valsts

pamatojas. Valsts funkcijai ir Michologiskis raksturs

( ta ir gara darba produkts) un tamdēļ valsts funkci*

jas peeder pee psicholoĶiskeem darbeem, tāpat kā ari

citas zocialas parādības, faktori, peem,, valoda, reli-

jgija, māksla, zinātne, teeslbas, saimneeclba, kas ari

ir psichologiskas funkcijas. No šī veedokļa_valsts ir

sabeedriska saimneecibas funkcija un nepastāv ārpus
cilvekeem. Valsts„lldz ar to izeet no gribu atteeclbām,
tadeļ valsts pastgfgribu atteeclbas pret cilvekeem.

Zinātniskas pazīšanas vispārējs uzdevums ir -

eekartot zem kāda kopēja veedokļa zocialas parādības
un si eekārtosana noteek aptverot elementus

noteiktās veenlbas. Tādai eekartosanai janoteek pēc
kādeem noteikteem principeem, pēc kureem butu eespē-
jafßf apveenot atsevišķas parādības noteiktās veenl-

bās; preeks katras veenlbas jāatrod tāds veenlbas prin-
cips. Tamdēļ mums vispirms jāmeklē un jāatrod veenlbas

princips gribu atteeclbas, uz kupām pamatojas valsts

funkcijas un gribu atteeclbu zuma vaj sakārtojums
jāatzīst no si veedokļa par v a 1 s t i.

Kas atteecas uz veenlbām, tad mēs varam atšķirt

vispārējas un veetejas, laicīgas un garīgas veenlbas,
bet ir ari veenlbas, kūpas pamatojas uz nolukeem- no-

lūku veenība, jeb tā saucamā, teleologiskā veenība. Uz

tadu teleologisku veenlbu dibinās viss bioloģiskas pro-
cess - organisms. Uz vipu pamatojas ari veenlbas zocia-

las pasaules novada, garīgā un saimneeciskā satiksme.

Ari valsts ir teleologiskā veenība. Cilvēku masa, cil-

vēku daudzums teek saveeņots musu apzipā, jo vipi sai-

stīji savā starpā pastāvīgos nolūkos, eekšeji saistī-
tos un sai zipā valsts uzskatama par teleologisku vee-

nibu.

Tuvāki valsts sabeedriskais raksturs noskaidro-

jas kā nolūku veenība. Valsts saveenlbas veenība ( Ver-

130
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bandseinigung) pamatojas, vispirms, uz teritoriju,
t.i. uz aprobežotu zemes virspuses daļu, tamdēļ valsts

ir dzimtenisku ( pastāvīgās veetās dzīvojošu ) cilvē-

ku saveenlba. Cilvēkam, kā mes zinām, ir divējāds stā-

voklis ! 1/ viņu var uzskatlt_kā sabeedribas locegli
un 2/ kā atsevišķu individu, ārpus sabeedribas. Apvee-
notas saveenibas veenība valsts griba valdoša. Valstij
peeder valdošā, pirmatnējā vara, t.i. kāds spSks, ķ.urs
pastāv eekš tam, ka valsts var izvest savu gribu. SĪ

gribas vara peeder tikai valstij, bet ne atsevišķeem
valsts elementeem vaj organeem. Atsevišķi elementi var

realizēt savu gribu tikai tik tālu, cik tālu vipeen šā-

da vara peešķirta no valsts puses.

No vēsturiska redzes stāvokļa valsts var eegut savu

varu ari no citām valstīm, bet tas nespēle lomu valsts

gribas rakstura zipā. Valstij peeder pirmatnēja*valdo-
šā gribas vara pilnīgi neatkarīgi nota, vaj valsts eegu-

vusi sādu varu patstāvīgi, jeb vaj sf valdoša vara di-

binās uz citas valsts varas. Latvija, pēc vipas atsva-

bināšanas no Kreevijas, realizē savu gāgas varu, bet ne

Kreevijas valsts varu. Saveenlbas eeksejais spēks jeb
intenzitate mēra izteicas tikai valsti, jo
tikai valsts apveeno sevi visleelāko daudzumu pastāvī-
gu nolūku un tikai valsts, kā visleelāka sabeedrlbā un

visvairāk attīstītā un visplašākā organizācija var ap-

vecnot sevi visus nolūkus un var realizēt valdošo varu,
tādu varu, kupu nevar baudīt atsevišķa saveenlba.

Noteicot valsts zocialo jēdzeenu, mums jasaka_,ka
no si zocialā veedokļa, valsts ir dzimtenisku cilvēku

saveenlbas veenība, apgādāta ar pirmatnēju valdošu va-

ru.

§ 45.

Juridiskās mācības par walsti.

Uz juridiskām maclb&m par valsti atteecas mācība,
pēc kūpas valsts esot juridiskis jēdzeens. Mums jāat-

zīst, ka valstij ir teesislgapazlmē, tā ka teeslbas,
'

tā sakot, ir valsts kodols, tamdēļ valsts izpētīšana
bez viņas juridiskās dabas pazīšanas nav eespejama. Val-

stij, ka teesiskal eekārtai, peekrlt juridiskis jēdzeens.
Teesibai jaizeet no zocialeem, faktiskeem stāvokleem,
bet tomēr šee realee stāvokļi nav identiski ar juridis4-
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keem jēdzeeneem.Juridiskee jedzeenl 1? tikai abstrak-

cijas, teorētiski slēdzeeni, kupi atvasināmi no kon-

kreteem likumeem, juridiskam normām, kupu nolūks vaj
mērķis ir pavest faktiskos stāvokļus zem veenādeem ju-

ridiskeem principeem vaj veedokļeem. Tamdēļ juridiskeem

jedzeeneem, kā tādeem, nav reg-labūtība, teem nekore-

sponde realitāte ārpus mums. Ārpus mums ir tikai reālas

veelas, ārpus mums nav ipasuma, nav valdīšanas. īpa-
šums un valdīšana ir juridiski jedzeeni, kupi noteic

atteeclbas starp cilvekeem un koņkreteem preeksmeteem.

Manās, no juridiskā no abstakcijas,
no tām atteeclbām, kūpas pastāv starp cilvēku un ārējās
pasaules preeksmeteem, cik talu tādas atteeclbas at-

zīst pastāvosee likumi. īpašums, jeb valdīšana, pretē-
ji populārām eedomām, nav nekādas redzamas vaj tausta#
mas leetas vaj preeksmeti, bet ir tikai juridiskis

*

jēdzeens, kas noteic kādas juridiskas atteeclbas, bet

kups pastāv pilnīgi neatkarīgi no koņkreteem preeksme-
teem. Tomēr juridiskis jēdzeens nav fikcija, juridiski
jēdzeeni nav identiski ar fikcljām, kūpas, kā mšs zinām,
pasludina par esošeem tādus stāvokļus, kādu faktiski

nav.

Peemerojot šo teoriju pee valsts, mums jāatzīst,
ka valsti nevar peelldzināt juridiskeem jedzeeneem, jo
valsts katrā ziņā ir reāla būtne. Tomēr mums jāatrod*

jēdzeens, kupā eetilptu visas valsts juridiskā kvali-

tāte vaj īpašība. Katram juridiskam jēdzeenam jāsaprot

viņa elementi, kā veenlbas. Juridisks jēdzeens p*3csa-
vas būtnes - sintezē, kāda veenlbas forma, kupa apvee-
no sevi visus tos juridiskos elementus, uz kureem sis

jēdzeens atteecas. Tamdēļ, mēs identificēt val-

sti ar viņas elementeem. Par pareizu varētu atzīt tikai

teoriju, Kupa var izskaidrot valsti, kā veenību.
No juridiskās puses valsti var paskaidrot ka tee-

sisku zubjektu. Mēs valsti nevararm peelidzinat objek-

tam, jo objektam korespondē zubjekts; ja mēs valsti uz-

skatam kā objektu, kas tad ir zubjekts? Atleek

kupa atzīst vaĻsti ka zubjektu. Šī teorija tagad
tama par valdošu. Pee viņas peeturas ari Grocius. kupš*
paskaidro valsti kā brīvu cilvēku veenibu.

Jēdzeens- teeslbu zubjekts- ir tīri juridiskis Jē-

dzeens, nenozīme, itkā cilvēkam, ka tādam, būtu peešķir-
ta kada sevišķa Īpašība, bet Šis jēdzeens noteic tikai

zināmas atteeclbas
, relacijas. Ja mēs sakām, ka cil-

vēks ir teeslbu zubjekts, tad ar to gribam izteikt, ka
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cilvēks pastāv Zināmas likuma atteeclbas ar valsts

eekārtu. Ja atseviskis cilvēks uzskatams par teeslbu

zubjektu, tad tada spēja peeskirama ari cilvēku kolektī-

vam, kas nav nekāda fikcija, oet, tāpat ka valsts, reāla

būtne. Ja valsts uzskatama par kolektīvu veenlbu, tad

ar to valsts jāatzīst par teeslbu zubjektu. Pee

si uzskata peeturas ari Jellineks.

Pēc sis teorijas noslaidrojama ari valsts organi-

zācijai veenība, jo teeslbu zubjekts uzskatams par vee-

nlbu un ja valsti uzskata par teeslbu zubjektu, tad ta

ir jāatzīst ari par veenlbu^

Ja mēs rezumējam visu sacīto, tad jānāk pel*?slē—
dzeena, ka valst ir teeslbu zubjekts, kopporacija, kū-

pas substrāts, pamats ir cilvēks.

Korporācijas jēdzeens ir tīri juridiskis, kuram,
ka vispāri katram juridiskam jēdzeenam, faktu pasaule
nav nekādas objektīvi taustāmas parādības. Bet valsts

nav fikcija, ta ir reāla būtne, identiska ar teesiba

zubjektu; viņai ir teeslbu zubjekta īpašība^
No juridiskā redzes stāvokļa, valsts paskaidrojama,

kā apgādāta ar pirmatnēju valdošu varu, dzimtenisku cil-

vēku korporāciju, jeb, ka to paskaidro jaunākā laikā

valsts ir teritoriāla korporācija, apgādāta ar pirmat-

nēja valdošu varu.

Ar so mes beidzam lekcijas parievadu Teeslbu Zinības.
Mēs zinām, ka viņu nolūks ir noskaidrot vispār teeslbu

pamatjēdzeenu un to atteeclbas uz sabeedrlbu un sabee-

drisko dzīvi, jo Sabeedrlbā pamatogas uz teeslbam. Cil-

vēces augstākais m*erķissasņeedzams tikai ai*kultūras

speķu brīvu attīstību, bet si attīstība nav eedomaĶama

bez teeslbam. Teeslbu augstākais uzdevums ir nodrošināt

visas cilvēces kulturālos pamatus.



Programa.

lo Tgeslbu zinātnes un ari teeslbu zinātnes eevada no-

zīme un nolūki.

2. Vispārīgās un juridiskās enciklopēdiju jedzeenic

Enciklopēdijas attīstība 17.,18;un 19* g.simteņos.

Enciklopēdija ka atsevišķa zinātne un enciklopēdija

moderna,nozīme.

5. Teeslbu zinātnes eevada Pārskats par

enviklop&distu darbeem.

A. CILVĒKA STĀVOKLIS SABEEDRIBA.

4. Cilvēka zocialā daba. Vīna atteeclbas pret sabee-

drlbu. Hipotēze par izolētu cilvēku

trisms).

5. Cilvēku prasības : fiziskās, psichiskās un zoelalās.

6. Sabeedrlbas jedzeens un pazīmes; sabeedrlbas noza-

ress patvaļīgās un nepatvaļīgas sabeedrlbas. DaŽu

rakstneeku uzskati par sņbeadrlbu, vipas formām un

nolakeem ( Hegela, Steina, Arensa,Jheringa,Korkuno-
va ).

7. Mechaniska mācība par sabeedrlbu, sīs mācības kodols.

Sabeedrlba ka līgums un sīs mācības kritika.

8. Organiska mācība par sabeedrlbu. Spensera un Sefīle-

ra uzskati par sabeedrlbu. Organiskās mācības kriti-

ka un nopelni.

B. TEESIBU JEDZEENS.

9. Vispārējs pārskats par teeslbu jēdzeeneem. Teeslbas

plašākā un Šaurākā nozlmS. Teeslbu atšķiršana pec
pazīmēm. Rumllnga un Bergbohma uzskati par teeslbu

j3dzeeneem un vipu savstarpējām atteeclbām.

10. Teeslbas objektīvā nozīme ( Gareis, Merkels, Jhe-



Imperatīva ( pavecu ) un atvedu teorijas.

11. Teeslbas zubjektiva nozīmē. Zubjektivo teeslbu pa*
zīmes atkarībā no dažādām teorijām! gribas vaj va-

ras teorijas ( Sanihjl, Puchta ) un interešu teo-

rija ( Jherinģs ).

12. Zubjektivo un objektīvo teeaību savstarpējās at-

teeclbas; Bemburga un Regensbergera toerijas. Kan-

ta detlnicija atteeclbā uz zubjektivām un objek-
tīvām teeslbām.

13. Teesiski peenākumi! vlsparejee un atsevisķee.

C. TBESISKBE NOLIKUMI.

14* Normu jedzeens pēc Bisrlinga un Wacha, Normu sa-

stāvdaļas pēcJSlndinga. Normu nozīme modernās un

ebreju teeslbas ( atteeclbā uz krim lik).

15. Pilnlgee un nepilnlgee teesiskee nolikumi.

16. Fikcijas, Wipu jedzeens un nolūki. Fikciju
rosana teesu praksē. Fikciju atšķirība no abstrak-

cijām un no klusas gribas izteikšanas.

17. Prezumcijas nepllnigee teesiskee noli-

kumi). Juridiskās un taktiskās prezumcijas; viņu
nozīme un peemeroSana praktisķā dzīve.

18. Teesisko nprmu adrese ( pec Merkela un pec Jhe-

ringa ).

D. TEESIBU PAZĪMES.

19. Teeslbu spaidu raksturs. Peespeezamiba un spaļdu

momentg. Mechaniskee un psichologiskee spaidi
Valdoša mācība un viņas pretineeki ( Jheringa).
Spaidu teorijas vēsturiska attīstība, sakot no

dabas teeslbu skolas un beldot ar jaunakeem rakst-

neekeem ( Jherinģs).

20. Teeslbu kompromisa daba. Kompromisa jedzeens; wlpa

peemērosana dzīvē"un atsevišķas teesibaa. Zocia-

las teeslbas.



E. TEESIBU ATTEECIBAS UZ MORĀLI UN EERASAM.

81. Teeslbu atteeclbas uz morāli un eerasam. Korkuno-

wa mācība par techniskām un ētiskām no&mām.

22+ Teeslbu atteeclbas uz morāli, Jellineka ētiskais

minimums. Oeneralizacija un individualizācija,
Korkunova mācība par morāles un teeslbu pazīmēm.
Vispār teeslbu un morāles pazīmes un to atSĶirlba
Utilitārisms un eidemonisms.

25. Teestbas un eerasas. Eerasas plašākā un šaurākā

nozīme".Eerasas un eeradumi pec Jheringa. Labas

eerasas un tikumi pēc musu pr%w.llk.eeskateem.

—
-

— - —.**

24. Taisnības princips teesibas. Taisna teesasana.

F. TEESĪBU IZCELŠANAS UN TEESIBU AWOTI.

25. Dažādas teorijas par teeslbu izcelšanos. Dabas

teeslbu skolas uzskats -Contrat zocial* - pec
Russo. Vēsturiskās teeslbu skolas uzskats.

86. Atsevišķi teeslbu avoti. Likums zinātniska un ju-
ridiskā nozīme. Likums plašākā un šaurākā nozīme*.

Likuma spēks,laikā*.Pārejas ļikusa nozīme. Latvijas

likumdošana, Svarlgākee likumi atsevišķos laikme-

tos. Likumu izcelšanas un likumdošanas kārtība;
atsevišķas likumdošanas stadijas. Valdības rīkoju-
mi. Preekšroclbas. Administrativee preekšraksti.
( pretēji likumeem) un pamatllkumsvaj satversme.

Pamatlikuma jēdzeens pretēji veenkāršeem likumeem.
Pamatlikuma pazīmes.

27. Eeradumu teesibas _), Dažas

teorijas par eeradumu teeslbu saistošo spēku, Eera-

dumu teeslbu peemēroSana musu teešlska dzīvē. Veen-

kārši eeradumi pretēji eeradumu teeslbam. Eeradu-

mi, kā tādi.

28. Teesu prakse un zinātne.

29. Autonomija.



G. TEESIBU EEDALISANA.

30. Pozitīvas un ideālās teesibas. Dabas teeslbu skolas
mācība ( Orociusa mācība par teeslbu eedallŠanu).

31. Publiskas un privātas teesibas. Publisko teeslbu

jedzeens pēc dažādām teorijām: pēc materiālās un

formālas mācības. Publisku un privātu teeslbu prak-
tiskā nozīme. Valsts, kā teeslbu zubjekts. Publiskas

zubjektivas un objektīvās teeslbas Jellineka mā-

cība; vipa uzskats par publiskānm teesībam. Reflek-

tivās teeslbas. Publisko teeslbu veidi.

52. Ģenerālās un speciālās teeslbas. Weetejee kārtejee
likumi. Individuālās teeslbas. Vispārējās teesi-

bas. un zingularās teeslbas. Privilēģijas un to no-

zares._Atteeclbas starp vispārējām un speciālām
teeslbām.

33. Strictas ( saistošas) un peekāpfgas teeslbas. Stin-

gras un humānas teesTbas. Pprmalās un materiālās
teeslbas. Papildu unrpagaidu likumi no veenas un

pamatlikumi no otras puses.

H. TEESIBU PEEMEROŠANA.

54. Teeslbu peemerošana veeta. konflikta normas, to

jedzeens un nozīme. Musu priv.un kriminal likumu

konfliktu normas ( pēc musu likumeem un pēc teo-

rijām).

35. Teeslbu iztulkošana - interpretācija. Augstāka un

zemāka kritika. Autentiskā Antrejķretacija, zinat#
nlska interpretācija, analoģija. Analoģijas j§-
dzeens un tās peemērošana# civil un kriminal tee-

slbās. Mssu civil un krim, procesu uzskats par ana-

loģiju un vispār par likumu iztulkošanu.

I.TEESIBU ATTEECIBAS UZ VALSTI.

36. Walsts zinātnes jedzeens un uzdevums. Walsts ka

sabeedriska un kā teesiskā organizācija. Walsts zocia-

lā zinātne un valsts teeslbu zinātne. Dabas tees.

skolas uzskats par valsts raksturu.



37. Walsts teoriju pārskats. Teorijas par walsts objek-
tīvo būtni, aalsts ka fakts. Walsts kā stāvoklis.

Teorijas par valsti kā tautu vaj kā valdneeku.

38. Teorijas par valsts zubjektivo &utni. Walsts peell-
dzinagana organismam; valsts peelTdzinaAana mecha-

nismam.

39. Walsts zocialais jēdzeens. Walsts funkciju psicho-

logiskais raksturs. Walsts, kā veenība. Nolūku vee-

nlbas. Walsts saveenlbas veenība ( Verbanseinigung).

40<,Juridiskas mācības par valsti. Walsts juridiskais

jēdzeens. Juridiskā jēdzeena nozīme. Walsts kā tee-

slbu zubjekts. Korporācijas jēdzeens. Walsts defi-

nīcija no juridiska veedokļa.
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