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Bērnu brivā manta.

Attiecības vecāku un bērnu starpā visas Romas

vēstures laikā noteica tēva varas ideja — patria pote-

stas, kas piederēja vienpusīgi vienam pašam tēvam.

Patriarchālie ieradumi šai laukā palika ļoti ilgi negro-
zīti. Paši romieši atzinuši, ka tik liela vara kā pie viņiem
tēvam nepiederēja ne pie vienas citas tautas, ko ro-

mieši varēja vērot (Gajs I, 55.: „Quod ius proprium
civium Romanorum est: fere enim nulli alii sunt ho-

mines, qui talem m filios suos habent potestatem,

qualem nos habemus"). Tomēr ar laiku arī Romā šī

vecāku vara, kas aptvēra personīgas un materiālās at-

tiecības, mazinājās.

Vispirms jāuzsver, ka vecāku vara Roma piede-
rēja ne vecākiem, bet tikai tēvam. Mātei turprntīm nav

nekādu tiesību neatkarīgi no tā, vai tēvs dzīvs vai

miris. Mantiskā ziņā bērnu stāvoklis Sākumā bija ļoti
līdzīgs vergu stāvoklim. Bērniem tāpat kā vergiem ne-

bija nekādu patstāvīgu tiesību. Visu, ko viņi dara kunga
vai tēva labā. Tāpēc bērna darbība varēja novest vie-

nīgi pie tēva mantības palielināšanās. Pašam bērnam,
kamēr viņš atradās zem tēva varas, nekas nevarēja
piederēt. Tēvs varēja savam dēlam nodot apsaimnie-
košanā kādu zemesgabalu, darbnīcu vai tamlīdz. So

atdalīto mantību sauca par peculium. Viņa palika tēva

īpašumā, un viņš varēja to kura katrā laikā atņemt
atpakaļ. Tikai Cēzara vai Augusta laikā vecāku varai

padotie iegūst pirmo iespēju patstāvīgi rīkoties zinā-

mās robežās: Viss tas, ko dēls iegūst kā karavīrs (fi-
lius familias miles) karā (m castris) vai sakarā ar kara

dienestu (occasione militiae), paliek par vina atsevišķo

īpašumu, kura pārvaldīšanā viņš pilnīgi neatkarīgs no



2

sava tēva. Šo mantību apzīmēja ar peculium castrense.

Dēls varēja pat par to brīvi rīkoties savas nāves ga-

dījumam, un tikai attiecīga rīkojuma neatstāšanas ga-

dījumā šis pekulijs pārgāja tēvam gan ne mantošanas

kārtībā, bet iure peculii. Vispār dēls varēja attiēcībā

uz šo īpašumu rīkoties kā tēvs („filii familias vice pa-
trum familiarum funguatur" — dig. 14, 6, 2).

Pie pārejas uz absolūtu monarchiju visus valsts

dienesta veidus pielīdzināja kara dienestam sakarā ar

ko noteikumus par pekuliju attiecināja uz visu to ko

dēli vispār varēja iegūt valsts dienestā, uz t. s. pecu-
lium quasi castrense. Sākot ar Konstantina Lielā laikiem

zem šī kvasi-pekulija jēdziena ietilpināja ari to, kas bija
legūts, nodarbojoties ar advokāta praksi un garīdznieka
amatā. Sis pats ķeizars paplašināja vēl vienā ziņā ve-

cāku varai padoto bērnu mantiskās tiesības, pie kam

šis paplašinājums attiecās pirmo reizi ne tikai uz dē-

liem, bet arī uz meitām, proti, mātes mantojumu (bona
materna) uzskatīja par

bērnu īpašumu, ar kuru tēvs

nevarēja rīkoties, bet tēvam palika tikai mūža lietoša-

nas tiesības (corpus iuris'a codex 6, 60, 2; sk. 1864. g.

C. L. 217. un 2519. p. p. avotus). Ķeizari Teodosijs
un Valentiniāns gāja vēl tālāk un attiecināja šīs normas

uz t. s. lucra nuptialia (pūrs, lidzdeva v. ldzg.). Justi-
niāna likumdošanā apvienoja visus šos atsevišķos gadi-
jumus un noteica, ka tēvam pieder tikai tas, ko dēls

iegūst ar tēva mantības palīdzību (cx re patris). Viss

pārējais neatkarīgi no iegūšanas veida ir bērnu īpašums.
Peculium castrense un quasi castrense nav pat padoti
tēva pārvaldīšanai un lietošanai; pārējie īpašumi, kurus

aptvēra ar kopējo nosaukumu — bona adventitia, gan.
Ta persona, no kuras vecāku varai padotais kaut ko

ieguva, varēja noteikt, ka attiecīgā manta nav padota
tēva pārvaldīšanai un lietošanai (bona adventitia irre-

gularia), bet ar to tomēr bērni neieguva tiesības rīko-

ties par šo īpašumu savas nāves gadījumam.

No ši īsa vēsturiska pārskata mēs redzam, ka

patria potestas sākumā neatzina nekādas iespējas bēr-
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niem brīvi noteikt par kaut kādiem priekšmetiem, bet

attīstības beigās no vecāku vecās varas palikusi tikai

ēna, jo tēvam piederēja tikai vēl dažu bērnu īpašumu
mūža lietošanas tiesības. Praktiski šai tiesībai bija vēl

liela nozīme, bet bija jau atzīta bērnu tiesība uz pat-

stāvīgu darbību saimniecības laukā. No mūsu tagadējā
civillikuma viedokļa vēl interesanti atzīmēt, ka romiešu

tiesību doktrīna ievedusi jau to terminu, ko tagad lieto

mūsu C. L. 195. p. — bērnu brīvā manta (prof. Grimms

366. lp.: „CBo6o4Hoe HMViijecTßO A^TeH").

Romiešu tiesības atstājušas stipru iespaidu uz

daudziem jaunāko laiku kodekiem. Pēc Vācijas BGB

vecāki pārvalda bērnu īpašumus, ievērojot diligentia

quam suis, pie kam zināmas kontroles tiesības piekrīt
bāriņu tiesai. Tēvam ir tiesība uz bērnu mantas pār-
valdīšanu un lietošanu, pie kam šai tiesībai nav padots
bērnu „freies Vermogen", kurā ietilpst viss, kas 1) lemts

bērnu personīgam patēriņam, 2) iegūts ar bērnu pat-

stāvīgo darbu un 3) attiecībā uz ko trešās personas,

no kurām bērns šo mantu ieguvis, noteikušas, ka šī

manta izslēdzama no tēva lietošanas („Nutzniessung")
un pārvaldīšanas („Verwaltungsrecht") vai arī no lieto-

šanas vien (1638. un turpm ,
1649. un turpm., 1664.

p. p.).
Arī agr. Polijas karalistes civīlkodeks, kas spēkā vēl

līdz šai dienai šai daļā, pazīst savā 341. un. turpm.

pantos tēva pārvaldīšanas un lietošanas t'esību attie-

cībā uz mantu. Francijā tēvam vai viņa miršanas gadī-
jumā mātei pieder tiesība uz bērnu mantas lietošanu,
līdz tie sasniedz 18 gadu vecumu vai viņu atbrīvo no

vecāku varas (emancipation). Sai tiesībai tomēr nav pa-

dota tā manta, kas iegūta ar patstāvīgu darbu vai dota

nepilngadigajam ar attiecīgo nosacījumu (code civil

384., 387., 389. un turpm. p. p.). Arī Šveices ZGB

(290 - 294. p. p.) paredz vecāku pārvaldīšanas tiesību

attiecībā uz bērnu mantu, pie kam izņēmumi pazīstami
zem nosaukuma „Freigut" jeb „freies Kindervermogen".

294. Was dem Kinde unter der Bestimmung, dass

es ihm zinstragend angelegt werde, oder als Spargeld
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oder mit der ausdrucklichen Befreiung von der elter-ļ
lichen Nutzung zugevvendet wird, ist von dieser Nut-

zung ausgenommen.
Die Verwaltung durch die Eltern ist nur dann

ausgeschlossen, wenn dies bei der Zuvvendung aus-

druklich bestimmt wird.

Krievijas civillikuma projekts (416. p.) arī gribēja
radīt kaut ko tam līdzīgu, bet tomēr piešķīra tēvam

pārvaldīšanu uz aizbildņa tiesībām. Pavisam citādu stā-

vokli redzam Anglijā. Tur vecākiem nav it nekādu

tiesību uz bērnu mantu, izņemot zinām uzraudzību

(„guardianship of the propertv of the infant child").

Pretēji minētām Rietumeiropas likumdošanām

agrākās Krievijas likumi neatzina kaut kādu asinsrad-

niecības iespaidu mantiskā sfērā. Sakarā ar to X sej.
I d. nepazina nekādas speciālas normas per mantiskām

attiecībām vecāku un bērnu starpā, kas pamatotas uz

vecāku varas. Bērnu un vecāku īpašumi bija pilnīgi
atšķirti. Vecāki varēja būt bērnam mantas pārvaldnieki,
bet tikai uz vispārējā pamata tāpat kā citi aizbildņi
(180. p.). Senāts pielaida izņēmumus tikai tad, kad

aizbildņi vēl nebija iecelti, bet bija vajadzīga
kāda rīcība pašu nepilngadīgo labā. Šādos retos iz-

ņēmuma gadījumos bij Krievijas Senāts atļāva vecākiem

rīkoties kā savu bērnu mantas pārvaldniekiem (1880 g.

spried. Nr. 60, 1887. g. spried. NNr. 37 un 78.).
levērojot šīs nelielās vecāku tiesības, likums bija spiests
piešķirt jo iielākas tiesības pašiem nepilngadīgem. Proti

ar 17 gadu vecuma sasniegšanu viņi ieguva tiesību

patstāvīgi pārvaldīt savu mantu. Attiecīgais X sēj. I d.

220. p. noteica: „<<ļocTHriiiifi ceMHaAiļaTHA'BTHflro bo3-

pacTa BCTvnaerb bt> vnpaßAeme cbohmt> HM-bmeMb; ho

AOArH, AaBETb nHCbMCHHbIH 06«3aTeAbCTBa H

coßepiuaTb aKTbi h ca'bakh KaKoro ah6o po4a, a paBHO

h pacnopflJKaTbca KanHTaAaMH, rvvk ah6o Bb 0693111,6-
HIH HaXO4HIU,HMHCfI, HAH nOAVHaTb TaKOßbie o6paTHO
H3b Kpe4HTHbIXb VCTaHOBACHiH MOKCTb, 6e3b pa3AHHifl
/VBTeft OT4"feAeHHbIXb OTb HeOTWBAeHHbIXb, He HHane,
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KaKib ctj corAacin h 3a no4nHCbio cbohxt> noneHHTeAeH,

6e3b Mero HHKaKifl BblAaHHblH HMb o6H3aTeAbCTBa He

MorvTb noHHTaTbCH A-feficTßHTeAbHbiMH". No šī likuma

redzams, ka ar 17 gadu vecumā sasniegšānu nepilnga-
dīgais ieguva ierobežotu darbības spēji! un zināmā

darbības aplokā varēja noslēgt visus juridiskos aktus.

So savu tiesību reālizācijai viņi varēja būt par pra-

sītājiem un atbildētājem tiesā (1873. g. Sen. spried.
Nr. 1355. 1875. g. Nr. 205, 1876. g.

Nr. 103, 1878. g.
Nr. 122, 1879. g. Nr. 118, kā arī mūsu Senāta 1928. g.

13. dcc. spried. Nr. 544 BJinova v. c pr. 1 pret Ste-

panovu v. c, pievest pie Konrādi-Valtera V, 51. lp.),
atsavināt kustamu mantu (1869. g. Nr. 324), pirkt
kustamu mantu pret samaksu (1871. g. Nr. 569), ieķīlāt
savas kustamās māntas (1874 g. Nr. 670), saņemt savu

kapitālu augļus (1871. g. Nr. 858), kā arī citus savu

īpašumu ienākumus (1880. g. Nr. 98), atsaukt pilnvaru
(1875. g.

Nr. 928) v. t. t.).

Sis Krievijas civillikuma piemērs mums rāda, ka

vecāku varas ierobežošana vai pilnīga neatzīšana attie-

cībā uz bērnu mantu izsauc nepieciešamību palielināt
pašu bērnu tiesības un rīcības spējas robežas.

Mūsu agrākais 1864. g. civillikums regulēja apska-
tāmo jautājumu, sekojot romiešu tiesībām. Vecāku vara

viņā izpaudās personiskas attiecībās (197. un turpm.
p. p.) un attiecībā uz bērnu mantu (215. un turpm. p. p.).
Romiešu tiesību iespaids sevišķi skaidri manāms, ja
mēs piegriežamies vecāku tiesību āpjomam attiecībā uz

bērnu mantu. Visa bērnu atsevišķā manta, kura tiem

pieder nošķirti no vecāku mantas, atrodas līdz viņu
pilngadībai tēva pārvaldībā; bet kad pēdējais mirst,
vai kad viņam šajā ziņā rodas šķēršļi, pārvaldība pāriet
uz māti (215. p.). Zem atsevišķās bērnu mantas jāsa-

prot viss, kas kaut kadā ceļā palicis par pašu bērnu

īpašumu, pie kam likuma lietotais termins „atsevišķā"
nav jāsaprot tai ziņā, kā viņš lietots attiecībā uz sievas

atsevišķo mantu (27. p.). Bērnu atsevivķa manta nav

nekāda viņu mantas atsevišķa daļa, bet visa viņu manta.
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Kā pretstatu bērnu atsevišķai mantai likums nostāda

to, ko viņi vēlāk iegūs mantošanas ceļā no saviem ve-

cākiem, kā tas redzams no 223. p.
Pie bērnu atsevišķās

mantas pieder ari tas, ko viņi mantojuši no savas mi-

rušās mātes? Visa šī atsevišķā manta nav padota bērnu

ricībai līdz viņu pilngadībai, pat ne nāves gadījumam,
kā to sevišķi uzsver 1990. p. Pie tam atzīmējama vēl

viena mūsu vecā likuma īpatnība: ja nepilngadīgais
atradās zem vecāku varas, tad viņš testēšanas tiesību

ieguva visā Rietumlatvijā ar 21 gada vecuma sasnieg-
šanu (1900. p.), bet ja viņš nebija padots vecāku varai,
tad Kurzemē (izņemot Liepāju) viņš varēja sāstādīt

testamentu jau 20 gadu vecumā (1989. p.). No visas

bērnu mantas, ko likums apzīmē par atsevišķo, izņemta
zināma grupa, ko tiešām varētu apzīmēt par atsevišķo
bērna mantu, un par ko es runāšu drusku vēlāki. Kā

jau teikts, bērnu manta pēc 1864. g. likuma padota
vecāku pārvaldībai. Viņi rīkojas ar aizbildņu tiesībām

ipso iure, kāpēc viņus apzīmē par dabiskiem aizbildņiem,
bet nav jādod norēķins par savu pārvaldību
(216. p.). Sinī savā pārvaldīšanas tiesībā vecāki ierobe-

žoti nedaudzos gadījumos. Tā visas bērnu dārglietas,

parādu saistību dokumenti, kreditiestāžu zīmes, valsts

papīri jānodod bāriņu tiesas uzglabāšanā (367. p. un

Bukovska piezīme zem 216. p.). Bērnu atsevišķas man-

tas atsavināšānā vecākiem jārīkojas pēc aizbildņiem

piešķirtām tiesībām (217. p.). Bet 1864.
g.

civilli-

kums iet vēl tālāk un atzīst vecākiem ne tikai vecāku

pārvaldīšanas tiesības, bet ari tēva mantas lietošanas

tiesības (resp. pēc viņa nāves — mātes) līdz bērnu

pilngadībai (218. p.). Praksē bieži cēlās strīdi sakarā

ar jautājumu, cik tāļu var iet vecāku lietošanas tiesības.

No tā, ka uz vecākiem gulstas pienākums dot

bērniem nepieciešamo audzināšanu un izglītību neatka-

rīgi no tā, vai bērniem pieder kāda manta, nevar se-

cināt, ka vecākiem, kuriem nav citu līdzekļu šo savu

pienākumu pildīšanai, izņemot tos, ko viņi iegūst no

bērnu mantas lietošanas, var šos ienākumus tērēt sa-
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vām personīgām vajadzībām un tā ņemt sev iespēju
pildīt savus vecāku pienākumus. Gluži otrādi ar vecāku

tiesību lietot bērnu mantu cieši saistīts pienākums uz-

turēt, audzināt un izglītot bērnus. Tāpēc bērniem tie-

sība pieprasīt, lai vecāki ar tiem ienākumiem, uz ku-

riem viņiem tiesība sakarā ar tiesību lietot bērnu mantu,

vispirms segtu pašu bērnu uzturēšanas un āudzināšanas

izdevumus. Praktiski tam var būt nozīme tai gadījumā,
kad vecāku kreditori vērš piedziņu uz ienākumiem, ko

no bērnu mantas gūst vecāki. Par cik šie ienākumi

nepārsniedz bērnu labā izdodamās summas, kreditori

nevar, ievērojot teikto, vērst piedziņu uz tiem (Zeuferta
arķīvs XXII Nr. 153). Vecāku lietošanas tiesība var

attiekties vienīgi uz bērnu mantas ienākumiem, bet

nedrīkst aizkārt pašas mantas substanci, jo vecākiem,
kā tas skaidri redzams no 215. un 217. p. p. avotiem,
piešķirtas tiesības tikai uz usufructus, bet nevis uz

ārkārtējo lietošanu (quasi usufructuS; par ko runā

1244.
p. un turpm.). Sīs lietošanas tiesības ir pilnīgi

personīgas, kāpēc viņu nodošana citai personai nav

pielaižama (Zeuferta arķīvs XX Nr. 222).

Tomēr ne visa bērnu manta, ka jau teikts, bija

pēc 1864. g. likuma padota šīm vecāku pārvaldīšanas
un lietošanas tiesībām, jo saskaņā ar 220 p. viņa ne-

attiecās „uz to mantu, kuru tie ieguvuši kara vai vis-

pār valsts un sabiedriskā dienestā, vai ar pašu patstā-

vīgu rūpalu, kā ārī ar mākslu, vai zinātni, vai kā dā-

vanu no trešām personām, kas dota tieši ar nosacījumu,
lai dāvināto mantu pārvaldītu un lietotu bērni, bet ne

vecāki. Bet arī tāda manta, kamēr bērni nav sasnieguši

pilngadību, attiecībā uz pārvaldību padota tiem pašiem
aprobežojumiem, kādi noteikti nepilngadīgiem, kuri

zaudējuši savu tēvu". Kā redzams no šī panta avotiem,

viņa pirmā pamatojas uz romiešu tiesībām, proti uz

Justiniāna kodeka un novellēm, starp citu arī uz notei-

kumiem par peculium castrense (titulus codicis dc

castrensi peculio militum—XII, 37.). Bet šī panta otrā

daļa atsaucas uz šī paša likma 272. v. c. p., kuri
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turpretīm pa lielākai daļai pamatojas uz vecākiem vie-

tējiem likumiem. Tā tad atsevišķās mantas, kas brīva

no vecāku pārvaldīšanas un lietošanas, apjomu likums

nosaka saskaņā ar romiešu tiesībām, bet jautājums par

to, kā šāda manta pārvaldāma un lietojama, atrisināms,

izejot no vecākām vietējām tiesībām.

Kas attiecas uz bērnu brīvās mantas (šāds apzī-

mējums 1864. g. likumā nav sastopams, bet viņš lieto,
kā jau minēts, nosaukumu „atseviškā manta" attiecībā

uz visu bērnu mantu) apjomu, tad citētais likuma teksts

mums norāda, ka viņa aptver romiešu peculiem cas-

trense, quasi castrense un bona adventitia irregularia,
pie kam šie jēdzieni savā ilgajā attīstībā vēl drusku

paplašinājušies (proti Romā pekulijā neietilptu viss,
kas iegūts „ar pašu patstāvīgu rūpalu, kā ārī ar mākslu,
vai zinātni"). Arī peculium castrense jēdziens pandektu
tiesībās bija jau dabūjis savu paplašinājumu, un vīņā

ietilpa ne tikai viss tas, kas bija iegūts kara

dienestā sakarā ar šo dienestu, bet arī viss kara die-

nesta laikā iegūtais, ja to bija dāvinājuši vecāki, radi-

nieki vai draugi vai arī atstājuši kā mantojumu kara-ļ
vīra dienesta biedri vai sieva, un, beidzot, arī uzskai-

tīto īpašumu augļi (Bukovskis zem 220. p.). Piemēru,

kur mums būtu darīšana ar bona adventitia irregulariaļ
no pandektu doktrīnas viedokļa, mēs atrodam Zeuferta

arķīvā (XII Nr. 43). Kāda trešā persona atstājusi kā

mantojumu saviem trim nepilngadīgiem brāļa dēliem

kapitālu, norādot, ka līdz zināmam vecumam manti-

nieki var izlietot vienīgi atstātā kapitāla augļus, bet

pats kapitāls viņiem izdodams tikai pēc šī vecuma

sasniegšanas. Šādā gadījumā izslēgta vecāku likumīgā
bērnu mantas lietošana (218. p.), jo testamenta nosa-

cījums, ka augļus var izlietot nepilngadīgie mantinieki,

runā pretīm vecāku likumīgām tiesībām. Bet tomēr

vecāki šai gadījumā nebija zaudējuši tiesību uz kapitāla
pārvaldīšanu, jo šī vipu tiesība ar minētiem testamenta

noteikumiem nebija izslēgta un paliek pastāvēt, kamēr

nav expressis verbis noteikts pretējais (Celles augstā-
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kās tiesas 1838. g. 28. māja spriedums Vites lieta).—
Kā mēs augšā redzējām, Romā bērni ieguva plašas
tiesības rīkoties ar savu brīvo mantu, zināmos gadī-
jumos viņi varēja par to pat noteikt savas nāves gadī-
jumam. Aktīvā testamenta spēja, kā jau minēts, nepiln-
gadīgiem pēc 1864. g. civillikuma piemita ļoti reti (sk.
1989. un 1900. p. p ). Bet arī dzīvo starpā viņu rīcības

spēja bija pilnīgi izslēgta. Saskaņā ar 220. p. otro

teikumu bērnu brīvā manta attiecībā uz pārvaldību
līdz bērnu pilngadībai bija padota tiem pašiem apro-

bežojumiem, kādi noteikti nepilngadīgiem, kuri zaudē-

juši tēvu. Augšā jau minēts, ka šī panta daļa atsaucas

uz 272. un c. p. p. Šī atsauce Tieslietu ministrijas
sevišķas komisijas 1928.

g.
izdevumā izlaista tāpat kā

tanī nav uzņemti likuma avoti, bet tomēr šis norādī-

jums mums jāievēro, jo viņš atbilst pilnīgi likuma

tekstam. Saskaņā ar šo 272. p. nepilngadīgiem pēc
tēva nāves jāieceļ aizbildņi. Tā tad bērnu brīvās man-

tas pārvaldīšanai saskaņā ar 1864. g.
likuma 220 p.

2. teik. un 272. p. jāieceļ aizbildnis, kurš rīkojas ne-

pilngadīgā vietā līdz viņa pilngadībai Tādā kārtā mēs

redzam, ka nepilngadīgais līdz savai pilngadībai ne-

bauda nekādas pārvaldīšanas tiesības pretēji tam, ko

mēs redzējām Romā. Sī liela dažādība izskaidrojama
gan ar to, ka pēc 1864. g. likuma bērni iegūst noteik-

šanu par visu savu mantu ar pilngadību, t. i. ar 21 g.

vecuma sasniegšanu (269. p.), kad izbeidzas vecāku

pārvaldīšanas un lietošanas tiesības (215. p.), bet Romā

vecāku
varas izbeigšanās nebija saistīta ar kāda no-

teikta vecuma sasniegšanu.

Salīdzinot Latvijā līdz 1938. g. 1. janvārim spēkā

bijušos civillikumus, mēs redzam, ka apskatāmā jautā-

jumā daudz lielākas tiesības nepilngadīgiem deva Lat-

gales normas, kas, sākot ar 17 gadu vecumu, deva

nepilngadīgiem diezgan plašas tiesības pārvaldīt savu

mantu neatkarīgi no šīs mantas iegūšanas veida. Ļoti

mazu korrektīvu šai virzienā sniedza 1864. g. civīlliku-
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mam pazīstama venia aetatis (270 un 271.
p. p.), kuru

praksē ļoti maz izlietoja.

Lai gan Latvijas iedzīvotāju kulturālais līmenis

daudz augstāks nekā vecajā Krievijā, kāpēc arī jaunie
cilvēki ātrāk iegūst nepieciešamo attīstību, mūsu likum-

devējs līdz šim nav atzinis par vajadzīgu pazemināt
pilngadības sasniegšanas robežu (1937. g. C. L. 219. p.).
Tomēr dažā ziņā Latvijas likumi jau pirms jaunā Ci-

villikuma bija paplašinājuši robežas, kurās nepilngadīgie
varēja rikoties ar savu mantu. Es domāju šeit par CPL

1458. p. paplašināšanu attiecībā uz nepilngadīgiem.
Vēl CPN ī932. g. izdevuma laikā šim pantam bija

spēkā redakcija, saskaņā ar kuru no laulības attiecībām

izrietošās lietās par uzturu, kā ārī par dažiem perso-ļ
nīgiem jautājumiem prasīt un atbildēt tiesā varēja ari

nepilngadīgie laulātie. Bet 1935. g. 9. maija likums

stipri paplašināja uepilngadīgo procesuālās tiesības un

reizē ar to vispār viņu pašdarbības iespēju saimnie-J
ciskā laukā (lik. krāj. Nr. 87). Saskaņā sr šo likumu

(1458. p.) „celt prasību un atbildēt tiesā 1455. pantā
norādītas lietās var paši prāvnieki un, ja prāvnieks
sasniedzis sešpadsmits gadu vecumu, viņu izraudzīti

pilnvarnieki". Pie tam jāievēro, ka pats 1455. pants ar

šo 1935. g. likumu dabūjis daudz plašākas robežas un

attiecināts uz visām prasībām par likumiskiem alimen-

tiem. Bez tam minētais CPN 1458. p. bija piemērojams
arī prasībās par darba algu (25. p. 2. piez.). Šis
1935. g. likums saturēja sevī nākamās attīstības dīgļus
un no viņā varēja manīt, ka mūsu likumdevējs uzska-

tīja 16 gadus vecos par pietiekoši nobriedušiem, lai

varētu kārtot vismaz vienu daļu savu saimniecisko lietu.

Bet tā ka 1935. g. likumam bija procesuāls raksturs,
bija skaidrs, ka šis vecums pāries arī uz materiāliem

likumiem, pie kam to lietu aploks, ko nepilngadīgie
varēja patstāvīgi kārtot, paplašināsies (Latgalē taču

viņu tiesības bija plašākas). Un tiešām 1937. g. C. L.

gājis tālāk pa ceļu, ko šai ziņā norādīja 1935. g. CPN

pārgrozījumi.
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Atrisinot jautājumu par vecāku un bērnu savstar-

pējām attiecībām, mūsu jaunais CL gājis pilnīgi patstā-

vīgus ceļus, salīdzinot ar 1864. g. likumu. Nepilnga-
dīgo bērnu manta atrodas tēva pārvaldībā (CL. 190. p.,
kas atbilst vecajam 215. p.), bet ja tēvs miris vai citu

iemeslu dēļ nevar bērnu mantu pārvaldīt, tad to pār-
valda māte. Tā tad tēva< pārvaldīšanas tiesība palikusi
vecā, bet viņa tiesību otrās daļas — tiesības uz bērnu

mantas lietošanu vairs nav, jo attiecīgais vecais 218 p.

(prof. Sinaiska rakstā T M. Vēstneša 52. lp. 5 rindā

no apakšas nepareizi šai ziņā norādīts uz 220. p.) iz-

mests. Šīs svarīgās reformas dēļ mūsu tagadējās tiesī-

bas vispār, stingri ņemot, nevar vairs runāt par kādu

vecāku varu pār bērnu mantu, kā viņa apzīmēta virs-

rakstā virs 190. p.
Taču taisni vecāku tiesībās lietot

bērnu mantu, kā to uzsver citētā rakstā prof. Sinaiskis,
izteicās mantiskās civilās vecāku varas tiesības. Kādos

apstākļos tagad izpaužas šī vara? Liekas, vienīgi tai

apstāklī, ka tēvs uz likuma pamata bauda tiesību pār-
valdīt kā aizbildnis bērna mantu. Atšķirības pašā pār-
valdīšanā, kas agrāk pastāvējušas atkarībā no tā, vai

pārvaldnieks bija tēvs vai aizbildnis (1864. g. 216. p.:
vecākiem nebija jādod nekāds norēķins), gandrīz pil-
nīgi iznicinātas, jo vecāki tagad «atsvabināti no pie-
nākuma sniegt norēķinos sīkas ziņas par izdevumiem

bērnu uzturam, norādot tikai šo izdevumu kopsummu"
(191. p.). Tā tad vecākiem nav dota plašāka vara

attiecībā uz bērnu mantu nekā aizbildņiem, bet viņiem
vienīgi doti „tikai daži atvieglojumi norēķina došanas

pienākumā" (Sinaiskis 53. lp.). Tā ka vecāku vara pār
bērna mantu līdzinās aizbildņu varai, viņa arī izbeidzas

tāpat kā katra aizbildnība ar bērnu pilngadību, un

būdama līdzīgi aizbildņu varai padota bāriņu tiesai,
viņa var ar bāriņu tiesas lēmumu izbeigties agrāk
(198. un 200. p. p.). Tā tad attiecībā uz mantu gandrīz
nekas nav palicis pāri no vecās romiešu vecāku varas.

Bet musu jaunais CL. neapmierinās ar jau minēto

vecāku tiesību samazināšanu, salīdzinot ar 1864 g. li-
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kurnu, un iet vēl tālāk. Lai arī vecākiem tagad pieder

ļoti mazas tiesības uz bērnu mantu, tomēr šīs tiesības

nepieder viņiem attiecībā uz visu bērnu mantu. Jaunais
CL. nodibina jaunu bērnu brīvās mantas institūtu. Pie

šīs mantas pieder „1) viss, ko bērni ieguvuši ar savu

personīgo darbu, ar vecāku piekrišanu un bāriņtiesas

atļauju pastāvīgi nodarbojoties kādā arodā, rūpniecībā
vai tirdzniecībā; 2) viss, ko vecāki no bērniem piede-
rošās mantas nodod viņu brīvā pārvaldībā; 3) visa

manta, kuru bērniem bez atlīdzības piešķīruši radnieki

vai citas personas ar nosacījumu, lai bērns to pārval-
dītu un lietotu patstāvīgi". Lai

gan šis 195.
p. regulē

pilnīgi jaunu institūtu, kas nebija pazīstams 1864. g.
civillikumam, un šis 195. p neatbilst nevienam vecā

likuma pantam (sk. salīdzinošo rādītāju), tomēr šis i
195. p. mums dažā ziņā atgādina romiešu tiesību pe-

kuliju. Varbūt, tas izskaidrojams ar to, ka jaunā CL

sastādīšanas komisijā piedalījās dažs labs romiešu tie-

sību pazinējs („Jaunā civillikuma apskats", 158. 1. p.),
bet varbūt, mēs šeit redzam vienīgi jaunu pierādījumu
tam, ka romiešu tiesības jau 1000 gadus atpakaļ bija

izveidojušas visus institūtus tādā pilnībā, ka ari mūs-

laiku dzīve bieži nevar aiziet tālāk. 195. p. I. pkts

atgādina mums pa daļai romiešu peculium quasi cas-

trense, lai gan CL aptver visu, ko bērni ieguvuši ar

personīgo darbu un Romā šis pekulija veids attiecās

tikai uz dažiem nodarbošanās veidiem. Otrais punkts
atkal atgādina romiešu peculium profektitium, t. i. to

mantu, ko tēvs no savas mantības izdalīja bērnam

pēdējā patsstāvīgai darbībai, bet kas palika tēva īpa-

šums, lai ari bērnam piederēja pārvaldības un lietoša-

nas tiesības.

195. p. 3. pkts aptver Justiniāna bona adventitia

regularia un irregularia Salīdzinot CL. 195. p. ar augšā
citēto Šveices ZGB 294. pantu, mēs redzam, ka mūsu

likuma iet daudz tālāk bērnu saimnieciskās patstāvības

ziņā, jo Šveicē „Freies Kindesvermogen" aptvēr tikai

to, ko paredz 195. p. 3. pkts.
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Apskatītā brīvā bērnu manta izņemta no vecāku

pārvaldības ja tās īpašnieks sasniedzis sešpadsmit gadu
vecumu. Augšā jau norādīts, ka mūsu likumdevējs vēl

pirms jaunā CL. izdošanas bija izvēlējies šo pašu ve-

cumu, paplašinot procesuālās tiesības nepilngadīgiem
attiecībā uz nelielu lietu skaitu. Sis vecums zemāks

nekā X sēj. I. d. 220. pantā paredzētais, un tas arī

pilnīgi saprotams, jo vidējais attīstības līmenis Latvijā
daudz augstāks nekā pirmskara lekškrievijā. Savu brīvo

mantu nepilngadīgais pārvalda patstāvīgi un var par
šo mantu noslēgt darījumus parastās pārvaldības robe-

žās, par kuriem viņš atbild tikai ar savu brīvo mantu

(CL. 260. p.).
Tikai attiecībā uz visiem tiem darījumiem, kurus

nepilngadīgo aizbildņis nevar slēgt beš bāriņtiesas

piekrišanas, paši nepilngadīgie, kas pārvalda savu brīvo

mantu, padoti līdz pilngadības sasniegšanai zināmiem

ierobežojumiem, proti, viņiem vajadzīga bāriņtiesas
atļauja (260. d.). Attiecībā uz nepilngadīgā mantas pār-
valdību jaunais civillikums nosaka, ka bāriņtiesa pēc

aizbildņa priekšlikuma var atļaut nepilngadīgam patstā-
vīgi nodarboties kādā arodā, amatniecībā vai tirdznie-

cībā (turpat 11. p.). Ja nēpilngadīgais grib šādā uzņē-

mumā ieguldīt savu brīvo mantu, tad viņam pašam
jālūdz bāriņtiesas piekrišana. Vini nedrīkst šo jautājumu
brīvi izšķirt, jo ari aizbildņiem šādā gadijumā jāsazinās
ar bāriņtiesu. Par visiem darījumiem, kas slēgti sakarā

ar patstāvīgo nodarbošanos, nepilngadigais atbild ne

tikai ar savu brīvo mantu, bet jau ar visu. Ari jautā-
jums pār mantota tirdzniecības un rūpniecības uzņē-
muma turpināšanu vai izbeigšanu izņemts no nepiln-
gadīgo patvaļas un nodots bāriņtiesas izšķiršanai (GL
292. p.).

No visa teikta mēs redzam, ka CL piešķir diezgan
plašu rīcības brīvību nepilngadīgajiem, kas vecāki par
16 gadiem. Viņiem pieder attiecība uz savas brīvās

mantas pārvāldību visas tās tiesības, kuras pieder aiz-

bildņiem, un tikai tanīs pašos jautājumos kā tiem viņiem
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jāsazinās ar bāriņtiesu. Bet nepilngadīgo tiesības iet

daudz tālāk attiecībā uz šīs mantas lietošanu. Viņi to

var lietot it kā būtu pilngadīgi: viņiem nav jādod no-

rēķins un viņi var rīkoties pilnīgi brīvi un patvaļīgi.
Sakarā ar to, ka likums tik lielā mērā paplašinājis

nepilngadīgo rīcības brīvību attiecībā uz viņu brīvo

mantu, dzīvo starpā (inter vivis), pats par sevi sapro-

tams, ka viņiem bija jādod iespēja arī noteikt par savu

mantu nāves gadijumam, saskaņā ar CL 420. p.
II d,

viņiem tiešām arī atļauts pat taisīt testamentus par savu

brīvo mantu, bet tikai pēc 18 gadu sasniegšanas.
Tiesībām, ko likums piešķir kādam individam ma-

teriālo tiesibu laukā, jāatbilst arī procesuālām tiesībām,

jo citādi materiālās tiesības nāv pilnīgas, ja individam

ņemta iespēja viņas aizstāvēt ar visiem procesuāliem
līdzekļiem. Sakara ar nepilngadīgo tiesību paplašina
šanu jaunajā civillikumā bija jāpaplašina arī viņu tie-

sības procesuālā laukā. Tas darīts ar pēdējiem pār-

grozījumiem civillprocesa likumā, un visas nepilngadī-
giem sakarā ar viņu brīvas mantas pārvaldīšanu vaja-
dzīgās procesuālās tiesības paredz. CPL. 27. p. II ur

111 d. (1938. g. izdevumā).

Novērtējot bērnu brīvās mantas institūtu, mums

vispirms jāuzsver, ka tāds stāvoklis, no kura izgājušas
romiešu tiesības, ka bērniem vispār nav piešķiramas
nekādas tiesības attiecībā uz mantu, tagad nav vairs

uzturams, jo katram individam tagad sava nozīme dzīvē

un nevis tikai katrai ģimenei, kā tas bija Romā. Ari

romiešu dzīvei attīstoties, tie bija spiesti atzit bērniem

mantiskas tiesības. Modernos laikos arvien vairāk attā-

linās no Romas mantojuma tai ziņā, ka arvien vairāk

mazina vecāku varas iespaidu uz mantiskām attiecībām.

No otras puses
modernās tiesības cenšas atzīt, ka taga-

dējā ātrā dzīve ierauj tiesiskā apgrozījumā nepilngadīgos.
Ar visu to rēķinājies mūsu jaunais CL. un centies radīt

šai ziņā normas, kas atbilstu mūslaiku dzīves prasībām.
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TĒZES.

I. Romiešu tiesības sākumā vispār nepielaida,

ka zem vecāku varas esošiem bērniem kaut kas piederētu.

11. Tālāka attīstības gaita Roma radās bērnu brī-

vās mantas institūts.

111. Arī Vācijas, Šveices un Francijas likumi pa-

zīst bērnu brīvo mantu.

IV. Tikai Anglijas likumiem apskatītais institūts

nav pazīstams.

V. Mūsu 1864. g. civillikums pretēji X sēj
I daļai neatļāva ne mazākā mērā nepilngadīgiem rīko

ties par savu mautu.

VI. Grozījušies dzīves apstākļi, salīdzinot ar

1864. g., piespieduši mūsu likumdevēju ar 1935. g.

atzīt šaurās robežās nepilngadīgo patstāvību saimnie-

ciskā laukā.

VII. 1937. g. CL. atbilst visam dzīves prasībām,
ko varētu uzstādīt apskatāmā jautājumā.

VIII. Vienīgi 1937. g. CL. virsraksts virs 190 p.

vairs neatbilst, stingri ņemot, zem šī virsraksta stāvo-

šiem pantiem.
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