
„Augstskola Mājā" Nr. 15

Populāri zinātniskas lekcijas

tiesību un tautsaimniecības zinātnēs.

Romiešu Tiesību vēsture

-rPec lekcijām lasītam Latvijas Universitāte I mac. gada).

1. Lekcija.

I. daļa.

1. Valsts tiesības.

2. Romiešu tiesību avotu vēsture.

3. Romiešu cīvīltiesāšanas process

II daļa.

Atsevišķu tiesisku institūtu vēsture par cīvīlām (pu-
bliskām), jeb privātām tiesībām (Institutiones iuris Ro-

māni).

I daļa.

I Valsts tiesības.

Romiešu valsts tiesības daudzējādā ziņā atšķirās no

tagadējām valsts tiesībām. Arī pate valsts tiesību iz-

pratne te ir savādāka. Romiešu tiesību vēsturē tiek iz-

šķirti sekosi laikmeti jeb periodi. <^ îrfi^
s*^a,
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1) ķēniņu laikmets (ar leģendāru nokrāsu),
2) romiešu republikas (res publica) laikmets,

3) principate (principatus) laikmets un

4) absolūtās monarķijas laikmets.

lepriekš ķēniņu laikmeta apskatīšanas ir vajadzīgs
teikt dažas vispārēja satura piezīmes.

Vispārēja satura piezīmes.
Sirmā senatnē Itāliju apdzīvoja tauta zem nosauku-

ma „Italici"
,

— daļa no indo-ģermaņu, jeb indo-eiropiešu
rāsas. Nav šaubu, ka agrākos laikos „Italici" bija ciešos

sakaros ar helleniešiem (grieķiem), bet, nav zināms, kad

viņi atdalījās no helleniešiem. „Italici" sadalās uz seko-

šām ciltīm.

1) Etruski — īpatnēja tauta, kuru pat nevar nosaukt

par „Italici" šī vārda tiešā nozīmē. Pēc viena zinātnieka

domām viņi ir semiti, turpretim citi zinātnieki to apstrīd.
Ir vairāk pielaižams, ka Etruski ir ieceļojuši no Maz-

Azijas. Māksla pie viņiem bija uzplaukusi, rakstu zīmes

viņiem oriģinālas. Etruski visādā ziņā atzina matriarchatu
mātes tiesības), atšķirībā no patriarchata (tēva tiesībām).

Agrāk matriarchata (mātes tiesību) jēdziens nebija sapro-

tams, bet tagad, pateicoties vācu zinātnieka Bachofena

pētījumiem zem viņām tiek saprastas īpatnējas tiesības,
kuras tiešām sirmā senātnē ir pastāvējušas.

„Italici a
vārda tiešā nozīmē dalās uz a) latīņiem un

umbro-sabeļļiem.
2) Latīņi uz Itāliju pārnāca agrāk par umbro-sabeļ-

ļiem, vēlāk viņi no umbro-sabeļļiem tika atstumti uz Vi-

dus Itāliju (Latium). Romieši pieskaitāmi pie latīņiem
(latini), bet ne pie umbro-sabeļļiem. latīņi apdzīvoja
Vidus Itāliju. Vidus Itālijā Tibrus (TiberJ upei bija šāda

nozīme: uz viņas krastiem tika nodibināta Roma (753. g.

pr. Kr.). Visi latīņi kopā ņemot sastādīja latīņu savie-

nību (jau starptautiska apvienība). Latīņi dzīvodami ap-
vienojās ģintīs, jeb ciltīs. Šīs ciltis bija patstāvīgas, bet

starptautisko tiesību apjomā viņas sastādīja veselu tautu.

Latīņu apvienības priekšgalā atradās Alba-Longai cilts.

Ta tad ne Romai, bet Alba-Longai piederēja noteikšana



3

(hegemonija) par latīņu apvienību. Bet drīz Alba-Longa
savu noteikšanu bija spiesta nodot Romai. Kāpēc —

nav

zināms. Ko saprata zem romiešiem kā latīņu cilts? Ja

iet runa par romiešiem, tad tikai pēc Romas nodibināša-

nas. Pastāv veca leģenda, ka romieši (Romāni) dalījās

uz 3 tribām (tribus):

a) Ramnes (no šejienes tiek atrisināts nosaukums

Romāni).
b) Tities.

c) Luceres.

Bet šī ir tikai leģenda, jo noteiktu dātu par to trūkst.

Pat lielais senātnes pētnieks Mornmsens nevarēja sev iz-

skaidrot šo parādību. Acīmredzot, Ramnes ir galvenā
cilts, no kuras cēlušies romieši.

Senās Romas sabiedriskā iekārta.

Senās Romas sabiedriskā iekārta visumā dibinās uz

sekošiem jēdzieniem: 1) Romiešu ģimene (Familia), 2)
romiešu ģints (gens), romiešu kūrija (curia).

1. Familia.

Familia — bez šaubām ir plašāks jēdziens, nekā

tas, ko tagad saprot zem ģimenes. Zem familia ir jāsa-

prot ne tikai zināms personu skaits, bet arī viņu manta.

Familia priekšgalā stāv pater familias — ģimenes tēvs,

kuram pieder savas ģimenes robežās visas neaprobežota

mājas tēva tiesības. Ģimenes iekšējā dzīvē tiek izšķirtas
3 varas:

1) manus — vīra vara par sievu,

2) patria potestas — ģimenes tēva vara par viņas
locekļiem,

3) dominica potestas — kunga vara par vergu.
Fater familias vispirms pieder dzīvības un nāves tie-

sības par ģimenes locekļiem — ius vitae ac necis, viņam
pieder arī tiesības pārdot padotās personas — ius ven-

dendi, un bez tam arī tiesība pārmācīt — ius castigandi.
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Tādā kārtā ģimenes galvai pieder stingras tiesības —

ius strictum, bet neskatoties uz to, tomēr labi tikumi —

boni mores — stiprā mērā mīkstināja šo ģimenes galvas
varu. Romas republikas beigās patria potestas jau ne-

skaitījās par tādu briesmīgu varu, tā p. p. patvaļīga no-

nāvēšana tika stingri sodīta. Tā jau nebija vairs ius

strictum. Attiecībā no mantības viedokļa — tad bija

pilnīga bērnu un citu atkarība no ģimenes galvas. Man-

tība varēja piederēt tikai vienai pašai ģimenes galvai. Bet

izejot no publisko tiesību viedokļa — filius familias bija

pilnīgi līdztiesīgs ģimenes galvai: viņš varēja būt par kon-

sulu, pretoru un viņam bija arī balsstiesības tautas sa-

pulcēs. Zem romiešu — familia ir jāsaprot arī mantas

kopums, kura piederēja ģimenes galvai. Jau XII tabuļu
likumos ir teikts: „Agnatus proximus familiam habeto",

kas nozīmē, ka mantojumam jeb mantībai ir jāpieder
tuvākam radniekam ne pēc asinsradniecības, bet pēc va-

ras. Ar laiku izveidojās no ģimenes galvas atbrīvošanas

institūts, kas saucās par — emancipatio, tas ir tāds pa-

doto tēva varai personu atbrīvošanās akts.

2. Gens (Romiešu ģints).

Nav šaubu, ka gens agrākos laikos vecā Romā spē-

lēja zināmu politisku lomu. Tikai nav zināms, kā tas iz-

veidojās. Tikai patricieši — gentes habere possunt —,

bet nekādā ziņā uz to nebija tiesības plebējiem — plebs.
Šis izteiciens ir attiecināms uz senāko Romas laikmetu,

kad vēl nebija plebēju. Patriciets skaitījās par romiešu

tautas kodolu, bet plebējs kā piemaisījums parādījās tikai

vēlāk. Bet vēlāk arī blebējiem bija tiesības nodibināt

savas ģintis. Romiešu ģinšu skaits sniedzās līdz 300.

Ģints priekšgalā stāvēja ģints vecākais (romiešu termins

šinī gadījumā iztrūkst). Katrai ģintij bija savs nosau-

kums —

nomen gentilitium. Vispārīgi katram romietim

bija 3 vārdi: 1) Praenomen (vispārīgi vārds), 2) nomen



5

gentilitium, 3) cognomen (nosaukums). I piemēram: Mar-

cus (1), Tulius (2), Cicero (3).
Agrāk gens spēlēja zināmu politisku lomu, bet vēlāk poli-
tiska ģinšu nozīme tiek zaudēta un paliek kā iepriekš ti-

kai par reliģiozu apvienību. Tas izpaužās daudzās attie-

cībās: gens pieder sava dievkalpošana un upurēšana die-

viem (sacra gentilitia) un sava kapsēta (sepulcr gentilitia).
Ģints, ģinšu apvienība spēlē zināmu lomu privātās tie-

sībās, p. piem.: 1) mantošanā un aizbildnībā). Sakarā

ar šo tiek runāts par ģinšu mantību mantošanā un par

ģinšu aizbildnību. Par to jau tiek minēts XII tabuļu li-

kumos: gentiles famliam habento, gentiles tutelamhabento

(familia-mantība; tafe/a-aizbildnība. Atsevišķai ģintij bija

iespējams izdot, it īpaši tai laikā, kad vēl ģints nebija

zaudējusi savu politisku lomu — vispārējus noteikumus

— decreta gentilitia.

3. Curia.

Kūriju skaits sniedzās līdz 30. Kūrijas salasijās kopā
uz comitia curiata. Pēc teikas visu kūriju priekšgalā stā-

vēja curio maximus, bet atsevišķas kūrijas priekšgalā —

curio. Neilgi atpakaļ iznāca prof. Sinaiska darbs franču

valodā: „L'assistē populaire" par senās Romas valsts

iekārtu. Autors pūlās pierādīt, ka gens vecā Romā nespē-
lēja nekādu politisku lomu, bet tikai curia, pēc vina do-

mām, bija vienīgs svarīgs politiskās varas faktors. (Šī hipo-
tēze nav pilnīgi pierādīta).

Senās Romas valsts iekārta

1. Ķēniņu laikmets.

Rex bija līdzība ar Romas pater familias. Viņam

bija patriarcha īpašības. Visādā ziņā rex no iesākuma

Šinī laikmetā spēlēja lomu 3 valsts varas elementi:

a) Romas ķēniņš — rex, b) Romas senāts — senātus,

c) Romas tautas sapulce - curiata.

A. Rex.
_
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piederēja neaprobežota vara. Viņš patriarchāls valdnieks

attiecībā par tautu. Vai viņam piederēja arī likumdoša-

nas vara — ir strīdus jautājums. Daži zinātnieki saka,

ka rex piederēja likumdošanas vara. Kā pierādījumam

par to viņš pieved tā saucamos leges regiae, bet šis argu-
ments ir nedrošš, leges regiae nav likumi vārda tiešā no-

zīmē. Ir ticams, ka rex nepiederēja likumdošanas vara,

viņš varēja izdot likumus tikai kopīgi ar tautu. Tomēr rex

piederēja likumu ierosināšana, jeb iniciatīve. Rex varēja
izdot noteikumus — edicta, bet tādiem noteikumiem ne-

bija nekas kopējs ar likumu, jo edicta nav rex. Rex

piedērēja imperium — militārā un cīvīlā vara pilnā šī

vārda nozīmē. Viņš ir kara vadonis un karaspēku virs-

pavēlnieks kara laikā. Viņš ir arī galvenais tiesnesis, it

īpaši kriminālās lietās. Nav noskaidrots — vai rex piede-

rēja arī cīvīlā jurisdikcija. Ir pieņemams, ka viņam no

iesākuma piederēja kriminālā, bet ne cīvīlā jurisdikcija.

Pirmatnējai tautai kriminālā tiesāšanās kārtība jeb process

bija jau pazīstams, bet cīvīlo tiesību jēdziens radāsvēlāk—

posterius. Cīvīlie strīdi bija iespējami, bet jēdziens „cīvīlā

jurisdikcija" bija vēl nepazīstams. Bet rex kā šķīrējtiesnesis

bija iespējams. Nav zināms arī — vai rex tika iecelts, jeb
ievēlēts. Itāliešu zinātnieks Durantis saka, ka romiešu rex

tika ievēlēts no tautas, bet tas nav pierādīts. Ir vairāk

ticams, ka rex tika iecelts, un pie tam sekošā kārtā: pēc

rex nāves sanāca senāts un nozīmēja vienu senatoru —

interrex ar to nolūku, lai viņš 3 dienu laikā ieceltu jaunu

rex\ bet ja šinī laikā iecelšana nenotika, tad tika ievēlēts

cits interrex uz tiem pašiem noteikumiem. Ir arī domas,

ka rex kriminālā jurisdikcija bija aprobežota ar institūtu—

provocatio ad populum. Ir arī jāpiezīmē, ka ķēniņu laik-

metā tauta nespēlēja tik lielu lomu, kā pats rex, un tāpēc

provocatio ad populum ir visādā ziņā jāatnes uz vēlāko

republikānisko laikmetu.

B. Senatus.

Romiešu senāts pastāvēja jau ķēniņu laikmetā. lesā-

kumā senātus sastāvēja no 100 senatoriem, bet vēlāk no
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300. Senatores — romiešu tautas godā turētie vecākie pil-

soņi. Senātus tiek sasaukts no rex viņš arī ir senātus

priekšsēdētājs. No iesākuma senātus izpildīja tikai padom-

devēja institūta funkcijas. Rex varēja arī pēc savas vēlē-

šanās atkāpties no senātus padomiem. Tomēr ir jāpie-

ņem, ka tādam senātus padomam — senātus consultum,

jeb — auctoritas patrum — bija liela nozīme, tā kā tikai

retos gadījumos rex no tiem atkāpās.

C. Comita curiata.

Romiešu tautas sapulce saucās par kūriju sapulci —

Comitia curiata, ja uz viņu salasijās visas 30 kūrijas. Sa-

pulcē balsoja pēc kūrijām —curiatim, jeb arī pēc galvām —

viritim. Senā Romā tauta pieņēma jeb noraidīja rex lē-

mumu sekošā kārtā: rex griezās pie tautas un sacīja:

„
Wenitis jubeatis, quirites? Rogo vos, quirltes!" Uz to

populus atbildēja: „Uti rogas! 1" (positīva atbilde), jeb arī:

„Antiquo
v

(negatīva atbilde —■ pa vecam).

Institūta rei publicae Romana.

Klientellas institūts.

Tas kas stājās zem otra aizsardzības, tiek saukts par
klientu — cliens (no cluere — paklausīt). Tas, zem kura

aizsardzības stājās cliens, tiek saukts par patronus. Par

patronu varēja būt tikai patriciets, kas piederēja pie zinā-

mas ģints. Klientellas institūts tiek izskaidrots ar to, ka

pirmā laikā pēc Romas nodibināšanas valsts bija vāja un

tāpēc klientella radās dabīgi priekš vājāko aizsardzības.

Klientella nodibinājās trijādos ceļos: 1) caur applicatio,
2) caur deditio, 3) caur verga manumissio.

1) Applicatio — ir brīvprātīgs akts, ar kuru cliens

nostājās zem patrona aizsardzības.

2) Deditio — klienta padošanās akts piespiedu
kārtībā.

3) Manumissio — verga brīvībā atlaišanas akts, bet
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ar to pašu vergs nonāca zem patrona varas un palika par

klientu.

Klientella ir dibināta uz fides — labas gribas un

ticības. Viss atkarājās no labas ticības, bet ne no tiesī-

bām: „m fidem se esse; m fidem se dedere". Patronam

pienākās savu klientu aizsargāt un it īpaši aizstāvēt viņu
tiesā. Klients dabūn arī sava patrona nomen gentilitium.
Klients ņem dalību arī zināmas ģints kultā. Bieži klients

dabūn zemes gabalu lietošanā bez rentes līdz pieprasī-
jumam, kas saucās par precarium. Romiešu valsts beigās
klientella atkrīt. XII tabuļu likumos ir teikts: „patronus si

clienti frandem faceret (feceret) sacer esto". tas nozīmē,

ka patrons, kas pārkāpis savas tīri morāliskos pienākumus
attiecībā pret savu klientu, tiek izslēgts no romiešu sa-

biedrības un katrs var viņu bez soda nonāvēt. Šis romie-

šu sacērtas institūts bez šaubām ir radniecīgs ar seno

ģermāņu Friedlosigkeit. Te ir jāsaprot pienākumu neievē-

rošana no patrona puses. Bet kas attiecas par pienākumu

pārkāpšanu no klienta puses, tad par to XII tabulu likumi

klusē. Tas norāda uz to, ka klients bija tik nepatstāvīgs

un atkarīgs no patrona, ka pēdējais varēja to tiesāt ar

savu mājas tiesu pēc personīgiem ieskatiem. Attiecībā uz

cliens pastāvēja indicium domesticum, zem tās jāsaprot

vispirms disciplināra vara, un bez tam viņa satur sevī

krimināltiesiskās funkcijas. Bez tam klientam ir jāseko

patronam līdz karā un jāpalīdz ar pakalpojumiem —

operae. Ja patrons ir nonācis materiālā trūkumā, tad kli-

entam viņam ir jāpalīdz pēc iespējas un vajadzības.

Patronāta institūts (patronatus).

Parādījās vēlākos laikos. Viņš atgādina seno romie-

šu klientellu. Patronāts — tā ir bijušā kunga vara par
atlaisto no verdzības, jeb vergu.
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„Augstskola Mājā" Nr. 16.

Populāri zinātniskas lekcijas

tiesību un tautsaimniecības zinātnēs.

Romiešu Tiesību vēsture.

(Pec lekcijām lasītam Latvijas Universitāte I mac. gada).

2. Lekcija.

Plebēju institūts —Plebs.

Kas attiecas uz Plebs (ari plebes) izcelšanos, tad šis

jautājums ir komplicēts un strīdigs. (XIX g. simteņa bei-

gās iznāca zinātnieka Bindera darbs, kurš, neskatoties uz

visām pūlēm, nevarēja pietiekoši šo jautājumu izskaidrot).
Ir vairākas domas par plebs izcelšanos, Vieni zināt-

nieki domā, ka 1) plebs — Romas īstie iedzīvotāji, bet

tas laikam gan nebūs pareizi, jo par to romiešu rakstnie-

ki nekā nerunā, 2) vairāk ir ticama hipotēze, kas norāda

uz to, ka plebs — ieceļotāji no Romas kaimiņu apvienī-
bām. Tikai tā var izskaidrot, ka patricieši un plebēji ir

radniecīgi savā starpā, bet ne svešnieki (plebēji arī ir

latīni). Tomēr plebs stāvoklis nav vienāds ar patriciešu

stāvokli; viņi nav cives, bet tikai incola — iedzīvotāji.
Tādā kārtā plebējiem nav publiskas tiesības. No iesāku-

ma plebējiem nebija nekādas tiesības un pienākumi. Vi-
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ņi arī neņēma dalību comitia curiata. Tomēr VI Romas

ķēniņš Serwins Tullius ieveda reformu, kurai par mērķi

bija sprausta patriciešu un plebēju publisko tiesību no-

līdzināšana. Šī reforma, kā redzams, dāvā plebējiem Ro-

mas pilsonību. Lai gan no sākuma plebēji publisko tie-

sību (ius publicum) laukā neņēma nekādu dalību, tad

tomēr starp patriciešiem un plebējiem pastāvēja, ievērojot

viņu radniecību, ius commercii — privātās jeb cīvīlās tie-

sības senā Romā. Bez Romas tiesībām pastāvēja vēl vis-

pārējas latīņu tiesības, kuras attiecās uz visiem latīņiem

(p. p. senais emancipatio institūts). Tā tad no sākuma

starp patriciešiem un plebējiem privāto tiesību laukā pas-

tāvēja zināma vienlīdzība. Bet izņēmums tomēr bija: ple-

bēji nedrīkstēja slēgt laulības ar patriciešiem (ius connubii),

pie tā paša viedokļa pieturās arī XII tabulu likumi. To-

mēr neilgi pēc XII tabulu likumu izdošanas tika izdots

republikas likums — lex Canulea, saskaņā ar kuru laulī-

bas starp patriciešiem un plebējiem tik atļautas.

2. Romas republikas laikmets.

Romas republikas laikmeta pirmā vietā nostādīta

Romas tauta — populus Romānus. Pa laikam viņa sau-

cās arī guirites (šī vārda izcelšanās nav noskaidrota). Po-

pulus Romānus tiek piedota personība, jeb pareizāki —

personības tiesības. (Termins «juridiska persona" ir ie-

vests dēļ atšķirības no termina «fiziska persona"). Popu-
lus Romānus sastādās no personu, jeb labākā gadījumā
no pilsoņu apvienības. Populus Romānus pieder dažāda

haraktera tiesības; p. p. īpašuma tiesības, ager publicus.

Viņam pieder arī vergi — servi publici v. t. t Var izcel-

ties strīdi starp populus Romānus un atsevišķiem Romas

pilsoņiem, bet tādi strīdi tiek izšķirti administratīvās justī-

cijas ceļā — cognitio extra ordinem, jeb extraordinaria

cognitio. Romas tautai var piedot tautas suverenitātes

jēdzienu, t. i. patstāvīgas tautas. Šī suverenitāte saucās

majestas populi Romāni. Nevienam nav tiesības aizskārt

šo suverenitāti, bet Romas] republikas beigās par tādu
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aizskāršanu draudēja pat liels sods — crimen laesve ma-

jestatis. Kas aizskāra Romas maģistrātus, tas caur to

pašu aizskāra populus Romānus.

Romas republikas valsts iekārta

Romas republikas laikā valsts priekšgalā atradās

divi konsuli, no sākuma viņi tika dēvēti par iudices, prae-

tores, bet vēlāk consulos. Viņi drusku atgādina Romas

ķēniņu, bet viņu vara ir vairāk aprobežota. Romas repu-
blikas laikmetā parādās starpība starp maģistrātus publi-

cus populi Romāni un sacerdos publicus populi Romāni

(laicīga vara tiek atdalīta no garīgās). Varbūt no paša
Romas republikas sākuma konsuls bija aprobežots ne

tikai finansiālā pārvaldīšanā, bet arī jurisdikcijā (iurisdic-

tio). Finansiālā pārvaldīšanā konsula vara tika aprobe-
žota no kvestora — guaestor urbanus, jeb quaestor aera-

rius. Pēdējais glabāja valsts kases (aerarium populi

Romāni) atslēgas. Konsulam bez kvestora piekrišanas

nebija tiesības rīkoties ar Romas tautas naudu — pecunia
populi Romāni. Konsulam piederēja divējāda veida ju-

risdikcija:

1) Jurisdictio — kriminālās lietās un

2)
„

— cīvīlās lietās

1. Jurisdictio kriminālās lietās tika aprobežota ar

institūtu — provocatio ad populum. Tā p. p. ja kāds

cilvēks bija notiesāts uz nāvi, tad viņam bija tiesības

apelēt pie Romas tautas. Par to jau tiek runāts XII ta-

bulu iikumos. XII tabulu likumos ir paredzēts, ka Romas

pilsonim ir tiesība apelēt pie centuriju tautas sapulces —

comitatus maximus.

2) Jurisdictio cīvīlās lietās jau no paša Romas repu-
blikas sākuma konsulam nepiederēja visā pilnībā, jo kon-

sulam nebija tiesības taisīt tiesas spriedumus. Priekš tā

tika nozīmēti zvērināti tiesneši (unus iudex — viens ties-

nesis) un dažādas tiesu kolēģijas. Bez tam konsula

vara principiāli tiek aprobežota pašā Romā, turpretīm
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ārpus Romas pilsētas konsula vara ir vairāk, jeb mazāk

neaprobežota. Tāpēc ir jāizšķir konsula vara pašā Romā

{imperium domi) no imoerium militae. Bez tam abi kon-

suli viens otru ierobežo ar to, ka katram konsulam attie-

cībā pret otru pieder ius intercedendi, tas nozīmē ka kat-

ram konsulam attiecībā pret otru pieder aizlieguma tie-

sības — ius prohibendi; dažreiz pat dekrēta kasācijas tie-

sības. lus prohibendi pastāv iekš tam, ka katra konsula

darbība var tikt apturēta no otra konsula. Dekrēts pat
kurš jau stājās likumīgā spēkā, var tikt atmainīts nevis

dekrēta apturēšanas, bet gan kasācijas ceļā. No sākuma

ius intercedendi piederēja tikai konsuliem, bet vēlāk šīs

tiesības tika paplašinātas. Vēlāk konsuli ar nosaukumu

maģistrātus operēja vārda plašā nozīmē. Konsuli no

iesākuma tika saukti par iudices, praetores, pēc tam par
consules. Kā mobilizācija, tā arī virspavēlniecība par

karaspēku piederēja konsulam. Vēlāk kareivju iesaukšanā

konsula varu aprobežoja senāts. Romas republikas bei-

gās, Sullas laikā, konsulam vairs nepiederēja virspavēl-
niecība par karaspēku. Konsula vara ilga vienu gadu.
Pēc gada notecēšanas konsulam vajadzēja dot norēķinu

par savu darbību. Viņa amats ir goda un atalgojumu

viņš nekādu nesaņem. Konsula vara saucās par impe-
rium. Bez jurisdikcijas konsulam piederēja arī policijas
vara — coercitio. Kā coercitio, tā arī jurisdictio sastāda

daļu no imperium.
Coercitio sadalās uz 4 daļām, jeb 4 tiesībām:

1. m ius vocatio — pilsoņu izaicināšana uz tiesu,

2. prahensio aizturēšana, arests,

3. multatio — naudas soda uzlikšana,
4. pignoris capiro — ķīla ņemšana.
(Ir vajadzīgs vienādi atšķirt „multa" no „poena".
Konsulam ir tiesība pielietot minētos spaidu līdzek-

ļus visos gadījumos, ja Romas pilsonis ir nepaklausīgs,

jeb ietiepīgs. Ar laiku konsula vara maz pamazām tika

aprobežota caur to, ka viena pēc otras tiesības atdalījās
no konsula varas un pārgāja uz atsevišķām maģistratū-
rām. Tādā kārtā radās vesela rinda maģistratūru. Blakus
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kvesturai nodibinājās praetura, censura, etc. Saskaņā ar

lex Licinia Sextia tika iecelts pirmais pretors (viņi bija
divi). Šis likums tika izdots 387. g. ab urbe condita —

(skaitot no Romas dibināšanas), ftr lex Licinia Sextia,

bez praetores, tiek izcelti arī aediles corules, kuri nav jā-
samaina ar plebēju ediliem, kādi pastāvēja jau agrāk.
Bez tam šis likums noteica, ka: 1) neviens pilsonis ne-

drīkst no kopīgā valsts lauka lietot vairāk par 500 juge-
riem (1 jugers =

apm. 2520 kv. m.) un kopīgās ganībās
ganīt vairāk par 100 liellopiem un 500 sīklopiem; 2) no

plebēju parādiem atvelkams tas, kas nomaksāts kā pro-

centi, bet pārējā parāda summa nomaksājama 3 gados,

ikgadus viena trešdaļa, un 3) viens no 2 konsuliem izvē-

lams no plebēju kārtas. Censores ir maģistrāti, kuri no-

teica pilsoņu cenšu — cenšus populi Romāni. No sā-

kuma visas maģistratūras ieņēma tikai patricieši (tas at-

tiecās uz to laiku, kad šķiru cīņa starp plebējiem un

patriciešiem vēl nebija nobeigta). Pēc šķiru cīņas izbeig-
šanās Romas maģistratūras varēja ieņemt līdzīgi patricie-
šiem arī personas, kas bija cēlūšās no plebējiem. Ar

laiku Romā izveidojās:
1. maģistratūras kompetences jēdziens,
2.

„ vispārējs „

Tika izšķirts:

1) magistratuts cum imperio, un

2)
„

sine

Pēdējiem piederēja tikai potestas, bet ne imperium;

p. p. censoram bija tikai potestas. Bez tam tika izšķirts:

maģistrātus patricii un maģistrātus plebei atkarībā no tā,

kufš no viņiem bija amatā. Tālāk tika izšķirts: maģistrā-
tus maiores un maģistrātus minores. Kā jau tika runāts,

tad no sākuma maģistratūras varēja ieņemt tikai patri-
cieši, bet vēlāk arī plebēji. Pēc tam nodibinās kvalifikā-

cija, kuru normē lex Villia. Šis likums paredz sekošo:

1) tiek nodibināts certus ordo magistratuum, maģistratū-
ras var tikt ieņemtas tikai pakāpeniski, sākot ar kvesturu
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un beidzot ar konsulātu, 2) priekš kvesturas ieņemšanas
ir vajadzīgs būt 10 gadus ilgam dienesta stāžam Romas

armijā, 3) starp katru maģistratūru ir vajadzīgs būt 2 ga-

dus ilgam starplaikam — biennis ac interuallo. Tomēr

Romas republikas beigās lex Villia tiek atcelts un viņa
vietā tiek izdots otrs likums: lex Cornelia dc magistrati-
bus. Šis likums paredz zināmu vecumu:

Priekš kvestora ir vajadzīgs būt 30 un vairāk gadu
vecam.

Priekš pretora ir vajadzīgs būt 40 un vairāk gadu
vecam.

Priekš konsula ir vajadzīgs būt 42 un vairāk gadu
vecam.

ftr laiku jēdziens par ius intercedendi paplašinājās,
t. i, ius intercedendi piederēja par maiorvepotestas (līdzīga,
jeb pat augstāka vara). Maģistratūrām bija zināmas ārē-

jās goda zīmes, p. p. acdiles corules bija sella curulis

(krēsls no ziloņkaula, bet bez atsveltiņa). Bez tam bija

«toga praetexta» un togapurpurea» . Maģistrātam ārpus Ro-

mas bija „togapurpurea
v (nav jāsamaina „toga" ar „tunica".

Toga -— ārējais uzvalks un tunica — apakšdrēbes). Toga

praetexta nēsāja pašā Romā un tā pastāvēja no balta

audekla ar purpurkrāsas iekantējumiem. Kā varas sim-

bols konsulam bija virgae — žagari un secures — kaplis.

Diktatūra.

Diktātoram ir līdzība ar Romas ķēniņu. Ar diktā-

tūru tiek atdzīvināta ķēniņu vara. Zem diktātūras jāsa-
prot neaprobežota laicīga vara (izņemot ķēniņu garīgās

funkcijas). Diktātūras laikā provocatio ad populum zaudē

nozīmi. Justicijas funkcijas diktātūras laikā tiek aptu-
rētas. Par diktatūras laiku valsts priekšgalā atrodas tikai

viens diktātors. Viņš netiek izvēlēts no tautas, bet tiek

nozīmēts no viena konsula (diktatorem dičere). Priekš tam

allaž tiek izdots senātus consultum ultimum, t. i. senāts

no savas puses konstatē ārkārtējas briesmas priekš valsts
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un griežas ar brīdinājumu pie konsuliem sekošā kārtā:

„Caveant consules ne cuid dc trimenti capiat res publica».
(Lai konsuli sargās, ka valsts necieš zaudējumus). Pama-

tojoties uz šādu senātus consultum, viens no konsuliem

nozīmē diktātoru. Diktātora vara izbeidzās ar briesmu

beigām, jeb arī viņš tiek iecelts uz 6 mēnešu ilgu laiku.

Diktātora palīgs — magister equitus. Viņš tiek iecelts no

paša diktātora.

Praetura.

Romas pretoram pieder jurisdikcija cīvīlās lietās.

Praetor urbanus, jeb praetor qui ius dicit inter cives, tiek

iecelts saskaņā ar lex Licinia Sextia (387. g. ab urbe

cond.). Vēlāk, sākot ar 512. g. ab urbe cond. tiek iecelts

otrs pretors — praetor peregrinus, jeb praetor qui ius di-

cit inter peregrinos et cives (peregrinus — sveštautībnieks).
Abi pretori ir viens no otra neatkarīgi un viņiem nav ius

intercedendi. Lai gan abi pretori ius facere non possunt,
tad tomēr viņi var radīt jaunus aizsardzības līdzekļus,

galvenā kārtā — actiones — cīvīlās prasības, jeb prasību
formulas. Konsula prombūtnē praetor urbanus ieņem

viņa vietu. (Konsula miršanas gadījumā pretors saka

svinīgu runu un ieņem viņa vietu). Romas republikas
beigās pretoru skaits palielinājās. Tas izskaidrojams caur

to, ka tanī laikā tika nodibinātas tā saucamās questiones
perpetuae — zvērināto tiesas kriminālās lietās, priekš ka

tika iecelti pretori kā šo tiesu priekšsēdētāji. Ir vajadzīgs
atzīmēt, ka no tā momenta, kad Roma pievienoja dau-

dzas provinces, tad uz šīm provincēm kā pārvaldnieki tika

sūtīti pretori.

Questores.

Kvestori tiek izšķirti Romā, varbūt no pašas Romas

republikas sākuma, uz:
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1. guestores urbani, jeb aerarii, un

2.
„

parricidii.

Pirmie pārzin finanses, otriem ir jāizmeklē nozie-

gumi, pie kam viņi ir ne tikai izmeklēšanas tiesneši, bet

viņi taisa arī tiesas spriedumus. Romas republikas bei-

gās kvestoru skaits palielinājās, jo katrs provinces pār-
valdnieks varēja turēt pie sevīm kvestoru. Sullas laikā

kvestoru bija 20, saskaņā ar lex Cornetia dc viginti que-
storibus.

Censores.

Censoīi noteica cenzu. Šis cenzs tiek ievests divē-

jādos nolūkos.

1. priekš tautas skaitīšanas un

2.
„ Romas pilsoņu mantas.

No sākuma cenzu noteica paši konsuli, bet diezgan

agri viņi bija spiesti nodot cenzu sevišķām personām —

duoriri censori agendo. Šie maģistrāti, saprotams, bija
Romas censoru priekšteči. Pirmie censori parādījās 311. g.
ab. urbe cond.
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AugstskolaMājā" Nr. 17.

Populāri zinātniskas lekcijas

tiesību un tautsaimniecības zinātnēs.

Romiešu Tiesību vēsture.

3. lekcija.

Censora funkcijas

\. Cenza noteikšana.

2. Sabiedrisko zemju pārvaldīšana (ager publicus).
3. Rūpes par sabiedriskām būvēm.

4. Izdeva pa maksu nodokļu piedzīšanu (publicani
— personas, kuras nopirka no valsts tiesības piedzīt no-

dokļus).
5. Goda tiesa par Romas pilsoņiem, jo censori no-

vēroja Romas sabiedrībā labos tikumus (regimen morum).

Vajadzības gadījumā censors izteica piezīmi {nota censoņa).
Romas pilsoņiem viņu sliktās uzvešanās dēļ. Tāda nota

censoņa satur nopaļājumu (infamia). Tomēr mums nav

tik daudz dātu, lai pietiekoši apgaismotu censora praksi
attiecībā uz šo jautājumu. Tiesību avotos tiek minēti trīs

tādi gadījumi:
1) Tādu un tādu pilsoņu pārvešana no lauku tribām

(tribus rusticae) uz pilsētas tribām (tribus urbania).
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2) Attiecībā uz romas kavalēriju censors dod padomu
jātniekam nolikt jātnieka pienākumus (vende equum).

3) Attiecībā uz Romas senātoriem — pēdējos varēja
censori izslēgt no senāta. Laikpalaikam censori pārbau-

dīja senātoru sarakstus un necienīgus izslēdza no senāta.

Šīs tiesības spēlēja lielu lomu Romas valsts vēsturē.

Kāds likums stingri prasīja noteiktu laiku priekš censuras.

Līdz šī likuma izdošanai censori varēja būt pie varas 5

jeb 4 gadus. Tomēr lex Aemilia noteica, ka censori

drīkst būt pie varas ne ilgāk par pusotra gada (maksi-
mālais laiks).

Aediles.

Plebēju edili parādījās agrāk kā kurvju edili. Ediļu
iestādes skaitās par tribūnu palīgiem. Plebējiem nebija
tiesības uz maģistratūru. Kuruļu ediļiem bija sella curu-

lis. Viņi tāpat kā pretori tika iecelti saskaņā ar lex Lici-

nia Sextia (3?7. g. ab urbe cond.J. Kā kuruļu, tā arī

plebēju ediļiem piederēja vesela rinda polīcijas funk-

ciju :

1. Cura urbis -— Romas apsardzība; rūpes par sa-

biedriskās iekārtas (kārtības) ievērošanu un par pilsētas
tīrības ievērošanu.

2. Rūpes par tautas izpriecām (cura ludorum), kurā

ietilpa sabiedrisko spēļu orgānizēšana.
3 Sekot Romas tirgiem.

Kuruļu edilu speciālā jūrisdikcijā ietilpa:
1. Uzraudzība par teātri.

2. Uzraudzība par prostituētām sievietēm.

3. Grāmatu censūra. Romā ne visas grāmatas tika

atļautas, — aizliegtas tika māģijas un burvības grāmatas,

pat matemātikas. Šīs grāmatas — libri prohibiti — viņas

sadedzināja.

Tribuni plebis.

Tribūni plebis skaitījās par plebeju aizstāvjiem. Viņi

aizsargāja plebējus no patriciešu pārestībām. Viņiem nav
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imperium, bet gan potestas (Tribunitia potestas). Tribūni

plebis papriekšu bija 2, bet vēlāk viņu skaits palielinājās
līdz 10. Viņi neskaitījās par maģistrātiem un viņiem ne-

bija arī sella curulis, bet gan subsellium (beņķītis). Tri-

būni plebis tika izvēlēti no concilium plebis. Pirmie tri-

būni plebis tika izvēlēti 283. g. ab urbe condita. Viņu
vara (tribunitia potestas) pastāvēja vienkāršā palīdzības

sniegšanā plebējiem (auzilii latio). Tomēr liela nozīme

bija viņu veto tiesībām, šīs, tiesības bija plašākas, kā ma-

ģistrātu ius intercedendi, tāpēc ka viņas bija vērstas ne

tikai pret maģistrātu rīkojumiem, bet arī pret tautas sa-

pulču un senāta nolēmumiem. No sākuma tribūni plebis

nebija tiesības piedalīties senātā, bet vēlāk viņi varēja

stāvēt pie senāta durvīm. Saskaņā ar lex Atinia, viņi

varēja tikt izvēlēti par senātoriem senātā.

Šķiru cīņa.

Šī cīņa tika vesta starp patriciešiem un plebējiem

dēļ maģistratūrām. Viņā var atzīmēt šādus posmus:

1. Pirmais šķiru cīņu posms beidzās ar plebēju tie-

sību iegūšanu vēlēt savus tribūni plebis (283. g. ab. v. c).
2. Otrs posms atšķiras ar sevišķu tribunu-tribuni

militum consulari potestate — iecelšanu. Tie nebija kon-

suli, bet maģistrāti, kuriem bija zināma līdzība ar konsu-

liem. Konsula vara bija pieejama tikai patriciešiem; tri-

būni militum pieejama visiem. Sī bija pirmā maģistratūra,
kura bija pieejama plebējiem.

3. Trešais posms — lex Licinia Sextia. Šis likums

noteica, ka visādā ziņā vienam no konsuļiem vajadzēja
būt no plebējiem; bet šis likums netika ievests dzīvē

tūliņ. Vēl pagāja 25 gadi, kamēr viens no konsuliem

tika izvēlēts no plebējiem. No šī laika šis likums tika

piemērots praksē.
4. Lex Hortensia nosaka: „ut quod plebs iussisset,

populum teneret", tas nozīmē to, ko plebēji nolēma, pa-

liek spēkā priekš visas tautas, arī priekš patriciešiem.
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Agrāk plebiscits bija spēkā priekš patriciešiem tikai pēc

viņa apstiprināšanas no Senāta.

5. Lex Ogulnia priekšā raksta, -lai arī priesteru
amati tiktu dalīti līdzīgi starp plebējiem un patriciešiem.

Paceļas jautājums — vai Roma pēc šķiru cīņu izbeigša-
nās skaitījās par tīru dēmokrātiju, jeb nē? Uz to ir grūti
atbildēt. Patriciešiem bija tādas pat tiesības, kādas vi-

ņiem piederēja agrāk. Roma pēc šķiru cīņas bija valsts,
kurā aristokrātija sajaukta ar dēmokrātiju.

Tribas.

lepriekš runa bija par cilts tribām, tagad apskatīsim
territoriālās tribas. Šīs tribas ir territoriāli apgabali, kuri

sadalījās uz: 1) tribus urbanae un 2) tribus rusticae.

Pilsētu tribas no paša sākuma bija 4 (quattuor tri-

bus urbanae). Lauku tribas no sākuma bija 17, bet

vēlāk šis skaitlis palielinājās līdz 31. Ar Romas valsts

palielināšanos palielinājās arī lauku tribu skaits (31). Visā

visumā Romā pastāvē.a 35 tribas un šis skaitlis neizmai-

nījās līdz pašām Romas beigām. Paceļas jautājums —

uz kā dibinājās triba kā tāda? Agrāk ārpus Romas zem-

kopība bija tribu pamats, bet pašā Romā — mājas. Ar

laiku tas drusku izmainījās: ne tikai zemkopība un mājas

noderēja tribām par pamātu, bet arī katra manta, kā ku-

stāma, tā nekustāma. Šī reforma tiek saistīta ar censora

Appius Claudius Caecus vārdu, no kura laika tribas pa-
matos tiek uzskatīta manta kā tāda.

Centūriālā iekārta.

Kā teika stāsta, tad sestā Romas ķēniņa Servija

Tullija laikā tika izvesta liela reforma plebēju un patriciju
tiesību salīdzināšanā attiecībā uz tautas sapulci. No šī

laika centūriju tautas sapulcē ņēma dalību kā patricieši,
tā arī plebēji. Tādā kārtā no šī laika plebēji tika par

cives Romāni. Centūriālā iekārta tāpēc tā saucās, ka
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Romas tauta dalījās uz centūrijām. Ir pielaižams, ka no

sākuma centūrijām -bija tīri militārs raksturs.

Centūriālā iekārta izšķīra: seniores et iuniores (vecie
un jaunie). Bija paredzēts zināms vecums: pilsoņi līdz

46 gadiem skaitījās par iuniores, turpretim pilsoņi, kuri

sasnieguši 46 gadus un vecāki, skaitījās par seniores. Viņu
militārais raksturs izpaudās iekš tā, ka iuniores nesa kara

dienestu un ņēma dalību gājienos; seniores skaitījās re-

zervē, viņi sastādīja cietokšņos garnizonus. Tāda sadalīšana

pastāvēja visās 5 klasēs, kuras tiek minētas centūriālā

iekārtā. Centūriālā iekārta pazīst arī muzikantus, kuri, kā

zināms, spēlē svarīgu lomu karaspēkā, pacilājot to gara

stāvokli. Muzikanti bija divējādi:
1. tubicines — trompetāji, un

2. cornicines — radzinieki.

Centūriju tautas sapulce nenotika Romā, bet ārpus
Romas — uz Marsa laukuma (Campus Mariii), kur kara-

spēks vingrinājās kara mākslā. Karaspēks visu laiku atra-

dās ārpus Romas. Tomēr agrākais centūriālās iekārtas

militārais raksturs ar laiku izzuda un centūriālā tautas

sapulce pieņēma tīri politisku nokrāsu; kad tas notika —

nav zināms. Kas attiecās uz pašu nosaukumu centurii,

tad šim terminam arī ir militārs raksturs un līdzīgs ar

seno ģermāņu Hunderschaft. Bija pavisam 193 centu-

rijas. Centūriālā iekārta dalījās uz 5 klasēm: 1 klasē bija
80 centūrijas, II — 20 centūrijas, 111 — 20 centūrijas, IV —

20 centūrijas, V — 30 centūrijas. Bez tam pastāvēja 18

kavaleristu centūrijas. No šim 18 jātnieku centūrijām
sevišķi atdalījās 6-sex suffraria. Šīm centūrijām piemita
viena savādība: viņas sastāvēja tikai no patriciešiem. Tālāk

pastāvēja 5 papildu centūrijas: 2 muzikantu centūrijas
centuria tubicinum et cornicinum, 2 amatnieku centūrijas:
centuria fabrorum ferrariorum et tignariorum, — pirmie

sapieri, pa daļai artilēristi, otrie — būvamatnieki. Arī šis

apstāklis aizrāda uz centūriālās iekārtas militāro nokrāsu.

Piektā papildu centūrija spēlēja lielu lomu. Kā viņa sau-

cās — ir strīdus jautājums. Vieni zinātnieki saka, ka tā

sastāvēja no inermes, t. i. no neapbruņotiem, bet tas nav
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tīri pareizi, jo arī viņus kara gadījumā apbruņoja. Pie

citiem rakstniekiem mēs atrodam nosaukumus proletarii
et capite cenši, tas izskaidrojams ar to, ka centūriālā

iekārta dibinājās uz tā saucāmo timokratiju (grieķiski:
timo — cenzs un crateo — pārvaldu) kurai par pamatu
bija mantas cenzs. Mantas cenza pamatos atradās zemko-

pība. Proletarius (no latīņu — proferre) ir tas, kam nav

ne graša naudas, bet daudz bērnu. Vajadzības gadījumā
arī viņi tika iesaukti.

Attiecīgais cenzs katrai no 5 klasēm tika noteikts

sekošā kārtā:

I klases pilsoņi bija tie, kuriem piederēja ne mazāk

par 20 jugeru zemes.

II klases pilsoņi bija tie, kuriem piederēja ne mazāk

par 15 jugeru zemes.

111 klases pilsoņi bija tie, kuriem piederēja ne mazāk

par 10 jugeru zemes.

IV klases pilsoņi bija tie, kuriem piederēja ne mazāk

par 5 jugeru zemes.

V klases pilsoņi bija tie, kuriem piederēja ne mazāk

par 2,5 jugeru zemes.

Zemes lieluma cenzs vēlāk tika apmainīts pret īpa-
šumu cenzu. Pēc tam, kad Romā tika ievesta naudas

sistēma, īpašums tika novērtēts vara naudā, kuras vienība

saucās par ass. Te jāizšķir 2 laikmeti:

I laikmets — pilnsvarinā ass,

II laikmets — nepilnsvarinā ass.

Pilnsvarinā ass laikmets bija iepriekš nepilnsvarinā.
Tādā kārtā priekš 5 klasēm bija nolikts sekošs īpašuma
vērtības cenzs, aprēķināts ass:

Pilnsvarinais ass.

I klase — 20.000.

II klase — 15.000.

111 klase — 10.000.

IV klase — 5.000.

V klase — 2.500.
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Nepilnsvarinais ass.

I klase — 100.000.

II klase — 75.000.

111 klase — 50.000.

IV klase — 25.000.

V klase — 11.000 (jeb 12.500).

Tas izskaidrojams ar to, ka nepilnsvarinā ass laik-

metā valūta pazeminājās kursā. Ar laiku centūriālā iekārta

pamazām izmainījās. Tika izvesta zināmā nozīmē demo-

krātiska reforma. Šī reforma attiecās uz diviem

punktiem (varbūt arī vairākiem, bet līdz mums ir nonākuši

tikai 2).
I punkts attiecās uz balsošanas tiesībām un

II punkts attiecās uz centūriju skaitu.

Kas attiecās uz pirmo punktu, tad senā centūriālā

iekārtā kavalēristiem eguites — bija priekšrocība, jo

viņi balsis nodeva iepriekš citām centūrijām. Šī Romas

kavalēristu privilēģija ar minēto reformu tika atcelta: pēc
lozes tika izvēlēta viena centūrija—centuria praerogativa, —

kurai bija pienākums balsot iepriekš citām. Ši centūrija,
saprotams, attiecās uz pirmo klasi. Šīm tiesībām balsot

iepriekš citiem Romā bija liela nozīme, jo balsoja atklāti,

un centūrija, kura balsoja papriekšu, deva piemēru
citām.

Otrais punkts attiecas vispārīgi uz centūriju skaitu.

Par šo punktu pastāv divas domas:

I valdošā doma,
II Rozenberga doma.

Rozenbergs uzrakstīja monogrāfiju par centūriālo

iekārtu. Viņā tiek arī apskatīts dēmokrātiskās reformas

raksturs. Valdošā doma ir izteikta no 2 zinātniekiem:

I XVI g. simteņa itāliešu zinātnieka Pautagatus,
II slavenā vācu zinātnieka Mommsena.

Pēc viņu domām iznāk, ka saskaņā ar dēmokrātisko

reformu tiek izšķirtas centūrijas un tribas. Viņi tāpēc

domā, ka katra triba (kā zināms, viņas bija 35) katrā
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klasē sastāvēja no 2 centūrijām. Ja tas ir tā, tad katra

klase pēc viņu domām sastāv no 70 centūrijām. Bet vai

šī doma ir pamatota? Mēs tiešām Cicerona darbā „Dc
Resuublica" atrodam pastiprinājumu šīm domām, ka

vienā klasē bija 70 centūriju, bet te tiek ņemta vērā tikai

viena zināma pirmā klase, bet nevisas klases. Mommsens

un Pautagatus nav šo ņēmuši vērā. Tādā kārtā tiešām

centūriju skaits pirmā klasē samazinājās: agrāk viņu bija
80, bet tagad tikai 70. Tomēr vispārējais centūriju skaits

nesamazinājās, viņas palika tās pašas 193. Tādā kārtā

uz pirmā klasē zaudēto 10 centūriju rēķina palielinājās
citas klases; viņām tagad agrāko 90 centūriju vietā

bija 100. Šo centūriju sadalījums pa klasēm mums nav

zināms.

Romas tautas sapulces.

Tiek izšķirts:
1) comitia — organizēta tautas sapulce,
2) contia — neorganizēta tautas sapulce.

Pēdējai piemita gadījuma raksturs. Neskatoties uz to,

tomēr contia bija liela nozīme, jo runām un debatēm bija
vieta tikai m contione, bet ne m comitio. Contia no ma-

maģistrāta netika sasaukta, bet viņa salasījās gadījumā,

pēc vajadzības. Turpretīm comitia vienādi tiek sasaukta

no maģistrāta, bet no kura — tas atkarājās no sapulces

tīpa. Sapulču tīpi bija dažādi un mēs viņus apskatīsim
pēc kārtas.
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„Augstskola Mājā" Nr. 18.

Tiesību zinātņu nodala.

Romiešu Tiesību vēsture.

3. lekcija.

Comitia tipi.

a) Centūriālā tautas sapulce — comitia centuriata —

sanāca jau no Servija Tullija laikiem. Viņa tiek sasaukta

vai nu no konsula, jeb pretora. Tas, kas sapulci sasauca,

arī viņu vadīja, bija sapulcē par priekšsēdētāju.

b) Patriciešu — plebēju tautas sapulce — comitia

tributa — šinī ziņā bija līdzīga centūriālās tautas sapulcei,
bet viņa sanāca ne tik svarīgās lietās.

c) Kūriju tautas sapulce — comitia curiata. Par viņu
tiek minēts jau ķēniņu laikmetā. No sākuma viņā varēja
ņemt dalību tikai patricieši, bet republikas laikos arī ple-

bēji. Romas republikas laikā kūriju tautas sapulcei ne-

bija polītiskas nozīmes. Viņai bija nozīme sakarā ar svarī-

giem cīvīliem aktiem, kādi tika taisīti attiecībā uz ģime-
nes jeb mantošanas prīvātām tiesībām, p. p. adopcija, jeb
arī testamenta taisīšana (testamentum).

d) Concilia plebis — plebēju tautas sapulce. Viņa
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tika sasaukta no Tribūnus plebis. Tādas tautas sapulces
lēmumi saucās par populiscitum jeb plebiscitum (plebis-

cits). Pēdējam, kā to norāda pats nosaukums, bija no-

zīme tikai priekš plebs'a. Tomēr pēc Auctorkas patrum

(senāta apstiprināšanas) plebiscitum pārvēršās par popu-
liscitum, t. i. saistošs priekš visas tautas. Lex Hortensia

•— 467. g. ab. urbe condita — noteica, ka uz priekšu

populiscitum un plebiscitum ir vienāda nozīme. Lex Hor-

tensia saka: „Ut quod plebs iussisset populum teneret"

Romas tautas sapulču vieta un laiks.

Kas attiecas uz laiku, tad priekš Romas tautu sapul-
cēm bija paredzētas sevišķas dienas — dies comitiales, —

kuras nedrīkstēja sakrist ar tiesu dienām — dies /asti.
Kas attiecās uz kūriju tautas sapulcēm, tad ir svarā tas

apstāklis, ka viņas klasiskās republikas laikā sanāca tikai

2 reizes gadā — 24. martā un 24. maijā. Līdz šim nav

noskaidrots jautājums, kāpēc kūriju tautas sapulces sa-

nāca 2 reizes gadā. Kūriju tautas sapulce sanāca Romā

m foro Romano m comitio. Kas attiecas uz comitia

tributa (patriciešu — plebēju tautas sapulces) un concilia

plebis, tad viņas notiek Romā, jeb ārpus Romas. Centū-

riālā tautas sapulce — comitia centuriata tiek noturēta

Romā m Campo Martio.

Romas tautas sapulces kārtība un darbība.

Ņemot vērā to, ka Romas tautas sapulcē pati tauta

klusē un nedebatē, tad tautas sapulce neturpinājās ilgi.
Tautas sapulcē notiek tikai balsošana; balsoja atklāti un

mutiski. Prezidējošais maģistrāts sēdēja uz sevišķas tri-

bunas — estrādes, kura saucās par tribūna. Jā tas bija

kuruļu maģistrāts, tad viņam bija sella curulis. Tauta

balsoja vienkārši, domājams, ka ar tiem pašiem vārdiem,
kā jau tika aizrādīts, kuri tika izrunāti ķēniņu laikmetā

kūriju sapulcēs. Prezidējošais maģistrāts uzrunāja tautu:

„
Venitis iubeatis quirites? — Rogo vos, quirites." Uz to

tauta atbildēja ar „ja" — uti rogoas, — jeb „ne" --
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antiquo (pa vecam). Koriģējumiem nebija vietas. At-

klātā un mutiskā balsošana vēlāk tika izmainīta uz aiz-

klāto un rakstisko balsošanu per tabellas. Še krita svarā

sevišķi likumi, tā saucamie leges tabellariae. Tabellae

laikam bija 2 šķiras un uz viņām bija sekoši burti:

1 bija burts „a", kas nozīmēja saīsināti — antiquo.
2 bija burti „v. r.", kas nozīmēja saīsināti — uti

rogas.

Romas tautas sapulces kompetence.

Romas tautas sapulcei bija trejāda kompetence:
1. likumdošanas vara,

2. vēlēšanas,

3. kriminālā tiesa.

Kas attiecās uz likumdošanas varu un vēlēšanām,

tad te izšķirošā nozīme piekrita prezidējošam maģistrā-
tam: viņš liek priekšā likumprojektu, „izbīda" kandidātu,

viņam pieder arī likumdošanas iniciatīve, v. t. t. Šinīs

gadījumos, saprotams, var būt vienkārša atbilde „ja", jeb
„ne". Tomēr, kas attiecas uz kriminālo tiesu, kad runa

iet p. p. par to, vai zināma persona būtu ar spriedumu

galīgā veidā jānotiesā, jeb jāattaisno, tad nevar aprobežo-
ties ar vienkāršu balsošanu vien. Tāpēc saskaņā ar leges
tabellariae tika ievestas priekš kriminālās tiesas sevišķas

tāpelītes, uz kurām bija uzrakstīti saīsinātā veidā sekoši

burti:

1. c — condemno,

2. a — absolvo,
3. n. 1. — non liquet.

Pēdējā gadījumā (burti n. 1.) balsotājs atturas no

balsošanas, jo viņam lieta nav visai skaidra. Kas attiecas

uz likumdošanas varu, tad allaž jaunie likumprojekti tika

izkārti m contione, un tur arī notika debātes. Debatēja

galvenām kārtām maģistrāti. Debatēm bieži vien nebija
konkrēta rakstura. Pie vārda varēja pieteikties katrs. Zi-

nāmā laikā pēc likumprojekta izkāršanas m contione va-

jadzēja tikt noturētai tautas sapulcei šī vārda tiešā no-

zīmē.
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Romas likums — lex.

Ir vajadzīgs izšķirt divējādus likumus:

1. Likums materiālā nozīmē, kurš satur sevī tie-

sisku normu.

2. Likums formēlā nozimē (likums ne pēc būtības,

bet pēc formas).
Pie formēliem likumiem var tikt pieskaitīts — lex dc

civitale danda, — jeb arī likums par kara pieteikšanu un

miera noslēgšanu; patiesībā šie nav likumi. Likumdoša-

nas iniciatīve pieder maģistrātam, galvenā kārtā konsu-

lam, priekš kā tiek lietota frāze — legem ferre, jeb legem

rogāre. Pats maģistrāts — rogator. Sakarā ar so tiek

liek lietota arī frāze- lexlata un lexragota Tautas sapulcēs
tauta arvien stāvēja kājās. Tomēr šī kājās stāvēšana

nebija nogurdinoša, jo sapulce nevilkās ilgi. Ir ievēro-

jams — lex Caecillia Didia, — likums, ar kuru stingri
tika noliegts savienot vienā likumprojektā dažus pilnīgi

atšķirīgus jeb disparātus noteikumus. Likums, kurš lex

Caecilia Didia neievēroja, saucās par lex Satura. Piemē-

ram. lex Satura — likums, kas attiecas uz:

1. agrāro reformu,
2. Romas pavalstniecības dāvāšanu,

3. galvojumu.
Kas attiecas uz Romas likumu atcelšanu, tad tā no-

tika abrogatio ceļā, kas nozīmē likuma atcelšanu ar jauna
likuma izdošanu. Ja jaunais likums veco neatceļ, bet

tikai pa daļai izmaina, tad tā ir derogatio. leraža likumu

var nodot aizmirstībai— lexin desuetudine abiit. Kas attiecas

uz kriminālo tiesu, tad tur sevišķa nozīme ir centūriālai

tautas sapulcei comitius maximus lomā. Tikai centūriālai

tautas sapulcei pieder tiesības par cilvēka dzīvību un nāvi

(provocatio ad populum). Patriciešu — plebēju tautas

sapulcei — comitia tributa, — ir tiesība sodīt nepaklausī-

gos un ietiepīgos pilsoņus ar naudas sodiem (multae

irrogatio). Maģistrātiem arī bija tiesība uzlikt naudas so-

dus, kas saucās multae dictio. Tas naudas sods, ar kuru

tika sodīts Romas pilsonis no tautas sapulces, bija pēc
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sava apmēra lielāks par Romas maģistrāta multae dictio

Lex Aternia Tarpea noteica muita maxima, jeb muita

suprema — lielākais sods, kādu drīkstēja uzlikt maģistrāti.
Bet comitia tributa uzlika sodus, kas pēc apmēra pār-
sniedza šo maksimumu. Concilia plebis (plebēju tautas

sapulce) bija ar laiku tiesība prasīt norēķinus no maģi-
strāta, kas nolika amata pienākumus. Pamatojoties uz

šo, praktikā tika izvests maģistrātu politiskās norēķināša-
nās institūts plebēju tautas sapulces priekšā. Pa laikam

Concilia plebis varēja piespriest pat nāves sodu maģistrā-
tam, kas nevarēja nodot par savu darbību apmierinošu

norēķinu. Romas republikas beigās pamazām trešā tau-

tas sapulces kompetence — kriminālā tiesa — zaudē

savu nozīmi. Tas izskaidrojams caur to, ka republikas

beigās tika ievestas sevišķas kriminālās tiesas — guestio-
nes perpetuae. Principāta laikmetā maģistrātu ievēlēšanas

tiesības pārgāja uz Senātu, kas notika ķeizara Tiberija
laikā. Tautas sapulču likumdošanas darbība vēl tiek mi-

nēta Nervas valdīšanas laikā, bet pēc Nervas likumdoša-

nas vara pārgāja uz Senātu.

Senatus.

Romas senāts tiek minēts jau ķēniņu laikmetā. No

sākuma viņš bija iestāde, kura sastāvēja no 100 locekļiem,

pēc tam no 300 un beigās Sullas laikā senātoru skaits

sniedzās līdz 600. Senātorus iecēla vai nu ķēniņš, jeb
konsuli no tiem pilsoņiem, kuri bija sasnieguši 46 g. ve-

cumu {seniores). Allaž tas, kas senātu sasauca, arī viņā

prezidēja. Senāts, atkarībā no tautas sapulces, kura no-

tika atklātā vietā, sapulcējās slēgtās telpās. Senāts drīk-

stēja sapulcēties vai nu Romā, jeb arī ārpus Romas. Kas

attiecas uz Senāta sapulcēšanās laiku, tad tur tika ieturēta

stingra kārtība: dies comitiales laikā senāts nevarēja sa-

pulcēties. Sākot no ķeizara Augusta laikiem senāts sapul-

cējās 2 reizes mēnesī. Ļoti svarīgs ir likums — lex

Ovinia, kurš noteica, ka ne konsuli, bet gan censores

ieceļ senātorus. Tālāk lex Ovinia aizrāda, ka ne visi

seniores var iekļūt senātā, bet gan tikai lielākie Romas
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pilsoņi: „17/z (censores) optimum quemque m Senatum le-

gerent". Romā par labākiem pilsoņiem skaitījās bijušie
maģistrāti, sākot no konsula. Bijušie tautas tribūni —

tribūni plebis — nevarēja iekļūt senātā; viņi varēja tikai

stāvēt pie senāta durvīm. Bet Romas republikas beigās
lex Atinia dāvā arī tautas tribūniem tiesības tikt senātā.

Romas republikas beigās un principāta laikā bija vaja-
dzīgs priekš senātoriem zināms mantas cenzs. Šim senā-

toru mantas cenzam vajadzēja būt ne mazākam par

1.000.000 sesterciju (principāta laikā). Patriciešu senātori

saucās par patres, bet plebēju par conscripti. Prezidējošais

maģistrāts uzrunāja savā ievada runā senātorus ar vār-

diem: „Patres conscripti" .
Ir vēl otrs nosaukums priekš

senātoriem — pedarii, no vārda pes, pedis —

kāja. Šim terminam ir dziļa nozīme. No sākuma ple-
bēju senātoriem nebija tiesības izteikt savas domas, vi-

ņiem vajadzēja klusēt. Tomēr balsstiesības viņiem bija.
Balsošana notika ar senātoru iziešanu: tie, kuri balsoja

par „ja", gāja uz vienu pusi, bet kuri bija „pretim",

gāja uz otru pusi. Tādā kārtā plebēju senātori no sā-

kuma operēja tikai ar kājām, no kurienes arī nosaukums

„pedarii
v

.
Pēc prezidējošā konsula priekšlikuma senātori

nobalsoja, bet tas bija izņēmuma gadījumā, allaž tomēr

iepriekš balsošanas notika debātes. Kā jau tika minēts,

senāta sēdes notika tikai slēgtās telpās. Prezidējošais
konsuls sēd uz Sella curulis zāles vidū, bet senātori uz

subsellia. Bija pieņemts, ka senātori ieradās iepriekš
konsula. Kad konsuls ienāca zālē, senātori piecēlās no

savām vietām. Allaž senāta sapulce notika tā, ka kon-

suls vispirms turēja runu — verba facere, jeb consulere,

kurā apgaismoja apspriežamos jautājumus un balsošanas

motīvus. Pēc ievadrunas tika prasītas senātoru domas —

sententiam dicere. No sākuma tikai patriciešu senātoriem,

bet vēlāk arī plebēju bija tiesība izteikt savas domas —

ius sententiae dicendae. Šīs tiesības senātori izlietoja zi-

nāmā kārtībā: saskaņā ar ius sententiae dicendae senāto-

ram bija tiesība runāt tikai vienu reizi un pie tam tad,
kad pienāca viņa kārta. Pirmais runāja princeps senātus,
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uz to bija tiesības tikai vienam no bijušiem patriciešu
censoriem (saskaņā ar lex Ovinia), kuri vienādi bija divi,

pēc tam runāja bijušie plebēju censori un tikai pēc tam

bijušie konsuli v. t. t. Pēc viņiem runāja bijušie pretori,
ediļi, tribūni un kvestori (pretorii, aedelitii, trihunitii et

guestores). Sākot no likuma lex Ovinia izdošanas laika

senātorus nozīmē nevis konsuli, bet censori, pie tam no

bijušiem maģistrātiem. Tādā kārtā, pēc šī likuma izdo-

šanas, par senātoriem var tikt iecelti bijušie consules,

oraetores, bet pēc zināma laika arī bijušie plebēju un

kuruļu ediļi. Pēc likuma lex Atinia izdošanas par senā-

toriem var tikt iecelti arī bijušie tautas tribūni, bet Sullas

laikā arī bijušie kvestori. Vēlāk plebēju senātori tika pie-
līdzināti patriciešu senātoriem, kas notika laikam drīz pēc
likuma lex Licinia Sextia 387. g. ab. v. c. izdošanas.

Jus sententiae dicendae bija tiesības, bet ne pienākums,
t. i. senātors varēja savu kārtu izlaist, jeb pievienoties pie
otra domām. Pēc senātoru domu uzklausīšanas tiek uz-

stādīts jautājums, par kuru jānotiek balsošanai, un tad

pati balsošana — per discessiūm. Senāta lēmumiem tika

piedota zināma redakcija rakstiskā formā sēdes beigās
un šie lēmumi tika ievesti sabiedriskās grāmatās — m

tabulas publicas referre.

Romas senāta kompetence.

No sākuma Romas senātam nebija nekādas kom-

petences. Vēlāk šinī kompetencē ietilpa sekoši jautā-

jumi:
1. Jautājumi, kam bija sakars ar garīgām (sakrā-

lām) tiesībām, p. p. jautājumi par jauna kulta ievešanu,

jo Roma diezgan bieži ieveda grieķu kultu, priekš kā bija

vajadzīga jsenāta atļauja.
2. Arējās politikas jautājumi.
Ar laiku senāts ieguva augstākās politiskās varas tie-

sības, viņš noteica ārējo politiku (senāts pieņem ārzemju

sūtņus svinīgā sēdē, senāts noslēdz starptautiskus traktā-
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tus, mieru un pamiern, kas attiecas uz pēdējiem, tad tie

tika sankcionēti no tautas sapulces, kas atgādina starp-
tautisko līgumu ratifikāciju mūslaiku parlamentos).

3. Senāts sniedz palīdzību konsuļiem viņu admi-

nistratīvos amata pienākumos.
Tos gadījumos, kad konsuli bija spiesti pielietot re-

presīva rakstura soļus, viņi iepriekš izprasīja senāta pie-
krišanu. P. p. „Senatus consultum dc Bacchanalibus".

kas tika izdots 568. g. ab. v. c. ar nolūku izbeigt nekār-

tības un ālēšanos sakarā ar rīkotām Romā vakchanalijām

par godu Bachusam.

4. Finansiēlās pilnvaras.
Šī senāta kompetence ļoti svarīga. Senātam pienā-

cās dot piekrišanu konsula rīcībai attiecībā uz naudas

summu izlietošanu no aerarii populi Romāni.

5. Jurisdikcija.
Lai gan senātam jurisdikcija nepiederēja, tad tomēr

viņš šinī lietā iemaisījās; tā, p. p. no senāta atkarājās

jurisdikcijas — iustitium— apturēšana iekšējo juku laikā.

6. Senāts dod diezgan derīgus padomus preto-

ram atsevišķu instrukciju veidā.

a) Senātus consultum Macedonianum — attiecībā

uz aizņēmumiem.
b) Senātus consultum Vellejanum — attiecas uz

intercessio feminarum.
Pirmais attiecas uz aizliegumu (tikai „padoms") dot

aizņēmumu bērniem, bet otrais noliedz sievietēm stāties

par galviniecēm. Bet šīs instrukcijas, kā jau tika iepriekš
minēts, nebija likumi, bet tikai derīgi padomi, tomēr viņas
vienādi tika pildītas.



„Augstskola Mājā" Nr. 19.

(A. Vilka redakcijā),

Rīgā, Švarcmuižas ielā Nr. 10—12.

Tiesību zinātņu fakultāte.

Tiesību zinātņu fakultāte ir viena no tām laimīgājām
fakultātēm, kuras zinības var iegūt pašmācības ceļā.

Lekcijām var sekot viegli un tās sniedz daudz vēr-

tīga ikdienišķai dzīvei. „A. M." kurss pilnīgi saskaņots
ar Latv. Universitātes tiesību zinātņu fakultātes kursu.

Mācības gaita ir sadalīta 4 sem.; semestris-8 mēn'.

Lekcijas no Latvijas ūniversitāti beigušiem jūristiem
un oikonomistiem. „A. M." atbilst savam uzstādītam

mērķim, ko apliecina daudzas pateicību un atzinību vē-

stules un kritiķu labvēlīgas atsauksmes presē.

Obligatorisko priekšmetu saraksts: levads tiesību

zinātnē. Vispārējā tiesību vēstūre. levads tautsaimnie-

cībā. Latvijas valsts tiesības. Statistika. Tiesību filozo-

fija. Krimināltiesības un krimināltiesāšanas kārtība. Taut-

saimn. teorija. Valsts tiesības. Finansu zinātnes civiltie-

sības un cīvīltiesāšanas kārtība. Tirdzniecības tiesības.

Tautsaimn. politika. Administratīvās tiesības. Starptauti-
skās tiesības. Baznīcas tiesības. Tiesu medicina. Krimi-

nālpsīcholoģija. Sosiālā likumdošana. Kriminālpolītika un

militārās krimināltiesības. Valodas — latviešu, vācu un

latīņu.

Var pieteikties arī ar nepilnu vidusskolas izglītību.
Maksa Ls 3.— mēnesī.

Visas iznākušās lekcijas N° I—l71 —17 maksā Ls 13.—.
Abonējot abas lekcijas, t. i. lekcijas tautsaimnie-

cībā un tiesību zinātnē — Ls 4.80 sant. mēn.

Nauda iesūtāma par I—21 —2 mēn. uz priekšu.
Adresēt: «Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmuižas

ielā Nr. 10/12.

Rīgā dzīvojošie var iepazīties ar lekcijām un pieteik-
ties „Kara Invalīds" veik. Brīvības ielā Nr. 2.



jAnons" izdevniecība. Spiestuve „Vards", Rīgā, L. Peldu iela 24

Iznācis

„Augstskola Mājā" Nr. 2.

Tautsaimniecības nodaļa.

Saturā: Ievads tautsaimniecībā — 1 lekc, saimniecī-

bas attīstības vēsture — 2 lekc, grāmatvedība — 1 lekc,

statistika — 1 lekc, un Latv. valsts tiesības — 1 lekc

Kurss pilnīgi saskaņots ar Latv. Universitātes taut-

saimn. fakult. kursu. Mācības gaita ir sadalīta 4 seme-

stros; semestris - 7 mēneši.

Tautsaimniecības grupā ir sekoši obligatoriski priekš-
meti: Ievads tautsaimniecībā, tautsaimniecības teorija un

polītika, tautsaimniecības mācību vēsture, Latvijas valsts-

tiesības, ievads tiesību zinātnē, saimnieciskās attīstības

vēsture, statistika, saimn. ģeogrāfija, finansu zinātne, nau-

das, kreditu un banku zinātnes, kooperācija, mācība par

privāto saimniecību, grāmatvedības teorija un praktiķa,
tirdzn. rēķini, polīt. un apdrošināš. matemātika, latv. tirdzn.

korespondence, cīvīltiesības, tirdzn. tiesības, admin. tiesības,

valststiesības, sociālā likumdošana, socioloģija, latviešu,

vācu un angļu valodas.

„R. M." uzdevums—sniegt pakāpeniski augstāko izglī-
tību visos augšminētos priekšmetos un gatavot darbinie-

kus bankām, kooperācijai, tirdzn. uzņēmumiem, valsts un

pašvaldību iestādēm.

„R. M." lekcijas iznāk kārtīgi katra mēneša 5. 15.

un 25. dienā

Maksa Ls 3.— mēnesī. Nauda iesūtāma katra mē-

neša sākumā par 1 — 2 mēn. uz priekšu,
Rdresēt:

„Rugstskola Mājā" Rīgā, Švarcmuižas ielā Ns 10—12.

Rīgā dzīvojošie var pieteikties „Kara Invalīds" veikalā

Brīvības ielā N° 2.
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„Augstskola Mājā" Nr. 19.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

4. Lekcija.

Romas Nobilitas.

Pēc šķiru cīņas izbeigšanās plebeji tika pielīdzināti

patriciešiem. Rezultātā tika panākta abu šķiru gandrīz

pilna līdzība. Ar laiku Romā izveidojās nobilitas. Zem

šī vārda ir jāsaprot plutokrātija (no grieķu — plutos —

bagātība un crateo — valdu), jeb arī plutokrātiska aristo-

krātija. Lieta pastāv iekš tam, ka ar laiku bagātie ro-

mieši ieguva sevišķu nozīmi, jo vēlāk tikai viņi
vieni varēja pretendēt uz Romas maģistratūru. Bet arī

viņu pretenzijas uz Romas maģistratūru ar laiku tika ap-

robežotas ar to, ka par nobiles skaitījās tikai tie, starp

kuru senčiem bija viens konsuls. Tāda persona Romā

saucās homo novus (p. p. Marcus Tullius Cicero). Ilgu
laiku domāja, ka par Romas nobiles tika skaitīts katrs,

starp kura senčiem atradās kaut kāds maģistrāts (tā bija
valdošā doma). Bet šī valdošā doma tika apgāsta patei-
coties Geltzera monogrāfijai. Šī monogrāfija iznāca 1912. g.
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un viņā autors pierāda, ka par nobiles skaitījās tikai tas,

starp kura senčiem skaitījās viens konsuls, bet ne katrs

maģistrāts. Nobiles piederēja svarīgas tiesības — ius

immaginum. Katra nobiles mājā atradās — Atrium —

svarīgākā Romas mājas daļa, kurā bija novietots skapis
ar senču krūšu tēliem un maskām. Nobiles nāves gadī-

jumā aktieri uzvilka senču maskas un ņēma dalību apbe-
dīšanas procesijā. Šī procesija nonāca uz forum Roma-

num un tur apstājas. Tur viens no mirušā nobiles radi-

niekiem turēja bēru runu, tā saucamo laudatum, kurā

viņš tikai cildināja mirušo; pie kam mirušā „senči" nosē-

dās uz Sella curulis.

Equites.

Romas republikas sākumā kavalēristu skaits bija

aprobežots. Equites publici, equo publico — tas nozīmēja,
ka zirgi piederēja ne pašiem jātniekiem, bet valstij. Bet

bija jātnieki arī uz saviem zirgiem — equites ab equo

privāto, Beigu beigās equites nodibināja savu šķiru un

bija vajadzīgs mantas cenzs, tā kā ne katrs bija spējīgs

iekļūt equites, jo cenzs bija liels — 400.000 sesterciju.
Brīvļaudis (libertini, jeb liberti).

Brīvļaudis tika aprobežoti trejādā veidā:

1. Publisko tiesību aplokā.
2. Prīvāto tiesību aplokā.
3. Sociālā nozīmē.

1. Libertini, jeb liberti piederēja tikai pie tribus

rusticae. Tad viņiem nebija tiesības kalpot Romas armijā,
iai gan šis ierobežojums Romas republikas beigās
atkrita.

2 Libertini bija aprobežoti arī savās tiesībās no bi-

jušā kunga, kuram piederēja par viņu patronātus.
3. Libertini aprobežošana sociālā nozīmē pastāvēja

iekš tam, ka laulības starp dves Romāni un libertini, lai

gan skaitījās par noslēgtām, tomēr tika uzskatītas par ne-

pieklājīgām. Tā, p. p. Cicero apsmej „cives Romānus
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ingenui", par to, ka viņš apprecējis libertini un ka gribot
ar to būt populārs. Augusta laikā tādas laulības starp
senatoriem un libertini bija stingri noliegtas. Brīvļaudis
saucās par libertini, jeb liberti, bet viņi nebija brīvdzimtie

Romas pilsoņi — ingenui. Ar laiku libertini skaits stipri

palielinājās.

Municipiālā iekārta.

Tīri dabīgi, ka ar Romas valsts pieaugšanu, paceļas

jautājums — kā būt ar iekaroto apgabalu iedzīvotājiem?
Kādas viņiem tiesības? Šis jautājums ir ļoti sarežģīts, jo
Roma dāvāja Romas pilsonību (civilas) tikai retos gadī-

jumos. Tie no iekarotiem, kuriem tika dāvāta civitas,

saucās par cives optimo iure, un viņiem bija visas tiesī-

bas. Daudziem Romas pilsoņu tiesības bija dāvātas ne

pilnā apmērā un tādi pilsoņi saucās par — cives sine

suffragio, tas ir — nepilntiesīgie Romas pilsoņi. Viņiem
nav tiesības:

1. Ņemt dalību Romas tautas sapulcēs.
2. Viņiem nav tiesības uz Romas maģistratūrām.
Romas tiesību avotos, kādi līdz mums ir nonākuši,

tiek minēts tikai par 2 tādiem piemēriem attiecībā uz ne-

pilntiesīgiem cives, bet viņi, t. i. piemēri bija daudz vai-

rāki. Par tādu sabiedrību piemēriem, kur pilsoņi nebija

pilntiesīgi, tiek uzskatītas:

a) Pilsētas sabiedrība — Caere.

b) Pilsētas sabiedrība — Cavua.

Viņu tiesībās pastāvēja zināma starpība:

a) Kas attiecas uz Caere, tad te par visu pārvaldīja
Roma, tā p. p., Romai piederēja cenza noteikšanas tiesī-

bas un sakarā ar šo Romā notika kara un nodokļu
klaušu izpildīšana. Tādā kārtā Caere nebija savu maģi-
stratūru. Te par visu pārzināja Roma, t. i. šī sabiedrība

pilnīgi bija atkarīga no Romas un pat vietējā autonomija
netika pielaista.

b) Pilsoņi pie Capua piederīgie bija patstāvīgāki un
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viņi var tikt pielīdzināti cives sine suffragio. Pilsētas sa-

biedrībai Capua bija zināma autonomija, lai gan juris-
dikcija tādās sabiedrībās, pie kurām skaitījās cives sine

suffragio piederēja Romas pretoram, bet neskatoties uz

to, tomēr tas praktikā netika izvests. Lieta bija tā, ka

Romas pretoram nebija laika atstāt Romu un tāpēc viņš

deleģēja tur citas personas, kurām nodeva jurisdikciju.
Tādā kārtā jurisdikcija bija indirekta — iurisdictia mandāta.

Tās personas, kurām tika nodota jurisdikcija delegācijas

ceļā saucās parpraefecti iure dicundo. Paceļas jautājums —

kā būt ar tiem iekarotiem, kuri nepiederēja ne pie cives

optimo iure kategorijas, ne pie cives sine suffragio kate-

gorijas? Šinī gadījumā ir vajadzīgs izšķirt:
1. Latīņus — latini un

2. sabiedrotos — socii.

Latīņi arī skaitījās par Romas sabiedrotiem; jau no

paša valsts sākuma pastāvēja latīņu apvienība — foedus —

starp Romu un pārējām latīņu savienībām. Ir vajadzīgs

atšķirt:
1. Latini prisci un

2. coloniarii latini.

Latini prisci — daudz vecākas latīņu sabiedrības.

Latini coloniarii — daudzjaunākas latīņu sabiedrības.

Kas attiecās uz latīņu polītisko stāvokli, tad viņi bija

diezgan neatkarīgi no Romas. Tomēr šī sabiedrību suve-

renitāte tika ierobežota trejādā veidā:

1. Latīņu sabiedrībām nebija tiesības uz pastāvīgas
ārējās polītikas noteikšanu.

2. Nebija tiesības vest karus, un

3 viņām bija uzdots par pienākumu nodot Romai

zināmu kontigentu kareivju. Pie latīņiem tika pielīdzināti
arī Itālijas socii, viņu suverenitāte bija aprobežota ar tiem

pašiem trijiem ierobežojumiem. Tādā stāvoklī atradās

Itālijas socii līdz sociālam karam — bellum sociale. Pēc

bellum sociale viņu stāvoklis drusku grozījās. Izņemot Itā-

lijas socii bija vēl socii ārpus Itālijas. Attiecībā uz viņiem
Roma vai nu slēdza savienību — civitatis foederate, jeb
arī tādu savienību nenoslēdza — civitates sine foedere
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liberae. Viņu stāvoklis bija analoģisks Itālijas socios, viņ
arī tāpat tika ierobežoti.

Romas provinces.

Provincia — nozīmē iekaroto apgabalu. Tāda apga-

bala iedzīvotāji skaitās par Romas pavalstniekiem un tiek

saukti par deditii. Kas attiecās uz provinciālo zemi kā

tādu, tad viņa skaitās par Romas tautas īpašumu —

praedia populi Romāni, bet valdīšana par šo zemi un

tiesība viņu lietot — possessio et usus fructus — piede-

rēja kā agrāk provinces iedzīvotājiem. Kas attiecas uz

provinces iedzīvotāju, kurus bieži sauca par peregrini, juri-

disko stāvokli, tad viņu privātās tiesības no sākuma ne-

tika no iekarotājiem — romiešiem atšķirtas, bet viņu publi-
sko tiesību stāvoklis bija zināmā mērā ierobežots. Tas

zīmējās uz to, ka peregrini bija spiesti maksāt nodokļus

un kalpot Romas armijā. Saprotams, ka tāds stāvoklis

bija analoģija, izejot no pirmatnējās Romas armijas iz-

pratnes viedokļa. Provinciešu nodokļi saucās par stipen-
dium, jeb tributum; nevajaga sajaukt ar Romas pilsoņu
nodokļiem, kuri saucās par tributus. Romas republikas
beigās pēc bellum sociale izbeigšanās Itālijas socios stā-

voklis tika uzlabots caur diviem likumiem:

1. Lex Julia.
2. Lex Plautia papiria.

saskaņā ar kuriem Itālijas socii dabūja Romas civitas.

Kas attiecas uz peregriniem, tad viņu stāvoklis — ļoti
uzlabojās. Saskaņā ar slaveno Romas ķeizara Karakallas

konstitūciju no 212. g. pēc Kr. tika dāvāta provinču iedzī-

votāju daļai Romas pilsonība. Slavenais Romas jūrists
Ulpiamus sakarā ar to saka: „m urbe Romano qui sunt

cx constitutione imperatoris Antonini cives Romāni effecti
sunt. Uz pirmā acu uzmetiena liekās, ka šī konstitūcija
attiecās uz visiem peregriniem, bet pateicoties Hessenas

papirusam N. 44 ir skaidri redzams, ka šī konstitūcija
attiecas tikai uz provinču iedzīvotāju daļu, bet ne uz
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visiem peregriniem. Romas republikas beigās gandrīz
visi Romas un Itālijas iedzīvotāji bija cives Romāni. Lai

gan bija izņēmumi, tad tomēr šo var uzskatīt kā zināmu

noteikumu. Sakarā ar šo faktu Romas republikas beigās

bija liela nozīme jēdzienam — municipium civium Roma-

norum. Principiāli mums ir likums, kurš ir nonācis līdz

mums, kurā juridiskais stāvoklis zināmā mērā apgaismo
šo likumu, kura iniciators bija Caius Julius Caesar. Šis

likums saucās par lex Julia municipialis, kurš tiek datēts

ar 45 g. pr. Kristus. Šis likums zināmā mērā apgaismo
municipium civium Romanorum. Neskatoties uz lex Cae-

cilia Didia aizliegumu, tomēr šis lex bija lex Satura un

noderēja dažādiem mērķiem. Šī likuma svarīgākie notei-

kumi ir tie, kuri attiecas uz Itālijas municipiēlo iekārtu.

Šī municipiēlā iekārta Romas republikas beigās zināmā

mērā iznīcinājās. Municipium civium Romanorum bija
zināma patstāvība. Viņai bija:

1. Sava vietējā tautas sapulce,
2. Ordo decurionum — sevišķa pilsētas padome.
3. Maģistrātus municipalis — municipiēlie maģi-

strāti.

Municipiēlās tautas sapulces kompetence nav liela;

viņa attiecās tikai uz vietējo varu. Tautas sapulce izvēl

municipiēlos maģistrātus un tie prezidē tautas sapulcē un

padomē. Municipiēlie maģistrāti saucās — duoviri. Mun-

cipiēlai tautas sapulcei nebija likumdošanas varas, bet

viņai no sākuma piederēja zināma, lai gan aprobežota,
kriminālā jurisdikcija. Duoviri kā municipiēlās admini-

stratīvās varas priekšstāvjiem piederēja iurisdictio kā kri-

minālās, tā arī cīvīlās lietās. — Ordo decurionum bija pa-

domdevēja orgāns. Duoviri vajadzības gadījumā griezās

pie pilsētas padomes pēc instrukcijām. Municipiēlo maģi-
strātu jurisdikcija cīvīlās lietās tika ierobežota:

1. Viņi izpildīja praefecti jure dicundo vietu, jo pē-

dējie pavisam izzuda.

2. Lietas, kuras piekrita municipiēlo maģistrātu
jurisdikcijai, nedrīkstēja pārsniegt zināmu maksimumu

prasības vērtībā.
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3. Zināmas lietas piekrita tikai pretoru kompetencei,

p. piem.:
a) visas lietas, kurām ir nopaļājuma (infamia)

raksturs;

b) bonorum possessio — pretoriālais mantojums;
c) m integrum restitutio — iepriekšējā stāvokļa at-

jaunošana;
d) interdiktīvā tiesāšanas kārtība, un

c) romiešu konkurss — venditio bonorum.

Municipiēliem maģistrātiem piederēja jūrisdikcija bez-

strīdu lietās — iurisdictio voluntaria — atšķirībā no iuris-

dictio contensiosa strīdus lietās.

Provinču pārvaldīšanu
vienādi noteica — lez provinciae, t. i. provinciālie statūti,

uz kuriem provinces pārvaldīšanas iekārta dibinājās. Lex

promnciae tika sastādīts vai nu no pārvaldnieka, jeb no

kara vadoņa, kas zināmu provinci iekaroja. Pastāvēja

divējāda rakstura pārvaldnieki:
1. Pārvaldnieks, kurš funkcionēja pro consule.

2.
„ „ „ pro praetore.

Tomēr, sākot ar principata laikiem, abiem pārvald-
niekiem bija viens un tas pats tituls —

pro consule, jeb

proconsul. Provinču pārvaldnieku kompetence bija ļoti
plaša un svarīga: viņā ietilpa jūrisdikcija un administratīvā

vara šī vārda plašā nozīmē. Bez tam viņu kompetencē
ietilpa:

1. Imperium militii — tiesība noteikt par cives un

provinču iedzīvotāju dzīvību un nāvi.

2 Provinču pārvaldīšanā ietilpst arī tiesības ņemt
nodevas.

a) Personīgos nodokļus un

b) nekustāma īpašuma nodokļus — stipendium un

tributum.

Provinces pārvaldniekam sekoja vēl divas personas
— maģistrāti, kuras šinī gadījumā saucās par maģistrā-
tiem minor:

1. legatus — armijas virspavēlnieks, un

2. guaestor — finansu pārzinātājs.
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Bez tam provinces pārvaldniekam sekoja lielā skaitā

rakstveži. Allaž provinces pārvaldnieks noturēja dažādās

provinces daļās tā saucamās „tiesas dienas", kas nozī-

mēja — conventum agere. Provincē dzīvojošiem Romas

pilsoņiem bija viena liela priekšrocība — tiesība apelēt uz

Romu, p. p. acta apostolorum — Jaunā Derībā, kas no-

zīmē apustuļa Pāvila, kā Romas pilsoņa, apelācija uz

Romu.

Piezīme. Kas attiecas uz cīvīltiesāšanas kārtības

formu, tad vajadzīgs atšķirt:
a) Ķeizara provinces no

b) senāta provincēm.

3. Principāta laikmets (Principatus)

Principālus ir kas vidējs starp monarķiju un repu-

bliku. Tas ir diarchija, tas ir divvaldība. Principatā kon-

kurē divas varas:

1. Princepa vara un

2. Romas senāta vara.

Pēdējo var uzskatīt kā republikānisko trādīciju turpi-
nātāju.

Princeps.

Viņš bija pirmais starp līdzīgiem — Primus inter

pares. Tomēr faktiski viņam piederēja daudz lielāka vara,

nekā Cives Romānus. Divu varu kombinācija ir novēro-

jama no sekošā:

1. Kā senātam, tā princepam piederēja tiesība kalt,

naudu, tikai ar to starpību, ka Senāts varēja kalt vara

bet princeps —- zelta un sudraba naudu;

2) kā princepam, tā Senātam piederēja iurisdictio

eztraordinaria cognitio, jeb iurisdictio extra ordinem, bet

viņai bija tikai administratīvs raksturs;

3. Princeps un Senātus bija tiesība apžēlot,
4. Princeps un Senātus bija tiesība dispensēt no ķīlu

ievērošanas;



43

5. principāta laikā provinces dalījās uz:

a) Provincia Senātus un

b) Provincia Caesaris (principis).
Bet princepa vara jau no paša sākuma daudz lielāka

par Senāta varu. Tas novērojams no sekošā:

1. Tikai pricepam piederēja tiesība turēt karaspēku

(exercitum), un

2. tikai princepam piederēja tiesība noteikt ārējo po-

litiku.

Princeps pie atbildības tika saukts tikai pēc nāves.

Tāds princeps tika sodīts damnatio memoriae ceļā, tas

nozīmē, ka bijis slikts princeps; visi viņa izdotie akti tika

uzskatīti par nederīgiem — acta principis rescinduntur.

Princepa vārds tika dzēsts no visiem uzrakstiem, viņam
tika liegtas bēres, viņa statujas tika iznīcinātas etc. Ar

tādu sodu visā bārgumā tika sodīts ķeizars Dominicianus.

Turpretim, labs princeps pēc savas nāves tika dievināts.

Dzīvojot viņš nav — divus — bet par tādu palika pēc

savas nāves. Princeps līdzīgi ķēniņam bija arī ponti-fex
maximus —t. i. augstākais priesteris. Tāpēc arī viņa ap-

vainošana tika bārgi sodīta, t. i. crimen laesa majestatis.
Vai pašam princepam arī pienācās pildīt likumus — ir

strīdus jautājums: princeps legibus solutus est. Pamato-

joties uz šo izteicienu daži zinātnieki domā, ka princeps
var arī likumus neievērot, bet šo izteicienu vajaga iztulkot

sīkāk, t. i. ka princepa tiesības attiecas ne uz visiem li-

kumiem, bet tikai uz dažiem zināmiem likumiem, kā

p. p. lex Aelia sentia — brīvības dāvāšana vergam, un

lex Papia Poppea — likums, kas izdots no paša ķeizara

Augusta un attiecas uz mantošanu, šo likumu princepam
nepienākās pildīt. Princepa vara dibinājās uz:

1. Imperium roconsulare — attiecas uz visām pro-

vincēm un

2, Tribunitia potestas attiecas uz Romu un Itā-

liju.
Princepam kā tribūnus vispirms pieder veto tiesības,

kuras viņš var attiecināt uz dažādiem Senāta un maģi-
strātu lēmumiem un rīkojumiem. Princeps saucās arī
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par imperator; no sākuma par imperatoru tika saukts

kara vadonis-uzvarētājs, kurš svinīgā gadījumā iebrauca

Romā; bet tagad princepam šis tītulis pieder ipso iuie. —

Princepam nepiederēja likumdošanas vara; šinī vienīgā

punktā princeps stāvēja iepakaļ senātam. Bet par to

princepam bija tiesība izdot daždažādus dekrētus — con-

stitutiones principis. Pēc sava rakstura dekrēti sadalījās
4 veidos: 1. edicta, 2. mandāta, 3. decreta un 4. rescripta.
Decreta nozīmē tiesas spriedumu, ko iznesa pats prin-

ceps. Mandāta — publisko tiesību instrukcijas; šie man-

dāti allažiņ tika doti ķeizara ierēdņiem, kuri (ierēdņi)
agrāk nebija. Rescripta principis — zem tā tika saprasts
zināms prīvātu personu lūgums. Tāds lūgums tika iesniegts

no tiem vai nu latīņu, jeb grieķu valodās. Šis lūgums
saucās par libellus. Atbildes, kuras deva princeps uz

šiem lūgumiem, bija vai nu sevišķas vēstules — epistula,

jeb paraksts — subskriptio. Bez tam princeps izdeva

prīvīlēģijas — constitutiones personales. No to prīvīlēģiju
skaita, kuras tika dāvātas, atzīmēsim sekošas:

1. Jus trium liberorum triju bērnu tiesības;
2. Jus aureorum anulorum — tiesības nēsāt zelta

gredzenus.
3. Jus restitut ones natalium — attiecas uz liber-

tini, kup'em dc jure nebija vecāku, bet saskaņā ar se-

višķu princepa dekrētu viņi tika pielīdzināti brīvdzimu-

šiem — ingemi. Princepa vara nebija mantojama. Rakst-

nieks Tacits saka, ka princeps tika ievēlēts vai nu no

Senāta, vai no karaspēka: orinceos eligitur auctoritat

patrum et consensu militum. Lai gan princepa vara ne-

pārgāja mantošanas ceļā, tomēr bieži vien viņš bija norū-

pējies par pēcnācēju sekošā kārtā:

1. adopcijas ceļā,
2. ieceļot savai mantai mantinieku,

3. nozīmējot līdzvaldnieku,
4. nozīmējot regentu-pavaldoni,
5. zināmai personai, kad vēl princeps bija dzīvs, tika

piešķirts nosaukums: Caesar.
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Senatus.

Senātam piemīt šķiru kārtu raksturs. Senātā varēja
iekļūt principiāli kā agrāk tikai bijušie maģistrāti. Tomēr

senātā iekļuva arī citas personas, princepa rekomendāci-

jas (commendatio) ceļā, jeb caur atsevišķu aktu — aduc-

tio. Tas tika panākts caur fikciju, kad pats princeps iedo-

mājās sevi it kā maģistrātu — exmagistratus. Ķeizara

Augusta laikā tika prasīts priekš senātora zināms mantas

cenzs, un proti 1.000.000 sesterciju. Brīvļaudis — liber-

tini — nevarēja būt par senātoriem. Ķeizars Augusts
centās, lai par senātoriem būtu lielie zemes īpašnieki.
Senātoriem bija aizliegts nodarboties ar tirdzniecību. Se-

nātoru kārta saucās par ordo senatorius. Senātora stā-

vokli ieguva mantošanas ceļā, tā kā senātora dēli skaitī-

jās jau itkā paši senātori. Senātoriem un viņu dēliem

bija aizliegts doties laulībā ar libertini. Senātoriem bija
arī sevišķa ārēja pazīme: latus clavus — plata purpura

krāsas strīpa uz tunikas. Teātrī senātoriem tika ierādīta

labākā vieta — 1 rindā. Senātoriem bija tītulis vz'r claris-

simus — slavenais valsts vīrs.—Kavaleristu kārtā — ordo

eguester — arī tika no Augusta reorganizēta: viņš nolika

priekš jātniekiem zināmu cenzu, ne mazāku par 400.000

sesterciju. Equites nodarbojās galvenā kārtā ar tirdznie-

cību. Bieži vien viņi bija arī nodokļu piedzinēji — publi-
cani; šo varu bieži vien izlietoja ļaunprātīgi. Tāpēc bieži

ienāca sūdzības par publicani-equites Romāni. Jātnieki

tika iecelti no princepu. Viņiem bija uz tunisas augustus
darus — šaura purpurkrāsas strīpa un viņiem tika ierā-

dīta II vieta teātrī.

Consilium principis.

Consilium principis — valsts padome sākot no

2. g. simteņa pēc Kr. no Adriana laikiem pastāvīga iestāde.

Padomē prezidēja pats princeps, jeb viņa vietnieks —

praefectus praetorio. Bieži valsts padomē ņēma dalību
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visi lielie Romas juristi. Principāta laikmetā tika izšķirti
divējādi valsts darbinieku tīpi: 1) maģistrāti tiešā vārda

nozīmē un 2) ķeizara ierēdņi.

1. Maģistrāti.

Maģistrāti bija: I consules, II praetores, 111 censores,

IV aediles, V guaestores.

I Consules.

Viņiem bija arī zināma nozīme kā personām, kas

prezidēja Senātā. Tomēr, pārējā nozīmē viņi stipri tika

ierobežoti. Tāļāk, consules paturēja vēl jūrisdikciju cīvīlās

lietās — extra ordinem — zināmos sevišķos gadījumos,
kas attiecās uz:

1. fideicomissum — novēlu veids,

2. causae liberālis — lietas, kuras attiecās uz

brīvību,

3. alimentae — alimentu jautājums,
4. tutela ■—■ aizbildniecības un citas lietas.

II Praetores.

Pretoru (urbanus et peregrinus) vara netika aizskārta,

bet pat palielinājās tai nozīmē, ka tika iecelti, izņemot

praetor urbanus un praetor peregrinus, vēl sevišķi pretori,
kuri prezidēja:

1. iudicium centumviriale,

2. guestiones perpetuae—zvērināto kriminālās tiesas.

Tālāk tika iecelti sevišķi pretori, kuriem bija jūris-

dikcija extra ordinem. Viņi saucās par praetores novii un

tie bija:
1. praetor fideicommissarius,
2. praetor tutellarius, kas pārzināja aizbildniecību,

3. praetor liberālis, kas pārzināja lietas par brīvību,

4. praetor hastarius,

5. praetor fiscalis.
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IIICensores

Censores tiek pieminēti tikai pirmā laikā — līdz

ķeizara Domiciana valdīšanai. Tagad tribūni plebis ne-

bija vairs nekādas nozīmes; Plinijs juniors par viņiem saka:

«tribūni plebis sunt manis umbra et sine honore nomen".

Viņu tribunitia potestas bija pilnīgi paralizēta no paša

ķeizara varas.

IV Aediles.

Viņu policijas funkcijas bija stiprā mērā aprobežotas.

Ķeizara Adriana laikā viņi zaudēja jurisdikcijas tiesības.

No šiem laikiem vairs netika izdots ediktum aedilium

curulium.

V Quaestores.

Ģuaestores Augusta laikā vairs nevarēja pārzināt par
aerarium populi Romāni. Priekš tam Augusts iecēla sevi-

šķas persoas -- praefecti aerarii. Pēdējie arī pārzināja par
aerarium populi Romāni, kura piederēja Senātam. Ķeizara
kase saucās par fisku. Starp quaestores principāta laik-

metā svarīgu lomu spēlēja quaestores Augusti, skaitā 2.

Šie guaestores spēlēja vidutāju lomu starp princepu un

Senātu, un taī gadījumā, kad starp pēdējiem izcēlās dom-

starpības, tad guaestores vajadzēja viņas novērst.

2. Ķeizara ierēdņi.

Viņi tiek iecelti no ķeizara ar sevišķu mandātu —

mandatum principis. Tā ir instrukcija, bet ne iecelšana.

Šī iecelšana nav nekāds uzdevums, jeb kontrakts, bet

akts, kuru var salīdzināt ar tagadējo pilnvaru. Ķeizara

ierēdņi — tie ir bijušie princepa vergi, jeb tā saucāmie

liberti vai libertini. Pastāvēja divas ķeizaru ierēdņu kate-

gorijas: 1. Procuratores un 2. Praefecti.

1. Procuratores.

Starp procuratores ir jāatzīmē sekošas personas:

a) procurator a rationibus — kurš pārzināja fisku, b) pro-
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curator ab epistolis — rakstīja paša princepa oficiālās

vēstules, c) procurator a libellis — uzplēsa prīvāto per-
sonu lūgumus un cēla priekšā princepam.

2. Praefecti.

Praefecti bija sekoši: a) praefectus praetorio (bija
divi), b) urbi, c) annonae, d) vigilium, c) — Aegypti.
ftllaž par prefektu bija viena persona, izņemot praefecti

praetorio, kuri bija divi.

a) Praefekti praetorio — tīri militāras personas. Viņi

komandēja princepa leibgvardiju. Viņi pastāvīgi ņēma da-

lību iekš consilium principis kā pastāvīgi locekļi. Princepa
prombūtnē prezidēja praefectus praetorio. Viņš izdeva tā

saucamās formae (dekrēti) — formae praefectorum prae-

torio.

b) Praefectus urbi — viena persona. Viņš bija cīvīl-

ierēdnis un pārzināja custodia urbi — Romas pilsētas ap-

sardzību; viņš bija kā prefekts ar polīcijas funkcijām.

c) Praefectus annonae — viena persona, civīlierēdnis.

Viņš rūpējās par labības ievešanu Romā, jo pašā Itālijā
bija maz labības un tāpēc pēdējo vajadzēja ievest; labība

tika galvenā kārtā ievesta no Ēģiptes. Praefectus annonae

jūrisdikcija cīvīlās un kriminālās lietās bija ciešā sakarā ar

labības tirgu. Viņa bija — extra ordinem.
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„Augstskola Mājā" Nr. 20.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

5. lekcija.

d. Praefectus vigilium — militārierēdnis, viņš bija

ugunsdzēsēju komanda priekšnieks. Viņam bija jurisdik-

cija, kas vedama sakarā ar ugunsgrēkiem. Šī jurisdik-

cija cīvīlās un kriminālās lietās bija extra ordinem, kas

bija raksturīgi priekš prefektiem un prokuratoriem.
c. Praefectus Aegyvti. lepriekš, kamēr runāt par

Ēģiptes pārvaldnieku, ir vajadzīgs teikt dažus vārdus par

provincēm vispār. Mēs zinām, ka pāstāvēja divi provinču

tipi: senātoru v ķeizaru. Senātoru provinču priekšgalā
atradās pārvaldnieks, kas funkcionēja pro consule, jeb pro

praetore, bet abiem viņiem bija viens un tas pats tītuls —

proconsul. Senātoru provinces galvenā kārtā atradās

Āzijā un Āfrikā. Ķeizaru provinču priekšgalā atradās

legatus Augusti pro praetore. Viņš arvien piederēja pie
senātoru kārtas. Šis amats bija goda amats. Provinču

pārvaldniekiem bija: 1) imverium pro consulare (nevajag
sajaukt ar imperium pro consulara principis, kas attiecās

uz visām provincēm), 2) imperium militae (ius vitae ac

necis) —

vara par cives Romāni un provinciāļu dzīvību

un nāvi. Provinces pārvaldnieks — augstākais ādmini-
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stratīvais darbinieks. Viņam bija jūrisdikcija cīvīlās un

kriminālās lietās.

Jūrisdikcijas pielietošanas kārtība bija sekoša: ķeizara

provincē — cognito extra ordinem, senātoru provincē —

ordinārais (formulārais) process. Vīnes profesors Vlassak

izsakās par formulāro procesu sekošā kārtā: viņš aizrāda

uz to, ka formulārais process tika piemērots arī daļā no

ķeizara provincēm; bet viņa domas netiek apstiprinātas,

jo avoti ļoti nabadzīgi un tāpēc šis jautājums līdz šim

paliek atklāts. No provinču valdniekiem ļoti svarīgs bija

Ēģiptes pārvaldnieks — praefectus Aegypti. Viņš skaitīja
sevi par Ptolomeju pēcnācēju. Pateicoties atrastiem grieķu-

ēģiptiešu papirusiem mēs
* daudz ko zinām par Ēģipti

(provinciālā iekārta, finansiālais stāvoklis v. t. t.). No

šiem papirusiem mēs zinām, ka pārvaldnieks bieži ap-

braukāja provinci un sarīkoja „tiesas dienas" — conven-

tum agere. Kas attiecās uz jurisdikciju, tad bija starpība

starp cives Romāni un peregrini. Ci vis Romānus piede-

rēja ius revocandi domum, tas ir apelācijas tiesības uz

Romu (Acta apostolorum — apustuls Pāvils apelēja uz

Romu).
lepriekš, kamēr pāriet uz absolūtu monarķiju, mēs

apskatīsim to, kas stāv sakarā ar principatu un absolūtu

monarķiju, tas ir:

1. Romas karaspēks. 2. Romas nauda. 3. Sacer-

dotia — priesteru amats.

I Romas karaspēks — exercitus.

Ir vajadzīgs izšķirt 3 periodus: I Romas karaspēks
tīri pilsonisks, kad armija sastāvēja vienīgi no Romas

pilsoņiem. II Algotā karaspēka (Soldnerheer) periods un

111 pastāvīgā karaspēka periods.

I Romas karaspēks — tīri pilsonisks.

Nav šaubu, ka centurialai iekārtai piemita militāras

organizācijas raksturs. Par to jau runa bija. Karaspēks
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no sākuma sastāvēja no diviem leģioniem: katrs konsuls,

komandēja vienu leģionu. Legio dalījās uz manipuli, bet

pēdējie uz cohortes. Bija arī palīga karaspēks — auxilia.

Kā latīņu, tā arī federatīvās savienības deva Romai zi-

nāmu kontigentu karaspēka — auxilia. Kareivis — mi-

les, jeb commilitio; virsnieki — tribūni militum; viņi bija
padoti izvešanas kārtībai — successio. Bieži pēc dienesta

izbeigšanās laika miles turpināja dienēt; tie bija tā sau-

camie veterāni — izdienējušie. Katrs kareivis saņēma algu
— stipendium. Katram leģionam bija savi jātnieki —

equitas, kuri dalījās uz turmae. Bet jau Romas republi-
kas beigās un principata sākumā Romā tika noorganizēta
jauna armija — princepa leibgvardija. Viņa dalījās uz

cohortes:

\: cohortes praetoriae,
2.

„
urbanae.

II Algotais karaspēks.

Lielais Marius reorganizēja no jauna Romas kara-

spēku. Viņš izveda reformu, saskaņā ar kuru vairs ne-

tika prasīts kā agrāk mantas cenzs no kareivja. Organi-
zēta kareivju iesaukšana vairs netika praktizēta. Bija

sevišķas personas, kas vervēja kareivjus; tie bija vervētāji,

jeb concuiritores. Reorganizētā karaspēka daļās galvenām
kārtām ieplūda:

1) proletarii.

2) capite cenši,

3) voluntarii — brīvprātīgie.
Tādā kārtā karaspēka sastāvs ļoti izmainījās. Arī

libertini varēja iekļūt Romas armijā. Ar laiku (sākot ar

princepatu) viņā iekļuva arī provinču iedzīvotāji — pere-

grini. Viņi pa laikam ieguva arī Romas pilsonību —

missio honesta; vai nu pie iestāšanās armijā, bet dažreiz

arī stipri vēlāk, pie atvaļināšanas. Missio honesta pastā-

vēja iekš tam, ka viņi dabūja diplomus 2 eksemplāros;
Missio honesta attiecās arī uz sievām un bērniem.
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IIIPastāvīga karaspēka periods.

Par šo periodu runa vel bus.

2. Romas valūta.

Izņemot konsulus, pastāvēja vēl sevišķi orgāni —

tribūni aerarri. Pēdējie iekasēja nodokļus — tributus. No

sākuma tikai Romas pilsoņi maksāja tributus, bet ne

pārējie latīņi. Tributus tika piedzīts allažiņ, kāda nebūt

kara sākumā. Daži zinātnieki domā, ka tributus — iek-

šējais valsts aizņēmums. Kādā kārtā tributus tika pie-
dzīts no tribūni aerarii — nav vēl noskaidrots. Dažu

laiku finansiālā pārvaldīšana atradās senāta pārziņā, vaja-

dzēja senāta atļaujas priekš naudas iztērēšanas. Bez tam

pie konsuļiem pastāvēja guestores aerarii. Pēdējās gla-

bāja atslēgas no aerarium populi Romaui. Romas repu-
blikas beigās, kad Roma pievienoja sev daudzas provin-

nes, šo provinču finansiālo pārvaldīšanu pārzināja sevišķas
personas; no sākuma tie bija quaestores, kuri pavadīja

pārvaldnieku: bet pricipatu laikmetā, kad Romas provinces
dalījās uz ķeizaru un senātoru, finansiālo pārvaldīšanu
ķeizara provincēs pārzināja sevišķi procuratores, bet senā-

toru provincēs kā agrāk — quaestores. Pašas nodevas

principāta laikmetā izmainījās, šinī laikmetā Romas cives

nemaksāja ne nodevas, ne nodokļus. Nodokļi tika uz-

likti uz provinču iedzīvotājiem; šie nodokļi saucās par

tributum (ne tributus), stipendium, jeb arī par vectigal.

Nodokļu piedzīšana bieži vien tika nodota publicani rokās.

Tādā kārtā tika pielaista netiešā nodokļu piedzīšana. To-

mēr, sakarā ar šo nodokļu netiešo piedzīšanu tika pielai-
stas ļaunprātības: publicani allaž eksploatēja iedzīvotājus,
jo piedzina vairāk, kā nācās. Šinī ziņā ir raksturīgs viens

pretora edits, kurš uzglabājies iekš Corvus Juris Civilis.

Viņā iet runa par zādzībām un tamlīdzīgiem pārkāpu-
miem, kurus piekopa publicani. Absolūtās monarķijas
laikmetā jautājumam par nodokļu piedzīšanu tika pie-

griezta sevišķa vērība. ledzīvotāji šinī laikā palika ļoti
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nabagi un nebija spējīgi maksāt nodokļus. Tad atbildība

par nodokļu nomaksām tika uzlikta uz pilsētu padomju

locekļiem — decuriones. Ir novērojama tendence izvairī-

ties no šiem amatiem.

II Romas nauda.

No sākuma Romas naudas nebija. Kā maksāšanas

līdzeklis noderēja lopi pecus. No šī „pecus" tiek

atrisināts nosaukums „pecunia" — nauda. Saskaņā ar

lex Aterrda Tarnea bija paredzēts, ka maksimālā Romas

muita varēja būt 30 vēršu un 2 aitas. Šis likums tika iz-

dots 300. g. pr. Kristus, lielāku sodu uzlikt bija aizliegts.
Šī bija muita maxima, jeb muita suprema. Kad Romā

tika ievesta nauda — ir strīdus jautājums. Zinātnieks

Mommsens domā, ka XII tabulu likumi satur sevī noteiku-

mus, saskaņā ar kuriem tika ievesta nauda, bet tas nav

pierādīts. Bet katrā ziņā XII tabulu likumiem bija pazī-
stams naudas vērtības jēdziens. No sākuma nauda bija
nekalta — acs rudae {ruda — no kā kaļ naudu). Atse-

višķi rudas gabali saucās par randiscula. Romas manci-

patio (pirkšana — pārdošana) parādījās, acīmredzot, taī

laikā, kad vēl nebija kaltas naudas, jo tad tika lietoti vēl

svari (rudu svēra). Pirmā Romas nauda - ass grāvis,

jeb ass libralis, kas bija smagais ass. Šī bija vara nauda.

Ar laiku šis ass grāvis samazinājās svarā un apgrozībā

cirkulēja jau ass levis — vieglais ass. Pēc pirmā Punicieša

kara izbeigšanās ass grāvis palika mazvērtīgs un tika

saukts jau par ass levis. Līdzās vara naudai tiek minēta

arī sudraba nauda, apmēram sākot ar 485. g. ab urbe

condita. Šī monēta saucās par sestercius. Saskaņā ar

lex Flaminia 537. g. ab urbe condita, tiek kalta arī zelta

nauda. Kas attiecas uz ķeizaru laikmeta naudu, tad vaja-

dzīgs atzīmēt, ka sudraba sestercius vairs netiek kalts, bet

tiek kalts vara sestercius. Sudraba sestercius vietā tiek

kalta cita sudraba monēta — denarius. Tiek kalta arī

zelta monēta —

aurens, vēlāk viņa saucās par aurens
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solidus. Ķeizars Justinians vienā konstitūcijā noteica, ka

1 aurens (solidus) visādā ziņā ir pielīdzināms 1000 se-

s tercijām.

3 Sacerdotia.

Roma pastāvēja 3 priesteru kolēģijas: 1 collegium

pontificum, II collegium augurum, 111 collegium fetialum.

I Collegium pontificum.

Kas attiecas uz collegium pontificum, tad pirmām
kārtām pie viņas piederēja pontifices, tad flamines, virgi-

nes, vestales un beigās tā saucāmais rex sacrorum.

Rex sacrorum laikam piederēja tās pašas garīgās funkci-

jas, kuras agrāk piederēja ķēniņam, kas ir labākais pie-
rādījums tam, ka Romā jau agrāk bija ķēniņu laikmets.

Tika izšķirti: flamines maiores un flamines minores.

Flamines maiores tie bija: Flamen Dialis — Jupitera

priesteris, Flamen Martialis — kara dieva Marsa priesteris

un Flamen Ģuirinalis. — Flamen Dialis bija sevišķa no-

zīme; dienu un nakti viņš kalpoja Jupiteram. Attiecībā uz

Flamen Dialis pastāvēja vesela rinda sevišķu noteikumu.

Tā, p. p., Flamen Dialis bija vecmodīga cepure, kura

nedrīkstēja nokrist, bet ja vējš viņu norāva, tad Flamen

Dialis bija piespiests nolikt savu amatu (māņticība). Fla-

men Dialis matus drīkstēja griezt tikai brīvs Romas pil-
sonis, tas vecmodīgais apģērbs, ko nēsāja Flamen Dialis,

nedrīkstēja saturēt sevī tādu ko nebūt, kas atgādināja

mezglu. Flamen Dialis drīkstēja iet tikai kājām. Viņam
visādā ziņā vajadzēja būt precējušamies. Laulības šķir-
šana netika pielaista. Ja Flamen Dialis sieva nomira,

tad viņam visādā ziņā vajadzēja nolikt amatu. Viņam
tikai izņēmuma gadījumā bija atļauts naktī būt projām,
bet tikai uz vienu nakti. Flamen Dialis nedrīkstēja dot

zvērastu; viņa vārdam varēja ticēt arī bez zvērasta. Flamen

Dialis bija sevišķa gulta, kurā cits neviens nedrīkstēja

gulēt, izņemot viņu pašu.
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Virgines Vestales dienu un nakti kalpoja dievietei

Vestai, kura sargāja mājas mieru. Viņas, t. i. Virgines
Vestales, apsargāja Vestas svēto uguni. Attiecībā uz Vir-

gines Vestales pastāvēja sevišķi noteikumi, kuri zīmējās
arī uz cīvīlām tiesībām. Virgines Vestales piederēja arī

vesela rinda privilēģiju: viņas neatradās zem tēva varas,

bet — sui iuris. Viņas nestāvēja arī aizbildniecībā m

tutelam. Virgines Vestales bija tiesība taisīt testamentu.

Ja Virgines Vestales testamentu netaisīja, tad viņu manta

nepārgāja uz mantiniekiem, bet to mantoja aerorium

populi Romāni. Kriminālo tiesību laukā mēs atrodam

noteikumu, ka, ja notiesātais noziedznieks ceļā uz soda

vietu satika virgo Vestalis tad viņš bija jāapžēlo, jo tāds

bija sakrālās tiesas nolikums. Virgines Vestales vajadzēja
kalpot dievietei Vestai 30 gadus. Viens rakstnieks šinī ga-

dījumā taisa ironisku piezīmi, ka pēc 30 gadus ilgas kal-

pošanas Virgines Vestales bija atļauts precēties.
Collegium pontificum priekšgalā atradās pontifex

maximus, kurš skaitījās par pirmo starp līdzīgiem—primus
inter pares. Dažā attiecībā pontifex maximus bija zināms

pārsvars. Viņam bija tiesības uzlikt sodus — ius multae

dicandae, galvenām kārtām attiecībā uz garīgām perso-

nām, bet ne laicīgām. Arī tiesība izdot ediktus — ius

edicendi — piederēja pontifex maximus, bet līdz ar viņu
šī tiesība piederēja arī visai kolēģijai kā tādai. Pontifex
maximus tika izvēlēts no tautas sapulces, bet pārējie
cooptatio ceļā, — pašpapildīnāšanās ceļā.

Pontifices pirmām kārtām sargāja ius sacrum. lus

sacrum bija darīšana ar dievību. Zināma nozīme bija
votum — solījumam un dedicatio — dažu lietu nodošanai

dievībai. Sakrālās tiesībās ietilpst arī zvērasts. Nepatiesā
liecība tika no dievības sodīta. Ģimenes jeb mantošanas

tiesību laukā bija institūti, kuriem piemita sakrāls, bet ne

laicīgs raksturs, p. p., adopcija-arrogatio un testaments.

Testamentam no sākuma piemita sakrāls raksturs. Manto-

šanā ir raksturīgi tas, ka ne tikai mantojamie parādi, bet

arī sacra pārgāja mantojumā. Šis pēdējais jautājums tika

pieminēts no Cicero viņa darbā „Dc legibus". Pontifices
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apsargāja arī kalendāru un svētkus. Mēneša sākumā

viens pontifex pasludināja — kādi būs tekošā mēnesī

svētki. Pontifices arī sargāja legis actiones — senākās

romiešu prasību formulas. Tas norāda uz to, ka process

bija saistīts ar reliģiju. Ļoti svarīga legis actio — formula

bija — legis actio sacramento. Pontifices sekoja zvērasta

nepārkāpšanai un upurēšanai. Tika izšķirti 2 upurēšanas
veidi — 1) sacra privāta un 2) sacra puhlica. Beigās

pontifices pārraudzīja dažādu dievišķu noteikumu iz-

pildīšanu.

IICollegium augures.

Augures bija dievu gribas interpretanti, jeb iztulko-

tāji. Ir jautājums kādā kārtā viņi to spēja darīt? Viņi
dievu gribu tulkoja pēc putnu lidojuma — auspitia
(avis-spitium). Ne tikai putnu lidojums, bet arī citas dievu

parādības: kā pērkons, zibens, epilepsija — morbus comi-

talis—noderēja par auspitia. Ja tauta salasījās m comitio

(ne m contione) un ja kāds no tautas sapulces dalībnie-

kiem nokrita, ķerts no epilepsijas, tad tautas sapulce ar

to pašu skaitījās par izjukušu. Tika izšķirti divi veidi

auspitia:
1. auspitia ablativa un

2. auspitia impetratioa.
Auspitia ablativa nāca direkti no pašas dievības bez

iepriekšējas izprasīšanas. Auspitia impetrativa nāca pēc

lūgšanas no augures puses, jeb prīvātas personas. Maģi-
strāti kopīgi ar augures novēroja debesis, pie tam sēdot

pēc pusnakts. Augures bija kā eksperti. Kā pie svarīgu
valsts aktu noslēgšanas, tā arī citos gadījumos viņi lūdza

no dievības auspitium. Slikti bija tam maģistrātam, ja pie
amata ieņemšanas auspitium bija nelabvēlīga. Pēdējā
laikā Romā uzplauka liekulība, kura izteicās iekš tam, ka

augures runāja, ka redzējuši to un to, lai gan patiesībā

viņi nebija nekā redzējuši. Tomēr reiz pieteikta parādība

skaitījās par notikušu faktu. Romas republikas beigās

auspitia vairs netika pielietota.
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„Augstskola Mājā" Nr. 21.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

6. Lekcija.

IIICollegium fetialium.

Fetiales spēlēja redzamu lomu starptautisko attiecību

laukā. Romā pastāvēja ieradums, ka kara pieteikšana
tika pasludināta ar svinīgu aktu — svieda šķēpu uz

ienaidnieka zemi. Miera noslēgšana arī notika piedaloties

fetiales: miers tika noslēgts caur zvērastu un upurēšanu.
Starptautiskie traktāti arī tika slēgti ar viņu vidutājību.

IV Absolūtas monarķijas laikmets.

Par absolūtās monarķijas nodibinātāju skaitās ķeizars
Dioklitians (111 g. s. beigās). Absolūtā monarķijā ķeizars

bija viss, bet pārējie — nekas. Ķeizars bija valsts tiesību

subjekts, Viss, kas attiecās uz ķeizaru, bija svēts; pat

ķeizara naudas maks bija svēts. Romas ķeizaram bija
titulis: imperator, dominius, bieži pat Deus. Ķeizara con-

cilium absolūtās monarķijas laikmetā saucās par consi-

storium, t. i. valsts padome, Arvienu pats ķeizars prezidēja
iekš consistorium.
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Par ķeizara vietnieku skaitījās guaestor sacri palatii.
Valsts pārvaldes aparātā bija ievesta zināma centrālizācija.
Pate pārvaldīšana bija gandrīz pilnīgi hellenizēta. Senāts

vēl pastāvēja kā Romā, tā arī Konstantinopolē, tomēr

viņam bija ļoti maza nozīme. Taisnību sakot, absolūtā

monarķijā senāts dc jure vairs nebija valsts orgāns.
Romas impērija dalās uz 2 daļām.
1. Partes orientis ar galvas pilsētu Konstantino-

poli un

2. Partes occidentis ar galvas pilsētu Romu,

Administrācija atradās ciešā sakarā ar justiciju. To-

mēr kara pārvalde stāv atsevišķi. Izņemot imperium Ro-

mānam sadalīšanu uz 2 daļām-, viņa dalījās vēl uz 4 pre-
fektūrām — praefecturae:

1. Oriens — austrumi.

2. Illyrium — Balkānu pussala.
3. Italiae — Itālija un Āfrikas zemes.

4. Galliae — kurā ietilpa Gallia, Hispania un

Brittannia

Praefecturae savukārt dalījās uz diocēzēm, bet dio-

cēzes uz provincēm. Prefektūras priekšgalā atradās prae-

fectus praetorio, bet diocēzes —- vicarius praefecti prae-
torio, bet provinces priekšgalā —

praeses provinciae. Cī-

vīlie ierēdņi atšķīrās no militāriem. Absolūtā monarķijā,
atšķirībā no cīvīliem apgabaliem, ieveda veselu rindu tā

saucamos kara apgabalus, p. p. Tractus, Ducatus etc.

Katra kara apgabala priekšgalā atradās kara priekšnieks —

duces (praepositi) castrorum, praefecti militum. Absolūtai

monarķijai bija vēl kara vadoņi, kurus var salīdzināt ar

priekškara korpusu komandieriem, viņi saucās par maģi-
stri militum. Absolūtās monarķijas laikā karaspēkam pie-
mita pastāvīgs raksturs; viņš pastāvēja arī miera laikā.

Armijā iekļuva ne tikai cives Romāni, bet arī provinču
iedzīvotāji. Pašvaldība absolūtās monarķijas laikā ļoti iero-

bežota. Senāts pastāvēja vēl Romā un Konstantinopolē,
bet viņam dc jure nebija nekādas nozīmes. Ar kristīgās
ticības ievešanu (325. g. Konstantins Lielais) Romas valsts

iedzīvotāji sadalījās uz kristīgiem un nekristītiem. Starp
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kristītiem tika izšķirti: catholici un orthodoxi. Nekristītie

saucās par pagani. (Allaž par pagānus tika apzīmēts tas,

kas dzīvoja ārpus pilsētas, sādžā). Bez tam Romā dzīvoja
vēl žīdi — iudei. Starp kristītiem un žīdiem laulības bija

aizliegtas. Sevišķu kategoriju iztaisīja ticības atkritēji —

apostatae. Beigās apzīmēsim vēl tā saucāmos coloni, kuri

tikai tagad parādījās. Šis institūts saucās par colonatus.

Pagāja liels laiks, kamēr noskaidroja šī institūta — colo-

natus jēdzienu un saturu. Par to mums jāpateicās bij.

Pēterburgas profesoram Rostovcevam. Colonatus ir atro-

dams papriekšu Ēģiptē un pēc tam citās provincēs. Viņš

pastāvēja iekš tam, ka zemnieki atradās dzimtsbūšanas

atkarībā. Zeme tika atsavināta kopīgi ar zemniekiem.

Paceļas jautājums — vai coloni skaitījās par brīviem, jeb
nē? Acīmredzot — viņi brīvi, bet tomēr viņi bija atkarīgi
no lieliem zemes īpašniekiem.

2. Romiešu tiesību avoti.

Romiešu tiesību avoti ir ļoti dažādi. Par romiešu tie-

sību avotiem noder:

Likumi.

II lerašas, ierašu tiesības (ierašas un ierašu tiesības

visā visumā nesakrīt).
111 Pretoru tiesības.

IV Romiešu jurisprudence (romieši juristi saucās par

conditores iuris — tiesību nodibinātāji).
V Officium iudicis — tiesu prakse, kura tikai zi-

nāmā mērā ir uzskatāma par tiesību avotiem. Romiešu

zvērināto tiesnešu radošā darbība nav tik liela, ja to sa-

līdzina ar romiešu juristu radošo darbību. Kas attiecās uz

quod venit m iudicium, tad te tiesnesis attīsta zināmu

radošu darbību.

I Likumi.

Latīņu termins priekš likuma apzīmēšanas ir — lex.

Šis termins, acīmredzot, ir cēlies no vārda legare {legare ir
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sakarā ar ligo, bet darbības vārdi legare un ligare no

zīmē zināmu personu saistību). Lex jēdziens stāv sakarā

ar obligatio — romiešu saistību tiesības. Romiešu likum-

došanas priekšgalā atrodas XII tabulu likumi.

Leges duodecim tabularum.

Kas attiecās uz XII tabuļu likumu vēsturi un izcel-

šanos, tad, atzīmēsim sekošo: Tautas tribūns Gailis Teren-

telius Arsa ierosināja iekš concilium plebis jautājumu par

ierašu tiesību kodifikāciju. Tomēr tanīs laikos plebiscitum
vēl 'nebija obligātorisks raksturs. Priekš ierosinājuma ap-

stiprināšanas vēl vajadzēja senāta atļaujas, bet pēdējais
šim projektam nepiekrita. Tad Gaius Terentelius Arsa

otrreiz ierosināja, bet arī senāts otrreiz noraidīja. Bet tikai

pēc trešās reizes senāts nevarēja noraidīt un tikai tad tika

iecelta likumdošanas kommisija — decem-viri legibus seri-

bundis. Pēdējie bija ne tikai likumdošanas kommisijas

locekļi, bet līdz ar viņu parādīšanos vienā laikā sekoja
arī valsts apvērsums. Konsuļi un tautas tribūni bija spiesti
nodot valsts varu decem-vires rokās. Pirmā kommisija

sastāvēja tikai no patriciešiem. Viena gada darbības laikā

1 kommisija nobeidza savu darbu. Tomēr bija sastādītas

tikai X tabulas. Gada beigās decemvires bija spiesti nolikt

savus amata pienākumus, bet viņi to negribēja darīt, un

tad tikai pēc plebēju revolūcijas viņi nolika savus amatus.

Pēc tam tika nozīmēta jauna kommisija priekš atlikušo

2 tabuļu sastādīšanas. Kā teika stāsta, tad šaī kommisijā

iegāja 7 patricieši un 3 plebēji. Viens mūsu dienu zināt-

nieks izteicās, ka šīs kommisijas sastāvs ir apšaubāms,
bet viņa apgalvojumi nav pārliecinoši, lai gan viss tas, ko

mums stāsta par šo otro kommisiju, ir ļoti dīvains. Ro-

miešu teika stāsta, ka iepriekš likumu kodifikācijas tika

no Romas izsūtīta sūtniecība uz Atēnām un citām Grieķi-

jas pilsētām. Pēc tam mēs lasām Pomponiusa darbos,
kurš ir īsas tiesību vēstures autors ieks Corpus Juris
Civilis, kā Romā tika uzcelts piemineklis par godu Effes-
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sas Hermadoram (Hermadorus). Tāpēc pastāv domas,

itkā XII tabuļu likumi satur sevī arī grieķu tiesības. Tomēr

šī hipotēze ir noraidāma, jo XII tabuļu likumu saturs

mums norāda uz to, ka viņiem ir tīri romiešu raksturs.

Saprotams, ka ir arī tādi likumu noteikumi, kuri atgādina

grieķu tiesību normas, bet tas ir izņēmums Romiešu

rakstnieki slavē XII tabuļu likumus, tā, p. p. Titus Livius

saka: „fons omnis publici privatigue iuris Romāni". Tas,

acīmredzot, ir drusku pārspīlēts, jo publiskās tiesības ne-

bija gandrīz pavisam normētas. Romas valsts tiesības

dibinājās uz mos maiorum — ierašām. Likumi te nekrīt

svarā. Un arī sakrālās tiesības tikai pa retam tiek minē-

tas XII tabulu likumos. Galvenām kārtām XII tabuļu li-

kumi satur cīvīlo procesu (saprotams, ne visai attīstītu)

un privātās tiesības. XII tabuļu likumi līdz mums nav

pilnīgi nonākuši. Līdz mums ir nonākuši vienīgi frag-
menti, bet pats kodekss ir sadedzis, acīmredzot, gailu
iebrukuma laikā (Brennus). Romiešu rakstnieki, grama-

tiķi un juristi bieži atsaucās uz XII tabuļu likumiem. Šo

fragmentu valoda ir archaiska, bet ja valoda nav archaiska,

tad, acīmredzoi, viņa ir tā rakstnieka, kurš atsaucās uz

minētiem likumiem. Paši likumi ir sastādīti archaiskā

latīņu valodā. Tik veca likumdošana, kā XII tabuļu li-

kumi, nesatur sevī tādas tiesību normas, kā tagadējie li-

kumi. XII tabuļu likumi bieži lieto pavēlamo izteiksmes

formu, p. p. „si intestatus moritur... familiam habetov
—

ja kāds nomirst, neatstājot testamentu, tad lai mantu da-

bū n... „Uti legassit pater familias, ita ius esto". Te, acīm-

redzot, ir domāts testaments: ita ius esto — lai notiek pēc
tā. Veco institūtu skaitā tiek pieminēta personīgā ekse-

kūcija; viņai piemita ļoti bargs raksturs. Tā, p. p. tiek mi-

nēts „gadījumā, ja ir vairāk pavēlnieki, tad" partis (pa-
reizāk partes) secanto. Tas nozīmē: vairākiem pavēlnie-
kiem ir tiesība izdalīt (sacirst) savā starpā parādnieka
miesu. Te ir jāatzīmē viena raksturīga pazīme: „Si plus

minusve secuerit, sine fraude esto
v —ja vairāk vai mazāk

tiks nocirsts, tad tas lai neskādē. Acīmredzot, miesa tika

sadalīta uz attiecīgām porcijām. Tādā kārtā te tiek ņemta
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vērā personīgā eksekūcija, bet ne mantiskā, kura parādās
vēlāk. Tālāk XII tabuju likumos tiek minēta mantošana

pēc likuma un mantošana pēc testamenta. Si nexum mani-

cipiumgue faciet... Domas, ka šie abi jēdzieni — nexum

mancipiumgue — nozīmē mancipatio, ir nepareizas. Drīzāk

tie ir 2 institūti: 1) nexum, 2) mancipium. Acīmredzot,

nexum nozīmē parādnieka verdzību, tomēr, šinī gadījumā,

parādnieka verdzība tiek nodibināta ne caur personīgu
eksekūciju, bet uz abpusējas parādnieka un pavēlnieka
vienošanās. Turpretim mancipatio nozīmē svinīgu ievešanu

valdīšanā. Sakrālās tiesības reti tiek minētas XII tabuļu
likumos, tomēr ir atrodamas vietas, p. p. sakarā ar līķu
dedzināšanu, kuras attiecās uz sakrālām tiesībām. XII ta-

buļu likumos ir paredzēti 2 līķu apbedīšanas veidi: apbe-
dīšana un līķa sadedzināšana. Saskaņā ar XII tabuļu
likumiem sadedzināšanai ir jānotiek ārpus Romas pilsētas.
Lai gan kriminālās tiesības reti tiek minētas XII tabuļu
likumos, tad tomēr tur ir atrodams viens ļoti svarīgs no-

teikums: ja kādam Romas pilsonim draudēja nāves sods,
tad viņam bija tiesība apelēt uz tautas sapulci — commi-

tiatus maximus (centūriālā tautas sapulce). Ir interesanti,
ka jau XII tabuļu likumi pazīst raksturīgu prasības for-

mulu — actio noxalis (noxa nozīmē verga, jeb padota
cilvēka, jeb dzīvnieka deliktu, pie kam delikts ir nozie-

gums, kurš sodāms ar zaudējumu atlīdzību par labu cie-

tušai personai). Ir raksturīgs priekš actio noxalis tas, ka

prasība tiek celta pret pater familias, tikai viņš atbild.

Tas jau ir solis uz priekšu, jo bija laiks, kad pats dzīv-

nieks tika saukts pie atbildības.

Process. Acīmredzot, 1 tabula runā par atbildētāja
izaicināšanu uz tiesu, t. i. pie pretora — m ius vocatio. Pra-

sītājam ir tiesība atbildētāju abducere, jeb ducere, t. i.

viņam pieder atbildētāja aizvešanas tiesības (abductio,
ductio) uz tiesu. Ja atbildētājs pretojās ar rokām un kā-

jām, tad prasītājs var sacelt troksni. Tad uz troksni sala-

sās ziņkārīgie un liecinieku klātbūtnē prasītājs ņem atbil-

dētājam aiz auss un svinīgā kārtā griežās pie atbildētāja
ar pavēli sekot viņam uz tiesu. — Pēdējā laikā daži zi-
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nātnieki apstrīd, ka XII tabuļu likumi nemaz neesot pa-

stāvējuši; Roma nekad neesot kodificējusi visus likumus.

Te ir vajadzīgs atzīmēt 2 zinātnieku domas: itāliešu zināt-

nieka Pais un franču — Lamber.

Pais domas.

Pais nav jūrists, bet vēsturnieks. Viņam ir zināmi

nopelni Romas vēsturē. Viņš aizrāda, ka diezgan bieži

trādicijas nav pamatotas. Ja publisko tiesību laukā Pais

ir taisnība, tad, kas attiecās uz XII tabuļu likumiem, tur

viņam nevar piekrist. Pais iziet no tā viedokļa, ka Roma

nekad neesot pazinusi XII tabula likumus; tāpēc viņš aiz-

rāda, ka ius Flavianum esot tas pats, ko zinātnieki līdz

šim laikam esot turējuši par XII tabuļu likumiem. To-

mēr viņa argumenti nav droši: ius Flavianum ir prīvāts

krājums un nesatur sevī vecās romiešu prasību formulas

— legis actiones, bet ne XII tabuļu likumus. Tādā kārtā

— ius Flavianum un XII tabuļu likumi nav viens un tas

pats. Pais domas ir vajadzīgs atmest.

Lamber domas.

Franču zinātnieks Lamber arī enerģiski uzbrūk XII

tabuļu likumiem. Viņa domām ir zināma līdzība ar Pais

domām. Viņš saka, ka ius Aelianum sakrīt ar XII tabuļu
likumiem. Šīs domas ir vairāk pamatotas: ius Aelianum

ir bagātākas, kā ius Flavianum krājums. lus Aelianum

saturs attiecas arī uz legis actiones, bet izņemot tās, tur

bija izlikti arī XII tabuļu likumī un, pat, ar komentārijiem.
Tādā kārtā Lamber izsaka savas domas bez pierādīju-
miem. Turpretīm Pomponius ka ius Aelianum

saturēja sevī XII tabuļu likumus. Šis apstāklis pilnīgi
runā pretīm Lambera domām un tāpēc viņas ir vajadzīgs
uzskatīt par nepareizām. Valdošās domas ir tās, ka

XII tabuļu likumi pastāvēja. Šie XII tabulu likumi ir senās

Romas liels likumdošanas pieminēklis.
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II Pretoru tiesības {edicti).

1. Edictum praetoris urbaui;

2.
„ „ peregrini;

3.
„

provinciāli.
Par svarīgāko ir uzskatāms edictum praetoris urbani.

Pēdējie 2 daudzos jautājumos sakrīt ar edictum praetoris
urbani, bet tomēr arī viņiem piemīt savas savādības.

Praetor, stājoties amatā, izdeva ediktu kā savas darbības

programmu nākošā dienesta gadā. Edictum praetoris
citādi saucās arī par edictum perpetuum. Bet šis nosau-

kums nav tīri pareizs, jo ar dienesta gada izbeigšanos
zināma pretora edikts zaudēja savu spēku. Tāpēc Cicero

ir taisnība, nosaucot edictum perpetuum par lex annus.

Edictum perpetuum nosaukums ir pārspīlēts, jo pretori
izdeva ari ediktus dienesta gada laikā; tie bija tā sauca-

mie edicta repentina. Edicta repentina tika izdoti atse-

višķos gadījumos un viņiem nebija tādas nozīmes, kā tiem

ediktiem, kurus izdeva pretors, stājoties amatā. Pretoru

edikti no sākuma neskaitījās par tiesību normām, jo
praetor ius facerā non potest. Tomēr praetor, pamatojo-
ties uz savu jurisdikciju, varēja aizsargāt tādus faktus, kas

bija aizsardzības cienīgi, lai gan ius civile tos nebija pa-

redzējušas.



Nosūtot „A. M." Nr. 22—23, god. abonenti tiek

lūgti nokārtot maksājumus par oktobra un novembra

mēnešiem.

„Augstskola Mājā" Nr. 22.

(A. Vilka redakcijā),

Rīgā, Švarcmuižas ielā JVs 10—12.

Tiesību zinātņu fakultāte.

Tiesību zinātņu fakultāte ir viena no tām Iaimīgājām
fakultātēm, kuras zinības var iegūt pašmācības ceļā.

„F\. M." kurss pilnīgi saskaņots ar Latvijas ūniversi-

tātes tiesību zinātņu fakultātes kursu.

Mācības gaita ir sadalīta 4 sem.; semestris—8 mēn.

Sekmīgi beigušie var iesniegt lūgumu Rīgas Ap-
gabaltiesai un, ar Apgab. Padomes piekrišanu, likties

pārbaudīties un iegūt prīvātadvokāta tiesības.

Vidusskolu apliecība nav obligātoriska, bet gan mo-

rāliska autoritāte un jūridiskas zināšanas; arī valodas:

latviešu, vācu un latīņu.

Lekcijām var sekot viegli un ar interesi un tās atbilst

savam uzstādītam mērķim.
Ar šo mēnesi izsūtam pirmās lekcijas latīņu va-

lodā — iesācējiem.

Lekcijas, 3 dr. loksnes, latviešu valodā, iznāk kārtīgi
katra mēneša 5., 15". un 25. dienās un tiek izsūtītas arī

ārzemēs dzīvojošiem.
Visas iznākušās lekcijas Nr 1—23, (1.200 lpp.) maksā

ar piešūt. Ls. 19,—

Abonējot pakāpeniski — Ls 3.— mēnesī.

Nauda iesūtāma par 1 —2 mēnešiem uzpriekšu.
Adresēt: «Augstskola Mājā" — Rīgā, Jvarcmuižas

ielā Nr. 10—12.

Rīgā dzīvojošie ar lekcijām var iepazīties „Kara
Invalīds" veikalā Brīvības ielā Nr. 2.

P. S. Iztrūkstošo lekciju izsūtīsim 5. novembrī.



Anons'1 izdevniecība. Spiestuve „Vards" Rīga, L. Peldu iela JSs 24

Iznācis

„Augstskola Mājā" Nr. 5.

Tautsaimniecības fakultāte.

Kurss pilnīgi saskaņots ar Latv. Oniversitātes taut-

saimniecības fakultātes kursu.

Ieteicam pieteikties tiem, kuri līdz februāra mēnesim

vēlas iemācīties grāmatvedību (pēc viegli saprotāmas me-

todes), koresp., tirdzn. rēķinus u. t. t., iepazīties ar vispārē-

jas saimniecības attīstības vēsturi, Latvijas valsts tiesī-

bām, statistiku, u. t. t.

Tautsaimniecības nodaļā ir sekoši obligātoriski priekš-
meti: Ievads tautsaimniecībā, tautsaimniecības teorija un

politika, tautsaimniecības mācibu vēsture, Latvijas valsts-

tiesības, ievads tiesību zinātnē, saimniecības attīstības

vēsture, statistika, saimn. ģeogrāfija, finansu zinātne, nau-

das, kreditu un banku zinātnes, kooperācija, mācība par

privāto saimniecību, grāmatvedības teorija un praktiķa,
tirdzn. rēķini, polīt. un apdrošināš. matemātika, latv. tirdzn.

korespondence, civiltiesības, tirdzn. tiesības, admin. tiesības,

valststiesības, sociālā likumdošana, socioloģija, latviešu,
vācu angļu un latīņu valodas.

„A. M." uzdevums—sniegt pakāpeniski augstāko izglī-
tību visos augšminētos priekšmetos un gatavot darbinie-

kus bankām, kooperācijai, tirdzn. uzņēmumiem, valsts un

pašvaldību iestādēm.

„A. M." lekcijas iznāk kārtīgi katra mēneša 5. 15.

un 25. dienās

Maksa Ls 3.— mēnesī. Nauda iesūtāma katra mē-

neša sākumā par 1 — 2 mēn. uz priekšu.
Abonējot abas lekcijas, t. i. lekcijas tiesību zinātnē

un tautsaimniecībā maksa Ls 4.80 sant. mēnesī^
Adresēt: „Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmui

žas ielā Nr. 10—12.
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„Augstskola Mājā" Nr. 22.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

7. lekcija.

Tam, ko pretors darīja, piemita tendence būt

par tiesībām, bet ne pašas tiesības. Pretors varēja arī

dienesta gada laikā no sava edikta atkāpties. Lai gan
tas nebija vēlāms, tomēr pretors varēja to darīt. Šīs

pretora nebūšanas izbeidza lex Cornelia (izdots 67. g.
ante Chr. natum: „Ne praetores variae ius dicerent". Ja

pretors nolika amatu, tad no viņa izdotie edikti zaudēja
savu spēku un bijušam pretoram nebija tiesības prasīt no

sava pēcnācēja šo ediktu pildīšanu. Bet allažiņ jaunais
pretors pārņēma sava priekšgājēja praksē izmēģinātos

ediktus; tādi edikti saucās par edicta tralaticia. Tādā

kārtā lex Cornelia un ieraša piesavināties priekšgājēju
ediktus stiprā mērā palīdzēja nodibināt pretoru tiesības. —

No 125.—128. g.g. prs, Kr. v. ķeizara Adriana uzdevumā

jūristj Salvius Juliānus galīgi kodificēja pretoru ediktu,

piedodot tam galīgu formu. No šiem laikiem var runāt

par edictum perpetuum. Edikti skaitījās par neizmainā-
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miem. Edictum perpetuum tika sankcionēts no Romas

senāta, kuram taī laikā piederēja likumdošanas vara. Pēc

šī iēvērojamā akta var tiešām runāt par pretoru tiesībām.

Pretoru tiesību normas atšķīrās no ius civile, tad to-

mēr pretoru tiesības tika uzskatītas par viva vox iuris

civilis — civīlo tiesību dzīvā balss. Vai tas tiešām tā?

Rādās, ka tas nevisai pareizi. Salīdzinājot pretoru tiesības

ar ius civile jurists Papiniamus izsakās; „Jus praetorium
est ius quod praetores introduxerantiuris civilis adiuvandi

gratia, iuris civilis sueplendi gratia, iuris civilis corri-

gendi gratia«. Papinianus tāpēc tā izsakās, jo pretoru
tiesībām bija 3 funkcijas:

1. ius praetorium palīdzēja ius civilis,

2.
„ „

papildināja
„

3.
„ „ pat izlaboja

„

Pagājušā gada simteņa 80-tos gados romānists Lenal

mēģināja rekonstruēt edictum perpetuum, kurš bija no ju-
rista Salvius Juliānus kodificēts. Šis darbs bija tiešām

teicams. Lenal bija ņēmis vērā tikai edictum praetoris
urbani. Viņš izgāja no tā, ka pretoru edikts dalījās uz

2 daļām: pirmā daļā pretors apsola ko nebūt — iudicium

dabo (actiones dabo); otrā daļā mēs atrodam prasību
formulas. Viņas bija divējāda veida:

a) Ci vīlās formulas — actiones m ius conceptae.

b) Pretoru
„

—

„
m factum

„

Pirmā edikta daļā pretors apsola aizsardzību. Aizsar-

dzība var pastāvēt vai nu iekš iudicium (actio), jeb arī citā

aizsardzības līdzeklī, p. p. m interum restitutio — pir-

matnējā (iepriekšējā) stāvokļa atjaunošana. Allaž pretors
izsakās īpatnēji: iudicium (actionem) dabo. Otrā pretoru
edikta daļa satur formulas, galvenām kārtām prasību for-

mulas — cīvīlās un pretoru. Kas attiecās uz pretoru pra-

sību formulām, tad viņās pirmā daļā vienmēr tiek iedo-

māts pretoru edikts. Bet cīvīlās formulas savā pirmā
daļā neaprobežojās ar pretoru ediktu. (Tādas ir vengru

profesora Lassak domas). Tiek minēti arī citi aizsardzības

līdzekļi: interdicta (exceptiones) — atbildētāja aizsardzības

līdzekļi. Paceļas jautājums — kādā mērā Salvus Juliānus
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kā edicta Juliāna autors ir izmainījis ediktu saturu? Ju-
liāna edicta saturs vispārīgi sakrīt ar agrāko pretoru
ediktu saturu, bet neskatoties uz to, tomēr ir zināmas

izmaiņas, kuras attiecas pa daļai uz saistību, pa daļai uz

mantošanas tiesībām. Vēlreiz jāaizrāda, ka Lenal savā

rekonstrukcijā tika ņēmis vērā edicta praetoris urbani.

IIIRomiešu jurisprudence.

No sākuma fas — garīgās tiesības un ius- — laicī-

gās tiesības bija cieši saistītas. No sākuma par fas un

ius sargātājiem skaitījās pontifices. Sakrālo tiesību krājums
ius Papirianum, kas sakrīt ar leges regiae, bez šaubām

bija sastādīts republikas laikmetā, beigās no pontifex
maximus Papirius. Pontifices skaitījās par prasību for-

mulu — leges actiones — sargātājiem. Bez tam mēs

dzirdam no Plutonius (īsa romiešu tiesību vēsture iekš

Corpus Juris Civilis), ka katru gadu tika nozīmēts viens

pontifex, sui privatis praesset. Līdz šim laikam nav izde-

vies noskaidrot šīs frāzes nozīmi. Pontifices no sākuma

bija arī tiesneši. Pastāv logis actio sacramento (sacra-
mento sakne ir līdzīga caceresto). Tāpēc domā, ka no sā-

kuma par tiesnešiem bija pontifices, bet ne laicīgās per-
sonas. Romas republikas beigās pontifices arvienu tika

uzskatīti par tiesību pazinējiem. 253. g. Anta Chr. natum,

Romas republikas beigās, pontifex maximus Tiberius Car-

nucanius deva atklāti (publiski) un bezmaksas exponsa.
No sākuma leges actiones glabājās pontifices arķīvos.
Slavenā censora Appius Claudius Caecus laikā viņa
rakstvedis Gnous Flavius, kā liekās, izzaga legis actiones

krājumu no pontifices arķīva un viņu publicēja. Jus Fla-

vianum, kurā ietilpst leges actiones, līdz mūsu laikiem

nav uzglabājušās. Pastāv vēl otrs krājums — ius Aelia-

num; viņš arī nav līdz mums nonācis, bet mēs zinām, ka

šis krājums sadalījās uz 3 daļām:
1. XII tabuļu likumi,

2. komentāriji,
3. legis actiones.
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Ir domājams, ka ius Aelianum līdzinājās Triportita
(tāpēc, ka 3 daļas).

Ir vajadzīgs romiešu jurisprudenci sadalīt trijos laik-

metos:

1. Republikāniskā laikmeta jurisprudence.
2. Principata.
3. Jurisprudences pagrimšanas laikmets.

1. Republikāniskā laikmeta jurisprudence.
Romas republikas beigās pontifices arvien vairāk at-

iet uz otro vietu. lus arvienu vairāk emancipējās no fas.
Republikāniskā laikmeta juristi bija sekošie:

1. Marcus Portius Cato maior (pater),
2.

„ „ „
minor (filius), abi kopā

viņi saucās par Catones.

Viens no viņiem ir mantošanas tiesībās slavenās

«Regula iuris» autors (sakarā ar mācību par novelēm —

legata),
3. Publius Mucius Scaevola.

4. Marius Manilius. Viņš ir divu ļoti svarīgu darbu

autors: 1) Monumenta un 2) Manilianae leges. Šie darbi

līdz mums nav nonākuši. Kas attiecās uz pirmā darba

(Monumenta) saturu, tad viņš ir ļoti dažāds: monumenta

saturs galvenām kārtām attiecas uz tiesībām, bet viņi ir

arī kas cits. Vispārīgi viņš aptver visu augstāko pasauli.
Otrs darbs — Manilianae leges — satur sevī formulārus

priekš dažādiem līgumiem, še lex nav likuma nozīmē,

bet zem lex ir saprotami akti, dokumenti.

5. Marcus Julius Brutus. Viņa darbs — tres libri

dc jure civili — nav līdz mums nonācis. Viņš reti kad

tiek citēts no klasiskiem juristiem, bet tomēr viņš figurē
sakarā ar mācību par apslēptu mantu: „Apslēpta manta

pieder zemes īpašniekam līdz ar zemi".

6. Ģuintus Mucius Scaevola I

7. Publius Salpitius Rufus {praetor): Viņa darbs —

Formula Rufiliana satur sevī slavenās prasības formulas

attiecībā uz Romas konkursu.
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8. Quitus Mucius Scaevola II — slavenais pontifex,
kurš tanī pašā laikā bija arī īsts jurists. Viņš ir Publius

Mucius Scaevola dēls. Viņa līdzpilsoņi uzskatīja viņu par
liela Romas jūrista tīpu. Ģujntus Mucius Scaevola II bija
arī liels rakstnieks. It īpaši slavenas ir viņa „Regulae"
un arī Definitiones

11

. Tāļāk viņa lus civile 18 sējumos.

Viņš ir autors slavenās „Cautio Muciana", kura stāv pa

daļai sakarā ar mantošanas tiesībām un ar mācību par

nosacījumiem — conditiones, — kuriem ir negātīva for-

ma.
— Praesumptio Muciana pastāv ieks tam, ka lau-

lāto manta pēc praesumptio skaitās par piederošu vīram;

tomēr sievai ir tiesība pierādīt pretējo. Ģuintus Mucius

Scaevola II darbojās arī kā tiesību skolotājs. No viņa
skolniekiem (auditores) ir ievērojams:

9. Caius Aquilius Gallus. Būdams par pretoru
Caius Aguilius Gallus pirmais izdeva formulu „Formula
dc dolo". Bez tam tiek minēts vēl „Stipulatio Aquilianav

.

Beigās vēl viņa „Postumi Aquiliani" — (postumus — kas

piedzimis pēc tēva nāves) spēlēja lielu lomu mantošanas

tiesībās. Izņemot Caius Aquilius Gallus, par Ģuintus
Mucius Scaevola II skolnieku skaitījās arī:

10. Servius Sulpitius Rufus. Viņš bija Cicero draugs
un līdzcensonis. Viņa skolotājs Ģuintus Mucius Scae-

vola II reiz viņu izbāra (kādreiz Servius Sulpitius Rufus
griezās pie sava skolotāja dēļ padoma praktiskā gadī-

jumā; tas viņam izskaidroja, bet Servius Sulpitius Rufus
nesaprata un vēl reiz prasīja. Tad Ģuintus Mucius Scae-

vola II viņam atbildēja: „Tu patricietis, tu nobilis, tu

aizstāvētājs procesos, un tomēr nezini likumu, kauns tev).
Pēc tādas izbāršanas Servius Sulpitius Rufus sāka uzcī-

tīgi mācīties un palika par slavenu jūristu Servius Sul-

pitius Rufus bija ievērojams, kā: 1) tiesību skolotājs, 2)

vispār kā liels jurists. Viņš bija pirmais jurists, kas sa-

rakstīja komentārijus par pretoru ediktu. Šis darbs no-I-

saucās „Ad Brulum" (acīmredzot, dialoga veidā). Pelna

ievērību viņa darbi kuri satur sevī piezīmes par sava sko-

lotāja Ģuintus Mucius Saevola II domām „Reprehensa
Saevolae capita

11

.

— Tālāk, viņa darbs par pūru „Dc do-
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tibus". Arī klasiskie juristi pa laikam atsaucās uz šo

darbu sakarā ar pūru. Servius Sulpitius Rufus bija ve-

sela virkne skolnieku — auditores. (Studentes un brīv-

klausītāju jēdziens tanī laikā apvienojās zem vispārēja jē-
dziena — auditores), No Rufus skolniekiem taī laikā bija

ievērojami:
11. a) Puhlicius Alphenus Varus, un

12. b) Aulus Offilius.
Pirmais no viņiem — Publicius Alphenus Varus —

savā karjērā taisīja lēcienu. No sākuma viņš bija kurp-
nieks, bet pēc tam jurists, viņš ne visai bija patstāvīgs.

Viņa responsa gandrīz vai visas ir patapinātas. Viņš,
acīmredzot, arvienu seko sava skolotāja piemēram. Savās

responsa viņš indirekti aizrāda uz savu skolotāju: viņas
beidzās ar vārdiem ...responait, jeb ...ait,, t. i. viņš izsakās

trešā personā. Lielais romiešu dzejnieks Horatius smejas

par Alphenus Varus un atsaucas par viņu ta: „Lai gan

viņš bija jūrists, tad tomēr viņš ir un paliek kurpnieks kā

agrāk". Pomponius savā romiešu tiesību vēsturē uzskaita

vēl sekošus Servius Sulpitius Rufus skolniekus:

13. c) Anfidius Namusa,

14. d) Pacuvius Labeo,

15. c) Gellius

Visi Rufus skolnieki kopā saucas par Auditores

Servii.

Vienā laikā ar jūristiem Alphenus Varus un Aulus

Offilius dzīvoja jūristi:
16. Aulus Cascellius un

17. Caius Trevatius Testa.

Viņi par Servius Sulpitius Rufus skolniekiem ne-

skaitījās. Jūrists Aulus Cascellius bija praetor un kā

tāds tika izdevis īpatnēju formulu — iudicium Cascellia-

num. Viņai bija liela nozīme priekš interdiktuālā procesa

(tāda tiesāšanas kārtība nozīmēja valdīšanas aizsardzību)
— Caius Trevatius Testa bija slavenā diktatora Caius

Julius Caesar draugs, Viņam bija liela autoritāte arī pie
Augusta. Pēc šī jūrista padoma Augusts piešķīra prasī-
bas ceļā tā saucamo fideicommissa.
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„Augstskola Mājā" Nr. 23.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

8. lekcija.

No republikāniskā laikmeta juristiem minēsim vēl :

18. Ģuintus Aelius Tubero — vispārīgi ne visai liels

jūrists, bet ļoti oriģinēls; tā, p. p. formulējot jēdzienu par

„peculium v (peculium ir daļa mantas, kas izdalīta priekš

verga, jeb zem varas atrodošā dēla, patstāvīgas saimnie-

košanas), Ģuintus Aelius Tubero salīdzina peculium ar

cilvēku: „Peculium homo est; peculium nascitur, crescit,

decrescit et peculium moritur". (Tas nozīmē, ka peculium

līdzīgi cilvēkam dzimst, aug, samazinās un nomirst).

Republikāniskā laikmeta jūristu darbība pastāvēja
iekš sekošā:

1. cavēre — formulāru sastādīšana priekš aktiem un

dokumentiem,
2. respondēre — taisīt slēdzienus,

3. scribere — rakstniecības darbība,

4. agere — uzstāties processos kā vienas puses aiz-

stāvis un
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5. instmere — jeb instituere — skolotāja, ka tiesību

pasniēdzeja darbība.

2. Principāta laikmeta jūrisprudence.

Raksturīgākās īpašības:
I Juristu darbības veidi ir dažādāki, kā agrāk.
II Romā nodibinājās divas skolas (Scholae, jeb

Sectae).
111 Tiek izšķirti 2 veidi responsa: a) responsa cx auc-

toritate principis un b) vienkāršie responsa.

I Juristu darbības veidi.

Kas attiecās uz šo pirmo jautājumu, tad viņš galve-
nām kārtām izteicās juristu rakstniecības darbībā un ma-

zāk skolotāja (pasniedzēja) darbībā. Šinī laikmetā juristi

raksta visādus rakstus ar dažādiem jūridiskiem saturiem.

Metodes ziņā tiek izšķirtas:
a. Institutiones — īsas sistēmatiskas mācības grāma-

tas. Tas ir ievads tiesību zinātnē,

b. Regulae iuris — īsi juridiski aforismi,

c. Definitiones iuris — ir veltītas jautājumam par

tiesību nosaukumu un par juridisko institūtu pamatu.
Tie raksti, kuriem bija nolūkā sagatavošanas uzdevums,

bija: institutiones, regulae iuris un definitiones. Priekš jū-
ristiem, kuri bija jau pietiekoši sagatavoti, tiek minēti se-

koši raksti: a) raksti, kas veltīti ius civile, b) raksti, kas

veltīti pretoru ediktam un c) raksti kas veltīti ius civile

un pretoru ediktam.

Rakstos, kuri bija veltīti ius civile, tiek minēti ko-

mentāriji par ius civile, kuri saucās „Ad Sabinum". Tā-

lāk, rakstos, kuri veltīti pretoru ediktam, tiek minēti ko-

mentāriji par pretoru ediktu, un saucās ad edictum prae-
toris urbani. Bet rakstos, kuri veltīti ius civile un pretoru

ediktam, tiek minēta digesta. Ļoti ievērojamus digesta
bija sarakstījuši jūristi Celsus Filius un Salvius Juliānus.

Jūristi raksta arī praktiskus rakstus: a) responsa —
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grāmatas, kuras satur responsa; b) guaestiones — bur-

tiski šis vārds nozīmē — praktisks jautājums; c) disputa-
tiones (te juristi izšķir praktiskus kāsušus, kuri ir ņemti
no tiesu prakses, jeb izdomāti no paša jurista radošā

prāta. Tāpēc izšķir: casus īstais un casus izdomātais, jeb
fiktīvais); d) epistula — juristu vēstules par juridiskiem

jautājumiem (nav vajadzīgs sajaukt epistula ar epistola—

vienkāršā vēstule); c) nota — juridiska rakstura piezīmes

par citu juristu dažādiem rakstiem, p. p. Juliānus ad

Urseium, jeb Marcellus ad Julianum — tās ir nota.

II Scholae.

Romā izveidojās divas skolas: Šīs skolas (scholae, jeb

sectae) bija sekošas:

I Scholae Sabinianorum (sabinianieši, viņi tika saukti

arī par cassiani),
II Schola proculianorum (prokulianieši).
Daudzās attiecībās sabinianiešu un prokulianiešu do-

mas šķīrās. Juristi domāja, ka starp viņiem pastāvēja
liela starpība. Domāja pat, ka vieni ir konservatīvie un

otri progresisti, bet šīs domas nepelna ievērību. Citas at-

šķirības ir grūti konstatēt. Tās domstarpības, kādas pa-

stāvēja starp abām skolām, ir izskaidrojamas ar zināmu

antagonismu starp viņām, bet neskatoties uz to, tomēr

antagonisms vairāk attiecās uz lietas būtību, nekā uz

personām. Tikai retums ir sastopams subjektīvs antago-
nisms. Bieži vienas skolas piekritēji strīdas ar otras sko-

las piekritējiem. Te mums ir slavenās — contraversa,

kuru skaits ir diezgan liels. Līdz mums ir nonācis neliels

viņu skaits.

Kontraversia piemēri.

1. Kā būt taī gadījumā, ja atbildētājs pēc processa

iesākšanas (bet līdz tiesas spriedumam) apmierina prasī-

tāju? Vai zvērinātais tiesnesis var viņu attaisnot, jeb ne?
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ite no svara ir moments — Utis contestatio — atbilde uz

sūdzību un apsūdzētā ieiešana tiesas sacīkstē). Sabinia-

nieši domā, ka atbildētāju vajaga attaisnot, jo omnia ju-
dicia absolutoria sunt, prokulianieši turpretim nostājās uz

cita redzes punkta: non omnia, sed quaedam iudicia abso-

lutoria sunt, kas atkarājās no konkrēta gadījuma).
2. Kā atsaucās neiespējams nosacījums uz darījumu?

(Te tiek pieņemts, ka neiespējams nosacījums ir ievests

pašā darījumā) jeb kā atsaucās netikumīgs nosacījums

uz darījumu? Te sabinianieši māca, ka ne visi darījumi
tiek lauzti, bet tikai darījuma akts starp dzīviem esošiem

nav spēkā, bet pēdējās gribas izteiksmes akts skaitās

par spēkā esošu. Turpretim prokulianieši māca, ka ne-

iespējams, tā arī netikumīgs nosacījums vienādi lauž

darījumu.
3. Kā būt taī gadījumā, ja lietas valdnieks, kas taī

pašā laikā ir arī viņas īpašnieks, atsakās no šīs lietas,

atstājot viņu likteņa varā? Kas caur to tiek zaudēts —

vai tikai valdīšana par lietu, jeb arī īpašuma tiesības uz

viņu? Sabinianieši saka, ka tiek zaudētas abas (valdīšana

un īpašuma tiesības), bet prokulianieši māca, ka tieķ zau-

dētas tikai valdīšanas tiesības, bet īpašuma tiesības

paliek.

IIIResponsa

Tiek izšķirti 2 veidi responsa:

1. responsa cx auctoritaiis principis un

2. responsa parastā.
Parastā responsa. nav mainījusies: viss kā agrāk.

Viņa — publiska. Responsa cx auctoritaiis principis tika

dota no sevišķiem juristiem, kuri uz to bija pilnvaroti no

paša princepa. Tie bija lieli jūristi — patentēti. Tikai vi-

ņiem piederēja tiesība dot responsa cx auctoritaiis prin-

cipis. . Tādas responsa tika dotas rakstiskā formā uz sevi-

šķas tāpelītes, kura tika aizzīmogota. Persona, kura tādu

tāpelīti dabūja, nodeva to zvērinātam tiesnesim, un tas

viņu m iudicium atplēsa. No sākuma tikai jurista responsa
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bija saistoša nozīme priekš zvērināta tiesneša. Ķeizars
Adrians II g. simtenī p. Ch. natum izdeva attiecībā uz šo

jautājumu reskriptu — rescriptum Adriani. Šim reskrip-
tam praktikā bija liela nozīme. Te paceļas jautājums —

kā būt, ja jūristu responsa atšķirās? Tādā gadījumā rescrip-
tum Adriani bija liela nozīme. Vēlāk, bez responsa, arī

jūristu sententiae et opiniones bija saistoša nozīme priekš
zvērinātā tiesneša. Ja ņem vērā, ka katra jūrista responsa,

sententiae v. t. t. bija saistoša nozīme, tad nav brīnums,

ka romiešu juristi saucās par conditores iuris (tiesību no-

dibinātāji). Tagad apskatīsim — pie kādām skolām kādi

juristi piederēja.

I Proculiani

\. Marcus Antistius Labeo — šīs skolas īstais dibi-

nātājs.
2. Nerva Pater — vecākais.

3. Proculus — tā saucamais šīs skolas dibinātājs.
4. Nerva Filius — jaunākais. Stāsta, ka viņš deva

responsa jau 17 gadu vecumā.

5. Longinus.
6. Pegasus — viņa slava liela. Kāds viņa tā laika

kolēģis salīdzina to ar grāmatu „Non homo, sed liber."

Pegasus ieņēma veselu rindu valsts amatu. Viņš, acīm-

redzot, bija konsuls un Senātus consultum Pegasianum
iniciators (attiecās uz mantošanas tiesībām saskaņā ar

fideicommissa).
7. Celsus Pater — (vecākais).
8. Celsus Filius — (jaunākais).
9. Neratius Priscus.

Apskatīsim tuvāk šos Proculiani.

1. Marcus Antistius Labeo — stāv prokulianiešu

priekšgalā un skaitās par īsto skolas dibinātāju. Viņam ir

gandrīz tāda pate slava kā Salvius Juliānus. Arī viņš ir

jauninātājs un vispusīgi izglītots. Viņš bija pretors, bet

viņš varēja būt arī par konsulu. Konsula amats tika viņam
piedāvāts no Augusta, bet Labeo atteicās. Sešus mēne-
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šus viņš pavadīja Romā un mācīja tiesības, *bet otrus

6 mēnešus viņš dzīvoja uz laukiem un rakstīja savus sla-

venos darbus. Marcus Antistius Labeo sīkāki apzīmēja
|auna nolūka — dolus — jēdzienu. Viņa nopelns — smal-

kas atšķirības ievešana starp actiones m rem un actiones

m personām, starp galvenās lietas būtisko un nešķiramo

daļu un viņas piederumiem, p. p. logs — ir mājas bū-

tiska un nešķirama daļa, bet dārzs jeb sētas laukums —

mājas piederums, jeb blakus lieta: id quod pertinet ad

rem. Labeo bieži tiek citēts iekš digesta. Viņš ir autori-

tāte, uz kuru var droši paļauties.
2. Nerva Pater — ieņēma veselu rindu valsts amatu.

Viņš bija ķeizara Nerva tēvocis.

3. Proculus — tā saucamais prokulianiešu skolas

dibinātājs. Viņš ievērojams ar daudzām vēstulēm — epi-
stulae Proculi.

4. Nerva Filius — deva responsa jau 17 gadu
vecumā.

5. Longinus.
6. Pegasus — viņu salīdzināja ar grāmatu: „Non

homo, sed liberv

.

7. Celsus Pater.

8. Celsus Filius —ir pieņemams, ka viņš bija kon-

suls. Uz viņa iniciātīvi tika izdots 129. g. p. Chr. n. Senā-

tus consultum luventianum, kuram bija liela nozīme prasī-
bām attiecībā uz mantojumu (Ir gadījumi, kad kāds ne-

būt nelikumīgi pieprasa mantojumu, uz ko viņam nav

tiesības. Prasības formulā — hereditatis petitio tiek

izšķirta starpība starp nelikumīgiem mantojuma valdītā-

jiem, pie kam tiek atšķirts labticīgs valdītājs no ļaunticīga).
Celsus Filius bija ļoti oriģināls. Dažreiz pat rupjš, p. p.,

ja kāds uzdeva viņam glupu (pēc viņa domām) jautājumu.
Tā ar viņu kādreiz notika šāds gadījums : kāds Domiņi-
tus Labeo (kurš nav radinieks slavenam Marcus Anti-

stius Labeo)\ griezās pie Celsus Filius ar sekošu jautā-
jumu : „Vai var būt testamenta rakstītājs līdz ar to pašu

par liecinieku pie testamenta taisīšanas, (pie kam šī per-
sona bija uzaicināta rakstīt) jeb ne?" Gz to Celsus Filius
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atbildēja : ~Vai nu es nesaprotu, ko tu prasi, jeb tavs

jautājums ir ļoti dumjš; pat smieklīgi ir prasīt — vai

var tikt uzaicināts kāds par liecinieku, ja viņš tanī pašā
laikā ir rakstītājs." Bet šī Celsus atbilde nav tik taisnīga, kā

varēja sagaidīt. Šinī gadījumā Celsus atbildēja ļoti nepa

matoti. Jautājums nebija tik dumjš, kā viņam tas izrā-

dījās. Celsus Filius nekad necitēja no Salvius Juliānus

un otrādi. Bet digesta Celsui var tikt nostādītas gandrīz
vienā līmenī ar digesta Salvii Juliāni. Kas attiecās uz

Celsus Filius, tad viņš ļoti skaisti definēja tiesību jēdzienu
lus est ars boni et aegui", tas ir — tiesības ir laba un

taisnības (vienlīdzības) māksla. Pēc tam pelna ievērību

sevišķa prasības formula personīga rakstura — Condictio

Inventiana {actio m personām, bet ne m rem). Bez tam

Celsus Filius attiecībā uz likumu interpretāciju izdeva se-

košu noteikumu: sine leges non hoc est verba earum te-

nere, sed vim ac potestatem. (Ne likuma burtam, bet sa-

turam ir nozīme).
9. Neratius Priscus — pēdējais prokulanietis.

II Sabiniani.

1. Caius Ateius Capito, 2. Masurius Sabinus,
3. Caius Cassius Longinus. 4. Caelius Sabinus,
5. Javolenus Priscus, 6. Aburnius Valens, 7. Tussianus,
8. Salvius Juliānus. 9. Gaius. — Tagad apskatīsim
viņus tuvāki:

1. Caius Ateius Capito — īstais sabinianiešu skolas

dibinātājs.
2. Masurius Sabinus — tā saucamais sabinianiešu

skolas dibinātājs. Kāpēc izšķir „īsto skolas dibinātāju" no

„tā saucamā skolas dibinātāja — vēl līdz šim nav no-

skaidrots. Kā jūrists Masurius Sabinus stāv daudz aug-

stāk par Caius Ateius Capito un arī par Proculus, tā

saucamo prokulianiešu skolas dibinātāju. Tiberija valdī-

šanas laikā Masurius Sabinus iekļuva iekš equites Romāni.

Viņš dabūja ius respondendi cx auctoritate principis.
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Viņš bija ļoti nabags un pārtika tikai no savu klausītāju
honorāriem. Lai gan Romā skolotāja darbība bija bez

atlīdzības, tad tomēr Masurius Sabinus klausītāji maksāja

viņam honorāru. Masurius Sabinus bija ievērojams ne

tikai kā skolotājs, bet arī kā rakstnieks. It īpaši pelna
ievērību viņa darbi par ius civile. Ņemot vērā to, ka

viņš atradās trūcīgos apstākļos, viņa skolnieki (auditores
Sabini) maksāja viņam honorāru — honorarium. Pēc

viņa nāves sabinianiešu priekšgalā nostājās Caius Cassius

Longinus.
3. Caius Cassius Longinus — viņa vārdā sabinia-

nieši bieži saucās par „cassiani". Viņš bieži tiek citēts.

Viņa vārds bieži sastopams iekš Corpus luris Civilis, un

proti — iekš digesta. Vecumā viņš palika neredzīgs.

Ķeizars Nerons izsūtīja viņu uz Sardinijas salu tāpēc, ka

viņš bija uzglabājis sava tēvoča ģīmetni, kurš noslepkavoja
slaveno diktātoru Caius Julius Ceasar. Pēc viņa nāves

sabinianiešu priekšgalā nostājās:
4. Caelius Sabinus. Šis jūrists sarakstīja ievērojamus

komentārijus kuruļu edilu ediktu („kādā mērā pārdevējs
atbild par pārdoto vergu un lopu trūkumiem? Caelius

Sabinus paredzēja vergu un lopu dažādus trūkumus un

slimības; tos viņš uzskaitīja). Pēc Caelius Sabinus nāves

sabinianiešu priekšgalā nostājās:



„Augstskola Mājā" Nr. 24.

(A. Vilka redakcija),

Rīgā, Švarcmuižas ielā Nr. 10—12.

Tiesību zinātņu fakultāte.

Tiesību zinātņu fakultāte ir viena no tām laimīgajām
fakultātēm, kuras zinības var iegūt pašmācības ceļā.

„F\. M." kurss pilnīgi saskaņots ar Latvijas Universi-

tātes tiesību zinātņu fakultātes kursu.

Mācības gaita ir sadalīta 4 sem.; semestris-8 mēn.

Sekmīgi beigušie var iesniegt lūgumu Rīgas Ap-

gabaltiesai un, ar Apgab. Padomes piekrišanu, likties

pārbaudīties un iegūt prīvātadvokāta tiesības.

Vidusskolu apliecība nav obligātoriska, bet gan mo-

rāliska autoritāte un juridiskas zināšanas; arī valodas:

latviešu, vācu un latīņu.

Lekcijām var sekot viegli un ar interesi un tās atbilst

savam uzstādītam mērķim.
Ar šo mēnesi izsūtam pirmās lekcijas latīņu va-

lodā — iesācējiem.

Lekcijas, 3 dr. loksnes, latviešu valodā, iznāk kārtīgi
katra mēneša 5., 15. un 25. dienās un tiek izsūtītas arī

ārzemēs dzīvojošiem.
Visas iznākušās lekcijas Nr 1 —23, (1.200 Ipp.) maksā

ar piešūt. Ls. 19,—

Rbonējot pakāpeniski —Ls 3. —■ mēnesī.

Nauda iesūtāma par I—21 —2 mēnešiem

Adresēt: „Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmuižas

ielā Nr. 10—12.

Rīgā dzīvojošie ar lekcijām var iepazīties „Kara

Invalīds" veikalā Brīvības ielā Nr. 2.



„Anons" izdevniecība. Spiestuve „Vards" Rīgā, L. Peldu iela Ks 24

Iznācis

„Augstskola Mājā" Nr. 6.

Tautsaimniecības fakultāte.

Kurss pilnīgi saskaņots ar Latv. universitātes taut-

saimniecības fakultātes kursu.

Ieteicam pieteikties tiem, kuri līdz februāra mēnesim

vēlas iemācīties grāmatvedību (pēc viegli saprotāmas me-

todes), koresp., tirdzn. rēķinus u. t. t, iepazīties ar vispārē-

jās saimniecības attīstības vēsturi, Latvijas valsts tiesī-

bām, statistiku, u. t. t.

Tautsaimniecības nodaļā ir sekoši obligātoriski priekš-
meti: Ievads tautsaimniecībā, tautsaimniecības teorija un

politika, tautsaimniecības mācību vēsture, Latvijas valsts-

tiesības, ievads tiesību zinātnē, ' saimniecības attīstības

vēsture, statistika, saimn. ģeogrāfija, finansu zinātne, nau-

das, kreditu un banku zinātnes, kooperācija, mācība par

privāto saimniecību, grāmatvedības teorija un praktiķa,
tirdzn. rēķini, polīt. un apdrošināš. matemātika, latv. tirdzn.

korespondence, civiltiesības, tirdzn. tiesības, admin. tiesības,

valststiesības, sociālā likumdošana, socioloģija, latviešu,
vācu angļu un latīņu valodas.

„R. M." uzdevums—sniegt pakāpeniski augstāko izglī-
tību visos augšminētos priekšmetos un gatavot darbinie-

kus bankām, kooperācijai, tirdzn. uzņēmumiem, valsts un

pašvaldību iestādēm.

„R. M." lekcijas iznāk kārtīgi katra mēneša 5. 15.

un 25. dienās

Maksa Ls 3.— mēnesī. Nauda iesūtāma katra mē-

neša sākumā par 1 — 2 mēn. uz priekšu.

Rbonējot abas lekcijas, t. i. lekcijas tiesību zinātnē

un tautsaimniecībā maksa Ls 4.80 sant. mēnesr

Adresēt: «Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmui-
žas ielā Nr. 10—12.
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„Augstskola Mājā" Nr. 24.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

9. lekcija.

5. Javolenus Priscus, ievērojams jūrists. Viņš ie-

ņēma veselu rindu valsts amatu: bija konsuls, tad Āfrikas

provinču pārvaldnieks, ņēma dalību iekš consilium prin-
cipis v. t. t. Kā jūrists viņš ievērojams caur savu domu

asprātību un zināmu patstāvību. Plinijs jaunākais pie-
min viņu savās vēstulēs, kuras viņš rakstīja savam drau-

gam — ķeizaram Trajanam. Viņš saka, ka Javolenus
Priscus visādā ziņā nav normāls un kā pierādījumu tam

viņš pieved sekošu gadījumu : kādam romiešu dzejniekam

bija ieradums publiski deklamēt savas dzejas; starp klau-

sītājiem atradās arī Javolenus Priscus. Dzejnieks uzsāka

savu dzejolu vārdiem: „Prisce iubes"
....

(vai pavēlēsi
Priscus?

. . . ) uz to klātesošais jūrists Javolenus Priscus,
kratīdams galvu atbildēja :

nnon iuboo"
.. .

itkā tas at-

tiektos uz viņu. Par šo gadījumu Plinijs jaunākais pie-
zīmē, ka esot sacēlušies vispārēji smiekļi, un nosauca

Javolenus Priscus par traku. «Esi Priscus dubiae sani-

tatis" — saka Plinijs vēstulē.
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Pēc Javolenus Priscus bija :
6. Aburnius Valens un �

7. Tussianus, bet viņi ne ar ko sevišķu nebija ie-

vērojami:
8. Salvius Juliānus — visievēroiamais jūrists. Pa-

gājušā gada simteņa beigās (1899. g.) Āfrikā tika atrasts

dokuments, kas satur sevī oriģinēlu uzrakstu, kurš bija,
domājams, ņemts no pieminekļa par godu Salvius Ju-
liānus. Pēdējais ieņēma dažādus valsts amatus: viņš bija

pretors, konsuls, tautas tribūns, quaestor Augusti, pro-

vinces pārvaldnieks etc. Būdams par pretoru, viņš ķei-
zara Adriana uzdevumā izdeva pretoru ediktu — edictum

perpetuum. Ļoti ievērojamas ir viņa digesta (Juliāni).

Viņš bija liels jauninātājs un attīstīja kā jūrists milzīgu
radošu darbību. Savās digesta viņš izsaka ievērojamas
domas. Salvius Juliānus atradās zināmā antagonismā

ar Celsus Filius. Tas, varbūt izskaidrojams ar to, ka

viņi piederēja pie dažādām skolām. Ķeizars Adrians, kā

to norāda atrastais uzraksts „Propter m signem doctrinam

sanarium duplavit" — palielināja viņam dubultīgi algu

par sevišķi viņa izcilus darbību jurisprudences laukā.

9. Gaius, — dīvaina personība. Viņš bija beidza-

mais sabinianietis. Tiek vesti lieli strīdi attiecībā par
Gaius personību. Gaius piedzima ķeizara Adriana val-

dišanas laikā, 11 gada simtenī. Viņš neieņēma valsts

amatus un arī skolotājs nebija, bet rakstīja darbus

līdzīgi jūristam Sextus Pomponius. Tā laika jūristi

viņu citēja. Pirmo reizi viņa vārds parādījās V g. s. pēc
Kr. iekš lex Allegatoria (likums par jūristu citēšanu), kurš

izdots 426. g. p. Cr. n. Kas attiecās uz viņa personību,
tad tagadējo jūristu domas par to lielā mērā atšķirās.
Vieni domā, ka viņš laucinieks, citi — ka romietis. Kā

lielais Mommsen, tā arī Kunze abi ir tādās domās. Viņi

pamatojās uz to, ka Gaius sarakstījis komentarijus par
edictum praetoris provincii. Viņi aizrāda arī uz to, ka

tiek minēts tikai vārds „Gaiusv, jo tā neesot romiešu ie-

raša. Tomēr, šīs domas nav pareizas, jo pats Gaius

aizrāda savās Institutiones, ka viņš izglītību dabūjis Romā
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un bija sabinianietis un domājams, ka viņš Romā pa"

sniedza tiesību zinātni. Pie tādām domām pieturās arī Kipp,
kas būtu pareizāki. Turpretim Kniep domā, ka Gaius

ir dzīvojis Konstantinopolē, bet arī Kniep slēdziens ir ne-

pareizs. Arī rumanieša Longinesku domas nav pareizas.
Longinesku saka, ka Gaius nemaz neesot dzīvojis. Ja

tiekot minēts Gaius, tad tas neesot Gaius, bet Gaius

Cassius Longinus. Arī Sampter nepareizi domā ka Gaius

esot tikai pseidonims. Sampter domā, ka Institutiones

Gai esot sarakstījis nevis jūrists-vīrietis, bet jūrists-sieviete ;
bet tas pavisam nav pareizi. Pie tam Sampter vadījies
no tām domām, ka Gaius rokraksts esot sievietes. Līdz

mums ir nonākušas šīs Institutiones Gai pagājušā gada

simteņa sākumā. (1816. g.) ziemeļu Itālijā, Veronā, pazī-
stamais zinātnieks Niburs atrada šīs Institutiones Gai.

Viņas dalās uz 4 daļām. Priekš mums it īpaši svarīga ir

4. grāmata, jo viņā atrodas romiešu process — actiones.

Ķeizars Justinians ļoti mīlēja Gaius. Viņš to sauca par

„Gaius noster". lekš digesta ir sastopamas 2—3 vietas,
kurās ir teikts „Gaius noster

v

, acīmredzot šis izteiciens

pieder Justiniana juristiem, bet ns klasiskiem jūristiem.

IIIJuristi, kuri ne pie vienas skolas nepieder.

1. Sextus Pomponius — varbūt viņš arī piederēja

pie sabinianiešiem, — tas vēl ir strīdus jautājums. Šim

jūristam bija daudz laika priekš rakstīšanas; tas izskai-

drojams caur to, ka viņš neieņēma nevienu amatu. Viņš
tiesības nepasniedza un viņam nebija ius respondendi.

Sevišķu ievērību pelna viņa komentariji par pretoru ediktu.

Vēlākais jūrists Ulpianus ņēma viņus par pamatu saviem

darbiem.

2. Sextus Caecilius Africanus — bija slavenā Sal-

vius Juliānus skolnieks. Viņa quaestiones diezgan bieži

tiek citētas iekš digesta Justiniani. Bet, acīmredzot, viņa

guaestiones nav pastāvīgas. Diezgan bieži Sextus Caeci-
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lius Africanus izšķir kāsušus saskaņā ar savu skolotāju

un tāpēc viņš raksta:
. . „respondit'. Sextus Caecilius

Africanus darbos atsaucās Salvius Juliānus.
3. Lucius Volusius Maecianus — bija arī Salvus

Juliānus skolnieks. Grieķu ēģiptiešu papirusi, kuri tik

lielā daudzumā atrasti Ēģiptē, norāda, ka Lucius Volusius

Maecianus ir bijis praefectus Aegypti. Līdz mums ir uz-

glabājies viens viņa darbs : „Dc assis destributione" (ass-

mantojums). Tomēr šim darbam nav juridiskas nozīmes.

Lai gan tas attiecās uz mantojumu, tomēr šis darbs vai-

rāk var interesēt matemātiķus, nekā juristus. Te nav iz-

teikta neviena juridiska doma, bet lieta grozās tikai ap
matemātisko mantojuma sadalījuma.

4. Ulpius Marcellus — viens no labākiem juristiem
Viņš ir autors digesta et notae, ad digostae Juliāni.

5. Ģuintus Servidius Scaevola — varbūt bija helle-

nietis, bet ne romietis vārda tiešā nozīmē, bet tomēr viņš
cives Romānus; viņš bija slaveno jūristu Papinianus un

Paulus skolotājs. Pelna ievērību viņa responsa, digesta
un guaestiones. Ļoti vērtīgas ir viņa responsa. Līdz mums

nonākušo responsa skaits ir diezgan liels. Viņu saturs

attiecās ne tikai uz romiešu tiesībām, bet arī uz provinču
tiesībām. Viņa kāsusi ir diezgan bieži patapināti no pro-
vinciālās praktikas. Viņa responsa tika dotas vienādi bez

motīviem.

6. Aemilius Papinianus — viens no romiešu juris-

prudences korifejiem. Viņš bija Ģuintus Servidius Scae-

vola skolnieks. Viņš komentārijus par ediktiem nerak-

stīja, bet sarakstīja veselu rindu praktisku darbu. Viņš sa-

rakstīja responsa, guaestiones. Viens itāliešu jūrists sarak-

stīja biogrāfiju. Gosta Papiniano tā saucās

— 4 sējumos. Sī jūrista stīls ir drusku smags. Viņa res-

ponsa ir īsas un noteiktas. Pat dažos vārdos Papinianus

izšķir kasusu. Ķeizara Karakallas valdīšanas laikā, 205, g.

p. Cr. n. Papinianus tika sodīts ar nāves sodu. Šī brie-

smīgā soda iemesls bija visniecīgākais; Karakalla sodīja
ar nāvi savu brāli Metu, bet pēc tam, lai attaisnotos se-

nāta priekšā, viņš griezās pie Papinianus ar prasījumu
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atrast savam noziegumam attaisnojumu. Gz to jūrists

atbildēja: „Non tamen facile est parricidiam excussari

posse, quam fieri" (ne tik viegli slepkavību attaisnot, kā

izdarīt). Par šiem vārdiem viņš tika sodīts no ķeizara
Karakalias ar nāvi. — Aemilius Papinianus ir interesants

taī ziņā, ka viņš vienādi stāvēja par tiesību tikumības

principiem. Viņš ļoti labi pārvaldīja arī grieķu valodu.

Viņa kāsusi dažreiz ir izteikti grieķiski. Allaž Papinianus
izrādās par lielu tiesību jauninātāju. Ar vārdu sakot,

viņš ir viens no tiesību korifejiem līdzīgi Salvus Juliānus.
Pat ķeizars Justinians simpatizēja Papinianus'am; tas no-

vērojams dažās Constitutiones Justiniani, kurās Justinians it

sevišķi slavē šo jūristu. Pēc Papiniana nāves romiešu

jūrisprudences radošais spēks zināmā mērā atslāba. Nā-

košie 3 jūristi ir vājāki-
7. Julius Paulus — viens no ražīgākiem jūristiem.
8. Domitius Ulpianus — viņam maz patstāvības.
9) Herennius Modestinus.

Julius Paulus sarakstīja ļoti daudz rakstu. Viņi ir

sekoši: ~Ad Plautium", „Gommentarii ad edictum prae-
toris urbani", „Commentarii ad libri Sabiniv

.
Pēc tam

vesela rinda monogrāfiju, p. p. „dc concepcione formula-
rum

v

(par formulāru sastādīšanu), „dc actionibusv

,
un

tālāk viņa slavenie decreta un sententiae. Lai gan jūrists
Paulus skaitās galvenām kārtām par materiālu vācēju,
tad tomēr viņš dažreiz izrāda zināmu domāšanas pastā-
vību.

Domitius Ulpianus vēl mazāk patstāvīgs. Berlines

romānists Pernvs sarakstīja nelielu rakstu par jūristu
Llpianu un viņā diezgan skarbi atsaucās par šo jūristu.
Viņš domā, ka Ulpianus tikai kopēja, bet patstāvīga vi-

ņam nekā nebija. Bet tas, saprotams, ir pārspīlēts. Ne-

viens, saprotams, Ulpianus nenosauks par lielu jūristu.
Lai gan viņš, līdzīgi Paulusam, salasīja materiālus un pa-

tapināja viņus no agrākiem jūristiem, tad tomēr viņa do-

mas reizēm ir ļoti oriģinālas. Tāpēc jūristam Jors ir

taisnība, kad viņš saka, ka lai gan Ulpianus nebija liels

jūrists, tad tomēr viņš tādu nopaļājumu nav pelnījis.
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Ulpianus sarakstīja: komentarijus par pretoru ediktu un

komentarijus par ius civile. Kā Paulas 'a komentariji, tā

arī Ulpiana ir ļoti svarīgi. Lielākā daļa no digesta sastā-

dās no šo komentariju izvilkumiem Bez tam Ulpianus
sarakstīja veselu rindu monogrāfiju: Liber singularis dc

sponsalibus — par saderināšanos, sex libri fideicommis-
sarum (fideicommissum) — nozīmē novēli, bet šī novēlē

atšķirās no legata, par ko būs runa 111 daļā, I nodaļā;

„Dc omnibus tribunalibus",
v
Disputationes Ulpiana",

„Responsa". Savās responsa Ulpianus līdzīgi jūristam
P. M, Scaevola, izšķir tikai praktiskus kāsušus bez motī-

viem. Tas ir raksturīgi priekš romiešu jūristiem.
10. Aelius Marcianus — ir pazīstams ar savu rak-

stu: „Romiešu tiesību instrukcijas" — mācības grāmata

iesācējiem. Šīs instrukcijas allaž tiek citētas iekš.

digesta Corpus Juris Civilis. Aelius Marcianus ne katru

reizi ir vienis pratis ar Gaius.

11. Aemilius Macer — šis jūrists ļoti nodarbojās ar

kriminālām tiesībām. Vesela rinda fragmentu ir sasto-

pama iekš digesta Corpus Juris Civilis, kas parakstīti ar

Aaemilius Macer vārdu.

12. Herennius Modestinus — Ulpiana skolnieks. Ir

pieņemams, ka viņš bija grieķis, lai gan cives Romānus.

Par to, ka viņš bija grieķis, var spriest pēc viņa raksta,

kuru viņš sarakstījis grieķu valodā; šis darbs saucās „Dc
excusationibus" un viņš tika ievietots iekš Corpus Juris
Civilis. (Excusationes — ir svarīgi iemesli, kuru dēļ var

atteikties no tutela — aizbildniecība). Excusationes sarak-

stītas priekšzīmīgā grieķu valodā. Herennius Modestinus

ieņēma veselu rindu valsts amatu. Vienu laiku viņš bija

praefectus vigilium — ugunsdzēsēju komandas priekšnieks.
Attiecībā uz H Modestinus var teikt, ka viņš bija pēdē-

jais klasiskā laikmeta jūrists.



„Augstskola Mājā" Nr. 25.

(A. Vilka redakcijā),

Rīgā, Švarcmuižas ielā Nr. 10—12.

Tiesību zinātņu fakultāte.

Tiesību zinātņu fakultāte ir viena no tām laimīgajām
fakultātēm, kuras zinības var iegūt pašmācības cejā.

„A. M." kurss pilnīgi saskaņots ar Latvijas Universi-

tātes tiesību zinātņu fakultātes kursu.

Mācības gaita ir sadalīta 4 sem.; semestris —8 mēn.

Sekmīgi beigušie var iesniegt lūgumu Rīgas Ap-

gabaltiesai un, ar Apgab. Padomes piekrišanu, likties

pārbaudīties un iegūt prīvātadvokāta tiesības.

Vidusskolu apliecība nav obligātoriska, bet gan mo-

rāliska autoritāte un juridiskas zināšanas; arī valodas:

latviešu, vācu un latīņu.
Lekcijām var sekot viegli un ar interesi un tās atbilst

savam uzstādītam mērķim.
Ar šo mēnesi izsūtam pirmās lekcijas latīņu va-

lodā — iesācējiem.

Lekcijas, 3 dr. loksnes, latviešu valodā, iznāk kārtīgi
katra mēneša 5., 15. un 25. dienās un tiek izsūtītas arī

ārzemēs dzīvojošiem.
Visas iznākušās lekcijas Nrl—23, (1.200 lpp.) maksā

ar piešūt. Ls. 19. —. Var nomaksāt 2 daļās: Ls 10.— pie

pasūtīšanas un Ls 9.— 15. dcc.

Abonējot pakāpeniski —Ls 3.— mēnesī.

Nauda iesūtāma par I—21 —2 mēnešiem

Adresēt: „Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmuižas
ielā Nr. 10—12.

Rīgā dzīvojošie ar lekcijām var iepazīties „Kara
Invalīds" veikalā Brīvības ielā Nr. 2.



izdevniecība. Spiestuve „Vards" Rīgā, L. Peldu iela JVs 24

Iznācis

„
Augstskola Mājā" Nr. 7.

Tautsaimniecības fakultāte.

Kurss pilnīgi saskaņots ar Latv. Universitātes taut-

saimniecības fakultātes kursu.

Ieteicam pieteikties tiem, kuri līdz februāra mēnesim

vēlas iemācīties grāmatvedību (pēc viegli saprotāmas me-

todes), koresp., tirdzn. rēķinus u. t. t., iepazīties ar vispārē-

jās saimniecības attīstības vēsturi, Latvijas valsts tiesī-

bām, statistiku u. t. t.

Tautsaimniecības nodaļā ir sekoši obligātoriski priekš-
meti: Ievads tautsaimniecībā, tautsaimniecības teorija un

polītika, tautsaimniecības mācību vēsture, Latvijas valsts-

tiesības, ievads tiesību zinātnē, saimniecības attīstības

vēsture, statistika, saimn. ģeogrāfija, finansu zinātne, nau-

das, kreditu un banku zinātnes, kooperācija, mācība par

privāto saimniecību, grāmatvedības teorija un praktiķa,
tirdzn. rēķini, polīt. un apdrošināš. matemātika, latv. tirdzn.

korespondence, cīvīltiesības, tirdzn. tiesības, admin. tiesības,

valststiesības, sociālā likumdošana, socioloģija, latviešu,
vācu angļu un latīņu valodas.

„A. M." uzdevums—sniegt pakāpeniski augstāko izglī-
tību visos augšminētos priekšmetos un gatavot darbinie-

kus bankām, kooperācijai, tirdzn. uzņēmumiem, valsts un

pašvaldību iestādēm.

„R. M." lekcijas iznāk kārtīgi katra mēneša 5. 15.

un 25. dienās

Maksa Ls 3. — mēnesī. Nauda iesūtāma katra mē-

neša sākumā par 1 — 2 mēn. uz priekšu.

Rbonējot abas lekcijas, t. i. lekcijas tiesību zinātnē

un tautsaimniecībā maksa Ls 4.80 sant. mēnesr

Adresēt: «Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmui-

žas ielā Nr. 10—12.
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AugstskolaMājā" Nr. 25.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

10. lekcija.

13. Hermogenianus un

14. Aurelius Arcadius Charidius — nenozīmīgi jū-
risti. Viņu fragmentu skaits, kas nonācis līdz mums, nav

liels. Ir domājams, ka Charidius bija cives Romānus

novus. To var domāt tāpēc, ka viņam bija vārds Aure-

lius. Gz ķeizara Karakallas institūta pamata viņam tika

piešķirta romiešu pilsonība.
Līdz mums ir nonākuši daži klasiķu darbi oriģinālā.

Var salīdzināt no vienas puses klasiskās tiesības un no

otras Justiniana tiesības:

Institutiones Gai — atrada 1816. g. Veronas pilsētā
zinātnieks Nibur. Viņu labākais izdevums pieder Stude-

mundam. Viņas sadalās 4 daļās. 4. daļa svarīgākā.

Viņa ir veltīta romiešu processam (mācības par actiones).
2. Liher singularis regulāram Ulpiana.
3. Sententiae Pauli.
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Zināma nozīme priekš romiešu tiesību avotiem pie-
krīt arī nejuridiskai literāturai, t. i. romiešu rakstnieku lite-

ratūrai, kuri nebija jūristi. levērojami ir sekoši

darbi:

1) Marcus Portius Cato darbs „Dc re rustica» —

Šī darba autors bija jūrists un ir nonācis līdz mums ori-

ģinālā. Viņā apskatāmais priekšmets — lauku saimnie-

cība, bet šis darbs attiecās arī uz tiesībām, viņš satur for-

mulu priekš darījumu sastādīšanas.

2) Marcus Terentius Varro — ir pazīstams ar sa-

viem darbiem — Rerum rusticarum libri un Dc lingua la-

tiņa. Pirmais sacerējums attiecās tikai uz saimniecību.

Marcus Terentius Varro ir uzskatāms par antikvāru taī

nozīmē, ka viņš sakrāja dātus par Romas seno laik-

metu.

3) Cicero — pazīstamais orators. Viņa darbi bija
filozofiska rakstura un viņa tiesā sacītās runas. Cicero

diezgan bieži uzstājās tiesā kā orators gan cīvīlās, gan arī

kriminālās lietās. Cicero runas cīvīlās lietās: „Pro Rossio

Gomoedo", „Pro Quintio v

,
„Pro Tulliov

,
„Pro Caecina."

— Viņa runas kriminālās lietās: „Pro Rossio Amerino",

„Pro morēna", „Pro Rabirio", (perduellis) —

par valsts

nodevību. Bez tam ir jāmin sevišķi Cicero darbi: „Dc

republica", „Dc legibus", „Dc jure civili m artem redi-

gendo". Pēdējais darbs, par nožēlošanu, līdz mums nav

nonācis. Rcīmredzot, šī darba saturs attiecās uz cīvīlām

tiesībām. Ir domājams, ka te Gicero salīdzinā tiesības ar

mākslu un, varbūt, viņa domas šinī ziņā ir analoģiskas
Celsus Filius slēdzienam: „ius est ars boni et aequi

H

.

4) Marcus Valerius Probus — grammatiķis. Ir pazī-
stams viņa darbs: „Dc notis" — tie ir vārdu saīsinājumi,
kurus bieži lietoja romiešu rakstnieki. Daļa no šīm notae

ir nonākusi līdz mums oriģinālā; p. p.: h. cog. -hercs cog-
nitor — (advokāts, kas uzstājās processos). Procurator

netiek minēts; acīmredzot, viņš nav advokāts vārda tiešā

nozīmē.

5) Ģuintilianus — „Institutio oratoria
v. Šinī darbā
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Ģuintilianus raksta par mākslu cēli un skaisti runāt. Šim
darbam ir priekš romiešu processa nozīme.

6) Plinija jaunākā vēstules ķeizaram Trojanam (par
to jau bija runa).

7) Zemes mērnieku — agrimensores un grammatici
darbi. Šiem darbiem ir zināma nozīme priekš agrāru at-

tiecībām.

8) Aulus Gellius ir slavens ar savu rakstu „Noctis
Atticae". Šis darbs līdz mums ir nonācis oriģinālā. Viņā
atrodami citāti no jūristu rakstiem, kā arī fragmenti par
XII tabuļu likumiem.

9) Nonius Marcellus — grammatiķis. Viņš ir vārdnī-

cas (leksikona) autors. Šai vārdnīcai bija zināma nozīme

priekš tiesībām tāpēc, ka viņā ietilpa arī jūridiski ter-

mini. Tā, ņ, p. zem burta „P" iet runa par romiešu pro-
kuratūru.

10) Marcobius — viņa darbs „Saturnalia v

ir nonā-

cis līdz niums oriģinālā. Saturnalia nozīmē lielo tiesas

dienu. Še iet runa par atiquitates — romiešu senātnes

pieminēkļi. Saturnalia pastāvēja iekš tam, ka šinī dienā

vergs palika par kungu un kungs, turpretim, par vergu.
Bet šis darbs apgaismo arī daudzus citus jautājumus.

11) Verrius Flaccus — „Dc verborum significatione
(significatu)":. Šis leksikons ir nonācis līdz mums iekš

Epitone Festi — izvilkumi, bet grammatiķa Festus darbs

ir nonācis līdz mums iekš Epitome Pauli Diaconi (Kārļa
Lielā valdīšanas laikā).

IIIRomiešu jurisprudences pagrimšanas
laikmets.

Romiešu jurisprudences pagrimšanas laikmets sākās

apmēram ar Konstantina Lielā laikiem, kad vispārīgi

iestājās Romas pagrimšana, un turpinājās līdz Justinia-

nam, kurš valdīja V g. simtenī p. Chr. n.
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Tiesību avoti

1. Leges — zem kā vispirms tiek saprastas ķeizaru

konstitūcijas.
2. Jus — ius vetus, jeb ius antiguum — romiešu

tiesības, kas dibinātas uz romiešu jūristu darbiem.

Vg. s. p. Chr. n. tika izdota no ķeizara Valenti-

niana 111 (426. g.) konstitūcija — Lex Allegatoria —

par

jūristu citēšanu tiesā. Šinī likumā ir noteikts — kādus

jūristus drīkst citēt tiesā. Ņemot vērā to, ka šinī laik-

metā ir novērojama romiešu jūrisprudences pagrimšana,
tad bija daudz nejēgu, kuriem nebija pazīstamas tiesības,

jo romiešu jūristu darbi netika lasīti, jeb arī nebija priekš
visiem saprotami. Tāpēc uzskatīja par praktisku taisīt iz-

vēli. Priekš citēšanas tika izvēlēti 5 jūristi: 1. Papinianus.
2. Paulus, 3. Ulpianus, 4. Modestinus un 5. Gaius. Pēdē-

jais jūrists Gaius tiek pirmo reizi minēts iekš Lex allega-
toria. Pēc tagadējā jurista Gradenmitz domām Lex Alle-

gatoria esot bijušas 2 redakcijas, pie kam Gaius tiek mi-

nēts tikai otrā redakcijā. Te citējamo jūristu skaits pa-

lielinājās, jo te varēja citēt arī tos jūristus, kuri tiek citēti

no minētiem pieciem jūristiem. Tie jūristi, kuri netiek

citēti no minētiem 5 jūristiem, nepelna tiesā ievērības.

Tādā kārtā Lex Allegatoria nosaka, ka vienīgi tikai pro-
bati auctores ir nozīme priekš praktikas. Lex Allegatoria
ir saprotams tikai romiešu jūrisprudences pagrimšanas
laikmetā.

Kas attiecās uz Constitutiones, tad viņas, kā agrāk,
tiek dalītas uz 4 veidiem: 1. edicta, 2. decreta, 3. rescripta
un 5. mandāta. Bez tam šinī laikmetā tiek izdoti krā-

jumi, kuri satur veselu rindu Constitutiones:

1. Codex Gregoriāņus un

2.
„ Hermogenianus.

Pirmais krājums satur sevī Constitutiones sākot ar

ķeizaru Adrianu līdz ķeizaram Diokletianam, bet otrais

krājums — galvenām kārtām Constitutiones Diocletiani,
un bez tam vēl kā pielikumu citu ķeizaru Gonstitutiones,
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pēc Diokletiona. Ķeizari Theodosijs II un Valentini-

ans 111 rūpējās 429. g. p. Chr. n. par tā saucamo Codex

Theodosianus sastādīšanu. Šis kodekss stājās spēkā ar

1. janvāri 439. g. Viņš līdz mums ir nonācis oriģinālā
gandrīz visā pilnībā un sastāv pavisam no 16 sējumiem.
Tomēr šī kodeksa saturam nav lielas nozīmes priekš ro-

miešu cīvīlām tiesībām. Te vairāk tiek apskatītas romiešu

publiskās tiesības.

Justiniana likumdošana.

Tagad viņa saucās arī par Corpus Juris, jeb Korpus
Juris Givilis. Justiniana likumdošana sastāv no 4 da-

ļām :

1. daļa — Digesta, jeb Pandectae.

2.
„

— Institutiones Justiniani.
3.

„
— Codex Justinianus (atšķirībā no Codex

Theodosianus un c.)
4. daļa — Novellas, jauni likumi, izdoti no paša Ju-

stiniana.

1. Digesta jeb Pandectae.

Kas attiecas uz digesta jeb pandectae, tad atzīmēsim

sekošo: tieslietu ministris Tribonians saņēma uzdevumu

sastādīt kommisiju un līdz ar viņu sakrāt materiālus un

jūristu darbus, kuri būtu noderīgi likumdošanai. Šī kom-

misija., kuras priekšgalā atradās pats Tribonians, sastā-

vēja no: 4 jurisprudences profesoriem, 11 advokātiem un

1 cīvīlierēdņa. Kompilatori, tā saucās kommisijas locekļi,

sadalīja visu materiālu, kas būtu noderīgs priekš likumdo-

šanas, uz 3 daļām jeb klasēm:

ļ. Jus civile.

Z. Jus praetorium un

3. Responsa, quaestiones un tamlīdzīgi praktiski jū-
ristu sacerējumi. Atkarībā no šo materiālu sadalīšanas,

kommisija arī sadalījās uz 3 subkommisijām. Bez tam ir

vēl 4. materiālā daļa, tā saucamā Appendix (papildinā-
jums pielikumos). Ar šo materiālu apstrādāšanu nodarbo-

jās sevišķa subkommisija. Atkarībā no sacītā, tiek iz-
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šķirtas pavisam 4 massas juristu darbu, kuras tika izlie-

totas:

1. massa Sabina (ius civile), kurās tiek komentētas

cīvīlās tiesības,

2. massa edicta,

3. „ Papiniana, kurš bija izcilus jūrists praktisko
tiesību laukā.

4. Appendix.
Šīs kommisijas darbības plāns ilgu laiku mums ne-

bija pazīstams. Pirmais, kas izskaidroja kommisijas
darbu, bija zinātnieks Bluhme. Pēc ilgiem pūliņiem un

rūpīgas studēšanas viņam izdevās konstatēt šo darbības

plānu.

Digesta, jeb Pandectae sadalās uz 50 sējumiem, jeb

grāmatām. Katrai grāmatai bija tā saucāmais titulus, bet

katrs titulus saturēja veselu rindu fragmentu — fragmen-
tam, kurus Justiniana likumdošana nosauc par leges (tā
kā viņiem bija likuma spēks). Katrs fragments bija izvil-

kums no zināma jūrista rakstiem. Katram fragmentam

bija savs uzraksts — inscriptio, p. p.: „Ulpianus libro

guarto ad edictum praetoris" (saprotams — urbani), kas

nozīmēja: citāts ņemts no 4. Ulpiana komentāriju grāma-
tas ad edictum, „Pappinianus libro tertio responsorum

v

.

—

Jūristu fragmenti līdz mums nav nonākuši, kāpēc mums

viņu nav oriģinālā. Ļoti bieži kompilatori izmainīja jū-
ristu fragmentu saturu. Pats Justinians vienā instrukcijā

priekš kompilatoriem atļāva viņiem izmainīt jūristu tek-

stus. Šie kompilātoru papildinājumi tagad saucās par

interpolationes, jeb kā daudzi saka — Emblemata Tribo-

niani, jeb, kā vidus laikos viņus nosauca par Facinora

Triboniani (Triboniana ļaunprātības, nedarbi), tā kā viņi
bieži vien pasliktināja, bet ne uzlaboja tiesības.



„Augstskola Maja" Nr. 26.

(A. Vilka redakcijā),

Rīgā, Švarcmuižas ielā JVe 10—12.

Tiesību zinātņu fakultāte.

Tiesību zinātņu fakultāte ir viena no tām laimīgajām
fakultātēm, kuras zinības var iegūt pašmācības cejā.

„A. M." kurss pilnīgi saskaņots ar Latvijas Universi-

tātes tiesību zinātņu fakultātes kursu.

Mācības gaita ir sadalīta 4 sem.; semestris —8 mēn.

Sekmīgi beigušie var iesniegt lūgumu Rīgas Ap-
gabaltiesai un, ar Apgab. Padomes piekrišanu, likties

pārbaudīties un iegūt prīvātadvokāta tiesības.

Vidusskolu apliecība nav obligātoriska, bet gan mo-

rāliska autoritāte un jūridiskas zināšanas; arī valodas:

latviešu, vācu un latīņu.
Lekcijām var sekot viegli un ar interesi un tās atbilst

savam uzstādītam mērķim.
Ar šo mēnesi izsūtam pirmās lekcijas latīņu va-

lodā — iesācējiem.

Lekcijas, 3 dr. loksnes, latviešu valodā, iznāk kārtīgi
katra mēneša 5., 15. un 25. dienās un tiek izsūtītas arī

ārzemēs dzīvojošiem.
Visas iznākušās lekcijas Nrl—23, (1.200 Ipp.) maksā

ar piešūt. Ls. 19. —. Var nomaksāt 2 daļās: Ls 10.— pie

pasūtīšanas un Ls 9.— 15. dcc.

Abonējot pakāpeniski —Ls 3.— mēnesī.

Nauda iesūtāma par I—2 mēnešiem uz^ priekšu.
Adresēt: „Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmuižas

ielā Nr. 10—12.

Rīgā dzīvojošie ar lekcijām var iepazīties „Kara
Invalīds" veikalā Brīvības ielā Nr. 2.



■Anons" izdevniecība. Spiestuve „Vards" Rīgā, L. Peldu iela Ns 24

Iznācis

„Augstskola Mājā" Nr. 8.

Tautsaimniecības fakultāte.

Kurss pilnīgi saskaņots ar Latv. Universitātes taut-

saimniecības fakultātes kursu.

Ieteicam pieteikties tiem, kuri līdz marta mēnesim

vēlas iemācīties grāmatvedību (pēc viegli saprotāmas me-

todes), koresp., tirdzn. rēķinus u. t. t, iepazīties ar vispārē-

jās saimniecības attīstības vēsturi, Latvijas valsts tiesī-

bām, statistiku u. t. t.

Tautsaimniecības nodaļā ir sekoši obligātoriski priekš-
meti: Ievads tautsaimniecībā, tautsaimniecības teorija un

polītika, tautsaimniecības mācību vēsture, Latvijas valsts-

tiesības, ievads tiesību zinātnē, saimniecības attīstības

vēsture, statistika, saimn. ģeogrāfija, finansu zinātne, nau-

das, kreditu un banku zinātnes, kooperācija, mācība par

privāto saimniecību, grāmatvedības teorija un praktiķa,
tirdzn. rēķini, polīt. un apdrošināš. matemātika, latv. tirdzn.

korespondence, civiltiesības, tirdzn. tiesības, admin. tiesības,

valststiesības, sociālā likumdošana, socioloģija, latviešu,
vācu angļu un latīņu valodas.

„ft. M." uzdevums —sniegt pakāpeniski augstāko izglī-
tību visos augšminētos priekšmetos un gatavot darbinie-

kus bankām, kooperācijai, tirdzn. uzņēmumiem, valsts un

pašvaldību iestādēm.

„R. M." lekcijas iznāk kārtīgi katra mēneša 5. 15.

un 25. dienās

Maksa Ls 3. — mēnesī. Nauda iesūtāma katra mē-

neša sākumā par 1 — 2 mēn. uz priekšu.

Abonējot abas lekcijas, t. i. lekcijas tiesību zinātnē

un tautsaimniecībā maksa Ls 4.80 sant. mēnesī

Adresēt: «Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmui-
žas ielā Nr. 10—12.
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„Augstskola Mājā" Nr. 26.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

11. lekcija.

Tādu interpolationes skaits ir diezgan liels. Vesela

rinda klasisku institūtu, kā mancipatio, jeb m iure cessio,

ar kuriem tika apzīmēti īpašuma iegūšanas veidi, Justi-
niana laikā izzuda; kāpēc kompilatori viņus apmainīja ar

neformēlo traditio. Netiek atzīta arī pirmatnējā ķīla, tā

saucamā fiducia, viņa tiek izmainīta uz pignus, jeb hypo-
theca. Pēdējais ir svarīgāks termins, ar kuru tiek apzīmē-
ta ķīla Justiniana likumdošanā. Tas izskaidrojams ar to,

ka Justiniana likumdošanai piemita zināma tendence uz

grieķu terminiem. Galvojums sponsio un fidepromissio —

tiek apmainīts ar fideiussio. Kas attiecās uz šo papildi-

nājumu valodu, tad viņa ir ļoti vāja. Izmaiņas ir viegli

konstatējamas. Ir gadījumi, kad kompilatori jūrista stilu

ietur, bet izmainīts tiek tikai teksta saturs. Saprotams, ka

tādos gadījumos ir grūtāk atklāt izmaiņas. Digesta inter-

pretēt ir diezgan komplicēti. Viņas ir vajadzīgs apskatīt:
1) no klasiska jūristu īedzes viedokļa un 2) no kompila-
toru redzes viedokļa (Interpretatio duplex).
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2. Institutiones Justiniani.

Viņas dalās uz 4 grāmatām. Šis darbs tika nodots

2 profesoriem : viens sarakstīja I un II grāmatu, bet otrs

— 111 un IV grāmatu. Institutiones Justiniani ir sastādī-

tas, ņemot par priekšzīmi jūristu Gaius, pieliekot ko ne-

būt no sevis attiecībā uz jaunām tiesībām.

3) Godex Justinianus.

Viņam bija divi izdevumi. Pirmais kodekss tomēr ir

nozaudēts; turpretim otrais ir nonācis līdz mums. Tas ir

tā saucamais Godex repetitae praelectionis, Viņš sastāv

pavisam no 12 grāmatām. Lai gan arī šinī kodeksā ir

sastopams kompilatoru interpolationes, tad tomēr diezgan
reti. Tādā kārtā šī kodeksa iztulkošanas darbs ir diezgan
viegls.

4) Novellas.

Katra novelta ir izdota atsevišķi. Novelta oficiāls iz-

devums krājuma veidā nepastāv. Tomēr līdz mums ir no-

nākuši privāti novella krājumi: 1. Epitome Juliāni un 2.

tā saucamais Authenticum. Kas attiecās uz Epitome Ju-
liāni, tad tas ir Konstantina laika profesora Juliānus
darbs. Glossators Irnerius domāja, (glossatoru skola), ka

Authenticum nozīmēja oficiālu novellu izdevumu ; bet viņš
maldījās, Authenticum ir privāts izdevums, kas satur 134

novellas. Trešais novellu krājums tika atrasts no hūmā-

nistiem vidus laiku beigās. Šis krājums satur 168novellas.

Bicantijas likumdošana.

Bicantiešu tiesības atšķīrās no romiešu tiesībām, bet

tomēr viņām ir arī zināma līdzība. Bicantiešu tiesības ir

izteiktas likumos — proheiron nomon, tas ir rokas grā-
mata priekš tiesnešiem. Bazilikas ir pilnīgs bicantiešu li-

kumdošanas piemineklis. Bazilikas tika pabeigtas ķeizara
Leo Filosofa valdīšanas laikā (886—911. g.) Bieži bazili-

kas ir burtiski digestu tulkojums. Viņas sastādītas grieķu
valodā. Grāmatu skaits liels — veselas 60 grāmatas. Vis-

pār bazilikām nav lielas nozīmes. Tomēr, priekš digestu
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teksta noskaidrošanas, ir ļoti derīgi digestas salīdzināt ar

bazilikām. Pats vēlākais bicantiešu tiesību piemineklis ir

tā saucamās Hexaboblas — sešas grāmatas no jurista
Konstantīna Armenopulos. Šim privātam krājumam

(kompilācijai) ir liela praktiska nozīme pie viņa pielieto-
šanas Bessarabijā (tagad Ruminijas).

IIIRomiešu civilais process.

Pirmos laikos Romai nebija pazīstams process, ne

kriminālais, ne civilais. Kurš process izcēlās agrāk? Acīm-

redzot, kriminālais process izcēlās agrāk par civilo; krimi-

nālās tiesības ir vairāk pieejamas pirmatnējam cilvēkam,

nekā civilās tiesības. Bet ja no sākuma processa pavisam
nebija, tad kā tika aizsargātas tiesības? No sākuma pa-

stāvēja tiesību un interešu pašaizsardzība. Sākumā šī

pašaizsardzība bija neorganizēta un tāpēc viņas vietā stā-

jās pašaizsardzība jau vairāk organizētā veidā — mājas
tiesāšanas kārtība. Bet gadās arī vajadzība, lai trešā bez-

partejiskā persona izšķirtu strīdus lietu. Pie tam tiek pie
ņemts, ka abas puses labprātīgi padodas tāda bezparte-

jiska, tā saucamā šķīrējtiesneša spriedumam. Tādā kārtā

pie šķīrējtiesneša griežas dēļ lietas izšķiršanas abas puses

uz savstarpīgas vienošanās pamata. Kas senātnē darbo-

jās kā šķīrējtiesnesis, par to ir maz zināms, bet var do-

māt, ka griezās pie paša ķēniņa. Attiecībā uz romiešu

tiesībām mums nav tāda piemēra, bet salīdzinošā tiesību

mācība aizrāda, ka bieži vien pats ķēniņš ir izpildījis šķī-

rējtiesneša uzdevumus. Vecā derībā ir aprakstīts, ka Sala-

mans izšķīra 2 sieviešu strīdu attiecībā par bērna piederī-
bu. Pastāv teika, ka hellenisma laikos kādā austrumu

valstī kāda sieviete griezās pie ķēniņa, lai viņš izšķirtu,

viņas kādu tur strīdus lietu, bet ķēniņš rupji atbildēja :
„Man nav laika!" Tad sieviete galvu grozīdama sacīja:
„Redz, kur labs ķēniņš, pat tiesāt neprot." Tādā kārtā,

var pielaist, ka Romā, ķēniņu laikmetā, pats ķēniņš bieži

bija par šķīrējtiesnesi. Bet bija vajadzīgs, lai abas puses
vienotos padoties tādam šķīrējtiesneša lēmumam. Bet ar

laiku fakultatīvā (priekš pusēm neobligātoriska) šķīrējtiesa
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pārvērtās par obligātorisku un pieņēma oficiālas iestādes

raksturu. Te ir sākums romiešu civilam processam. Ro-

mas republikas laikā civilais process saucās par iudicium

privatum — atšķirībā no iudicium publicum — kriminālā

processa. Tagadējos laikos, kā kriminālam, tā arī civilam

processam ir vajadzīgs būt atklātam, jeb publiskam. Ro-

miešiem iudicium privatum dibinājās uz pusu vienošanas,

(kas ir ļoti svarīgi) turpretim iudicium publicum tiek at-

klāta no vienas puses, allaž no sūdzētāja. Tādā kārtā

iudicium publicum ir vienpusīgs akts (ne līguma). Tiesā-

šanās kārtība dalījās uz 2 pakāpēm -

1. Tiesāšanās process m iure, (ko izveda jurisdikcijas

pilntiesīgais maģistrāts) un

2. Tiesāšanās process m iudicio (zvērināta tiesneša

priekšā)
1. Tiesāšanās process m iure tika izvests nojūrisdik-

cionēla maģistrāta. No sākuma konsuliem bija jūrisdikci-
onēlu personu raksturs. Bet saskaņā ar Lex Licinia Sex-

tia (387. g. ab urbe condita) konsuli zaudēja jurisdikcijas
tiesības. Šīs tiesības tika nodotas pretoriem, kuri abi at-

radās Romā: praetor urbanus — priekš romiešu pilsoņiem
un praetor peregrinus — priekš peregrini, kuru Romā bija

diezgan daudz. Pirmo reiz praetor urbanus parādās pēc
Lex Licinia Sextia 387. g. a. urbe cond., bet praetor pe-

regrinus 512 ab. urbe cond. No sākuma pretoram vaja-
dzēja funkcionēt arī ārpus Romas. Tomēr tas netika iz-

vests dzīvē, jo lieta aprobežojās ar to, ka vajadzēja nozī-

mēt sevišķus ierēdņus priekš apgabaliem ārpus Romas,
tie bija tā saucamie praefecti iure dicundo. Viņi bija pre-
toru mandarii. Viņu jūrisdikcija nebija sui iure, bet gan
iurisdictio mandāta, uz pilnvarojuma pamata. Romas re-

publikas beigās pastāvēja tā saucamie municipiālie maģi-
strāti — maģistrāti municipales, bet pēdējo loma bija nie-

cīga : svarīgākās lietās pusēm vajadzēja griezties Romā

pie pretoriem ; tikai mazvērtīgās lietās, kuras nepārsniedza
zināmu prasības vērtību, izšķīra maģistrāti municipales.
Tanīs lietās, kurās draudēja infamia (bezgodība), pusēm
vajadzēja griezties uz Romu, kā arī par konkursa lietām
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un romiešu mantojuma lietās — bonorum possessio (ieve-
stā mantojuma valdīšana atšķirībā no personīgā manto-

juma — hereditas) un interdicta kā valdīšanas aizsardzī-

bas līdzeklis. Visās šinīs lietās viņiem vajadzēja sūdzēties

Romā.

Tiesāšanās process m iudicio norisinājās zvērināta

tiesneša priekšā. Kas attiecās uz zvērinātiem tiesnešiem,
tad vajadzīgs atšķirt vienu zvērinātu tiesnesi — iudex

unus; iudex privātus — prīvāts tiesnesis. Šis tiesnesis

tika izredzēts pēc savstarpīgas abu pusu vienošanās, pie
kam pretors viņu formēli nozīmēja. Tomēr, bieži vien, pu-

ses nevarēja vienoties un tad pretors nozīmēja tiesnesi

allaž pēc lozes no Album iudicium. lekš Album iudicium

iegāja senatori, bet Romas republikas beigās arī equites.
Priekš dažām lietām republikas laikmetā radās speciālas
tiesu kollēgijas — collegium iudicium, zvērināto tiesnešu

kollēgijas. Bija nozīme 3 kollēgijām :

1) Recuperatores,
2) Decemviri (atšķīrās no decemviri legibus seribundis

viņus sauc arī par decemviri stritibus iudicandis) un beigās
3) Centumviri.

1. Recuperatores laikam visādā ziņā tika nozīmēti

saskaņā ar praetor peregrinus jūrisdikciju, ja izcēlās strīdus

starp cives Romāni un peregrini. Dažreiz, ja lieta bija

ļoti steidzoša, praetor urbanus arī nozīmēja recuperatores.
Ja tika sodīts delikts (p. p. zādzība), tad tika nozīmēts

recuperatores, tāpat arī strīdos par valdīšanu. Viņu nozī-

me, saprotams, nebija svarīga, jo jautājumu izšķīra vairā-

kas personas. Viņu skaits nebija līdzīgs, balsu vairākums

pastāvēja no 3 — 5. Arī recuperatores tika nozīmēti pēc
lozes no Album iudicium. Vai varēja arī recuperatores
ievēlēt pēc pusu savstarpīgas vienošanās — tas vēl nav

noskaidrots.

2. Decemviri. Viņiem speciāla kompetence.
Viņi izšķīra strīdus par brīvību. Šī viņu kompetence no-

turējās pat līdz Augusta laikiem. Pēc Augusta lietas par
brīvību izsprieda arī recuperatores, bet ne decemviri.

3. Centumviri. Šis termins ne visai pareizs, jo mēs
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zinām, ka katra triba deva 3 tiesnešus, bet tribu bija pa-

visam 35. Tādā kārtā iznāk pavisam 105 tiesneši un tā-

pēc pareizāk ir sacīt centam (et) ouimue viri. Centumviri

kompetence bija sekoša : viņi izsprieda strīdus par man-

tošanu un ari strīdus, kuri varbūt attiecās uz lietu tiesībām

(pretenzijām). Centumviri diezgan bieži izšķīra strīdus at-

tiecībā par testamentu. Te jāmin : apieto mantinieku sū-

dzības par testamenta nelikumību. Šīs sūdzības tika ie-

sniegtas centumviri tiesā. Ir svarīgi atzīmēt, ka netika

prasīts no pretoriem un zvērinātiem tiesnešiem, lai viņi
būtu tiesību pazinēji. Bet tika pieņemts, ka šīs zināšanas

viņiem bija. Bija parasts, ka pretori, tā arī zvērinātie

tiesneši sastādīja consilium, tā saucamo apspriedi. Tad

tomēr vo-tum consilii nebija saistoša spēka. Varēja no

viņa arī atkāpties.

Jautājums par pretora nozīmi legis actio

Daži domā, ka pretori bija tikai skatītāji un ka viņi

neņēma dalību tiesāšanā. Franču romānists Girard saka,,

ka pretoram nebija nekādas varas; viņš esot līdzīgs auto-

mātam, sēdot tribinā, salicis rokas kā lelle, un nevarot

iespaidot processu. Bet šīs Girard domas nav pamatotas.
Pretoram pieder imperium. Grammatiķis Marcus Terentius

Varro mums stāsta, ka pretors legis actio processā allaž

saka svarīgus vārdus un izpilda svarīgas funkcijas. Tas ir

pretora uzdevums, ftr citiem vārdiem, process tiek atklāts

no pretora m iure.



Līdz ar šo nosūtām lekcijas „A. M."

JVe 27. un daļu no JVe 28.

„Augstskola Mājā" Nr. 27.

(A. Vilka redakcijā),

Rīgā, Švarcmuižas ielā Nr. 10—12.

Tiesību zinātņu fakultāte.

Tiesību zinātņu fakultāte ir viena no tām laimīgajām
fakultātēm, kuras zinības var iegūt pašmācības ceļā.

„R. M." kurss pilnīgi saskaņots ar Latvijas Universi-

tātes tiesību zinātņu fakultātes kursu.

Mācības gaita ir sadalīta 4 sem.; semestris - 8 mēn.

Sekmīgi beigušie var iesniegt lūgumu Rīgas Ap-
gabaltiesai un, ar Apgab. Padomes piekrišanu, likties

pārbaudīties un iegūt prīvātadvokāta tiesības.

Vidusskolu apliecība nav obligātoriska, bet gan mo-

rāliska autoritāte un jūridiskas zināšanas; arī valodas:

latviešu, vācu un latīņu.

Lekcijām var sekot viegli un ar interesi un tās atbilst

savam uzstādītam mērķim.
Ar novembra mēnesi izsūtam pirmās lekcijas latīņu

valodā — iesācējiem.

Lekcijas, 3 dr. loksnes, latviešu valodā, iznāk kārtīgi
katra mēneša 5., 15. un 25. dienās un tiek izsūtītas arī

ārzemēs dzīvojošiem.
Visas iznākušās lekcijas Nr 1 —26, (1.350 Ipp.) maksā

ar piešūt. Ls. 22. —. Var nomaksāt 2 daļās: Ls 10.— pie
pasūtīšanas un Ls 12. —15. janvārī 1931 g.

Rbonējot pakāpeniski —Ls 3.— mēnesī.

Nauda iesūtāma par I—21 —2 mēnešiem uz priekšu.

Adresēt: „Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmuižas
ielā Nr. 10—12.

Rīgā dzīvojošie ar lekcijām var iepazīties „Kara
Invalīds" veikalā Brīvības ielā Nr. 2.



Anons" izdevniecība. Spi esiuve„„Vardus v Rīga, L. Peldu ielaJV? 34

Iznācis

„Augstskola Mājā" Nr. 9.

Tautsaimniecības fakultāte.

Kurss pilnīgi saskaņots ar Latv. Universitātes taut-

saimniecības fakultātes kursu.

Ieteicam pieteikties tiem, kuri līdz marta mēnesim

vēlas iemācīties grāmatvedību (pēc viegli saprotāmas me-

todes), koresp., tirdzn. rēķinus u. t. t., iepazīties ar vispārē-
jās saimniecības attīstības vēsturi, Latvijas valsts tiesī-

bām, statistiku u. t. t.

Tautsaimniecības nodaļā ir sekoši obligātoriski priekš-
meti: Ievads tautsaimniecībā, tautsaimniecības teorija un

polītika, tautsaimniecības mācību vēsture, Latvijas valsts-

tiesības, ievads tiesību zinātnē, saimniecības attīstības

vēsture, statistika, saimn. ģeogrāfija, finansu zinātne, nau-

das, kreditu un banku zinātnes, kooperācija, mācība par

privāto saimniecību, grāmatvedības teorija un praktiķa,
tirdzn. rēķini, polīt. un apdrošināš. matemātika, latv. tirdzn.

korespondence, cīvīltiesības, tirdzn. tiesības, admin. tiesības,

valststiesības, sociālā likumdošana, socioloģija, latviešu,

vācu angļu un latīņu valodas.

„F\. M." uzdevums—sniegt pakāpeniski augstāko izglī-
tību visos augšminētos priekšmetos un gatavot darbinie-

kus bankām, kooperācijai, tirdzn. uzņēmumiem, valsts un

pašvaldību iestādēm.

„A. M." lekcijas iznāk kārtīgi katra mēneša 5. 15.

un 25. dienās

Maksa Ls 3.— mēnesī. Nauda iesūtāma katra mē-

neša sākumā par 1 — 2 mēn. uz priekšu.
Rbonējot abas lekcijas, t. i. lekcijas tiesību zinātnē

un tautsaimniecībā maksa Ls 4.80 sant. mēnesī.^
Adresēt: ..Augstskola Mājā" — Rīgā, Švarcmui-

žas ielā Nr. 10—12.
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«Augstskola Mājā" Nr. 27.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

12. lekcija.

Bet pašu lietu izspriež zvērināts tiesnesis, bet ne

pretors. Process, kā jau tika teikts, dalās uz 2 pakāpēm:
m iure un iudicio. Pretors m iure sagatavo processam

pamatus. Sākot ar Utis contestatio momentu pirmā pro-

cessa stādija tiek nobeigta, t. i. tā saucāmā tiesāšanās

kārtība m iure, kura norit maģistrāta (pretora) priekšā.
Pašu lietas izspriešanu izdara zvērināts tiesnesis m iudicio.

No sākuma pusēm vajadzēja ņemt personīgi dalību kā

m iure, tā arī m iudicio, caur pilnvarotiem viņi nevarēja
uzstāties. Avotos mēs atrodam, ka „nemo alieno nomine

lege agere potesf, tas nozīmē, ka neviens nevarēja otra

vārdā uzstāties tiesā un vest lietu. Tomēr Gaius savās

Institutiones uzskaita 3 gadījumus, kuros priekšstāvniecība

bija atļauta:
1. pro libertate,

2. pro populo,
3. pro tatela (aizbildniecība).
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Acīmredzot, aizbildnim (tutor) bija tiesība aizstāvēt

savu capilo. Pro libertate — arī ir saprotams. Romiešu

vergam nebija processuālās tiesiskās gribas spējas. Viņa
vietā tiesā uzstājās adsertor libertatis. Pro populo nozīmē

to, kurš uzstājās sabiedriskās interesēs, — sabiedrības, jeb
pat valsts interesēs. Vēlāk tādas actiones saucās par

actiones populares.

Pilnīgi tika pielaisti tiesā pusu palīgi (ne pārstāvji).
Pastāvēja 3 palīgu šķiras: patroni, oratores un advocati.

Tomēr tika pieņemts, ka bez palīgiem, tiesā ņem dalību

puses. Palīgi tikai izpalīdzēja pusēm, it īpaši tai gadī-

jumā, ja puses nezināja formulu kā runāt. Tādā gadījumā

patronus aiz muguras sacīja priekšā formulu.

Romiešu legis actio no sākuma nebija visiem pie-

ejama. Pusu palīgi sniedza savus pakalpojumus par velti,

tikai vēlāk advokātiem bija tiesība saņemt honorāru, bet

viņš tika piedzīts ekstraordinarā ceļā — extra ordinem.

Process kā m iure, tā m iudicio notika m Foro Romano.

Praetor sēdēja uz estrādes, tā saucamās, tribunale (pro
tribunāli), uz sella curulis. Zvērinātam tiesnesim bija
tikai subselium. Tādā kārtā, ar pirmātnējo tribunale jē-
dzienu apzīmē estradu, bet ne tiesas vietu.

Process notiek publiski un mutiski. Processa mutiskā

forma ir ļoti no svara. Tikai formulāra process atkāpjas

pa daļai no šī noteikuma, jo pate formula tiek sastādīta

rakstiski.

Kas attiecas uz processa laiku, kā m iure, tā ari

iudicio, tad process varēja notikt tikai dienā, bet ne naktī;

tālāk, ne katru dienu, bet tikai zināmās tiesu dienās —

dies /asti. Sis termins dies fasti ir drusku dīvains, tāpēc,
ka viņš tiek saukts fas, bet ne ius, jo fas ir sakrālās tie-

sības. Tas ir tāpēc, ka no sākuma fas un ius nebija at-

dalītas viena no otras.

Romiešu processā ir jāizšķir 3 laikmeti:

1. Legis actio laikmets,

3. Formulārā processa laikmets.

3. Ekstraordinārā processa laikmets.
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1. Legis actio periods.

Agere per legis actiones — tā runā tiesību avoti.

Legis actio dibinājās pēc vispārējiem noteikumiem uz

likumiem (XII tabulu). Bet tas nav katru reizi, p. p. pie

legis actio per pignoris capionem. Šī legis actio dibinājās
ne uz likuma, bet uz ierašām (ierašu tiesībām). Pusēm

vajadzēja m iure pretora priekšā izrunāt svinīgās legis
actio formulas, kurām legis actio processā piemita no-

teiktas mutiskas formulas raksturs. Kā atbildētājam, tā ari

prasītājam vajadzēja pretora priekšā izrunāt zināmu frāzi.

Pusēm vajadzēja runāt skaidri, nepārtraucot savu runu,

pat sastomīties nedrīkstēja. Šinī ziņā ir atrodama līdzība

ar seno ģermāņu processu. Tādā kārtā katrai legis actio

ir noteikts savs saturs. Sakarā ar šo ir saprotams, ka ga-

dījumā, ja prasītājs neizrunās noteiktu formulu, kā tas ir

vajadzīgs, tad prasītājam draud processa pazaudēšana
causa cavere, bet ja atbildētājs neizrunās pareizi noteiktu

formulu, tad viņam draudēja notiesāšana, un viss tas, \s.o

viņš sacīja sevis attaisnošanai, netiek ņemts vērā. Acīm-

redzot, tas tā bija, lai gan Institutiones Gai par to nepie-

min, tas ir par atbildētāju.
Kas attiecas uz legis actio veidiem, tad viņi ir

zināmi 5:

1. Legis actio sacramento,

2.
„ „ per iudicis (arbitrive) postulationem,

3.
„ „ „

condictionem,

4.
„ „ „

manus iniectionem,

5.
„ „ „ pignoris capionem.

Kas attiecas uz legis actio tiesāšanas kārtību, tad te

daudz kas nav vēl pilnīgi noskaidrots. Tikai viens Gaius

stāsta mums par quinque modi agendi, kas nozīmē, ka

legi actio process dalās uz minētiem 5 veidiem.

1. Legis actio sacramento.

Gaius saka, ka legis actio sacramento dalās uz

2 veidiem:

1. Legis actio sacramento m personām, un

2.
„ „ „

m rem.
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Pirmā gadījumā ir prasītāja tīri personīga prasība
attiecībā pret zināmu atbildētāju. Turpretim, pie legis
actio sacramento m rem, mums ir absolūta aizsardzības

iespēja pret katru personu, kas pārkāpj lietu tiesības).

Svarīgākā legis actio bez šaubām ir legis actio sacramento.

Jau Gaius aizrāda, ka ja puses nezin, kā legis agere, jeb

leges actio piemērot, tad arvienu pielieto legis actio sacra-

mento tā saucamo legis actio ģenerālis (kurai piemīt

vispārējs raksturs, vispārējs modus agendi).
Dažādas pretenzijas var tikt izvestas ar legis actio

sacramento m personām, bet ne m rem. Legis actio sa-

cramento m personām aptver dažādas personīgas preten-

zijas. Viņa sākas ar to, ka prasītājs izrunā savu svinīgo
formulu: „Aio te michi dare ovortere centum" (šinī gadī-

jumā naudas summa), bet var būt arī citādi: „Aio te

michi rem cērtam dare oportere,
v

—jo ne katru reizi pra-

sība ir naudas summa, bet var būt arī lieta. Bet, acīm-

redzot, incertum nevar būt par prasības priekšmetu, bet

tikai res certa — noteikta lieta. Pretenzijai arvienu vajaga
būt noteikta rakstura — certum. Šinī ziņā senās tiesības

ir noteiktākas par tagadējām.
Pēc prasītāja savu formulu izrunā atbildētājs; viņa ir

vienkārša, atbildētājs tikai noliedz prasītāja pretenziju:

„nego mc tibi dare oportere centum
11

', (jeb rem cērtam).
Prasītājam ir jāpierāda savas pretenzijas pareizība.

Pēc tam notiek tā saucāmā prpvocatio sacramento,

t. i. savstarpīgs prasītāja un atbildētāja akti; puses viena

otru uzaicina uz sacramentum. Bet kas ir jāsaprot zem

sacramentum? Šis jautājums ir ļoti strīdīgs. Valdošās

domas, acīmredzot, ir nepareizas. Viņas nonāk pie tā, ka

ar sacramentum apzīmē zvērastu. Šīs mācības piekritēji

pielaiž iespējamību, ka vēlāk ar sacramentum apzīmē ne

zvērastu, bet derības, jeb pat ķīlu. Šī ir diezgan dīvaina

modifikācija. Pavisam nav pierādīts, ka tāda sacramentum

izpratnes evolūcija ir notikusi (bet, par nožēlošanu, šis

nepareizais uzskats ir uzvarējis un mēs viņu atrodam

visās mācības grāmatās). Te ir vajadzīgs brīdinājums.
Jūrists Gaius, kurš apskata legis actio sacramento, aiz-



111

rāda, ka tas tiešām ir ķīla (drošība), bet ne zvērasts. Pra-

sītājs un atbildētājs iepriekš processa iemaksā ķīlu, un tā

puse, kura paspēlē processu, zaudē ķīlu. Bet vinnējušā

puse dabūn savu iemaksāto ķīlu atpakaļ. Tādā kārtā ķīla
ir tikai garantija un tanī pašā laikā arī processa zaudē-

šanas gadījumā sods, jo nevienam nepienākas vest pro-

cessu, ja viņam nav uz to jūridiski pamatota iemesla, ja

viņam nav taisnības. Strīdus tiek uzskatīts par lieku

Tādā kārtā šīs otrās domas (slavenā Gaius) pastāv
iekš tam, ka sacramentum no paša sākuma bija ķīla,
bet arī šī sacramentum izpratne ir nepareiza un viegli

apgāžama
Tagad apskatīsiem prof. B. Frēze domas.*) Šinī jau-

tājumā vajaga ņemt palīgā etimoloģiju. Apskatīsim, no

kurienes vārds sacramentum ir cēlies. Ne par velti jūrists

Labeo (ievērojamais prokulianietis) bieži vien jautā — no

kurienes ir zināms vārds sācies. Mums ir viens gadījums,
kur sacramentum nozīmē zvērastu: tas ir taī gadījumā,
kad kareivis, iestājoties kara dienestā, nododsacramentum

militis, bet pēdējais ļoti atšķirās no parastā zvērasta —

iusiurandum. Sacramentum militis nebūt nav parastais
zvērasts, bet ļoti komplicēts akts.

Romiešu jūrists Aulus Gellius atstāsta mums sacra-

mentum militis saturu. Acīmredzot, sacramentum ir cieši

saistīts ar romiešu institūtu sacērtas, bet sacērtas nozīmē

tiesību zaudēšanu sakrālās attiecībās. Ja kāds ir sacer,

tad katram ir tiesība, nebaidoties no soda, viņu nogalināt
bez tiesas, bet šī sacer noslepkavošana patiesībā ir upu-
rēšana par godu dieviem. Ar vārdu sacramentum, acīm-

redzot, apzīmē tādu jēdzienu, kurš ir izcēlies tikai vēlāk.

Sacramentum, acīmredzot, ir sacērtas izpirkšana. Vēlāk

sacer nogalināšanas vietā tika nolikta izpirkšanas maksa.

Ņemot vērā to, ka šī izpirkšana tika izdarīta, nomaksājot
zināmu naudas summu, tad sacramentum ir tas pats, kas

seno ģermāņu tiesībās tika saukts par Busse (bet grieķu
tiesībās — sacrale Busse. Sacrale Busse — sacramentum).

*) Prof B. Frēze lasa L. U. „Romiešu tiesību vēsturi
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Tāpēc ir saprotams, ka no sākuma sacramentum tiek

iemaksāta pontifices kasē, bet ne valsts kasē, jo tas bija
no sākuma.

Tādā kārtā ir saprotams, ka sacramentum nav derī-

bas, nav ķīla, bet gan ir cēlies no sacērtas, bet pēc tam

viņam ir penas (soda) raksturs.

Tādas ir prof. Frēzes domas, bet mācības grāmatās

par to ir citādi rakstīts.

Pats par sevi saprotams, ka sacramentum iemaksāja
tas, kas processu pazaudēja. Bet tā kā processa sākumā ne-

bija zināms, kurš processu vinnēs, tāpēc abas puses

iemaksāja zināmu summu ķīlas veidā, bet pēc tam, kas

processu vinnēja, dabūja savu summu atpakaļ. Pienāca

laiks, kad sacramentum neiemaksāja skaidrā naudā bet no-

drošināja viņu ar galviniekiem. Tie bija tā saucāmie:

praedes sacramenti.

Tagad pāriesim pie legis actio sacramento tuvākas

apskatīšanas. Kā jau tika minēts, tad sacramentum no-

zīmē sakrālo penu (drošības nauda). Jūrists Gaius stāsta,

ka abas puses (prasītājs un atbildētājs) iemaksāja ponti-

fices koleģiālā kasē zināmu summu naudas, bet ponti-
fices, kā zinām, bija sakrālā kulta sargātāji; tādā kārtā

sacramentum nozīmē penu, kurai piemita sakrāla soda

raksturs.
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„Augstskola Mājā" Nr. 29.

Tiesību zinātņu nodaļa

Romiešu Tiesību vēsture.

13. lekcija.

Šis fakts tanī pašā laikā apgaismo arī romiešu tie-

sību raksturu, kādas viņas (tiesības) no sākuma pastā-

vēja pie romiešiem. Jus un fas tad tika iedomātas kā

cieši saistītas savā starpā un tikai vēlāk ius emancipējās
no fas — sakrālām tiesībām. Tā tad sacramentum pie-
mita sakrālās penas raksturs. Uz šīm domām noved mūs

arī vārda etimoloģijā. Vārds sacramentum etimoloģiski
stāv ciešā sakarā ar sacērtas, sacratio. Ir pielaižams, ka

sacērtas, jeb sacratio bija senāko romiešu tiesību institūts

— atsevišķa pilsoņa izslēgšanas institūts no sabiedrības

(aizsardzības). Romiešu sacērtas acīmredzot, ir tas pats

institūts, kas seno ģermāņu tiesībās saucās par Friedlosig-
keit. Te lietas kodols pastāv iekš tam, ka zināms indi-

vīds tiek izslēgts no sabiedrības un līdz ar to viņš zaudē

aizsardzību un tiesības. (Aizsardzība un tiesības ir 2 cieši

saistīti jēdzieni). Atsevišķs individs, kurš tika izslēgts no

sabiedrības, skaitījās bez tiesībām un katris varēja viņu

nogalināt bez bailēm no soda. Acīmredzot, arī citas tau-
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tas pazina šo institūtu. Pat vecā derībā par viņu tiek mi-

nēts (Kains un Ābels. Kains nosit Ābelu un par to viņš
zaudē tiesības un aizsardzību, viņš saka: „Man tagad va-

jadzēs klejot pa visu pasauli un katrs var mani nosist bez

sodības). Ja legis actio sacramento no sākuma piemita
sakrāla nokrāsa, tad paceļas jautājums — kas galīgi iz-

spriež tās lietas, kuras tiek caurskatītas legis actio ceļā?
Allaž runā, ka unus iudex (jeb arhiter) izšķir strīdu (tā ir

valdošā doma). Tomēr, rādās, ka šis slēdziens ir nepa-

reizs, jo tam pretīm runā tas apstāklis, kā pena tiek ie-

maksāta pontifices kasē. Bez tam pastāv vēl viens legis
actio veids jeb pasuga

— legis actio per indicis arbitrive

postulationem, — kura atšķirošā pazīme ir laicīga tiesneša

nozīmēšana. Bet tā kā tā ir tikai pasuga, tad pie legis
actio sacramento, vispārīgi nevarēja būt runa par viena

tiesneša nozīmēšanu. Acīmredzot pontifices, bet ne unus

iudex, jeb arbiter izšķīra strīdus. (Prof. B. Frēzes domas).
Lai gan pie legis actio sacramento pašam procesam piemita
tīri sakrāls raksturs, tad tomēr arī tie jautājumi, kuriem

nebija sakrāls raksturs, tika izšķirti ar legis actio sacramento.

Gaius saka, ka legis actio sacramento dalās uz 2 veidiem:

1. legis actio sacramento m rem, un

2.
„ „ „

m personām.
Pats par sevi saprotams, ka abi šie veidi neradās

vienā un taī pašā laikā, tas notika evolūcijas procesa ceļā.
Bet ir raksturīgi, ka jau diezgan agri tika izšķirti 2 pre-

tenziju veidi: 1) pretenzijas, kuras tika vērstas pret katru

tiesību pārkāpēju (m rem) un 2) pretenzijas, kuras tika

vērstas pret zināmu tiesību pārkāpēju (m personām).
Priekš mūsu tagadējo tiesību izpratnes ir gluži dabīgi, ka

tiek šķirotas pretenzijas, kuras izriet no lietām (m rem),
no pretenzijām, kuras izriet no tīri personīgām saistībām

(m personām), Tagadējās civīlās tiesības, kur arī viņas
netiktu pielietotas, izšķir „Actiones m personām" un Ac-
tiones m rem".

Romiešu tiesības ļoti agri uzdūrās uz šo svarīgo iz-

šķirību. Kas attiecās uz legis actio sacramento m rem,

tad te pamatā ir strīdus par īpašuma tiesībām, bet tomēr
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sakrālā nokrāsā. Pontifices šo strīdu izšķir ne taī vir-

zienā, kam pieder īpašuma tiesības, bet citā; kura peņa

ir taisnīga? vai prasītāja peņa, jeb atbildētāja? Tādā

kārtā, strīdus tiek izšķirts aplinkus ceļā. Kas attiecās uz

legis actio m rem mutiskām formulām, tad ņemot vērā

to, ka te lieta grozās ap īpašuma tiesībām, apskatīsim —

kas ir īpašuma tiesības pie seniem romiešiem?

No sākuma tās nebija neaprobežota personas valdī-

šana par lietu. Prasītājs pretendē uz lietu, bet atbildētājs
arī. Tas izteicās mutiskās formulās; prasītājs runā: „Hano

ego rem cx iure Ģuiritium meam ese aio.". Atbildētājs
izrunā to pašu. Kā prasītājs, tā arī atbildētājs, pie šo for-

mulu izrunāšanas pieduras pie lietas, — kas ir conditio

sine qua non (nepieciešams noteikums). Pie tam ne tikai

pusēm ir vajadzīgs būt klāt, bet arī pašai strīdus lietai.

Tāpēc, gadījumā, ja tā lieta bija nekustāms īpašums, tad

pusēm vajadzēja kopā ar pretoru doties uz viņa atrašanās

vietu. Bet dažreiz arī tas bija apgrūtinoši p. p. ja īpašums
atradās ļoti tālu no Romas, tad tādos gadījumos romiešu

tiesības jau agri sāka apmierināties ar to, ka strīdus da-

lībnieki varēja ņerrt līdz zemes gabalu kā nekustama

īpašuma simbolu. (Ja tas bija māja, tad ņēma līdz ķie-
ģeli). Šī personas pieduršanās pie lietas bija ļoti sva-

rīga.
Gaius saka: „Res corporalis — res quae tangi potest

(ķermeniska lieta ir tā, pie kuras var piedurties). Kas at-

tiecās uz summu kā peņas priekšmetu pie legis actio sa-

cramento, tad viņa atkarībā no prasības vērtības lieluma

bija dažāda. Ja prasības vērtība pārsniedza 1000 asšu,

tad sacramentum 500 asšu; ja prasības vērtība nepār-
sniedza 1000 asšu, tad sacramentum tikai 50 assu. Vienā

gadījumā, un proti, ja strīdus attiecās uz brīvību (libertas),
tad sacramentum summa bija 50 assu. Tas, kurš procesu

vinnēja vārda plašākā nozīmē, sacramentum saņēma atpa-

kaļ. Bet tas, kurš processu paspēlēja, zaudēja arī sacra-

mentum par labu pontifices kasei (vēlāk par labu aerarium

populi Romāni). Tomēr pienāca arī laiks, kad puses sa-

cramentum neiemaksāja skaidrā naudā, bet to nodroši-
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nāja ar galviniekiem (praedes sacramenti — galvinieki),
Šinī gadījumā atbildēja tās puses galvinieki, kura zau-

dēja procesu. Kā prasītājs, tā arī atbildētājs pie legis
actio sacramento m rem pretendē uz īpašuma tiesībām.

Tādā kārtā, no sākuma prasībai par lietu īpašuma tiesī-

bām bija cits raksturs, nekā pie klasisko romiešu tiesību

rei vindicatio.

Klasisko rorfliešu tiesību laikmetā viena puse ir pra-

sītājs, kas pretendē uz īpašuma tiesībām, bet otra atbil-

dētājs, kurš nepretendē uz īpašumu, bet tikai patur val-

dīšanu par lietu uz likuma pamata. Pie legis actio sa-

cramento m rem prasītāja un atbildētāja lomas vēl nav

nošķirtas viena no otras un atbildētājs, pretendējot uz

īpašuma tiesībām, var dotā gadījumā vinnēt procesu. Tāds

priekšstādījums, ka abas puses pretendē uz īpašuma tie-

sībām, nav specifiski romiešu, viņš var arī tagadējos lai-

kos pastāvēt. Kā tiesneši izšķīra doto jautājumu par

īpašuma tiesībām? Uz to atbildēt, saprotams, ir diezgan

grūti, jo īpašuma tiesību pierādīšana ir abu pusu uzde-

vums. Jautājums par īpašuma tiesībām tiek izšķirts tādā

kārtā kurš atrodas tuvāk pie lietas, A jeb B? Kas var

pierādīt, ka viņam ir tuvākas attiecības ar strīdus lietu.

Tādos gadījumos, saprotams, īpašuma tiesības nevar tikt

uzskatītas par absolūtām tiesībām, bet relātīvām (attiecī-
bas uz lietu). Absolūtās īpašuma tiesības nepiedzimst no

paša sākuma viņas nekrīt no debesīm kā Dieva dāvana,

bet gan attīstās evolūcijas ceļā. Legis actio sacramento

m rem struktūra mums rāda, ka īpašuma tiesības no sā-

kuma bija vairāk relātīvas. Abas puses pieduras pie lie-

tas vai nu ar roku, jeb spieķīti. Pretors (no sākuma kon-

suls) nebija pasīvs novērotājs par to, kas notika m iure.

Franču romānists Girard pieturas pie tā ieskata, ka

pretors bijis pasīvs, tas ir ļoti pārspīlēti. Pretors

jau apriori bija tieslietu maģistrāts, viņam piederēja
imperium, un šis apstāklis neatļauj mums skatīties uz

pretoru tā, kā skatās uz to Girard. Pēc mūsu svinīgām
formulām, kuras tika izrunātas vienā laikā ar pieduršanos
pie lietas, pretors pavēlēja: „Mittite ambo rem" — atlai-
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žiet abi lietu, un abas puses atņēma spieķīšus, jeb rokas

no lietas. Ja par strīdus priekšmetu bija vergs, tad pre-

tors saka: „Mittite ambo hominem. Tas jau vien norāda,
ka pretors nebija lelle. Pa procesa laiku pretors vienai

pusei piešķīra valdīšanu par lietu, tāpēc ka abas puses

pieteica, ka viņām pieder īpašuma tiesības uz lietu. Tā

puse, kura dabūja lietu, stādīja priekšā galviniekus —

praedes Utis et vindiciarum šinī gadījumā vindiciae no-

zīmē augļus atšķirībā no praedes sacramenti). Šie prae-
des Utis et vindicarum galvoja par to, ka ja gadījumā

galu galā lieta tiks piespriesta otrai pusei, tad kā pati
lieta (lis, Utis), tā arī visi viņas ienākumi un augļi (vin-

diciae) tiks izdoti pēdējai, t. i. otrai pusei. Ja tā puse,
kurai bija piešķirta lieta, vinnēja, tad legis actio sacra-

mento m rem nesekoja eksekūcija, ne personīga, ne man-

tiska. Ja procesu paspēlēja, tad par to, kam bija lieta

piešķirta uz pretora rīkojuma pamata, atbildēja
praedes Utis vindiciarum. Procesa pēdējais akts nonāca

pie provocatio sacramento, kas burtiski nozīmēja izaicinā-

jumu uz penas iemaksu. Ņemot vērā to, ka legis actio

dotā gadījumā ir vispārīgi divpusīgs akts, tad arī provo-
catio sacramento bija abpusīgs raksturs.

2. Legis actio sacramento m personām piemita
drusku cits raksturs. Arī te abas puses iemaksāja peņu

pontifices kasē (vēlāk iekš aerarium populi Romāni). Arī

te provocatio sacramento bija abpusīga; procesa beigās
m iure arī te tika lietoti vārdi; „Provoco te sacramento".
Vienā ziņā tomēr legis actio sacramento m personām at-

šķīrās no legis actio sacramento m rem, un proti taī ziņā,
ka formulas bija citas. Te neiet strīdus par īpašuma tie-

sībām, bet par to, kam pieder tas un tas kā personīgas
tiesības, bet ne kā īpašuma tiesības. Dotā gadījumā ne

abas puses, bet tikai prasītājs pieteica savas tiesības uz

lietu. Te pirmo reizi prasītāja un atbildētāja lomas ļoti iz-

šķīrās viena no otras. Te ir zināms prasītājs un zināms

atbildētājs. Prasītājs saka: „Aio te michi decem milia

(sestertium) dare
t oportere; bet atbildētājs uz to atsaka:
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„Nego mc tibi decem milia (sestertium) dare oportere". Te

prasītājs saka, ka viņam pieder valdīšanas tiesības uz

priekšmetu, kas iztaisa zināmu naudas summu. Savas

tiesības pierāda tikai viens prasītājs, bet atbildētājs, sapro-

tams, noliedz. Pati legis actio sacramento m personām

struktūra ir vienkārša, kā legis actio sacramento m rem.

Arī te no sākuma pontifices izšķīra strīdu, jo no sākuma

izšķīra jautājumu — kura sacramentum ir iustum. Vēlāk

laicīgie tiesneši izšķīra strīdu. Dotā gadījumā bija vieta

arī eksekūcijai —

manus iniectio. Ar citiem vārdiem, per-

sonīgā eksekūcija no sākuma pastāvēja iekš rokas uzlik-

šanas uz zināmu individu. Tomēr pie legis actio sacra-

mento m personām varēja būt tiesā manus iniectio tikai

tad, ja prasība pastāvēja no naudas summas. Par to jau
runā XII tabuļu likumi. Vienā fragmentā mēs par to la-

sām, ka manus iniectio bija pielaižama tikai tad, ja viņa
pastāvēja no noteiktas naudas summas.

Tomēr, kā lai ir taī gadījumā, ja legis actio sacra-

mento m personām priekšmets bija ne naudas summa,

bet noteikta lieta?

Acīmredzot tad prasītājam vajadzēja teikt: „Aio te

michi eguum (asinum) dare oportere
11

. Bet legis actio

sacramento m personām varēja būt tikai tad, ja viņas
priekšmets bija naudas summa, bet te ir zirgs (ēzelis)?
XII tabuļu likumos mēs atrodam vienu aizrādījumu uz to,

ka acīmredzot, decemoiri tos laikos pie zināmiem notei-

kumiem rēķinājās ar iespējamību arbitrium Utis aesti-

mandae. Te, acīmredzot, tiek ņemta vērā paša strīdus

priekšmeta novērtēšana; viņa bija nepieciešama tad, kad

strīdus priekšmets bija certa res, jo tad, izņemot sprie-

dumu, -bija vajadzīga vēl sevišķa arbitrium aeslimiandi,

lai būtu iespējams pielietot manus iniectio.

II Legis actio per iudicis arbitrive postu
lationem.

Jau pats nosaukums norada, ka te vispirms iet runa

par zvērināta tiesneša (jeb šķīrējtiesneša) nozīmēšanu.
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Abām pusēm vajadzēja griezties pie pretora (agrāk kon-

suļa) ar lūgumu nozīmēt tiesnesi. Tādā kārtā, tas nebija

vienpusīgs, bet savstarpīgs pusu akts. Pie kam abas pu-

ses izrunāja svinīgu formulu: „Te praetor (consul) iudi-

cem arbilrumve postulo uti dcsa

.

Mums maz kas ir zināms par šo legis actio. Insti-

tutiones Gai par to klusē, jo Institutiones Gai IV grāmatā
ir mazs trūkums. Kādos īsti gadījumos griezās pie
pretora — arī nav diezgan noskaidrots. Pastāv romā-

nista Becker domas; viņš pielaiž, ka šī legis actio tika

pielietota tad, kad prasītāja pretenzija bija norobežota un

viņai bija individuāls raksturs, t. i., ja pretenzijai bija zi-

nāma causa kā prasības pamats; bet tā ir tomēr tikai

hypotese.

IIILegis actioper condictionem.

Viņas izcelšanās stāv sakarā ar diviem likumiem (re-
publikāniskiem):

1. Lex Silia dc certa pecunia, un

2. Lex Galpurnia dc certa re.

Pirmā gadījumā prasības priekšmets bija zināma

naudas summa — (certa pecunia)! bet otrā — zināma

lieta (certa res). Tertium non datur, t. i. — trešā gadī-
juma nav. lūcertum nekad nevarēja būt par prasības
priekšmetu.

Pie legis actio per condictionem vienādi tiek celta

prasītāja pretenzija m personām pret zināmu personu, p.

p. pret parādnieku, bet ne m rem. Sakarā ar šo Gaius

norāda uz formulu, kuru izrunāja prasītājs: „Aio te michi

cērtam rem qua dc agitur dare oportere" (qua dc agitur—

par kuru tiek vests process). Atbildētāja formulu Gaius

nestāsta. Ir domājams, ka atbildētājs sacīja: „Nego
v. t. t."
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«Augstskola Mājā" Nr. 30.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

14. lekcija.

Starp legis actio per condictionem un legis actio sa-

cramento m personām ir līdzība. Gaius brīnās, kā vis-

pārīgi varēja tikt dots 111 veids legis actio. Pēc viņa do-

mām arī legis actio sacramento m personām varēja ap-

mainīt ar legis actio per condictionem. Bet Gaius pilnīgi

piemirst, ka otrā gadījumā sacramentum atkrīt. Tas jau
ir zināms progress. Ir interesanta vēl viena legis actio

per condictionem savādība. Zvērinātais tiesnesis tika no-

zīmēts ne tūliņ. Saskaņā ar lex Pinaria šī nozīmēšana

notiek 30 dienu laikā, skaitot no procesa iesākšanas. Bet

ko nozīmē condictio? Kas attiecās uz terminu condictio

vecā šī vārda izpratnē, tad tur starp zinātniekiem pastāv
strīdus.

Gaius cenšās izskaidrot condictio atšķirībā no kla-

siskā condictio. Klasiskās tiesībās condictio nozīmē ne-

pamatotas iedzīvošanās prasību. Turpretim, condictio

sakarā ar legis actio per condictionem ir cita nozīme.
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Gaius saka, ka condictio ir denuntiatio nozīme. Viņa iz-

iet no prasītāja attiecībā uz atbildētāju un viņa notiek

pretora priekšā — m iure. Tālāk Gaius saka (bet tas

nav tīri saprotams), ka viņas pamatos ir pieteikums. Te

Gaius domā, ka, acīmredzot, šis pieteikums attiecās uz

zvērināta tiesneša nozīmēšanu. Bet tomēr tas nav izpro-

tams, jo jau pats likums noteic 30 dienu laiku priekš
tiesneša nozīmēšanas. Kāpēc tad priekš tā vēl ir vaja-

dzīgs sevišķs pieteikums?
Tā tad, ar citiem vārdiem, šis jautājums vēl nav

pietiekoši izskaidrots un tāpēc liksim uz viņu jautājuma
zīmi. Ir skaidri tikai viens, ka starp veco un klasisko

condictio termina nozīmi ir starpība. Attiecībā uz šo jau-
tājumu avoti ir ne tikai niecīgi, bet viņi pat mūs viļ.

IV Legis actio per pignoris capionem.
Šim procesa veidam daudzās attiecībās ir anomāls

raksturs:

1. Viņa pamats nav likums, bet ierašas.

2. Šī legis actio notiek pat extra ius, tā tad non

m iure.

3. Notiek pat atbildētāja prombūtnē, lai gan vaja-
dzēja ņemt dalību abām pusēm.

4. Pielietošanas sfēra arī ir anomāla. Šī legis actio

nostāda sev par mērķi privāttiesisku pretenziju aizsardzību.

Pēc Gaius domām te tiek aizsargātas tādas pretenzijas,
kuras stāv sakarā ar publiskām un sakrālām tiesībām.

Par pignoris capio priekšmetu var noderēt katra lieta,

vienalga — kāda. Pignoris capio nozīmē ķīlu ņemšanu,
kura no sākuma nenotiek tiesas ceļā, bet vēlāk jau tiesu

kārtībā extra ius, jeb m iure. Šīs ķīlas nav taisnīgas,
bet lielā mērā dīvainas; ķīlu ņēmējs netop par viņu īpaš-
nieku — viņam nav tiesības pārdot. Pie īstām ķīlām
kreditors, kuram pieder parāda tiesības uz lietu, var šo

lietu piesavināties un viņu pārdot. Te viņam pieder iz-

ņēmuma gadījumā tiesības iznīcīnāt lietu.

V Legis actio per manus iniectionem,
ir viena no svarīgākām legis actio. Par viņu tiek minēts

arī XII tabulu likumos. Manus iniectio nozīmē rokas uz-
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likšanu uz zināmu personu, pie kam roka spēlē varas

zimbolu. Kas attiecās uz legi actio per manus iniectio-

nem pamatu, tad pēc vispārējiem noteikumiem ir vaja-

dzīgs būt tiesas spriedumam, bet tikai tādam, kura priekš-
mets ir noteikta naudas summa, acīmredzot, ne katru

reizi vajadzēja būt tiesas spriedumam. Bija arī citi pa-
mati

Gaius, runājot par šo jautājumu aizrāda, ka zināmos

gadījumos tika pielaista manus iniectio pro iudicato, tas

ir zināmos gadījumos tika pielaista fikcija par tiesas

spriedumu. Manus iniectio pro iudicatio atšķiras no

manus iniectio iudicati, priekš kuras pamata bija vaja-

dzīgs tiesas spriedums. Bet kādi tad bija tie gadījumi,
kad tiesas spriedums bija fikcija? Avotos par to netiek

runāts. Bet ir pamats domāt, ka tas notika sekošos ga-

dījumos:
1. Nexum — bija liela nozīme Romā. Valdošā do-

ma ir tā, ka nexum ir svinīgs aizņēmums. Bet tas nav

pareizi; jau šī vārda etimoloģija mums norāda, ka

nexum nozīmē paša parādnieka sasiešanu. jeb saistību.

Te ir jāsaprot līgumiska parādnieka kabata. Lai gan

nexum ir eksekutīvs spēks, bet tā ir eksekūcija uz līguma
pamata, uz pusu savstarpēju vienošanos. Parādnieks no-

kļūst kreditora varā, kurš var viņu nonāvēt, pārdot, turēt

apcietinājumā, sakropļot, mocīt v. t. No eksekūcijas iz-

rietošās sekas arī bargas. Bet arī citu tautu tiesības tam

seko. Tā ir vispārīga parādība, jo katras primitīvas tie-

sības sākās ar to, ka parādnieks ir eksekūcijas priekš-
mets.

2. Varbūt legatum per damnationem arī ir pamats.
Tas nozīmē novēli testāmentā, ja viņas priekšmets bija
certa pecunia „Damnas esto dare11

,
(certa pecunia).

3. Atzīšana (parāda pretora priekšā) pielīdzinājās

vainīgumam — confessus pro iudicato habetur (tas, kas

atzīst parādu m iure, tiek notiesāts).—Tad apskatīsim, ar

ko sākās legis actio per manus indiectionem. Gaius stā-

sta, ka kreditors vilka parādnieku pie pretora Te, tādā

kārtā, arī m ius vocatio, — izaicinājums uz tiesu notika
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uz personīgas kreditoru iniciatīves un ir privāts akts kurš

nav atkarīgs no citiem iemesliem. Pretora priekšā prasī-

tājs, pagriežoties pret atbildētāju, izrunā svinīgu for-

mulu :

~Quod tu michi iudicatus (sive damnatus) es sester-

tium decem milia, guam hoc non solvisti, ob eam rem ego
tibi sestertium decem milia iudicati (pro iudicato) manum

inicio".

Šī formula bija ļoti svarīga. Šos vārdus izrunājot,
prasītājs uzlika spieķiti uz pašu parādnieku (varas zim-

bols). Atbildētājs ir pilnīgi bezspēcīgs, viņš nevarēja pat

iepīkstēties, un tādā kārtā viņam nebija tiesības sacīt

kādu vārdu. Bet trešā persona, tā saucamais vindex,

varēja iestāties par viņu. Ja uzstājās vindex, tad atbil-

dētājs eo ipso tika atbrīvots un varēja iet uz māju. Kas

vēlāk notika ar vindex — mums nav zināms.' Kas attie-

cās uz pašu vārdu „vindex" tad par nindex saucās tas,

kas tos laikos, kad pastāvēja senās tiesībās asinsatriebība,

bija par atriebēju, bet par atriebēju bija tuvākais radinieks.

Bet bija arī gadījumi, kad pats atbildētājs varēja būt savā

lietā par vindex. Tad tāda manus iniectio saucās par

manus iniectio pura Tādā kārtā ir vajadzīgs izšķirt:
1. manus iniectio iudicati,

2.
„ „ pro iudicato, un

3.
„ „ pura.

Republikāniskais likums — lex Vallia — plašos ap-
mēros pielaida manus iniectio pura. Bet arī tur tika pa-

redzēts, ka ja bija tiesas spriedums, tad, kā agrāk, bija
nepieciešams vindex. Bet ja atbildētājs nevarēja atrast

sev vindex, tad pretors piesprieda neaizsargāto atbildētāju

kreditoram-prasītājam. Šis akts saucās par addictiopraetoris.
Pēc tam prasītājs aizveda parādnieku uz māju, privātu
dzīvokli — cietumu. Te arvienu parādnieks tika sasiets

ar rokām un kājām, uz to norāda jau XII tabuļu likumi;

bija paredzēts pat dzelžu svars. Kas attiecas uz parād-
nieka uzturēšanu, tad tie paši likumi norāda, ka viņu va-

rēja barot radinieki. Tai gadījumā, ja radinieki atteicās

barot, tad kreditoram bija viņam jādod ne mazāk kā 1
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mārciņa maizes dienā. Šī parādnieka uzturēšana vilkās

60 dienas, skaitot no aizvešanas dienas. Šinī laikā kredi-

toram vajadzēja parādnieku 3 reizes vest uz tirgus, lai tur

varētu viņu izpirkt tā radinieki, jeb draugi. Viens romiešu

rakstnieks (senātors?) aizrāda, ka ir vajadzīgs vest uz tir-

gus triju tirgus dienu laikā — trinis mundinis continuis.

Tai gadījumā, ja parādnieku neizpirka, tad kreditors va-

rēja viņu nonāvēt, jeb pārdot verdzībā trans Tiberim, jeb
arī viņu sakropļot un visādi mocīt. Tomēr, pastāvēja
republikāniskais likums, kurš tika izdots vēlāk, tas bija
lex Poetelia (428. g. ab urbe condita), kurš ļoti mīksti-

nāja parādnieka likteni. Saskaņā ar šo likumu ir domā-

jams, ka prasītājam nebija tiesības parādnieku nonāvēt,

pārdot trans Tiberim un, varbūt, pat nexum tika atcelts.

Neskatoties uz to, tomēr parādnieka aizvešana palika

spēkā, ir domājams, ka parādniekam vajadzēja savu pa-

rādu atstrādāt, pēc kam viņš tika brīvs

Klasiskās romiešu tiesības vairs nepazīst legis actio

un to starpā arī legis actio per manus iniectionem, bet

tomēr viņas zin personīgu eksekūciju — ductio ■— parād-
nieka aizvešanu. Pat iekš Corpus Juris Civilis tiek mi-

nēta ductio, bet iekš kam viņa īsti pastāvēja, par to avoti

klusē.

Legis actio allaž dalās uz 2 pakāpēm: 1. Process

m iure, un 2. process m iudicio. Saprotams, ka priekš šo

2 pakāpju norobežošanas bija vajadzīgs zināms moments

Utis contestatio, kas burtiski nozīmē: strīdus apliecinā-
šana, t. i. lai procesa beigās m iure abas puses izaici-

nāja lieciniekus, svinīgi uzsaucot „testes estote". Ar Utis

contestatio momentu sākās īstais process. Kas attiecas uz

Utis contestatio raksturu legis actio laikā, tad viņš bija

savstarpējs divpusīgs akts; kad abas puses svinīgi izaici-

nāja lieciniekus.

Ir raksturīgi, ka pusēm vajadzēja būt klāt ne tikai

m iure, bet arī m iudicio. Bet gadījās arī, ka aiz dažā-

diem svarīgiem jeb nesvarīgiem iemesliem puses nebija
klāt iv iudicio (Ja viņas nebija klāt arī m iure, tad tāds

process vispārīgi nebija iespējams mutisko formulu dēļ).
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Vienā līdz mums nonākušā XII tabuļu fragmentā ir no-

teikts attiecībā uz šo gadījumu: „praesenti litem addicto

s. c. iudex", tiesnesis izšķīra strīdu par labu klātesošai

pusei; tādā kārtā lieta netika caurskatīta pēc būtības, bet

par taisno skaitījās klātesošais. Vai varēja pat pretors

(agrāk konsuls) atteikties no legis actio pildīšanas, jeb ne?

Jeb varbūt pretoram bija ius dc nagandae legis actionis?

Daži romānisti apgalvo, ka šīs tiesības Romas pretoram

nebija, bet tomēr, spriežot pēc tā, ko mēs par to zinām,

viņam šīs tiesības bija. Kad pretors atteicās no legis actio,

tas nav zināms, ir domājams, ka tad, kad prasību viņš
uzskatīja par nevietā un nelikumīgu. Kas attiecās uz pro-
cesu m iudicio, tad mēs ļoti maz par viņu zinām; acīm-

redzot tur pretenzija tika pierādīta ar liecinieku liecībām

(testēs), tā kā dokumentu tos laikos, redzams, nebija.

2. Formulārais process.

Romiešu legis actio bija domāta priekš romiešu pil-

soņiem. Tā tad peregrini un latini nevarēja aizsargāties

legis actio ceļā. Paceļas jautājums — kā aizsargājās

peregrini un latini, kuri ietilpa Romas valstī? Šis jautā-

jums ir jo svarīgs tāpēc, ka tādu personu skaits ar valsts

pieaugšanu vairāk un vairāk palielinājās.
Pirmos laikos jautājums par tādu personu aizsar-

dzību, acīmredzot, tika izšķirts negātīvi, no sākuma aiz-

sardzības priekš viņiem nebija, bet vajadzība pēc aizsar-

dzības pastāvēja. Ir domājams, ka peregrini intereses

(bet varbūt arī latiņu) tika aizsargātas ar sevišķās pretu-

ras — praetor peregrinus — nodibināšanu. Tikai civitas

Romāna fikcijas ceļā bija iespējams dabūt aizsardzību ar

legis actio. (Jn Gaius uzrāda vienu gadījumu, kur civitas

Romāna bija fikcija (civitas Romāna ficta). Bet romiešu

civitas kā fikcija nāca priekšā ļoti reti, kamdēļ peregrinu
un latīņu tāds interešu aizsardzības veids bija neapmieri-
nošs; bet viņu interešu aizsardzība stāv ciešā sakarā ar

formulāro procesu, kurš nodibinājās uz likuma (lex), bet

gan uz imoerium praetoris. Praetor peregrinus līdz ar
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viņa nodibināšanos sāka tiesāt, piemērojot formulāro pro-
cesu. Vēlāk arī praetor urbanus sāka izvest dzīvē formu-

lāro procesu inter cives Romānus. Sekošie republikāniskie
likumi palīdzēja formulāram procesam nodibinātiesRomā:

1. Lex Aebutita,
2. Duae leges Juliae.

Kāpēc duae leges Juliae'? —Viens bija priekš Romas

un otrs priekš provinces. Ir jādomā, ka lex Aebutia, —

likums, kas tika izdots VII g. s. ab urbe condita, vēl ne-

atmainīja legis actio procesu, viņa pamatideja bija se-

koša: pusēm bija tiesība izvēlēties vai nu legis actio pro-

cesu, jeb formulāro procesu Tāpēc arī, kā Vlassak izsa-

kās, formulāra procesa pielietošana skaitījās kā sextus

modus agendi.
Duae leges Juliae, kas tika izdots Augusta valdīša-

nas laikā, bija spraudis par mērķi galīgu legis actio pro-

cesa atcelšanu. Tomēs Gaius. IV grāmatā mums stāsta,

ka saskaņā ar šo likumu legis actio process palika

spēkā:
1. centumvirālās tiesas praksē,
2. vienā speciālā dīvainā gadījumā,
Šis speciālais dīvainais gadījums attiecas uz zaudē-

jumu, kurš vēl gan nebija iestājies, bet kuram jau pie-
mita tendence būt nodarītam — damnum infectum (non

factum). — Ir no svara, ka:

1. formulārā procesā ne likums, bet imperium prae-

toris spēlēja izšķirošo lomu,

2. formulārā procesa svarīguma centrs atradās iekš

pašas formulas (formula).
Zem formulas tiek saprasta tāpelīte, uz kuras bija

uzrakstīta prasītāja pretenzija. Šī tāpelīte tika aizzīmogota.
Pēc būtības formula nozīmēja pretora instrukciju attiecībā

uz zvērināto tiesnesi. Formula tika sastādīta pretora klāt-

būtnē m iure un pie tam pēc abpusējas vienošanās kā

pretora, tā pusu. Romiešu formulā ietilpa sekošas sastāv-

daļas:
1. intentio — pretenzijas aprakstīšana par strīdu bū

tību;
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2. demonstratio — sīkāka pierādījumu aprakstīšana;
3. condemnatio (absolutio) — uzdevums tiesnesim

apvainot (attaisnot);
4. adihdicatio — piešķiršana tiesnesim tiesības pie-

spriest kopīgu lietu viņai pusei, pie kam viņa maksāja
atlīdzību otrai pusei.

1.

Gandrīz pastāvīgi formulai vajadzēja saturēt intentio.

Tikai vienā gadījumā, kā redzams, nebija intentio: actio

iniuriamm — sūdzībā par apvainošanu nebija intentio.

2.

Demonstratio ietilpa formula tikai tad, kad intentio

piemita nenoteikts raksturs (intentio incerta).

3.

Gondemnatio atšķirībā no absolutio bija vai nu certa,

jeb incerta; ja pašā formulā bija minēta noteiKta prasība
— naudas summa, tad condemnatio certa; — bet ja strī-

dus priekšmets nebija noteikta naudas summa, tad ties-

nesim vēl vajadzēja novērtēt strīdus priekšmetu un tādā

gadījumā condemnatio bija incerta. Bet procesa beigās
vienādi vajadzēja būt condemnatio noteiktai naudā —

condemnatio pecuniaria.
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„
Augstskola Mājā" Nr. 32

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

15. lekcija.

Varēja būt vēl condemnatio cum taxatione, kura bija
tai gadījumā, kad pretors ieveda pašā formulā maksimālo

naudas summu, par kuru augstāk.zvērinātais tiesnesis ne-

drīkstēja kondamnēt: dum taxat decem milia sestertium.

Pastāvēja formulas arī bez condemnatio, resp. absolutio,

p. p. ievērojamās formulae praeie diciales (actiones praei-

udiciales), tās bija prasības par tiesību atzīšanu, kad at-

bildētājs netika piespriests prasītājam. Tā, p. p. actio

praeiudiciales bieži vien uzstādīja jautājumu: „Vai zināma

persona tiek skaitīta par brīvu pilsoni), jeb ne?" Jeb arī:

„Vai zināma persona ir filius familias, jeb ne?" Vai arī:

„Kādos apmēros bija noteikts pūrs (dosJ? v Minētos ap-
rādītos piemēros atbildētājs netika piespriests prasītājam,
bet tiesnesis tikai konstatēja faktu par tādu tiesību pastā-
vēšanu jeb nepastāvēšanu. Saprotams, ka no tā atkarājās

pašas prasības izšķiršana, priekš kuras iepriekš bija vaja-

dzīgs noskaidrot minēto praeiudicialos jautājumus. (Praeiu-
dicialiem jautājumiem ir liela nozīme arī tagadējās tiesībās).
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4.

Adiudicatio tika ievesta formulā tikai mantas dalīša-

nas gadījumā. Romiešu tiesības pazīst 3 mantas kopības

gadījumus, kuros ir vajadzība izdalīt mantu:

1. actio familiae eriscundae, kur lieta grozās ap man-

tojuma dalīšanu;
2. actio communi dividundo, kur runa iet par kopī-

gas mantas dalīšanu, bet ne kopīga mantojuma;
3. actio finium regundorum, kur lieta grozās ap ko-

pīgām zemes robežām. Pēdējā gadījumā dalīšana kā

tāda nav domāta. Te ir darīšana ar robežu noteikšaņu,
kas bija sarežģīts jautājums un mūžīgo strīdu priekšmets

starp kaimiņiem —

zemes īpašniekiem. Šie strīdi tika iz-

šķirti no iudex. Minētos trijos gadījumos adiudicatio bija
liela nozīme. Viņa pastāvēja iekš tam, ka zvērināts ties-

nesis varēja kopīgu nekustamu īpašumu piespriest vienai

no pusēm pilnīgā īpašumā. Otra puse, saprotams, sa-

mērā ar savu tiesību zaudēšanu uz kopīgu īpašumu, tika

kompensēta ar naudu (t. i. adiudicatio).
Romiešu formulārais process pazīst veselu rindu

actiones un katrai actio piemita savs individuels raksturs.

Tiek izšķirti sekoši veidi actiones:

1. actio m personām (atbildīga zināma persona),
2. actio m rem,

3. actiones civiles — (kad actio balstās uz ius

civile),
4. actiones praetoriae — fkad actio balstās uz ius

praetorium),
5. actio m ius concepta (sakrīt pēc vispārējiem no-

teikumiem ar actio civilis),
6 actio m factum concepta.
Ar citiem vārdiem pretors radīja jaunu actio. Šinī

gadījumā viņš nerēķinājās ar ius civile, bet dod aizsar-

dzību, pamatojoties tikai uz savām tiesībām — viņš aiz-

stāv prasītāju, ja pēdējais ir aizsardzības cienīgs, pat ja
nebūtu uz to tiesību. Tas ir jo interesantāki tāpēc, ka

mēs zinām, ka praetor ius facere no potest, bet neskato^
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ties uz to, tomēr, kā avotos ir teikts, praetoram piederēja
zināma jurisdikcija: »(praetor) praebet iurisdictionem.

7. actiones privatae — kuru nolūks ir aizsargāt pri-
vattiesiskās intereses.

8. actiones populares, kuras pamatos bija publisko
tiesību attiecības un proti kā avotos tiek sacīts, — qui
libet cx populo. Bez minētām actiones ir interesanta vēl

9. actio arbitraria, kurā tika ņemta vērā clausula

arbitraria.

Starp legis actiones m personām atšķirās vēl tā sau-

camā condictio, kura parādās pirmo reizi sakarā ar legis
actio per condictionem. Tomēr condictio raksturs ir ļoti

strīdīgs. Romiešu klasiskās tiesībās viņas var tikt pielī-
dzinātas actio m personām un viņām piemīt abstrakts

raksturs jo prasības pamats netiek uzrādīts. Ar to nav

teikts, ka romiešu tiesības vispārīgi neatzīst causae condi-

cendi, kuras ir ļoti dažādas un starp kurām sevišķi sva-

rīga ir nepamatota iedzīvošanās kā causa condicendi. Kla-

siskās tiesības izšķir atkarībā no priekšmeta 2 condictio

veidus:

1. Condictio certae pecuniae, un

2.
„ „

rei.

Doma pat, ka ir vēl trešais veids condictio, un prot
— condictio iucerti, bet tas ir drīzāk uzskatāms kā kompif
latoru izgudrojums. Bez tam tiek izšķirtas:

1. Actiones poenales, un

2.
„

rei persequendae gratia.
Actiones poenales — tā ir peņa, soda nauda, kas

aktīvi pāriet mantošanas ceļā no prasītāja puses, bet pa-

sīvi pāriet mantošanas ceļā no atbildētāja puses. — Ac-

tiones rei persequendae gratia attiecas uz kādas nebūt

mantas atgūšanu, jeb zaudējumu atlīdzību. Tiek izšķir-
tas vēl:

1. Actiones bonae fidei, un

2.
„

stricti iuris.

Zem pirmās ir jāsaprot formula, kurā visādā ziņā
ietilpa klausula —cx fide bona, bet pie actiones stricti



132

iuris tādai klausulai nav vietas. Zvērināta tiesneša ieskats

pirmā gadījumā ir plašāks, kā otrā. -- Tiek izšķirts:
1. Judicia duplicia, un

2.
„

simplicia.
Pirmā gadījumā prasītāja un atbildētāja lomas netiek

stingri šķirotas; te prasītājs vienā un tai pašā laikā ir arī

atbildētājs un otrādi. Turpretim, pie iudicia simplicia prasī-

tāja un atbildētāja lomas ir stingri nošķirotas. Pie pirmā

gadījuma var tikt pieskaitīta - iudicia divisoria, kura tiek

piemērota pie kopīgas mantas dalīšanas: acto communi

dividundo, acto familie eriscundae.

Tagad vēl apskatīsim tuvāki actio arbitraria Viņai

piemita sevišķa izpratne, jo romiešu formulārā procesā

bija pielaižama tikai condemnatie pecuniaria, t. i. — at-

bildētāja notiesāšana m cērtam pecuniam. Tāpēc formulā

tika ievesta arbitraria clausula: „Si NumerinsNogidius ect."

tas nozīmē ka zvērināts tiesnesis vispirms pieprasa no at-

bildētāja, gadījumā, ja prasītāja īpašuma tiesības tiek at-

zītas, lai brīvprātīgi atdod lietu prasītājam. Tas saucās

par arbitratus iudicis, kas pēc dažu jūristu domām atse-

višķi tiekot minēts iekš clausula arbitraria. Bet domājams,
ka tāda pastrīpošana nebija no svara, jo ja atbildētājs uz

tiesneša pavēli lietu labprātīgi atdeva, tad varēja būt tikai

absolutio, turpretim, tai gadījumā, ja atbildētājs neizpil-

dīja zvērināta tiesneša pavēli, tad viņam draudēja condem-

natio pecuniaria — Utis aestimatio, kas iztaisīja jau con-

demnationis summu. Šis gadījums ir ļoti īpatnējs, jo
prasītājs nedabūja pašu lietu, bet tikai vai nu viņas vēr-

tību, jeb to zaudējumu atlīdzību, kādi viņam cēlās sakarā

ar lietas atstāšanu atbildētājam. Tas patiesībā bija jau
lietas atsavināšana piespiedu kārtībā par labu atbildētājam.
Bet vai līdz ar to atbildētājs iegūst arī īpašuma tiesības

cx iure Ģuiritium uz atstāto viņam lietu? Acīmredzot ne,

jo kviritālās īpašuma tiesības uz lietu tika iegūtas ar se-

višķu svinīgu aktu. Tikai kā aprādītā lietas atstāšana par
labu atbildētājam dod pēdējam pretora, jeb bonitaro īpa-

šumu (kurš pēc zināma laika uz nolīguma pamata pār-
vēršās par koiritālo īpašumu).
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Tiesāšanas kārtība m iure pie formulārā procesa ir

vienkāršāka, jo te puses var gluži brīvi izskaidroties, it

īpaši attiecībā uz pašu formulu, kuru pretoram pienākās
dot pusēm priekš strīdus izšķiršanas. Saprotams, ka var

būt arī dc negatio actionis. Bet kādos gadījumos pretors
atteicās pieņemt prasību, tas ir cits jautājums. Par nožēlo-

šanu avotos netiek aizrādīts, pie kādiem apstākļiem praetor
dc negat actionem.

In iure ir pielaižama arī confessio m iure, kura pēc
būtības atšķiras no confessio m iudicio. Confessio m

iure nav vienkāršs pierādīšanas līdzeklis, bet viņš ir dispo-
zitīvs akts tai nozīmē, ka atbildētājs, atzīdams prasītāja
pretenziju, līdz ar to tiek pielīdzināts kā iudicatus, jo con-

fessus pro iudicato habetur.

XII tabuļu likumi mums norāda, ka ne katrai atzīša

nai ir viens un tas pats rezultāts; viņi norāda, ka par

confessio m iure priekšmetu var būt tikai naudas parāds, —

zināma naudas summa. Tas ir acs confessum. Ja preten-

zija attiecas uz katru lietu, tad confessio m iure nav

vietas. Tas ir gluži saprotams, jo arī pie manus iniectio,
kā pirmās eksekūcijas formas, naudas summa bija prasības
priekšmets.

Bez tam m iure nāk priekšā īpatnēji jautājumi, kurus

uzdod maģistrāts — interrogationes m iure; saprotams, ka

interrogationes m iure tiek vērstas pret atbildētāju, bet ne

prasītāju, lai tādā kārtā tuvāki atzīmētu viņa pasīvo leģiti

maciju. Pretors, jeb konsuls, griezdamies pret atbildētāju,
uzdod viņam veselu rindu jautājumu: „Vai tu esi manti-

nieks, jeb nē [pro herede aut pro possessore, jeb nē)"?
„Vai pastāv patria potestas, jeb nē"? „Vai pastāv potestas

par vergu"? Bieži bija no svara iepriekš zināt atbildes uz

šiem jautājumiem, jo priekš mantojuma prasības — here

ditatis petitio — tikai tas, kas valdīja pro herede, jeb pro

possessore, bija atbildētājs. Pie tam pozitīva atbilde „ja"
uz pretora jautājumu tika uzskatīta par absolūtu patiesību,
pat tai gadījumā, ja tie bija meli. Ja pretors jautāja do-

minus par to, vai zināms vergs atrodas m potestate (kas
bija ļoti no svara pie actio noxalis), tad atbildēja pats
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dominus, bet ne vergs. Dominus atbildēja par noxa, kuru

nodarījis filius familius, jeb viņa vergs, ja tikai pēdējais

nebija svešs, bet atradās m potestate. Par nožēlošanu šis

tik ļoti interesants jautājums ir iekš digesta Justiniani
apēnots un sajaukts ar kompilatoru piezīmēm, jo vēlāk

formulārais process vairs netika atzīts; pie tam paši kom-

pilatori neatradās savu uzdevumu augstumos.
Zināma nozīme bija tā saucamai plus petitio. Tas

nozīmēja to, ko prasītājs par daudz prasīja no atbildētāja.

Viņa pretenzija bija pārspīlēta un netaisna. Tika izšķirti
4 veidi plus petitio:

ļ, plus petitio rei,

2.
„ „

loco,
3.

„ „
tempore,

4.
„ „

causa.

1. Plus petitio rei var illūstrēt ar sekošu naudas pre-

tenzijas piemēru: ja prasītājam ir naudas pretenzija
100 sesterciju apmērā, bet viņš tās vietā ceļ pretenziju par

300 sestercijām, tad te ir plus petitio rei un viņai seko

procesa pazaudēšana, un pie tam ar jo lielu efektu, jo divreiz

procesu vest nevar (vienā un tai pašā lietā).
2. Plus petitio loco. Te lielu lomu spēlē saistības —

petitio izpildīšanas vieta, p. p. condesne dare centum ca-

puae, — kā redzams, tad prasītāja pienākums ir pie-
prasīt saistības pildīšanu Kapujas pilsētā, bet ja viņš to

dara kur nebūt citā vietā, tad sekas atkal ir procesa pa-
zaudēšana.

3. Plus petitio tempore — par priekšlaicīgu saistības

pildīšanas pieprasījumu: condesne dare centum Calendis

Jullis, bet ja prasība tiek celta priekšlaicīgi, tad seko pro-

cesa pazaudēšana.
4. Plus petitio causa, — tas ir īpatnējs gadījums.

Gaius IV grāmatā savās Institutiones saka, ka plus petitio
causa pastāv iekš tam, ka gadījumā, ja parādnieks apso-

līja kreditoram govi, jeb zirgu (t. i., ka apsolīja vienu no

divām, jeb vairākām lietām), tad prasītājam nav tiesības

koncentrēt savu prasību tikai uz vienu priekšmetu, dotā
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gadījumā lai būtu tas arī zirgs. Pretējā gadījumā process

tiek pazaudēts.
Ja šiem noteikumiem par plus petitio bija tāda no

zīme romiešu formulārā procesā, tad pie extra ordinaria

cognitio nebija vietas plus petitio, jo pastāvīgi bija iespē-
jamība samazināt prasības apmēru. Plus petitio bija no-

zīme formulārā procesā tikai pie intentio certa, jeb actio

stricti iuris, turpretim pie actio incerta, jeb bona fidei —

plus petitio nebija vietas.

Litis contestatio formulārā procesā nedaudz izmainī-

jās salīdzinot ar litis contestatio legis actio procesā; tur

abas puses svinīgi izaicināja lieciniekus (testēs estote),
kam formulārā procesā nebija vietas, bet te litis conte

statio piemita pusu procesuālā līguma raksturs. lekš

digesta ir atrodama vieta, kur viens jūrists par to izsakās

sekoši: „iudicia contrabitur". Un tiešām Wlassak domas

ir pareizas. Viņš pirmais pastrīpoja litis contestatio rak-

sturu kā procesuālā līguma. Viņš domā, ka pie litis con-

testatio zināmu lomu spēlē formulas iesniegšana. Var būt,
ka šīs domas ir pareizas, bet tomēr viņas nav pietiekoši

pierādītas.
Ar litis contestatio momentu atklājas process un

puses var sacīkstēties par lietu tikai dotā procesā, bet ne-

kādā gadījumā otrā procesā, kurš par šo pašu lietu vairs

nevar notikt: „bis dc eadem re (s. c. inter casdem perso-
nas) ne sit actio", jeb ar citiem vārdiem — actio con ■
sumpta est. Tā ir vienīgā parādība, jo viņu pazīst tikai

romiešu tiesības.

Bet praksē nāk priekšā gadījumi, kad puses, neska-

toties uz taisīto tiesas spriedumu (res iudicata), cenšas

atjaunot strīdu. Kā var ierobežot tādu mēģinājumu otrreiz

celt strīdu? Vieni domā, ka tiesnesim pienākās ipso iure

(tas ir uz tā paša likuma pamata novērst procesa iespē-
jamību otrreiz par to pašu lietu, turpretim citi domā, ka

tas tiesnesim pienākās darīt cx officio (t. i. pamatojoties
uz tiesneša dienesta amatu vārda plašākā nozīmē). Šis

jautājums romiešu tiesību avotos nav pietiekoši skaidrs.

Aizrādīsim uz to, ka tiesnesis cx officio nevar izšķirt tā-
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dus jautājumus, jo arvienu ir iedomājama vienas puses
atsaukšanās jeb aizrādījums uz to, ka par vienu un to

pašu lietu process, tiek vests otrreiz. Tādam aizrādījumam
bieži vien ir vieta pat m iudicio, bet tas nav pastāvīgi.
Bieži ir vajadzīgs tādu aizrādījumu ievietot pašā formulā

(exceptio).
Bet kādā gadījumā šīs vienas puses aizrādījums no-

tiek m iudicio, un kādā gadījumā viņš tiek ievietots m

exceptione? Gaius saka: „Tos gadījumos, kad runa iet

par pretoru formulām — actiones m factum conceptae, —

tad pastāvīgi ir vajadzīga formulā sevišķa exceptio, tur-

pretim, ja prasības formula ir dibināta uz ius civile, tad

pietiek ar pašu pusu aizrādījumiem." Pirmā gadījumā

exceptio saucās par exceptio rei m iudicium deduclae. —

Tos gadījumos, kad dotais process tiek novests līdz tiesas

spriedumam, tad exceptio saucās par exceptio rei iudicatae,

uri šai exceptio bija tāda pat nozīme, kā pirmai, jo viņa
izbeidza strīdu.



137

„Augstskola Mājā" Nr. 33.

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

16. lekcija.

Condomnatio kā pars formulae

Kā jau tika iepriekš minēts, tad pastāvēja 3 veidi

condemnaiiones:

1. Condemnatio certa,

2.
„ incerta,

3.
„

cum taxatione.

Pirmā gadījumā pašā formulā bija noteikta naudas

summa, otrā gadījumā runa iet par nenoteiktu naudas

summu, kuras noteikšana atkarājās no zvērinātā tiesneša;
trešā gadījumā tiek paredzēta maksimālā naudas summa,

par kuru augstāk zvērināts tiesnesis pie labākās gribas
nevarēja kondamnēt. Tad formulā tika ievietoti vārdi:

dum taxat (dum taxat decem milia sestertium).
Condemnatio formulārā procesā, atšķirībā no con-

demnatio pie legis actio tiesāšanas kārtības, pastāvīgi gāja
savā gala rezultātā uz naudas summu; tā bija condemna-
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tio pecuniaria, atšķirībā no condemnatio m ipsam rem pie
legis actio tiesāšanas kārtības, un arī atšķirībā no condem-

natio pie extraordinarā procesa. Tādā kārtā, tikai formu-

lārā procesā condemnatio bija obligatoriska par naudas

summu.

Procesuālā pārstāvniecība.

Legis actio procesā tika pielaisti tikai pusu palīgi.

Pastāvēja 3 šķiras: a) patroni, b) oratores, c) advocati.

Formulārā procesā līdzās palīgiem parādās īstie procesuā-
lie pārstāvji (2 šķiras): a) cognitor (ievērojamais aizstāvis)
un b) procurator — kas pilnīgi nesakrīt ar procesuālā

aizstāvja jēdzienu. Viņam bija ārpus procesa vēl vesela

rinda citu funkciju, p. p. prombūtnē esošā īpašnieka man-

tas pārvaldīšana; allaž viņš figurēja kā procesuālais pār-

stāvis, bet tikai gadījuma pēc, bet ne uz sevišķas domi-

nus pilnvaras pamata jo prokuratoram bija vispārīga piln-
vara uz mantas pārvaldīšanu, bet ne uz uzstāšanos pro-

cesā. Tādā kārtā cognitor bija speciāla pilnvara uz proce-
suālo pārstāvniecību, bet procurator — vispārīga pilnvara
uz mantas pārvaldīšanu.

Confessio in iure

Confessio m iure formulārā procesā ir liela nozīme

(ir arī confessio m iudicio, bet viņai nav tādas nozīmes

un ir tikai kā pierādījuma līdzeklis). Confessio m iure ir

dispozitīvs akts, kuru izpilda pats atbildētājs. Tikai con-

fessio m iure tiek pielīdzināta tiesas spriedumam; avotos

mēs atrodam vienu ļoti raksturīgu priekš confessio m iure

izteicienu: „confessus pro iudicato habetur", tas nozīmē,

ka tiek pielīdzināts notiesātam ar spriedumu tas,

kas atzīstas, ka ir parādā prasītājam. Šai frāzei ir viens

aprobežojums un proti: confessio m iure var notikt tikai
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pie pecunia, jo manus iniectio legis actio procesā

var būt tikai pie šī noteikuma. Zināma līdzība ar confes-
sio m iure ir vēl lusiurandum m iure delatum (iusiuran-
dum nozīmē zvērastu). Ir jāizšķir iusiurandum necessarium

no iusiurandum ooluntarium (iusiurandum conventionale)
.

Pirmā gadījumā dibinājās uz imperium praetoris, bet otrā

— uz pusu vienošanos. Pie šī zvērasta došanas ir domāta

personīga kreditora pretenzija pret parādnieku no pēdējā

puses; viņš skan tā: »decem milia dare non oportere
v

.

Atbildētājam ir jādod zvērasts par to, ka viņš nav parādā

prasītājam un tad reus (atbildētājs) pro absolūto habetur

— tiek atjaunots; turpretim, ja atbildētājs tādu zvērastu

nenodod, tad reus pro condemnato habetur. Pēdējā gadī-

jumā atbildētājam ir līdzība ar to, kurs atzīst parādu m

iure. Pie iusiurandum m iure delatum ir domāta certum,

laikam certa pecunia. Tiek minēts arī zvērasts m iudi-

cium — iusiurandum iudiciale, — kad pats zvērinātais

tiesnesis pieprasa zvērasta nodošanu ka pierādījumu.

In ius vocatio.

In ius vocatio tiek minēta jau legis actio procesā.
Tas nozīmē aicinājumu uz tiesu pie pretora. Tādam aici-

nājumam nav oficiāls raksturs, tas ir privāttiesisks akts.

Pats prasītājs aicina atbildētāju uz tiesu un, varbūt, pat

galantā formā lūdz viņam sekot uz pretoru; taī gadījumā,

ja atbildētājs izrāda pretestību un viņu neklausa, tad pra-

sītājs kliedz, un liecinieku klātbūtnē, kuri salasījušies uz

troksni, ņem atbildētāju aiz auss un velk viņu uz pre
1

toru.

Tiesāšanās kārtība in iudicio.

Viņā galvenais ir prasītajā pretenzijas pierādīšana"
Te krīt svarā:

1) liecinieki (testēs), it īpaši tie, kuri bija klāt pie
svinīga akta taisīšanas,
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2) dokumenti un

3) zvērasts — iusiurandum iudiciale.

Dokumenti Romā bija pazīstami zem vispārīga ter-

mina — cautio. Tika izšķirti 2 cautio veidi: 1) testatio un

2) chirographum.
1. Testatio — tie ir dokumenti, kuri apstiprināti ar

liecinieku liecībām; viņiem bija vasku tāpelīšu forma un

tika aizzīmogoti.
2. Ghirographum (ņemts no grieķu heirogration) —

pašrocīgs paraksts.
Res iudicata nozīmē izspriestu lietu, jeb tiesas sprie-

dumu. Ja viņa bija pielaista pie condemnatio, tad prasī-

tājam radās jauna prasība, tā bija actio iudicati. Viņa
bija parastā prasība, kurai sekoja izpildu tiesāšanas kār-

tiba. Arvienu actio iudicati tika izbeigta m iure, bet ne

m iudicio, jo atbildētājs m iure nenoliedza res iudicata. Tika

izšķirti 2 izpildu tiesāšanas kārtības veidi :

1. Personīgā eksekūcija — ductio, kas nozīmēja no-

tiesātā aizvešanu uz kreditora māju;
2. mantiskā eksekūcija, kura parādījās vēlāk, acīm-

redzot bija pretoru institūts.

lus civile neatzina mantisko eksekūciju (missio m

bona bija līdzība ar krievu tiesību institūtu ievešana val-

dīšanā, bet krievu tiesībās viņam bija privāts raksturs,

turpretim klasiskās romiešu tiesībās — oficiāls raksturs,

jo izgāja no pretora). Bieži missio m bona noveda līdz

konkursam, kurš saucās par venditio bonorum un kurš

nozīmēja mantas pārdošanu kā sastāv. Tas, kurš nopirka

maksātnespējīgā parādnieka mantu, kura nonāca kon-

kursā, saucās par bonorum emptor, kurš pirka šo mantu

ne skaidrā naudā, bet apsolījās maksāt maksātnespējīga

parādnieka parādus, lai gan ne visus pilnīgi, bet pro

rata.

Romiešu formulārā procesā kā agrāk tika piemēroti
XII tabuļu likumu nosacījumi: preasentem litem adicito

(s. c. iudex). Tā tad no svara bija pusu ierašanās m iu-

dicio; ja viena puse neieradās, tad viņa paspēlēja, turpre-
tim klātesošā puse vinnēja. Pastāvēja vēl viens īpatnējs



141

nolikums: iudex litem suam facit. Te ir ņemti vērā di <.

gadījumi:
1) zvērināts tiesnesis taisa spriedumu dolo mato (pre-

tēji likumam un

2) zvērināts tiesnesis dēļ mazsvarīgiem iemesliem

pats neierodas (uz tiesu). Kā pirmā, tā otrā gadījumā
zvērinātais tiesnesis par to neatbild. Viņa atbildība tomēr

nav krimināltiesiska, bet privāttiesiska (zaudējumu atlī-

dzība).

Exceptio.

Romiešu exceptio nozīmē paša atbildētāja aizsargā-
šanās līdzekli. Viņa pēc vispārīga noteikuma ietilpst pašā
formulā. Daži jūristi exceptio formulē: „exceptio est con-

ditio, quae eximit reum a condemnatione" — ar citiem

vārdiem — atbildētājs tiek attaisnots, ja viņš pierāda ex-

ceptio pamatus, un tas romiešu formulārā procesā bez

šaubām tika piemērots, jo daži jūristi domā, ka formulā-

rais process atzina exception.es condemnationem minnentes.

Tomēr šīs domas ir pilnīgi nepareizas. Allaž exceptio sā-

kās ar vārdiem: „extra quam siru, jeb si non
v

. Exceptio-
nes dalījās uz:

1) exceptiones, kuras bija pamatotas uz ius civile,

p. p, exceptio legis Cinca. Saskaņā ar lex Cincia (204. g.

ante Chr. n.J tika aizliegts dāvāt augstāk par zināmu

summu. Tomēr lex Cincia bija lex imperfecta (likuma pār-

kāpšanai nesekoja sankcija) un tāpēc, ja dāvinājums bija
apsolīts lielāks, tad pret prasību par dāvinājuma pildīša-

nu, dāvinātājam bija exceptio.
2) Exceptiones, kas pamatotas uz Senātus consul-

tum, p. p, exceptio, kas pamatotas uz a) Senātus consul-

tum Velleiannm. Šis senātus consultum pasludināja par

nederīgu katru atbildību par cita parādiem, kādu sieviete

bija uzņēmusies uz sevis, b) Senātus consultum Macedo-

nianum noteica, ka aizdevums zem tēva varas atrodoša-

mies dēlam bez tēva piekrišanas nevar dot kreditoram

prasības tiesības pat pēc pater familias nāves.
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3) Pastāvēja arī tīri pretoru exceptiones'- exceptio
doli (dolus nozīmē civīlrakstura viltu) un exceptio metus

(spaidi). Šī exceptiones ir dibinātas uz tāda fakta, kurš

skatoties no pretora redzes viedokļa, bet ne tiesību, ir

aizsardzības cienīgs; tādā kārtā šī ir exceptio m factum

concepta (ir līdzība ar actio m factum concepta).
Paskaidrojumi pie exceptio doli: verbālam kontrak-

tam, tā saucamai stipulatio, bija abstrakts jēdziens un tā-

pēc, ja parādnieks, atbildot uz kreditora jautājumu: „cen

tum michi dare spondes?" atbildēja: „spondeo ii

(vai tu ap-

soli dot man simtu sesterciju? — svinīgi apsolu), tad vi-

ņam bija jāmaksā parāds, pat ja kreditors naudu viņam
nebūtu devis; tas bija ļaunprātīgs viltus — dolus mālus.

Pēdējais apstāklis pamudināja pretoru dot parādniekam
aizsardzības līdzekli — exceptio doli, bet pēdējam bija jā-
pierāda, ka viņš no kreditora naudu nav ņēmis.

Zvērināta tiesneša spriedums saucās par sententia

iudicis, viņš tika pamatots uz brīvu pierādījumu novērtē-

šanu. Tāpēc te teorijai par pierādījumu formālo nozīmi

vairs nebija nozīmes (p. p. noteikts skaits liecinieku ect.)

10 prasības formulas

1. Condictio certae pecuniae (actio certae creditae

pec.) —

„
Tiius iudex esto! Si paret Numerium Negidium

Auļo Agerio sestertium decem milia dare oportere, iudex

Numerium Negidium Auļo Agerio sestertium X milia con-

demna, si non paiet absolvē!

Šī prasības formula ir domāta priekš zināmas nau-

das summas. Te ir actio m personām, bet ne m rem, jo
prasības pamats nav minēts; prasības raksturs abstrakts

(N.> N. atbildētājs, R. R. prasītājs — blanketes numuri;

numerare) — maksāt parādu; negare
— noliegt; agere —

vest procesu (darboties).
2. Actio m testamento. Titius iudex esto! Si paret

N-ium N-ium A-o A-o sestertium X milia cx testamento
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dare oportere, iudex N. N-ium A-o A-o sestertium X mi-

lia condemna, si non paret — absolvē!

Šī formula nav abstrakta, te runa iet par īpatnēju
novēli pēc testamenta romiešu mantošanas tiesībās: lega-

tum per damnationem. Te ir norādīta causa. Šai formulai

ir liela nozīme materiālās tiesībās.

3. Condictio triticaria, labāk būtu condictio certae

rei. T. i. esto! Si paret N-ium N-ium Auļo Agerio cen-

tum modios tritici (kvieši) optimi Africi dare oportere,

guanti ea res est, tuntam pecuniam, iudex N-ium N-ium

A-o A-o condemna, si non paret, absolvē!

Nosaukums — triticaria — ir nenoteikts, jo par pra-

sības priekšmetu var būt katra lieta. Svarīgi ir vārdi:

guanti ea res est, jo tiesnesim pienākās pašam mantu no-

cenot.

4. Rei vindicatio ar clausula arbitraria. T. i. esto!

Si paret fundum (zeme) guo dc agitur cx iure Ģuiritium
A-i A-ii esse, negue eum Nius Nius A-o A-io arbitratu

iudicis restituet, guanti ea res erit, tantam pecuniam ect.

kā 3. formulā.

Šī ir lietu prasība. Tiesnesis taisa spriedumu par

īpašuma tiesībām pēc būtības un, ja atrod, ka prasītājam
ir taisnība, t. i. atzīst viņa īpašuma tiesības (šis akts sau-

cās par promuntiatio), tad viņam (tiesnesim) ir vajadzīgs

iepriekš condemnatio likt priekšā atbildētājam atdot lietu

labprātīgi (arbitrium dc restitudndo), kāpēc tad arī for-

mulā tiek ievesta clausula arbitraria. Ja atbildētājs šo

priekšlikumu pieņem, tad prasītājs dabūn lietu m natūra,

bet ja ne, tad tiesnesis, pamatojoties uz condemnatio pe-

cuniaria, piespriež atbildētājam atlīdzināt par labu prasī-

tājam lietas vērtību (guanti ea res erit). Nocenošanu iz-

dara prasītājs un allaž augsti; tiesnesim ir tiesības summu

samazināt; tādā kārtā, ja atbildētājs nomaksā piespriesto
summu, tad viņam atkal ir īpašuma tiesības uz lietu.

5. AJtio negatoria (daži domā — prohibitoria).
T. i. esto! Si paret Nio N-io ius non esse utendi fruendi

fundo Corneliano (eundi agendi per fundum Cornelianum)
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invito A-o Aio neque ea res arbitratu iudicis restitueiur

ect. kā 4. formulā.

Šīs formulas nolūks ir atzīt īpašuma tiesības uz no

atbildētāja pretendējamo (ceļa) servitutu un nodrošināt šīs

tiesības no turpmākiem apdraudējumiem (ne non amplius
turbando); aizsargā tiesības, ja kāds pretendē uz ius alie-

num Eundi agendi — ceļa servituts; ius non esse — (at-
bildētājam) nav tiesības; invito — bez (Auli Ageni) pie-
krišanas.

6. Actio confessoria. T. i. esto! Si paret A-o

Aio ius esse utendi fruendi fundo Corneliano (eundi

agendi per fundum Cornelianum), neque ea res ect. kā 5.

formulā,
Šīs formulas mērķis — servitutu tiesību aizsardzība

(t. i. tiesības lietot svešu īpašumu — ius m re aliena, bet

ne īpašuma tiesības un tāpēc invito — lieks.

(Turpmāk beigas).
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„Augstskola Mājā" Nr. 35

Tiesību zinātņu nodaļa.

Romiešu Tiesību vēsture.

(Beigas.)

17. lekcija.

7. Hereditatis petitio. Centumviri iudices sunto: Si

paret hereditatem qua dc agitur A-i A-ii cx iure Ģuiritiam
esse quod N-ius N-ius cx ea hereditate pro herede aut pro

possessore possidet, si arbitratu iudicum id A-o A io non

restituetur, quanti ea res erit tautām pecuniam iudices

N-ium condemnate, si non paret absolvete.

Šī prasība tiek celta par mantojumu. Vēlāk hereditatis

petitio tika izvesta formula praetoria ceļā. Šī prasība tiek

vērsta pret katru, kas 1) vai nu apstrīd prasītāja manto-

šanas tiesības, uzdodot sevi par mantinieku (qui pro herede

possidet) jeb 2) vienkārši aiztur pie sevis mantojuma
mantas, neuzrādot savai attaisnošanai uz to nekādu titulu

(qui pro possessore possidet). Vēlāk atbildība tika tuvāki

noteikta iekš Senātus Consultum Juventianum (125. g. p.
Chr. n.): bonae fidei possessor (t. t, kurš atradās labticība

par savām tiesībām) pienākums bija izdot tikai to, kas

viņam bija atlicies no mantojuma; turpretim malae fidei
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possessor pienākums bija nodot mantojumu tādā veidā,
kādā viņš to saņēma, kā arī visus augļus un ienākumus

par to laiku. Civilās hereditas sistēma tika papildināta un

izlabota ar institūtu bonorum possessio. Viņš pastāv iekš

tam, ka pretors dod zināmām personām ievešanu manto-

juma valdīšanā, dodot viņām priekš mantojuma saņem-

šanas sevišķu interdiktu [interdictum — pretora iepriekšējs
rīkojums): interdictum adipsicendae possessionis. Pie tam,

ja radās īstais mantinieks, tad manta varēja tikt nodota

viņam Vajadzīgs atzīmēt, ka bonorum possessor ir pa-

rādnieks un kreditors attiecībā uz mantojuma saistībām.

Tā kā pretoru mantiniekam — bonorum possessor — bija
tikai interdictum adipsicendae possessionis (šī interdikta

mērķis bija dot valdīšanu tikai par mantojuma mantu,

bet viņam nebija vietas attiecībā uz mantojuma prasībām),
— tad vēlāk viņam tika dota prasība, tā saucamā heredi-

tatis petitio possessoria, kas bija analoģiska ar hereditatis

petitio.
8. Actio depositi m factum concepta: T. i. esto: Si

paret A um A ium apud N-ium N-ium mensam argenteam
deposuisse eamgue dolo malo N-ii Nii A-o A-io redditam

non esse quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex ect.

Ar glabājuma līgumu nodod viena persona (deponens)
otrai (depositarius) zināmu mantu glabāšanā Depositum
ir vajadzīgs būt bez atlīdzības, citādi tas vairs nebūs gla-

bājums, bet īre. Deponens var celt (prasība

par lietas atdošanu), bet tā kā depositum pastāv ne depo-
sitarija interesēs, tad pēdējais atbild tikai par dolus mālus

(ļaunprātīga viltība) un cupla lata (nolaidība). Šī formula

ir ļoti svarīga. Te pretors aizsargā ne tiesības, bet faktu.

Glabājums agrāk netika uzskatīts par līgumu, bet tikai

par faktiskām attiecībām. Ja atbildētājs lietu neatdeva,

tad viņam pienācās par to atlīdzināt.

9. Actio depositi m ius concepta (bonae fidei iudi-

cium): T. i. esto. Quod Aus A-ius apud N-ium N-ium

mensam qua dc agitur deposnit, quiquid ob eam rem

N-ium N-ium A-o A-io dare facere oportet cx fide bona
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eius iudex N-ium N-ium A o Aio condemna, si non

paret — absolvē

Te tiek ielikti svarīgi vārdi: cx fide bona.

10. Actio empti resp. vendendi: Ti. esto: Quod A o

A-io a Nio Nio equum quo dc agitur emit (vendit) quid-

quid ab eam rem N-ium N-ium A o A-io dare facere

oportet cx fide bona eius iudex N-ium N-ium A o A-io

dum tuxat sestertium X milia condemna, si non paret —

absolvē.

3. Extra ordinaria cognitio.

Ekstraordinārā procesa sākums ir novērojams princi-

pāta iesākumā, kad konsulam, pretoram, pašam ķeizaram
un arī Romas senātam bija iespējamība zināmos gadīju-
mos zināmās lietās skatīt pēdējās cauri extra ordinem.

Apmēram 3. g. s. beigās p. Chr, n formulārā procesa

vietā tika ievests ekstraordinārais process. Pēdējais bija

raksturīgs ar to, ka pastāvēja tikai no vienas procēdūras.
Tā tad dalīšana uz divām pakāpēm m iure un m iudicio

atkrita. Tālāk ~ ne zvērināts tiesnesis izšķīra lietu, bet

tiesnesis — ierēdnis (jeb maģistrāts kā iudex competeus,

jeb no pēdējā nozīmētais tiesnesis iudex datus jeb pe-

danens). Tagad formula nespēlē vairs nekādu lomu, bet

allaž tiesnesim tika dota instrukcija, kura tomēr nesakrita

ar formulas jēdzienu. Lai gan litis contestatio vēl tiek

minēta, tad tomēr viņai nav vairs agrākās nozīmes. Viņa
vairs nav processuāls līgums, bet drīzāk vienpusējs akts,

kas līdzīgs tagadējai prasības celšanai. In ius vocatio kā

privāts atbildētāja aicinājums netiek lietots. Diezgan bieži

process tiek atklāts ar aktu, kurš saucās par litis denun-

tiatio, t. i. ka prasītājs uz tiesneša iepriekšēju paziņojumu
dara zināmu atbildētājam par procesa iesākumu. Gadī-

jumā, ja prasība iesniegta rakstiska prasības lūguma
formā (libellus), tad viņas kopija tiek izsniegta atbildētā-

jam. Tomēr ne katru reizi litis denuntiatio tika pielietota.
Allaž atbildētājs tika aicināts oficiāli — evocatio. Extra

ordinaria cognitio bija jaukta, jo process tika izvests gan
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rakstiski, gan mutiski. Ekstraordinārā procesā ļoti svarīgi

bija izdevumi (expensa) sakarā ar procesa vešanu, kādi

bija jānes tai pusei, kura procesu pazaudēja. Tālāk, tas

princips, kas formulārā procesā spēlēja tik redzamu lomu

(proti, ka sākot ar litis contestatio momentu actio con-

sumta est), tagad vairs netika ievērots Par to zināma

nozīme bija ezceptio litis pendentis. Tiesas spriedums
allaž bija rakstisks, bet viņam nebija galīga sprieduma

spēka kā agrāk, turpretim tika pielaista sprieduma apelā-

cija un kasācija Bet sākot ar to momentu, kad tiesas

spriedums gāja likumīgā spēkā, viņš, saprotams, vairs ne-

bija atceļams un tad tika ievērots agrākais princips, ka

bis dc eadem res ne sit actio Ekstraordinārais process

neatzina condemnatio tai nozīmē, ka sententia iudicis va-

jadzēja arvienu noteikt naudas summu, jo varēja būt arī

spriedums m ipsam rem. Ja atbildētājs neieradās uz

tiesu, tad tika atklāta īpatnēja procēdūra, tā saucamā

eremodicium (contumacia rei atbildētāja neierašanās;
allaž tika ņemta vērā trīskārtīga atbildētāja neierašanās uz

tiesu, kurš bija izaicināts). Atšķirībā no formulārā procesa
ekstraordinārā procesā tika pielaistas ezceptiones condem-

nationem minuentes, ar citiem vārdiem, tiesnesis varēja

vajadzības gadījumā samazināt prasības apmēru. Plus

petitiones netika pielaistas agrākā vārda nozīmē. Ķeizars
Zenons attiecībā uz šo izdeva konstitūciju. Arī ekstra-

ordinārā procesā tiek minēta personīgā eksekūcija, bet

diezgan reti; svarīgāka tagad bija mantiskā eksekūcija, jeb
speciāla eksekūcija pignoris capio veidā (aresta uzlikšana

uz zināmu mantu). Ekstraordinārā procesa pasuga bija
tiesāšanas kārtība, kas bija pamatota uz ķeizara reskriptu.
Te tiesnesim bija jāņem vērā visādā ziņā ķeizara reskripts.
Justiniana tiesībās arvien tika pieņemts, kā ekstraordinā-

rais process rakstisks prasības lūgums un tāpēc tiek

runāts par procesu per libellum. Šinī procesā tiek izšķirts

prasītāja paskaidrojums — narratio preposita un atbildē-

tāja pretpaskaidrojums — contra dictio objecta. Jautājums
par viņu nozīmi līdz šim nav noskaidrots.
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