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ANOTĀCIJA 

Promocijas darbā pētīta un analizēta romiešu tiesību pirmavotos ietvertā tiesiskā 

reglamentācija attiecībā uz ekonomisko resursu apvienošanas un kopējas apsaimniekošanas kārtību, kā 

arī izvērtēta minētās reglamentācijas idejiskā ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību 

institūtiem. Tādējādi, izdarīts atbilstošo romiešu tiesību aktu attīstības ekonomisko priekšnoteikumu 

izvērtējums, veikta pētījuma problemātikai piekrītošo romiešu tiesību pirmavotu identifikācija un 

apkopošana, izpētīts un izanalizēts romiešu sabiedrības jeb sabiedrības līguma (societa – lat.), kā arī 

romiešu korporatīvo veidojumu - biedrību (universitatis – lat.), kolēģiju un korporāciju (collegiis et 

corporibus – lat.) veidošanas un funkcionēšanas tiesiskais regulējums. Veikta romiešu tiesību 

pirmavotu un modernās Latvijas likumdošanas aktu idejisko kopsakarību analīze. Apstrādāti un 

analizēti pavisam 603 romiešu tiesību pirmavoti. Zemsvītras paskaidrojumos papildus izskaidrota 

atsevišķu romiešu tiesību institūtu un ar Senās Romas kultūru un valststiesiko iekārtu saistītu jēdzienu 

nozīme un būtība.     
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ANNOTATION 

The author of the Doctoral Thesis “Consolidation of Capital in Roman Law And Its 

Influence on The Modern Legal Institutes of The Republic of Latvia” has studied and 

analyzed the legal regulation comprised by the Roman legal primary sources regarding the merging of 

economic resources and the procedure of common management, as well as there has been evaluated 

the ideological influence of the above mentioned regulation on the modern legal institutions of the 

Republic of Latvia. Thus, there has been performed the evaluation of the developmental economic 

preconditions of respective Roman legislation, the identification and summarization of the Roman 

legal primary sources related to the research problems, there has been studied and analyzed the legal 

regulation regarding the formation and functioning of Roman partnership or partnership contract 

(societa – Latin), as well as the formation and functioning of Roman corporative bodies - associations 

(universitatis – Latin), guilds and corporations (collegiis et corporibus – Latin). The author has 

performed the analysis of the ideological interconnection between the Roman legal primary sources 

and the modern legislation of Latvia. In total there have been processed and analyzed 603 Roman legal 

primary sources. The footnotes are provided in order to explain additionally the meaning and essence 

of separate concepts related to the Roman institutes and the culture and state system of Ancient Rome.  



 

 

 

4 

SATURS 

Darbā lietotie saīsinājumi  ...................................................................................................       5 

Ievads  ..................................................................................................................................       7 

1. Normatīvā regulējuma attīstības ekonomiskie priekšnoteikumi ...................................     12 

2. Tiesību avoti par kapitāla apvienošanu  ........................................................................     17 

3. Romiešu sabiedrība jeb sabiedrības līgums (societa) – vispārējie principi, 

manta, peļņa, zaudējumi un izdevumu kompensācija ...................................................     21 

4.   Romiešu sabiedrības (societa) tiesiskais statuss, pārstāvība un atbildība par                  

      saistībām ........................................................................................................................     52 

5.   Sabiedrības (societa)  biedri ..........................................................................................     76 

6.   Darbības termiņi un sabiedrības (societa) izbeigšanās ..................................................   103 

7.   Prasījuma no sabiedrības līguma (actio pro socio) iztiesāšana .....................................   117 

8. Romiešu korporatīvie veidojumi – biedrības (universitatis), kolēģijas un                

korporācijas (collegiis et corporibus) ............................................................................   134 

Nobeigums .........................................................................................................................   147 

Izmantotā literatūra  .............................................................................................................   170 

 



 

 

 

5 

DARBĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 

AD – norāde uz gadu mūsu ērā. 

angl. – norāde uz tekstu  angļu valodā. 

AS – “akciju sabiedrība”. 

Aut. – norāde uz autora piezīmi. 

BNL – norāde uz Biedrību un nodibinājumu likumu (Latvijas Republikas likums,  

           pieņemts 2003. gada 30.oktobrī). 

C – norāde uz romiešu tiesību pirmavotu no Justiniāna kodifikācijas daļas   

       Codex Iustinianus (534.AD, vairāk – skatīt otro nodaļu). 

CIL – norāde uz materiālu no Corpus Inscriptionum Latinarum –                              

         Berlīnes – Brandenburgas Zinātņu akadēmijas uzturētā Latīņu (sienu) uzrakstu  

         krājuma (cil.bbaw.de). 

CL – norāde uz Civillikumu (Latvijas Republikas likums, pieņemts 1937.gada 28.janvārī). 

CPL – norāde uz Civilprocesa likumu (Latvijas Republikas likums, pieņemts  1998. gada  

          14. oktobrī). 

D – norāde uz romiešu tiesību pirmavotu no Justiniāna kodifikācijas daļas        

        Digesta seu Pandectae (533.AD, vairāk – skatīt otro nodaļu). 

g. – „gads”. 

Gaius, inst. – norāde uz romiešu tiesību  pirmavotu no Gaja Institūcijām (ap 161.AD,   

                       vairāk – skatīt otro nodaļu). 

gr. –  norāde uz tekstu  (sen)grieķu valodā. 

gs. – „gadsimts”. 

gs. m.ē. – norāde uz gadsimtu mūsu ērā. 

gs. p.K. – norāde uz gadsimtu pirms mūsu ēras. 

g.v.  – „gadus vecs(a)”. 

I – norāde uz romiešu tiesību pirmavotu no Justiniāna kodifikācijas daļas   

      Institutiones sive elementa (533.AD, vairāk – skatīt otro nodaļu). 

Ibid. – “turpat” 

KL – norāde uz Krimināllikumu (Latvijas Republikas likums, pieņemts 1998.gada  

          17.jūnijā)  

KoL – norāde uz Komerclikumu (Latvijas  Republikas likums, pieņemts 2000.gada   

            13.aprīlī). 

KPL – norāde uz Kriminālprocesa likumu (Latvijas Republikas likums, pieņemts   

            2005.gada 21.aprīlī). 
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KS – “komandītsabiedrība”. 

lat.  –  norāde uz tekstu  latīņu valodā. 

lpp. – “lapa/lappuse”. 

LR – “Latvijas Republika” 

mēn. –„mēnesis”. 

N – norāde uz romiešu tiesību pirmavotu no Justiniāna kodifikācijas daļas  

       Novellae (535.AD – 565.AD, vairāk – skatīt otro nodaļu). 

piem. – “piemēram”. 

p.K.  – norāde uz gadu pirms mūsu ēras. 

PS – “pilnsabiedrība”. 

SIA – “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”. 

sk. – “skatīt”. 

Tab  – norāde uz fragmentu no Leges Duodecim Tabularum –                                    

            Divpadsmit  tabulu likumiem (ap 451.p.K. – 450.p.K., vairāk – skatīt                             

            720. paskadrojumu 139. lappusē) 

t.s. – „tā sauktais(ā)”. 

t.sk. – „tai skaitā”. 

turpm. – “turpmākie” 

u.tml. – “un tamlīdzīgi”. 

utt. – “un tā tālāk”. 

u.c. – “un citi”. 

vs – “salīdzinājumā ar”.  

zv. – “zvērināts”. 

&   – „un”. 
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IEVADS 

Jebkurā zināmu ekonomiskās attīstības pakāpi sasniegušā sabiedrībā kļūst aktuāls 

jautājums par atsevišķu personu rīcībā esošo kapitālu apvienošanu nolūkā gūt un attiecīgi 

sadalīt iegūto peļņu vai pārvaldīt resursus. Saimniekošanas subjekti mēdz apvienot finanšu 

resursus, ražošanas līdzekļus, zināšanas un specifiskās prasmes kārtot darījumus, šādi sadalot 

ar saimniecisko darbību saistītos riskus un kopīgās saimniekošanas rezultātā iegūto peļņu vai 

ciestos zaudējumus. Turklāt, iespējams dažāds kopīgā pasākuma dalībnieku funkciju 

sadalījums – vieni var tieši iesaistīties darījumu kārtošanā, citi tikai ieguldīt līdzekļus, bet 

saimnieciskajā darbībā nepiedalīties. 

Apvienošanās vajadzību nosaka galvenokārt tās sniegtās tiesiski ekonomiskās 

priekšrocības – apvienojoties, pušu rīcībā ir vairāk resursu, tādējādi tās var atļauties investēt 

vairāk līdzekļu ražošanas, produkta realizācijas vai pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijās. 

Iespējama specializācija katra dalībnieka specifisko prasmju ietvaros. Atsevišķie dalībnieki 

var uzņemties atbildību par atsevišķām darbības sfērām – ražošanu, realizāciju, 

administrēšanu u.c. Pieaugot potenciālā nodrošinājuma vērtībai, palielinās darījumu partneru 

un kredītdevēju interese un uzticēšanās. Samazinoties aizdevēju riskiem, iespējama 

vienošanās par zemākām aizdevuma procentu likmēm un plašāka aizdevēju loka piesaiste. 

Parādās iespēja iepirkt nepieciešamās izejvielas, materiālus vai realizācijai paredzētās preces 

lielākos daudzumos, šādi iegūstot tās par zemākām cenām - lielam pasūtītājam vieglāk 

vienoties ar piegādātāju par piegādes nosacījumiem un kvalitātes kritērijiem.  

Palielinoties darījumu apjomiem, samazinās iesaiņošanas, transportēšanas, darījumu 

koordinēšanas un administrēšanas izmaksas uz preces vienību. Samazinās realizācijas 

veicināšanas un reklāmas pasākumu izmaksas uz pārdodamās produkcijas vienību. Finansiāli 

iespējams nodarbināt personālu ar specifiskām zināšanām un prasmēm. Lielāks saimniekotājs 

var atļauties darboties vairākos virzienos vienlaicīgi – piedāvājot dažādus produktus, tādējādi 

samazinot ekonomiskos riskus – pieprasījuma samazinājums pēc viena produkta var tikt 

kompensēts ar pieprasījuma pieaugumu pēc cita produkta.  

Palielinās iespējas darbībai vairākos, tai skaitā ģeogrāfiski attālos tirgos. Pārvaldot 

nozīmīgus resursus, saimniekotājs var atļauties tehnoloģisko procesu sadalīšanu sīkākās 

operācijās izmantojot darba dalīšanas principus, kā arī nodrošināt jaudīgāku un dārgāku 

tehnoloģisko iekārtu optimālu izmantošanu izgatavojot vai, piemēram, vienlaicīgi 

transportējot vairāk preču, šādi samazinot izmaksas uz izlaižamās vai transportējamās 

produkcijas vienību u.c.  
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Tādējādi apvienojot spēkus, saimniekošanas subjekti var optimizēt tiem pieejamo 

ierobežoto ekonomisko resursu apsaimniekošanu, gūstot būtiskas priekšrocības konkurencē ar 

saimniekotājiem, kuru rīcībā esošo resursu kopējais apjoms ir attiecīgi mazāks. 

Ekonomisko resursu apvienošana, līdzīgi kā jebkura cita vairāku iesaistītu pušu 

saskaņota darbība, būtu haotiska un visai grūti realizējama, ja vien nepastāvētu noteikumi, kas 

minēto procesu regulē. Šādus noteikumus parasti veido vairāku mijiedarbībā esošu elementu 

kopums – gan valsts varas izdoti normatīvie akti, gan sabiedrības reliģiskajos un ētiskajos 

principos balstīti uzvedības nosacījumi, gan divu iepriekšējo elementu saistošajā ietekmē 

tapušas pašu procesa dalībnieku izstrādātas un savstarpēji akceptētas vairāk vai mazāk 

formalizētas vienošanās. Visi trīs elementi atzīstami par vienlīdz nozīmīgiem, tomēr nevaram 

noliegt valsts varas dotās normatīvās bāzes noteicošo lomu.  

Augstākminētais pilnā mērā attiecināms arī uz Seno Romu un tās tautsaimniecību. Kā 

zināms, senromiešu civilizācijas ietvaros tika izveidota visai sarežģīta un ļoti veiksmīga 

tiesiskā bāze lielas un tam laikam augsti attīstītas impērijas sekmīgai funkcionēšanai. Spriežot 

pēc mūsdienu pētniekam pieejamās romiešu tiesību pirmavotu informācijas, arī romiešu rīcībā 

esošo ekonomisko resursu/kapitāla apvienošanas un kopējas apsaimniekošanas kārtība bijusi 

visai komplicēti un detalizēti regulēta. 

Tāpat nepieciešams norādīt, ka, romiešu radītie tiesiskie principi, īpaši privāto jeb 

civiltiesību jomā, ir izrādījušies tik veiksmīgi, ka joprojām atrodas Rietumu un nu jau arī visas 

globalizētās pasaules privāto tiesību pamatā. Vietām šī ietekme ir tiešāka – kontinentālajā 

Eiropā un tās valstu bijušajās kolonijās pastāvošā t.s. Romāņu – Ģermāņu jeb Kontinentālas 

Eiropas tiesību sistēma, vietām vairāk pastarpināta – Anglijā un Velsā, ASV un lielākajā daļā 

bijušo britu koloniju izplatītā Anglosakšu jeb Vispārējo tiesību sistēma. Mūsdienu Latvija, kā 

zināms, pieder Kontinentālās Eiropas tiesību sistēmai un seno romiešu iedibinātie principi, 

tiesību normu recepcijas un vēsturiskās attīstības gaitā pārņemti arī Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos. Tā, mūsu 1937.g. Civillikumā redzama visai tieša romiešu privāttiesību 

ietekme. Varam pat apgalvot, ka ar romiešu privāttiesību pamatprincipiem neiepazīstinātam 

un nesagatavotam interesentam Latvijas Civillikums varētu likties grūti saprotams un sarežģīti 

uztverams. Romiešu aizsākto tiesisko tradīciju ietekme vērojama arī citām tiesību nozarēm 

piederīgajās materiālo un procesuālo tiesību normās, kas daudz labāk aptveramas apzinoties 

un izprotot tajās ietverto tiesisko ideju romiskos pirmsākumus. 

Tādējādi autors uzskata par savu pienākumu veicināt romiešu tiesību pirmavotu 

padziļinātu izpēti, īpaši jautājumā par ekonomisko resursu/kapitāla apvienošanas un kopējas 

apsaimniekošanas kārtības tiesisko regulējumu un romiešu juridisko principu ietekmi uz 

moderno, Latvijas Republikas tiesībās ietverto, tiesisko institūtu attīstību.  
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Pētījuma tēmas izvēli noteica arī autora iepriekšējā darba pieredze un specifiskās 

zinātniskās intereses, docējot studiju kursos „Romiešu civiltiesības” un „Komerctiesības” 

vairāk kā 10 gadu garumā. 

Turklāt, saskaņā ar autora rīcībā esošo informāciju, Latvijas pētnieki apskatāmo tēmu 

šādā griezumā nav īpaši pētījuši, ar publikācijām latviešu valodā autoram saskarties nav 

nācies. Tādējādi pētījums varētu dot zināmu ieguldījumu nacionālās tiesību zinātnes attīstībā. 

Pētījuma ietvaros autors ir izvirzījis sekojošus pētnieciskos jautājumus: 

1. Vai romiešu tiesību avotos atrodams visaptverošs un komplicēts, sabiedrības 

tautsaimniecisko vajadzību noteikts un visai augstā ekonomiskās attīstības līmeņa 

nodrošināts, indivīdu rīcībā esošo ekonomisko resursu/kapitāla apvienošanas un kopējas 

apsaimniekošanas kārtības tiesiskais regulējums? 

2. Vai romiešu iedibināto legālo ideju ietekme atspoguļojas dažādām tiesību nozarēm 

piederīgās mūsdienu Latvijas Republikas materiālo un procesuālo tiesību normās? 

Pētījuma mērķis – izpētīt un izanalizēt romiešu tiesību pirmavotos atrodamo 

informāciju attiecībā uz ekonomisko resursu/kapitāla apvienošanas un kopējas 

apsaimniekošanas kārtības tiesisko reglamentāciju, vienlaicīgi analizējot minētā regulējuma 

idejisko ietekmi uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību institūtiem. 

Pētījuma mērķa sasniegšanai tika noteikti sekojoši uzdevumi – veikt: 

1) ekonomisko resursu/kapitāla apvienošanu un kopējas apsaimniekošanas kārtību 

reglamentējošo romiešu tiesību aktu attīstības ekonomisko priekšnoteikumu izvērtējumu; 

2) ekonomisko resursu/kapitāla apvienošanu un kopējas apsaimniekošanas kārtību 

reglamentējošo romiešu tiesību pirmavotu identifikāciju un apkopošanu; 

3) romiešu sabiedrības jeb sabiedrības līguma (societa – lat.) izveides un 

funkcionēšanas vispārējo principu tiesiskās reglamentācijas analīzi;  

4) tiesiskās reglamentācijas analīzi attiecībā uz romiešu sabiedrības mantas legālo 

statusu, mantas ieguldīšanas, apsaimniekošanas un atsavināšanas kārtību; 

5) romiešu sabiedrības (societa – lat.) peļņas sadales, zaudējumu segšanas un biedru 

taisīto izdevumu kompensācijas kārtības tiesiskās reglamentācijas analīzi; 

6) romiešu sabiedrības (societa – lat.) tiesiskā statusa, pārstāvības un atbildības par 

saistībām normatīvā regulējuma analīzi; 

7) romiešu sabiedrības (societa – lat.) biedru tiesiski ekonomiskā statusa, savstarpējo 

attiecību un biedru sastāva maiņas juridiskās reglamentācijas analīzi; 

8) reglamentācijas analīzi attiecībā uz romiešu sabiedrības (societa – lat.), romiešu 

laulības, mantošanas un arogācijas institūtu tiesisko mijiedarbību;  
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9) tiesiskā regulējuma analīzi attiecībā uz romiešu sabiedrības (societa – lat.) darbības 

termiņiem un izbeigšanos; 

10) tiesiskās reglamentācijas analīzi attiecībā uz romiešu sabiedrības (societa – lat.) 

biedru iespējām legāli procesuāli piespiest savus līdzbiedrus izpildīt uzņemtās saistības un 

panākt aizskarto interešu aizsardzību; 

11) romiešu korporatīvo veidojumu – biedrību (universitatis – lat.), kolēģiju un 

korporāciju (collegiis et corporibus – lat.) izveides un funkcionēšanas tiesiskās 

reglamentācijas analīzi; 

12) izvērtēt augšminētā romiešu tiesiskā regulējuma ietekmi uz mūsdienu Latvijas 

Republikas tiesību institūtiem, veicot romiešu tiesību pirmavotu un modernās Latvijas 

likumdošanas aktu idejisko kopsakarību analīzi. 

Pētījums strukturēts pavisam astoņās nodaļās. Pirmajā nodaļā izvērtēti Senās 

Romas sabiedrības tautsaimniecisko vajadzību un ekonomiskās attīstības līmeņa noteiktie 

ekonomiskie priekšnosacījumi resursu/kapitāla apvienošanu un kopējas apsaimniekošanas 

kārtību reglamentējošo romiešu tiesību aktu attīstībai. 

Otrajā nodaļā identificēti ekonomisko resursu/kapitāla apvienošanu un to kopējas 

apsaimniekošanas kārtību reglamentējošie romiešu tiesību pirmavoti.  

Turpmākajās nodaļās analizēts: tiesiskais regulējums attiecībā uz romiešu sabiedrības 

jeb sabiedrības līguma (societa – lat.) izveides un funkcionēšanas vispārējiem principiem, 

mantas legālo statusu, tās ieguldīšanas, apsaimniekošanas un atsavināšanas kārtību, peļņas 

sadali, zaudējumu segšanas kārtību, biedru taisīto izdevumu kompensēšanu (Trešā nodaļa), 

sabiedrības tiesisko statusu, pārstāvību un atbildību par saistībām (Ceturtā nodaļa), 

sabiedrības biedru tiesiski ekonomisko statusu, savstarpējām attiecībām un sastāva izmaiņām, 

sabiedrības un laulības, sabiedrības un mantošanas, sabiedrības un arogācijas institūtu tiesisko 

mijiedarbību (Piektā nodaļa), sabiedrības darbības termiņiem un izbeigšanos (Sestā nodaļa), 

regulējums attiecībā uz prasījuma no sabiedrības līguma (actio pro socio – lat.) iztiesāšanas 

procesuālajām niansēm (Septītā nodaļa). 

Astotā nodaļa veltīta romiešu korporatīvo veidojumu - biedrību (universitatis – 

lat.), kolēģiju un korporāciju (collegiis et corporibus – lat.) izveidošanas un darbības 

tiesiskās reglamentācijas analīzei.  Augšminēto nodaļu ietvaros analizēta pētīto romiešu 

tiesību normu idejiskā ietekme uz mūsdienu Latvijas Republikas tiesību institūtiem. 

Pētījuma gaitā analizētie romiešu tiesību pirmavoti iegūti galvenokārt tā sauktās 

Justiniāna kodifikācijas jeb Corpus Iuris Civilis (lat.)
1
 detalizētas izpētes rezultātā. Bez tam 

                                                 
1
 Krueger, P. (ed.) (1906) CORPUS IURIS CIVILIS, EDITIO STEREOTYPIA OCTAVA, VOLUMEN 

SECUNDUM, CODEX IUSTINIANUS, RECOGNOVIT PAULUS KRUEGER, BEROLINI, APUD 
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izmantoti arī atsevišķi fragmenti no Gaja Institūcijām (Gai Institutiones – lat.)
 2

. Apstrādāti 

un analizēti pavisam 603 romiešu tiesību pirmavoti. Precīzas norādes uz attiecīgo pirmavotu 

atrodamas zemsvītras paskaidrojumos. Teksta labākai uztverei „Nobeiguma” nodaļā, kā arī 

zemsvītras paskaidrojumos izvietotajos komentāros, norādes uz pirmavotiem ietvertas pašā 

tekstā - iekavās aiz atbilstošā fragmenta. Izmantotās literatūras sarakstā ievietots pētījumā 

analizēto romiešu tiesību pirmavotu apkopojums. Vairāk par avotiem –  sk. otrajā nodaļā. 

Veicot romiešu tiesību pirmavotu un modernās Latvijas likumdošanas aktu idejisko 

kopsakarību analīzi, pētīti: Biedrību un nodibinājumu likums (LR likums, 2003.g. 

30.oktobris), Civillikums (LR likums, 1937.g. 28.janvāris), Civilprocesa likums (LR likums, 

1998.g. 14.oktobris), Krimināllikums (LR likums, 1998.g. 17.jūnijs), Komerclikums (LR 

likums, 2000.g. 13.aprīlis) un Kriminālprocesa likums (LR likums, 2005.g. 21.aprīlis). 

Norādes uz attiecīgo likumdošanas aktu ietvertas tekstā - iekavās aiz atbilstošā fragmenta. 

Pētījuma realizācijai pielietotas sekojošas zinātniski pētnieciskās metodes: 

Vēsturiskā – izmantota seno romiešu un mūsdienu Latvijas tiesību institūtu attīstības 

dinamikas novērošanai un analīzei. Salīdzinošā – pielietota seno romiešu un mūsdienu 

Latvijas tiesību institūtu kopīgo un atšķirīgo iezīmju analīzei. Analoģijas – zināšanas par 

mūsdienu Latvijas tiesību institūtu pazīmēm iegūtas uz tā pamata, ka tiem ir līdzība ar seno 

romiešu tiesību institūtiem un otrādi. Deduktīvā – izejot no seno romiešu un mūsdienu 

Latvijas legālo koncepciju vispārīgajiem aspektiem izdarīti slēdzieni attiecībā uz minēto 

koncepciju ietvaros tapušo tiesību institūtu individuālajām īpašībām. Induktīvā – pielietota, lai 

parādītu un analizētu tiesību piemērotāju veikto seno romiešu un mūsdienu Latvijas tiesību 

normu un vispārējo tiesību principu konkretizāciju. 

Nolūkā optimizēt tekstā atspoguļotā materiāla izpratni, zemsvītras paskaidrojumos, 

cita starpā, papildus izskaidrota atsevišķu romiešu tiesību institūtu un ar Senās Romas kultūru 

un valststiesiko iekārtu saistītu jēdzienu nozīme un būtība. Minētajam mērķim veltīts pavisam 

71 zemsvītras paskaidrojums. 

                                                                                                                                                         
WEIDMANNOS, MCMVI, tiešsaiste: http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/corpusIurisCivilisCodexIustinianus.pdf 

,skatīts 31.07.2014.;  

    Krueger, P.; Mommsen, T. (eds.) (1928) CORPUS IURIS CIVILIS, EDITIO STEREOTYPIA QUINTA 

DECIMA, VOLUMEN PRIMUM, INSTUTIONES, RECOGNOVIT PAULUS KRUEGER, DIGESTA, 

RECOGNOVIT THEODORUS MOMMSEN, RETRACTAVIT PAULUS KRUEGER, BEROLINI, APUD 

WEIDMANNOS, MCMXXVIII, tiešsaiste:  

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf, skatīts 31.07.2014.; 

    Schoell, R.; Kroll, G. (eds.) (1959) CORPUS IURIS CIVILIS, EDITIO SEXTA LVCIS OPE EXPRESSA, 

VOLUMEN TERTIUM, NOVELLAE, RECOONOVIT RUDOLFUS SCHOELL, OPUS SCHOELLII MORTE 

INTERCEPTUM ABSOLVIT GUILELMUS KROLL, BEROLINI, APUD WEIDMANNOS, MCMLIX,  

tiešsaiste: 

http://www.koeblergerhard.de/Fontes/Novellae_CorpusIurisCivilisSchoell1959.pdf, skatīts 31.07.2014. 
2 Seckel, E.; Kuebler, B. (eds.) (1903) GAI INSTITUTIONUM COMMENTARII QUATTOUR, LIPSIAE, IN 

AEDIBUS B.G.TEUBNERI, MCMIII, tiešsaiste: 

http://www.archive.org/stream/gaiinstitutionu00huscgoog#page/n6/mode/2up, skatīts 31.07.2014. 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/corpusIurisCivilisCodexIustinianus.pdf
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf
http://www.koeblergerhard.de/Fontes/Novellae_CorpusIurisCivilisSchoell1959.pdf
http://www.archive.org/stream/gaiinstitutionu00huscgoog#page/n6/mode/2up
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1. NORMATĪVĀ REGULĒJUMA ATTĪSTĪBAS EKONOMISKIE 

PRIEKŠNOTEIKUMI 

Senās Romas civilizācija savā vairāk kā 1000 gadu pastāvēšanas laikā sasniedza visai 

augstu attīstības līmeni. Izveidojoties Romas lielvalstij, cita starpā, radās priekšnoteikumi 

straujākai ekonomikas attīstībai (zināma stabilitāte, personas un īpašuma drošības garantijas, 

liels iekšējais tirgus, vienota infrastruktūra – ceļu tīkls, samērā drošu jūras pārvadājumu 

iespēja – cīņa ar pirātiem, vienota svaru un mēru sistēma, vienota impērijas valoda, efektīva 

un tautsaimnieciskās aktivitātes stimulējoša tiesību sistēma etc.).  

Tādējādi romiešu kultūras sasniegumu pamatā atradās ievērojams ekonomikas 

uzplaukums lielvalsts kontrolētajā Vidusjūras baseinā, lielākajā daļā Ziemeļrietumu Eiropas 

un Vidējos Austrumos. Antīkā ekonomika spēja nodrošināt ne tikai vēl nepieredzētu greznību 

nelielai valdošajai elitei, bet arī desmitiem miljonu zemnieku un pilsētu iedzīvotāju  

piedzīvoja vispārējā dzīves standarta pieaugumu tālu pāri primitīvas iztikšanas līmenim. 

Spriežot pēc līdz mūsdienām nonākušajām arheoloģiskajām liecībām un romiešu atstātajiem 

kultūras pieminekļiem, cilvēki sāka dzīvot ilgāk, ēst labāk, apdzīvot daudz komfortablākus 

mājokļus, un baudīt dažādo, daudz pieejamāko un kvalitatīvāko sadzīves priekšmetu sniegtos 

labumus. Īpaši, salīdzinājumā ar viņu pirmatnējiem priekštečiem un vēlākajiem Agrīno 

Viduslaiku pēctečiem.  

Tiek lēsts, ka vidējais Vidusjūras reģiona zemnieka patēriņa līmenis laikā no                      

~ 800.g. p.K. līdz 200. AD pieaudzis vismaz par 25%, iespējams, pat par 50 %. Visai niecīgi, 

ņemot vērā mūsdienu standartus, bet, neapšaubāmi milzīgs ieguvums cilvēkiem, kas to 

pieredzēja.  

Ekonomika auga. Iedzīvotāju skaits ir uzskatāms par visprecīzāko mērauklu                       

– ap 800. g. p.K. reģionā ap Vidusjūras krastiem dzīvoja, iespējams, ap divdesmit miljoniem 

cilvēku. Pēc tūkstoš gadiem – četrdesmit miljoni.
3
    

Saskaņā ar vēl optimistiskākām aplēsēm, visas impērijas iedzīvotāju skaits tās 

attīstības pilnbriedā varētu sastādīt no sešdesmit līdz pat simts miljoniem cilvēku. Romas 

pilsētas iedzīvotāju skaits tiek vērtēts kā aptuveni viens miljons cilvēku.
4
     

Lai arī Senās Romas ekonomikā vienmēr tika dominējis agrārais sektors, palielinājās 

nelauksaimnieciskajā ražošanā un pakalpojumu sniegšanā iesaistīto iedzīvotāju īpatsvars, kas 

savukārt noteica nelauksaimnieciskās ražošanas radītās produkcijas kopējā apjoma pieaugumu 

                                                 
3
 Scheidel, W.; Morris, I.; Saller, R. (eds.) (2007) The Cambridge Economic History of the Greco- Roman 

World, Cambridge University Press, ISBN 978 – 0 – 521–78053–7, 1–12. 
4
 Scheidel, W. (2006) Population and Demografy, Princeton/Stanford Working Papers in Clasics, Version 1.0, 

tiešsaiste: http://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/schieidel/040604.pdf   – skatīts 31.07.2014. 

http://www.princeton.edu/~pswpc/pdfs/schieidel/040604.pdf
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– tiek uzskatīts, ka lauksaimnieciskajā ražošanā iesaistīto iedzīvotāju īpatsvars nostabilizējās 

aptuveni 75% līmenī. 
5
  

Pieauga lauksaimnieciskajā un nelauksaimnieciskajā ražošanā iesaistīto vidējais darba 

ražīgums, rēķinot uz vienu iedzīvotāju.  

Pieauga kopējais iekasēto nodokļu apmērs, īpaši no produkcijas ražotājiem iekasēto 

nodokļu apmērs. Pieauga zemes īpašnieku iekasētās rentes daudzums. 

Mūsu ēras pirmajā un otrajā gadsimtā Romas valsts ievāca visai lielus nodokļu 

apjomus, turklāt naudas, nevis naturāliju formā. Iekasētā nauda pēc tam tika arī iztērēta, 

galvenokārt pierobežas apgabalos, kur dislocējās vairums no Romas armijām, un pašā Romas 

pilsētā, kur parasti atradās imperatora galms. Nodokļu (līdzīgi kā zemes rentes par labu savos 

lauku īpašumos nedzīvojošajiem īpašniekiem) iekasēšana tālu no savāktās naudas tērēšanas 

vietām stimulēja reģionālo attīstību un, tā kā nodokļu maksātāji centās pārdot savu produkciju 

nolūkā iegūt naudu nodokļu nomaksāšanai, turklāt ne tikai tekošajam, bet arī nākamajiem 

gadiem, veicināja tālsatiksmes tirdzniecības apjomu pieaugumu. 
6
 

Respektīvi, provinces, kas deva galveno ieguldījumu nodokļu ieņēmumos, un tās, kuru 

pārvaldīšana izmaksāja visdārgāk, nebija vienas un tās pašas. Bagātās provinces ar nelieliem 

garnizoniem, acīmredzot bija nodokļu ieņēmumu eksportētājas, savukārt mazāk turīgās 

provinces ar lielākiem garnizoniem – nodokļu ieņēmumu importētājas. Katru reizi, kad tika 

realizēts nodokļu ievākšanas cikls, šī nelīdzsvarotība veicināja naudas aizplūšanu no 

bagātākajām provincēm, vienlaicīgi padarot sarežģītāku nākamajā ciklā maksājamo nodokļu 

samaksu. Šī nesabalansētība, acīmredzot tika koriģēta palielinot ražošanas apjomus un 

palielinot saražotās produkcijas eksportu, kas faktiski nozīmēja tālsatiksmes tirdzniecības 

apjoma pieaugumu. 
7
  

Turklāt Romas kļūšana par reģiona „mega metropoli” veicināja Vidusjūras baseina  

pārvēršanos par savdabīgu piegādes tīklu, lai varētu šo gigantu „pabarot”. Jūras tirdzniecība ar 

pārtiku, metāliem, celtniecības materiāliem sasniedza vēl nepieredzētus apmērus. Preces 

pārvietojās apkārt Vidusjūrai efektīvāk nekā jebkad agrāk, un daudz efektīvāk, nekā vairākus 

gadsimtus vēlāk.
8
 

Jautājums par to, vai romiešu izveidotajā lielvalstī pastāvošā kārtība būtu uzskatāma 

par tirgus ekonomiku mūsdienu izpratnē, vēl joprojām ir ekonomikas vēsturnieku karstu 

                                                 
5 Temin, P. (2001) A Market Economy in The Early Roman Empire. Massachusetts Institute of Technology 

Departament of Economics Working Paper Series, Wrking paper 01-08. tiešsaiste:                                          

http://econ – www.mit.edu/files/1238,  skatīts 31.07.2014. 
6
 Hopkins, K. (1980) Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C. – A.D. 400). The Journal of Roman 

Studies, Vol. 70. 
7
 Duncan–Jones, R. (1990) Structure and Scale in the Roman Economy. Cambridge University Press, 30.  

8
 Scheidel, W.; Morris, I.; Saller, R. (eds.) (2007.) The Cambridge Economic History of the Greco- Roman 

World, Cambridge University Press, ISBN 978–0–521–78053–7, 1–12. 

http://www.mit.edu/files/1238
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diskusiju objekts
9
, taču vienu varam apgalvot noteikti – darījumi tika kārtoti, preces 

transportētas, ražošanai un sadzīvei nepieciešamie vergi pirkti un pārdoti, īpašumi iegūti un 

atsavināti, bagātības akumulētas un atstātas mantojumā, nodokļi iekasēti un tērēti, būvējot 

sabiedriskas celtnes un infrastruktūras objektus, vairāk vai mazāk sekmīgi iekarojot un 

aizstāvoties vai vienkārši nodrošinot imperatora un viņa galma bezbēdīgu eksistenci. Vārdu 

sakot, Senajā Romā, īpaši mūsu ēras I – III gs. valdīja visai rosīga ekonomiskā dzīve. 

Saimnieciskā rosība, materiālo labumu radīšana, akumulēšana un apsaimniekošana, 

rada vajadzību pēc tiesiska mehānisma, pēc valsts apstiprinātiem un valsts uzspiestiem 

noteikumiem, kas, nodrošina saimniekošanas subjektu iespēju veikt šo labumu radīšanu, 

akumulēšanu un apsaimniekošanu, kā arī garantē minēto labumu pietiekošu aizsardzību pret 

jebkāda veida prettiesiskiem tīkojumiem. Tautsaimniecības attīstība, saimnieciskā darbība 

rada nepieciešamību pēc šādu darbību regulējošiem tiesību institūtiem, savukārt efektīvu 

tiesību institūtu pastāvēšana veicina tautsaimniecības attīstību. 

Tādējādi mums labi pazīstamās romiešu privāttiesības par savu visai pilnīgo un 

optimālo raksturu var pateikties Senās Romas un tās ekonomikas veiksmīgajai attīstībai, 

savukārt romiešu tiesību institūti atzīstami par vienu no būtiskākajiem faktoriem, kas 

nodrošināja šādas attīstības iespējamību.
10

  

Lai minam kaut vai romiešu legālajā tradīcijā garantētās privātīpašuma tiesības uz 

ražošanas līdzekļiem, uz vienu no nozīmīgākajiem ekonomiskajiem resursiem – zemi.
11

   

Līdz mūsdienām saglabājies Senās Romas laika sienas uzraksts – t.s. Trajāna uzraksts 

no Velejas, kas faktiski ir visai detalizēts zemes īpašumu reģistrs. Uzraksts rāda, ka lielākā 

daļa Itālijas zemes atradusies privātās rokās. Īpašumi sastāvējuši no atsevišķiem zemes 

gabaliem un tikuši iegūti mantojot, stājoties laulībā un uz pirkuma līgumu pamata.
12

  

Likumiski garantēta iespēja baudīt ekonomiskās darbības rezultātā iegūtos materiālos 

labumus neapšaubāmi ir spēcīgs privāto iniciatīvu veicinošs faktors. Kā zināms, privātā  

uzņēmējdarbība atzīstama par vienu no svarīgākajiem ekonomiskās attīstības dzinējspēkiem. 

Tādējādi Senajā Romā privātās rokās atradās ļoti nozīmīgu un bieži vien stratēģiski svarīgu 

mērogu darījumu kārtošana. Tā piemēram, lai arī Senā Roma ir pazīstama ar savām valsts 

nodrošinātājām bezmaksas pārtikas subsīdijām Romas (vēlāk arī Konstantinopoles) 

                                                 
9
 Temin, P. (2001) A Market Economy in The Early Roman Empire. Massachusetts Institute of Technology 

Departament of Economics Working Paper Series, Working paper 01-08. tiešsaiste:                                        

http://econ – www.mit.edu/files/1238,  skatīts 31.07.2014. 
10

 Apsītis, A.; Joksts, O. (2013) The concept of infamy (infamia) in Roman law: An engine for sustainable 

development and public security – the Roman example, Journal of Security and Sustainability Issues 3(1):, 32. 

http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.3.1(4), 34, ISSN 2029-7017/ISSN 2029-7025 online.  
11

 Sk. I.2.1.4; I.2.1.20; I.2.1.21; I.2.1.22 u.c. 
12

 CIL 11.1147, in: Duncan–Jones, R. (1990) Structure and Scale in the Roman Economy. Cambridge University 

Press, 127. 

http://www.mit.edu/files/1238
http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.3.1(4)
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iedzīvotājiem (annona – lat.), pilsētas labības apgādes mugurkaulu tomēr veidoja privātā kārtā 

darbojošies uzņēmēji.
13

     

Arī pati valsts mēdza izvietot sev nepieciešamo lietu piegādes pie privātiem 

kontraktoriem. „Romiešiem bija paradums izsludināt konkursus par izdevīgākajiem piegādes 

nosacījumiem attiecībā uz lielāko daļu no tā, ko valstij vajadzēja, noslēdzot īpašus līgumus – 

„redemptura”. Lai iegūtu labību imperatoru realizētajai bezmaksas izdalīšanai (annona – lat.), 

tika pielietoti kuģniecības līgumi ar uzņēmējiem – navicularii( lat.), kuri nodarbojās ar kuģu 

komerciālo izmantošanu.”
14

 Vienlaicīgi pastāvēja noteikumi, kas paredzēja atbildību par 

piegāžu izmaksu ļaunprātīgu paaugstināšanu (t.s. Lex Iulia de annona (lat.) – 18.p.K.?). 

Jebkuram, kurš veica darbības, lai mākslīgi paaugstinātu izmaksas vai vienojās ar citiem 

piegādātājiem par cenu nepamatotu palielināšanu, nācās rēķināties ar iespējamu soda naudu.
15

 

Tās apmērs bija visai nozīmīgs – divdesmit zelta monētas – aurei (lat.) (Et poena viginti 

aureorum satatitur – lat.).
16

 Tāpat tika aizliegta ļaunprātīga kuģu vai jūrnieku aizturēšana, 

tādējādi kavējot piegāžu termiņus un radot mākslīgu deficītu kopā ar attiecīgu cenu 

celšanos.
17

 Varas iestādes visādi atbalstīja informācijas sniegšanu par šāda veida neatļautām 

darbībām, pat vergi varēja apsūdzēt savus saimniekus
18

 un sieviešu sniegti ziņojumi bija 

visnotaļ atbalstāmi
19

.  

Liela mēroga ekonomiska rakstura projektu realizēšanai, bieži vien nepietiek ar 

atsevišķa indivīda resursiem. Nepieciešamais resursu apjoms iegūstams tikai vairākiem 

uzņēmējiem apvienojoties. Šādi iespējams akumulēt finanses, prasmes, tehnoloģiskās iekārtas 

un citus projekta realizācijai vajadzīgos resursus, kā arī samazināt iespējamos riskus.  

Senās Romas uzņēmēji nebija izņēmums. Jau Plutarhs savās „Biogrāfijās” (Vitae 

parallelae – lat.), aprakstot romiešu politiķa un karavīra Marka Katona (Marcus Porcius 

Cato, 234.p.K. – 149.p.K) gaitas, cita starpā, min, ka Katons mēdzis investēt līdzekļus visai 

riskantajā jūras pārvadājumu finansēšanas biznesā un, lai nodrošinātos pret riskiem, darījis to 

sekojošā veidā – tie, kas vēlējušies aizņemties no viņa naudu, bijuši spiesti apvienoties 50 

biedru asociācijā, tā, lai tiktu pārstāvēti 50 kuģi. Vienu daļu asociācijā paturējis Katons pats. 

                                                 
13

 Rickman, G. (1980) The Corn Supply of Ancient Rome. Oxford, Clarendon Press, 27 – 28. 
14

 Sirks, A. J. B. (1991) Food for Rome: the Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for 

the Imperial Distributions in Rome and Constantinople. Amsterdam, Gieben,  25 – 33. 
15

 D 48.12.2 pr. Ulpianus libro nono de officio proconsulis.  
16

 D 48.12.2.2 Ulpianus libro nono de officio proconsulis. 
17

 D 48.12.2.1 Ulpianus libro nono de officio proconsulis. 
18

 D 48.12.1 Marcianus libro secundo institutionum. Par vergu statusu sk. 510. paskaidrojumu 97. lpp. 
19

  D 48.12.3.1 Papirius libro primo de constitutionis. 
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Darījumu esot organizējis viņa brīvlaistais 
20

 Quinto, kas ceļojis kopā ar kuģiem un kārtojis 

asociācijas tirdzniecības lietas 
21

  

Arī attiecībā uz labības piegāžu organizāciju Romas pilsoņiem domāto bezmaksas 

subsīdiju (annona – lat.) nodrošināšanai, zināms, ka navicularius (lat.) varējis iecelt savu 

pārstāvi magister navis (lat.), lai tas pavadītu kuģi navicularius (lat.) vietā. Notikusi 

sabiedrību (societas – lat.) veidošana, tās turpinājušas pastāvēt arī pēc viena biedra nāves vai 

bankrota. Līgumi parasti slēgti uz piecu gadu termiņu.
22

   

Šāda resursu un pūļu apvienošana būtu apgrūtinoša, ja ne neiespējama, bez attiecīgas 

tiesiskās reglamentācijas, bez valsts varas apstiprinātiem un garantētiem noteikumiem.    

Tādējādi, Senās Romas sabiedrības tautsaimnieciskās vajadzības noteica 

nepieciešamību, bet ekonomiskās attīstības līmenis saturēja atbilstošos priekšnosacījumus 

visai komplicētu un detalizētu ekonomisko resursu/kapitāla apvienošanas noteikumu 

radīšanai. Augsti attīstītā romiešu legālā sistēma, savukārt, bija gatava savai sabiedrībai šādus 

noteikumus dot.  

 

 

 

                                                 
20

 Bijušie vergi – brīvlaistie jeb libertīni (libertini – lat.) – tādi, „...kas atlaisti brīvībā no tiesiski atzītas 

verdzības” (Gaius, inst. 1.11.). Brīvlaistā tiesiskais statuss bija atšķirīgs no brīvdzimušas personas (ingenui – 

lat.) tiesiskā statusa. Libertīns nevarēja ieņemt vēlētus valsts amatus, saglabājās atsevišķi pienākumi pret bijušo 

saimnieku, pastāvēja zināmi personiskas dabas tiesiski ierobežojumi – pem. aizliegums slēgt laulību ar senatora 

meitu (D 23.2.42.1) u.c. Vairāk – sk.: Kalniņš, V. (1977.) Romiešu civiltiesību pamati, Rīga, 72. 

      Vēsturiski romiešiem esot bijuši 3 veidu brīvlaistie – tādi, kas pēc atbrīvošanas kļuvuši par pilntiesīgiem 

Romas pilsoņiem, tādi, kas atbrīvoti kā latīņi (latini –lat.) un t.s. deditīciji (dediticiis – lat.). Tas, kurā no grupām 

brīvlaistais nokļuva, bija atkarīgs no likumu nosacījumiem, brīvlaišanas akta (manumissio – lat.) laikā izpildīto 

formalitāšu rakstura un pilnīguma pakāpes, kā arī atbrīvojamā verga vecuma un legālās situācijas. Ja vergs bija 

vecāks par 30 gadiem, pilnībā piederēja savam saimniekam – atbrīvotājam un atbrīvošanas brīdī tika ievērotas 

visas formalitātes, viņš kļuva par libertīnu Romas pilsoni. Ja kāds no iepriekšminētajiem trīs elementiem iztrūka 

– bijušais vergs kļuva par libertīnu latīni. Brīvlaistais ar latīņa statusu baudīja tādas pat tiesības kā romiešu 

Itālijas koloniju iedzīvotāji, tomēr viņam bija mazāk tiesību kā Romas pilsonim (piem., nevarēja taisīt 

testamentus, iegūt testamentārus mantojumus vai legātus). Ja vergs savulaik bija ticis iekalts važās, apzīmēts ar 

kauna zīmi, spīdzināts sakarā ar noziegumu un tad atzīts par vainīgu, notiesāts uz nāvi nocērtot galvu vai atdodot 

zvēriem saplosīšanai, nodots gladiatoru cīņām vai ieslodzīts cietumā un, tomēr, pēc tam no verdzības atbrīvots, 

viņš ieguva tādu pat statusu kā t.s. peregrīni („svešzemnieki”) deditīciji – tādi, kas kādreiz bija ”... pret romiešu 

tautu cīnījušies ar ieročiem rokās un pēc tam uzvarēti padevušies” (Gaius, inst. 1.14.). Libertīna deditīcija 

tiesības tika stipri ierobežotas un viņš, atšķirībā no latīņa, nevarēja pretendēt uz Romas pilsonības iegūšanu. 

Deditīciji nevarēja mantot pēc testamenta, nedrīkstēja taisīt testamentus, kā arī nedrīkstēja uzturēties Romas 

pilsētā un 100 jūdžu attālumā ap to. Ja deditīciji šos noteikumus pārkāpa, viņus pašus bija jāpārdod atkārtotā 

verdzībā un manta atklāti jāizpārdod. Vairāk – sk.: Gaius, inst. 1.9.– 35. 

     Vēlāk, romiešu sabiedrībai attīstoties, atšķirības starp dažādajām libertīnu kategorijām izzuda un visi 

brīvlaistie vergi tika uzskatīti par Romas pilsoņiem. Vairāk – sk.: I 1.5 tit. 
21

 Plutarch, (1899) LIFE OF MARCUS CATO, XXI.5-6, PLUTARCH'S LIVES TRANSLATED FROM THE 

GREEK, WITH NOTES AND A LIFE OF PLUTARCH BY AUBREY STEWART, M.A. Late Fellow of Trinity 

College, Cambridge AND THE LATE GEORGE LONG, M.A. Formerly Fellow of Trinity College, Cambridge, 

IN FOUR VOLUMES, VOL. II., LONDON, GEORGE BELL AND SONS, 121 tiešsaiste 

http://www.gutenberg.org/files/14114/14114-h/14114-h.htm#LIFE_OF_MARCUS_CATO – skatīts 31.07.2014. 
22

 Sirks, A. J. B. (1991) Food for Rome: the Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for 

the Imperial Distributions in Rome and Constantinople. Amsterdam, Gieben,  25 – 33. 

http://www.gutenberg.org/files/14114/14114-h/14114-h.htm#LIFE_OF_MARCUS_CATO


 

 

 

17 

2. TIESĪBU AVOTI  PAR KAPITĀLA APVIENOŠANU 

Romiešu tiesību institūti, līdzīgi kā pati Romas valsts, ir izgājuši gadsimtiem garu un 

sarežģītu attīstības ceļu. Veidojoties sabiedrībai, līdzi veidojās arī tās tiesības. 
23

 

Tomēr, tiek uzskatīts, ka visaugstāko pakāpi romiešu tiesiskā jaunrade sasniedz mūsu 

ēras I – III gs. , kas, gluži loģiski, sakrīt ar uzplaukumu Romas politiskajā un ekonomiskajā 

dzīvē (t.s. Principāta periods, 27.p.K.- 284.AD – Roma ir kļuvusi par lielvalsti, kas kontrolē 

visu Vidusjūru un apkārtējās zemes, valsts priekšgalā atrodas imperators (princeps – lat.), 

tomēr republikāniskās tradīcijas un institūti vēl joprojām ir spēcīgi). 

Šai laikā „...civiltiesību institūti attīstījās vēl nepieredzētos apmēros, it sevišķi 

privātais īpašums, testamentārā un likumiskā mantošana, kā arī visdažādākie līgumu veidi, 

kas bija piemēroti lielai saimnieciskai apgrozībai. Šo civiltiesību attīstību veicināja klasiskā 

jurisprudence (iurisprudentia) jeb ievērojamu juristu raksti. Te vispirms minami t.s. 

priviliģētie juristi, kuriem princeps bija uzdevis dot atbildes uz pilsoņu jautājumiem savā 

(princepa) vārdā ... raksti, kuros bija dotas šīs atbildes, kļuva par obligātām tiesību normām.” 

Bez minētajiem priviliģētajiem juristiem, Romā darbojās arī citi izcili juristi, kuru domas 

nebija tiesām obligātas, tomēr ar tām parasti rēķinājās „Tādā veidā ievērojamie juristi jeb 

klasiķi (ap 200 personu) kļuva par civiltiesību normu radītājiem ”
24

  

Lielais vairums no kapitālu apvienošanu regulējošajām tiesību normām ir tapis tieši 

šajā, klasiskajā laikā, pateicoties romiešu juristu pūlēm un ekonomikas uzplaukuma radītajai 

vajadzībai pēc saimniecisko darbību reglamentējošām tiesību normām. 

 Kā pazīstamākais līdz mūsdienām nonākušais klasiskā laika tiesību piemineklis kurā, 

cita starpā, atrodamas norādes par resursu/kapitāla apvienošanas kārtību, minams romiešu 

jurista Gaja (Gaius, darbojies 130.AD – 180.AD) darbs Institūcijas (Institutiones – lat.) 
25

. 

Institūcijas tapušas ap 161.AD un veidotas kā mācību grāmata par romiešu tiesību institūtiem, 

sastāv no  4 grāmatām – komentāriem.  

3. grāmatā, sākot no 148. paragrāfa līdz 154. paragrāfam (Gaius, inst. 3.148. –                

Gaius, inst. 3.154.) runāts par vairāku personu līdzekļu apvienošanu uz sabiedrības līguma 

pamata.
26

        

                                                 
23

 Vairāk par romiešu privāttiesību institūtu attīstību sk.: Kalniņš, V. (1977.) Romiešu civiltiesību pamati,            

Rīga, 35 – 62. 
24

 Ibid, 26.  
25

 sk.: Būmanis, A. (Tulk.) (1938.) Gaja Institūcijas. Pirmais un otrais komentārs. Tieslietu Ministrijas 

izdevums. 
26 Seckel, E.; Kuebler, B. (eds.) (1903) GAI INSTITUTIONUM COMMENTARII QUATTOUR, LIPSIAE, IN 

AEDIBUS B.G.TEUBNERI, MCMIII, 164-166 , tiešsaiste: 

http://www.archive.org/stream/gaiinstitutionu00huscgoog#page/n204/mode/2up , skatīts 31.07.2014. 

http://www.archive.org/stream/gaiinstitutionu00huscgoog#page/n204/mode/2up
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Tomēr galvenais mūsdienās pieejamais tiesību avots, kas sniedz samērā detalizētu 

priekšstatu par seno romiešu kapitālu apvienošanas noteikumiem un romiešu tiesību 

institūtiem vispār, ir tā sauktā Justiniāna kodifikācija. Kodifikācija tapusi vairākus 

gadsimtus vēlāk, jau pēc klasiskās - Rietumromas impērijas galīgā sabrukuma, kuru pieņemts 

datēt ar mūs ēras 476.g. Tajā, cita starpā, uzņemti arī fragmenti no klasiskā laika juristu 

darbiem.  

Kodifikācija veikta laika posmā no 528. AD līdz 534.AD un tiek saistīta ar 

Austrumromas jeb Bizantijas imperatora Justiniāna I (Flavius Petrus Sabbatius Justinianus 

Augustus, 483.AD – 565.AD) politisko darbību.  

Imperatora Justiniāna karavadoņiem izdodas daļēji restaurēt Romas impēriju tās 

agrākajā varenībā, atkarojot dažādo barbaru valstiņu kontrolētos senās impērijas rietumu 

apgabalus. Tiesību kodificēšana, savukārt, tiek izmantota restaurētās lielvalsts cementēšanai 

un valsts varas autoritātes nostiprināšanai – vienota un detalizēti reglamentēta tiesību sistēma, 

kā zināms, ir ļoti spēcīgs valsts homogenizāciju veicinošs faktors. Bez tam, pa daudziem un 

dažādajiem avotiem izkaisītās tiesību normas bija sarežģīti izmantojamas un apvienošana 

vienotā kodifikācijā atviegloja to pielietošanu.  

Kodificēšanas darbu vadīja Justiniāna personiskās kancelejas priekšnieks jurists 

Triboniāns (Tribonian, ap 500. AD – 547.AD). Kodifikācijā uzņemtās tiesību normas tika ne 

vien apvienotas vienotā tiesību avotā, bet arī modernizētas tā laika sabiedrības vajadzībām.
27

 

Kodifikācija sastāv no četrām daļām:
28

 

I. Codex Iustinianus – satur imperatoru izdotos likumus (konstitūcijas)
29

 sākot no 

imperatora Hadriāna (Publius Aelius Trajanus Hadrianus Augustus, 76.AD – 138.AD) līdz 

pašam Justiniānam. Pirmā redakcija pabeigta 529.AD, līdz mūsdienām nav saglabājusies. 

Otrā redakcija Codex repetitae praelectionis (lat.) izdota 534.AD.  

Sastāv no 12 grāmatām (liber – lat.) kas sadalās nodaļās ar virsrakstiem – titulos un 

fragmentos, kas, savukārt, var sastāvēt no paragrāfiem.  

Tradicionālās citācijas piemērs: C 4.37.1 vai  C 4.38.12.1 

                                                 
27

 Par kodifikācijas gaitu sk.: Jolowicz, H.F.; Nicholas, B. (1972) Historical introduction to the study of Roman 

Law, Cambrige University Press, 479 – 498. 
28

 sk.: Kalniņš, V. (1977.) Romiešu civiltiesību pamati, Rīga, 55 – 60. 
29

 Ar kopēju terminu „konstitūcijas” (constitutiones – lat.) tika apzīmēti dažādi imperatoru izdoti likumdošanas 

akti – saskaņā ar Justiniāna laikā pastāvošo legālo koncepciju , Romas tauta bija savam valdniekam deleģējusi 

visu tai piederošo militāro un politisko varu, tai skaitā arī likumdošanas tiesības (D 1.4.1 pr.). Tādējādi par legāli 

saistošiem bija uzskatāmi imperatoru izdotie saistošie noteikumi (edictum –lat.), lēmumi imperatoru izšķiršanā 

nonākušās tiesu lietās (decretum – lat.) un imperatoru parakstītas vēstules ar atbildēm uz privātpersonu vai 

amatpersonu juridiskiem jautājumiem (rescriptum, epistula – lat.) (D 1.4.1.1). „...konstitūcija ir viss, ko 

imperators noteic ar dekrētu vai ediktu vai epistulu, un nekad nav bijis šaubu par to, ka tam ir likuma spēks, jo 

imperators pats ar likumu savu pavēlnieka varu iegūst” (Gaius, inst. 1.5.).  
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II. Digesta seu Pandectae – klasiskā laika (I – III gs.m.ē.) laika juristu (sk. iepriekš) 

darbu izlase – „sakārtojums vai sakopojums”.
 30

 Izdota 533.AD. Sastāv no 50 grāmatām, kas 

tālāk sadalās nodaļās ar virsrakstiem – titulos un fragmentos ar paragrāfiem. Pirms 

1.paragrāfa var būt ievada teksts – principium (lat., „sākums”), saīsinājumā „pr.”.  

Tradicionālās citācijas piemērs: D 17.2.3 pr. vai D 17.2.3.3 

III. Institutiones sive elementa – Justiniāna institūcijas. Domātas kā elementāra 

mācību grāmata par tiesību institūtiem, kam vienlaicīgi piemīt arī likumdošanas akta 

juridiskais spēks.
31

 Izdotas 533.AD kopā ar Digestiem. Pamatā – jau iepriekš minētā klasiskā 

laika jurista Gaja (Gaius, darbojies 130.AD – 180.AD) darbs Institūcijas – ap 2/3 teksta. 

Sastāv no 4 grāmatām, kas sadalītas nodaļās – titulos, kas tālāk sadalās paragrāfos, pirms              

1. paragrāfa var būt ievadteksts - principium (lat.,”sākums”), saīsinājumā „pr.”.  

Tradicionālās citācijas piemērs: I 3.25 pr. vai I 3.25.3 

IV.Novellae – Justiniāna izdotie likumi jau pēc Kodeksa un Digestu apstiprināšanas – 

novellae leges (lat., „jaunie likumi”). Izdoti 535.AD – 565.AD, vienā krājumā izdoti pēc paša 

Justiniāna nāves. Katrā novellā ir ievads (praefatio – lat.), likuma teksts sadalīts nodaļās 

(caput-lat.) ar vai bez paragrāfiem un pēcvārdiem (epilogos).  

Tradicionālās citācijas piemērs: N 89.cap.12.6 

Kā vienots Justiniāna laika pirmdokuments, kodifikācija līdz mūsdienām nav 

saglabājusies, bet ir saglabājušies tās atsevišķu daļu noraksti. 

Mūsdienās kodifikācija ir pazīstama arī ar nosaukumu „Corpus Iuris Civilis”, šāds 

nosaukums pirmo reizi parādās 1583.g. kā virsraksts Justiniāna kodifikācijas pirmajam 

apvienotajam izdevumam, ko veicis Francijā, Šveicē un Vācijā savulaik plaši pazīstamais 

franču izcelsmes jurists un tiesību profesors Dionysius Gothofredus (1549.AD – 1622.AD).
32

 

Jautājumi attiecībā uz personu rīcībā esošo resursu apvienošanu noteiktu ekonomisku 

mērķu sasniegšanai tā vai citādi tiek regulēti Kodeksa 4. grāmatas 37. titulā Pro socio                 

(C 4.37.0.)
33

, Digestu 3. grāmatas 4. titulā Quod cuiuscumque universitatis nomine vel contra 

eam agatur (D 3.4.0.)
34

, Digestu 17. grāmatas 2. titulā Pro socio (D 17.2.0)
35

, Digestu 47. 

                                                 
30

 sk.: Watson, A (ed.) (1985), The Digest of Justinian [with Latin text edd. T. Mommsen and P. Krüger], 4 vols., 

Philadelphia PA , University of Pennsylvania Press,  ISBN 0–8122–7945–X. 
31

 sk.: Birks, P.; McLeod, G. (eds.) (1987) Justinian's Institutes. Translated by Peter Birks & Grant McLeod. 

Ithaca N.Y., Cornell University Press. 
32

  Kunkel, W. (1966) An Introduction to Roman Legal and Constitutional History. Oxford, 157. 
33

 Krueger, P. (ed.) (1906) CORPUS IURIS CIVILIS, EDITIO STEREOTYPIA OCTAVA, VOLUMEN 

SECUNDUM, CODEX IUSTINIANUS, RECOGNOVIT PAULUS KRUEGER, BEROLINI, APUD 

WEIDMANNOS, MCMVI, 176 – 177, tiešsaiste: 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/corpusIurisCivilisCodexIustinianus.pdf , 206 – 207, skatīts 31.07.2014. 
34

 Krueger, P.; Mommsen, T. (eds.) (1928) CORPUS IURIS CIVILIS, EDITIO STEREOTYPIA QUINTA 

DECIMA, VOLUMEN PRIMUM, INSTUTIONES, RECOGNOVIT PAULUS KRUEGER, DIGESTA, 

RECOGNOVIT THEODORUS MOMMSEN, RETRACTAVIT PAULUS KRUEGER, BEROLINI, APUD 

WEIDMANNOS, MCMXXVIII, IUSTINIANI DIGESTA 72-73, tiešsaiste: 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/corpusIurisCivilisCodexIustinianus.pdf


 

 

 

20 

grāmatas 22. titulā De collegiis et corporibus (D 47.22.0.)
36

 un  Institūciju 3. grāmatas                  

25. titulā De societate (I 3.25.)
37

. Saskaņā ar autora novērtējumu, minētajās sadaļās atrodami 

ap 50% no Justiniāna kodifikācijā ietvertajām normām attiecībā uz indivīdu ekonomisko 

resursu apvienošanas kārtību un kopīgu saimniekošanu peļņas gūšanas nolūkos. Pārējie 50% 

izkaisīti pa visu plašo kodifikācijas tekstu atsevišķu fragmentu veidā
38

, kas, cita starpā, 

ievērojami sarežģī minēto normu apkopošanu un analīzi. Šeit autoram jūtami palīdzēja 

moderno informācijas apstrādes tehnoloģiju sniegtās tehniskās iespējas.     

Norādes uz katru no darbā izmantotajiem romiešu tiesību pirmavotiem atrodamas 

zemsvītras paskaidrojumos. Izmantotās literatūras sarakstā ievietots attiecīgs analizēto 

pirmavotu apkopojums.           

Runājot par resursu apvienošanas organizatoriski tiesiskajām formām, ņemot vērā 

zināmu nosacītības pakāpi, iespējams izdalīt divas šādas formas : 

i) romiešu sabiedrība jeb sabiedrības līgums (societa – lat.) (sk. 3. – 7. nodaļu) un  

ii) romiešu korporatīvie veidojumi („juridiskās personas”) – biedrības                  

(universitatis – lat.), kolēģijas un korporācijas (collegiis et corporibus – lat.)                

(sk. 8.nodaļu). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf., 155 – 156, skatīts 31.07.2014. 
35

 Ibid , IUSTINIANI DIGESTA 256-262, tiešsaiste: 

 http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf., 339 – 345, skatīts 31.07.2014. 
36

 Ibid, IUSTINIANI DIGESTA 840, tiešsaiste: 

 http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf., 923, skatīts 31.07.2014. 
37

 Ibid , IUSTINIANI INSTITUTIONES 40-41, tiešsaiste:  

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf., 63 – 64, skatīts 31.07.2014. 
38

 sk.: Krueger, P. (ed.) (1906) CORPUS IURIS CIVILIS, EDITIO STEREOTYPIA OCTAVA, VOLUMEN 

SECUNDUM, CODEX IUSTINIANUS, RECOGNOVIT PAULUS KRUEGER, BEROLINI, APUD 

WEIDMANNOS, MCMVI, tiešsaiste: http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/corpusIurisCivilisCodexIustinianus.pdf, 

skatīts 31.07.2014.;  

     Krueger, P.; Mommsen, T. (eds.) (1928) CORPUS IURIS CIVILIS, EDITIO STEREOTYPIA QUINTA 

DECIMA, VOLUMEN PRIMUM, INSTUTIONES, RECOGNOVIT PAULUS KRUEGER, DIGESTA, 

RECOGNOVIT THEODORUS MOMMSEN, RETRACTAVIT PAULUS KRUEGER, BEROLINI, APUD 

WEIDMANNOS, MCMXXVIII, tiešsaiste:  

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf, skatīts 31.07.2014.; 

    Schoell, R.; Kroll, G. (eds.) (1959) CORPUS IURIS CIVILIS, EDITIO SEXTA LVCIS OPE EXPRESSA, 

VOLUMEN TERTIUM, NOVELLAE, RECOONOVIT RUDOLFUS SCHOELL, OPUS SCHOELLII MORTE 

INTERCEPTUM ABSOLVIT GUILELMUS KROLL, BEROLINI, APUD WEIDMANNOS, MCMLIX, tiešsaiste: 

http://www.koeblergerhard.de/Fontes/Novellae_CorpusIurisCivilisSchoell1959.pdf , skatīts 31.07.2014. 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf
http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/corpusIurisCivilisCodexIustinianus.pdf
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/corpusIurisCivilisT1InstitutionesDigesta.pdf
http://www.koeblergerhard.de/Fontes/Novellae_CorpusIurisCivilisSchoell1959.pdf
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3. ROMIEŠU SABIEDRĪBA JEB SABIEDRĪBAS  

LĪGUMS (SOCIETA) – VISPĀRĒJIE PRINCIPI, MANTA, PEĻNA, 

ZAUDĒJUMI UN IZDEVUMU KOMPENSĀCIJA 

Sabiedrības līguma tiesiskā reglamentācija bija visai plaša un komplicēta.    

Sabiedrība varēja tikt veidota kā uz noteiktu termiņu, tā uz sabiedrības biedru dzīves 

laiku – bez darbības termiņa ierobežojuma. 

Noslēgtais sabiedrības līgums varēja stāties spēkā kā nekavējoši, tā iestājoties kādam 

noteiktam termiņam vai kādiem noteiktiem apstākļiem.
39

   

Nepieciešams piezīmēt, ka minētie romiešu iedibinātie principi tiesību normu 

recepcijas un vēsturiskās attīstības gaitā nonākuši arī līdz mūsdienu Latvijas Republikas 

Civillikumam, kur saskaņā ar romisko tradīciju noteikts, ka sabiedrības līguma ilgumu var 

aprobežot ar noteiktu laiku. Tāpat, iespējama sabiedrības līguma noslēgšana uz nenoteiktu 

laiku (CL 2242.p.). Turklāt, Latvijas Civillikums nosaka, ka katrā līgumā un tātad, citu starpā, 

arī sabiedrības līgumā, var ievest nosacījumus un termiņus (CL 1548.p.), tai skaitā atliekošus 

nosacījumus, ar kuriem nosacīts līguma spēka sākums (CL 1551.p.), un sākuma termiņus, 

kas  no līguma izrietošās tiesības sākumu dara atkarīgu no zināma brīža iestāšanās                       

(CL 1579.p.). Latvijas Komerclikums, savukārt paredz, ka attiecībā uz 

pilnsabiedrību/komandītsabiedrību pieņemams, ka par sabiedrību, kas nodibināta uz 

nenoteiktu laiku, uzskatāma arī tāda sabiedrība, kas nodibināta uz laiku līdz kāda sabiedrības 

biedra mūža beigām (KoL 100.p 1)). 

Romiešu sabiedrības legālā eksistence nebija iespējama bez attiecīgā sabiedrības 

līguma noslēgšanas. Baudīt tiesas aizsardzību – celt prasījumu
40

 no sabiedrības līguma, varēja 

vienīgi tad, ja sabiedrība bija saskaņā ar šādu sabiedrības līgumu izveidota. Gadījumos, kad 

līguma nebija, varēja tikt celts prasījums, kas izrietēja no paša īpašuma un/vai kopīgi 

kārtotiem darījumiem, bet ne no sabiedrības pastāvēšanas fakta.
41

 Respektīvi, situācija, kad 

vairākām personām piederēja kopējs īpašums, nebūt vēl nenozīmēja, ka noteikti notikusi 

sabiedrības izveidošana. Kopīpašums tiešām varēja izrietēt no sabiedrības līguma, piemēram, 

gadījumā, kad puses bija vienojušās par sabiedrību kādas kopējas lietas iegādei, bet tai pat 

laikā tāda pati lieta varēja atrasties pušu kopīpašumā arī uz testamantāra novēlējuma
42

 pamata, 

bez jebkāda sabiedrības līguma pastāvēšanas.
43

   

                                                 
39

 D 17.2.1. pr. Paulus libro 32. ad edictum. 
40

 Par prasījuma institūtu sk. 117.,118.,119. – 133. lpp. 
41

 D 17.2.32 Ulpianus libro secundo ad edictum. 
42

 Par testamentu sk. 103. paskaidrojumu 32. lpp. 
43

 D 10.3.2 pr. Gaius libro septimo ad edictum provinciale.  
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Sabiedrības līgumu atzina par t.s. kontraktu (contractus – lat.) – pilnvērtīgu, likumīgi 

reglamentētu savstarpēji noslēgtu līgumu (synallagma – gr.), kura dalībnieki ir tiesīgi baudīt 

tiesas aizsardzību.
44

 

Līgums bija tā sauktais konsensuālkontrakts – tika uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad 

puses panākušas attiecīgo vienošanos (Consensu fiunt obligationes in...societatibus... – lat.), 

pats tā izpildījums varēja sekot arī kaut kad vēlāk.
45

 Turklāt bija svarīgi, lai vienošanās tiešām 

atspoguļotu pušu patiesos nolūkus un nodomus, bija svarīgi, lai visi sabiedrības biedri vienādi 

un viennozīmīgi izprastu to, par ko galu galā vienojušies. Ja vienošanās nepauda biedru 

patieso un īsteno gribu, tā varēja tikt uzskatīta par spēkā neesošu.
46

   

Šāda veida romisiskas izcelsmes legāla tradīcija pārņemta arī Latvijas Civillikumā, kur 

paredzēta nepieciešamība pēc tiesiska darījuma dalībnieku (citu starpā, arī sabiedrības līguma 

slēdzēju) brīvas gribas izteikuma. Tiesiska darījuma spēkā esamībai vajadzīgs, lai dalībnieku 

griba būtu brīvi radusies. Tai skaitā, radusies bez darījuma dalībnieku maldības (CL 1440.p). 

Ja maldība atzīstama par svarīgu maldību (piem. maldība attiecībā uz darījuma šķiru                  

(CL 1447.p.), lietas identitāti (CL 1448.p.) vai kādu personu darījumā – ja vien personu 

samainījums ir nozīmīgs tam, kas maldījies, vai, ja maldība attiecas uz kāda personiskām 

spējām un īpašībām, un maldīgi pieņemtā īpašība pēc darījuma rakstura ir svarīga                       

(CL 1450.p.) u.c. ) tā iznīcina visu darījuma spēku, „...jo jāpieņem, ka tas, kas tā maldījies, 

nav nemaz devis darījumam savu piekrišanu un darījums tā tad nemaz nav noticis”                     

(CL 1445. p.). 

Romiešu sabiedrības līguma būtiskā sastāvdaļa – elements, bez kura līgums kā tāds 

nepastāvēja, bija pušu nodoms veidot sabiedrību kopā ar šī nodoma manifestāciju. 

Vienlaicīgi, tika uzsvērts, ka pats būtiskākais ir tieši vienošanās panākšanas fakts un, ka tās 

noslēgšanas tīri formālajiem aspektiem ir vairāk sekundāra nozīme.
47

  

Attiecībā uz sabiedrības līguma formu, zināms, ka līgumu varēja noslēgt ar mantas 

ieguldīšanu, mutvārdos, vai ar ziņneša starpniecību.
48

 Tāpat vienošanās faktu bija iespējams 

dokumentēt rakstveida līgumā 
49

, kā arī apmainoties ar rakstiskām vēstulēm.
50

  

Jebkurā gadījumā rakstiskai formai, acīmredzot bija zināmas priekšrocības. No tiesību 

avotiem noprotams, ka privātā kārtā taisītiem aktiem (t.s. idiochira – gr.), tai skaitā arī aktiem 

attiecībā uz sabiedrības līgumiem, ja vien tie bija rakstiski sastādīti, parasti tika piešķirts 

                                                 
44

 D 50.16.19 Ulpianus libro 11 ad edictum.  
45

 D 44.7.2 pr. Gaius libro tertio institutionum. 
46

 D 44.7.57 Pomponius libro 36 ad Quintum Mucium. 
47

 D 44.7.2.1 Gaius libro tertio institutionum. 
48

 D 17.2.4 pr. Modestinus libro tertio regularum. 
49

 D 44.7.2.1 Gaius libro tertio institutionum. 
50

 D 44.7.2.2 Gaius libro tertio institutionum. 
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publiski taisītu dokumentu statuss (quasi publice scriptas – lat.). Minētais vajadzības 

gadījumā jūtami atviegloja attiecīgā prasījuma celšanas un faktu pierādīšanas iespējas.
51

 

Romiešu aizsākto tradīciju ietekmē arī Latvijas Civillikums pieļauj tiesiska darījuma 

taisītāja gribas izteikumu tai skaitā ar darbībām , kas uzskatāmas par klusējot izdarītu gribas 

izteikumu (t.s. konkludentās darbības) – šīm darbībām jābūt tādām, no kurām var droši 

secināt gribas esamību. Tāpat gribu var izteikt noteikti – ar vārdiem, mutiski vai rakstiski           

(CL 1428.p.) (Papildus jānorāda, ka noteikti gribu var izteikt ar zīmēm, kam ir vārdu nozīme 

(CL 1428.p.) un klusējot, bez konkludentu darbību veikšanas – īpašos gadījumos, kad likums 

tieši pieprasa pārtraukt klusēšanu, lai to neatzītu par piekrišanu (CL 1428.p.; CL 1430.p.).  

Kopumā, tiesiska darījuma formas izvēle atstāta pašu lietas dalībnieku ieskatam, 

izņemot likumā īpaši norādītus gadījumus (CL 1473.p.)  

Runājot tieši par sabiedrības līguma formas regulējumu, – Civillikums to atsevišķi 

nereglamentē, formas izvēli atstājot pašu līgumslēdzēju ziņā (sk. CL 2241.p. – CL 2280.p). 

Tas pats sakāms arī par Komerclikuma, kā speciālā likuma regulējumu attiecībā uz 

sabiedrības līguma formu pilnsabiedrībās/komandītsabiedrībās (sk. KoL 77.p. – KoL 133.p). 

Tādējādi teorētiski šeit, līdzīgi kā Senajā Romā, iespējama sabiedrības līguma noslēgšana, 

piemēram, mutvārdos vai ar mantas ieguldīšanas - konkludentu darbību palīdzību. Tomēr, 

ņemot vērā apstākli, ka saskaņā ar Latvijas Civillikumu darījuma rakstiska forma, atšķirībā no 

romiešu prakses, ir obligāts nosacījums, piemēram, prasības tiesībai uz darījuma pamata            

(CL 1483.p.4)), šāda sabiedrības biedru rīcība diez vai būtu uzskatāma par lietderīgu. Tāpat, 

no lietderības un faktu pierādīšanas viedokļa, būtu novērtējams apstāklis, ka tieši rakstiska 

akta parakstīšana uzskatāma par pierādījumu parakstītāja piekrišanai aktam, ja tā saturs 

parakstītājam bijis zināms un ja viņam tiesiskā darījumā, uz kuru akts attiecas, ir personīga 

interese un ierunas tiesība (CL 1431.p). 

Ja vien pastāvēja šāda vēlme vai vajadzība, romiešu sabiedrības līguma spēkā esamību 

varēja padarīt atkarīgu no kāda nosacījuma izpildes. Romiešu juristi sākotnēji gan esot 

šaubījušies, vai sabiedrību var dibināt, paredzot īpašus noteikumus. Piemēram, vai sabiedrības 

līgumā var paredzēt, ka tas kļūtu biedriem saistošs vienīgi gadījumā, ja kāda persona tiktu 

ievēlēta valsts amatā - kļūtu par konsulu
52

. Visbeidzot imperators Justiniāns, nolūkā, „lai 

                                                 
51

 C 8.17.11 pr. LEO A. ERYTHRIO PP.                                                                                    
52

 Konsuls (consul – lat.) bija augstākā Romas republikas perioda vēlētā amatpersona – maģistrāts              

(magistratus – lat.) ar augstāko militāro (imperium – lat.) un politisko (potestas – lat.) varu. Konsulus ievēlēja 

Romas pilsoņi centūriju komicijos (comitia centuriata – lat.) – tautas sapulcēs, kuras sasauca ņemot vērā pilsoņu 

materiālo stāvokli. 

      (Ik pa pieciem gadiem īpaši ievēletas amatpersonas – cenzori (censores – lat.) veica Romas pilsoņu mantas 

novērtēšanu – cenzēšanu (censere – lat.). Atbilstoši novērtējumam visi pilsoņi tika sadalīti klasēs (classes – lat.) 

pēc materiālā stāvokļa. Ņemot vērā klases turības pakāpi, tai bija savas tiesības un savi pienākumi pret valsti. 

Romas pirmsākumos viens no šādiem pienākumiem bija nepieciešamība izstādīt noteiktu skaitu karaspēka 
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nākotnē nekādas veco laiku šaubas nerastos”, noteica biedru tiesības veidot sabiedrības kā bez 

( pure (lat.) – „tīri”), tā ar nosacījumiem. Jo visādā ziņā esot ņemamas vērā personu vēlmes 

slēgt likumīgus līgumus.
53

   

(Līgumslēdzēju tiesības uz dažādu blakus noteikumu, tai skaitā nosacījumu, ieviešanu 

katrā līgumā saskaņā ar romiešu iedibinātu tradīciju garantē arī Latvijas Civillikums                 

(CL 1548. p.). Ar nosacījumu tiek saprasts tāds blakus noteikums, ar kuru līguma spēks darīts 

atkarīgs no kāda nākoša un nezināma vai vismaz par tādu domājama notikuma (CL 1549. p.). 

Ja ar nosacījumu nosacīts līguma spēka sākums, to dēvē par atliekošu nosacījumu                       

(CL 1551. p.).) 

Romiešu sabiedrība varēja tikt izveidota vai nu nolūkā kopīgi pārvaldīt visu tās 

biedriem piederošo mantu, vai nu kādas specifiskas uzņēmējdarbības veikšanai, kā arī to 

varēja dibināt nolūkā ievākt nodokļus
54

, vai pat uz vienu darījumu.
55

 (Jāpiezīmē, ka arī 

Latvijas Civillikums pieļauj sabiedrības līguma ilguma aprobežošanu ar kādu pārejošu mērķi 

(CL 2242. p.)) 

                                                                                                                                                         
vienību – centūriju (centuria (lat.) – „simts“). Turīgākajām klasēm nācās izstādīt vairāk centūriju, bet, tā kā pa 

centūrījām sanācā arī viena no romiešu tautas sapulcēm – centūriju komicijs, tām bija vairāk balsu pie likumu 

pieņemšanas un amatpersonu vēlēšanās – katrai centūrijai pienācās viena balss no kopējā balsojuma. Vēlāk, kad 

armijas komplektēšanā tika pielietoti jau citi principi, sabiedrības sadalījums klasēs un centūrijās tomēr tika 

saglabāts.)  

      Lai novēstu varas uzurpāciju, konsula amatu ieņēma divas pilnvarās līdzvērtīgas amatpersonas, kas darbojās 

vienlaicīgi. Katrs no abiem konsuliem varēja nobloķēt otra lēmumus („uzlikt veto“ – t.s. intercesijas tiesības). 

Konsulu pilnvaru termiņš – viens gads. Parastajā kārtībā, atkārtota ievēlēšana tika pieļauta ne ātrāk kā pēc desmit 

gadiem. Konsulam bija jābūt vismaz 42 gadus vecam ar iepriekšēju pieredzi zemāka līmeņa vēlētos amatos. 

Sākotnēji konsulu amatos darbojās tikai patrīcieši – Romas pirmiedzīvotāju priviliģēto dzimtu pēcteči, vēlāk 

pastāvēja savdabīga kvotu sistēma – viena no vietām tika rezervēta patrīciešiem, otra piekrita pilsoņu 

pamatmasai – plebejiem.      

      Republikas periodā (509.–27.p.K.) konsula pienākumos ietilpa tautas sapulču un Senāta sasaukšana, 

priekšlikumu un likumprojektu iesniegšana, amatpersonu – maģistrātu vēlēšanu vadīšana u.c. Kara laikā konsuli 

bija Romas augstākie militārie vadītāji, kas organizēja un komandēja karaspēku. Kara laikā konsulu pilnvaras 

bija lielākas, miera laikā – mazākas. Pēc gada konsla amatā, bijušais konsuls varēja tikt iecelts par prokonsulu un 

pārvaldīt kādu no republikas provincēm. 

      Impērijas periodā (pēc. 27.p.K.) konsulu nozīme pakāpeniski mazinājās, līdz konsula amats kļuva par „goda 

amatu“ bez reālas varas tiesībām. Izmainījās arī konsulu ievēlešanas kārtība (vēlēja Senātā, kandidatūras nosauca 

imperators, pilnvaru termiņi vidēji 2 mēn., skaits 190.AD – 25). Vairāk sk.: Lintott, A. (1999) The Constitution 

of the Roman Republic. Oxford, Oxford University Press.  
53

 C 4.37.6 IUST. A. IOHANNI PP. 
54

 Atsevišķos Romas valsts attīstības posmos, valsts kases ieņēmumu nodrošināšanai tika izmantota t.s. nodokļu 

atpirkšanas (tax farming – angl.) metode. Nodokļu iekasēšana un daļēji arī ieņēmumu administrēšana, īpaši 

provincēs, tika uzticēta privātām personām - publicani (lat.) (D 50.16.16), kas šim nolūkam, cita starpā, varēja 

savus spēkus apvienot un noslēgt attiecīgu sabiedrības līgumu. Publicani (lat.) veica no konkrētas ģeogrāfiskas 

teritorijas iekasējamo nodokļu iepriekšēju apmaksu par labu valsts kasei un, pēc tam, centās savus iesaldētos 

līdzekļus ar uzviju atgūt, ievācot nodokļus no teritorijas iedzīvotājiem. Nodokļi tika ievākti gan naudā, gan 

vieglāk pārdodamos naturālos priekšmetos. Tādējādi, lai pasākums būtu ekonomiski pamatots, iedzīvotāju 

faktiski samaksāto nodokļu apjomam bija jānosedz valsts kasei iepriekš samaksātais, ievākšanas izdevumi, 

naturāliju pārdošanas izdevumi un nodokļu ievācēju peļņas procents. Ja valstij iepriekš samaksātā nauda bija 

aizņemta, nācās pieskaitīt arī aizdevuma procentus. Nodokļu atpirkšana tika uzskatīta par visai izdevīgu 

pasākumu un bija diezgan populāra investīcija turīgāko romiešu vidū. Vairāk sk.: Levi, M. (1988) Of Rule and 

Revenue. Berkeley, University of California Press, 71 – 94. 
55

 D 17.2.5. pr. Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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Jebkurā gadījumā bija iespējams izveidot sabiedrību tikai un vienīgi peļņas un 

ekonomisko labumu gūšanai.
56

 Piemēram, zemes īpašnieks varēja apvienoties ar kādu 

investoru – būvuzņēmēju, atļaut tam uzcelt uz savas zemes ēku, pēc tam, pārdot gan zemi, gan 

ēku, iegūtos ieņēmumus savstarpēji sadalot.
57

 Tāpat, romiešu juristi runā par specifiskām 

vergu tirgotāju sabiedrībām – to veidošana esot bijusi diezgan visaptveroša un plaši izplatīta 

parādība.
58

 No tiesību avotiem zināms par sabiedrībām sāls raktuvju kopīgai nomāšanai
59

 un 

jau pieminētājām nodokļu ievācēju sabiedrībām.
60

 

Saskaņā ar Justiniāna Institūcijām, romieši esot paraduši veidot sabiedrību vai nu 

attiecībā uz visu savu mantu, kuru grieķi īpaši apzīmējuši kā χοιυοπραξἰαυ (choifopraxiaf 

[koifopraksiaf] – gr.), vai nu vienam noteiktam saimnieciskam mērķim, kā, piemēram, vergu, 

eļlas, vīna vai graudu pirkšanai un pārdošanai.
61

   

Spēkā esošs sabiedrības līgums varēja tikt noslēgts arī tad, ja pušu rīcībā esošo resursu 

apjomi bija atšķirīgi, „jo bieži vien mazāk turīgais ar savu darbu var kompensēt īpašuma 

trūkumu”
62

 Tādējādi tika pieļauts arī sabiedrības labā veicama darba ieguldījums. „Ir nolemts, 

ka var noslēgt tādu sabiedrības līgumu, kurā viena no pusēm iegulda naudu un otra darbu.”
63

 

(Romiskas izcelsmes nosacījums, kas atļauj sabiedrības biedra darba ieguldīšanu, 

atrodams arī Latvijas Civillikumā, kur blakus biedru ieguldījumiem naudas, lietu un 

prasījumu veidā minēts arī darba ieguldījums. (CL 2243.p)  Tomēr attiecībā uz ieguldījumiem 

moderno korporatīvo veidojumu – sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību –

pamatkapitālos dalībnieku darba ieguldījums ir aizliegts – Komerclikums, kas attiecībā pret 

Civillikumu ir speciālais likums, paredz pamatkapitāla apmaksu ar naudu vai mantisku 

ieguldījumu (KoL 151.p.(1)), savukārt par mantiskā ieguldījuma priekšmetu nevar būt ne 

saistības sniegt pakalpojumus vai veikt darbu, ne paredzamā peļņa vai paredzamā darbība 

sabiedrībā, ne arī paredzamā darba samaksa, honorāri, dividendes un tamlīdzīgi maksājumi, 

ko dibinātājs vai dalībnieks var saņemt no sabiedrības (KoL 153.p.(2)).) 

Cik noprotams, arī romiešu sievietes, gan ar ierobežotām tiesībām, varēja būt 

sabiedrības līgumu dalībnieces. Digestu 16. grāmatas 1. titulā Ad senatus consultum 

Velleianum apskatīts juridisks kāzuss, kad kāda sieviete kopā ar vīrieti, vārdā Titius, aizņemas 

naudu, lai to iztērētu kopēja īpašuma uzturēšanai. Pie tam abi tiek dēvēti par                          

                                                 
56

 D 29.2.45.2 Iulianus libro primo ad Urseium Ferocem.  
57 D 19.5.13.1 Ulpianus libro 30 ad Sabinum. 
58

 D 21.1.44.1 Paulus libro secundo ad edictum aedilium curulium . 
59

 D 28.5.60. (59.) 1 Celsus libro 16 digestorum.  
60

 D 39.4.3.1 Ulpianus libro 55 ad edictum. 
61

 I 3.25 pr. , līdzīga satura doma atrodama arī Gaja Institūcijās, no kurienes tā, acīm redzot, pārņemta – sk. 

Gaius, inst. 3.148. 
62

 D 17.2.5.1 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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 C 4.37.1 DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC AURELIO. 



 

 

 

26 

biedriem – socii (lat.). Turpat tiek norādīts, ka minētā sieviete nekādā gadījumā nevar 

uzņemties sava līdzbiedra saistības un nav uzskatāma par viņa galvinieci
64

 – saskaņā ar 

romiešu legālajiem priekšstatiem sievietes vispār nevarēja būt (intercedere - lat.) citu 

pārstāves, kopparādnieces, saistību pārņēmējas vai galvinieces.
65

  

Pastāvēja zināmi ierobežojumi attiecībā uz sabiedrību dibināšanas mērķiem un 

nolūkiem. Piemēram, sabiedrības līgumu nevarēja slēgt ar mērķi veikt 

dāvinājumu
66

(donationis causa – lat.).
67

 Minētais attiecās arī uz tā saukto mortis causa 

donatio
68

 (lat.) – dāvinājumu nāves gadījumā. Ja puses tomēr noslēdza sabiedrības līgumu ar 

nolūku veikt dāvinājumu mortis causa (lat.), līgums bija atzīstams par spēkā neesošu.
69

 

Netika atļauta sabiedrība starp brīvlaisto
70

 un viņa bijušo saimnieku, ja sabiedrības 

līgums paredzēja brīvības iegūšanu – brīvību kā atlīdzību par sabiedrības izveidi un saimnieka 

un bijušā verga resursu apvienošanu. Šāda sabiedrība tika atzīta par spēkā neesošu
71

 un 

bijušajam saimniekam pret savu kādreizējo vergu nebija nekādu uz sabiedrības līgumu 

pamatotojamu prasījuma tiesību.
72

 

Neviens nevarēja iestāties sabiedrības līgumā tā, lai pēc viņa nāves viņa mantinieks 

automātiski kļūtu par sabiedrības biedru.
73

   

Ja sabiedrības līgumu noslēdza ar viltu
74

 vai nolūkā veikt viltīgas darbības, to uzskatīja 

par spēkā neesošu, jo viltus un blēdīšanās ir pretrunā ar labas ticības
75

 principiem (Societas si 
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 D 16.1.17.2 Africanus libro quarto quaestionum. 
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 D 16.1.1 pr. Paulus libro 30 ad edictum.  
66

 Par dāvinājumu sk. 126. paskaidrojumu 37. lpp. 
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 D 17.2.5.2 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
68

 Par mortis causa donatio (lat.) sk. 138. paskaidrojumu 40. lpp.   
69

 D 39.6.35.5 Paulus libro sexto ad legem Iuliam et Papiam.  
70

 Par brīvlaistā (libertinus – lat.) statusu sk. 20. paskaidrojumu 16. lpp. 
71

 D 38.1.36 Ulpianus libro 11 ad legem Iuliam et Papiam.  
72

 D 44.5.1.7 Ulpianus libro 76  ad edictum.  
73

 D 17.2.35 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
74

 Ar viltu (dolus – lat.) tika saprasta tīša un apzināta maldināšana  –  viltība, blēdība, krāpšana, mahinācija ar 

mērķi otru apmānīt vai piemuļķot, tā, lai piedabūtu viņu rīkoties pretēji savām interesēm (D 4.3.1.2). Piemēram, 

noslēgt neizdevīgu līgumu vai pieņemt maksātnespējīgas personas atstātu mantojumu, pārliecībā, ka tas ir ar 

parādiem neapkrauts. Tika īpaši norādīts, ka šeit domāts viltus ļaunā nolūkā (dolus malus (lat.) – „sliktais 

viltus”), kuru nepieciešams atšķirt no viltus , kas pastrādāts ar labiem nolūkiem (dolus bonus (lat.) – „labais 

viltus”), piemēram, ar mērķi maldināt ienaidnieku vai laupītāju (D.4.3.1.3). Vairāk par viltu sk.: D 4.3 tit. 
75

 Romiešu juristu izstrādātais labas ticības (bona fides – lat.) princips ir uzskatāms ne tik vien par juridisku, bet 

arī par morāli ētisku kategoriju, kura, cita starpā, tiek atzīta par vienu no mūsdienu juridiskās ētikas 

pamatelementiem. Saskaņā ar romiešu juristu priekšstatiem, personas (kontrahenta, lietas valdītāja u.c.) rīcība un 

darbības nedrīkstēja saturēt nekādus viltus (sk. 74. paskaidrojumu) un netaisnības elementus. Turklāt nebija 

svarīgi vai viltus izpaudies kā aktīva darbība, vai kā pasīva atturēšanās no darbības. (sk.: Smith, W. (1875)                 

A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London, 207) 

    Bija svarīgi pierādīt personas pārliecību par to, ka viņas rīcībā tiešām nav viltus vai ļaunprātības elementu. Tā 

piemēram, par lietas labticīgu valdītāju tika uzskatīts tāds, kurš varēja pierādīt, ka tiešām bijis pārliecināts, ka 

viņam un tikai viņam ir vislielākās tiesības uz lietas valdīšanu un ka viņš tiešām nav zinājis, ka iegādājies zagtu 

mantu (I 2.6. pr.; I 2.6.1-2,), bet domājis, ka pērk to no īpašnieka vai no tāda, kam ir tiesības mantu atsavināt – 

personas likumīga pārstāvja vai aizbildņa (viņš ir “bonae fidei emptor” (lat.) – “pircējs labā ticībā”)                           

(D 50.16.109). Zaglis savukārt  uzskatāms par ļaunprātīgu valdītāju, jo neapšaubāmi zina, ka valda mantu, ko 

pats nozadzis. (I 2.6.3). 



 

 

 

27 

dolo malo aut fraudandi causa coita sit, ipso iure nullius momenti est, quia fides bona 

contraria est fraudi et dolo – lat.).
76

 (Tā piemēram, ja kāds nepilngadīgais (minor – lat.)
77

 ar 

viltus palīdzību bija piedabūts noslēgt sabiedrības līgumu, vai pat sabiedrības līgumu 

dāvināšanas nolūkā (donationis causa (lat.) – sk. iepriekš), juridiski šāds līgums neeksistēja.
78

)  

Mūsdienu Latvijas likumdošanā vērojama daļēja atkāpšanās no augšminētā principa – 

saskaņā ar Civillikumu, pieviltajam ir tiesības prasīt darījuma atcelšanu, bet par spēkā neesošu 

to tomēr neuzskata. Darījums nav spēkā neesošs, bet apstrīdams – tas, kas ar viltu piedabūts 

noslēgt darījumu, var prasīt, lai to atceļ. Turklāt ja viltus bijis par iemeslu tikai dažiem 

darījuma noteikumiem, tad pieviltajam ir tiesības prasīt tikai zaudējumu atlīdzību                         

(CL 1461.p.)  

Tika īpaši norādīts, ka visi romiešu sabiedrības līgumus reglamentējošie noteikumi 

attiecas vienīgi uz situācijām, kad sabiedrība veidota cienījamu un likumīgu mērķu 

sasniegšanai, jo, ja tā veidota ar nolūku pārkāpt likumu, sabiedrības līgums būs spēkā neesošs, 

jo esot vispārpieņemts, ka nevarot būt sabiedrības līguma lietās, kas ir apkaunojošas.
79

   

Jebkāda veida noziedzīgi nolūki nozīmēja sabiedrības līguma automātisku spēkā 

neesamību. Tā piemēram, bija noteikts, ka nav iespējama sabiedrība attiecībā uz nāvējošas 

indes kopēju iepirkšanu. Minētais attiecās uz visām vielām, kuras, pat pēc atbilstošu 

papildelementu pievienošanas, nebija padarāmas par lietošanai derīgām. Savukārt, ja indīgās 

vielas bija izmantojamas farmācijā vai pretinžu izgatavošanai paredzētos maisījumos, to 

kopējas iegādes realizēšanai varēja tikt noslēgts sabiedrības līgums.
80

   

Tāpat, par likumīgu un puses legāli saistošu sabiedrību nebija atzīstama personu 

apvienība kopīgai zādzības (furtum – lat.)
81

 pastrādāšanai. Tādējādi zagļu bandas dalībnieki 

nevarēja celt savstarpējus prasījumus par kaut kādu panākto vienošanos neizpildi. Piemēram, 

zagļi nevarēja būt viens otra galvinieki (fideiussores – lat.) attiecībā uz pieķeršanas gadījumā 

piespriestās soda naudas samaksu. Vienošanās par šādu galvojumu (fideiussio – lat.)
82

 bija 

spēkā neesoša un dalībniekus legāli nesaistoša.
83

     

Līdzīgi ja aizbildni (tutor – lat.)
84

 kopā ar citiem līdzaizbildņiem pieķēra aizbilstamā 

mantas izsaimniekošanā, tad piesprietā soda nauda pašam arī bija jānomaksā un no 
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 D 17.2.3.3 Paulus libro 32. ad edictum. 
77

 Minores (lat.) – nepilngadīgie (14 – 25 g. v.) atradās tēva varā (patria potestas – lat.) (sk. 105. paskaidrojumu 

33. lpp.) vai aizgādnībā (cura – lat.) (sk. 570. paskaidrojumu 107. lpp.) un, vai nu vispār nevarēja kārtot 
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 Par zādzību (furtum – lat.) sk. 99. paskaidrojumu 31. lpp. 
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 Par galvojumu (fideiussio – lat.) sk. 332. paskaidrojumu 72. lpp. 
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 D 46.1.70.5 Gaius libro primo de verborum obligationibus.  
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 Par aizbildnību (tutela – lat.) sk 438. paskaidrojumu 87. lpp. 
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līdzdalībniekiem to ne pilnībā, ne daļēji piedzīt nevarēja. Jo lai kādas arī savulaik nebūtu 

bijušas aizbildņu savstarpējās vienošanās, sabiedrības attiecībā uz noziegumu (societas 

maleficiorum – lat.) likums neatzina.
85

   

Bez tam, par nelikumīgām sabiedrībām uzskatīja arī apvienības viltotu pierādījumu 

fabricēšanai, viltus liecinieku piesaistei, testamentu viltošanai, liecinieku uzpirkšanai un 

nepamatotu tiesas procesu izraisīšanai par samaksu.
86

 

Šīs romiešu iedibinātās legālās tradīcijas pilnā mērā atspoguļojas arī Latvijas 

Civillikumā. Tādējādi par tiesiska darījuma priekšmetu nevar būt neatļauta un nepieklājīga 

darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, 

lai apietu likumu. Šāds darījums ir spēkā neesošs. (CL 1415.p) Tāpat Civillikumā norādīts, ka 

 neviens līgums, kas veicina kautko pretlikumīgu, netikumīgu vai negodīgu, nesaista. Ja viena 

puse ar viltu piedabūta šādu līgumu noslēgt, tai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.                   

(CL 1592.p.)  

Nozīmīga vieta romiešu sabiedrības līguma tiesiskajā reglamentācijā bija atvēlēta 

sabiedrības daļu proporcionālā sadalījuma jautājumiem.  

Ja sabiedrības līguma noslēgšanas brīdī katram biedram pienākošos daļu sadalījums 

īpaši atrunāts netika, bija jāpieņem, ka visu biedru daļas ir vienādas.  

Tomēr, biedriem attiecīgi vienojoties, varēja veidoties arī cits daļu sadalījums. Tā 

piemēram, ja tika panākta vienošanās, ka vienam biedram pienākas divas vai trīs daļas no 

sabiedrības, bet otram tikai viena, šāda vienošanās bija spēkā esoša, pieņemot ka viena no 

pusēm ir sabiedrībā ieguldījusi attiecīgi vairāk naudas vai darba, vai pastāv kāds cits dibināts 

iemesls šādam daļu sadalījumam
87

 

Lemšanu par sabiedrības daļu savstarpējo sadalījumu varēja uzticēt arī kādai pušu 

nozīmētai trešajai personai. Turklāt šajā gadījumā, izveidojās visai interesanta legālā situācija. 

Minētās trešās personas lēmums kļuva par obligātu priekšnosacījumu sabiedrības līguma 

pastāvēšanai. Proti, tika īpaši noteikts, ka, ja persona, kurai jālemj par daļu sadalījumu, 

nomirtu, nepaspējusi pieņemt attiecīgo lēmumu, sabiedrības līgums kļūtu spēkā neesošs. Jo 

acīmredzot šeit ir pastāvējis nepārprotams biedru nodoms neveidot citu sabiedrību, kā tikai un 

vienīgi tādu, kuras daļu sadalījumu būtu noteikusi minētā trešā persona.
88

 Protams, ja biedri 

vēlējās savas līgumiskās attiecības turpināt, viņi vienmēr varēja noslēgt jaunu sabiedrības 

līgumu. 
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 D 27.3.1.14 Ulpianus libro 36 ad edictum.  
86 D 48.10.1 pr. Marcianus libro 14 institutionum / D 48.10.20 Hermogenianus libro sexto iuris epitomarum.  
87
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 D 17.2.75 Celsus libro 15. Digestorum. 
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Trešās personas lēmums attiecībā uz daļu sadalījumu bija līgumslēdzējiem obligāts, 

tomēr tam bija jābūt taisnīgam  – tādam, kādu pieņemtu krietns vidusmēra romietis – „labs 

vīrs” (virum bonum – lat.). Netaisnīgu lēmumu varēja nepildīt un to bija iespējams pārsūdzēt 

pamatojoties uz labas ticības principu.    

Minētajā sakarībā Digestu 17. grāmatas 2. titulā Pro socio atrodams romiešu juristu 

dots piemērs, kurā divi biedri veido sabiedrību ar nosacījumu, ka Nerva , biedru kopējais 

draugs, pieņems lēmumu attiecībā uz daļu sadalījumu. Nerva izlemj, ka vienam biedram 

pienākas viena trešdaļa un otram divas trešdaļas no sabiedrības kapitāla. Rodas jautājums, vai 

biedriem obligāti jāpakļaujas Nerva lēmumam, vai, varbūt abi jebkurā gadījumā tomēr ir 

vienlīdzīgi biedri ar vienādu ietekmi sabiedrībā.    

Šādā situācijā esot nepieciešams noskaidrot vai Nerva lēmums ir obligāts jebkurā 

gadījumā, vai, tomēr obligāts būtu tikai tāds lēmums, kādu pieņemtu krietns un godprātīgs 

romietis – „labs vīrs” (virum bonum – lat.). Jo esot divu veidu arbitri, vieni, kuru lēmumam 

jāpakļaujas vienalga, vai tas būtu taisnīgs vai netaisns – arbitri, kuru lēmums ir obligāts, jo 

griešanās pēc šķīrējtiesas palīdzības notikusi ar pušu kopīgu piekrišanu. 

Un esot otra veida arbitri, kuru lēmumu pirms izpildīšanas ir nepieciešamas salīdzināt, 

vai tas atbilst tādam lēmumam, kādu pieņemtu krietns un godprātīgs romietis – „labs vīrs” 

(virum bonum – lat.). Kaut arī lēmumu pieņemošā persona esot šim nolūkam no pusēm īpaši 

izvēlēta, salīdzināšana tomēr esot nepieciešama.
89

 Līdzīgi kā, piemēram, gadījumā, ja pastāvot 

nolūks attiecībā uz nomas līguma slēgšanu 
90

 un tiekot pieprasīts iznomātāja lēmums.
91

 

Konkrētajā gadījumā attiecībā uz sabiedrības daļu sadalījumu, būtu ievērojams krietna 

un godprātīga romieša – „laba vīra” (virum bonum – lat.) spriedums. Jo vairāk tāpēc, ka 

lēmums par prasījumu no sabiedrības līguma ir tāds, kur laba ticība ir iesaistīta.
92

 Tāpēc, ja 

Nerva lēmums ir tik nepareizs, ka tā nepārprotamais netaisnīgums ir acīm redzams, to 

iespējams labot ar spriedumu, kas pamatots uz labu ticību.
93
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 D 17.2.76 Proculus libro quinto epistularum. 
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 Ar nomas (īres) līgumu (locatio conductio (lat.) – „iznomāšana [un] nomāšana”) viena puse – iznomātājs 

(locator – lat.) apņēmās nodot otrai pusei – nomniekam (conductor – lat.) kādas lietas lietošanas tiesības. 

Nomnieks savukārt apņēmās maksāt iznomātājam par lietas lietošanu nomas maksu. Lietošanas tiesības tika 

nodotas uz noteiktu termiņu, pēc kura notecēšanas iznomātā lieta bija atdodama iznomātājam atpakaļ. Līgumu 
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pret to tikpat rūpīgi, kā krietns ģimenes tēvs izturētos pret savu paša mantu. Ja minētais tika ievērots, bet lieta 

tomēr bija nejaušā gadījumā zaudēta, jaunu lietu vietā dot nevajadzēja. Vairāk par nomu (īri) sk.: I 3.24 tit., kā 

arī D 19.2 tit. 
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 D 17.2.77 Paulus libro quarto epistularum. 
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 D 17.2.78 Proculus libro quinto epistularum. 
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 D 17.2.79 Paulus libro quarto quaestionum. 
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Tomēr ja Nerva nolemtu, ka vienai no pusēm jābūt biedram ar vienu tūkstoti daļu un 

otrai no pusēm biedram ar diviem tūkstošiem daļu, tad krietna un godprātīga romieša – „laba 

vīra” (virum bonum – lat.) spriedums būtu tāds pats. Piemēram , ja viens no biedriem būtu 

ieguldījis sabiedrībā vairāk darba, prasmju, aktīvu un naudas kā otrs.
94

 

Ideja par neitrāla eksperta – lietpratēja piesaisti topošās sabiedrības dalībnieku 

iespējamās ietekmes savstarpējā sadalījuma novērtēšanai pazīstama arī mūsdienu Latvijas 

likumdošanā – attiecībā uz dalībnieku mantiskajiem ieguldījumiem kapitālsabiedrību – 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību – pamtkapitālos. Kā zināms, mantisko 

ieguldījumu novērtē un atzinumu par to sniedz persona, kura iekļauta īpašā mantiskā 

ieguldījuma vērtētāju sarakstā. Turklāt par vērtētāju nevar būt novērtējamās mantas īpašnieka 

radinieks līdz trešajai radniecības pakāpei, laulātais un svainis līdz otrajai svainības pakāpei, 

kā arī persona, kura citādi ieinteresēta mantas novērtējumā. Ja, dibinot sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību, mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniedz 5700 euro un 

mantiskie ieguldījumi kopā ir mazāk par pusi no sabiedrības pamatkapitāla, mantisko 

ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var paši dibinātāji. (KoL 154.p. (1),(2)) 

Kopumā ņemot, saskaņā ar vispārēju principu, ja romiešu sabiedrības līgums tika 

noslēgts tā, ka kontrole pār vairumu no sabiedrības daļām faktiski piederēja vienai no pusēm, 

šai kontrolei bija jabūt tādai, kādu realizētu krietns un godprātīgs romietis – „labs vīrs” (virum 

bonum – lat.) un tā bija jārealizē saskaņā ar krietna un godprātīga romieša – „laba vīra” (virum 

bonum – lat.) spriedumiem. Jo sabiedrības biedri varot būt un varot arī nebūt līdzvērtīgi 

partneri, piemēram, kad viens iegulda vairāk darba, uzcītības vai kapitāla.
95

 

Visai interesanti nosacījumi pastāvēja attiecībā uz sabiedrībai nodalāmās mantas 

ieguldīšanas vispārējiem principiem. Sabiedrības biedri arī turpmāk saglabāja savas 

īpašuma tiesības uz ieguldīto mantu. Romiešu jurists Iulianus (Salvius Iulianus, II.gs. m.ē., 

pēdējais zināmais t.s. Sabīniešu juridiskās skolas (Sabiniani – lat.) galva) savā vienpadsmitajā 

Digestu grāmatā šai sakarībā esot norādījis, ka iesaistoties sabiedrībā, neviens nepārstāj būt 

par savas mantas īpašnieku.
96

 Tādējādi tīri juridiski, nekāda īpašuma tiesību pāreja nenotika. 

Sabiedrības biedri vienkārši ķluva par kopīpašniekiem attiecībā uz izveidojušos sabiedrības 

kopējo fondu. 

Interesanti, ka minētajai domai attīstoties, līdz Latvijas Civillikumam tā nonākusi 

nedaudz modificētā veidā – te atrodamais regulējums nosaka, ka, ja vien sabiedrības līgumā 

nav noteikts citādi, atvietojamas un patērējamas lietas uzskatāmas par nodotām biedru 

kopīpašumā, bet neatvietojamas un nepatērējamas lietas – par nodotām lietošanā. (CL 
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95
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 D 19.5.13.1 Ulpianus libro 30 ad Sabinum. 
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2244. p.) Respektīvi, neatvietojamu un nepatērējamu lietu nodošanai biedru kopīpašumā 

nepieciešama īpaša atruna. Jebkurā gadījumā, sabiedrības līguma noslēgšanas rezultātā 

tapušais veidojums nav juridiska persona, un , tātad arī šeit, saskaņā ar romiešu iedibināto 

tradīciju, īpašuma tiesību subjekti ir paši sabiedrības biedri, nevis to izveidotā sabiedrība. Kas 

attiecas uz modernajiem korporatīvajiem veidojumiem – kapitālsabiedrībām (sabiedrībām ar 

ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībām), tad to pamatkapitālos ieguldītās lietas kļūst par 

sabiedrības īpašumu un tādējādi viennozīmīgi varam runāt par īpašuma tiesību pāreju no 

pašiem sabiedrības dalībniekiem uz tiem piederošo juridisko personu. (KoL 151.p.(4)) 

Parastajā gadījumā (par romiešu sabiedrībām ar visas mantas ieguldīšanu sk. zemāk) 

sabiedrības līguma noslēgšana nebūt vēl nenozīmēja jebkuras biedram piederošas mantas, kas 

pēc līguma noteikumiem piekristu sabiedrībai, automātisku kļūšanu par daļu no sabiedrības 

kopējā fonda. Lai manta tiešām kļūtu par sabiedrības kopēju īpašumu, bija nepieciešama 

aktīva darbība no sabiedrības biedru puses. Tā piemēram, ja kāds tika noslēdzis sabiedrības 

līgumu (societatem contraxerit- lat.), un pēc tam kaut ko nopirka – izdarīja pirkumu,
97

 

nopirktā manta piederēja viņam pašam un nevis sabiedrības kopējam fondam. Tomēr šo 

sabiedrības biedru varēja piespiest padarīt pirkumu par kopēju mantu, ceļot pret viņu 

prasījumu no sabiedrības līguma. (Si quis societatem contraxerit, quod emit ipsius fit, non 

commune: sed societatis iudicio cogitur rem communicare. – lat.)
98

 

Nebija atļauts prettiesiski iegūtas mantas ieguldījums – „ienākumi no zādzības
99

 vai 

jebkāda cita likumpārkāpuma nebūtu ieguldāmi sabiedrības kopējā mantā, jo sabiedrība 

attiecībā uz noziegumu ir zemiska un apkaunojoša” 
100
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 Pirkums – pārdevums (emptio et venditio – lat.) bija līgums, ar kuru viena puse – pārdevējs (venditor – lat.) 

uzņemās saistību nodot par samaksu otras puses – pircēja (emtor – lat.) īpašumā  kādu lietu , pircējs savukārt 

uzņemās samaksāt un lietu pieņemt. Līgums bija spēkā ar vienošanās (consensus – lat.) brīdi – laika momentu, 

kad puses panāca vienošanos par pirkuma priekšmetu – lietu (res – lat.) un pirkuma maksu – cenu (pretium –

lat.). Lietas nodošana un attiecīgi samaksa varēja notikt kā tūlītēji, tā arī kaut kad vēlāk – saskaņā ar pušu 

vienošanos par termiņiem. Par līguma būtiskajām sastāvdaļām  tika uzskatītas vienošanās (consensus – lat.), lieta 

(res – lat.) un cena (pretium –lat.). Ja kāda no trim sastāvdaļām iztrūka, līgums nepastāvēja. Vienoties varēja 

mutvārdos, rakstiski, ar vēstulēm, ziņnešiem, zīmēm, arī klusuciešot. Kā vienošanās fakta apstiprinājums kalpoja 

gan rakstveida dokumentu sastādīšana un parakstīšana, gan specifisku darbību izdarīšana – rokasnaudas iemaksa, 

pušu rokasspiediens u.c. Par pirkuma priekšmetu varēja būt jebkādas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, ja 

vien tās nebija izņemtas no civiltiesiskās apgrozības. Pirkuma maksa bija izsakāma naudā – ja puses vienojās par 

citu maiņas ekvivalentu, šādu maiņu par pirkuma līgumu neatzina. Īpašuma tiesības mainījās ar brīdi, kad 

pārdevējs lietu pircējam nodeva, samaksa parasti notika vienlaicīgi ar nodošanu, tomēr, puses varēja vienoties arī 

par citiem maksāšanas termiņiem. Ja tika pānākta vienošanās par pēcmaksu, pārdevējs varēja pretendēt uz 

atbilsošiem kredītprocentiem. Līdz ar vienošanās brīdi, pircējs uzņēmās risku par lietas nejaušu bojāeju – ja lieta 

tika zaudēta nepārvaramas varas apstākļos un pircējs vēl nebija paspējis to pieņemt, viņam nācās uzņemties 

zaudējumu ciešanu. Vairāk par pirkumu -pārdevumu sk.: I 3.23 tit., kā arī D 19.1 tit. 
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 D 17.2.74 Paulus libro 62. ad edictum. 
99

 Ar zādzību (furtum - lat) tika saprasta svešas mantas piesavināšanās un/vai izšķērdēšana bez īpašnieka 

piekrišanas. Tā varēja būt a) atklāta,  nepārprotama ( furtum manifestum – lat.) – vainīgais kopā ar nozagto 

mantu pieķerts nozieguma vietā vai ceļā no tās, b) slēpta ( furtum nec manifestum – lat.)  – vainīgais jau paspējis 

nozieguma vietu atstāt un kopā ar nozagto lietu paslēpties iepriekš sagatavotā slēptuvē. (I 4.1.3) Saskaņā ar 

romiešu tiesību principiem, zādzība sākotnēji bija nevis krimināls pārkāpums, bet gan privāts delikts – 

respektīvi, par tās pastrādāšanu nesekoja publiska vajāšana no valsts varas puses, bet cietušajam bija tiesības 
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Ja divi kopīgi brīvlaistie (colliberti – lat.) 
101

 izveidoja sabiedrību ar nolūku dalīties 

“visos ieguvumos, peļņās un ieņēmumus”, un vēlāk viņu patrons
102

 ar testamentu vienu iecēla 

par mantinieku un otram novēlēja legātu
103

, nevienam no viņiem nebija pienākuma ieguldīt 

saņemto sabiedrības kopējā fondā.
104

 

                                                                                                                                                         
vērsties pret vainīgo tiesā un pieprasīt kompensāciju – par furtum manifestum (lat.) jeb zādzību, kad zaglis 

pieķerts pie nozieguma pastrādāšanas – četrkārtīgā, par furtum nec manifestum (lat.) jeb pie pastrādāšanas 

nepieķertu zādzību – divkāršā apmērā. (I 4.1.5) Tāpat, cietušais varēja zagto mantu no jebkura caur tiesu atprasīt, 

pie tam nebija svarīgi, vai manta atradās pie paša zagļa, vai pie kāda cita prettiesiska valdītāja. (I 4.6.19 (21)) 

Vēlāk, impērijas periodā, zādzību sāka apkarot arī kā  kriminālnodarījumu (sk.piem. D 47. 2. 93 (92)) par kura 

pastrādāšanu bija paredzēta soda nauda par labu valsts kasei (fiscus – lat.), kā arī miesas vai, atsevišķos 

gadījumos, pat nāves sodi. Vairāk par zādzību sk.: I 4.1 tit.; D 47.2 tit., sk. arī: Apsītis, A.; Joksts, O. (2013.) 

Noziedzīgs nodarījums zādzība (furtum) romiešu tiesību kontekstā, Administratīvā un Kriminālā Justīcija., 1 

(62), 7–14, ISSN 1407–2971.  
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 D 17.2.53 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
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 Par brīvlaistajiem jeb libertīniem (libertini – lat.) sk. 20. paskaidrojumu 16. lpp. Atbrīvošanu no verdzības – 

brīvlaišanu jeb manumisiju (manumissio – lat.) varēja veikt galvenokārt tikai pats verga īpašnieks. 

Manumisijas institūtam raksturīgs visai plašs un komplicēts tiesiskais regulējums. Bija pazīstami daudzi un 

dažādi akta realizācijas mehānismi – i) baznīcā, ar krīstīgā priestera starpniecību publiski paziņojot par verga 

atbrīvošanu, ii) ar cermoniālām darbībām valsts amatpersonas – prētora klātbūtnē, kādai saimnieka uzticības 

personai uzliekot vergam zizli un apgalvojot, ka šis cilvēks ir brīvs un, attiecīgi, saimniekam klusciešot piekrītot, 

iii) atbrīvojot vergu saimnieka draugu klatbūtnē, kas kalpo kā akta liecinieki, iv) atbrīvojot ar vēstuli, kurā minēti 

atbrīvojamo vergu vārdi, v) lūdzot valsts amatpersonu – cenzoru ierakstīt vergu Romas pilsoņu sarakstos,                  

vi) brīvlaižot pēc saimnieka nāves ar testamenta vai kāda cita pēdējās gribas rīkojuma palīdzību utt. Vairāk sk.:      

I 1.5 - 6 tit.; D 1.1.4; D 40. 1–9 tit.; C 7.1–15 tit. 
102

 Pēc atbrīvošanas no verdzības starp brīvlaisto (sk. 20. paskaidrojumu 16. lpp.) un viņa bijušo īpašnieku 

izveidojās klienta – patrona attiecības. Patronāžas institūta aizsākumi meklējami senromiešu tradīcijā, kad 

pirmajos gadsimtos pēc pilsētas izveidošanās, dāžādi pilsētā apmetušies ieceļotāji meklēja aizsardzību pie Romas 

pirmiedzīvotāju – patrīciešu (patricini (lat.) – no patres (lat.) – „tēvi”, Romas pirmiedzīvotāju ģimeņu galvas) 

dzimtām (gentes – lat). Šādi palīdzības meklētāji nonāca kādas patrīciešu ģimenes (familia – lat.) pakļautībā un 

aizsardzībā, tika dēvēti par klientiem (clientes – lat.), un viņus pieņēmušās ģimenes galva kļuva par patronu 

(patronus – lat.). Arī uz Romu pārcēlušies vai piespiedu kārtā pārceltie romiešu iekaroto teritoriju iedzīvotāji 

varēja nonākt klienta statusā. Klienta –  patrona attiecības uzlika savstarpējus pienākumus, kaut arī par līgumu 

tās neuzskatīja – saikne bija vairāk morāla rakstura, balstīta uz uzticību (fides – lat.) un „senču paražām” (mos 

maiorum – lat.). Klients sniedza savam patronam dažādus bezmaksas pakalpojumus, patrons savukārt vajadzības 

gadījumā  nodrošināja nepieciešamo atbalstu – īpaši juridiskos jautājumos. Patrons pārstāvēja savu klientu tiesā, 

varēja izsniegt kredītu, palīdzēt noslēgt izdevīgu darījumu vai laulību utt. Klienti bija juridiski brīvi cilvēki, 

tomēr sākotnēji viņu stāvoklis bija tuvs verdzībai, klientiem nebija arī politisko tiesību. Gadsimtu gaitā stāvoklis 

uzlabojās un patrona – klienta situācijā varēja nonākt pat vienam sociālam slānim piederošie. Tādējādi patrons 

varēja sekmēt, piemēram, sava klienta politisko karjeru, savukārt klienti – nodrošināt savam patronam garantētas 

balsis valsts amatpersonu vēlēšanās. Arī no verdzības atbrīvots brīvlaistais kļuva par sava bijušā saimnieka 

klientu, kas nozīmēja pienākumu vajadzības gadījumā sniegt patronam materiālu atbalstu, izdarīt kādus 

bezmaksas pakalpojumus, paldzēt priekšvēlēšanu kampaņā utt. Patrons savukārt centās nodrošināt savam 

brīvlaisajam zināmu labklājibas līmeni vai kā citādi palīdzēt –  klientu labklājība tika uzskatīta par paša patrona 

ietekmes un ekonomiskās varenības apliecinājumu. Vairāk sk.: Saller, R.P. (1984) Personal Patronage in the 

Roman Empire. Cambrige University Press. 
103

 Personas tiesības pašai noteikt, kam pēc nāves nododams tās atstātais īpašums, ir viena no 

fundamentālākajām prīvātīpašuma tiesību garantijām, kā arī ļoti nozīmīgs indivīdu ekonomiskās aktivitātes 

stimulējošs faktors. Senajiem romiešiem minētjiem nolūkiem kalpoja testamenta (testamentum – lat.) institūts. 

Testaments ir pēdējās gribas rīkojums, ar kuru tā sastādītājs – testators (testator –lat.) iecēla vienu vai vairākus 

mantiniekus, lai tie pēc testatora nāves pārņemtu (mantotu) viņa atstāto mantu, mantiskās tiesības, saistības un 

prasības (mantojumu). Testamenta obligāta sastāvdaļa bija mantinieka iecēlums – ja netika tieši nosaukts neviens 

mantinieks, pēdējās gribas rīkojumu par spēkā esošu testamentu neatzina. Vēsturiski pazīstamas dažādas romiešu 

testamenta formas, kā rakstveida, tā mutvārdu. Tomēr par klasisku testamentu tiek uzskatīts rakstveida 

dokuments, kuru parakstījis testators un apzīmogojuši un parakstījuši septiņi pilngadīgi tiesīb un rīcīb spējīgi 

vīriešu kārtas liecinieki. Testamenta sastādīšanai bija jānotiek vienā paņēmienā – bez pārtraukumiem, un 

mantinieka vārdu vajadzēja ierakstīt pašam testatoram vai kādam no lieciniekiem. Pastāvēja zināmi noteikumi 

attiecībā uz liecinieku personībām –  par lieciniekiem nevarēja uzstāties, piemēram, mantinieki vai ar tiem 

saistītas personas utt. Bija svarīgs testamenta sastādīšanas datums – ja persona atstāja vairākus testamentus, 
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Savukārt, ja brīvprātīgs sabiedrības līgums bija noslēgts starp diviem brāļiem, algas un 

citas atlīdzības, ko katrs no viņiem jebkādā veidā ieguva, bija jāiegulda sabiedrības kopējā 

fondā – kaut arī, saskaņā ar vispārējo principu, emancipētajam dēlam nebija pienākuma dot 

savam tēva varā palikušajam brālim to, ko viņš šādas emancipācijas ceļā ieguvis.  

Šis nosacījums tika pamatots ar principu, ka pat ja emancipētais brālis būtu palicis tēva 

varā, viņa saņemtās algas un citas atlīdzības vienalga būtu viņa privāts īpašums
105

 un kā tāds 

saskaņā ar līgumu būtu sabiedrībā ieguldāms.
106

  

                                                                                                                                                         
spēkā stājās hronoloģiskajā ziņā pēdējais, atceļot visus iepriekšējos. Bez tam, kamēr vien testators dzīvoja, viņš 

varēja savu testamentu vienpusējā kārtā atcelt. Saskaņā ar romiešu legālo tradīciju, spēkā esoša testamenta 

esamība plnībā izslēdza t.s. likumiskās mantošanas iespēju – tikai tad, ja testamenta nebija vai tas ar tiesas 

lēmumu tika atzīts par spēkā neesošu, uz mantojumu varēja pretendēt likumdošanā paredzētie mantojuma 

atstājēja radinieki. (Vēsturiski zināmas vairākas romiešu likumiskās mantošanas sistēmas, ar dažādām, pēc 

radniecības prioritātes noteiktām mantinieku grupām). Attīstītās romiešu tiesības gan paredzēja  t.s. tuvo 

radinieku obligāto daļu (portio debita – lat.) – lejupējiem un augšupējiem radiniekiem (sk. 479. paskaidrojumu 

93. lpp.) un atsevišķos gadījumos arī brāļiem un māsām, ja vein nebija dibināta pamata tos no mantošanas 

atstumt (exheredatio – lat.), pienācās daļa no viņiem likumiski piekrītošā mantojuma (1/3 ja bija 4 vai mazāk 

neatraidāmie mantinieki, ½ ja bija 5 un vairāk  neatraidāmie mantinieki, sk.: N 18 cap.1) – daļa no tās mantas, 

kuru viņi saņemtu, ja testamenta nebūtu. Tuvie radinieki bija testamentā nosaucami un ieceļami par 

testamentārajiem mantiniekiem vismaz minētās obligātās daļas apmērā (N 115 cap. 3 -5). 

Vairāk sk: I 2.10 tit., I 2.17 tit., D 28.1 tit., D 29.3 tit., D 35.1 tit., C 6.23 tit. 

      Bez obligātā  elementa – mantinieka iecēluma, testaments varēja saturēt arī citus pēdējās gribas rīkojumus – 

par vergu atbrīvošanu (sk. 101. paskaidrojumu 32. lpp.), aizbildņu iecelšanu (sk. 438. paskaidrojumu 87. lpp.), 

arī par legātu piešķiršanu. 

     Legāts (legatum – lat.) ir ieturējums no mantojuma (D 30.116.pr.), kas saskaņā ar testatora gribu 

testamentārajam mantiniekam jāizņem no viņam novēlētā mantojuma masas un jānodod trešajai                       

personai – legatārijam (legatarius – lat.). Legāta priekšmets varēja būt noteikta naudas summa, kādas tiesības 

vai atsevišķa lieta (res singulae – lat.). Ja mantinieks  pēc mantojuma pieņemšanas  legāta priekšmetu 

legatārijam labprātīgi neizdeva, to varēja atprasīt ar tiesas starpniecību. Legātu (legatum – lat.) varēja novēlēt 

tikai ar testamentu un tikai pēc paša mantinieka iecelšanas. Legatārijs ir vienīgi labumu saņēmējs un, atšķirībā no 

paša mantinieka, neatbil par mantojumam uzkrautajiem parādiem. Brīva no legātiem bija atstājama vismaz ¼ 

daļa no mantojuma. Vairāk sk: I 2.20 tit.; D 30.; D 31.; D 32.; D 37.5 tit.; C 6.37 tit.; C 6.43 tit. 
104

 D 17.2.71.1 Paulus libro tertio epitomarum Alfeni digestorum. 
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 Emancipācija (emancipatio – lat.) bija juridisks akts personas atbrīvošanai no t.s. tēva varas (patria 

potestas-lat).  

       Saskaņā ar romiešu tiesiskajiem priekšstatiem, visas personas dalījās divās kategorijās: I)“Personas ar savām 

tiesībām” (personae sui iuris – lat.), kas varēja realizēt savas tiesības pašas, bez citu starpniecības. II) „Personas 

ar cita tiesībām” (personae alieni iuris – lat.) jeb kāda varai pakļautas personas, kuru tiesības bija realizējamas ar 

citu personu starpniecību. Minētais attiecās galvenokārt uz kārtību romiešu patriarhālajā ģimenē (familia – lat.), 

kur ģimenes galvas – tēva (paterfamilias – lat.), kas bija “persona ar savām tiesībām”, specifiskajā                 

tēva varā (patria potestas – lat.) atradās pārējie ģimenes locekļi – ”personas ar cita tiesībām” (sk. arī 479. 

paskaidrojumu par agnāciju (agnatio –lat.) 93. lpp). Tādējādi tika ierobežota tēva varā esošo rīcībspēja attiecībā 

uz iespējām kārtot mantiskos darījumus, slēgt laulību un dibināt ģimeni – tas bija darāms ar ģimenes tēva 

piekrišanu un starpniecību – pārstāvību. Saskaņā ar vispārējo principu, ģimenes tēvam piederēja gandrīz absolūta 

vara pār pārējiem ģimenes locekļiem, viņš bija visas ģimenes mantas īpašnieks un nesa atbildību par visiem 

savas ģimenes noslēgtajiem darījumiem.  

       Paskaidrojamā situācija attiecas uz izņēmumu no minētā vispārējā principa. Respektīvi,             

paterfamilias (lat.) dēlam (filius familias – lat.) varēja piederēt sava atsevišķa manta, ja to veidoja 

militārajā dienestā (peculium castrense (lat.), sk.: D 14.6.2; D 49.17 tit.; C 1.3.tit.; C 12.30. tit.; C 12.36) vai 

valsts dienestā (peculium quasi castrense (lat.) sk: C 3.28.37) nopelnītais. Līdzīgi noteikumi pastāvēja attiecībā 

uz mantu, kuru dēls vai meita bija mantojuši no savas mātes (bona materna (lat.), sk.: C 6.60 tit.) un kuru tēvs 

savas dzīves laikā varēja tikai pārvaldīt, kā arī atiecībā uz mantu, kuru bērni bija saņēmuši kā dāvinājumu vai 

mantojumu no trešajām personām, ar nosacījumu, ka manta nonāks tieši bērnu īpašumā (sk.: N 117. cap.1). 

       Pēc romiešu agrīnajiem tiesiskajiem priekšstatiem, tēva vara izbeidzās tikai ar paterfamilias (lat.) nāvi vai 

tiesībspējas apjoma samazināšanos (sk. 548. paskaidrojumu 103. lpp.) Tad pārējie ģimenes locekļi kļuva par 

“personām ar savām tiesībām” (personae sui iuris – lat.) un uz likumiskās mantošanas tiesību pamata varēja 

savstarpēji sadalīt ģimenes mantu. Pie tam, ja starp palikušajiem bija mazgadīgi vīrieši un sievietes, tie nonāca 
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Ja sabiedrībā ieguldītā manta gāja zudumā, situācijas tālākā attīstība bija atkarīga 

no biedru sākotnējiem nolūkiem un mērķiem sabiedrību veidojot, kā arī no zaudējuma 

piedzīvošanas laika.  

Romiešu juristiem šeit bija visai pragmātiska pieeja. Ja sabiedrības izveides mērķis 

bija, piemēram, biedru mantas apvienošana nolūkā šādi palielināt atsevišķo daļu vērtību un 

pēc tam tās izdevīgāk pārdot jau kā kopēju mantas masu, tad, gadījumā kad kāda biedra 

ieguldītā daļa tika zaudēta, sabiedrības līgums izbeidzās. Turpretim, ja sabiedrības izveides 

mērķis bija nevis apvienotās mantas pārdošana, bet gan kopēja apsaimniekošana, atsevišķas 

daļas zaudējums līguma darbību neizbeidza.  

Šo jautājumu esot apspriedis jurists Celsus (P.Iuventius Celsus, II.gs.m.ē. sākums)  

savā Septītajā Digestu Grāmatā, atbildot uz kāda Cornelius Felix vēstuli. Vēstulē esot bijusi 

aprakstīta situācija, kad vienam no sabiedrības līguma dalībniekiem pieder trīs zirgi, otram 

viens. Zirgi tiek apvienoti vienā iejūga komandā nolūkā tos izdevīgāk pārdot, ienākumus pēc 

tam sadalot proporcionāli katra biedra ieguldījumam – vienam ¾, otram ¼. Diemžēl, viena 

biedra ieguldītais zirgs nomirst, pirms biedri paspējuši apvienoto četrjūgu pārdot.  

Celsus savā atbildē esot norādījis, ka šādā situācijā sabiedrības līgums beidz eksistēt 

un biedru uzņemtās saistības izbeidzas – „nekāda daļa no zirgiem nav ieguldīta”, jo 

sabiedrības līguma nolūks nesot bijis veidot četru zirgu komandu, bet gan pārdot vienu zirgu. 

Savukārt, ja pušu nolūks būtu bijis četru zirgu komandas veidošana un tās kopīga  

pārvaldīšana, un vienam no biedriem būtu bijis paredzēts saņemt trīs ceturtdaļas no 

ieguvumiem un otram vienu ceturtdaļu no ieguvumiem, tad sabiedrība saglabātos arī pēc 

viena zirga zaudēšanas.
107

   

Attiecībā uz mantas bojāejas laiku, bija svarīgi, vai tā notikusi pirms vai pēc mantas 

faktiskās ieguldīšanas sabiedrībā. Ja viena biedra ieguldītā manta tika zaudēta jau pēc 

ieguldīšanas, zaudējumi bija jācieš visiem biedriem solidāri, ja pirms – zaudējumus cieta tikai 

neveiksmīgais biedrs.  

Jau pieminētais Celsus šajā sakarībā esot analizējis situāciju, kurā sabiedrības biedri 

ieguldījuši sabiedrībā preču iegādei domātu naudu un šī nauda zaudēta.  

                                                                                                                                                         
aizbildnībā (tutela – lat.) ( par aizbildnību sk. 438. paskaidrojumu 87. lpp.) Vairāk par tēva varu sk.:                  

Gaius, inst 1.48. un turpm., I 1.8.-9 tit., C 8.46 tit. 

      Ar emancipācijas aktu, paterfamilias (lat.) varēja kādu no saviem dēliem vai meitām no tēva varas 

labprātīgi atbrīvot. Sākotnēji emancipācija tika realizēta kā dēla trīsreizēja pārdošana verdzībā kādai tēva 

uzticības personai kas attiecīgi trīs reizes dēlu no verdzības atbrīvoja. (sk. 101. paskaidrojumu 32. lpp.) Divas 

pirmās reizes dēls tēva varā atgriezās, līdz ar trešo atbrīvošanu, varēja kļūt par „personu ar savām tiesībām”.  

(sk.: Gaius, inst. 1. 132) Vēlāku laiku normas pieļāva emancipāciju, paužot tēva gribu kompetenta valsts ierēdņa 

klātbūtnē. Vairāk par emancipāciju sk.: D 1.7 tit., C 4.13 tit. C 8.48 tit. 
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 D 17.2.52.8 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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 D 17.2.58 pr. Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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Jautājumā par to, kam būtu jāuzņemas riski par zaudējumiem, Celsus esot norādījis, 

ka, ja nauda zaudēta pēc tam, kad jau ieguldīta sabiedrības fondā, kas nekādi nevarētu notikt, 

ja sabiedrība nebūtu faktiski izveidota, zaudējumi jācieš abām pusēm – gluži tāpat, kā 

gadījumā, kad nauda tiktu zaudēta to pārvietojot uz kādu attālu vietu nolūkā iepirkt preces. 

Turpretim, ja nauda tiek zaudēta pirms tā ieguldīta sabiedrības kopējā fondā, kaut arī jau pēc 

tam, kad attiecīgais biedrs paredzējis to šādam nolūkam izlietot, viņš uz šāda pamata neko no 

sabiedrības atgūt nevar, jo zuduma brīdī nauda vēl nepiederēja sabiedrībai.
108

 

Tāpat, no sabiedrības nebija iespējams atgūt to, ko tās biedri bija zaudējuši sakarā ar 

savu neētisku rīcību – to, ko sabiedrības biedrs zaudēja azartspēlēs (alea – lat.) vai laulības 

pārkāpšanas rezultātā, no sabiedrības piedzīt nevarēja. 

Savukārt to, ko biedrs zaudēja dēļ pārējo biedru rīcības ļaunā nolūkā (dolo – lat.)
109

, 

viņš varēja no saviem biedriem piedzīt.
110

 

Jāpiezīmē, ka romiešu legālajai tradīcijai raksturīgā skeptiski negatīvā attieksme pret 

azartspēļu saistībām pārmantota arī Latvijas civiltiesībās. Kā zināms, Civillikums nosaka, ka 

ne no spēles, ne no derībām saistības neizceļas (CL 2283.p.) un, ka aizdevumu, ko kāds devis 

apzināti spēlei vai derībām, nevar piedzīt tiesas ceļā (CL 2284.p.). 

Kā jau tika minēts, prettiesiski iegūtas mantas ieguldījumi bija aizliegti, tomēr 

varēja gadīties situācijas, kad prettiesiski iegūta manta tīši vai netīši nonāca sabiedrības 

kopējā fondā. Arī te vērojama visai pragmātiska pieeja. Tika pieņemts, ka ja šādā ceļā iegūts 

īpašums ir kļuvis par sabiedrības kopējās mantas daļu, tas uzskatāms par biedru kopēju 

ieguvumu (commune erit lucrum – lat.).
111

 Turklāt apstāklis, ka kāda biedra ieguldītā manta 

izrādījās iegūta prettiesiskā ceļā, nebūt nedeva viņam automātiskas tiesības to no sabiedrības 

izņemt. To varēja darīt tikai tad, ja pret attiecīgo biedru tika celta prasība par piesavinātās 

mantas atdošanu. Respektīvi, aiz tā iemesla, ka biedrs ieguldījis sabiedrības kopmantā 

ienākumus no nozieguma, viņš tos atgūt nevarēja, izņemot gadījumu, kad minētais biedrs bija 

piespiests tos izdot ar tiesas spriedumu.
112

 

Savukārt, ja šāda prasība tiešām tika celta, t.i. puse, kas veikusi nelikumīgo darbību, 

tika iesūdzēta, viņu varēja piespiest izdot vai nu vienīgi nelikumīgi piesavināto, vai arī izdot 

nelikumīgi piesavināto kopā ar papildus soda samaksu.   

Ja pārējie biedri neko nezināja par to, ka sabiedrībā ieguldīta prettiesiski iegūta manta, 

vainīgā puse bija spiesta izdot piesavināto īpašumu viena pati. 
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Ja pārējie biedri zināja par šādu prettiesiskuma faktu, arī viņiem bija jāmaksā sods, jo 

esot taisnīgi, ka tam kas piedalās peļņā, ir jādalās arī zaudējumos.
113

   

Turklāt te nebija nozīmes, vai biedrs bija spiests izdot zādzības
114

 rezultātā iegūto 

mantu laikā, kad sabiedrības līgums vēl darbojās, vai arī jau pēc tā darbības izbeigšanas. (Šāds 

pat noteikums esot attiecināts uz visiem prasījumiem, kas izrietējuši no apkaunojošas rīcības – 

kā, piemēram, par prettiesisku darbību, laupīšanu, vergu samaitāšanu un līdzīgiem 

(iniuriarum, vi bonorum raptorum, servi corrupti et similibus – lat.)
115

, tāpat tas attiecināts uz 

visiem naudas sodiem, kas piemēroti par noziegumu izdarīšanu.
116

) 

Un visam pāri nepieciešams piezīmēt, ka romiešu jurists Pomponius (Sextus 

Pomponius, II.gs.m.ē. vidus) esot īpaši norādījis –  augšminētie noteikumi attiecināmi vienīgi 

uz situāciju, kad sabiedrība veidota cienījamu un likumīgu mērķu sasniegšanai, jo, ja tā 

veidota nolūkā pārkāpt likumu, sabiedrības līgums būs spēkā neesošs, jo ir vispārpieņemts, ka 

nevar būt sabiedrības līguma lietās, kas ir apkaunojošas.
117

  

Ja sabiedrības līgums paredzēja visas biedriem piederošās mantas ieguldīšanu, 

šādam gadījumam bija izstrādāti īpaši nosacījumi.  

Ja tika noslēgts sabiedrības līgums, ieguldot visu dalībniekiem piederošo mantu, līdz 

ar sabiedrības izveidi, visa biedru manta pienācās visiem biedriem kopīgi.
118
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 D 17.2.55 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
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 Par zādzību sk. 99. paskaidrojumu 31. lpp. 
115

 Ar prettiesisku darbību (iniuria – lat.) tika saprasta dažādu pazemojošu pārestību nodarīšana – kāda sišana 

ar dūrēm vai nūju, pēršana ar pletni, publiska apsaukāšana, īpašuma atņemšana, nepamatoti apgalvojot, ka 

cietušais ir vainīgajam parādā, aizvainojošu vārsmu vai muzikālu darbu sacerēšana un pavairošana, 

iepriekšminēto darbību veicināšana, uzmākšanās precētām sievietēm vai mazgadīgajiem u.c. līdzīgas darbības. 

Iniuria varēja tikt sodīta gan kā krimināls pārkāpums, gan kā privāts delikts. Kompensācijas apmērs bija 

novērtējams individuāli, ņemot vērā lietas apstākļus. Vairāk par Iniuria sk.: I 4.4 tit. 

      Laupīšana (rapina – lat.) nozīmēja svešas mantas atņemšanu – piesavināšanos ar spēka palīdzību 

(„Nekaunīga zādzība”). Arī laupīšana sākotnēji bija privāts delikts (sk. 99. paskaidrojumu par zādzību), 

kompensācijas apmērs – trīskārtīga mantas vērtība, neatkarīgi no tā, vai vainīgais ir vai nav pieķerts nozieguma 

vietā. Bez tam, līdzīgi kā gadījumā ar zādzību, cietušajam bija tiesības atgūt arī pašu nolaupīto mantu. Vairāk par 

laupīšanu sk.: I. 4.2 tit.  

     Par vergu samaitāšanu (servo corrupto – lat.) uzskatīja darbības, kuru rezultātā tika apdraudēta vergu 

īpašnieka kontrole pār viņa vergiem – ja kāda persona deva patvērumu citam piedrošam vīriešu vai sieviešu 

kārtas vergam, vai ļaunprātīgi, ar viltu pavedināja vergu vai verdzeni uz darbībām, kas samazināja viņa vai viņas 

ekonomisko vērtību, pret šo personu varēja celt prasījumu actio servi corrupti (lat.). Kā sankcija tika paredzēta 

kompensācija divkāršas īpašuma vērtības apmērā (D 11.3 pr.) Novērtējot prasījuma apjomu, bija ņemama vērā 

sākotnējā vērtība pirms „samaitājošo” darbību uzsākšanas (D 11.3.6). Par nepieļaujamām darbībām uzskatīja 

verga slēpšanu, pavedināšanu uz bēgšanu, pavedināšanu uz pretiesisku darbību pastrādāšanu (iniuria – lat.), 

pavedināšanu uz zagšanu, pavedināšanu uz netiklību, pavedināšanu uz klaiņošanu, pavedināšanu uz pievēršanos 

maģijai un burvestībām, pavedināšanu uz dumpīgu uzvedību, pavedināšanu uz grāmatvedības datu sagrozīšanu, 

viltošanu vai vergam uzticētās grāmatvedības padarīšanu par nesaprotamu (ja vergs veda sava saimnieka lietas) 

u.c. (D 11.3.2–5) Lai varētu saņemt kompensāciju, cietušajam bija jāpierāda, ka atbildētājs nodarījis viņam tīšu 

kaitējumu rīkojoties ļaunā un viltīgā nolūkā (dolo malo – lat.). Ja atbildētājs, varēja pierādīt, ka ļaunu nolūku nav 

bijis, bet viņš rīkojies tikai, piemēram, aiz žēlastības vai joka pēc, atbildību prasīt nevarēja. Vairāk sk.:                            

D 11.3 tit.; C 6.2 tit., sk.arī 510. paskaidrojumu 97. lpp. 
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Turklāt pat ja konkrētas mantas ieguldīšana tīri tehniski vēl nebija notikusi, tika 

pieņemts, ka puse tās ieguldīšanai ir klusu ciešot piekritusi.
119

 Papildus akcepts no attiecīgā 

biedra vairs nebija vajadzīgs. Vienīgais izņēmums no šī universālā principa – biedram, kurš 

sabiedrībā ieguldīja visu savu mantu, nebija pienākuma ieguldīt to mantu, kura iegūta ar 

prettiesiskiem līdzekļiem.
120

 

Esošie pušu parādi saglabājās, savukārt prasības tiesības pret atsevišķo biedru 

parādniekiem tika nodotas sabiedrībai.
121

 Zināms izņēmums darbojās attiecībā uz lietām, 

kuras bija biedriem (sociis omnium bonorum – lat.) nodotas kā rokas ķīla (pignus – lat.)
122

 – ja 

šādu ķīlas priekšmetu nozaga
123

, prasījumu par zādzību varēja celt tikai tas biedrs, kurš bija 

lietu ķīlā pieņēmis.
124

   

Visi biedriem piekrītošie mantojumi, legāti,
125

 dāvinājumi
126

 un citi jebkādā veidā 

iegūtie īpašumi tika iegūti kopīgi.
127

 Respektīvi, ja personas veidoja sabiedrību ar visas 
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 D 17.2.2 Gaius libro decimo ad edictum provinciale. 
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 D 17.2.52. 17 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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 D 17.2.3 pr. Paulus libro 32. ad edictum. 
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 Rokas ķīla (pignus –  lat.) – termins apzīmē gan konkrētu lietu, ko parādnieks nodevis kreditoram kā kādas 

saistības lietisku nodrošinājumu, gan arī atbilstošo līgumu, sasaņā ar kuru nodrošinājums dots. Nosaukums cēlies 

no vārda pugnus (lat.) – „dūre”, jo ķīlas priekšmeta nodošana notika „ar roku”(D 50.16.238.1) Pignus (lat.) 

līgums bija reālkontrakts – stājās spēkā ar brīdi, kad ķīlas priekšmets tika nodots ķīļas ņēmējam (I 3.14.4). Rokas 

ķīla paredzēja ķīlas priekšmeta nodošanu kreditora valdījumā (par valdījumu (possessio - lat.) sk. 176. 

paskaidrojumu 48. lpp.), bet ne īpašumā (D 13.7.35.1). Kreditors bija tiesīgs lietu valdīt līdz pat brīdim, kamēr 

nodrošinātā saistība netika pilnībā izpildīta. Ja saistību neizpildīja, kreditors varēja ķīlas priekšmetu pārdot un 

tādējādi atgūt viņam nesamaksāto parāda summu. Kreditora valdījuma tiesības aizsargāja interdikti (interdictum 

(lat.) - prētoru (sk. 704. paskaidrojumu 135. lpp.) rīkojumi, kas izdoti balstoties uz to administratīvās varas 

tiesībām – sk. I 4.15 tit.) par valdījumu aizsardzību. Kreditoram nebija tiesību uz lietas nestajiem augļiem              

(dabiskajiem un civilajiem augļiem, rentēm u.c.) ja vien netika īpaši nolīgts, ka viņš tos var paturēt kā procentus 

par nodrošināto saistību. Tāpat kreditors nedrīkstēja lietu izmantot savām vajadzīmām – „...kreditors, kurš lieto 

viņam nodoto rokas ķīlu, ... pastrādā zādzību” ( I 4.1.6.) Kad parādnieks bija nodrošināto saistību izpildījis vai 

parāds vairs neeksistēja (piem., gadījumā, kad kreditora, saskaņā ar pušu vienošanos, paturēto augļu vērtība 

pārsniedza gan saistības pamatsummas, gan atrunāto procetu kopējo vērtību), parādnieks varēja kreditoru 

iesūdzēt, prasot ķīlas priekšmeta atdošanu. Minētajam nolūkam kalpoja īpašs prasījums – actio pigneraticia (lat.) 

(par prasījuma institūtu sk. 117. –119. lpp.). Šo pašu prasījumu varēja celt pret kreditoru, kura vainas dēļ ieķīlātā 

lieta gāja zudumā vai kļuva mazvērtīgāka. Kreditoram savukārt bija tiesības celt pret parādnieku prasījumu actio 

pigneraticia contraria (lat.) par ieķīlātās lietas nodarītajiem bojājumiem, ja tie izcelās dēļ parādnieka vainas 

(culpa – lat.) (par civiltiesiskās vainas gradāciju sk. 377. paskaidrojumu 79. lpp.), kā arī par lietas uzturēšanai 

taisītajiem nepieciešamajiem izdevumiem (impensae necessariae (lat.) – izdevumiem, bez kuriem lieta ietu 

zudumā, piem. izdevumi dzīvnieku barībai u.c.). ( Par actio pigneraticia (lat.) un actio pigneraticia contraria 

(lat.) sk. D 13.7 tit.). Rokas ķīla (pignus – lat.) atšķirās no diviem pārējiem romiešu ķīlu veidiem – fiducia (lat.), 

kas paredzēja ieķīlātās lietas nodošanu kreditora īpašumā, un hipotēkas (hypotheca – lat.), kas vispār neparedzēja 

lietas nodošanu kreditoram. Vairāk sk. D 13.7 tit.; D 20.1-6 tit.; C 8.13-32 tit., kā arī Berger, A. (1953/1991) 

Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia, The American Philosophical Society, 630. 
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 Dāvinājums (donatio – lat.) bija līgums, ar kuru viena puse – dāvinātājs (donator – lat.) bez atlīdzības 
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ieguva tiesības prasīt dāvinājuma izpildījumu ar tiesas starpniecību. Romieši pazina vairākus dāvinājuma 

paveidus: a) Dāvinājumu, kas izdarīts tikai un vienīgi aiz vēlmes izrādīt pret apdāvināto augstsirdību un devību 

(liberalitatem et munificentiam – lat.). Šāda dāvinājuma objekts nonāca apdāvinātā īpašumā bez kādiem 

nosacījumiem un ne pie kādiem apstāķliem nebija atpakaļ atprasāms – t.s. īstenais dāvinājums (…proprie 
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mantas ieguldīšanu, tad tas attiecās arī uz jebkādu nākotnē iegūstamu mantu. Tādējādi 

mantojums vai citi labumi, kas tā vai citādi piekristu jebkuram no biedriem, bija ieguldāmi 

sabiedrības kopējā fondā.
128

 

(Minētajā sakarībā tika aktualizēts arī kāds tīri terminoloģisks jautājums, proti, ko 

saprast ar apzīmējumu “likumīgs mantojums” (iusta hereditas –  lat.)? Ja kādam no biedriem 

piekritis „likumīgs mantojums” (iusta hereditas – lat.) , kas būtu kopīgi pārvaldāms, vai šeit 

domājams mantojums, kas piekritis saskaņā ar likumu, vai mantojums, kas novēlēts saskaņā 

ar testamentu? Esot jāpieņem , ka šajā gadījumā drīzāk domājams mantojums pēc likuma (Et 

probabilius est ad legitimam hereditatem tantum hoc pertinere – lat.).
129

) 

Dalība sabiedrības līgumā ar visas mantas ieguldīšanu (omnium bonorum – lat.) tomēr 

neliedza biedram tiesības brīvi izvēlēties savus testamentāros mantiniekus.
130

      

Ja sabiedrības ar visas mantas ieguldīšanu biedri bija brāļi, kas apsaimniekoja sava 

tēva atstāto mantojumu, un viens no brāļiem viens pats nokārtoja no mirušā tēva mantotu 

parādu par labu valstij (rei publicae debita – lat.), viņš varēja piedzīt kompensāciju 

proporcionāli pārējiem brāļiem piekritušajām mantojuma daļām. Savukārt, ja starp brāļiem 

nebija sabiedrības līguma ar visas mantas ieguldīšanu, bet tie apsaimniekoja mantojumu kā 

vienkārši kopīpašnieki, šādu kompensāciju no līdzmantiniekiem piedzīt nevarēja.
131

 

Bija ņemamas vērā sabiedrības biedru bērnu intereses – ja personas izveidoja 

sabiedrību ieguldot visu savu mantu, tas nozīmēja, ka lai kas arī tiktu iztērēts vai iegūts, tas 

kļūtu par viņu kopīgu peļņu vai izdevumiem. Tādējādi, jebkādas summas, kuras tika iztērētas 

par labu biedru bērniem, bija iekasējamas no visiem biedriem.
132

  

Sabiedrība ar visas mantas ieguldīšanu atbildēja biedram par tam nodarītajiem 

kaitējumiem un bojājumiem. Romiešu jurists Neratius (Priscus Neratius II.gs.m.ē. pirmā 

puse) esot teicis, ka ja kāds ir biedrs, kas apņēmies ieguldīt sabiedrībā visu savu mantu 

(socium universa – lat.), tad viņam visa sava manta sabiedrības kopējā fondā arī jāiegulda 

(omnium bonorum socius sit – lat.), un, tādējādi viņš rēķinās, ka sabiedrība būs atbildīga 

                                                                                                                                                         
donation appellatur (lat.) – “…pareizi saukt par dāvinājumu”). b)Dāvinājums, kas izdarīts ar nosacījumu, ka 

dāvinājuma objekts kļūs par apdāvinātā īpašumu tikai pie kādu noteiktu apstākļu iestāšanās (donatio sub 

condicione – lat.). c) Dāvinājums, kas izdarīts ar nosacījumu, ka pie noteiktu apstākļu iestāšanās vai 

neiestāšanās, dāvinātājs būs tiesīgs dāvinājuma objektu saņemt no apdāvinātā atpakaļ. (D 39.5.1 pr.) Atsevišķos 

gadījumos bija iespējama dāvinājuma atsaukšana apdāvinātā nepateicības dēļ (I 2.7.2) Dāvinājums varēja tikt 

realizēts kā dāvinājuma objekta tieša nodošana apdāvinātajam, kā solījums apdāvinātajam ko samaksāt vai 

piegādāt, kā kādu īpašu darbību veikšana apdāvinātajam par labu, kā servitūta nodbināšana par labu 

apdāvinātajam, kā apdāvinātā pārāda dzēšana – ja dāvinātājs bijis apdāvinātā kreditors u.c. Vairāk par 

dāvinājumu sk.: D 39.5 tit., kā arī I 2.7 tit. 
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 D 17.2.3.1 Paulus libro 32. ad edictum. 
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 D 17.2.73 pr. Ulpianus libro primo responsorum. 
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 D 17.2.3.2 Paulus libro 32. ad edictum. 
130

 C 6.22.1 pr. GORD. A. PETRONIO MIL. 
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 D 10.2.39.3 Scaevola libro primo responsorum.  
132

 D 17.2.73.1 Ulpianus libro primo responsorum. 
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saskaņā ar Akvilija likumu
133

 par jebkuru viņam nodarītu mantisku kaitējumu, un tāpat būs 

atbildīga par katru viņam vai viņa dēlam nodarītu personiska rakstura pārestību 
134

 

Savukārt jautājumā par to vai sabiedrību var piespiest samaksāt kādu atsevišķam 

biedram piespriestu sodu, pastāvēja diskusijas. Romiešu senie, pirmsklasiskā perioda juristi 

esot diskutējuši (veteres tractatur – lat.) – vai biedrs, kurš visu savu mantu ieguldījis 

sabiedrībā un pēc tam ticis notiesāts par prettiesiskas darbības izdarīšanu (iniuriarum 

actionem damnatus – lat.), var likumīgi piespiest sabiedrību izpildīt spriedumu viņa vietā 

(resp. samaksāt).  

Atilicinus (~I.gs. m.ē. vidus), Sabinus (Massurius Sabinus, I.gs. m.ē. sākums, t.s. 

Sabīniešu juridiskās skolas (Sabiniani –lat.) galva) un Cassius (Gaius Cassius Longinus, I.gs. 

m.ē. sākums, nākamais Sabīniešu juridiskās skolas (Sabiniani –lat.) galva pēc paša Sabinus) 

esot norādījuši, ka minētais biedrs varētu pretendēt uz šādu palīdzību tikai tad, ja viņš būtu 

nepamatoti notiesāts. Bet, ja prettiesiskās darbības pamatā bijusi biedra paša vainojama rīcība, 

arī zaudējums jācieš tikai un vienīgi viņam pašam. 

Tas sakritis, kā esot norādījis Aufidius (Aufidius Namusa, I.gs. p.K. beigas), ar Servius 

(Servius Sulpcius Rufus, I.gs. p.K. otrā puse, ievērojams republikas laika jurists ) uzskatu, ka, 

ja ir divi biedri, kuri iegulda sabiedrībā visu savu mantu, un pret vienu no viņiem tiek taisīts 

spriedums par neierašanos uz tiesas sēdi, šis biedrs nedrīkst ņemt sprieduma izpildei 

nepieciešamo summu no sabiedrības mantas. Savukārt ja minētais biedrs cietis no netaisnīga 

lēmuma, viņam ir tiesības uz kompensāciju, un šī kompensācija izmaksājama no sabiedrības 

mantas.
135

   

Kā jau iepriekš minēts, sabiedrības izveides nosacījumi varēja arī neparedzēt visas 

biedriem piederošās mantas ieguldījumu. Bija visnotaļ likumīgi noslēgt vienkāršu 

sabiedrības līgumu. Līgumu, kurš neparedzēja biedru pienākumu ieguldīt sabiedrībā visu viņu 

mantu. Un ja pēc tam citus nosacījumus līgumā neietvēra, tika pieņemts, ka līgumā 

automātiski ietverts jebkāds pieaugums, jebkura peļņa, kas gūta no sabiedrības saimnieciskās 

darbības – pirkšanas, pārdošanas, iznomāšanas un izīrēšanas u.c. (ex emptione venditione, 

                                                 
133

 Akvilija likums (Lex Aquilia (lat.) – III gs. 2.p. pr.K.) paredzēja atbildību par citam piederoša īpašuma 

iznīcināšanu. Likums atcēla visu iepriekšējo likumdošanu minētajā sakarā, tai skaitā arī atbilstošās XII tabulu 

likumu normas, un iedibināja vienotu kārtību attiecībā uz kompensācijām par prettiesiskiem īpašuma 

bojājumiem (D 9.2.1 pr.). Nosaukums cēlies no valsts amatpersonas – plebeju tribūna Akvilija (Aquilius – lat.) 

vārda, kas to kā likumprojektu – plebiscītu, bija iesniedzis pieņemšanai plebeju tautas sapulcē (D 9.2.1.1). 

Likums (pirmā daļa) paredzēja atbildību par sveša verga vai mājlopa nogalināšanu – vainīgajam bija jāsamaksā 

īpašniekam summa, kas vienāda ar verga vai mājlopa augstāko vērtību gada laikā (D 9.2.2 pr.). Ja atbildētājs 

nepamatoti noliedza savu vainu, zadējumi bija sedzami divkāršā apmērā (D 9.2.2.1). Tāpat likums (trešā daļa) 

paredzēja atbildību par jebkuras citas lietas, izņemot vergu vai mājlopu, bojāšanu – sadedzināšanu, salaušanu un 

sabojāšanu – vainīgajam bija jāsamaksā īpašniekam kompensācija bojātās lietas vērtības apmērā. Par aprēķina 

pamatu tika ņemta lietas vērtība nākamajās trīsdesmit dienās (D 9.2.27.5). Vairāk sk. I 4.3 tit.; D 9.2 tit.; C 3.35. 
134

 D 17.2.52.16 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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 D 17.2.52.18 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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locatione conductione – lat.).
136

 Ar peļņu tika saprasts viss, kas rodas no katra biedra 

uzcītības.
137

 

Šādā gadījumā sabiedrība nebija tiesīga pretendēt uz atsevišķajiem biedriem 

piekritušajiem mantojumiem vai šiem biedriem piešķirtajiem legātiem un dāvinājumiem.  

Saskaņā ar Ulpiānu (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD), romiešu jurists                         

Sabinus (Massurius Sabinus, I.gs. m.ē. sākums) esot uzskatījis, ka sabiedrības līgumā, kurā 

nav paredzēts biedru pienākums ieguldīt visu viņu mantu, noteikti nebūtu ietverams 

mantojums, legāts, dāvinājums mortis causa (lat.) (nāves gadījumā) un dāvinājums non mortis 

causa (lat.)
138

 (hereditatem vel legatum vel donationes mortis causa sive non mortis         

causa – lat.), un tas acīmredzot tāpēc, ka minētie labumi nenāk tāpat vien bez iemesla, bet tiek 

piešķirti par kādiem nopelniem.
139

                                                                     

Bez tam, mantojums nebūtu ietverams sabiedrības līgumā arī tā iemesla dēļ, ka tas ļoti 

bieži piekrīt mantiniekam kā vecāka vai brīvlaistā atstāts nenokārtots parāds.
140

 Tādējādi 

pārējie biedri būtu netaisnīgi spiesti uzņemties ar sabiedrības saimniecisko darbību nesaistītu 

parādsaistību kārtošanu.
141

  

Arī Quintus Mucius (Quintus Mucius Scaevola, ? – 82.p.K.) esot bijuši tādi paši 

uzskati attiecībā uz mantojumiem, legātiem un dāvinājumiem (hereditate legato donatione – 

lat.).
142

 

Tādējādi sabiedrības biedri varēja mantot ar saviem līdzbiedriem nedaloties.
143

                                                                     

                                                 
136

 D 17.2.7 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
137

 D 17.2.8 Paulus libro sexto ad Sabinum. 
138

 Mortis causa donatio (lat.) bija specifisks dāvinājuma (sk. 126. paskaidrojumu 37. lpp.) paveids – dāvinātājs, 

bieži vien ekstremālā situācijā, bez atlīdzības nodeva apdāvinātā īpašumā kādu sev piedrošu mantisku vērtību, ar 

nosacījumu, ka saņēmējs varēs uzdāvināto objektu paturēt tikai dāvinātāja nāves gadījumā. Ja dāvinātājs 

ekstremālo situāciju pārdzīvoja vai dāvinājumu atsauca, vai arī saņēmējs (apdāvinātais) nomira ātrāk par pašu 

dāvinātāju, dāvinājuma objekts bija atgriežams dāvinātājam atpakaļ. Tika norādīts uz mortis causa donatio (lat.) 

līdzību ar legātu (sk. 103. paskaidrojumu 32. lpp.), tikai šeit, atšķirībā no legāta, īpašuma tiesības uz attiecīgo 

objektu parasti tiek nodotas dāvinātājam vēl dzīvam esot (I 2.7.1) Visi citi dāvinājumi bija „non mortis          

causa” (lat.), avotos atrodams arī apzīmējums „inter vivos” (lat.). Vairāk sk.: I 2.7 tit. un D 39.6 tit. 
139

 D 17.2.9 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
140

 D 17.2.10 Paulus libro sexsto ad Sabinum. 
141

 Saskaņā ar romiešu tiesiskajiem priekšstatiem, līdz ar mantojuma pieņemšanu, mantinieks (successor – lat.) 

pārņēma ne tikai visu mirušā (defunctus – lat.) mantu, viņa atstātās mantiska rakstura tiesības un prasības, bet arī 

mirušā nenomaksātos parādus. Mantinieks it kā stājās mirušā vietā, turpinot tā personu un legālo situāciju                      

(D 50.17.62.), gan kā kreditors, gan parādnieks, visās mirušā atstātajās juridiskajās saistībās un situācijās –

izņemot tās, kas, saskaņā ar likumu, izbeidzās līdz ar mirušās personas nāvi (piem. uzdevuma  līgums 

(mandatum (lat.) – sk. 437. paskaidrojumu 87. lpp.), arī sabiedrības līgums) vai bija vairāk faktiskas  (piem. 

valdījums (possessio (lat.) – sk. 176. paskaidrojumu 48. lpp.) vai tīri personiskas (piem. tēva vara (patria 

potestas (lat.) – sk. 105. paskaidrojumu 33. lpp.), valsts amati utml.) dabas. Tādējādi varēja izveidoties situācija, 

kurā mantojuma parādu daļa (pasīvs) pat pārsniedza faktiski saņemto materiālo labumu (aktīvu) daļu. Vēl jo 

vairāk tāpēc, ka mantinieks pārņēma arī tādas lietas, par kuru eksistenci viņš pat nezināja un zināt nevarēja, un 

beigu beigās, varbūt bija spiests kārtot mirušā parādus izmantojot pats savu mantu. Attīstītās romiešu tiesības 

gan pieļāva arī mantojuma pieņemšanu pēc t.s. inventāra saraksta (beneficium inventarii (lat.)) kad mantinieks 

atbildēja tikai pēc saraksta pieņemtā mantojuma apmērā (C 6. 30. 22. 14). Vairāk par mantošanas principem sk:  

I 3.2 tit.; I 3.5 tit.; I 3.7 tit.; C 6.59 tit.  
142

 D 17.2.11 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
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Sabiedrības biedru sataisītie privātie parādi neattiecās uz sabiedrību un nebija 

sabiedrībai saistoši, ja vien tie neizrietēja no pašas sabiedrības saimnieciskās darbības – 

“Parāds neattiecas uz sabiedrību, ja vien tas neizriet no peļņas” (Sed nec aes alienum, nisi 

quod ex quaestu pendebit, viniet in rationem societatis. – lat.).
144

 

Ja sabiedrības līgumā tika ietverti nosacījumi, kas paredzēja, ka gūtie labumi un peļņa 

ir kopīgi, šie nosacījumi bija attiecināmi tikai uz to peļņu, kas radusies biedru pūļu  

rezultātā
145

 – biedrs varēja pretendēt tikai uz to peļņu, kuras vairošanā pats tiešām bija 

piedalījies. 

Sabiedrības mantas atsavināšanas gadījumā biedriem bija jārēķinās ar zināmiem 

ierobežojumiem.  

Neviens biedrs, pat sabiedrībā ar visas mantas ieguldīšanu, nevarēja atsavināt summu, 

kas lielāka par viņa daļas vērtību.
146

 Ja tika plānots darījums ar lielāku paredzamo apjomu,  

vajadzēja pārējo biedru proporcionālu līdzdalību. Jebkurā gadījumā, potenciālajiem darījumu 

partneriem nācās ar šādu ierobežojumu rēķināties.  

Gadījumos, kad bija panākta biedru vienošanās sabiedrības mantu bez dibināta iemesla 

nedalīt, tā nevarēja tikt pārdota vai kā citādi izvietota
147

 veidā, kas nozīmētu sabiedrības 

mantas dalīšanu.
148

 Biedrs, kurš pie šādiem apstākļiem atsavināja mantu, pārkāpa attiecīgo 

vienošanos, un bija atbildīgs saskaņā ar prasījumu no sabiedrības līguma par kopīgi 

pārvaldāmās mantas prettiesisku dalīšanu.
149

 Tomēr arī šādā gadījumā pārdošana kā tāda 

nebija absolūti un pilnīgi aizliegta. Aizliegums attiecās vienīgi uz izņēmumiem, kad 

pārdošana nozīmēja sabiedrības mantas faktisku dalīšanu
150

 – acīmredzot mantas 

atsavināšanas ierobežojums neattiecās, piemēram, uz sabiedrības mantas pārdošanu 

sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros – sabiedrības iepirkto preču tālāka                

pārdošana u.c. 

Jāpiezīmē, ka romiešu ideja par sabiedrības biedram piederošās kopīgās mantas daļas 

izdalīšanas tiesību ierobežošanu ietverta arī Latvijas Civillikumā – biedrs nevar prasīt 

izdalīšanu, kamēr vien viņš ir sabiedrības biedrs. (CL 2245.p.) 

Visai liela uzmanība gluži saprotami tika veltīta sabiedrības peļņas sadales un 

zaudējumu segšanas kārtības tiesiskajai reglamentācijai. 
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 D 29.2.45.2 Iulianus libro primo ad Urseium Ferocem.  
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 D 17.2.12 Paulus libro sexto ad Sabinum. 
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 D 17.2.13 Paulus libro 32. ad edictum. 
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 D 17.2.68 pr. Gaius libro decimo ad edictum provinciale. 
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 Te domāta t.s. Ius disponendi (lat.) – „izvietošanas tiesību” jeb „tiesību rīkoties ar savu lietu” izmantošana  –  

piem.mantas ieķīlāšana vai līdzīgu juridiski-saimniecisku pasākumu veikšana.  
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 D 17.2.16.1 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
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 D 17.2.17 pr. Paulus libro sexto ad Sabinum. 
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 D 17.2.16.1 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
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Ja sabiedrību veidoja nolūkā gūt peļnu un materiālus labumus, katram tās biedram 

pienācās visu ar savu darbību iegūto ieguldīt sabiedrības kopējā fondā.
151

 Savukārt, 

sabiedrības kopējā peļņa bija starp tās biedriem atbilstoši sadalāma.
152

 

(Latvijas Civillikumā minētais romiešu princips parādās kā biedra pienākums dalīties 

ar citiem biedriem peļņā, kas pēc sava rakstura pienākas sabiedrības biedriem. (CL 2246.p)) 

Kā zināms, Jebkuras saimnieciskas darbības galvenais dzinulis, galvenais 

saimniecisko darbību motivējošais faktors, ir iespēja izmantot šīs darbības rezultātā radītos 

materiālos labumus. Savukārt pietiekoši komfortabla materiālo labumu izmatošana iespējama 

vienīgi tad , ja pastāv ekonomiski optimāli un konkrētās sabiedrības ētiskajiem priekšstatiem 

atbilstoši („taisnīgi”) noteikumi.  

Tādējādi, arī romiešu tiesību avotos tika uzsvērts, ka sabiedrības līgumos esot jāvalda 

labai ticībai un taisnīguma principi pieprasot, lai peļņa starp biedriem tiktu vienlīdzīgi 

sadalīta.
153

  

Minēto varētu uzskatīt par peļņas sadales universālo principu. Tomēr kopumā ņemot, 

arī attiecībā uz sabiedrības peļņas un zaudējumu sadales nosacījumiem vērojama visai 

pragmātiska un sabiedrības biedru ekonomisko aktivitāti stimulējoša pieeja. Respektīvi, ja 

peļņas un zaudējumu sadales principi līgumā vispār nebija atrunāti un starp biedriem nebija 

noslēgta īpaša vienošanās attiecībā uz peļņas un zaudējumu sadali, notika visu biedru 

vienlīdzīga piedalīšanās kā peļņas saņemšanā, tā zaudējumu segšanā. 

Savukārt ja sadales nosacījumi tika atrunāti, tie bija jāievēro, jo nevarot būt nekādas 

šaubas par tāda kontrakta spēkā esamību, kur divas puses vienojušās, piemēram, par to, ka 

divas trešdaļas no zaudējumiem un peļņas pienākas vienam, un atlikusī trešdaļa otram.
154

 Šādi 

bija iespējams taisnīgi un ekonomiski motivējoši izvērtēt katra biedra faktisko ieguldījumu 

sabiedrības darbībā. 

Šeit jānorāda, ka arī mūsdienu Latvijas tiesībās atrodams augšminēto ideju 

atspoguļojums, gan nedaudz modificētā veidā. Tā Civillikums viennozīmīgi paredz biedru 

tiesības sabiedrības līgumā pašiem atrunāt, kādā apmērā tie piedalās peļņā un zaudējumos. Ja 

tas nav izdarīts, bet visi ieguldījumi iemaksāti vai novērtēti naudā, peļņu un zaudējumus 

sadala biedru starpā samērīgi ar katra biedra ieguldījuma summu. Ja ieguldījumi nav naudā 

iemaksāti vai novērtētī, peļņa sadalāma visiem biedriem vienlīdzīgi. (CL 2248.p.)  

Pilnsabiedrību/komandītsabiedrību darbību regulējošās Komerclikuma normas paredz peļnas 

sadali proporcionāli biedru ieguldījuma (kapitāla) daļām sabiedrībā. (KoL 88.p.(2)) 
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 D 29.2.45.2 Iulianus libro primo ad Urseium Ferocem. 
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 D 22.1.38.9 Paulus libro sexto ad Plautium.  
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 C 4.37.3  DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. AURELIO VICTORINO MIL. 
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 I 3.25.1 , sk. arī Gaius, inst 3.150. 
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Kapitālsabiedrībās (sabiedrībās ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībās) dividendes 

izmaksā proporcionāli dalībniekam piederošo daļu nominālvērtību summai. (KoL 161.p.(2)) 

Tādējādi  biedram (dalībniekam) piekrītošās peļņas daļas apmērs padarīts par tieši atkarīgu no 

viņa attiecīgā ieguldījuma apmēra.  

Ja romiešu sabiedrības biedri, tīri tehniski, aiz kāda iemesla bija atrunājuši tikai katram 

pienākošos peļņas daļu, zaudējumu segšanas kārtību vispār nepieminot, vai arī vienojušies 

tikai par katra sedzamo zaudējumu apmēru, nenodefinējot peļņas sadales principus, tika 

pieņemts, ka attiecībā uz otro atrunāta tāda pati daļa, kā uz pirmo.
155

 

Šāda veida nosacījums visai tiešā veidā ietverts arī Latvijas Civillikumā – ja 

sabiedrības līgumā noteikts, kādā apmērā biedri piedalās vienīgi peļņā vai vienīgi 

zaudējumos, tad šis noteikums šaubu gadījumos piemērojams kā peļņai, tā arī zaudējumiem. 

(CL 2248.p) 

Romiešu sabiedrības biedru ekonomiskās aktivitātes stimulēšanas nolūkā bija 

pieļaujams arī cits peļņas un zaudējumu savstarpējās sadales mehānisms. Noslēdzot 

sabiedrības līgumu, atsevišķus biedrus varēja vispār atbrīvot no zaudējumu segšanas 

pienākuma. Jurists Cassius (Gaius Cassius Longinus, I.gs. m.ē. sākums) esot pieturējies 

uzskatam, ka sabiedrība var tikt veidota tā, lai viens no biedriem nebūtu atbildīgs ne par 

kādiem zaudējumiem, bet peļņa būtu visiem kopēja.  

Tomēr, minētā kārtība būtu spēkā vienīgi tad (kā esot norādījis jurists Sabinus 

(Massurius Sabinus, I.gs. m.ē. sākums)), ja no zaudējumu segšanas atbrīvotā biedra sniegto 

pakalpojumu vērtība būtu vienlīdzīga ar sabiedrības zaudējumu daļu, no kuras segšanas viņš 

atbrīvots. Jo bieži gadoties, ka viena biedra uzcītība ir lielāks ieguvums sabiedrībai kā 

ieguldītais kapitāls. Šis pats noteikums esot attiecināms arī uz gadījumu, ja viens no biedriem 

viens pats dodas ceļojumā pa jūru vai sauszemi un tādējādi viņš vienīgais ir pakļauts 

briesmām.
156

  

Latvijas Civillikumā augšminētās romiešu juristu idejas transformējušās kā biedru 

tiesības sabiedrības līgumā paredzēt, ka biedrs, kas kopēja mērķa sasniegšanai piedalās 

sabiedrībā tikai ar personīgu darbu, piedalās gan peļņā, bet ne zaudējumos. (CL 2247.p) 

Bija iespējamas arī vēl komplicētākas peļņas un zaudējumu sadales proporcijas. 

Justiniāna Institūcijās, 3. grāmatas 25. titulā De societate, šai sakarībā apskatīts piemērs ar 

diviem biedriem Titius un Seius, kas savstarpēji vienojušies, ka divas trešdaļas no viņu 

izveidotās sabiedrības peļņas pienāksies Titius un viņš būs atbildīgs par vienu trešdaļu no 
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zaudējumiem. Savukārt divas trešdaļas no zaudējumiem būs jāuzņemas Seius, kuram tiks 

dotas tiesības uz vienu trešdaļu no peļņas. 

Jurists Quintius Mucius (Quintus Mucius Scaevola, ? – 82.p.K.) esot domājis, ka šāda 

veida vienošanās ir pretrunā ar sabiedrības būtību, un tādējādi nebūtu uzskatāma par spēkā 

esošu. Jurists Servius Sulpcius (Servius Sulpcius Rufus, I.gs. p.K. otrā puse), kura viedoklis 

beigu beigās guvis virsroku, esot uzskatījis pretēji, jo noteiktu personu darbs sabiedrībai bieži 

vien esot tik vērtīgs, ka būtu tikai taisnīgi tās uzņemt sabiedrībā uz visizdevīgākajiem 

nosacījumiem. Jo neesot nekādu šaubu, ka sabiedrība var tik veidota tā, ka viena no pusēm 

iegulda naudu un otra neiegulda neko, un tomēr peļņa tiek starp pusēm sadalīta, jo viena darbs 

bieži ir tikpat vērtīgs kā nauda.  

Visbeidzot, likuma nostāja pret Quintius Mucius (Quintus Mucius                            

Scaevola, ? – 82.p.K.) uzskatiem esot kļuvusi tik strikti noraidoša, ka esot pat atļauts vienai 

pusei ņemt dalību tikai peļņā un neatbildēt ne par kādiem zaudējumiem.            

Bet tas esot jāsaprot tā, ka ja viena darījuma rezultātā ir gūta peļņa un otra darījuma 

rezultātā zaudējumi, par peļņu ir uzskatāms vienīgi tas, kas paliek pāri pēc attiecīgās starpības 

aprēķināšanas.
157

   

Tādējādi, sabiedrība varēja tikt veidota, paredzot atšķirīgus katram biedram 

pienākošos peļņas daudzumus, kas pēc tam, kad no kopējiem ieņēmumiem bija atvilkti visi 

zaudējumi, varēja tikt biedriem izmaksāti. Un līdzīgā veidā, ja tika ciesti zaudējumi, dažādi to 

apjomi varēja tikt sadalīti starp vairākiem biedriem. 

Tomēr paredzot katram biedram pienākošos peļņas daļu un šo biedru sedzamo 

zaudējumu apjomu, bija jāievēro peļņas un zaudējumu savstarpējās proporcionalitātes 

princips. Jurists Mucius (Quintus Mucius Scaevola, ? – 82.p.K.) Četrpadsmitajā Grāmatā esot 

norādījis, ka sabiedrību nevar veidot tā, ka viens no biedriem ciestu stingri atrunātu 

zaudējumu daļu, bet otrs gūtu proporcionāli atšķirīgu daļu no peļņas. Jurists Servius (Servius 

Sulpcius Rufus, I gs. p.K. otrā puse) savās Piezīmēs (Notes – lat.) par Mucius (Quintus Mucius 

Scaevola, ? – 82.p.K.) esot norādījis, ka šādu sabiedrību likumīgi izveidot nav iespējams, jo 

par peļņu uzskatāms vienīgi tas, kas paliek pāri pēc visu zaudējumu atrēķināšanas, arī 

zaudējumi nepastāv, kamēr visa peļņa nav aprēķināta.
158

 

Nebija atļauta sabiedrība, kurā kāda no pusēm sedza tikai un vienīgi zaudējumus peļņā 

vispār nepiedaloties. Saskaņā ar Ulpiānu (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD) jurists                     

Aristo (Titius Aristo, I. gs. m.ē. beigas) esot norādījis uz jurista Cassius (Gaius Cassius 
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Longinus, I. gs. m.ē. sākums) uzskatu, ka sabiedrību nevar veidot tā, lai viens no biedriem 

saņemtu peļņu un otrs uzņemtos zaudējumus.  

Šāda veida sabiedrību esot pieņemts saukt par Leonine (lat.) – “Lauvas”. 

Arī pats Ulpiāns (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD) norāda, ka sabiedrības līgums, kur 

viens no biedriem saņem peļņu, bet otrs vispār negūst nekādu labumu un vienīgi sedz 

zaudējumus, nav spēkā esošs. Sabiedrības līgums kad viens no biedriem cieš zaudējumus un 

negūst nekādu labumu, esot ārkārtīgi netaisnīgs.
159

 

Apzīmējums „Lauvas (Leonine-lat.) sabiedrība” nācis no romiešu fabulista                    

Fedra (Phaedrus, ap 15.p.K – ap 50.AD) fabulas, kurā govs, kaza, aita un lauva apvienojušies 

sabiedrībā, lai kopīgi nomedītu briedi. Pēc tam kad medījums ticis sadalīts četrās daļās, lauva 

piesavinājies visas četras, pamatojot savu rīcību sekojoši: ”Pirmo es paņēmu, jo mans vārds ir 

„Lauva”, otrā man piekrīt tāpēc, ka esmu drosmīgs, jo esmu visstiprākais, trešā tāpat pienākas 

man, jo ir man piekrītošā daļa no medījuma, un ja kāds mēģinās pieskarties ceturtajai, plāni 

viņam klāsies!”
160

 

Jānorāda, ka saskaņā ar romiešu iedibināto legālo tradīciju, arī Latvijas Civillikums 

nepieļauj „Lauvas” tipa sabiedrību izveidi – vienošanās, pēc kuras biedram vienam pašam vai 

kopā ar citiem jānes tikai zaudējumi, nepiedaloties peļņā, nav spēkā kā sabiedrības līgums.       

(CL 2247.p.) 

Ja romiešu sabiedrība bija izveidota kādas specifiskas uzņēmējdarbības veikšanai un 

neparedzēja visas tās biedriem piederošās mantas ieguldīšanu, biedri varēja pretendēt uz savu 

daļu tikai no tās peļņas, kas gūta no šīs specifiskās uzņēmējdarbības. Ja atsevišķie biedri bez 

tam piekopa arī kādus citus rūpalus, to nestajā peļņā ar pārējiem jādalās nebija. Digestu                

17. grāmatas 2. titulā Pro socio atrodams attiecīgs piemērs ar šī jautājuma iztirzājumu – ja 

starp diviem baņķieriem ir sabiedrības līgums, un viens no viņiem nokārto atsevišķu darījumu 

un attiecīgi atsevišķi gūst peļņu, vai šai peļņā ir jādalās ar biedru?  

Imperators Severus (Lucius Septimius Severus, 145. – 211.AD) esot devis sekojošu 

atbildi reskriptā
161

 kādam Flāvijam Feliksam (Et imperator Severus Flavio Felici in haec 

verba rescripsit – lat.): Ja sabiedrības līgums ir noslēgts tikai īpaši nolūkam kārtot banku 

darījumus, visa veida peļņa, kuru biedrs iegūst no cita veida – nebanku darījumiem, 

sabiedrībai nepienākas.
162
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Līdzīgi esot teicis arī Papinianus (Aemilius Papinianus, ? – 212.AD, tiek uzskatīts par 

vienu no pašiem autoritatīvākajiem t.s. klasiskā laika ( I. – III. gs. m.ē.) juristiem) savā 

Trešajā Atbilžu Grāmatā (libro tertio responsorum – lat.): "Ja brāļi patur nesadalītu savu 

vecāku atstāto mantojumu nolūkā savstarpēji dalīties tā nestajā peļņā un zaudējumos, jebkuri 

ieguvumi, kurus viņi saņem no jebkāda cita avota, uz sabiedrības kopējo mantu nav 

attiecināmi."
163

 

Ja kāds no biedriem sabiedrībā bez visas mantas ieguldīšanas aizdeva biedriem kopīgi 

piederošu naudu un attiecīgi iekasēja procentus, iekasēto procentu tālāka sadale starp 

biedriem notika vienīgi tad, ja minētais biedrs bija izsniedzis aizdevumu sabiedrības vārdā. Ja 

šis biedrs bija aizdevumu izsniedzis savā vārdā, viņam tika dotas tiesības procentus paturēt – 

jo viņš viens tad arī uzņēmās pamatsummas zaudēšanas risku.
164

 

Ja kāds no biedriem mēģināja gūto peļņu no pārējiem noslēpt vai vienpersoniski 

piesavināties, tā bija jāatdod un jāsamaksā soda procenti. Jurists Labeo (Marcus Antistius 

Labeo, I.gs.p.K. beigas/ I.gs. m.ē. sākums, viens no ievērojamākajiem romiešu juristiem, t.s. 

Prokuliešu juridiskās skolas (Proculiani – lat.) aizsācējs) esot norādījis, ka biedram, kurš nav 

informējis sabiedrību par gūto peļņu, vai tādam biedram, kurš izlieto naudu savam 

personīgajam labumam, ir jāmaksā procenti. Turklāt ne parastie procenti par naudas 

izmantošanu, bet gan procenti kā kompensācija par to, ko viņa biedrs cietis dēļ savstarpējo 

saistību nepildīšanas. 

Procenti nebija jāmaksā vienīgi tad, ja vainīgajam izdevās pierādīt, ka nav naudu 

lietojis, vai pierādīt, ka viņš nav vainojams saistību nepildīšanā. Tāpat no minēto procentu 

maksāšanas bija atbrīvoti vainīgā mantinieki, jo līdz ar biedra nāvi sabiedrības līgums esot 

izbeidzies un sakarā ar mantinieka rīcību nevarot veikt nekāda veida bojājumu aplēses.
165

  

Turpretim tiesības uz priekšteča nesaņemto sabiedrības peļņas daļu mantiniekam tika 

nodrošinātas: „...un ja provinces pārvaldnieks konstatētu, ka tavs tēvs ir piederējis sabiedrībai, 

kas izveidota sāls raktuvju izstrādei, un ir nomiris, pirms paspējis saņemt savu kopējās peļņas 

daļu, viņš [pārvaldnieks] liks, lai daļa, uz kuru tev ir tiesības, tiktu tev izmaksāta.”
166

 

 Augšminētais soda procentu maksāšanas pienākums pārņemts arī mūsdienu 

likumdošanā. Tā Latvijas Komerclikums paredz personālsabiedrības 

(pilnsabiedrības/komandītsabiedrības) biedra pienākumu maksāt likumiskos procentus, ja tas 

noteiktā laikā nav iemaksājis savu naudas ieguldījumu vai iekasēto naudu noteiktā laikā nav 

nodevis sabiedrības kasē, vai arī patvaļīgi paņēmis naudu no sabiedrības kases. Procentu 
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aprēķināmi sākot no dienas, kad bija jāiemaksā ieguldījums vai jānodod nauda vai arī kad 

nauda tika patvaļīgi paņemta. (KoL 81.p.(1)) 

Tāpat, līdzīgi kā romiešu tiesību avotos, mūsdienu Latvijas Komerclikumā ietverta 

norāde uz nepamatoti izmaksāto summu, tai skaitā peļņas, atdošanas pienākumu – ja 

kapitālsabiedrības (sabiedrības ar ierobežotu atbildību/akciju sabiedrības) 

dalībniekam/akcionāram izmaksāta dividende, uz kuru vai uz kuras daļu tam nav tiesību, un šī 

persona dividendes saņemšanas brīdī zināja vai tai vajadzēja zināt, ka izmaksa nav pamatota, 

dalībniekam/akcionāram ir pienākums nepamatoti iegūto summu atdot atpakaļ 

sabiedrībai.(KoL 162.p. (1)) 

Ja kāds no biedriem, kārtojot sabiedrības lietas, cieta zaudējumus, viņam bija tiesības 

uz daļēju kompensāciju – zaudējumi bija sadalāmi starp visiem biedriem. Digestu                        

17. grāmatas 2. titulā Pro socio atrodams piemērs par diviem biedriem, kas izveidojuši 

sabiedrību ar nolūku šūt karavīru apmetņus. Viens no tiem dodas ceļojumā lai iepirktu 

materiālus un krīt laupītāju nagos, viņa nauda tiek atņemta, viņa vergi savainoti un viņš zaudē 

savu privāto mantu. 

Jurists Iulianus (Salvius Iulianus, II.gs. m.ē., pēdējais zināmais t.s. Sabīniešu 

juridiskās skolas (Sabiniani – lat.) galva ) šai sakarībā esot teicis, ka zaudējumi ir jācieš abiem 

biedriem kopīgi, un tādējādi cietušajam biedram esot tiesības uz prasījumu no sabiedrības 

līguma attiecībā uz pusi no zaudējuma, pie tam, ne tikai par zaudēto naudu, bet arī par citu 

īpašumu, kuru biedrs pazaudējis, ja vien viņš uzņēmies ceļojumu nolūkā iepirkt preces 

sabiedrības vārdā. 

Tāpat,  ja īpašums tika zaudēts kuģa avārijā, un zaudētā prece bija tāda, kuru parasti ar 

kuģiem netransportē, zaudējumi jācieš abām pusēm.  

Toties arī peļņā bija jādalās kopīgi.
167

 

Respektīvi  ja zaudējumu cēlonis izrādījās nepārvarama vara (Vis maior, quam Graeci 

veou bian appellant
168

 – lat.) – notikumi, kuru gaitu persona nekādi ietekmēt nevarēja un 

„kuriem pretoties nebija cilvēka spēkos” (maiore casu, cui humana infirmitas resistere non 

potest
169

 – lat.), zaudējumus, līdzīgi kā labvēlīgākos apstāļos gūtu peļņu, pienācās starp 

biedriem sadalīt.
170

 

Romiešu iedibinātās tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu piekrīt arī mūsdienu 

sabiedrību biedriem. Tā, saskaņā ar Latvijas Komerclikuma normām, ja personālsabiedrības 

(pilnsabiedrības/komandītsabiedrības) biedrs, kārtojot sabiedrības lietas, cieš zaudējumus, kas 
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tieši izriet no sabiedrības lietvedības vai ar to saistītā riska, sabiedrībai ir pienākums viņam 

šos zaudējumus atlīdzināt. (KoL 80.p.(1)) Pārmantota arī romiskā ideja par to, ka ja 

zaudējums ir nejaušs - tā cēlonis ir nejaušs notikums vai nepārvaramā vara (CL 1773.p.), 

zaudējums nevienam nav jāatlīdzina. (CL 1774.p.) 

Romiešu Sabiedrības biedriem bija tiesības uz izdevumu kompensāciju, ja tādi tika 

taisīti kopējo interešu labad. 

 „Ja tu un es esam izveidojuši sabiedrību, un no tās izrietošā manta ir kopīga,    

Proculus (I.gs. m.ē. vidus, Marcus Antistius Labeo (I.gs.p.K. beigas/ I.gs. m.ē.) sekotājs, viņa 

vārdā nosaukta t.s. Prokuliešu juridiskā skola (Proculiani – lat.) – Aut.) saka, ka es varu atgūt 

jebkurus izdevumus, kurus esmu minētajai mantai par labu taisījis,  

un tu, jebkuru peļņu, kuru tu no tās esi tiesīgs gūt,   

ar prasījumu no sabiedrības līguma vai arī ar prasījumu par kopējas mantas sadali, un 

viens no šiem prasījumiem izbeidz otru.”
171

 

Respektīvi,  ja biedrs bija taisījis izdevumus sabiedrības uzņemējdarbības vajadzībām, 

viņš varēja vērsties pret saviem līdzbiedriem un pieprasīt to atlīdzināšanu.
172

        

Protams, arī attiecībā uz izdevumu atmaksu bija ņemamas vērā dažādas nianses. Tā 

piemēram, ja kāds no biedriem devās ar sabiedrības lietu kārtošanu saistītā ceļojumā, 

piemēram, lai iepirktu preces, viņam bija kompensējami tikai tie izdevumi, kas taisīti 

sabiedrības lietu kārtošanai.  

Tādējādi viņš bija tiesīgs pretendēt uz saprātīgu ceļošanas izdevumu atmaksu –  bija 

atmaksājami izdevumi, kas taisīti lai apmaksātu viesnīcu pakalpojumus un izdevumi nastu 

nesēju dzīvnieku un transporta līdzekļu īrēšanai  – kā biedra paša, tā sabiedrības preču 

transportēšanai, ieskaitot arī preču iesaiņošanas izmaksas.
173

 

Jurists Cassius (Gaius Cassius Longinus, I.gs. m.ē. sākums) esot norādījis, ka 

prasījumu no sabiedrības līguma var celt lai atgūtu izdevumus, ko viens no biedriem taisījis 

nolūkā atjaunotu kopīpašumā esošu strautu (rivum – lat.).
174

 

Ja klients un patrons
175

 kopīgi iegādājās nekustamu īpašumu (lauku) un abi kopā tika 

ievesti valdījumā
176

, tas kļuva par kopīpašumu. 
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Tomēr  ja izrādījās, ka pirkuma maksu, kā arī visus izdevumus ir samaksājis klients, 

un viņa biedrs – patrons, savu daļu nebija ieguldījis, klients, saskaņā ar prasījumu no 

sabiedrības līguma, varēja atgūt visu , kas patronam šai gadījumā būtu bijis jāsamaksā. 
177

 

Pie izdevumu atmaksas, biedriem bija tiesības uz procentu iekasēšanu. Ja biedrs 

saistībā ar sabiedrības darījumiem sedza kādus nepieciešamos izdevumus, prasījumu no 

sabiedrības līguma par procentu samaksu viņš varēja celt tad, ja pats šo naudu bija uz 

procentiem aizņēmies. 

Bet, ja viņš šim nolūkam tika izmantojis nevis aizņemtu, bet savu paša naudu, biedram 

bija tiesības pieprasīt tādus pat procentus, kādus viņš varētu iegūt aizdodot naudu kādam 

citam.
178

 Respektīvi, runājot mūsdienu terminoloģijā, bija ņemami vērā vidējie kredītprocenti 

naudas aizdevumu tirgū.  

Jurists Papinianus (Aemilius Papinianus, ? – 212.AD) esot uzskatījis, ka ja biedrs 

atremontējis sabiedrībai piederošas brūkošas vai sabrukušas ēkas noteiktas daļas, tad, viņš, 

četru mēnešu laikā pēc darbu pabeigšanas kā priviliģēts kreditors, var vai nu atgūt ieguldīto 

pamatsummu kopā ar procentiem, vai arī var iegūt pašu ēku savā īpašumā.  

Un, šā vai tā, viņam esot tiesības celt prasījumu no sabiedrības līguma par procentu 

atgūšanu gadījumā, ja viņš dotu priekšroku izdevumu kompensācijai, nevis īpašuma tiesību 

iegūšanai.  

Un ar dievišķā Marka Runu (Oratio – lat.)
179

 esot noteikts četru mēnešu termiņš 

procentu atgūšanai, jo pēc šī termiņa notecēšanas, procentu atgūšanas tiesības izbeidzoties un 

biedrs varot iegūt īpašuma tiesības uz ēku.
180

   

                                                                                                                                                         
nozīmēja pilnībā nostiprinātas juridiskas tiesības uz lietu, savukārt valdījums raksturoja faktisko situāciju (res 

facti – lat.). Parastajā gadījumā lietas valdītājs vienlaicīgi bija arī tās īpašnieks, tomēr varēja izveidoties 

situācijas, kad īpašnieks vai nu labprātīgi atteicās no varas pār lietu un nodeva to citam, vai faktisko varu pār 

lietu kā savādāk zaudēja (piem. lietu nozaga). Tad lietas īpašnieks un valdītājs bija divas dažādas personas. Ja 

valdījumam bija likumīgs pamats, valdītāja tiesības tika aizsargātas - pat pret lietas īpašnieku – ja tas vai nu ar 

pušu vienošanos (līgumu) vai uz likuma pamata vairs lietu nevaldīja. Valdījums (possessio – lat.) atšķīrās no 

turējuma (detentio – lat.), kas nozīmēja faktisko varu pār lietu bez nodoma to paturēt. Turētājs (detentor – lat.) 

bija, piemēram, lietas glabātājs saskaņā ar glabājuma līgumu (sk. 346. paskaidrojumu 75. lpp.). Atkarībā no 

valdītāja pārliecības, izšķīra “valdījumu labā ticībā” – bonae fidei possessio (lat.) – persona ir pārliecināta, ka 

viņai, un tikai viņai ir vislielākās tiesības uz lietas valdīšanu (piem. nezina ka valda zagtu mantu), un 

“ļaunprātīgu valdījumu” – malae fidei possessio (lat.) – persona labi apzinās, ka kādam citam ir lielākas tiesības 

uz lietas valdīšanu (piem. zaglis vai zagtu mantu uzpircējs). Ja faktiski nozagtu lietu nācās atdot likumīgajam 

īpašniekam, valdītājam “labā ticībā” bija zināmas priekšrocības. Vairāk par valdījumu sk: D 41.2 tit.;  C 7.32 tit.  
177

 C 4.37.2 DIOC. ET MAXIM. AA. ET CC. PANNONIO. 
178

 D 17.2.67.2 Paulus libro 32. ad edictum. 
179

 Oratio principis (lat.) bija imperatora vai viņa pārstāvja uzstāšanās Romas Senātā, nākot ar likumdošanas 

iniciatīvu – likumprojektu, kas pēc tam pārtapa par likumdošanas aktu - Senāta lēmumu (senatus          

consultum – lat., sk. 724. paskaidrojumu 141. lpp.). Šādi izteiktu imperatora piekšlikumu senatori parasti 

apstiprināja bez ierunām un apspriešanas. Attiecīgais balsojums bija vairāk vai mazāk formalitāte. Sākot ar             

II gs. m.ē. izzuda arī pats termins senatus consultum (lat.), kas turpmāk tika aizstāts ar apzīmējumu oratio 

principis (lat.), veco apzīmējumu attiecinot tikai uz agrāku laiku Senāta lēmumiem. Beigu beigās, oratio 

principis (lat.) kļuva par imperatora izdotu likumu, kas pasludināts Senātā. Konkrētajā gadījumā domāta viena 

no imperatora Marka Aurēlija (Marcus Aurelius, 121.-180.AD) “runām” (Oratio Marci). Vairāk sk:                 
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Imperatora Filipa Arāba (Marcus Julius Philippus Augustus jeb Philippus Arabs, ap 

204. – 249.AD) konstitūcijā
181

 no 245.AD šai sakarībā norādīts, ka ja biedrs viens pats ēku 

atjaunojis un viņa līdzbiedrs četru mēnešu laikā nav atmaksājis sev piekrītošo izdevumu daļu 

kopā ar procentiem (12%), ēkas atjaunotājs tiesīgs pieprasīt un iegūt pilnas vienpersoniskas 

īpašuma tiesības uz  kopējo ēku.
182

  

Vienlaicīgi tika atgādināts par valsts ierēdņu pienākumu nepieļaut minēto nosacījumu 

nepamatotu pielietošanu  – gadījumā, kad kāds, nebūdams zemes īpašnieka biedrs, uzbūvē vai 

atjauno ēku („pirti” – balneorum (lat.)) tā, ka daļa no būves izvietota uz svešas zemes, un pēc 

tam nelikumīgi pieprasa izdevumu atlīdzināšanu, šādi mēģinot sagrābt zemes īpašumu. Jo 

visas uz svešas zemes uzbūvētās ēkas piekrītot zemes īpašniekam un tam, kas tās prettiesiski 

uzbūvējis, nekādi izdevumi neesot kompensējami.
183

   

Bez tam romiešu juristi norādīja, ka tā kā biedrs var pieprasīt no sava līdzbiedra 

izdevumu atlīdzināšanu par sabiedrības kopīgās ēkas atjaunošanu, viņš nav tiesīgs prasīt no 

līdzbiedra nodrošinājumu pret iespējamajiem zaudējumiem gadījumā, kad sabiedrības kopējā 

ēka, tās sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, apdraud kaimiņos esošu biedram vienam pašam 

piederošu ēku. Jo biedrs var bojājumu draudus novērst, sabiedrības ēku vienpersoniski 

atjaunojot un pēc tam līdzbiedram piekrītošos atjaunošanas izdevumus no viņa ar prasījumu 

no sabiedrības līguma piedzenot.
184

  

Savukārt, ja biedrs, bez sava līdzbiedra īpaša pilnvarojuma, bija devis minēto 

nodrošinājumu kādai trešajai personai, un ne tikai attiecībā uz savu, bet arī uz līdzbiedram 

piederošo daļu sabiedrības ēkā, šai sakarībā taisītos zaudējumu segšanas izdevumus viņš 

varēja no sava līdzbiedra proporcionāli atprasīt. To gan bija jādara pamatojoties uz t.s. 

prasījumu no bezuzdevuma lietvedības (negotiorum gestorum actione – lat.)
185

, jo biedrs šajā 

gadījumā bija rīkojies brīvprātīgi un pēc savas iniciatīvas – obligāta pienākuma dot 

nodrošinājumu arī par sava līdzbiedra daļu viņam nebija.
186

  

Atsevišķi tika reglamentēti nosacījumi par ārstniecības izdevumu segšanu.                  

Digestu 17. grāmatas 2. titulā Pro socio apskatīta situācija kad sabiedrības biedrs gūst 

ievainojumus, mēģinot novērst sabiedrībai piederošu vergu bēgšanu. Jurists Labeo (Marcus 

Antistius Labeo, I.gs.p.K. beigas/ I.gs. m.ē. sākums) šai sakarībā esot teicis, ka izdevumus, 

                                                                                                                                                         
Berger, A. (1953/1991) Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia, The American Philosophical 

Society, 610 – 611. 
180

 D 17.2.52.10 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
181

 Par konstitūcijām (constitutiones-lat.) sk. 29. paskaidrojumu 18. lpp. 
182

 C 8.10.4  PHILIPP. A. ET PHILIPP. C. VICTORI. 
183

 C 8.10.5 DIOCL. ET MAXIM. AA. OCTAVIO. 
184

 D 39.2.32 Gaius libro 28 ad edictum provinciale.  
185

 Par bezuzdevuma lietvedību (negotiorum gestio – lat.) sk. 324. paskaidrojumu 70. lpp. 
186 D 3.5.39 Paulus libro decimo ad Sabinum.  
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kas taisīti medicīniskajiem pakalpojumiem, atgūt nevarot, jo tie neesot radušies sabiedrības 

komercdarbības rezultātā, kaut arī taisīti saistībā ar to.  

(Līdzīgi, kā gadījumā, kad sabiedrības līguma pastāvēšanas dēļ neesot notikusi 

iecelšana par mantinieku vai legatāriju
187

 vai kāds bijis spiests pārvaldīt savu paša mantu 

mazāk rūpīgi kā kopējo sabiedrības mantu. Jo arī labumi, kas netiešā veidā gūti no sabiedrības 

pastāvēšanas, taču neesot jāiegulda sabiedrības kopējā mantā, bet attiecīgais biedrs tos varot 

paturēt pats sev. Kā, piemēram, ja viņš ticis iecelts par mantinieku vai saņēmis dāvanu tikai 

tāpēc, ka pastāv sabiedrības līgums.
188

)                                                        

Savukārt saskaņā ar Iulianus (Salvius Iulianus, II.gs. m.ē.) viedokli, cietušais biedrs, 

šāda veida gadījumos, tomēr varot atgūt par medicīniskajiem pakalpojumiem samaksāto. Un 

tas esot pareizi.
189

  Tādējādi, ievainotajam bija iespējams ārstniecības izdevumus atgūt. 

Līdzīgi, ārstniecības izdevumus varēja daļēji atgūt arī jau apskatītajā situācijā                   

(sk. 47.lpp.) ar diviem biedriem , kas izveidojuši sabiedrību ar nolūku šūt karavīru apmetņus 

un viens no biedriem izejvielu iegādes ceļojuma laikā krīt laupītāju nagos, viņa, nauda tiek 

atņemta, viņa vergi savainoti un viņš zaudē savu privāto mantu. – Ja vien cietušais tika 

uzņēmies ceļojumu nolūkā iepirkt preces sabiedrības vārdā, tad, saskaņā ar jurista Iulianus 

(Salvius Iulianus, II.gs. m.ē.) norādi, izmaksās, kas bija taisītas, lai samaksātu ārstiem, otram 

biedram nācās ar cietušo dalīties proporcionāli savai daļai sabiedrībā.
190

 

Jānorāda, ka ideja par biedra tiesībām uz sabiedrības labā taisīto izdevumu 

atlīdzināšanu pārņemta arī Latvijas Komerclikumā – ja personālsabiedrības 

(pilnsabiedrības/komandītsabiedrības) biedrs kārtojot sabiedrības lietas, uz sava rēķina sedz 

nepieciešamos izdevumus, kas tieši izriet no sabiedrības lietvedības vai ar to saistītā riska, 

sabiedrībai ir pienākums viņam šos izdevumus atlīdzināt. Līdzīgi kā romiešiem, atlīdzinot 

izdevumus, sabiedrībai ir pienākums maksāt arī likumiskos procentus, kuri aprēķināmi no 

izdevumu rašanās brīža. (KoL 80.p.(1),(2)) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187

 Par testamentu (testamentum – lat.) un legātu (legatum – lat ) sk. 103. paskaidrojumu 32. lpp. 
188

 D 17.2.60.1 Pomponius libro 13. ad Sabinum. 
189

 D 17.2.61 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
190

 D 17.2.52.4 Ulpianus libro 31. ad edictum; sk. arī: Apsitis, A. (2014) The reimbursement for the medical 

treatment expenses within the framework of Roman Partnership Agreement (Societa). SHS WEB Conferences 10 

00003, DOI: http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000003, skatīts 19.09.2014.  

http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000003
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4. ROMIEŠU SABIEDRĪBAS (SOCIETA) TIESISKAIS 

 STATUSS, PĀRSTĀVĪBA UN ATBILDĪBA PAR SAISTĪBĀM 

Jautājumā par sabiedrības tiesisko statusu romiešu tiesību avotos teikts sekojošais. 

Digestu 46. grāmatas 1. titulā atrodama norāde uz to, ka sabiedrība, līdzīgi mantojuma masai 

vai pašvaldībai, spēj legāli darboties tādā pat veidā, kā to darītu atsevišķas fiziskas personas: 

„...hereditas personae vice fungitur, sicuti municipium et decuria et societas” (lat.) – 

„...mantojums funkcionē personas vietā, gluži tāpat kā pašvaldība un dekūrija
191

, un 

sabiedrība.”
192

 (Interesanti, ka, piemēram, Justiniāna kodifikācijas 1830.g. Neapoles 

izdevuma (kā pamats izmantots jau iepriekš minētais Dionysius Gothofredus 1583.g. 

izdevums) 3. sējuma 515. lpp. šajā sakarībā atrodama (2) zemsvītras piezīme:                               

„(2) Municipium, decuria, societas, licet pluribus personis constent, unius tamen personae 

vicem sustinent”
193

 (lat.) – „(2) Kaut arī pašvaldība, dekūrija, sabiedrība sastāv no vairākām 

personām, viena persona tomēr vietā apstiprināta”).  

Tāpat avotos norādīts, ka sabiedrībai var būt vadītājs (magister – lat.), kurš tiesīgs 

uzņemties saistības sabiedrības vārdā, un minētās saistības ir obligātas kā pašai sabiedrībai, tā 

tās darījumu partneriem: „Item magistri societatium pactum et prodesse et obesse constat” 
194

 

(lat.) – „Tāpat sabiedrības vadītāja noslēgtais līgums (pakts) ir spēkā kā [sabiedrībai] par labu, 

tā pret [to].”  

Tomēr par pilnvērtīgu korporatīva tipa veidojumu ar visām autonomas juridiskas 

personas pazīmēm sabiedrības līgumu (societa – lat.), atšķirībā no romiešu biedrībām 

(universitatis – lat.), kolēģijām un korporācijām (collegiis et corporibus – lat.),
195

 acīmredzot 

uzskatīt nevar. Tā piemēram, sabiedrības biedri ne tikai nesa atbildību par sabiedrības 

saistībām ar visu tiem piederošo mantu
196

, bet šī atbildība bija arī pilnībā solidāra – 

sabiedrības kreditori varēja celt prasījumu nevis pret sabiedrību kā korporatīvu veidojumu, bet 

pret katru no atsevišķajiem biedriem, turklāt parasti
197

 nevis proporcionāli biedra daļai 

sabiedrībā, bet gan par visu sabiedrības parādu kopumā.
198

 Tai pat laikā tika norādīts, ka visi 

                                                 
191

 Par dekurioniem (decuriones – lat) sk. 711. paskaidrojumu 137. lpp. 
192

 D 46.1.22 Florentinus libro octavo institutionum.  
193

 Gothofredus, D.; Modius, F; Van Leeuwen, S. (eds.) (1830) CORPUS JURIS CIVILIS ROMANI, TOMUS 

TERTIUS, NEAPOLI, APUD JANUARIUM MIRELLI BIBLIOPOLAM, MDCCCXXX, 515, tiešsaiste: 

http://www.archive.org/stream/corpusiuriscivil03gode#page/515/mode/2up , skatīts 31.07.2014. 
194

 D 2.14.14 Ulpianus libro quarto ad edictum. 
195

 Sk. 8. nodaļu 134. lpp. 
196

 D 17.2.63 pr. Ulpianus libro 31. ad edictum. 
197

 Par izņēmumiem no minētā solidaritātes principa sk. piem. D 14.1.4 pr. Ulpianus libro 29 ad edictum, D 15.3.13 

Ulpianus libro 29 ad edictum, D 21.1.44.1 Paulus libro secundo ad edictum aedilium curulium. 
198

 D 14.1.1.25 Ulpianus libro 28 ad edictum, D 14.1.4.1 Ulpianus libro 29 ad edictum, D 14.1.4.2 Ulpianus 

libro 29 ad edictum, D 14.1.6.1 Paulus libro sexto brevium, D 14.3.13.2  Ulpianus libro 28 ad edictum,                        

D 14.3.14 Paulus libro quarto ad Plautium.  

http://www.archive.org/stream/corpusiuriscivil03gode#page/515/mode/2up
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parādi, kas radušies sabiedrības pastāvēšanas laikā, ir atmaksājami no sabiedrības kopējā 

fonda
199

 un, ka biedram ir tiesības viņa samaksāto no saviem līdzbiedriem attiecīgi piedzīt.
200

   

Tāpat arī saistības sabiedrības vārdā varēja uzņemties kā paši biedri – faktiski katrs no 

biedriem
201

, tā biedru iecelti sabiedrības pārstāvji – piemēram, kuģa kapteinis (magister    

navis – lat.)
202

, komercaģents, komerciāla vai industriāla uzņēmuma pārvaldnieks               

(institor – lat.),
203

 jau pieminētais vadītājs (magister – lat.)
204

 u.c..  

Par labu ilustrāciju te varētu kalpot romiešu juristu apskatītās situācijas ar naudas 

aizdevēju sabiedrībām jeb „biedriem-baņķieriem” (argentariis sociis – lat.).
205

 Ja kāds līgums 

(pactum – lat.) tika noslēgts ar vienu no diviem biedriem-baņķieriem, bija jāpieņem, ka tas 

noslēgts arī ar otru.
206

 

Līdzīgi arī pārstāvību attiecībā uz sabiedrības interešu aizsardzību varēja realizēt 

jebkurš no biedriem. Gadījumā ar baņķieriem – ja viens no diviem biedriem-baņķieriem (unus 

ex argentariis sociis – lat.) noslēdza līgumu (pactus – lat.) ar parādnieku, parādnieks nebija 

tiesīgs noraidīt (vērst pretiebildumu – exceptio (lat.)) minētā līguma sakarā celtu prasījumu 

tikai tāpēc, ka to tiesā cēla nevis tas baņķieris, kas savulaik tika līgumu ar parādnieku 

noslēdzis, bet gan otrs. Šeit darbojās nosacījums, ka situācija nav citādi atrisināma, kā vienīgi 

atļaujot arī otram baņkierim celt pret parādnieku prasījumu par visu parāda apjomu (ut 

solidum – lat.).
207

   

(Mūsdienu Latvijas likumdošanā augšminētā veida idejas atspoguļojas modernās 

pilnsabiedrības darbības tiesiskajā regulējumā, kur katram sabiedrības biedram pieder tiesības 

pārstāvēt sabiedrību attiecībās ar trešajām personām, ja vien viņš ar sabiedrības līgumu nav no 

pārstāvības izslēgts. (KoL 91.p.(1))) 

Tai pat laikā, ja kāds no romiešu sbiedrības biedriem īpaši nevēlējās, lai viņa 

līdzbiedrs to iesaistītu kaut kāda veida saistībā, pastāvēja iespēja vismaz atsevišķos gadījumos 

ar nepārprotamas gribas izpausmi šādu iesaistīšanu nepieļaut. Tā piemēram, ja vienam no 

diviem biedriem tika aizdota
208

 nauda pretēji otra aizliegumam, prasījumu varētu celt tikai 

pret pirmo no abiem biedriem.
209
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 D 17.2.27 Paulus libro sexto ad Sabinum. 
200

 D 14.1.3 Paulus libro 29 ad edictum, D 14.3.13.2 Ulpianus libro 28 ad edictum, D 14.3.14 Paulus libro 

quarto ad Plautium. 
201

 D 2.14.27 pr. Paulus libro tertio ad edictum, D 14.1.5.2 Paulus libro 29 ad edictum. 
202

 D 14.1.4.1 Ulpianus libro 29 ad edictum. 
203

 D 14.3.13.2 Ulpianus libro 28 ad edictum.  
204

 D 2.14.14 Ulpianus libro quarto ad edictum. 
205

 D 2.14.25 pr. Paulus libro tertio ad edictum. 
206

 D 2.14.24  Paulus libro tertio ad Plautium.  
207

 D 2.14.27 pr. Paulus libro tertio ad edictum. 
208

 Aizdevums (mutuum – lat.) bija līgums, ar kuru kreditors („aizdevuma devējs” – mutuo dans; qui mutuam 

pecuniam (mutuo) dat, credit (lat.)) nodeva parādniekam („aizdevuma ņēmējam” – mutuo accipiens; qui mutuum 

(mutuo) accipit (lat.)) kādas patērējamas lietas, ar noteikumu, ka tam būs jāatdot kreditoram atpakaļ nevis tās 
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Acīmredzot šādu ideju iespaidā arī Latvijas Civillikumā ietvertais sabiedrības līguma 

regulējums satur nosacījumu, ka gadījumā, kad līgumu ar trešo personu noslēdz tikai viens vai 

vairāki biedri kaut arī visu biedru vārdā, bet bez pārējo biedru pilnvarojuma, tad pret trešo 

personu atbild vienīgi biedri, kas līgumu slēguši. Pārējie biedri ir atbildīgi vienīgi gadījumos, 

kad tie vēlāk darījumu apstiprinājuši un ar to uzņēmušies solidāru atbildību, kā arī gadījumos, 

kad sabiedrība ar darījumu iedzīvojusies. (CL 2258.p.) 

Jāpiezīmē, ka Komerclikumā minētā veida idejas sastopamas kā romiskās tradīcijas 

modifikācija. Kā jau iepriekš norādīts, jebkuram no Latvijā reģistrētas pilnsabiedrības 

biedriem ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt sabiedrību attiecībās ar trešajām personām.              

(KoL 91.p.(1)) Pārstāvība attiecas uz visiem darījumiem un citām tiesiskām darbībām.                

(KoL 92.p.(1)) Tomēr ar sabiedrības līgumu (tātad ar biedra paša un pārējo biedru piekrišanu) 

biedru var no pārstāvības izslēgt. Tāpat sabiedrības līgumā var ietvert nosacījumu, ka visi vai 

vairāki sabiedrības biedri tiesīgi pārstāvēt sabiedrību tikai kopīgi. (KoL 91.p.(1),(2)) Bez tam 

iespējama pārstāvības tiesību atņemšana ar tiesas nolēmumu. (KoL 93.p) (Informācija par 

biedru pārstāvības tiesībām trešajām personām pieejama ar komercreģistra starpniecību. (KoL 

91.p.(4))) Savukārt, ja biedram pārstāvības tiesības nav atņemtas, tad to apjoma ierobežojumi 

(attiecībā uz noteiktiem darījumiem vai noteikta veida darījumiem, pastāvot zināmiem 

apstākļiem, uz noteiktu laiku vai noteiktā apvidū) nav saistoši trešajām personām.                    

(KoL 92.p.(2))    

Par starpniekiem saistību nodibināšanā varēja kalpot romiešu sabiedrības biedru vergi. 

Tā, ja divu biedru kopīpašumā esošs vergs noslēdza stipulāciju (mutvārdu līgumu)
210

 attiecībā 

uz mantu, kas piederēja vienam no viņa saimniekiem, stipulācija  bija saistoša abiem 

biedriem, un tas biedrs, kura mantu izmantoja ar stipulāciju uzņemto saistību izpildīšanai, 

                                                                                                                                                         
pašas, bet gan citas tāda pat veida lietas (D 12.1.2 pr), tādā pat daudzumā un kvalitātē (D 12.1.3). Aizdevuma 

priekšmets ir t.s. „sugas lietas” – lietas, kuras raksturo nevis kādas unikālas individuālas īpašības, bet gan to 

veids, šķirne un kvalitāte. Lietas, ko var saskaitīt, izmērīt vai nosvērt – piem., vīns, eļļa, labība, nauda, varš, 

sudrabs un zelts (I 3.14 pr.). Aizdevums bija t.s. reālkontrakts – stājās spēkā nevis ar pušu vienošanos, bet gan ar 

brīdi, kad parādniekam tika nodots pats aizdevuma priekšmets (I 3.14 pr.). Aizdevuma saņēmējs kļuva par viņam 

nodoto patērējamo sugas lietu īpašnieku (D 12.1.2.2). Procenti (usuare – lat.) bija atrunājami atsevišķā līgumā. 

(Izņemot nokavējuma procentus – tie skaitījās automātiski pielīgti) Līdzīgi arī par aizdevuma atdošanas termiņu 

pienācās atsevišķi vienoties. Ja tas netika izdarīts, aizdevumu varēja jebkurā laikā atprasīt. Vairāk par aizdevumu 

(mutuum – lat.) sk. D 12.1 tit. 
209

 D 3.5.7.3 Ulpianus libro decimo ad edictum.  
210

 Stipulācija (stipulatio – lat.) jeb verbālkontrakts – verbālsaistība (verborum obligatione – lat.) bija līguma 

paveids, kas paredzēja saistības nodibināšanos ar īpašu mutvārdu formulu izrunāšanu. Verbāla saistība tika 

noslēgta izrunājot attiecīgi jautājumu un atbildi, kad puses savstarpēji stipulēja par to, ka viena kaut ko otrai dos, 

vai kaut ko tās labā darīts. Viena uzdeva jautājumu, piem: „Vai tu darīsi to un to ?”, otra atbildēja: „Es darīšu to 

un to.” utml. Sākotnēji šādu mutvārdu formulu saturs bija strikti formalizēts un tā sajaukšana nozīmēja līguma 

spēkā neesamību. Vēlāk vienošanos varēja noslēgt vienalga kādiem vārdiem un vienalga kādā valodā – 

galvenais, lai tās saturs un pušu pienākumi būtu līgumslēdzējiem saprotami. Stipulācijā bija iespējams paredzēt 

noteikumus attiecībā uz saistības izpildes laiku, vietu un apstākļiem, kuriem iestājoties, saistība izpildāma 

(pagātnes notikumus par apstākļiem minēt nedrīkstēja, ja izpildes laiks vispār nebija atrunāts, tas nozīmēja 

pienakumu izpildīt nekavējoši utt.). Tāpat stipulācijā varēja ietvert sankciju par uzņemto pienākumu nepildīšanu. 

Ja saistības nepildīja – verbālkontraktiem bija paredzēta tiesas aizsardzība. Vairāk sk. I 3.15 tit.; D 45.1 tit.  
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varēja pret savu līdzbiedru celt atbilstošu prasījumu no sabiedrības līguma, tādējādi atgūstot 

sev piekrītošo proporcionālo daļu. Šis pats noteikums bija pielietojams gadījumā ja vergs 

vienam no saimniekiem kaut ko ar savu darbu ieguva – ieguvums kļuva visai sabiedrībai 

kopīgs.
211

 

Savukārt verga noslēgtais līgums saistīja tikai vienu no saimniekiem, ja bija īpaši 

noslēgts šī saimnieka vārdā. Piemēram, ja vergs pirka kādu lietu tikai viena saimnieka vārdā, 

to ieguva tikai un vienīgi minētais saimnieks un viņa līdzbiedrs uz lietu pretendēt nevarēja. 

Līdzīga situācija izveidojās gadījumā, kad vergs aizdeva naudu, kas atmaksājama tikai vienam 

no saimniekiem, vai kārtoja jebkādus citus darījumus, īpaši norādot, ka manta atgriežama vai 

maksājums izdarāms par labu tikai vienam no saimniekiem.
212

 

(Latvijas Civillikumā šāda tipa juridiskās atziņas vispārinātas nosacījumā, kurš paredz, 

ka darījumos, ko kāds sabiedrības biedrs noslēdzis ar trešo personu sava paša vārdā, šai trešai 

personai atbild tikai viņš viens pats. (CL 2259.p.)) 

Kā jau iepriekš minēts, romiešu sabiedrības biedriem bija tiesības iecelt īpašus 

pārstāvjus, kuri nodarbojās ar sabiedrības darījumu tiešo kārtošanu, cita starpā, slēdzot 

līgumus un uzņemoties atbilstošās saistības. Pārstāvji varēja nākt kā no pašu biedru vidus
213

, 

tā arī atrasties ārpus sabiedrības līgumu noslēgušo biedru loka. Šādi pārstāvji varēja būt kā 

brīvas personas, tā biedriem vai kādām trešajām personām piederoši vergi.
214

 Jebkurā 

gadījumā sabiedrības biedri solidāri atbildēja par pārstāvju uzņemtajām saistībām.
215

  

Jānorāda, ka līdzīgi kā romiešiem, arī Latvijas Civillikumā paredzētas biedru tiesības 

vienoties par sabiedrības lietvedības uzticēšanu vienam vai vairākiem biedriem vai trešajām 

personām (CL 2253.p. ) un, līdzīgi kā romiešiem, darījumi, kurus lietveži savu pilnvarojumu 

robežās sabiedrības lietās noslēguši, saista tās biedrus neaprobežoti un solidāri pret trešām 

personām, izņemot gadījumus, kad ar šīm trešām personām nolīgts citādi. (CL 2257.p.)  

Minētājā sakarībā romiešu tiesību avotos atrodams samērā daudz norāžu attiecībā uz 

kuģiniekiem un kuģniecības sabiedrībām. Romiešu kuģinieks – exercitor navis (lat.) bija 

komerciāliem nolūkiem – preču un/vai pasažieru transportēšanai paredzēta kuģa īpašnieks vai 

nomnieks.
216

 Vīrs, „kurš ikdienā gūst peļņu no kuģošanas”
217

. Ja exercitor navis (lat.) vai šādu 

uzņēmēju izveidota sabiedrība nodarbināja kādu cilvēku par kuģa kapteini (magister navis – 

lat.), uzņēmēji nesa atbildību par kapteiņa noslēgtajiem līgumiem. Pret viņiem varēja celt 
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 D 45.3.28.1 Gaius libro tertio de verborum obligationibus.  
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 D 45.3.28.3 Gaius libro tertio de verborum obligationibus.  
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 D 14.1.4.1 Ulpianus libro 29 ad edictum. 
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 D 14.1.1.4 Ulpianus libro 28 ad edictum.  
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 D 14.1.4.1 Ulpianus libro 29 ad edictum, D 14.1.6.1 Paulus libro sexto brevium, D 14.3.13.2  Ulpianus libro 

28 ad edictum, D 14.3.14 Paulus libro quarto ad Plautium.  
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 D 14.1.1.15 Ulpianus libro 28 ad edictum. 
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 I 4.7.2. 
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prasījumu, kas tika dēvēts par actio exercitoria (lat.).
218

 Turklāt kreditoriem bija tiesības 

izvēlēties, vai celt prasījumu pret exercitor navis (lat.), vai pret kuģa kapteini (magister – lat.) 

pašu.
219

 Tomēr kad kreditors savu izvēli izdarīja un cēla prasījumu pret vienu, pret otru to 

vairs celt nevarēja.
220

  

Ja kuģis atradās sabiedrības biedru kopīpašumā, pret katru no biedriem varēja celt 

prasījumu par visu parādu kopumā (in solidum – lat.)
221

 – nolūkā, lai līgumu noslēgusī 

persona nebūtu spiesta sadalīt savu prasījumu starp vairākiem atbildētājiem (ne in plures 

adversaries distringatur – lat.).
222

 Tāpat nebija nekādas atšķirības, cik liela daļa no kuģa 

katram no biedriem piederēja, jo puse, kas bija visu summu samaksājusi, varēja no saviem 

līdzbiedriem ar prasījumu no sabiedrības līguma samaksāto atbilstoši atgūt.
223

 

(Ja līgumu ar kuģa kapteini (magister navis – lat.) bija noslēdzis viens no biedriem –  

kuģa īpašniekiem, arī viņš pret pārējiem līdzīpašniekiem varēja  celt prasījmu actio 

exercitoria (lat.).
224

)  

Kapteini iecēlušo uzņēmēju atbildības pienākums avotos pamatots ar apsvērumu, ka 

dažreiz, ceļošanas vajadzības spiesti, kuģu izmantotāji stājas līgumattiecībās ar kapteiņiem 

(magistris navigandi – lat.) neko nezinot par to tiesisko statusu un raksturu,                                                                                                                                                        

un tādējādi ir tikai taisnīgi, ka tiem, kas kuģa kapteini (magistrum navi – lat.) iecēluši, ir par 

viņa noslēgtajiem līgumiem jāatbild. Līdzīgi kā tas notiek ar uzņēmējiem, kas ieceļ 

pārvaldnieku (institor – lat.) veikala (taberna – lat.) vai citu darījumu vadīšanai (par 

pārvaldnieku jeb komescaģenu – institor (lat.), sk.zemāk). Jo faktiski pastāv lielāka piespiedu 

nepieciešamība slēgt līgumu ar kapteini (magister – lat.) , nekā ar vienkāršu pārvaldnieku 

(institor – lat). Respektīvi, lietas apstāķli parasti ikvienam ļauj veikt pārbaudi attiecībā uz 

pārvaldnieka (institor – lat.) tiesisko situāciju un tai atbilstoši noslēgt ar viņu līgumu, bet ar 

kuģa kapteini tā nav (in navis magistro non ita – lat.), jo bieži vien ne vieta, ne laiks neļauj 

pieņemt pietiekami izvērtētu lēmumu.
225

         

Tika norādīts uz atšķirībām kapteiņa un pārējo jūrnieku tiesiskajā statusā. Kapteinis 

(magister navis – lat.) bija jūrnieks, kuram uzdota aizgādnība (cura mandata est – lat.) pār 

visu kuģi (totius navis – lat.) kopumā.
226

 Tādējādi ja attiecīgais līgums aiz kāda iemesla tika 

noslēgts nevis ar kuģa kapteini, bet kādu citu no jūrniekiem, prasījumus actio exercitoria (lat.) 
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 Sk. D 14.1 tit., C 4.25 tit.     
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 D 14.1.1.17 Ulpianus libro 28 ad edictum. 
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 D 14.1.1.24 Ulpianus libro 28 ad edictum. 
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 D 14.1.1.25 Ulpianus libro 28 ad edictum.  
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 D 14.1.2 Gaius libro nono ad edictum provinciāle.  
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 D 14.1.3 Paulus libro 29 ad edictum.  
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 D 14.1.5.2 Paulus libro 29 ad edictum. 
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 D 14.1.1 pr. Ulpianus libro 28 ad edictum.  
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 D 14.1.1.1 Ulpianus libro 28 ad edictum.  
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pret kuģa īpašniekiem celt nevarēja. Tomēr īpašnieki atbildēja par visu kuģa vadīšanā 

iesaistīto jūrnieku pastrādātajiem privāto tiesību pārkāpumiem – deliktiem
227

. Tika uzsvērts, 

ka legālā situācija kad prasījums izriet no noslēgta līguma, atšķiras no situācijas kad tas izriet 

no tiesību pārkāpuma (delikta). Respektīvi, tie, kas ieceļ kuģa kapteni (magister – lat.), ar šo 

iecelšanu atļauj slēgt ar kapteini līgumus un uzņemas par minētajiem līgumiem atbildību. 

Savukārt tie, kas nodarbina jūrniekus, neatļauj slēgt ar šiem jūrniekiem līgumus, bet viņiem 

jārūpējas, lai jūrniekus nevarētu vainot neuzmanībā vai tīša kaitējuma nodarīšanā (culpa et 

dolo
228

 – lat.).
229

 

Avotos detalizēts kapteinim parasti piešķiramo pilnvaru apjoms – kapteiņi           

(magistri – lat.) tika iecelti ar nolūku iznomāt kuģus (locandis navibus – lat.)
 230

 dažādiem 

pasūtītājiem preču vai pasažieru transportēšanai, vai nolūkam iepirkt kuģošanai 

nepieciešamos krājumus. Ja kapteinis bez tam bija īpaši pilnvarots iepirkt vai pārdot
231

 preces, 

kuģa saimnieki atbildēja arī par līgumiem, kurus kapteinis noslēdza tieši šajā sakarībā.
232

  

Pilnvaras varēja būt aprobežotas ar tiesībām veikt vienīgi noteikta veida darbības. Tad pret 

kuģa īpašniekiem varēja celt prasījumu (exercitorem actionem – lat.) tikai par gadījumiem 

attiecībā uz konkrēto lietu, kurai kapteinis bija iecelts. Piemēram, ja tika noslēgts līgums par 

preču transportēšanu, vai noslēgta vienošanās vai iztērēta nauda par kuģa remontu, vai, ja 

kuģa jūrnieki pieprasīja samaksu par saviem pakalpojumiem.
233

 Ja kapteinis bija pilnvarots 

iekasēt naudu par kravas vai pasažieru pārvadāšanu, bet nebija pilnvarots slēgt līgumus par 

kuģa iznomāšanu, viņa noslēgtie nomas līgumi saimniekus nesaistīja. Tāpat, kuģu saimnieki 

varēja iecelt kapteini tikai noteikta veida kravu pārvadāšanai, atļaut vai aizliegt tam pārvadāt 

pasažierus, noteikt striktus pārvadājumu maršrutus un ģeogrāfiskos apgabalus, aizliegt jūras 

pārvadājumus ar upju kuģošanai paredzētiem peldlīdzekļiem u.c.
234

 

Te jāpiezīmē, ka mūsdienu Latvijas tiesībām rakstrīga divējāda pieeja attiecībā uz 

sabiedrību lietvežu pilnvaru ierobežošanu.  

Civillikums, augšminēto romiešu tradīciju ietekmē, principā pieļauj lietvežu pilnvaru 

aprobežošanu. Likumā atrodamas norādes uz lietvežu „pilnvarojuma robežām” (CL 2257.p), 

tāpat runāts par lietveža pilnvarām „slēgt visāda veida darījumus, ko prasa sabiedrības 

mērķis” (CL 2257.p), – tādējādi lietvedim ir pienākums darboties šī mērķa ietvaros. Ņemot 

vērā Civillikuma nosacījumu, ka biedru, kuriem uzticēta sabiedrības lietvedība (lietvežu), 
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 Par deliktu (delictum – lat.) sk. 430. paskaidrojumu 86. lpp. 
228

 Par civiltiesiskās vainas gradāciju – sk. 377. paskaidrojumu 79. lpp. 
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 D 14.1.1.2 Ulpianus libro 28 ad edictum.  
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 Par nomas (īres) līgumu (locatio conductio  –  lat.) sk. 90. paskaidrojumu 29. lpp. 
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 Par pirkumu – pārdevumu sk. 97. paskaidrojumu 31. lpp. 
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 D 14.1.1.3 Ulpianus libro 28 ad edictum.  
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 D 14.1.1.7 Ulpianus libro 28 ad edictum.  
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 D 14.1.1.12 Ulpianus libro 28 ad edictum. 
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tiesības un pienākumi apspriežami pēc pilnvarojuma līguma noteikumiem (CL 2254.p), varam 

runāt par lietveža, kā universālpilnvarnieka iespējamu pilnvaru aprobežojumu attiecībā uz 

tiesībām izdarīt atsavinājumus, ieķīlājumus vai nekustama īpašuma apgrūtinājumus ar lietu 

tiesībām, vest prāvas, izdarīt pārjaunojumus, kā arī izdarīt un saņemt maksājumus. Ja 

lietvedim nav noteikta pilnvarojuma minēto darbību veikšanai, viņš to drīkst tikai 

nepieciešamos gadījumos un lai pasargātu savu pilnvarotāju no draudošiem zaudējumiem.    

(CL 2301.p) 

Savukārt ja mūsdienu sabiedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Komerclikuma kā 

speciālā likuma nosacījumiem, pārstāvības apjoma ierobežojumi, atšķirībā no Senās Romas 

prakses, nav spēkā attiecībā uz trešajām personām. Minētais attiecas kā uz pilnsabiedrību un 

komandītsabiedrību biedru (KoL 92.p.(2)), tā uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību            

(KoL 223.p.(3)) un akciju sabiedrību (KoL 303.p.(3)) valdes locekļu pārstāvības tiesību 

aprobežojumiem, tāpat arī uz prokūru apjoma ierobežojumiem (KoL 36.p (1)). (Prokūras 

gadījumā gan iespējams ierobežot prokūrista tiesības atsavināt un ieķīlāt nekustamu īpašumu 

vai apgrūtināt to ar lietu tiesībām. (KoL 34.p.(2))) Bez tam, piemēram, pilnsabiedrību un 

komandītsabiedrību gadījumā sevišķi uzsvērts, ka šāds noteikums par pārstāvības apjoma 

ierobežojumu spēkā neesamību it īpaši attiecas uz tādiem pārstāvības apjoma 

ierobežojumiem, atbilstoši kuriem pārstāvība veicama attiecībā uz noteiktiem darījumiem vai 

noteikta veida darījumiem, pastāvot zināmiem apstākļiem, uz noteiktu laiku vai noteiktā 

apvidū. (KoL 92.p.(3)1),2),3))  

Romiešu kuģinieki (exercitor – lat.) bija tiesīgi iecelt ne tikai vienu, bet arī vairākus 

kapteiņus (magister – lat.) vienlaicīgi. Tad, ja iecelto kapteiņu pienākumi netika īpaši sadalīti, 

katram no kapteiņiem piederēja atsevišķās pārstāvības tiesības un jebkurš līgums ar vienu no 

kapteiņiem bija kapteiņus iecēlušajiem uzņēmējiem saistošs. 

Savukārt, ja pienākumi bija sadalīti, piemēram, viens kapteinis tika pilnvarots slēgt 

līgumus par kuģa iznomāšanu, otrs iekasēt maksu par pārvadājumiem, kuģiniekus saistīja tikai 

tie līgumi, kurus attiecīgais kaptenis noslēdza savu nodalīto pienākumu ietvaros.
235

 

Bija iespējams noteikt arī kopējo pārstāvību, kad līguma noslēgšanai un spēkā 

esamībai vajadzēja visu kapteņu līdzdalību. Tad tas, kurš tomēr noslēdza līgumu tikai ar vienu 

atsevišķu kapteini, varēja vainot vienīgi pats sevi – līgums kuģiniekus nesaistīja.
236

   

Romiešu ideja par koppārstāvības lietderību un tiesībām šādu koppārstāvību noteikt 

sekmīgi darbojas arī Latvijas Komerclikuma gadījumā. Tā pilnsabiedrības vai 

komandītsabiedrības līgumā iespējams paredzēt, ka visi vai vairāki sabiedrības biedri ir tiesīgi 
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 D 14.1.1.13 Ulpianus libro 28 ad edictum. 
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 D 14.1.1.14 Ulpianus libro 28 ad edictum. 
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pārstāvēt sabiedrību tikai kopīgi. (KoL 91.p.(2)) Līdzīgi sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

(KoL 223.p.(1)) un akciju sabiedrības (KoL 303.p.(1)) valdes locekļi pārstāv sabiedrību 

kopīgi, ja statūtos nav noteikts citādi. Tāpat prokūru var izdot vienlaicīgi vairākām personām 

un uz šādas kopprokūras pamata kopprokūristiem ir tiesības pārstāvēt komersantu tikai 

kopīgi. (KoL 35.p.(2)) 

Ja vien kuģa saimnieki tieši neaizliedza, arī pats kapteinis (magister – lat.) varēja 

savas pārstāvības tiesības deleģēt, ieceļot kādu par kapteiņa pienākumu izpildītāju. Ja 

kuģinieki par to zināja un tiešā vaidā neaizliedza šādi iecelto cilvēku nodarbināt, bija 

jāpieņem, ka viņi paši ir to iecēliuši un tādējādi nes atbilstošo atbildību par minētā cilvēka 

noslēgtajiem līgumiem. Tika norādīts, ka tie, kas kapteini (magister – lat.) ieceļ, ir atbildīgi 

par visām kapteiņa darbībām, ja vien tās ietilpst viņam atvēlēto pilnvaru robežās.
237

  

Nebija nozīmes kapteiņa (magister – lat.) personiskajam tiesiskajam statusam – vai 

viņš bija brīvais, vai vergs
238

, un ja kapteinis bija vergs, vai viņš piederēja pašam kuģa 

īpašniekam (exercitor – lat.), vai kādam citam. Tāpat nebija nozīmes kapteiņa vecumam. Tie, 

kas kapteini bija iecēluši, jebkurā gadījumā atbildēja par viņa noslēgtajiem līgumiem un par 

kandidatūras izvēli varēja vainot vienīgi paši sevi.
239

   

Ja kuģi vadīja un pārvaldīja (navem exerceat – lat.) kuģinieku kopējs vergs, kuģinieki 

solidāri atbildēja (solidum omnes teneri – lat.) par visu prasījumu kopumā.
240

  

Attiecībā uz kapteiņiem (magister – lat.) – vergiem, situācija bija īpaši interesanta. 

Saskaņā ar romiešu tiesību universālo principu, par verga uzņemtajām saistībām atbildēja tā 

saimnieks, bet standarta gadījumā šī atbildība tika aprobežota ar vergam nodalītās mantas – 

pekūlija
241

 apmēru.
242

 Minētais princips saistīja arī sabiedrības līgumu noslēgušas personas. 

Tā piemēram, gadījumā, kad divi biedri kopīgi iecēla vienam no viņiem piederošu vergu par 
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sabiedrības lietu kārtotāju, verga saimnieks atbildēja ne vairāk kā tikai verga apsaimniekošanā 

nodotā pekūlija apmērā.
243

   

Tomēr ar vergu – kapteiņu (magister –lat.) noslēgtajiem līgumiem bija citādāk. Šeit 

verga saimnieks, ja vien deva piekrišanu tam, ka viņa vergs veic kapteiņa (magister – lat.) 

pienākumus, vienmēr neaprobežoti atbildēja par visu prasījuma summu.
 

Minētais tika 

pamatots ar kuģniecības nozares īpašo nozīmību vispārējās labklājības nodrošināšanā.
 244

 

Tādējādi, ja verga – kapteiņa (magister – lat.) saimnieki vienlaicīgi bija arī viņa 

pārraudzītā kuģa īpašnieki, tie solidāri atbildēja tāpēc, ka bija kapteini iecēluši, savukārt ja 

verga – kapteiņa (magister – lat.) saimnieki bija kādas citas personas, par tā uzņemtajām 

saistībām atbildēja kuģa īpašnieki, vai, ja kreditors izvēlējās celt prasijumu pret pašu kapteni 

(magister  –lat.) – vergu, verga saimnieki. Respektīvi jebkurā gadījumā, kad kādu biedru 

kopīpašumā esošs vergs pārraudzīja (vadīja) kuģi (exerceat navem – lat.) ar savu saimnieku 

piekrišanu, pret katru no saimniekiem varēja celt solidāru prasījumu visas parāda summas 

apmērā (in solido actio – lat).
245

 Savukārt, ja saimnieki spēja pierādīt, ka vergs par kapteini 

(magister – lat.) iecelts un kuģi vadījis (navem exercuerit – lat.) bez to piekrišanas, viņi 

iesūdzēšanas gadījumā atbildēja tikai vergam nodalītās mantas – pekūlija apmērā.
246

 

 Ja kuģinieki kapteini (magister – lat.) iecēla paši no sava vidus, visi viņi bija solidāri 

atbildīgi
247

 – pret katru no biedriem varēja celt prasījumu actio exercitoria (lat.) par parāda 

kopējo vērtību.  

Viens no retajiem izņēmumiem – atkāpēm no biedru solidārās atbildības principa, 

darbojās situācijā, kad kuģinieki vispār neiecēla kapteini, bet savstarpēji sadalīja kuģa 

pārvaldīšanas pilnvaras. Tad katrs no kuģiniekiem atbildēja savas proporcionāli pārvaldāmās 

daļas apmērā, jo šādā gadījumā kuģinieki nebija uzskatāmi viens par otra kapteiņiem 

(magister – lat.).
248

 

Līdzīgi kapteinim (magister navis – lat.) kuģniecībā, citās tautsaimniecības nozarēs 

romiešu sabiedrību uzņēmumu pārvaldi un pārstāvību varēja realizēt jau iepriekš pieminētais 

institor (lat.) – komerciāla vai industriāla uzņēmuma īpašnieku iecelts pārvaldnieks (vadītājs, 

arī komercaģents).  

Uzņēmuma īpašnieki bija tiešā veidā atbildīgi par institora (pārvaldnieka) uzņemtajām 

saistībām, ja tās attiecās uz tiem piederošo uzņēmumu. Pret uzņēmuma īpašniekiem šai 
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sakarībā varēja celt īpašu prasījumu actio institoria (lat.).
249

 Papildus, minēto prasījumu 

varēja celt arī pret pašu pārvaldnieku, bet tikai gadījumā, ja tas bija pārvaldnieks, kurš iecelts 

vest visas savu darba devēju lietas („...omnium rerum procurator est” – lat).
250

  

Tiesību avotos norādīts, ka ir taisnīgi, ka, tāpat kā uzņēmēji gūst labumu no 

pārvaldnieku (komercaģentu) darbības (ex actu institorum – lat.), viņiem jābūt dēļ šīs darbības 

ar saistībām sasaistītiem un atbildīgiem prasījumos, kas izriet no pārvaldnieku 

(komercaģentu) noslēgtajiem līgumiem. 

Vienlaicīgi uzsvērts, ka prasījuma tiesības piešķiramas arī pusei, kas pārvaldnieku 

(institor – lat.) iecēlusi – pret tiem, kas ar minēto pārvaldnieku attiecīgos līgumus 

noslēguši.
251

 Jo pārvaldnieku iecēlušajiem nav citas iespējas sevi aizsargāt, kā vien ceļot 

prasījumu pret tiem, ar ko pārvaldnieks (institor – lat.) līgumus noslēdzis.
252

  

Bez tam norādīts, ka uzņēmējiem jāatbild tikai par tāda veida darījumiem, kādu 

kārtošanai tie savus pārvaldniekus (institor – lat.) iecēluši.
253

 Tādējādi pārvaldnieka              

(institor – lat.) pilnvaras varēja atbilstoši aprobežot, nosakot, piemēram, ka tam ir tiesības 

preces pārdot, bet ne iepirkt,vai gluži otrādi pirkt, nevis pārdot.
254

 

Pārvaldnieka (institor – lat.) darbības ekonomiskā un arī juridiskā būtība sastāvēja no 

kalpošanas par starpnieku darījumu kārtošanā. Turklāt nebija lielas nozīmes, vai viņš bija 

iecelts, piemēram, vadīt veikalu (taberna – lat.), vai tika nodarbināts cita veida darbos.
255

 Tik 

pat veiksmīgi pārvaldnieks (institor – lat.) varēja pildīt komercaģenta pienākumus, piegādājot 

preces uz romiešu mājām un tur tās pārdodot. Vieta, kur lieta tika pārdota vai pirkta
256

, 

nemainīja prasījuma cēloni un būtību, jo jebkurā gadījumā pārvaldnieks (komercaģents) bija 

pircis vai pārdevis.
257

 Tādējādi neatkarīgi no tā, kāda veida darījumu kārtošanai pārvaldnieks 

tika iecelts, viņu pienācās uzskatīt par institor (lat.), ar visām no minētā statusa izrietošajām 

legālajām konsekvencēm.
258

 Respektīvi pārvaldnieks (institor – lat.) bija kāds, kurš iecelts 

pārvaldīt veikalu (taberna – lat.) vai citu pirkšanas un pārdošanas vietu, vai arī veikt minētās 

darbības bez konkrētas vietas norādīšanas.
259

 

Pārvaldnieka (institor – lat.) statuss bija nozīmīgāks par parasta lietveža (procurator – 

lat.) statusu, kurš bez īpaša pilnvarojuma nevarēja savu darba devēju vārdā saistības 
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uzņemties,
260

 vai vienkārša pārrauga (custodis – lat.) situāciju, kuram viņa darba devēji vispār 

tika aizlieguši slēgt jebkādus līgumus un kaut ko no to mantas atsavināt.
261

 

Pārvaldniekus (komercaģentus) (institor – lat.) varēja iecelt, piemēram, uzņēmēji, kas 

nodarbojās ar namu apsaimniekošanu, labības iegādi, starpniecības darījumiem, audumu 

ražošanu un pārdošanu, transporta pakalpojumu sniegšanu ar nastu nesējiem dzīvniekiem, 

apģērbu tirdzniecību, maizes cepšanu un realizāciju, apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu, 

apģērbu tīrīšanu, staļļu turēšanu u.c.
262

  

Pārvaldnieks (institor – lat.) varēja būt kā brīva persona, tā uzņēmuma īpašnieku vai 

kādas citas personas vergs.
263

 Turklāt apstāklis, ka pārvaldnieks (institor – lat.) sākotnēji 

atradās savu darba devēju verga statusā, bet vēlāk tika no verdzības atbrīvots, un turpināja 

veikt savus pārvaldnieka uzdevumus, viņa bijušo saimnieku atbildības pienākumus neatcēla 

un neizmainīja.
264

 

Ja pārvaldnieks kārtoja sabiedrībai piederoša uzņēmuma darījumus, visi sabiedrības 

biedri nesa par tiem solidāru atbildību. Romiešu jurists Ulpiāns (Domitius                            

Ulpianus, ? – 228.AD) šai sakarībā apskata situāciju, kad divas vai vairākas personas tur 

veikalu (taberna – lat.) un ieceļ par pārvaldnieku (institor – lat.) vergu, kurš tām pieder 

nevienādās daļās. Saskaņā ar Ulpiānu (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD) , jurists Iulianus 

(Salvius Iulianus,  II.gs. m.ē.)  esot izvirzījis jautājumu – vai minētās  personas atbild par 

verga noslēgtajiem darījumiem propocionāli viņu daļām vergā, vai vienlīdzīgi, vai 

proporcionāli to daļām precēs, vai, patiešām, par visu prasījumu?  Iulianus (Salvius               

Iulianus, II.gs. m.ē.) pats arī esot uz savu jautājumu atbildējis, norādot, ka, līdzīgi kā 

gadījumā ar personām, kurām pieder kuģis, katrs no pārvaldnieku (institor – lat.) iecēlušajiem 

var tikt iesūdzēts par visu prasījumu kopumā. Un, lai ko arī iesūdzētais nebūtu samaksājis, 

viņš to var no saviem līdzbiedriem atgūt, ceļot pret tiem prasījumu no sabiedrības līguma.
265

 

Tāds pat noteikums bija piemērojams, ja vadīt biedru kopīpašumā esošu uzņēmumu 

tika iecelts kādam citam, nevis biedriem pašiem piederošs vergs. Pret katru no uzņēmuma 

īpašniekiem varēja celt prasījumu visas verga noslēgtā darījuma summas apmērā. Un to, ko 

katrs no biedriem samaksāja, viņš varēja no saviem līdzbiedriem proporcionāli atgūt ar 

prasījumu no sabiedrības līguma.
266

 Ja kreditoram bija tiesības
267

 celt prasījumu arī pret pašu 

pārvaldnieku – vergu, tā saimnieks (saimnieki) atbildēja vai nu par visu prasījuma summu 

                                                 
260

 D 14.3.5.10 Ulpianus libro 28 ad edictum. 
261

 D 14.3.11.6 Ulpianus libro 28 ad edictum. 
262

 D 14.3.5.1-10 Ulpianus libro 28 ad edictum. 
263

 D 14.3.1 Ulpianus libro 28 ad edictum.  
264

 D 14.3.19.1 Papinianus libro tertio responsorum. 
265

 D 14.3.13.2  Ulpianus libro 28 ad edictum.  
266

 D 14.3.14 Paulus libro quarto ad Plautium.  
267

 Sk.:D 14.3.6 Paulus libro 30 ad edictum. 



 

 

 

63 

kopumā – gadījumā, kad vergs kārtoja darījumus ar saimnieka (saimnieku) piekrišanu, vai nu 

vergam nodalītā pekūlija
268

 apmērā – situācijā, kad piekrišanas nebija. 
269

 

Saskaņā ar romiešu tiesību vispārējo principu, ja kāds no tiesiskā darījumā 

iesaistītajiem bija vergs vai ģimenes tēva varā
270

 esošs dēls (filio familias – lat.), par verga vai 

dēla uzņemtajām saistībām atbildēja attiecīgi saimnieks vai ģimes tēvs. Tomēr parastajā 

gadījumā pret viņiem varēja celt prasījumu tikai verga vai dēla apsaimniekošanā nodotās 

mantas – pekūlija
271

 apjomā. Pastāvēja noteikums, ka saimnieks caur vergu nevar tikt saistībā 

iesaistīts un, ka verga kreditori pret saimnieku var celt prasījumu tikai vergam nodalītā 

pekūlija apmērā, pēc tam, kad no tā atskaitīts viss, ko vergs ir savam saimniekam parādā.
272

  

Ar pekūliju neaprobežota atbildība iestājās vienīgi tad, ja vergs bija kārtojis darījumu 

ar sava saimnieka tiešu piekrišanu.
 273

 

Tāpat atbildības limits palielinājās situācijā, kad prasījumu bija cēlis pats saimnieks 

vai ģimienes tēvs un atbildētājs savukārt pieprasīja savstarpējo prasījumu ieskaitu
274

 

(compensatio – lat.). Šādā gadījumā saimnieks vai ģimenes tēvs atbildēja visas ieskaitāmās 

summas apmērā neatkarīgi no pekūlija vērtības.
275

 ( Arī tēva varā essošais dēls, ja tomēr tika 

iesūdzēts, bija tiesīgs uz ieskaitu par summām, kuras prasītājs bija parādā viņa tēvam, 

ievērojot nosacījumu, ka tiks dots nodrošinājums par to, ka tēvs apstiprinās dēla panākto 

vienošanos un ar ieskaitu dzēstās summas no prasītāja vēlāk nepiedzīs.)
276

  

Ja kāds noslēdza līgumu ar vergu, kas piederēja divām vai vairākām personām – 

sabiedrības biedriem, viņam bija atļauts pēc paša izvēles celt prasījumu de peculio (lat.) visas 

summas apmērā pret jebkuru no biedriem – verga īpašniekiem. Tika uzsvērts, ka būtu 

netaisnīgi, ja tam, kurš noslēdzis līgumu ar vienu kontrahentu, nāktos savu prasījumu dalīt 

starp vairākiem atbildētājiem. Turklāt aprēķinot pekūlija vērtību, bija ņemams vērā ne tikai 
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tas pekūlijs, kuru vergam piešķīris biedrs, pret kuru prasījums tika tieši celts, bet arī tas 

pekūlijs, kuru vergam bija piešķīruši pārējie tā īpašnieki.
277

 Minētais, cita starpā, attiecās arī 

uz gadījumiem, kad ieinteresētā puse nodeva (praestare – lat.) savas prasījuma celšanas 

tiesības tālāk kādai citai personai
278

 un uz situācijām, kad ar kreditora piekrišanu kāds cits bija 

uzņēmies biedra vietā prasījumu apmierināt, respektīvi, bija notikusi parādnieka maiņa
279

  – 

delegatio (lat.).
280

  

Savukārt, biedrs, pret kuru tika celts prasījums, varēja virs savas daļas vērtības 

samaksāto atgūt no līdzbiedriem ar prasījumu no sabiedrības līguma, jo samaksājot visu 

summu, viņš bija savus biedrus no parāda verga kreditoru priekšā attiecīgi atbrīvojis (pēdējais 

noteikums gan tika piemērots vienīgi gadījumā ja pārējie biedri bija vergam vispār kādu 

pekūliju piešķīruši, pretējā gadījumā līdzbiedri šādi atbrīvoties nevarēja). 
281
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 D 15.1.27.8 Gaius libro nono ad edictum provinciale. 
278

 Šeit domāta cesija (cessio – lat.) – kreditora tiesību nodošana citai personai. Sākotnējā kreditora –                        

t.s. cedenta faktiska nomaiņa ar jaunu kreditoru – t.s. cesionāru. Romiešu tiesībās kreditora nomaiņa var tikt 

realizēta divos veidos: a) ar sastības pārjaunošanu (novatio – lat., sk. 279. paskaidrojumu zemāk) – pašam 

parādniekam apsolot dot jaunajam kreditoram to, ko tas ir sākotnējam kreditoram parādā. Pārjaunošana notika 

saskaņā ar sākotnējā kreditora norādījumu jaunajam un tai bija nepieciešama parādnieka piekrišana un vēlme 

sadarboties. (Gaius, inst. 2.38) b) ar t.s. cessio actionis – lat. (apskatāmais gadījums) – sākotnējam kreditoram 

nododot jaunajam savas prasījuma (actio – lat.) celšanas tiesības pret parādnieku. Šajā gadījumā parādnieka 

piekrišana nebija vajadzīga. (C 8.41.1) Strikti juridiski, jaunais kreditors vērsās pret parādnieku nevis savā, bet 

gan sākotnējā kreditora vārdā kā tā pārstāvis (procurator – lat.) (Gaius, inst. 2.39) ar uzdevumu (mandatum 

(lat.) – sk. 437. paskaidrojumu 87. lpp.) parādnieku iesūdzēt. (Saskaņā ar klasiskajiem romiešu tiesiskajiem 

priekšstatiem, saistībām (obligatio – lat.) bija strikti personisks raksturs – tās attiecās tikai uz konkrētajā saistībā 

iesaistītajām pusēm, tādējādi, tieša vienpusējā kārtā paveikta kādas puses nomaiņa ar trešo personu būtu 

nepieņemama.) No praktiskā viedokļa raugoties, cesija (cessio – lat.) nozīmēja prasījuma tiesību pārdošanu               

(C 4.35.22.2), parasti par cenu, kas mazāka par sākotnējo nominālvērtību. Minētajā sakarībā pastāvēja 

ierobežojums – cesionārs nevarēja prasīt no parādnieka vairāk, kā pats bija cedentam samaksājis. (C 4.35.22.1;  

C 4.35.23 pr.). Ar prasījuma tiesību nodošanu, sākotnējais kreditors neuzņēmās atbildību par to, vai jaunais 

kreditors patiešām spēs parādu piedzīt. (C 4.35.23 pr.) Līdz brīdim, kad jaunais kreditors bija parādniekam par 

cesijas faktu paziņojis, parādnieks varēja maksāt sākotnējajam kreditoram, pēc tam – tikai jaunajam kreditoram. 

Prasījuma tiesību uzpirkšana esot bijusi visai populārs līdzekļu ieguldīšanas veids. (C 4.35.22.pr.) Vairāk sk.: 

Gaius, inst. 2.38-39; C 4.35.22 pr., C 4.35.22.1-3 ; C 4.35.23 pr.; C 4.35.23.1-3; D 46.3.76 ; D 50.17.54.   
279

 Delegācija (delegatio  – lat.) – šajā gadījumā domāta iepriekšējā parādnieka aizstāšana ar jaunu parādnieku – 

parādnieka nomaiņa. „Deleģēt nozīmē dot kreditoram vai kādam, kuru kreditors norādījis, citu parādnieku savā 

vietā.” (D 46.2.11 pr.) Varēja notikt uz līguma pamata vai ar tiesas starpniecību. (D 46.2.11.1) Bija iespējams 

veikt mutvārdos, rakstvedā, arī ar žestu palīdzību. (D 46.2.17) Šādai parādnieka maiņai vajadzēja visu iesaistīto 

pušu, tai skaitā arī paša parādnieka, piekrišanu. (C 8.41.1; C 8.41.6) Delegācija nozīmēja saistību pārjaunošanu 

jeb novāciju (novatio – lat.) – mainoties pārādniekam, iepriekšējā saistība izbeidzās un tās vietā tika nodibināta 

pilnīgi jauna saistība (D 42.2.1 pr.; C 8.41.8 pr.; C 8.41.8.1). Iepriekšējais parādnieks tādējādi tika no atbildības 

pilnībā atbrīvots un nebija nekāda legāla pamata celt pret viņu uz izbegto saistību balstītu prasījumu (C 8.41.2), 

prasījumu pienācās celt tikai pret jauno parādnieku uz jaunās saistības pamata (C 8.41.7). Līdz ar galvenās 

saistības izbeigšanos, bija izbeigušās arī visas uz to attiecināmās blakus saistības – apgrūtinājumi (hipotēkas), 

rokas ķīlas (hipothecae et pignus – lat.), apstājās procentu aprēķins. ( D 46.2.18.) Ja puses vēlējas, pie jaunās 

saistības nodibināšanas tās varēja par minētajiem instrumentiem no jauna vienoties.   

      Termins delegatio (lat.) vispār, varēja nozīmēt vairāku veidu darījumus ar dažādiem mērķiem – kreditors 

varēja dod rīkojumu savam parādniekam samaksāt parādu trešajai personai, kurai pats bija parādā. („Tas, kurš 

norīko maksājumu ir uzskatāms par samaksājušu.” (D 46.3.56)), delegatio (lat.) varēja kalpot dāvinājuma (sk. 

126. paskaidrojumu 37. lpp.) veikšanai (kad dāvinātājs deva savam parādniekam rīkojumu samaksāt parādu par 

labu kādam citam) vai pūra (sk. 462. paskaidrojumu 91. lpp.) nodibināšanai (kad līgavas tēvs deva rīkojumu 

savam parādniekam apmaksāt sava znota parādu) u.c. Vairāk sk. D 46.2 tit. C 8.41 tit. 
280

 D 15.1.51 Scaevola libro secundo quaestionum.  
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 D 15.1.27.8 Gaius libro nono ad edictum provinciale.  
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Kā jau iepriekš minēts, aprēķinot vergam nodotā pekūlija naudisko vērtību, no tās 

pienācās atskaitīt to, ko vergs bija saviem saimniekiem parādā.
282

 Turklāt no pekūlija vērtības 

tika atsakaitīts ne tikai tas, ko vergs bija parādā pašai iesūdzētajai personai, bet arī tas, ko viņš 

bija parādā iesūdzētās personas biedriem. Tādējādi, saskaņā ar to pašu principu, pēc kura 

jebkurš no biedriem varēja tikt par visu prasījuma de peculio (lat.) summu iesūdzēts, viņam 

bija tiesības no pekūlija vērtības atskaitīt to, ko vegs bija pārādā arī pārējiem sabiedrības 

biedriem.
283

  

Tika īpaši uzsvērts, ka agšminēto priekšrocību var baudīt tikai sabiedrības līgumu 

noslēgušas personas – biedri.
284

 Priekšrocība nebija izmantojama arī tajā gadījumā, ja biedri 

bija vergam piešķirtos pekūlijus īpaši sadalījuši un tos piešķīruši katrs atsevišķi – ar nolūku 

īpaši nepieļaut iesūdzēšanu līdzbiedru piešķirto pekūliju apmērā
285

 Ja, tomēr, pekūliji īpaši 

nodalīti nebija, katrs no biedriem varēja tikt iesūdzēts par visu to vērtību, un, attiecīgi, no 

pekūliju vērtības varēja tikt atskaitīts viss tas, ko vergs bija parādā visiem biedriem kopā.
286

 

Paši biedri viens pret otru prasījumu de peculio (lat.) celt nevarēja.
287

 Savstarpējās 

pretenzijas saistībā ar biedru vergu noslēgtajiem līgumiem bija risināmas ar prasījuma no 

sabiedrības līguma palīdzību.
288

 

Ja tiem, kas atradās citu varā (vergam vai dēlam) vispār nebija nekāda pekūlija, vai tā 

apmērs nesedza visu prasījuma summu, personas, kuru varā viņi atradās (saimnieks vai 

ģimenes tēvs), par to varā esošo (verga vai dēla) noslēgtajiem līgumiem tomēr atbildēja –

atbildība iestājās gadījumā, ja šo līgumu rezultātā saņemtais tika izmantots par labu saimnieka 

vai ģimenes tēva mantai. Tad bija pieņemams, ka līgumi ir noslēgti drīzāk ar saimnieku vai 

ģimenes tēvu pašu, nevis ar viņu varā esošajiem.
289

  

Respektīvi, ja tika pierādīts, ka nauda izmantota par labu verga saimnieka īpašumam, 

pret saimnieku uz šī pamata varēja celt īpašu prasījumu de in rem verso(lat.)
290

 – prasījumu no 

tā, kas nācis par labu tēvam vai verga saimniekam dēla vai verga noslēgtā darījuma rezultātā. 

Saskaņā ar actio de in rem verso (lat.), ja dēls vai vergs neizpildīja ar darījumu uzņemtās 

saistības, viņu tēvs vai saimnieks bija atbildīgi vienīgi darījuma rezultātā iegūtā mantas 

pieauguma apmērā.
291
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Ja saistības uzņēmušais vergs piederēja vairākiem (piem., diviem) saimniekiem, kas 

bija noslēguši savstarpēju sabiedrības līgumu, tad varēja gadīties situācija, kad lietu izmanto 

tikai viena saimnieka norādītos darījumos. Šādā gadījumā parādījās jautājums, vai prasījumu 

de in rem verso (lat.) var celt tikai pret to biedru, kura labā lieta (pem., nauda) izmantota, vai 

arī viņa līdzbiedru? Romiešu juristi pieturējās viedoklim, ka tikai tas var tikt iesūdzēts, kura 

darījumos nauda pielietota, gluži kā ja viņš viens būtu norīkojis līguma noslēgšanu.
292

 Bez 

tam, Romiešu juristi pieļāva, ka arī citos gadījumos prasījumu de in rem verso (lat.) var celt 

tikai pret vienu no biedriem, un tas, būdams iesūdzēts, var proporcionāli atprasīt no sava 

līdzbiedra summu, par kuru spriedums pret viņu taisīts.
293

  

Saskaņā ar romiešu juridiskajiem priekšstatiem, arī par verga
294

 pastrādātajām 

pārestībām un nodarītajiem zaudējumiem atbildēja viņa saimnieks. Ja verga nodarījums bija 

pastrdāts bez saimnieka ziņas un ietekmēšanas, saimnieks varēja izvairīties no kompensācijas 

maksāšanas, tās vietā atdodot cietušajam vainīgo vergu. Šādā gadījumā cietušie cēla īpašus 

prasījumus – actiones noxales (lat.). 
295

 Ja prettiesiskais nodarījums (piem. kāda nogalināšana) 

tika pastrādāts ar saimnieka ziņu, saimnieks atbildēja pilnā mērā, tā, it kā pats būtu 

nodarījumu pastrādājis un bija spiests maksāt visas pienācīgās kompensācijas un soda  

naudas. 
296

 (Minētā veida romisko romisko ideju atspoguļojums atrodams, cita starpā, Latvijas 

Civillikumā, kur noteikts, ka tas, kas uzdevis otrai personai izdarīt kādu neatļautu darbību, 

atbild par šās personas darbību, kaut arī viņa būtu pārkāpusi uzdevuma robežas. Tāpat, 

saskaņā ar Civillikumu, atbild tas, kas devis otram iemeslu tādai darbībai, no kuras cēlies 

zaudējums trešai personai. (CL 1781.p)) 

 Ja vainīgais vergs piederēja vairākām personām, kas, cita starpā, varēja būt 

noslēgušas savstarpēju sabiedrības līgumu, prasījumu varēja celt pret jebkuru no 

līdzīpašniekiem.
297

 Tādējādi ja kāds no līdzīpašniekiem bez pārējo ziņas bija vergu uzkūdījis 

vai zinājis par tā prettiesiskajiem nodomiem, situācija kļuva visai komplicēta. Ja cietušais 

(piem. verga pastrādātas zādzības
298

 upuris) cēla prasījumu pret līdzīpašnieku – uzkūdītāju, 

tas, līdz ar kompensāciju un soda naudu nomaksu, pārējos no atbildības atbrīvoja un nekādu 

kompensāciju no tiem pieprasīt nevarēja.
299

 Ja cietušais cēla prasību pret līdzīpašnieku, kurš 

par verga prettiesiskajām darbībām neko nebija zinājis, tas pēc tam varēja vērsties pret 
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līdzīpašnieku – uzkūdītāju, pieprasot attiecīgu kompensāciju. Ja starp līdzīpašniekiem 

pastāvēja sabiedrība, bija ceļams prasījums no sabiedrības līguma. 
300

   

Turklāt situācijā, kad pret kādu no biedriem tika uzsākta tiesvedība par verga 

nodarītajiem zaudējumiem (noxali iudicio – lat.), minētais biedrs varēja nekavējoši pieprasīt 

savas daļas izdalīšanu no sabiedrības un nodošanu viņam, vienlaicīgi dodot nodrošinājumu, ka 

ja viņš cietušajam vergu tomēr kā kompensāciju neatdos, izdalītā daļa tiks atgriezta sabiedrībā 

atpakaļ. Respektīvi, ja biedrs tika iesūdzēts attiecībā uz kopīpašumā esoša verga nodarītajiem 

zaudējumiem, viņš varēja celt prasījumu par kopējās mantas dalīšanu, pat pirms bija izpildījis 

spriedumu.
301

 

Savukārt, ja prettiesisko nodarījumu bija pastrādājis nevis viens, bet vairāki vai pat 

visi saimnieka vergi, un nodarījums notika bez vergu īpašnieka ziņas, īpašniekam pienācās  

iespēja izvēlēties – atdot cietušajam visus vainīgos vergus, samaksāt tiesā visu vergu vērtību 

vai, lai vergu zaudēšana neapdraudētu saimniecības ekonomisko pastāvēšanu, samaksāt 

cietušajam tikai tādā apmērā, kādā būtu jāmaksā vienam brīvajam, ja viņš viens būtu 

nodarījuma vaininieks.
302

 (piem., zādzības gadījumā – soda naudu divkāršā zaudējumu 

apmērā
303

)  Ja vergu īpašnieks zināja par nodarījumu (piem., zādzību) un nebija to novērsis, 

viņš minēto privilēģiju baudīt nevarēja.
304

  

Tādējādi ja vainīgie vergi bija vairāku sabiedrības biedru kopīpašums un kāds no 

biedriem zināja par vergu nodomiem vai nodarīto, pret viņu varēja celt prasījumu visas vergu 

vērtības apmērā. Turpretim pret biedru, kurš pierādīja nezināšanu – prasījumu tikai vienam 

brīvajam piekrītoša maksājuma apjomā. Ja cietušais cēla prasījumu pret biedru – „zinātāju”, 

tas pēc tam, kad bija samaksājis visu vergu vērtību, šādā gadījumā tomēr varēja prasīt 

kompensāciju no sava līdzbiedra, gan ne visu summu, bet tikai daļu (piem., ja prettiesisko 

nodarījumu bija paveikuši divi vergi, cietušajam pienācās divu vergu vērtība, savukārt, 

maksātājs – „zinātājs” varēja līdzbiedram prasīt tikai viena verga vērtību). Ja cietušais cēla 

prasījumu pret biedru – „nezinātāju”, tas pēc tam varēja pieprasīt savam līdzbiedram 

proporcionālu kompensāciju no tā, ko bija cietušajam samaksājis.
305

          

Bieži vien sabiedrības tika veidotas ar nolūku nodarboties tieši ar vergu 

tirdzniecību.
306

 Minēto nodarbi savulaik esot reglamenējis īpašs t.s. kurūlo edīlu
307

 izdots 
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edikts
308

 (edictum aedilium curulium – lat.), kas attiecināts uz lietu pārdošanu (venditionibus 

rerum esse – lat.) „vai tās būtu kustamas vai tādas, kas pašas kustas” (earum quae mobiles aut 

se moventes – lat.).
309

  

Edikta izdošanas iemesls esot bijusi vēlme novērst pārdevēju negodīgu rīcību un 

palīdzēt maldinātiem pircējiem.
310

 Edikts paredzējis vergu tirgotāju pienākumu informēt 

pircējus par to, vai vergiem nav kādas slimības un trūkumi, vai tiem nav paradums bēgt un 

klaiņot un vai uz tiem negulstas atbildība par kādam nodarītiem bojājumiem. Visi minētie 

fakti bija publiski atklājami brīdī, kad vergus pārdeva.  

Ja vergs tika pārdots pārkāpjot minēto noteikumu vai tā īpašības izrādījas pretējas tam, 

kas tika teikts un apsolīts pārdošanas laikā, un no lietas apstākļiem varēja secināt, ka pircējam 

un visām ieinteresētajām pusēm būtu atlīdzināms, pircējam pienācās prasījuma tiesības pret 

pārdevēju, lai piespiestu to ņemt pārdoto vergu atpakaļ.  

Ja pircēja prasījums tika apmierināts, bet pēc verga pārdošanas un piegādes, tā vērtība 

jau bija samazinājusies paša pircēja vergu darbības rezultātā, vai dēļ pircēja pārstāvja rīcības, 

vai verdzenei pēc pārdošanas bija piedzimis bērns, vai lietai
311

 no pārdošanas radās jebkāds 

pieaugums, vai pircējs tika guvis no lietas jebkāda veida peļņu, viņam tas viss, kopā ar pašu 

vergu, bija jāatdod atpakaļ pārdevējam. 

                                                                                                                                                         
pārtikas piegādes un ūdensapgādi, tirgus, tirdznieciskos darījumus (tai skaitā tirdzniecību ar vergiem un 

dzīvniekiem), tirgos pielietoto svaru un mēru atbilstību u.c. Bez tam kurūlie edīli nodarbojās ar publisko izklaižu 

– izrāžu un spēļu organizēšanu un uzraudzību (bieži vien uz sava rēķina, tādējādi mēģinot nodrošināt vēlētāju 

atbalstu). Tiem piekrita kriminālā jurisdikcija attiecībā uz mazāk nozīmīgiem kiminālpārkāpumiem. Pildot 

tirdzniecības uzraugu pienākumus, kurūlie edīli varēja izdot atbilstošus likumpakārtotus aktus – ediktus (edictum 

aedilium curulium (lat.)) (sk. D 21.1 tit., kā arī 308.paskaidrojumu zemāk) Maģistratūra tika iedibināta 367.p.K. 

un bija rezervēta Romas patrīciešiem – pirmiedzīvotāju priviliģēto dzimtu pēctečiem (Romas plebejiem – 

pilsoņu pamatmasai, pienācās līdzīga maģistratūra – aediles plebis (lat.)). Nosaukums cēlies no amata atribūta - 

īpaša sēdekļa, t.s. kurūlā krēsla (sella curulis – lat.). Romas amatpersonu hierarhijā edīli (aediles – lat.) bija trešā 

nozīmīgākā maģistratūra, tūlīt aiz konsuliem (sk.52. paskaidrojumu 23. lpp.) un prētoriem (sk. 704. 

paskaidrojumu 135. lpp.). Romas republikā vienlaicīgi darbojās pavisam 4 edīli – 2 kurūlie un 2 plebeju. 

Pilnvaru termiņš – 1gads. Vairāk.sk.: Lintott, A. (1999) The Constitution of the Roman Republic, Oxford, Oxford 

University Press. 
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 Edikti (edicta, edicta magistratuum – lat.) – likumpakārtoti akti, kurus izdevušas romiešu vēlētās 

amatpersonas (maģistrāti), balstoties uz tām piekrītošajām likumpakārtotu aktu izdošanas tiesībām – ius    

edicendi (lat.), uzsākot pildīt savu 1 gada pilnvaru termiņu. Edikti saturēja noteikumus, kurus konkrētais 

maģistrāts paredzēja piemērot veicot savos amata pienākumos ietilpstošās juridiskās aktivitātes. Respektīvi, 

ediktu izdošanas nolūks bija informēt pilsoņus – par to, kādus likumus maģistrāts savā juridiskajā darbībā 

piemēros. (D 1.2.2.10) Formāli edikts bija „likums uz gadu” (lex annua – lat.) – spēkā esošs tikai konkrētā 

maģistrāta pilnvaru laikā, tomēr parasti nākamie maģistrāti savu priekšgājēju ediktus atzina. Ediktu izdošanas 

tiesības piederēja kā valsts, tā pašvaldību līmeņa amatpersonām, arī provinču pārvaldniekiem. Ediktu izdošanas 

paražai sekoja arī impērijas laiku ierēdņi. Vislielākā nozīme romiešu privāttiesību attīstībā ir tieši prētoru 

ediktiem (edictum praetoris – lat.) (sk. 705. paskaidrojumu 135. lpp.) un kurūlo edīlu ediktiem (edictum 

aedilium curulium – lat.) (sk. 307. paskaidrojumu augstāk). Pastāv uzskats, ka ediktu faktiskie autori bijuši 

romiešu juristi, kas darbojušies kā amatpersonu juridiskie padomdevēji. Vairāk sk: Berger, A. (1953/1991) 

Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia, The American Philosophical Society, 448. 
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 D 21.1.1 pr. Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium.  
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 D 21.1.1.2 Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium.  
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 Par verga juridisko statusu sk. 510. paskaidrojumu 97. lpp. 
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Savukārt  ja pircējs tika veicis lietai kādus papildinājumus un uzlabojumus (piemēram, 

verga apmācību), viņš varēja atprasīt no pārdevēja uzlabojumu vērtību.  

Turklāt pārdošanas brīdi pienācās pircēju informēt par to, vai vergs nav pastrādājis 

nodarījumu, kas sodāms ar nāvi tāpēc, ka viņš ir vainīgs nodarījumos pret kāda dzīvību, un 

vai vergs nav metams arēnā cīņai ar mežonīgiem zvēriem. Arī šādos gadījumos pircējs varēja 

celt prasījumu par verga atpakaļņemšanu.  

Tāpat prasījumu varēja celt jebkurā citā gadījumā, kad puse apzināti un ļaunprātīgi 

(dolo malo – lat.) bija pārdevusi vergu pretēji augšminēto nosacījumu principiem.
312

  

Pie tam darbojās pārdevēja paaugstinātas atbildības princips – pārdevējam nācās 

atbildēt pat tad, ja viņš patiesi nezināja par faktiem, kurus saskaņā ar edictum aedilium 

curulium (lat.) verga pārdevējam vajadzēja pircējam atklāt.  

Minētais nosacījums netika uzskatīts par netaisnīgu, jo pārdevējam neesot grūti par 

šādām lietām uzzināt un pircējam neesot svarīgi, kāpēc viņš maldināts – vienalga, vai dēļ 

pārdevēja nezināšanas vai arī dēļ viltības.
313

  

Saskaņā ar edictum aedilium curulium (lat.), prasījumu par verga atpakaļņemšanu 

varēja celt pret to no vergu tirgoņu sabiedrības biedriem, kuram bija vislielākā ieinteresētība 

verga pārdošanā (maxima pars in venditione – lat.) – lai pircējs nebūtu spiests iesaistīties 

tiesvedībā ar daudzām personām, prasījumu varēja celt vai nu pret pusi, kurai piederēja lielākā 

daļa no lietas, vai vismaz pret to, kurai nepiederēja mazāk kā citiem. Prasījums no pirkuma 

līguma
314

 (actio ex empto – lat.) savukārt varēja tikt celts pret katru no atsevišķajiem   

biedriem – proporcionāli viņa daļai.  

„...jo šāda veida cilvēkiem [vergu tirgotājiem] esot liela nosliece uz peļnas iegūšanu, 

kā arī uz necienīgu darbību pastrādāšanu” (…nam id genus hominum ad lucrum poitius vel 

turpiter faciendum pronius est – lat.)
315

 

Tāpat kā vergu tirgotāji, arī romiešu nodokļu ievācēji (publicani – lat.)
316

 mēza veidot 

sabiedrības kopīgai nodokļu iekasēšanai.
317

 Minētājā sakarībā tiesību avotos atrodamas 

norādes attiecībā uz nodokļu ievācēju darbības reglamentāciju un atbildību par viņiem 

piešķirto pilnvaru pārsniegšanu vai nekorektu izmantošanu.
318

  

Ja nodokļu ievācējs (publicanus – lat.) vai viņa vārdā jebkurš no nonodokļu ievācēja 

ģimenes (familia – lat.) prettiesiski un nepamatoti, ar spēku, sagrāba jebko no romieša mantas, 
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315

 D 21.1.44.1 Paulus libro secundo ad edictum aedilium curulium. 
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 D 17.2.5. pr. Ulpianus libro 31. ad edictum 
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un tas netika īpašniekam labprātīgi atpakaļ atdots, cietušais varēja celt prasījumu divkāršā 

prettiesiski sagrābtās lietas vērtības apmērā.  

Ja prasījums tika celts pēc tam, kad no nodarījuma pastrādāšanas bija pagājis viens 

gads, cietušais varēja celt prasījumu lietas vienkārtējas vērtības apmērā.  

Tāpat prasījumu varēja celt arī par nodarīto pārestību (iniuria – lat.)
319

 rezultātā 

ciestajiem zaudējumiem vai sakarā ar pastrādāto zādzību.
320

  

Ja nodarījumu bija pastrādājuši nodokļu ievācēja vergi, kurus pie atbildības saukt 

nevarēja, par to nācās atbildēt viņu saimniekam. Pie tam, atšķirībā no parastās vergu 

nodarījumu kompensācijas prakses, saimniekam tika atņemtas tiesības samaksas vietā atdot 

cietušajam pašus vainīgos vergus.
321

  

Tādējādi nodokļu ievācējiem bija noteikta paaugstnāta atbildība par viņu vergu 

darbībām, šādi motivējot izvēlēties atbildīgajam darbam atbilstošu personālu.
322

  

Šāda veida legālās koncepcijas pārņemtas arī Latvijas Civillikumā – ja kāds nepiegriež 

vajadzīgo uzmanību izvēloties kalpotājus un citus darbiniekus un iepriekš nepārliecinās par 

viņu spējām un noderību izpildīt uzliekamos pienākumus, tad viņš atbild par zaudējumiem, ko 

šie kalpotāji un citi darbinieki ar to trešai personai nodarījuši. (CL 1782.p.) 

Pēc analoģijas ar vergiem un viņu saimniekiem, par nodokļu ievācēja nodarījumiem 

atbildēja arī viņa līdzbiedri – „kur prētors saka “pret kungiem” (in dominus – lat.), mums 

jāsaprot „pret nodokļu ievācēju līdzbiedriem” (in socios vectigalis – lat.), kaut arī viņi nemaz 

nebūtu to kungi (saimnieki)”
323

. Ja vainīgo nodokļu ievācēju aiz kāda iemesla pie atbildības 

saukt nevarēja, cietušais drīkstēja celt prasījumu pret viņa līdzbiedru.  

Gadījumā kad kāds bez īpaša pilnvarojuma biedru interešu aizstāvēšanas nolūkā 

brīvprātīgi uzsāka sabiedrības lietu kārtošanu (t.s. bezuzdevuma lietvedību – negotiorum 

gestio (lat.)
324

) un pēc tam viens no diviem sabiedrības biedriem viņam atļāva lietu vešanu 
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 Par prettiesisku darbību (iniuria – lat.) sk. 115. paskaidrojumu 36. lpp. 
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 Par zādzību (furtum – lat.) sk. 99. paskaidrojumu 31. lpp. 
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 D 39.4.1 pr. Ulpianus libro 55 ad edictum.  
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 D 39.4.3 pr. Ulpianus libro 55 ad edictum. 
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 D 39.4.3.1 Ulpianus libro 55 ad edictum.  
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 Bezuzdevuma lietvedība (negotiorum gestio – lat.) bija citas personas lietu kārtošana bez šīs personas īpaša 

pilnvarojuma. Pastāvēja situācijā, kad kāda persona (negotiorum gestor (lat.) – lietvedis) bez īpaša uzaicinājuma 

un pienākuma, sāka rīkoties citas parasti prombūtnē esošas personas (dominus negotii (lat.) – „darījuma kunga”) 

interesēs, nolūkā aizstāvēt prombūtnē esošā tiesības. Šādi, pat bez iepriekšējas savstarpējas vienošanās, starp 

abām pusēm izveidojās it kā kontraktam līdzīga saistība – t.s. kvazikontrakts (obligatio quasi ex contractu (lat.) 

– par kvazikontraktiem sk.: I3.27 tit.). Ja dominus negotii (lat.) vēlāk uzzināja par lietveža darbībām un deva 

savu piekrišanu (ratihabitio – lat.) vai pret tām nepārprotami neprotestēja un neaizliedza lietvedim arī turpmāk 

rīkoties, situācija tika uztverta kā uzdevuma līgums (mandatum (lat.) – sk. 437. paskaidrojumu                                

87. lpp.).“Ratifikācija ir līdzvērtīga mandātam”. (D 46.3.12.4.) Uzsākot otra lietu kārtošanu, lietvedis iesaistījās 

pienākumā novest iesākto līdz galam un atgriezt dominus negotii (lat.) visu no pasākuma iegūto kopā ar augļiem 

un pieaugumiem. Pēdējam savukārt bija pienākums segt lietveža taisītos izdevumus. Lietvedis jebkurā gadījumā 

bija atbildīgs par paša uzņemto sistību pienācīgu izpildi – atbildība aptvēra visas vainas pakāpes. Ja lietvedis bija 

rīkojies mantkārīgos nolūkos, viņš atbildēja arī par nejaušu gadījumu (casus – lat.), savukārt, ja lietvedis bija 
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turpināt, bet otrs to nepārprotami aizliedza, prasījumu par lietveža izdevumu segšanu 

(negotiorum gestorum actionem – lat.) varēja celt tikai pret biedru, kurš bija lietveža darbībai 

piekritis. Savukārt lietveža noslēgtie darījumi un no tiem izrietošās juridiskās sekas kļuva 

saistošas visiem biedriem – ja vien viens no diviem biedriem apstiprināja (ratificēja – 

ratihabitio (lat.)) to, kas bija biedru labā izdarīts, no apstiprinātā akta izrietošos prasījumus 

varēja celt arī pret otru biedru (piem., biedru kādas lietas kopīgā valdījumā.).
325

 

Līdzīgs princips darbojās arī attiecībā uz biedru uzņemto sasistību izpildes 

apstiprināšanu – ja kreditora lietvedis vienam no līdzbiedriem – kopparādniekiem apsolīja, ka 

kreditors apstiprinās saistības nokārtošanas faktu (maksājuma saņemšanu) un ka nauda vēlrez 

pieprasīta netiks, apstiprinājums (ratifikācija) attiecās arī uz otru līdzbiedru – kopparādnieku, 

no kura nekādus maksājumus vairs pieprasīt nevarēja.
326

 

Runājot par sabiedrības un tās biedru atbildību par uzņemtajām saistībām, 

nepieciešams vēlrez uzsvērt – sabiedrības biedri nesa pilnu solidāru mantisku atbildību par 

sabiedrības saistībām, tādējādi riskējot ar visu savu mantu. Digestu 17. grāmatas 2. titulā       

Pro socio šai sakarībā atrodams Ulpiāna (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD) rakstu fragments ar 

atsauci uz juristu Sabīnu (Massurius Sabinus, I.gs. m.ē. sākums), kurš esot norādījis, ka pat ja 

puses nav apņēmušās ieguldīt sabiedrībā visu savu mantu, bet vienojušās vienīgi kāda 

konkrēta mērķa sasniegšanai, pret tām vienalga varot taisīt spriedumu visas viņu mantas 

apmērā. Tā varot rīkoties arī gadījumā, kad puses rīkojušās ļaunā ticībā un noslēgušas 

sabiedrības līgumu nolūkā izvairīties no atbildības. Minētais esot pilnīgi pamatoti, jo 

sabiedrība zināmā mērā atgādinot brālību.
327

 

Jāpiezīmē ka no šī romiešu legālā principa cēlusies mūsdienu koncepcija par modernās 

pilnsabiedrības biedru neierobežoto atbildību. Latvijas Komerclikums tādējādi paredz, ka 

sabiedrības biedri par sabiedrības saistībām atbild kā kopparādnieki personiski ar visu savu 

mantu un, ka minētajam nosacījumam pretēja vienošanās nav spēkā attiecībā uz trešajām 

personām (KoL 94.p.(1),(2)). Tāda pat koncepcija darbojas arī attiecībā uz 

komandītsabiedrību un tās personiski atbildīgajiem biedriem – komplementāriem (KoL 

118.p.(1),(2)). 

                                                                                                                                                         
rīkojies pārliecībā, ka kārto nevis sveša, bet savas lietas, viņš atbildēja tikai iedzīvošanās apmērā (par 

civiltiesiskās vainas gradāciju - sk. 377. paskaidrojumu 79. lpp.). Vairāk par bezuzdevuma lietvedību sk.:                 

I 3.27.1; D 3.5 tit.; C 2.18 tit. 
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Tai pat laikā bija noteikts, ka pret romiešu sabiedrības biedru nevar taisīt spriedumu 

par atbildību visas mantas apmērā, ja vien viņš neatzīst, ka ir sabiedrības biedrs.
328

 Tādējādi ja 

persona šādu faktu neatzina, ieinteresētajai pusei nācās to pierādīt. 

Turklāt, saskaņā ar vispārējo principu, visi parādi, kas radās sabiedrības pastāvēšanas 

laikā, tīri tehniski bija atmaksājami no sabiedrības kopējā fonda. Pat tad, ja pirms attiecīgā 

maksājuma termiņa iestāšanās, sabiedrība jau bija izbeigta. Respektīvi, ja biedrs noslēdza 

līgumu, kurā paredzēts kāds nosacījums, un nosacījums izpildījās brīdi, kad sabiedrības 

līgums kaut kāda iemesla dēļ bija izbeidzies, parādsaistības vienalga nācās nokārtot no 

sabiedrības kopējās mantas. Lai šādu attiecību modeli varētu realizēt, vienlaicīgi ar 

sabiedrības izbeigšanu, biedriem bija pienākums dot savstarpēju nodrošinājumu.
329

 

Latvijas Komerclikumā augšminētās romiešu juridiskās idejas transformējušās kā 

pilnsabiedrības biedra vai komandītsabiedrības komplementāra ierunas tiesība – sabiedrības 

biedrs var atteikties apmierināt kreditora prasījumu, kamēr vien sabiedrībai ir tiesības 

apstrīdēt darījumu, kas atrodas sabiedrības saistības pamatā, vai arī kreditors var apmierināt 

savu prasījumu ar ieskaitu attiecībā uz izpildāmu sabiedrības prasījumu. (KoL 95.p.(2),1),2)) 

Tāpat, pamatojoties uz likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu lietā, kurā atbildētāja ir tikai 

sabiedrība, nedrīkst vērst piedziņu uz pilnsabiedrības biedra/komplementāra mantu.                    

(KoL 95.p.(3)) 

Ja viens no romiešu sabiedrības biedriem sabiedrības lietu sakarā bija parādā kādu 

naudas summu, kas atmaksājama noteiktā termiņā, un sabiedrība tika izbeigta pirms šī 

termiņa iestāšanās, biedrs nevarēja minēto summu no pārējiem ieturēt pie sabiedrības 

izbeigšanas, bet tā bija sadalāma starp visiem biedriem. Tiem savukārt nācās dod 

nodrošinājumu aizsargāt savu biedru brīdi, kad pienāks maksāšanas termiņš.
330

 

Ja biedrs nespēja nekavējoties nokārtot savas saistības un vienojās ar kreditoriem par 

maksājuma atlikšanu, nepietika ar nesegtu solījumu (nuda promissio – lat.) nākotnē samaksāt, 

bet kreditoriem bija tiesības uz atbilstošu nodrošinājumu.
331

 

Savukārt, ja kāds uzstājās par biedra galvinieku
332

, viņa atbildības robeža bija 

vienlīdzīga ar minētā biedra visas mantas vērtību – jurists Iulianus (Salvius Iulianus, II.gs. 
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 Galvojums (fideiussio – lat.) bija līgums, ar kuru trešā persona – galvinieks (fideiussor – lat.) apņēmās 

atbildēt par otras personas – parādnieka (debitor – lat.) saistībām pret kreditoru (creditor – lat.) gadījumā, ja pats 

parādnieks savas saistības pret kreditoru neizpildītu. Galvojums bija saistības izpildes personisks nodrošinājums 

un varēja tikt pielietots jebkāda veida saistību gadījumā, neatkarīgi no to izcelšanās likumiskā pamata. Ar 

galvojumu  varēja nodrošināt visa veida rakstiskus un mutiskus līgumus –  gan reālkontraktus (tādus, kas bija 

spēkā tikai ar lietas nodošanu), gan verbālkontraktus (tādus, kas bija slēdzami izrunājot īpašas mutvārdu 

formulas), gan literālkontraktus (tādus, kuru spēkā esamība tika apstirināta ar ierakstiem saimniecības grāmatās), 
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m.ē.) savā Četrpadsmitajā Digestu grāmatā esot teicis, ka pret biedra aizstāvi var taisīt 

spriedumu tikai apjomā, kas nepārsniedz biedra mantas vērtību, un arīdzan piemitinājis, ka 

tāds pats noteikums attiecināms uz klientu kas uzstājas kā sava patrona
333

 aizstāvis. Šis 

noteikums par galvinieka atbildības limitu esot vispārīgi attiecināms uz visiem gadījumiem, 

kad kāds tiek iesūdzēts par visu viņa mantas vērtību.
334

 

Aprēķinot biedra mantas vērtību savukārt bija ņemams vērā nosacījums, ka veicot 

mantas novērtējumu biedra parādsaistības nav no viņa mantas kopējas vērtības atskaitāmas, ja 

vien, kā esot norādījis jurists Marcellus (Ulpius Marcellus, II.gs. m.ē. otrā puse) savā 

Septītajā Digestu Grāmatā, parādi nav tikuši taisīti saistībā ar pašu sabiedrības līgumu.
335

 

Tomēr šos nosacījumu par atbildības limitu nevarēja piemērot attiecībā uz biedra tēvu 

vai kungu (patri autem vel domino – lat.), ja sabiedrības līgums tika noslēgts pēc viņu 

norādījuma, tāpat tas nevarēja tikt piemērots attiecībā uz biedra mantiniekiem un citiem 

pēctečiem, kas, ja vien pieņēma sava priekšteča atstāto mantojumu, atbildēja par sabiedrības 

saistībām ar visu savu mantu.
336

 Respektīvi prasījumu varēja celt arī pret biedra mantinieku, 

pat tad, ja viņš nebūtu sabiedrības biedrs, jo viņš vienalga bija mantinieks attiecībā uz 

sabiedrības peļņu.
337

 

Laikā, kad Romas impērijā sāka dominēt kristietība, tika iedibināta legālā tradīcija, 

kura paredzēja, ka ja kāds parādnieks slēpās no kreditoriem baznīcā, viņu nedrīkstēja no 

turienes padzīt, bet parādniekam vienalga nācās savu kreditoru priekšā atbildēt un tā mantu 

varēja apķīlāt un pārdot.
338

 Nosacījumi, kas šai sakarībā bija attiecināmi uz galveno 

                                                                                                                                                         
gan konsensuālkontraktus (tādus, kas bija spēkā ar vienošanās brīdi). Galvinieka uzņemtais pienākums bija 

saistošs arī viņa mantiniekam. Galvojuma līgums varēja tikt noslēgts vienlaicīgi ar nodrošināmā līguma 

slēgšanu, vai arī pirms vai pēc nodrošināmās saistības noslēgšanas. Ja vienu saistību nodrošināja vairāki 

galvinieki, katrs no viņiem atbildēja visa parāda apmērā – jebkuru no viņiem varēja iesūdzēt par visu summu. 

Bez tam bija iespējama arī atbildības sadale visu galvinieku starpā – tad kreditors varēja vērsties pret katru 

galvinieku tikai viņa proporcionālās daļas apmērā. Ja kāds no galviniekiem izrādījās maksātnespējīgs, 

proporcionāli pieauga pārējo atbildības apmērs. Galvinieka atbildības apmērs nedrīkstēja pārsniegt nodrošināmās 

saistības apmēru – galvojums bija tikai blakus (“akcesora”) saistība attiecībā pret galveno saistību, un blakus 

saistības apmērs nevarēja būt lielāks par galveno saistību. Savukārt, par galveno saistību mazāks galvojuma 

apmērs bija iespējams. Ja parādnieks galveno saistību nokārtoja, galvojums, kā akcesora saistība, ņemot vērā 

vispārējo principu, automātiski izbeidzās (D 50.17.129.1; D 50.17.178). Saskaņā ar romiešu agrīnajiem 

tiesiskajiem priekšstatiem, brīdī, kad pienāca galvenās saistības izpildīšanas termiņš, kreditors, pēc savas izvēles, 

varēja vērst piedziņu vai nu pret parādnieku, vai galvinieku. Vēlāk tika nostiprināts kreditora pienākums vērsties 

vispirms pret parādnieku, un tikai tad, ja tas savus pienākumus nepildīja, arī pret galvinieku. Ja galvinieks bija 

parādnieka vietā samaksājis, viņš varēja pēc tam no tā samaksāto piedzīt. Sākotnēji, galvojuma līgumi bija 

slēdzami tikai kā verbālkontrakti – izrunājot īpašas mutvārdu formulas, vēlāk pietika arī ar atbilstoši parakstītu 

rakstisku vienošanos. Vairāk par galvojumu sk.: I 3.20 tit. un  D 46.1 tit. 
333

 Par klientu un patronu sk. 102. paskaidrojumu 32. lpp. 
334

 D 17.2.63.1 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
335

 D 17.2.63.3 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
336

 D 17.2.63.2 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
337

 D 17.2.63.8 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
338

 Sk. C 1.12.2-6. 
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parādnieku, attiecās arī uz viņa galvinieku, mandatoru
339

, šo personu īpašumu, parādnieka 

mantas līdzīpašniekiem un arī uz parādnieka biedriem. Jo īpaši gadījumos, kad visas personas 

bija atbildīgas saskaņā ar atbilstošo prasījumu. Tad – ja bēglis bija minētās personas paņēmis 

sev uz baznīcu līdzi, viņam bija jānomaksā parādi ar šo personu īpašumu, vienalga vai parādi 

bija par labu valstij, vai privātpersonām. Baznīcas amatpersonām savukārt pienācās veikt 

izmeklēšanu, kur īpašums atrodas – ir noglabāts.
340

 

Tāpat kā specifiskajā gadījumā ar sabiedrības biedru solidāro atbildību, arī romiešu 

tiesību vispārējie principi paredzēja, ka, ja kādas saistības izpildīšanas pienākumu uzņēmušās 

vairākas personas kopā (kopparādnieki), katra no tām atbild par visu saistību kopumā un šo 

personu kreditoram(-iem) ir tiesības vērsties pret jebkuru no kopparādniekiem, pieprasot visas 

saistības pilnīgu izpildīšanu. Tāpat arī parādnieks(-i) varēja visā pilnībā nokārtot saistību ar 

vienu no kreditoriem, ja vairākām personām (kopkreditoriem) piederēja kopīgas tiesības 

pieprasīt no viņa(-iem) saistības izpildīšanu.
341

 (Šis klasiskais princips, blakus citām romiešu 

iedibinātajām juridiskajām konstrukcijām, ir pārņemts Latvijas Civillikumā – katru 

kopparādnieku jeb solidāri saistīto var piespiest izpildīt visu saistību, un viņa izpildījums 

atsvabina pārējos no viņu saistības (CL 1682.p.); no parādnieka ieskata atkarājas, kuram no 

vairākiem kopkreditoriem izpildīt savu saistību, pie kam viņš tam var ieskaitīt arī savus 

varbūtējos pretprasījumus (CL 1681.p.).) 

Paradoksāli, bet dažos gadījumos, līdz ar savstarpēja sabiedrības līguma noslēgšanu, 

potenciālo kopparādnieku situācija varēja kļūt citādāka – sabiedrības līguma noslēgšana deva 

iespēju atkāpties no minētā solidaritātes noteikuma. Tā, piemēram, ja bija divi kopparādnieki 

un pēc viena kopparādnieka nāves abu kreditors kļuva par mirušā parādnieka mantinieku, 

mirušā pienākumi pret kreditoru izbeidzās sakarā ar tiesību sakritumu (confusio – lat.)
342

 

vienā personā. Tomēr pārdzīvojušais kopparādnieks no saistības atbrīvots netika. Ja starp 

kopparādniekiem nebija pastāvējis sabiedrības līgums, kreditors varēja celt prasījumu pret 

pārdzīvojušo parādnieku visas saistības summas apmērā. Savukārt, ja kopparādnieku starpā 

savulaik tika noslēgts sabiedrības līgums, kreditors, kā mirušā biedra mantinieks, bija tiesīgs 

pretendēt tikai uz pārdzīvojušajam biedram piekrītošo parāda summas proporcionālo daļu.
343

 

                                                 
339 Te domāts specifiskais mandatum pecuniae credendae (lat.) – vienas personas rīkojums otrai aizdot naudu 

kādai trešajai personai (mandare alicui ut credat – lat.). Šāda rīkojuma rezultātā rīkojuma devējam –

mandatoram (mandator – lat.), radās saistība pret rīkojuma saņēmēju – nodrošināt to pret iespējamajiem 

zaudējumiem. Tādējādi mandators kļuva par trešās personas faktisku galvinieku. Sk. D 46.1 tit. 
340

 C 1.12.6.8  LEO A. ERYTHRIO PP. 
341

 D 45.2.2  Iavolenus libro tertio ex Plautio. 
342

 Tiesību sakritums (confusio – lat.) – situācija, kad kreditora tiesības un parādnieka pienākumi apvienojas 

vienā un tajā pašā personā. Piemēram, gadījumā kad parādnieks kļūst par kreditora mantinieku vai otrādi. Noved 

pie saistības izbeigšanās. Sk.: Berger, A. (1953/1991) Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia,The 

American Philosophical Society, 407. 
343

 D 46.1.71 pr. Paulus libro quarto quaestionum.  
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Līdzīgi darbojās nosacījums – ja divi kopparādnieki nav biedri, apstāklis, ka kreditors 

ir viena parādnieks, otram nekādu labumu nedod.
344

 Ja sabiedrības līguma nebija, uz 

savstarpējo prasījumu ieskaitu
345

 varēja pretendēt tikai viens no kopparādniekiem, un 

kreditors, ja vien vēlējās, varēja vērsties pret otru visas parāda summas apmērā. Tādējādi 

sabiedrības līguma pastāvēšana deva kopparādniekiem zināmas priekšrocības. (Tāda pat veida 

nosacījums atrodams Latvijas Civillikumā – kopparādnieks, no kura prasa saistības 

izpildījumu, var likt priekšā ieskaitam tikai savus paša pretprasījumus pret kreditoru, ja vien 

kopparādnieki neatrodas sabiedrības attiecībās. (CL 1684.p.)) 

Priekšrocības varēja baudīt arī romiešu sabiedrības līgumu noslēguši mantas kopīgi 

glabātāji.
346

 Parastajā gadījumā glabātāja atbildība aprobežojās ar pienākumu atbildēt 

glabājuma devējam par zaudējumiem, kas nodarīti tīša kaitējuma (dolo – lat.) vai rupjas 

neuzmanības (culpa lata – lat.)
347

 rezultātā. Tomēr glabājuma devējs un glabātājs bija tiesīgi 

ar līgumu vienoties par atbildības limita paaugstināšanu, ietverot tajā jebkāda veida 

neuzmanību (culpa – lat.).
348

  

(Jāpiezīmē, ka līdzīga romiskas izcelsmes norma ietverta arī Latvijas Civillikumā – ja 

glabātājs uzņemas lietu glabāt bez atlīdzības, tad viņš atbild tikai par ļaunprātību vai rupju 

neuzmanību (CL 1972.p.). Pie tam, atbildības limita paaugstināšana iespējama līdz pat 

nejaušam gadījumam (casus – lat.) – glabātājs atbild arī par nejaušības risku, ja viņš to tieši 

uzņēmies. (CL 1974.p.1)))  

Ja šāda vienošanās tika noslēgta ar diviem biedriem – kopglabātājiem, un, pēc tam, 

glabājuma devējs noslēdza ar vienu no viņiem jaunu līgumu par paaugstinātās atbildības 

atcelšanu, arī otrs biedrs bija no atbildības par neuzmanību (culpa – lat.) atbrīvots. Savukārt, 

ja starp kopglabātājiem sabiedrības līguma nebija, vienošanās, kuru noslēdza tikai ar vienu 

kopglabātāju, otram nekādu labumu nedeva.
349

 

                                                 
344

 D 45.2.10 Papinianus libro 37 quaestionum.  
345

 Par ieskaitu (compensatio – lat.) sk. 274. paskaidrojumu 63. lpp.  
346

 Glabājums (depositum – lat.) bija līgums, ar kuru viena puse – glabājuma devējs (depositor – lat.) nodeva 

otras puses – glabātāja (depositarius – lat.) saglabāšanā kādu kustamu lietu, ar pienākumu atdot šo lietu nebojātu 

notektā termiņā vai pēc pirmā pieprasījuma. Glabājums tika uztverts kā draudzīga izpalīdzēšana un tāpēc 

atlīdzība par šādu pakalpojumu nebija paredzēta. Tomēr glabātājs varēja pieprasīt no glabājuma devēja lietai 

nepieciešamo izdevumu un no lietas glabāšanas cēlušos zaudējumu atmaksu. Tādējādi, ņemot vērā darījuma 

bezatlīdzības raksturu, glabātājs atbildēja tikai par tīša kaitējuma (dolo – lat.) nodarīšanu un rupju neuzmanību 

(culpa lata – lat.), bet ne par vieglu neuzmanību (culpa levis – lat.). ( par civiltiesiskās vainas gradāciju sk. 

377. paskaidrojumu 79. lpp.). Paaugstināta atbildība par uzticēto lietu pazušanu vai bojāšanos bija vienīgi 

viesnīcniekiem, kuģu saimniekiem un iebraucamo vietu turētājiem (sk: D 4.9 tit.), kuru atbildības robeža 

sniedzās līdz pat nejaušam gadījumam (casus – lat.), tomēr arī šeit atbildība izbeidzās, ja lieta bija zudusi vai 

cietusi nepārvaramas varas (vis maior - lat.) iespaidā (D 50.17.23). Glabājuma līgums bija t.s. reālkontraks – 

stājās spēkā tikai ar to brīdi, kad lieta tika faktiski nodota glabātāja uzglabāšanā. Glabātājs nedrīkstēja tam 

uzticēto lietu izmantot. Vairāk par glabājumu sk.: D 16.3 tit. 
347

 Par civiltiesiskās vainas gradāciju sk. 377. paskaidrojumu 79. lpp. 
348

 D 16.3.1.6 Ulpianus libro 30 ad edictum. 
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 D 45.2.9.1 Papinianus libro 27 quaestionum.  
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5. SABIEDRĪBAS (SOCIETA) BIEDRI 

Ar materiālās atbildības problemātiku bija cieši saistīts arī jautājums par biedru 

maksātspēju.  

Saskaņā ar universālo principu, maksātspējīgs bija katrs, kuram piederēja pietiekoši 

daudz īpašuma, lai varētu apmierināt jebkuru savu kreditoru prasījumu
350

 (faktiskas 

maksātspējas pazīme, cita starpā, bija arī spēja apmaksāt aizstāvja pakalpojumus
351

). Par 

maksātnespējīgu savukārt tika atzīts tāds, kas nevarēja samaksāt visu, ko viņš ir parādā
352

 – 

nespēja nosegt visu savu parādu kopumu. 

Attiecībā uz sabiedrības līgumu pastāvēja izņēmuma noteikums, ka biedru savstarpēju 

prasījumu gadījumos biedrs nav tiesīgs piedzīt vairāk, kā viņa līdzbiedrs spēj samaksāt.
353

 

Biedrs drīkstēja savu līdzbiedru iesūdzēt tikai par tādu summu, kādu atbildētājs varēja 

samaksāt bez parādu piespiedu ieturēšanas.
354

  

Minētais izņēmums gan bija attiecināms tikai uz biedru – atbildētāju personīgi un 

nebija citiem tālāk pārvedams. Tādējādi, piemēram, biedra galvinieks (fideiussor – lat.)
355

 

šādu privilēģiju baudīt nevarēja un atbildēja visa galvotā parāda apmērā.
356

  

Tāpat tika norādīts, ka privilēģija neattiecas uz personām, kas noliedz savu dalību 

sabiedrībā vai ir atbildīgas par ļaunprātīgu rīcību.
357

  

Respektīvi, neraugoties uz lietas faktiskajiem apstākļiem, par spējīgu samaksāt bija 

atzītams ikviens, kas, izvairoties no maksāšanas, veica ļaunprātīgas darbības ļaunā nolūkā 

(dolo – lat.
358

), jo neesot taisnīgi, ka kāds varētu uz savas paša ļaunprātības rēķina iedzīvoties.   

Šis nosacījums tika vispārīgi attiecināts uz visām personām, pret kurām ierosināta 

prāva par atbildību visas mantas apmērā.  

Ja tomēr puse nebija spējīga samaksāt nevis sakarā ar ļaunu nolūku, bet tikai dēļ pašas 

neuzmanības (non dolo, sed culpa – lat.
359

), tā bija uzskatāma par tiešām maksātnespējīgu.
360

  

                                                 
350

 D 50.16.234.1 Gaius libro secundo ad legem doudecim tabularum. 
351

 D 50.17.95 Ulpianus libro sexton fideicommissorum. 
352

 D 50.16.114  Iavolenus libro 15. ex Cassio. 
353

 I 4.6.38, tāds pat noteikums darbojās arī attiecībā uz lejupējo radinieku prasījumiem pret saviem augšpējiem, 

klientu prasījumiem pret patroniem un prasījumiem pret bijušajiem vīriem prāvās par savulaik dotā pūra 

atgūšanu. 
354

 D 24.3.54 Paulus libro singulari de iure singulari / D 42.1.16 Ulpianus libro 63 ad edictum. 
355

 Par galvojumu (fideiussio – lat.) sk. 332. paskaidrojumu 72. lpp. 
356

 D 44.1.7 pr. Paulus libro tertio ad Plautium.  
357

 D 42.1.22.1 Pomponius libro 21 ad Quintum Mucium.  
358

 Sk. 74. paskaidrojumu 26. lpp. 
359

 Par civiltiesiskās vainas gradāciju sk. 377. paskaidrojumu 79. lpp.  
360

 D 17.2.63.7 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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Lai varētu noteikt, vai biedrs ir spējīgs parādu samaksāt, bija ņemams vērā sprieduma 

pasludināšanas laiks (Tempus autem spectamus quantum facere socius possit rei              

iudicandae – lat.)
361

 

Ja kāds no sabiedrības biedriem kļuva maksātnespējīgs tāpēc, ka bija apmierinājis 

viena sava līdzbiedra prasījumu, un pēc tam nespēja nokārtot saistības pret pārējiem biedriem, 

tie varēja vērsties pret samaksu saņēmušo ar prasību par viņa saņemtā vienlīdzīgu sadali. Šai 

sakarībā romiešu juristi apskata problēmsituāciju – ja ir trīs biedri, viens no viņiem varētu 

vērst prasījumu pret vienu no pārējiem diviem, un piedzīt visu kas pienākas, un tad otrs biedrs 

varētu celt prasījumu pret šo pašu biedru, bet nevarētu piedzīt sev pienākošos daļu, jo 

atbildētājs tagad izrādītos maksātnespējīgs.  

Tādā gadījumā, biedrs, kurš nevar iegūt to, uz ko viņam ir likumīgas tiesības, var celt 

prasību pret biedru, kas ir visu saņēmis – prasību ar nolūku veikt saņemtā sadalīšanu abiem 

biedriem vienlīdzīgi, jo esot netaisnīgi, ka viens varētu saņemt vairāk un citi mazāk no tās 

pašas sabiedrības.  

Šis atzinums esot balstīts uz taisnīguma pamatiem.
362

 

Ja biedrs bija taisījis izdevumus sabiedrības uzņemējdarbības vajadzībām vai šai 

sakarībā cieta jebkāda veida zaudējumus, viņš varēja vērsties pret saviem līdzbiedriem un 

pieprasīt to atlīdzināšanu. Ja daļa no līdzbiedriem izrādījās maksātnespējīga, viss izdevumu un 

zaudējumu segšanas pienākums gūlās uz maksāt spējīgajiem: „...Proculus (I.gs. m.ē.             

vidus – Aut.) domā, ka nasta jāuzņemas pārējiem, ja nav iekasējama no dažiem, un, ka 

minētais pamatojams ar to, ka tad, kad sabiedrības līgums tika slēgts, tika nodibināta kopība 

kā peļņā, tā zaudējumos.”
363

 

Reglamentējot sabiedrības biedru savstarpējās attiecības, tika uzsvērts, ka tajās 

ievērojami taisnīguma principi. Prasījuma no sabiedrības līguma būtiska sastāvdaļa bija „laba 

ticība”
364

 (bona fides – lat.),
365

 respektīvi tiesā lieta bija izskatāma ņemot vērā faktiskos 

apstākļus, izslēdzot jebkāda veida viltu un netaisnīgu rīcību. Biedra rīcība un darbības 

nedrīkstēja saturēt nekādus viltus un netaisnības elementus. Turklāt nebija svarīgi, vai viltus 

izpaudies kā aktīva darbība vai kā pasīva atturēšanās no darbības.
366

 Īpašu statusu baudīja 

nepilngadīgie
367

 (minores (lat.),14 – 25 g.v.) sabiedrības biedri. Ja nepilngadīgais stājās 

sabiedrības līgumā un tika šai sakarībā no līdzbiedriem piemānīts, viņam bija tiesības uz 
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 D 17.2.63.6 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
362

 D 17.2.63.5 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
363

 D 17.2.67 pr. Paulus libro 32. ad edictum. 
364

 Par labu ticību (bona fides – lat) sk. 75. paskaidrojumu 26. lpp. 
365

 D 17.2.52.1 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
366

 Smith, W. (1875)  A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, John Murray, London,  207. 
367

 Par minores (lat.) – nepilngadīgajiem ( 14 – 25 g. v.) sk. 77. paskaidrojumu 27. lpp. 



 

 

 

78 

specifiska veida aizsardzību.
368

 Minētā aizsardzība faktiski izpaudās kā līguma spēkā 

neesamība
369

 un personas tiesības uz iepriekš pastāvējušā stāvokļa atjaunošanu. Tas nozīmēja 

ne tikai, piemēram, zaudētu īpašuma tiesību atgūšanu, bet vajadzības gadījumā, arī 

atbrīvošanu no nepieciešamības tiesāties vai pienākuma segt kādus izdevumus.
370

 (Kā jau 

iepriekš minēts, saskaņā ar Latvijas Civillikumu, tas, kurš ar viltu piedabūts noslēgt darījumu, 

var prasīt, lai to atceļ (CL 1461.p.), tomēr, šādu darījumu neuzskata par automātiski spēkā 

neesošu.) 

Saskaņā ar sabiedrības likumiem, vienam biedram nebija saistoši otra sataisītie parādi, 

ja vien nauda nebija noguldīta kopējā lādē.
371

 Tādējādi pastāvēja nepieciešamība pierādīt 

biedru resursu faktiskas apvienošanas faktu. 

Biedrs bija atbildīgs par jebkuriem zaudējumiem, ko līdzbiedriem būtu jācieš viņa 

nolaidības (neglegentia eius – lat.) dēļ, pat tad, ja sabiedrības mantas vērtība biedra uzcītības 

dēļ tika citādos veidos vairota.   

Šādu lēmumu esot pieņēmis imperators Antoninus (Titus Aelius Hadrianus Antoninus 

Augustus Pius, 86. – 161.AD) lietā, kas nonākusi viņa apelācijas izskatīšanā.
372

 

Respektīvi, ja biedrs kārtoja sabiedrības darījumus nolaidīgā veidā (quaedam 

neglegenter – lat.), vienlaicīgi dažādi vairojot sabiedrības mantu, aiz biedra nolaidības (cum 

neglegentia – lat.) cēlušos zaudējumus nebija iespējams ieskaitīt
373

 (non compensatur 

compendium – lat.) no sabiedrības peļņas – tā esot norādījis jurists Marcellus (Ulpius 

Marcellus, II.gs. m.ē. otrā puse) savā Sestajā Digestu Grāmatā.
374

  

Ja vienāda līmeņa un vienādi novērtējamās nolaidīgās darbībās (parem             

neglegentiam – lat.) bija vainojami visi sabiedrības biedri, savstarpējo prasījumu ieskaits 

tomēr tika piemērots. Līdzīgi ieskaitu piemēroja arī gadījumos, kad viens no sabiedrības 

biedriem prettiesiski piesavinājās sabiedrības mantu un otrs savukārt bija vainojams 

nolaidīgās darbībās, kuru sekas tika vērtētas tādā pat apjomā. Minētajās situācijās biedri no 

savstarpējās atbildības atbrīvojās.
375

 Ja puses jau bija veikušas maksājumus, samaksātās 

summas varēja attiesāt.
376

 

 Arī Latvijas Civillikumā atrodami romiešu tiesību ietekmē tapuši nosacījumi ar 

līdzīgu idejisko saturu – ja divas personas savstarpēji vainīgas neuzmanībā, no tam izrietošie 
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prasījumi savstarpēji ieskaitāmi tādā mērā, ciktāl tie viens otru sedz (CL 1650.p.), ja divpusējā 

darījumā abi dalībnieki savstarpēji viens otru pievīluši, tad nevienam no viņiem nav tiesības 

celt prasību pret otru (CL 1462.p.), ja abas puses darbojušās ļaunā nolūkā, vienā un tajā pašā 

virzienā un attiecībā uz to pašu priekšmetu, tad viena puse nevar vērst pret otru uz šā pamata 

nekādu prasību (CL 1642.p.). 

Romiešu juridiskie principi noteica, ka sabiedrības līguma dalībnieki ir savstarpēji 

atbildīgi kā par viens otram nodarītu tīšu kaitējumu (dolus – lat.), tā arī par neuzmanību 

(culpa – lat.).
 377

 (Societas... et dolum et culpam recipit 
378

– lat.). Minētais tika pamatots ar 

apstākli, ka sabiedrības līgums kā tāds ir vienādi izdevīgs abām (visām) tajā iesaistītajām 

pusēm, un tāpēc atbildības robežai jāietver tīšs kaitējums (dolus – lat.) un jāsniedzas līdz 

neuzmanībai (culpa – lat.). (Sed ubi utriusque utilitas vertitur, ...ut in societate, et dolus et 

culpa praestatur. – lat.)
379

 Turklāt tika norādīts, ka šis princips ir spēkā tad, ja puses nav īpaši 

vienojušās par atbildības robežām un, ka katrā atsevišķajā gadījumā līgumslēdzēji tiesīgi 

vienoties arī par citu (augstāku vai zemāku – „vel plus vel minus”(lat.)) atbildības limitu. 

Izņemot īpašu vienošanos par to, ka puses atturēsies no savstarpējas viltus pielietošanas (vai 

tīša kaitējuma nodarīšanas), jo tādējādi tiktu izrādīta necieņa pret ar labas ticības  

principiem
380

 – ja līgumā ietvēra līdzīga veida formulējumus, sabiedrības līgums bija spēkā 

neesošs.
381

 (Latvijas Civillikumā šāda veida tradīciju ietekmē ietverts universāls nosacījums – 

                                                 
377

 Romiešu tiesībās ir izstrādāta īpaša civiltiesiskās vainas gradācijas sistēma:  
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līgums, ar ko kāds nolīdzis sev kautko par pretlikumīgas darbības nedarīšanu vai tikai par 

sava pienākuma izpildīšanu, nesaista. (CL 1571.p.)) 

Jautājumā par to, vai biedrs ir atbildīgs vienīgi par tīšu kaitējumu, vai arī par 

neuzmanību (tantum dolum an etiam culpam – lat.), jurists Celsus (P.Iuventius                       

Celsus, II.gs. m.ē. sākums) savā Septītajā Digestu Grāmatā esot norādījis, ka biedri viens otra 

priekšā ir atbildīgi kā par neuzmanību, tā arī par tīšu kaitējumu.  

Piemēram, ja veidojot sabiedrību, viens no biedriem apsolīja ieguldīt savas prasmes un 

darbu kopīga ganāmpulka ganīšanā, vai viņam tika nodots lauks zemes auglības uzlabošanai, 

nolūkā ievākt kopīgu ražu, biedrs bija nepārprotami atbildīgs par neuzmanību, jo, veidojot 

sabiedrību, tika īpaši ņemtas vērā viņa specifiskās prasmes un ieguldītā darba vērtība. 

Tādējādi, ja biedrs nodarīja bojājumus kopīgajam īpašumam, viņš bija atbildīgs arī par 

neuzmanību.
382

  

Par tīšu kaitējumu – ļaunprātību ar ļaunu nolūku (dolo – lat.) uzsktīja, piemēram, 

darbības, lai izvairītos no maksājuma, par kura izdarīšanu puse atbildīga, mantas ļaunprātīgu 

atsavināšanu vai citādu rīcību
383

, lai formāli nebūtu mantas valdītājs un tā izvairītos no 

gaidāmas prāvas, kā arī peļņas gūšanas iespējas ļaunprātīgu neizmantošanu.
384

 

(Nepieciešams piezīmēt , ka romiešu koncepcija par civiltiesiskās vainas gradāciju un 

specifiskajām pakāpēm pārņemta arī Latvijas Civillikumā, kur noteikts, ka vainas pakāpes ir 

dažādas, raugoties no tā, vai darbība izdarīta ļaunā nolūkā, vai tikai aiz neuzmanības.                       

(CL 1640.p.) Ar ļaunu nolūku saprotams katrs tīšs kaitējums. (CL 1641.p.)) 

Par neuzmanību savukārt uzskatīja romiešu sabiedrības biedra kļūmīgu rīcību un 

rūpības trūkumu. Ar neuzmanību šajā gadījumā netika saprasts visstingrākās rūpības 

(exactissimam diligentiam – lat.) trūkums. Bija pietiekoši, ja biedrs sabiedrības lietās rīkojās 

ar tādu pat rūpību, kā paradis rīkoties savās paša lietās, jo, ja kāds ņemot par biedru to, kurš 

izrāda ļoti maz rūpības, viņš varot vainot vienīgi pats sevi.
385

  

Līdzīgas normas iekļautas arī Justiniāna Institūcijās – tas, vai viens no biedriem ir 

atbildīgs otra priekšā tikai par tīša kaitējuma (dolo – lat.) nodarīšanu (līdzīgi kā glabātājs
386

), 

vai viņš ir atbildīgs arī par neuzmanību (culpae-lat.), respektīvi par gādības trūkumu un 

nevērību, senāk  esot bijis jautājums, bet tagad esot noteikts, ka biedrs ir atbildīgs arī uz 

neuzmanības pamata.  
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Neuzmanība tomēr nevarot tikt kvalificēta kā visstingrākās rūpības trūkums, jo esot 

pietiekoši, ja biedrs izrāda pret kopējo lietu tādu pašu rūpību, kā savās paša lietās. Jo tas, kurš 

saistās ar vieglprātīgu partneri, var vainot vienīgi pats sevi.
387

 (Tā sauktā „konkrētā vieglā 

neuzmanība” (culpa levis in concreto – lat) – vainīgais vairāk rūpējies par savām paša lietām 

un mazāk rūpējies par viņam uzticētajām cita lietām (sk. 377. paskaidrojumu 79. lpp.).) 

Latvijas Civillikumā ietverti analoģiska satura nosacījumi – balstoties uz seno romiešu 

izstrādātājiem tiesiskajiem principiem, sabiedrības biedru savstarpējās atbildības limits 

sniedzas līdz vieglai neuzmanībai ieskaitot – katram biedram, izpildot uzliktos pienākumus, 

jādarbojas sabiedrības lietās ar tādu rūpību un čaklību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga 

saimnieka. (CL 2250.p.) Saskaņā ar Civillikumu, neuzmanību pielaiž katrs, kurš otram nodara 

kaitējumu bez ļauna nolūka, ja viņš par šo kaitējumu ir vainojams. Pamatojoties uz romisko 

tradīciju, neuzmanību klasificē kā rupju un vieglu. (CL 1644.p.)  Neuzmanība ir rupja, ja kāds 

rīkojas augstākā mērā vieglprātīgi un nevērīgi, vai mazāk rūpējas par viņam uzticētām svešām 

lietām un darīšanām nekā par savām paša, vai arī uzsāk tādu darbību, kuras kaitīgums un 

bīstamība nevarēja un nedrīkstēja palikt viņam nezināmi. (CL 1645.p.) Par vieglu neuzmanību 

savukārt  atzīstams tās rūpības un čaklības trūkums, kāda vispār jāievēro krietnam un rūpīgam 

saimniekam (CL 1646.p.) – minētais nosacījums vairāk vai mazāk atbilst romiešu izpratnei 

par t.s. „abstrakto vieglo neuzmanību” (culpa levis in abstracto – lat.) – vainīgais nav 

ievērojis tādu rūpību, kādu ievērotu jebkurš uzmanīgs un atbildīgs romiešu ģimenes                   

tēvs ( sk.piem. D 7.1.65 pr.; sk. arī 377. paskaidrojumu 79. lpp.). 

Nejaušu gadījumu (casus 
388

 – lat.) romiešu sabiedrības biedru savstarpējās atbildības 

pienākums neietvēra – ar atsevišķiem izņēmumiem. Šāds izņēmums, citu starpā, bija romiešu 

tiesiskās doktrīnas proponētais speciālais nosacījums par glabājuma līgumu
389

 – romiešu 

viesnīcniekiem, kuģu īpašniekiem un iebraucamo vietu turētājiem tika noteikta paaugstināta 

atbildība par tiem uzticēto lietu saglabāšanu. Viņu atbildības robeža sniedzās arī līdz 

nejaušam gadījumam (casus – lat.) ieskaitot.
390

 Minētais attiecās, piemēram, uz situāciju, kad 

mantas īpašnieks un viesnīcnieks/kuģa saimnieks sastāvēja vienā sabiedrībā, un abiem kopīgi 

piederošs vergs mantu nejauši sabojāja.
391

 (Līdz Latvijas Civillikumam šādi nonākusi ideja 

par viesnīcnieka glabājumu – viesnīcnieks atbild par ceļotāju ienestām lietām, ja vien viņš 

nepierāda, ka zaudējums ir noticis aiz pašu ceļotāju vai to viesu vai pavadītāju vainas, vai arī 

no nepārvaramas varas, vai aiz pašu lietu īpašībām (CL 1998.p.) – arī šeit atbildība ietver 
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nejaušu gadījumu (casus – lat.) un tās limits izbeidzas vienīgi ar nepārvaramu varu                      

(vis maior – lat.)). 

Romiešu sabiedrības biedri nebija atbildīgi par neparedzamiem negadījumiem 

(imprudentibus accidunt – lat.) – tādiem, no kuriem nevarēja izvairīties.
392

 Te tika domāti 

dažādi negadījumi ar dzīvniekiem vai dzīvnieku nāve bez biedra redzamas vainas, vergu 

bēgšana – ja vergi bija tādi, kurus nebija ierasts apsargāt, laupīšana
393

 (rapina – lat.), masu 

nekārtības, ugunsnelaimes, ūdensplūdi, pirātu uzbrukumi 
394

 un citi t.s. nepārvaramas varas 

(vis maior – lat.) gadījumi, kurus atbildīgā persona nekādi ietekmēt nevarēja un tādējādi 

jebkurā situācijā bija no atbildības atbrīvojama. (Vis maior, quam Graeci veou bian    

appellant 
395

 – lat./ maiore casu, cui humana infirmitas resistere non potest 
396

 – lat.).          

Piemēram, ja, pēc attiecīgas novērtēšanas, biedram tika nodots ganāmpulks un 

dzīvnieki pēc tam gāja zudumā laupītāju uzbrukumā vai ugunsgrēkā, zaudējumi bija jācieš 

visiem kopīgi. Protams, ja vien atbildīgā biedra rīcībā nebija konstatēta tīša kaitniecība vai 

neuzmanība. 

Savukārt, ja ganāmpulks nebija ar spēku nolaupīts, bet vienkārši nozagts
397

, zaudējumi 

bija jācieš atbildīgajam biedram vienam pašam, jo tam, kas saņemot novērtētu ganāmpulku, 

esot pienākums par ganāmpulku rūpēties. 

Minētie apsvērumi bija piemērojami vienīgi gadījumos, kad ganāmpulks tika novērtēts 

un nodots biedra ganīšanā ar tiešu nodomu veidot sabiedrību. Tad varēja celt attiecīgu 

prasījumu no sabiedrības līguma.
398

      

Līdzīgi kā romiešiem, arī Latvijas Civillikums, ar atseviškiem īpaši atrunātiem 

izņēmumiem (pem. jau minētais viesnīcnieka glabājums (CL 1998.p.), parādnieka 

nokavējums (CL 1661.p.) u.c. ) izslēdz pušu atbildību par nejaušu gadījumu (casus – lat.) un 

nepārvaramas varas (vis maior – lat.) apstākļiem – zaudējums ir nejaušs, kad tā cēlonis ir 

nejaušs notikums vai nepārvaramā vara. (CL 1773.p) Nejaušs zaudējums nevienam nav 

jāatlīdzina. (CL 1774.p.)  

Romiešu prasījumu no sabiedrības līguma varēja celt gadījumā, ja biedri noslēdza 

sabiedrības līgumu nolūkā ko pirkt un biedra nodarīta tīša kaitējuma vai neuzmanības (dolo 

vel culpa – lat.)
399

 dēļ manta tā arī netika nopirkta.  
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Prasījumu no sabiedrības līguma nevarēja celt tad, ja, kā tas tirdznieciskajā apgrozībā 

varēja atgadīties, darījums netika realizēts tam paredzētajā termiņā – ja vien biedra rīcībā 

nebija konstatējamas tīša kaitējuma vai neuzmanības pazīmes, viņš bija no atbildības brīvs.
400

 

Ja sabiedrība tika izveidota nolūkā veikt iepirkumus un bija panākta vienošanās, ka 

viens no biedriem apgādās pārējos ar krājumiem, tālāko darījumu kārtošanu atstājot savu 

līdzbiedru ziņā, un šis biedrs tomēr piegādes nenodrošināja, pret viņu varēja vērsties ar 

prasījumu no sabiedrības līguma. Tāpat pret viņu varēja celt arī prasījumu no                

pārdevuma (ex vendito – lat.
401

).
402

 

Ja pret biedru tika taisīts spriedums par sabiedrības līdzekļu neatbilstošu 

apsaimniekošanu un to izmantošanu savām personīgajām vajadzībām, viņam pienācās maksāt 

atbilstošus procentus, pat tad, ja saistības pret sabiedrību beigu beigās tomēr bija izpildītas.
403

 

Doma par procentu maksāšanas pienākumu šāda veida situācijās atbilstoši pārņemta 

arī mūsdienu likumdošanā. Tā, piemēram, Latvijas Komerclikumā runāts par 

pilnsabiedrības/komandītsabiedrības biedra pienākumu maksāt likumiskos procentus 

gadījumā, ja viņš noteiktā laikā nav nodevis sabiedrības kasē iekasēto naudu vai arī patvaļīgi 

paņēmis naudu no sabiedrības kases. Procenti aprēķināmi no dienas, kad nauda bija jānodod 

vai no dienas, kad nauda tika patvaļīgi paņemta. (KoL 81.p.(1)) 

Ja viena romiešu sabiedrības biedra rokās atradās sabiedrībai piederošā nauda un ja 

minētais kapitāls samazinājās līdz kādam noteiktam līmenim, pārējie biedri varēja uzsākt pret 

viņu tiesas procesu par daļu izlīdzināšanu. Sākotnējais process bija vēršams tikai pret šo 

biedru, un tikai pēc tam, kad bija atskaitīts tas, kas bija uz viņu attiecināms, parējie biedri 

varēja uzsākt procesus par daļu savstarpējo izlīdzināšanu.
404

 

Ja starp sabiedrības biedriem bija sieviete, viņa, līdzīgi kā jebkura cita darījuma 

gadījumā
405

, nevarēja uzstāties (intercedere – lat.) kā sava līdzbiedra pārstāve, kopparādniece, 

saistību pārņēmēja vai galviniece.
406

  

Lai aizdotu sabiedrības kopīgo naudu, vajadzēja visu biedru piekrišanu. Pretējā 

gadījumā aizdevuma līgums
407

 (mutuum – lat.) tika uzskatīts par spēkā neesošu. 

Vienpersoniski varēja aizdot tikai to naudu, kas piederēja biedram pašam personīgi un nebija 

sabiedrībā ieguldīta.
408
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 Par pirkumu – pārdevumu sk. 97. paskaidrojumu 31. lpp. 
402

 D 17.2.69 Ulpianus libro 32. ad edictum. 
403

 D 22.1.1.1 Papinianus libro secundo quaestionum.  
404

 D 17.2.65.14 Paulus libro 32. ad edictum. 
405

 D 16.1.1 pr. Paulus libro 30 ad edictum.  
406

 D 16.1.17.2 Africanus libro quarto quaestionum. 
407

 Par aizdevumu (mutuum – lat.) sk. 208. paskaidrojumu 53. lpp. 
408

 D 12.1.16 Paulus libro 32 ad edictum.  
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Jāpiezīmē, ka saskaņā ar Latvijas Civillikumu, biedru lēmumiem sabiedrības lietās 

nepieciešama visu biedru piekrišana. Vienlaicīgi norādīts uz biedru tiesībām sabiedrības 

līguma paredzēt, ka lēmuma pieņemšanai pietiek ar balsu vairākumu, kas noteicams pēc 

biedru skaita, ja līgumā nav noteikts citādi. (CL 2252.p.) Arī Komerclikums nosaka, ka 

pilnsabiedrības/komandītsabiedrības lēmuma pieņemšanai nepieciešama visu to sabiedrības 

biedru piekrišana, kuriem ir tiesības attiecīgo lēmumu pieņemt. Ja sabiedrības līgums noteic, 

ka lēmums jāpieņem ar balsu vairākumu, tad šaubu gadījumā vairākumu nosaka pēc 

sabiedrības biedru skaita. (KoL 87.p.(1),(2)) 

Saskaņā ar romiešu ģimenes tiesību principiem, tēva varā (patria potestas – lat.)
 409

 

esošam dēlam savas mantas nebija. Visa ģimenes (familia – lat.) manta piederēja viņa 

ģimenes tēvam (paterfamilias – lat.).
410

 Kā viens no nedaudzajiem izņēmumiem pastāvēja              

t.s. peculium castrense (lat.) institūts – militārajā dienestā nopelnītais, kas tika uzskatīts par 

dēla paša mantu un ģmenes tēva kontrolei nepakļāvās.
411

 Ar minēto izņēmumu nācās 

rēķināties arī dēla biedriem – ja dēla biedrs peculium castrense (lat.) sakarā noslēdza jebkādu 

līgumu nevis ar dēlu pašu, bet ar viņa tēvu, līgums bija spēkā neesošs, līdzīgi kā ja viņš būtu 

noslēdzis līgumu ar kādu, kuram aizliegts rīkoties ar savu paša īpašumu.
412

 

Ja divu biedru – tēva varā esoša dēla un viņa līdzbiedra kopīgā īpašumā esošs vergs, 

kas attiecīgi bija dēla peculium castrense (lat.) sastāvdaļa, abu savu saimnieku vārdā tika 

noslēdzis kādu līgumu, pie tam, bija to izdarījis brīdī, kad pēc minētā dēla nāves karadienestā, 

viņa mantinieki vēl nebija paspējuši mantojumu pieņemt, visi līguma rezultātā saņemtie 

ieguvumi nāca par labu tikai pārdzīvojušajam līdzbiedram. Tas pa šo starpu tika uzskatīts par 

verga vienīgo īpašnieku. Jo, tēva varā esošs dēls drīkstēja savu peculium castrense (lat.) ar 

testamentu
413

 kādam novēlēt, bet ar šo privilēģiju doto tiesību realizācija tika aizkavēta līdz 

brīdim, kad testaments būs ar mantojuma pieņemšanu apstiprināts.
414

                                                                                                            

Biedri bija tiesīgi izmantot sabiedrībai kopīgi piederošo vergu starpniecību arī 

savstarpējo saistību kārtošanai. Tā piemēram, kopīgais vergs
415

 varēja noslēgt līgumu ar vienu 

no biedriem par labu otram un tāpat viņš varēja lūgt otro biedru pirmo no uzņemtās saistības 

atbrīvot. Ja atbrīvošanas formalitātes (acceptilatio
416

 – lat.) kārtoja ar vergu, bija pieņemams, 

ka tās kārtotas ar pašu biedru – viņa saimnieku, un tas tādējādi ir no saistības atbrīvots. 

Turklāt arī otrais biedrs pats savukārt varēja likt kopīgajam vergam savā vietā paveikt pirmā 

                                                 
409

 Par tēva varu (patria potestas-lat.) sk. 105. paskaidrojumu 33. lpp. 
410

 I 2.9.1. 
411

 D 14.6.2 Ulpianus libro 64 ad edictum. 
412

 D 49.17.18.2 Maecenatus libro primo fideicommissorum. 
413

 Par testamentu (testamentum – lat.) sk. 103. paskaidrojumu 32. lpp. 
414

 D 45.3.18 pr. Papinianus libro 27 quaestionum.  
415

 Par verga juridisko statusu sk. 510. paskaidrojumu 97. lpp. 
416

 Par acceptilatio (lat.) sk. 529. paskaidrojumu 100. lpp. 
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biedra atbrīvošanai nepieciešamās darbības. Respektīvi, vienu un to pašu saistību, tīri tehniski, 

gan noslēdza, gan anulēja viens un tas pats vergs.
417

 

Ja biedru kopīpašumā esošs vergs noslēdza līgumu (stipulāciju – mutvārdu līgumu
418

)  

ar vienu no biedriem īpaši par labu otram biedram, maksājums bija jāveic par labu tikai un 

vienīgi šim otrajam biedram un pārējie biedri ne uz ko pretendēt nevarēja. Savukārt, ja līgums 

bija noslēgts vispārīgi, bez kādu detaļu norādīšanas, vergs ieguva par labu arī visiem citiem 

biedriem, izņemot protams to, kas ar minēto līgumu bija apsolījis kaut ko saviem      

līdzbiedriem dot. 

Ja vergs slēdza līgumu viena biedra uzdevumā, bija jārīkojas analoģiski situācijai, kas 

izveidotos, ja viņš ar līgumu būtu īpaši vienojies, ka maksājums izdarāms par labu vienīgi šim 

biedram. 

Dažreiz, kaut arī verga noslēgtājā līgumā netika īpaši norādīts, ka tas noslēgts īpaši par 

labu vienam no saimniekiem vai minētā saimnieka uzdevumā, vergs vienalga, ieguva par labu 

tikai šim saimniekam vien – gadījumos, kad līgums bija noslēgts par ko tādu, ko visi biedri 

kopā iegūt nemaz nevarēja, piemēram, par servitūta nodibināšanu par labu viena biedra 

zemei.
419

 

Sabiedrības institūts bija izmantojams arī tīri sadzīviski ekonomisku jautājumu 

risināšanai. Tādējādi  avotos atrodama visai konkrētu sadzīvisku situāciju reglamentācija. Tā, 

saskaņā ar Ulpiānu (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD), jurists Mela (Fabius Mela, I.gs. m.ē. 

sākums) esot aprakstījis situāciju, kad divi kaimiņi katrs iegulda ½ pēdas zemes nolūkā kopīgi 

izbūvēt sienu, pret kuru katrs no viņiem varētu atbalstīt sev piederošu ēku. 

Ja pēc tam, kad siena ir izbūvēta, viens no biedriem neļaujot otram to kā atbalstu 

izmantot, cietušais varot celt prasījumu no sabiedrības līguma. 

Līdzīgi, ja divas puses nopērkot brīvu zemes gabalu, lai nodrošinātu gaismas piekļuvi 

saviem īpašumiem, un zemes gabals tiekot nodots vienam no viņiem, kas pēc tam liedzot 

otram saņemt nolīgto (piemēram, to patvaļīgi apbūvē), esot iespējams celt prasījumu no 

sabiedrības līguma
420

 

Attiecībā uz biedru kopīgi apsaimniekotu zemi, pastāvēja arī citi ierobežojumi. Tā, ja 

kāds no biedriem nesankcionēti izmantoja kopējo lauku kā dzīvnieku kapsētu, pārējie varēja 

vērst pret viņu prasījumu no sabiedrības līguma.
421

   

                                                 
417

 D 46.4.8.2 Ulpianus libro 48 ad Sabinum.  
418

 Par stipulāciju (stipulatio – lat.) jeb verbālkontraktu – verbālsaistību (verborum obligatione – lat.) sk. 210. 

paskaidrojumu 54. lpp.  
419

 D 45.3.7.1 Ulpianus libro 48 ad Sabinum.  
420

 D 17.2.52.13 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
421

 D 17.2.39 Pomponius libro 13. ad Sabinum. 
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Sabiedrības biedrs nebija tiesīgs vienpusējā kārtā slēgt vienošanos par ceļa 

izmantošanas tiesībām kopīgi piederošajā zemē.
422

 (Kā jau iepriekš minēts, šāda veida normu 

iespaidā arī Latvijas Civillikumā un Komerclikumā noteikts, ka biedru lēmumiem sabiedrības 

lietās nepieciešama visu biedru piekrišana, ja vien sabiedrības līgumā nav paredzēta lēmuma 

pieņemšana ar biedru balsu vairākumu. (CL 2252.p./ KoL 87.p.(1),(2)))    

Pārdodot to īpašumā esošo zemi, romieši, cita starpā, praktizēja pārdošanu ar laika 

nosacījumu (in diem addictio – lat.), kas faktiski bija savdabīga izsole.
423

 Respektīvi, pircējs 

skaitījās zemi nopircis, ja vien pārdevējs līdz kādam noteiktam termiņam – konkrēti atrunātai 

dienai, nesaņēma piedāvājumu par augstāku cenu.
424

 Gadījumā, kad sabiedrības biedri bija 

zemi kopīgi nopirkuši, bet pēc tam kāds no tiem viens pats piedāvāja pārdevējam augstāku 

cenu, pirmais pirkuma līgums
425

 tika atzīts par spēku zaudējušu, arī attiecībā uz to daļu, ko 

iepriekš bija ieguvis pats augstākās cenas piedāvātājs.
426

 

Ja kāds no sabiedrības biedriem ieguva tiesības nomāt
427

 publisku (valsts) īpašumu 

(loco publico – lat.), gan pats biedrs, gan viņa līdzbiedri baudīja aizsardzību pret jebkādiem 

mēģinājumiem tos no šī īpašuma ar spēku padzīt.
428

 Turklāt pašam nomniekam attiecībā pret 

saviem līdzbiedriem bija prioritātes tiesības.
429

 

Runājot par biedru atbildību par pastrādātajiem deliktiem
430

 – prettiesiskām darbībām, 

kas radīja civiltiesisku atbildību, t.i. tiesības prasīt zaudējumu atlīdzināšanu, jānorāda, ka šeit 

romieši paredzēja divējādas atbildības iespēju. Pret vainīgo varēja vērsties gan saistībā ar 

pastrādāto deliktu, gan par sabiedrības līguma pārkāpumu.   

Tā piemēram, pret biedru, kurš ar viltu vai ļaunu nolūku
431

 aizvācis vai nobēdzinājis 

kopējo mantu, varēja tikt celts kā prasījums par kopējā īpašuma zādzību
432

 (ja biedrs 

                                                 
422

 D 45.1.140.2 Paulus libro tertio ad Neratium.  
423

 Sk. D 18.2 tit. 
424

 D 18.2.1 Paulus libro quinto ad Sabinum.  
425

 Par pirkumu – pārdevumu sk. 97. paskaidrojumu 31. lpp. 
426

 D 18.2.18 Africanus libro tertio quaestionum.  
427

 Par nomas (īres) līgumu (locatio conductio – lat.) sk. 90. paskaidrojumu 29. lpp. 
428

 D 43.9.1 pr.Ulpianus libro 68 ad edictum.  
429

 D 43.9.1.2 Ulpianus libro 68 ad edictum.  
430

 Delikts (delictum – lat.) bija neatļauta darbība, par kuras pastrādāšanu tika paredzēta atbildība privāttiesiskā 

(civiltiesiskā) kārtībā – respektīvi par delikta pastrādāšanu nesekoja publiska vajāšana no valsts varas puses, bet 

cietušajam pašam bija tiesības vērsties pret vainīgo ar prasību tiesā (actio – lat.) un pieprasīt mantisku 

kompensāciju (atšķirībā no krimināla pārkāpuma (crimen – lat.), kura izdarīšana izraisīja publisku vajāšanu  –

pret pastrādātāju vērsās pati valsts – valsts vara). Delikts ir viens no saistību izcelšanās pamatiem – „obligatio ex 

delicto” (lat.) – sk. I 3.13.2; I 4.1-4 tit.; D 47.1-10 tit.  

Tipiskākie delikti bija: 

                    i) Zādzība (furtum – lat.) – sk. 99.paskaidrojumu 31. lpp. 

                   ii) Laupīšana (rapina – lat.) – sk. 115. paskaidrojumu 36. lpp. 

                  iii) Prettiesiska darbība (iniuria -lat.) – sk. 115. paskaidrojumu 36. lpp. 

                  iv) Lietas tīšs bojājums (damnum iniuria datum – lat.) par kuru bija paredzēta atbildība   

                       saskaņā ar t.s. Akvilija likumu (Lex Aquilia – lat.) – sk. 133. paskaidrojumu 39. lpp. 
431

  Sk. 74. paskaidrojumu 26. lpp. un 377. paskaidrojumu 79. lpp. 
432

 D 17.2.45 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
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pastrādāja zādzību
433

 pret sabiedrības kopīpašumā esošo mantu un to pēc tam pārdeva, 

nešaubīgi bija uzskatāms, ka pret minēto biedru var celt prasījumu par zādzību
434

), tā 

prasījums no sabiedrības līguma – jo viens prasījums otru neiznīcinot. 

Šis pats noteikums bija attiecināms uz visiem labas ticības (bona fide – lat.) 

prasījumiem.
435

 

Šis pats noteikums bija attiecināms arī uz kolonu
436

 un personu, kas kārtoja cita 

darījumus, kā arī uz to, kas pildīja uzdevumu (mandātu)
437

 un uz aizbildni
438

.
439

 

 Ja biedrs nodarīja bojājumus sabiedrības kopīgajam īpašumam, viņš bija atbildīgs 

saskaņā ar  t.s. Akvilija likumu
440

 (Lex Aquilia).
441

  Bet , šā vai tā, viņš bija atbildīgs arī 

saskaņā ar prasījumu no sabiedrības līguma
442

 – ja viņš tika aizvainojis sabiedrību ar saviem 

darbiem, piemēram, ievainojis vai nogalinājis sabiedrībai piederošu un tās darījumus 

kārtojošu vergu.
443

 

Ja biedrs tika vergu nolaupījis, sekmējis tā bēgšanu vai paslēpis, viņš bija atbildīgs 

saskaņā ar Lex Fabia
444

.
445

 

                                                 
433

 Par zādzību (furtum –lat.) sk 99.paskaidrojumu 31. lpp. 
434

 D 47.2.45 Ulpianus libro 41.ad Sabinum.  
435

 D 17.2.45 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
436

 Kolonāts (colonatus – lat.) kā savdabīga legāla un sociāli ekonomiska sistēma pastāvēja vēlajā Romas 

impērijā (Domināta periodā) – sākot ar IV. gs. m.ē. Koloni (coloni – lat.) bija liela zemes īpašnieka zemei 

(latifundia – lat.) juridiski piesaistīti lauku iedzīvotāji, kas apstrādāja tiem mantojamā nomā nodotus zemes 

gabalus – parceles, maksājot par to zemes īpašniekam naturālas nodevas, nomas maksu vai atdodot daļu no 

iegūtās ražas. Juridiski kolons bija brīvs Romas pilsonis, tomēr viņa brīvība tika ierobežota – kolons nedrīkstēja 

savu zemes gabalu patvaļīgi atstāt. Pie tam šāds no zemes īpašnieka atkarīgs statuss tika nodots mantojumā. Ja 

kolons zemi pameta, īpašniekam bija tiesības viņu piespiedu kārtā vest atpakaļ, tika atļauta arī miesas sodu 

pielietošana. Ja zemes īpašnieks vēlējās savu zemi atsavināt, tas bija darāms kopā ar visiem koloniem. Koloniem 

varēja piederēt sava kustama manta, ar kuru viņi varēja brīvi rīkoties. Nekustamās lietas – zeme, ēkas, piederēja 

latifundijas īpašniekam. Vairāk par kolonu statusu sk.: C 11.48 tit.; C 11.50 tit.; C 11.51.1; C 11.52 tit.;                

C 11.53 tit.; C 11.63 tit.; C 11.64 tit.; C 11.69 tit.      
437

 Ar uzdevuma līgumu (mandatum – lat.) viena puse – uzdevuma devējs, uzdeva un otra puse – uzticības 

persona, apņēmās veikt kādu darbu uzdevuma devēja interesēs. Piemēram, aizdot naudu kādai trešajai personai 

vai veikt ārsta, mērnieka vai tiesību aizstāvja pienākumus. Mandāts bija bezatlīdzības līgums, kas neparedzēja 

samaksu par uzticības personas pūlēm. Tomēr uzticības persona varēja pretendēt uz izdevumu atlīdzību un 

uzdevuma devējam bija tiesības piešķirt tai atlīdzību „goda balvas” – honorāra (honorarium – lat.) formā. Vairāk 

par mandātu sk.: I 3.26 tit., kā arī D 17.1 tit. 
438

 Aizbildnībā (tutela – lat.) atradās bez tēva – tēva varas, palikušie mazgadīgie vīrieši (impubes (lat.), līdz                

14 g. vecumam) un neprecētās sievietes. Šādu personu intereses pārstāvēja aizbildnis (tutor – lat.), kurš rīkojās 

viņu vietā un vārdā balstoties uz t.s. autoritatīvo līdzdalību (auctoritatis interpositio – lat.), kas faktiski nozīmēja 

aizbildņa kontroli pār aizbilstamā personisko dzīvi un mantu. Parasti aizbildņa pienākumus veica kāds no 

aizbildnībā esošā tuvākajiem pilngadīgajiem vīriešu kārtas radiniekiem, tomēr tos varēja uzdot arī kādam 

radnieciski svešam – kā obligāti pildāmu publisku pienākumu. Vairāk par aizbildnību sk.: I 1.13 -15 tit.; I 1.17-

22 tit.; I 1.24 -26 tit.; D 26.1-10 tit.; D 27.1-9 tit.; C 5.28-69,71-79 tit.; C 9.10 tit. 
439

 D 17.2.46 Paulus libro sexto ad Sabinum. 
440

 Par Akvilija likumu (Lex Aquilia – lat.) sk. 133. paskaidrojumu 39. lpp.  
441

 D 17.2.47.1 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
442

 D 17.2.48 Paulus libro sexto ad Sabinum. 
443

 D 17.2.49 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
444

 Lex Fabia (II.vai I.gs.pr.K) bija likums, kas paredzēja atbildību par cilvēka nolaupīšanu, brīvas personas 

turēšanu verdzībā un citam piederoša verga slēpšanu, aizturēšanu vai kūdīšanu pamest savu saimnieku              

(plagium – lat.). Atbildība attiecās ne tikai uz galveno vaininieku, bet arī uz viņa līdzdalībniekiem. Vēlāk, cita 

starpā, par sodāmām tika atzītas tādas darbības, kas bija vērstas uz brīvas personas padarīšanu par darījuma 
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Vienas sabiedrības biedri nevarēja celt savstarpējus prasījumus attiecībā uz 

prettiesiskām darbībām (iniuria
446

 – lat.), kuras pret tiem pastrādāja viņu kopīpašumā esoši 

vergi.
447

 

Ja viens no biedriem tika apsūdzēts sava līdzbiedra noslepkavošanā, patiesības 

noskaidrošanai pret sabiedrības kopējo vergu bija atļauts pielietot „iztaujāšanu” – pratināšanu 

un spīdzināšanu (de communi servo habendam quaestionem rescripsit – lat.). Šādā gadījumā 

darbojās juridisks pieņēmums, ka minētās darbības tiek veiktas nogalinātā biedra vārdā.
448

 

Ņemot vērā pilsētu sadzīves specifiku – daudzstāvu apbūvi, šaurību, vietas trūkumu 

u.tml., romiešu legālie principi paredzēja īpašu atbildību par priekšmetu un šķidrumu 

izmešanas vai izliešnas rezultātā nodarītajiem miesas un īpašuma bojājumiem. Ja no pilsētā 

esošas ēkas kaut kas tika izmests vai izliets vietās, kur cilvēki mēdza uzturēties un 

pārvietoties, tādējādi nodarot tiem kādus zaudējumus vai bojājumus (piem., no ēkas loga 

izmests priekšmets uzkritis garāmgājējam un to nogalinājis), atbildības un kompensēšanas 

pienākums piekrita nevis konkrētajam vainīgajam, bet gan minētās ēkas iedzīvotājiem (t.s. 

kvazidelikti
449

).
450

 Ja „aizdomīgās” telpas apdzīvoja vairākas personas, prasību varēja celt pret 

jebkuru no tām
451

, jo bieži vien bija neiespējami noskaidrot notikušā īsteno vaininieku.
452

 

Attiecīgajam atbildētājam nācās samaksāt visu prasījuma summu, un līdz ar samaksu arī 

pārējie iedzīvotāji atbrīvojās no atbildības cietušā priekšā.
453

 Ja starp telpu iedzīvotājiem 

                                                                                                                                                         
objektu – pārdošana, iekļaušana pūra sastāvā pie laulības noslēgšanas utml. Turklāt atbildīgas šādā gadījumā bija 

visas darījumā iesaistītās puses. Sankcijas par izdarītajiem pārkāpumiem, īpaši impērijas periodā, bija visai 

dramatiskas – ja tika pierādīta pārkāpēja apzināta viltīga un ļaunprātīga rīcība (dolo malo (lat.) – sk. 74. 

paskaidrojumu 26. lpp.), viņam draudēja spaidu darbi raktuvēs vai pat nāves sods. Savukārt, ja pārkāpējs bija 

atradies labā ticībā un, piemēram, nezināja, ka izdarītā pirkuma rezultātā valda nevis pār vergu, bet gan pār brīvu 

personu (bija labticīgs valdītājs – bona fide possessor (lat.) – sk. 75. paskaidrojumu 26. lpp.), viņš tika no 

atbildības atbrīvots. Tādējādi atbildība iestājās tikai gadījumā, kad izdevās pierādīt vainīgā apzinātu prettiesisku 

rīcību. Vairāk sk: D 48.15 tit.; C 9.20 tit. 
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 D 17.2.51.1 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
446

 Par prettiesisku darbību (iniuria – lat.) sk. 115. paskaidrojumu 36. lpp. 
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 D 47.10.17.9 Ulpianus libro 57 ad edictum.  
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 D 48.18.17.2 Papinianus libro 16 responsorum.  
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 Kvazidelikts (quasi delictum - lat.) – „it kā delikts”, „tāpat kā delikts”. Neatļauta darbība, kuras rezultātā 

rodas saistības, kas analoģiskas no delikta (par deliktu (delictum – lat.) sk. 430. paskaidrojumu 86. lpp) 

izrietošajām. Saistības, kas izceļas „tāpat kā no delikta” - quasi ex delicto (lat.). Šādas saistības rodas gadījumos, 

kad persona pati iespējams neatļauto darbību nemaz nav pastrādājusi, tomēr pie zināmiem apstākļiem tā ir 

atbildīga par šādas darbības rezultātā nodarītajiem bojājmiem un zaudējumiem un viņai ir pienākums tos 

atlīdzināt. Piemēram, ēkas/dzīvokļa īpašnieka, īrnieka vai vienkārši apdzīvotāja pienākums atlīdzināt par 

garāmgājējam nodarītajiem ievainojumiem un kaitējumiem, ja tie celušies dēļ kāda priekšmeta izmešanas vai 

šķidruma izliešanas pa ēkas logu, vai sakarā ar kāda neuzmanīgi izkārta vai izlikta priekšmeta                     

nokrišanu (I 4.5.1). Tāpat minama kuģu kapteiņu/īpašnieku, viesnīcnieku vai iebraucamo vietu turētāju atbildība 

par to uzņēmumu personāla pastrādātajām mantu nozagšanām (par zādzību (furtum – lat.) sk. 99. paskaidrojumu 

31. lpp.) vai sabojāšanām (par Akvilija likumu (Lex Aquilia – lat.) sk. 133. paskaidrojumu 39. lpp.) (I 4.5.3) u.c. 

Vairāk sk. I 4.5 tit.; D 9.3 tit.; D 9.4 tit. 
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 D 9.3.1pr. Ulpianus libro 23 ad edictum.  
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 D 9.3.1.10 Ulpianus libro 23 ad edictum.  
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 D 9.3.2 Gaius libro sexto ad edictum provinciale.  
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 D 9.3.3 Ulpianus libro 23 ad edictum.  
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pastāvēja sabiedrības līgums, prasījuma summu samaksājušais biedrs varēja piedzīt no saviem 

līdzbiedriem proporcionālu kompensāciju.
454

  

Jaunu biedru uzņemšana jau pastāvošā sabiedrībā tika zināmā mērā ierobežota.  

Ja kāds biedrs tika no jauna pieņemts dalībai sabiedrībā , viņš bija biedrs tikai tam jau 

esošajam sabiedrības biedram, kas viņu uzaicinājis. „Jo ņemot vērā, ka sabiedrības līgums tiek 

slēgts uz vienprātības pamata, par manu biedru nevar kļūt tas, kuru es par biedru nevēlos.  

Tomēr, kas notiktu, ja mans biedrs nolemtu jaunu biedru pieņemt? Viņš [jaunais 

biedrs] būtu vienīgi mana biedra biedrs.“
455

 

„Jo mana biedra biedrs nav mans biedrs.” 
456

 – „Socii mei socius meus socius                

non est.” 
457

 (lat.) 

Šādam jaunpieņemtajam biedram bija pienākums dalīties ar savu pieņēmēju visā, ko 

viņš no sabiedrības iegūtu. Savukārt, pieņēmējs par jaunpieņemto sabiedrības priekšā 

atbildēja – jo pārējie biedri savas daļas kopā ar jaunpienācēju ieguldījuši nesot.  

Biedram – pieņēmējam pret jaunpieņemto bija prasījuma tiesības un bija pienākums 

atmaksāt sabiedrībai visu, ko viņš uz šo prasījuma tiesību pamata atguva.
458

  

Pieņēmējs savukārt bija atbildīgs jaunpieņemtā priekšā par pārējo biedru un arī pats 

par savu rīcību, jo tikai viņam pašam bija prasījuma tiesības pret šiem biedriem. 

Bez tam, pieņēmējs varēja celt prasījumu no sabiedrības līguma pret jaunpieņemto 

biedru vēl pirms pārējie biedri bija cēluši prasību pret pašu pieņēmēju.
459

  

Pārējiem biedriem pret jaunpienācēju prasījuma tiesību nebija, ja vien pieņēmējs tās  

netika attiecīgi nodevis. Saskaņā ar Ulpiānu (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD), jurists 

Pomponius (Sextus Pomponius, II.gs.m.ē. vidus) neesot šaubījies par to, ka pieņēmējs savas 

prasījuma tiesības pret jaunpienācēju var nodot pārējiem biedriem – zaudējumu gadījumā, 

gadījumā, ja jaunpienācējs izrādītos maksātnespējīgs, vai viņam būtu pilnībā tiem jāatlīdzina.  

Pats Ulpianus (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD) gan arī norāda, ka tam, kas pieņēmis 

jauno biedru, ir pienākums pret pārējiem atlīdzināt tiem visā pilnībā, jo būtu grūti noliegt, ka 

tikai vienīgi pieņēmēju pašu varot vainot par izveidojušos situāciju.
460

  

Tāpat Pomponius (Sextus Pomponius, II.gs.m.ē. vidus) esot jautājis, vai peļņu, kas 

varētu tikt gūta sakarā ar jaunā biedra uzņemšanu, varētu ieskaitīt pret zaudējumiem, kas 

radušies viņa neuzmanības (culpa – lat.) dēļ? Pomponius pats arī atbildējis, ka varētu ieskaitīt. 
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 D 9.3.4  Paulus libro 19 ad edictum.  
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 D 17.2.19 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 
456

 D 17.2.20 Ulpianus 31. ad edictum. 
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 D 50.17.47.1 Ulpianus libro 30 ad edictum.  
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Ulpianus (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD) savukārt uzskata, ka tas neesot pareizi, jo, 

kā jurists Marcellus (Ulpius Marcellus, II.gs. m.ē. otrā puse) esot norādījis savā Sestajā 

Digestu Grāmatā, ja viena biedra vergs tiek no sava saimnieka iecelts kārtot sabiedrības lietas, 

un šis vergs dara to nolaidīgā (neglegenter – lat.) veidā, tam, kas vergu iecēlis, ir pienākums 

atlīdzināt sabiedrībai nodarītos zaudējumus. Tāpat, jebkāda peļņa, ko sabiedrība ar verga 

starpniecību varētu gūt, neesot pret zaudējumiem ieskaitāma.  

Marcellus (Ulpius Marcellus, II.gs. m.ē. otrā puse) arī esot norādījis, ka Dievišķais 

Marcus (imperators Marcus Aurelius Antoninus Augustus, 121. – 180.AD) nolēmis, ka viens 

biedrs nevar teikt otram: „Ja tu vēlies saņemt zaudējumu atlīdzību, atsakies no peļņas, kas 

gūta ar tava verga starpniecību.” 
461

 

Tādējādi attiecībā uz jaunu biedru uzņemšanu izveidojās visai savdabīga situācija. 

Jaunais biedrs atradās tiešās līgumattiecībās tikai ar to biedru, kas viņu bija sabiedrībā 

uzaicinājis. Ja potenciālais biedrs vēlējās kļūt par visu esošo sabiedrības biedru līdzvērtīgu 

partneri, bija nepieciešama visu biedru piekrišana, kas faktiski nozīmēja esošā sabiedrības 

līguma attiecīgu grozīšanu vai jauna sabiedrības līguma noslēgšanu – jaunas sabiedrības 

izveidi. 

Jāpiezīmē, ka saskaņā ar Latvijas Komerclikuma normām, jauna biedra iestāšanās jau 

pastāvošā pilnsabiedrībā vai komandītsabiedrībā ir iespējama. Šādā gadījumā jaunais biedrs, 

līdz ar pārējiem sabiedrības biedriem, atbild arī par tām sabiedrības saistībām, kuras radušās 

pirms viņa iestāšanās sabiedrībā. (KoL 96.p.(1)) Ņemot vērā apstākli, ka pilnsabiedrības    

(KoL 77.p.(1)) vai komandītsabiedrības (KoL 118.p.(1)) biedri komercdarbības veikšanai 

apvienojas uz sabiedrības līguma pamata, jauna biedra uzņemšanai nepieciešama tā 

pievienošanās sabiedrības līgumam, kam savukārt vajadzīgs visu darījuma dalībnieku 

saskanīgs gribas izteikums (CL 1427.p.) – gribas izteikums, kas pamatots ar visu 

līgumslēdzēju savstarpēju vienošanos (CL 1511.p.). Tādējādi, līdzīgi kā  romiešiem, jaunā 

biedra uzņemšanai nepieciešama visu iesaistīto pušu piekrišana. 

Ņemot vērā romiešu ģimenes iekārtas visai patriarhālo raksturu, romiešu likumdevēju 

uzmanība tika veltīta arī laulības un sabiedrības līguma institūtu savstarpējai 

mijiedarbībai. Turklāt laulības institūtam prasti bija prioritāte. 

Tā bija noteikts, ka ja kāds no sabiedrības biedriem ir precējies, tad, sabiedrībai 

izirstot, bet laulībai joprojām pastāvot, minētais biedrs var izņemt no sabiedrības mantas savas 
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sievas pūru
462

 prioritāri jebkuram citam prasījumam. Jo pūram esot jāatrodas tā rokās, kas 

uzņēmies laulības pienākumu. 

Savukārt, ja sabiedrība izira jau pēc tam, kad laulība beigusi pastāvēt, biedrs varēja 

pūru saņemt tai pat dienā, kad tas bija attiecīgi izmaksājams – vispārējā kārtībā.
463

 

Turklāt ja laikā, kad tika dalīta sabiedrības manta, pastāvēja apstākļi, kas norādīja uz 

to, ka pūrs vai pat kāda tā daļa nebūtu izdodami, tiesnesim bija pienākums nospriest sadalīt 

pūru starp visiem biedriem.
464

 

Ja starp sabiedrības biedriem pastāvēja vienošanās, ka viņu meitām paredzētie pūri 

ņemami no sabiedrības kopējā fonda, un kāds no biedriem savas meitas labā bija pūru 

apsolījis, bet nomira pirms paspēja samaksāt un atstāja savu meitu par mantinieci, meita 

varēja saņemt pūra vērtību prioritārā kārtībā – kā prioritāru prasījumu.  

Ja pastāvēja biedru savstarpēja vienošanās par pūra finansēšanu no sabiedrības kopējā 

fonda, tas arī bija kopīgi jāfinansē – pat tad, ja meita būtu tikai vienam no biedriem un 

pārējiem, tādējādi, nemaz nebūtu iespējas šo kopējās finansēšanas avotu izmantot. 

Ja tēvs atguva savulaik doto pūru sakarā ar savas laulātās meitas nāvi, nauda bija 

jāatgriež atpakaļ sabiedrībai. 

Ja sabiedrības pastāvēšanas laikā laulība izira sakarā ar šķiršanos, pūrs bija atgūstams 

ar visiem papildinājumiem, tā lai to atkal varētu nodot citam vīram. Pie tam, ja pirmais vīrs 

nebija spējīgs pūru atdot, jaunu pūru no sabiedrības mantas ņemt nevarēja, ja vien par šādu 

rīcību nepastāvēja īpaša vienošanās.  

Ja meita bija saņēmusi pūru kā mantojumu pēc likuma pēc tam, kad bija kļuvusi par 

sava tēva mantinieci, nauda sabiedrības fondā nebija jāiegulda, jo tā pienācās tieši viņai. Pat ja 

būtu vēl kāds mantinieks.
465

  

(Nepieciešams norādīt, ka saskaņā ar romiešu iedibināto legālo tradīciju, pūra institūts, 

gan ne īpaši detalizēti, reglamntēts, tai skaitā, Latvijas Civillikumā. (sk. CL 111.p. – 113.p.))   
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 Pūrs (dos – lat.) bija mantas daudzums, kuru līgava vai kāda cita ieinteresēta persona, parasti līgavas tēvs, 

nodeva līgavaiņa īpašumā sakarā ar laulības noslēgšanu. Nodošana varēja notikt kā pirms (standartsituācija), tā 

pēc laulības slēgšanas. Vīrs bija pūra likumīgais īpašnieks, tomēr viņa rīcības tiesības tika ierobežotas – pūru 

uzskatīja par savdabīgu fondu, kas izmantojams ģimenes kopīgās saimniecības finansēšanai. Tas bija 

saglabājams, uzturams un, ja laulība izbeidzās, atdodams sievai vai viņas mantiniekiem atpakaļ. Vīram bija 

tiesības pūru pārvaldīt un izmantot ienākumus. Ja pūrā ietilpa nekustami īpašumi, tos varēja atsavināt tikai ar 

sievas piekrišanu. Līdzīgs noteikums pastāvēja arī attiecībā uz pūrā ietilpstošo vergu brīvlaišanu (sk. 101. 

paskaidrojumu 32. lpp.). Laulībai izbeidzoties, pret vīru varēja celt prasību par pūra izdošanu. Šai sakarībā 

pastāvēja dažādi rīcības modeļi – atkarībā no tā, vai laulība izbeidzās sakarā ar partnera nāvi vai arī tika šķirta.           

Ja laulību šķīra, bija svarīgi, kurš – vīrs vai sieva, vainojams pie laulības iziršanas. Ja vainīgā izrādījās sieva, 

viņa savu pūru zaudēja. Vairāk par pūru sk.: D 23.3 tit.; D 23.4 tit.; D 23.5 tit.; D 24.3 tit.; D 25.1 tit.; C 5.12 tit.; 

C 5.13 tit.; C 5.14 tit.; C 5.15 tit.; C 5.18 tit.; C 5.19 tit.; C 5.20 tit.; C 5.22 tit.; C 5.23 tit.; C 7.74 tit. 
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 Arī pati romiešu laulība tika uzskatīta par sava veida sabiedrību. Tā piemēram, 

atsevišķi romiešu juristi (Nerva (? – 33.AD), Cassius (Gaius Cassius Longinus, I. gs. m.ē. 

sākums)) esot norādījuši, ka vīrs pret savu bijušo sievu nevarot celt prasījumu
466

 par zādzību 

(furtum – lat.)
467

, jo starp laulātajiem pāstāvējusī „dzīves sabiedrība” („societas vitae” – lat.) 

arī sievu esot zināmā mērā padarījusi par strīdīgās mantas īpašnieci, un zādzība kā tāda šeit 

neesot iespējama. Citi (Sabinus (Massurius Sabinus, I.gs. m.ē. sākums), Proculus (I.gs. m.ē. 

vidus)) savukārt  viņiem oponējuši, norādot, ka faktiska zādzība gan esot iespējama, līdzīgi kā 

meita varot apzagt savu tēvu, tomēr prasījumu par zādzību šādā gadījumā neļaujot celt 

likums.
468

 Minētajai situācijai bija domāts īpašs prasījums par paņemtās lietas                   

atgūšanu ( actio rerum amotarum – lat.)
469

.   

Tāpat arī pret vīru, līdzīgi kā pret biedru sabiedrības līgumā, varēja celt prasījumu tikai 

par tādu summu, kādu atbildētājs spēja samaksāt.
470

 Tomēr, ja pret vīru cēla iepriekšminēto 

prasījumu par paņemtās lietas atgūšanu (actio rerum amotarum – lat.), viņš bija atbildīgs pilnā 

apmērā, jo, lai gan prasījums izrietēja no laulāto „dzīves sabiedrības” („societatis            

vitae” – lat.), šajā gadījumā prasījuma iemesls bija prettiesiskas darbības no vīra puses.
471

 

(Jāpiezīmē, ka arī Latvijas Civillikums runā par laulāto tiesībām celt savstarpējus 

prasījumus – domstarpību gadījumā laulātajiem jācenšas vienoties, tomēr tie var griezties 

tiesā strīda izšķiršanai. (CL 85.p.)) 

Ja starp vīru un sievu tika noslēgts sabiedrības līgums dāvināšanas nolūkā, tas bija 

atzīstams par spēkā neesošu (Si inter virum et uxorem societas donationis causa contracta sit , 

iure vulgato nulla est... – lat.), līdzīgi kā visos citos gadījumos, kad sabiedrības līgumus 

slēdza ar mērķi veikt dāvinājumus.
472

 Te gan jāpiezīmē, ka saskaņā ar vispārējo principu, par 

spēkā neesošu tika atzīts jebkurš dāvinājums laulāto starpā, arī parasts dāvinājuma līgums
473

 

bez kāda sabiedrības līguma noslēgšanas.
474

 

Kas attiecas uz mantošanas un mantinieka statusa jautājumu reglamentāciju, īpaši 

norādāms – sabiedrības biedra statuss un vieta sabiedrības līgumā nebija mantojami. Ja mira 

kāds no sabiedrības biedriem, sabiedrība izbeidzās –  ja vien, jau sabiedrību dibinot, nebija 

panākta cita vienošanās. Saskaņā ar vispārējo principu, sabiedrība beidza pastāvēt, kaut arī tā 
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savulaik bija izveidota ar visu biedru piekrišanu un kaut arī vairāki no tās biedriem joprojām 

būtu dzīvi.
475

  

Izņēmums bija sabierības nodokļu iekasēšanai
476

, kurās sabiedrības līgums varēja 

turpināties arī pēc biedra nāves. Šādā gadījumā gan bija nepieciešams nodrošināt, lai aizgājēja 

daļa tiktu īpaši pārvesta uz mantinieku, tā lai pārdzīvojušais biedrs varētu ar mantinieku 

dalīties.
477

 

Tomēr kopumā valdīja uzskats, ka sabiedrības līgumam nebūtu jāturpinās pēc biedru 

nāves, lai nevienam netiktu liegtas viņa tiesības uz mantojuma sadali ar testamenta 

palīdzību
478

 un mantojuma pēcnāves nodošanu attālākam un nevis pēc radniecības pakāpes 

tuvākam asinsradiniekam (cognatum
479

 – lat.).
480

 Respektīvi dalība sabiedrības līgumā, pat 

sabiedrības līgumā ar visas mantas ieguldīšanu (omnium bonorum – lat.), neliedza biedram 

tiesības brīvi izvēlēties savus testamentāros mantiniekus.
481

  

Tādējādi standarta situācijā romiešu sabiedrības biedra mantinieks nevarēja mantot 

sava priekšteča vietu sabiedrībā.  

Tomēr viņš varēja pretendēt uz priekšteča daļu sabiedrības peļņā, kas sabiedrībai 

izbeidzoties, bija biedru starpā sadalāma.
482

 Ja mantinieks šai sakarībā tika no mantojuma 
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 D 17.2.65.9 Paulus libro 32 ad edictum. 
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 Par nodokļu atpirkšanu (tax farming – ang.) sk. 54. paskaidrojumu 24. lpp.  
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 D 17.2.59 pr. Pomponius libro 13. ad Sabinum. 
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 Par testamentu (testamentum – lat.) sk. 103. paskaidrojumu 32. lpp. 
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 Kognācija (cognatio – lat.) bija personu asinsradniecības saites – asinsradniecība. Radniecība “caur sieviešu 

kārtas personām”, radniecība “pēc dabiskām tiesībām” (Gaius, inst. 1.156). Personu radniecības saites caur 

dzimšanu.  

      Sistēma izšķīra radniecības pakāpes (gradus – lat.) un līnijas (linea – lat.). Pakāpi veido tieša attiecība 

“vecāks <-> bērns” – bērnam  piedzimstot, starp viņu un vecākiem izveidojas radniecības pakāpe. Nepārtraukti 
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      Ja visas līnijas garumā tās elementu attiecības ir tiešas – līniju veidojošās personas cēlušās viena no otras ar 

dzimšanu (attiecība “vēcāks <–>bērns <–>bērna bērns <-> bērna bērna bērns utt.”), tā tiek dēvēta par taisnu 
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(ascendentes – lat.), bērni saviem vecākiem, vecāku vecākiem utt. – lejupējie (descendentes –lat) radinieki.    

       Ja līnijas elementu attiecības ir netiešas – līniju veidojošās personas nav cēlušās viena no otras ar dzimšanu, 

bet šo personu kopējais ciltstēvs ir trešā persona, to dēvē par sānu līniju (linea lateralis – lat.). Sānu radniecībā 

atrodas brāļi, māsas un viņu pēcnācēji – brālēni, masīcas utt.  

     Radniecība taisnā līnijā sākas ar 1. pakāpi – vecāki un bērni ir 1.pakāpes radinieki, vecāku vecāki un bērnu 

bērni ir 2.pakāpes radinieki, vecāku vecāku vecāki un bērnu bērnu bērni 3.pakāpes utt.   

     Radniecība sānu līnijā sākas ar 2. pakāpi – brāļi un māsas ir 2. pakāpes radinieki, brālēni un māsīcas 

3.pakāpes utt.  

     Blakus kognācijai (cognatio – lat.) – asinsradniecībai, romieši pazina arī agnāciju (agnatio – lat.) –juridisko 

radniecību, radniecību “caur vīriešu kārtas personām”. “It kā kognāti no tēva puses”. (Gaius, inst. 1.156)  

     Agnācija (agnatio – lat.) ir radniecība pēc tēva varas principa. (Par tēva varu (patria potestas – lat.) sk. 105. 

paskaidrojumu 33. lpp.) Agnāti bija visi tie, kas atradās vai savulaik tika atradušies kopīga ģimenes tēva varā. 

Turklāt asinsradnieciskajai izcelsmei nebija nozīmes. Savstarpēji agnāti bija ģimenes tēva sieva, viņa dēli, 

neizprecinātās meitas (apprecoties, meitas kļuva savai ģimenei juridiski svešas un nonāca agnātiskajā radniecībā 

ar vīra ģimeni), dēlu sievas, dēlu un viņu sievu dēli un neizprecinātās meitas utt. Vairāk sk.: I 1.15 tit.; I 3.2 tit;            

I 3.5 tit.; I 3.6 tit.; D 38.10 tit.  
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 D 17.2.52.9 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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 C 6.22.1 pr. GORD. A. PETRONIO MIL. 
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 D 17.2.65.9 Paulus libro 32. ad edictum. 
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atstājēja līdzbiedriem tīši maldināts ar apgalvojumiem, ka sabiedrības līgums nemaz nav 

pastāvējis, un tāpēc tiesā bija tos no attiecīgās atbildības atbrīvojis, viņš varēja celt prasījumu 

par pielietoto viltu
483

 (dolo actionem – lat.).
484

 

Līdzīgi kā peļņa, mantiniekam bija saistoši arī sabiedrības zaudējumi. Jurists Labeo 

(Marcus Antistius Labeo, I.gs.p.K. beigas/ I.gs. m.ē. sākums) esot teicis, ka, ja sabiedrība 

izveidota nolūkā kaut ko pirkt vai iznomāt
485

, tad, ja nomiris viens no biedriem, jebkāda veida 

peļna, kas varētu uzkrāties, vai jebkāda veida zaudējumi, kas varētu izcelties, ir dalāmi 

kopīgi.
486

 

„Pret biedra mantinieku var celt prasījumu no sabiedrības līguma, kaut arī viņš nebūtu 

sabiedrības biedrs, jo pat ja viņš tāds nav, viņš vienalga ir mantinieks sabiedrības peļņā...”
487

              

(piemēram, peļņā no sabiedrības – sāls ieguves uzņēmuma 
488

). 

„...Šis pats noteikums ir ievērojams arī attiecībā uz sabiedrībām nodokļu iekasēšanai
489

 

un līdzīgām. Proti, noteikums, ka mantinieks nav biedrs, ja vien viņš nav sabiedrībā īpaši 

uzņemts. Tomēr, mantiniekam pienākas sabiedrības peļņa tādā pašā mērā, kā viņš ir atbildīgs 

par zaudējumiem. Zaudējumiem, kas varētu būt cēlušies kā nodokļu iekasētāju sabiedrībai vēl 

pastāvot, tā arī pēc tam.”
490

 

Īpaši tika uzsvērts, ka mantiniekam, tāpat kā tas būtu jādara biedram pašam, 

jānolīdzina jebkuri zaudējumi, kas sabiedrībai cēlušies viņa priekšteča nodarītā tīšā kaitējuma 

vai neuzmanības (dolus et culpa – lat.) rezultātā.
491

    

Tādējādi mantiniekam, kaut arī viņš nebija sabiedrības biedrs, bija jāvērš par labu 

sekas, kas izcēlušās tās personas neuzmanības (culpam – lat.) dēļ, kuras likumīgs pēctecis 

viņš bija.
492

 

Tāpat biedra mantiniekam, kaut arī viņš nebija sabiedrības biedrs, bija pienākums 

pabeigt to, ko aizgājējs uzsācis, bet nav pabeidzis, un šajā gadījumā bija ņemama vērā jebkura 

ļauna ticība vai jebkurš tīšs kaitējums (quibus dolus – lat.), kurā viņš būtu vainojams.
493

  

Personiskā rakstura neslava (infamia – lat.)
494

, kas mirušajam romiešu sabiedrības 

biedram sakarā ar tā ļaunticīgo
495

 rīcību būtu draudējusi, gan uz mantinieku nepārgāja, jo 
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sabiedrības līguma gadījumā mirušā biedra mantinieks atbildēja tikai un vienīgi par aizgājēja 

mantiskajiem parādiem.
496

 (Minētā principa ietekme vērojama arī Latvijas Civillikumā – ar 

mantojuma iegūšanu, uz mantinieku pāriet visas mantojuma atstājēja saistības, izņemot tīri 

personiskās (CL 705.p.)) 

Protams, mantiniekam bija tiesības vispār atteikties no piekritušā mantojuma 

pieņemšanas un tādējādi nepretendēt ne uz sev pienākošos daļu sabiedrības peļņā, ne uz 

zaudējumu segšanas pienākumu.
497

 

Ja mirušais biedrs un viņa mantinieks (piemēram, tēvs un dēls) pirms mirušā nāves 

bija sastāvējuši vienā sabiedrībā. Tad saistības, kuras mantinieks nokārtoja kā sava mirušā 

priekšgājēja pēctecis, bija nodalāmas no tām, kuras viņš kārtoja nevis kā mantinieks, bet gan 

pats kā sabiedrības biedrs. Pie tam, ja mantinieks šāda veida gadījumā atteicās no piekritušā 

mantojuma pieņemšanas, bet kārtoja sabiedrības lietas vienīgi kā tās biedrs, bija noraidāms 

pieņēmums, ka viņš faktiski tomēr ir mantojumu pieņēmis.
498

 

Kopumā tika norādīts, ka neviens nevar iestāties sabiedrības līgumā tā, lai viņa 

mantinieks automātiski kļūtu par sabiedrības biedru. Tomēr pret biedra mantinieku var vērst 

prasījumu, lai piespiestu viņu izpildīt biedra uzņemtās saistības.
499

    

No apstākļa, ka biedra mantinieks nebija sabiedrības biedrs, izrietēja arī atsevišķas 

priekšrocības, kuras viņa priekštecim kā sabiedrības biedram bija liegtas. Piemēram, tiesības 

vienpusēji slēgt līgumu par ceļa izmantošanu attiecībā uz biedru savulaik kopīgi 

apsaimniekoto zemes gabalu.
500

   

Protams, atlikušie biedri kopā ar savu mirušo biedru mantiniekiem vienmēr varēja 

noslēgt jaunu vienošanos par jaunas sabiedrības izveidi – ja biedru mantiniekiem bija nolūks 

veidot sabiedrību attiecībā uz mantojumu, slēdzot jaunu vienošanos, viss ko viņi pēc tam 

darīja, vajadzības gadījumā arī bija iztiesājams saskaņā ar prasījumu no sabiedrības līguma.
501

  

Latvijas Civillikums šai ziņā visai tiešā veidā turpina romiešu aizsākto tradīciju – ja 

kāds biedrs nomirst, sabiedrība izbeidzas. (CL 2262.p.4)) Tomēr, ja sabiedrības līgumā 

noteikts, ka gadījumā, kad kāds biedrs nomirst, sabiedrībai jāpastāv tālāk pārējo biedru starpā, 

tad, mirušais biedrs uzskatāms par izstājušos (CL 2268.p) un sabiedrība turpina pastāvēt               

(CL 2262.p.4)). 

                                                                                                                                                         
495

 Par labas ticības (bona fides – lat.) principu sk. 75. paskaidrojumu 26. lpp. 
496

 D 3.2.6.6 Ulpianus libro sexto ad edictum. 
497

 Sk. D 29.2 tit. 
498

 D 29.2.42.1 Ulpianus libro quarto disputationum.  
499

 D 17.2.35 Ulpianus libro 30. ad Sabinum.  
500

 D 45.1.140.2 Paulus libro tertio ad Neratium.  
501

 D 17.2.37 Pomponius libro 13. ad Sabinum. 



 

 

 

96 

Līdzīgi kā romiešu avotos, arī Latvijas Civillikumā noteikts, ka, ja sabiedrība 

izbeidzas ar kāda biedra nāvi, tad mirušā mantiniekiem par nāves gadījumu nekavējoties 

jāziņo pārējiem biedriem un mantojuma atstājēja nokārtojamās lietas rūpīgi jāturpina līdz 

sabiedrības vai likvidātora tālākam rīkojumam (CL 2266.p.). Saskaņā ar Civillikumā ietverto 

universālo principu, zaudējumu atlīdzības pienākums pāriet arī uz to nodarītāja mantiniekiem, 

ja likums nenosaka citādi. (CL 1783.p.).  

Kas attiecas uz mantošanas jautājumu regulējumu Latvijas Komerclikumā, tad te 

vērojama jau modificēta romiešu tiesību principu ietekme – pilnsabiedrības/ 

komandītsabiedrības biedra nāves gadījumā viņa mantiniekam ir tiesības kļūt par sabiedrības 

biedru, ja tas noteikts sabiedrības līgumā vai ja tam piekrīt visi sabiedrības biedri.                

(KoL 104.p.(1)) Ja mantinieks nevēlas vai nevar kļūt par sabiedrības biedru vai arī tam 

nepiekrīt pārējie sabiedrības biedri, mantiniekam atbilstoši savai daļai mantojumā ir tiesības 

saņemt to, kas pienāktos mirušajam sabiedrības biedram (mantojuma atstājējam) pie galīgās 

norēķināšanās, ja sabiedrība tiktu izbeigta mantojuma atklāšanās brīdī. (KoL 104.p.(4)) 

Saistībā ar mantošanas un sabiedrības līguma institūtu savstarpējo mijiedarbību tika 

reglamentētas vairākas romiešu sadzīvei raksturīgas situācijas.  

Tā situācijā, kad sabiedrības biedri bija panākuši vienošanos par sabiedrības īpašuma 

vienlīdzīgu sadalīšanu, sadale bija saistoša kā biedru testamentārajiem, tā likumiskajiem 

mantiniekiem – palika spēkā neatkarīgi no tā, vai katra no sadales pienākumā  iesaistītajām 

personām bija atstājusi testamentu vai nomirusi bez testamenta sastādīšanas.
502

  

Tāpat avotos apskatīta situācijā, kad miris viens no sabiedrības biedriem – „Titius”, 

sabiedrība izbeidzas, pārdzīvojušais biedrs pārdod tās mantu un ieņēmumi tiek vienlīdzīgi 

sadalīti starp mirušā zināmo mantinieku – „Seius” un mirušo pārdzīvojušo biedru.  

Ja vēlāk noskaidrojās, ka mirušajam biedram bijis cits mantinieks, kam ir lielākas 

tiesības uz mantojuma saņemšanu, tad šim mantiniekam bija tiesības celt prasījumu no 

sabiedrības līguma pret mantojumu prettiesiski saņēmušo Seius. Pret pārdzīvojušo biedru 

prasījumu vērst nevarēja, jo pārdodot sabiedrības mantu un nododot Seius pusi no ieņemtās 

naudas, viņš bija rīkojies labticīgi, patiesā pārliecībā, ka tieši Seius ir mirušā mantinieks. 

Turkāt sev pārdzīvojušais biedrs bija paturējis tikai pusi no ieņēmumiem, kas viņam, kā 

sabiedrības bijušajam biedram, likumīgi pienācās.  

Šajā gadījumā nebija būtiski, vai pārdzīvojušais biedrs un mantojumu prettiesiski 

saņēmušais Seius savas daļas pēc tam tika izvietojuši abi kopā (piemēram, noslēguši jaunu 

sabiedrības līgumu) vai katrs atsevišķi. 
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Pārdzīvojušais biedrs savukārt nebija tiesīgs vērsties ar prasījumu pret mantinieku par 

to, ko mantinieks tika no Seius pietiesājis, jo pietiesātais bija mantiniekam piekrītošās daļas 

vērtība un pārdzīvojušais biedrs savu daļu jau tika saņēmis.
503

 

Attiecībā uz sabiedrības līguma, mantošanas un aizbildnības
504

 institūtu savstarpējo 

mijiedarbību apskatīta situācija, kad divi brāļi noslēguši sabiedrības līgumu kopīgai īpašumu 

pārvaldīšanai un darījumu kārtošanai. Viens no brāļiem mirst, atstājot savu dēlu par 

mantinieku un savu brāli par dēla aizbildni (tutor – lat.). Brālis pārdod visas bijušajai 

sabiedrībai piederējušās preces, pēc tam tās pats atkal atpērk un turpina darījumu kārtošanu un 

peļņas gūšanu jau savā vārdā. Šādā gadījumā aizbilstamais mantinieks tiesīgs pretendēt nevis 

uz daļu no aizbildņa gūtās peļnas, bet gan uz procentu samaksu par viņa mantas 

izmantošanu.
505

 

Sabiedrības līguma, testamentārās mantošanas un uzdevuma līguma
506

 institūtu 

mijiedarbības sakarā avotos atrodama situācija, kad viens no biedriem uzdod otram nopirkt 

zemes gabalu ar nolūku to divatā uz sabiedrības līguma pamata kopīgi apsaimniekot. Biedrs 

nopirkto zemes gabalu sadala divās daļās, attiecīgi iezīmē robežu un, pirms nodot savam 

līdzbiedram viņa daļu, novēl zemi trešajai personai ar sekojošu formulējumu: “es viņam 

novēlu savu zemi.” (”fundum meum illi do” – lat.) Šādā gadījumā bija jāpieņem, ka novēlēts 

nevis viss zemes gabals, bet tikai minētajam biedram pašam piekrītošā daļa.
507

         

Visai specifisko romiešu sadzīvi, kā arī verdzības institūta īpatnības, raksturo situācija, 

kad diviem sabiedrības biedriem pieder kopīgs vergs, un viens no biedriem sastāda 

testamentu, kurā minētajam vergam  piešķir legātu
508

, bet nepiešķir brīvību.  

Šāds legāts visā pilnībā pienācās izdzīvojušajam biedram
509

 – vergs, romiešu izpratnē 

nebija tiesību subjekts un nekāda manta tam piederēt nevarēja.
510
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510
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– lat.), saskaņā ar kurām, pretēji dabiskajai kārtībai viens cilvēks varot pakļaut otru savai varai (D 1.5.4.1), un 
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Tādējādi, saskaņā ar ius gentium – lat., kara gūsts nozīmēja gandrīz neizbēgamu visu tiesību zaudēšanu un 

nonākšanu verdzībā. Tāpat, saskaņā ar ius civile – lat., katrs divdesmit gadu vecumu pārsniedzis brīvais varēja 

brīvprātīgi verdzībā pārdoties. Bez tam, saskaņā ar ius gentium – lat., par vergu varēja piedzimt – ja jaundzimušā 

mēte bija verdzene, viņas bērns arī kļuva par vergu. (I. 1.3.4) Romas pirmsākumos bija pazīstams parādu 
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Turklāt nebija iespējama tiesāšanās par legāta sadali starp pārdzīvojušo biedru un 

mirušā biedra mantinieku, kam tagad piederēja puse no verga, jo legāts neesot dalāms un 

neesot nepieciešamības dalīt to, ko biedrs nav ieguvis dēļ sabiedrības līguma, bet pateicoties 

savam paša privātam īpašumam.
511

  

Līdzīgi, ja viens no biedriem iecēla otru par savu testamentāro mantinieku, bet 

biedriem kopīgi piederošam vergam ar to pašu testamentu piešķīra legātu bez brīvības 

piešķīruma, šāds legāts nebija spēkā. Pretējā gadījumā izveidotos absurda situācija – saskaņā 

ar romiešu tiesiskajiem principiem, tīri tehniski, vergam legātu piešķirt varēja, bet viņa 

saimnieks tad būtu tas, kurš pieprasītu no mantinieka legāta izdošanu. Tomēr šajā gadījumā 

verga saimnieks un mantinieks bija viena un tā pati persona.  

Tāpat vergu varēja iecelt arī par testamentāro mantinieku, bet tikai tad, ja par tādu jau 

bija iecelts viņa saimnieks. Tādējādi, ja biedrs vēlējās, viņš varēja iecelt savu līdzbiedru par 

testamentāro mantinieku un abiem kopīgi piederošo vergu par līdzmantinieku bez brīvības 

piešķiršanas.
512

 Šādā gadījumā visu mantojumu vienalga faktiski kontrolētu par testamentāro 

mantinieku ieceltais līdzbiedrs.  

Biedri varēja tiem kopīgi piederošu vergu no verdzības atbrīvot
513

, ieceļot to par savu 

testamentāro mantinieku un nosakot, ka pēc viņu nāves vergs atbrīvojams. Ja biedru nāve 

iestājās vienlaicīgi – piemēram, sabrūkot ēkai, kurā tie visi bija uzturējušies, vergs kļuva par 

biedru mantinieku un ieguva brīvību
514

 

Bez tam, biedri varēja noteikt, ka vergs kļūst par viņu mantinieku un no verdzības 

atbrīvojms tikai tādā gadījumā, ja izpildīti kādi specifiski nosacījumi.
515

 

Viens no biedriem varēja kopēju vergu atbrīvot, savā testamentā nosakot, ka kopējais 

vergs pēc testatora nāves atbrīvojams ar nosacījumu, ka arī viņa līdzbiedrs vergu atbrīvotu. Ja 

līdzbiedrs vergu tiešām atbrīvoja, tas kļuva par pārdzīvojušā līdzbiedra un testatora 

mantinieku kopīgu brīvlaisto.
516

 

                                                                                                                                                         
verdzības institūts, kad persona par savām saistībām atbildēja ne tikai ar mantu, bet arī galvu – brīvību.                     

(Tab III, 5 (Gell.,20,1,46-47)). Verga juridiskais statuss bija līdzvērtīgs jebkurai citai lietai, kas atradās viņa 

saimnieka īpašumā – vergs nebija tiesību subjekts, bet gan tiesību objekts. Vergs nevarēja iegūt īpašumu             

(D 50.17.118), nevarēja uzņemties saistības (D.50.17.22) (izņēmums – vergs varēja uzņemties saistības sava 

saimnieka vārdā un atbildībā, sk.: I 3.17 pr.; I 3.17.1.; D 15.4 tit), nevarēja būt atbildētājs/prasītājs tiesā                     

(D 50.17.107), nevarēja pildīt dažādus tikai brīvajiem uztcamus pienākumus (D 50.17.175.), nevarēja uzņemties 

kalpošanu valsts labā  (D 50.17.211) utt.   
511

 D 17.2.63.9 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
512

 D 28.5.90 (89) Paulus libro secundo manualium.  
513

 Par atbrīvošanu no verdzības jeb manumisiju (manumissio – lat.) sk. arī 101. paskaidrojumu 32. lpp. 
514

 D 28.5.8 pr. Iulianus libro secundo ad Urseium Ferocem.  
515

 D 28.5.8.1  Iulianus libro secundo ad Urseium Ferocem.  
516

 D 40.4.48 Papinianus libro decimo quaestionum.  
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Attiecībā uz brīvlaistajiem
517

, to dalību sabiedrībās un no šādas dalības izrietošo 

mantošanas situāciju pastāvēja atsevišķs regulējums. Kā jau iepriekš minēts, sabiedrības 

līgums starp brīvlaisto un viņa bijušo saimnieku bija spēkā neesošs, ja tas paredzēja brīvības 

piešķiršanu kā atlīdzību par kopējas sabiedrības izveidi.
 518

 Tomēr, ja šis noteikums tika 

ievērots, sabiedrības līgumu par mantas kopīgu statusu noslēgt varēja – piemēram vienojoties 

par to, ka, ja brīvlaistais nesniegs savam bijušajam saimniekam pienācīgos bezmaksas 

pakalpojumus
519

, tiks nodibināts sabiedrības kopīpašums pār brīvlaistā mantu.
520

 Pamatojoties 

uz šādu sabiedrības līgumu, bijušajam saimniekam bija tiesības saņemt atbilstošu daļu no 

brīvlaistā atstātā mantojuma – jo to, ko brīvlaistajam pienācās nodrošināt savas dzīves laikā, 

nācās nodrošināt arī pēc nāves.
521

 Turklāt minētā veida prasījumi no bijušo saimnieku puses 

bija prioritāri pret paša brīvlaistā iecelto testamentāro mantinieku prasījumiem.
522

 

Bijušais saimnieks savukārt varēja ar testamentu piešķirt brīvlaistajam uzturlīdzekļus 

(alimenta – lat.).
523

 Tas tika darīts atsevišķa legāta
524

 veidā. Ja kāds no biedriem sabiedrībā ar 

visas mantas ieguldīšanu (societatem omnium bonorum – lat.) ar savu testamentu piešķīra 

biedru kopīgajiem brīvlaistajiem uzturlīdzekļus, un darīja to tādā pat apmērā, kā viņš 

brīvlaistos tika apgādājis savas dzīves laikā, brīvlaistie varēja pretendēt uz to līdzekļu 

daudzumu, kādu viņi bija saņēmuši tikai un vienīgi no konkrētā biedra, kamēr tas dzīvoja. 

Pārējiem pārdzīvojušajiem biedriem vairs nebija uzturlīdzekļu došanas pienākuma, kaut arī 

mirušā biedra dzīves laikā viņi tādus tika devuši
525

 – sabiedrība ar visas mantas ieguldīšanu 

bija izbeigusies sakarā ar viena biedra nāvi. 

Saskaņā ar romiešu juridisko tradīciju, ar testamenta palīdzību bija iespējams atlaist 

personas parādus vai atbrīvot to no kādu saistību pildīšanas. Šim nolūkam kalpoja īpašs    

legāts – legatum liberationis (lat.).
526

 Tādējādi legatārijs (legatarius – lat.) pēc testatora nāves 

tika no parādiem atbrīvots. Ja parādnieki bija vairāki, un pie tam kopparādnieki, savstarpējā 

sabiedrībā sastāvošie baudīja zināmas priekšrocības. Tika pieņemts, ka gadījumā, kad 

testamentā pieminēts tikai viens no biedriem, par legatārijiem un legatum liberationis (lat.) 

saņēmējiem uzskatāmi arī pārējie biedri – kopparādnieki, ja vien testatoram, legātu piešķirot, 

ir bijis šāds nodoms.
527

 Minētajā gadījumā legāta labumus baudīja visi biedri, jo arī pašam 

                                                 
517

 Par brīvlaistā (libertinus – lat.) statusu sk. 20. paskaidrojumu 16. lpp. 
518

 D 38.1.36 Ulpianus libro 11 ad legem Iuliam et Papiam.  
519

 Par brīvlaistā (libertinus – lat.) statusu sk. 20. paskaidrojumu 16. lpp. 
520

 D 38.2.1.1 Ulpianus libro 42  ad edictum. 
521

 D 38.2.1.2 Ulpianus libro 42  ad edictum. 
522

 D 38.2.2 pr. Ulpianus libro 42  ad edictum. 
523

 D 34.1.16 pr. Scaevola libro 18 digestorum. 
524

 Par testamentu (testamentum – lat.) un legātu (legatum – lat ) sk. 103. paskaidrojumu 32. lpp. 
525 D 34.1.16.3 Scaevola libro 18 digestorum. 
526

 D 34.3.1 pr. Ulpianus libro 21 ad Sabinum / D 34.3.3 pr. Ulpianus libro 23 ad Sabinum, Sk. D 34.3 tit. 
527

 D 34.3.3.4 Ulpianus libro 23 ad Sabinum.  
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kreditoram savukārt vienmēr taču ir izdevīgāk, lai par vienu un to pašu parādu atbildētu 

vairāki kopparādnieki.
528

 

Pati atbrīvošana no saistībām bija realizējama ar attiecīgā testamentārā mantinieka 

starpniecību, mantiniekam un atbrīvojamajam biedram izrunājot īpašas mutvārdu formulas – 

t.s. acceptilatio
529

 (lat., „per acceptilationem”). Ja testamentārais mantinieks aiz kāda iemesla 

minētās darbības labprātīgi neveica, atbrīvojamais biedrs varēja uz viņam piešķirtā legāta 

pamata to caur tiesu pieprasīt.
530

 

Ja kādām no biedriem pastāvēja juridiska rakstura šķēršļi legāta pieņemšanai, viņš 

tāpat caur savu līdzbiedru, kurš legātu pieņemt varēja, ar acceptilatio (lat.) tika netiešā veidā 

no saistības atbrīvots.
531

 

 Arī gadījumā, ja biedri bija nevis testatora kopīgi parādnieki, bet viens no viņiem 

parādnieks, bet otrs – parādnieka galvinieks
532

 (fideiussor – lat.), galvinieku varēja atbrīvot no 

saistības ar legatum liberationis (lat.) palīdzību, un tāpat bija nepieciešama acceptilatio (lat.) 

akta pielietošana.
533

 

Jāpiezīmē, ka attiecībā uz parastu legātu (legatum – lat.), kā arī fideikomisu 

(fideicommissum – lat.)
534

, kuru piešķiršana paredzēja nevis parāda atlaišanu, bet gan 

mantinieka pienākumu izņemt no mantojuma un izdot legatāram /fideikomisāram kādu 

                                                 
528

 D 34.3.3.5 Ulpianus libro 23 ad Sabinum.  
529

 Acceptilatio (lat.) bija īpaša mutvārdu forma mutvārdos noslēgtu saistību izbeigšanai. Tika uzskatīta par pašu 

drošāko un neapstrīdamāko saistību izbeigšanas (kvitēšanas) veidu. Ja attiecīgā saistība nebija mutvārdos 

noslēgta, to varēja vispirms pārslēgt mutvārdos un tad izbeigt ar acceptilatio (lat.). (sk.D 46.4.tit.)                

Acceptilatio (lat.) atšķīrās no parastas kvīts – apocha (lat.), kas bija spēkā tikai tad, ja saistība tika pirms tam 

faktiski izpildīta – „nauda samaksāta”. (D 46.4.19.1) 
530

 D 34.3.3.3 Ulpianus libro 23 ad Sabinum.  
531

 D 34.3.29 Paulus libro sexto ad legem Iuliam et Papiam.  
532

 Par galvojumu (fideiussio – lat.) sk. 332. paskaidrojumu 72. lpp. 
533

 D 34.3.5.1 Ulpianus libro 23 ad Sabinum.  
534

 Fideikomiss (fideicommissum – lat.) bija mantojuma atstājēja lūgums savam mantiniekam veikt kādas 

noteiktas darbības (naudas maksājumu, īpašuma – piem. zemes, verga, apģēba gabala, sudrablietu u.c. nodošanu) 

par labu trešajai personai – fodeikomisāram (fideicommissarius – lat.) (sk. I 2.24 pr.) Saskaņā ar romiešu 

agrīnajiem tiesiskajiem priekšstatiem, šāds lūgums radīja vienīgi morālu, nevis tiesisku  pienākumu un tā izpilde 

bija atkarīga tikai no mantinieka godaprāta un uzticības (fides – lat.). (I 2.23.1) Atškirībā no legāta                   

(legatum – lat., sk. 103. paskaidrojumu 32. lpp.), fideicommissum (lat.) bija neformalizēts institūts un to varēja 

nodibināt bez testamenta (sk. 103. paskaidrojumu 32. lpp.) taisīšanas. Tādējādi fideikomiss tika izmantots arī 

attiecībā uz likumiskajam mantiniekiem. Imperators Augusts (Gaius Julius Caesar Octavianus Divi Filus 

Augustus, 63. p.K. – 14.AD, pirmais no Romas imperatoriem) padarīja fideicommissum (lat.) par mantiniekam 

obligātu un radīja piespiedu izpildes mehānismu ar jaunieviesta tiesas procesa – cognitio extra ordinem (lat.) 

starpniecību. Minētais process norisinājās pie īpaši šim nolūkam izvēlētas amatpersonas – praetor 

fideicommissarius (lat.) (I 2.23.1). Fideikomisa izpildīšanas pienākumu varēja uzdot ne tikai mantiniekam, bet 

arī personai, kas saņēma dāvinājumu mortis causa (lat.) ( par mortis causa donatio (lat.) sk. 138. paskaidrojumu 

40. lpp.). Ar laiku atšķirības starp fideicommissum (lat.) un legatum (lat.) praktiski izzuda un Justiniāna 

likumdošana uzskatīja abus institūtus par vienlīdzīgiem (per omnia exaequata sunt legata fideicomisis – lat.).            

(D 30.1) Romieši piekopa arī t.s. fideicommissum hereditatis (lat.) – fideikomisu attiecībā uz visu mantojumu 

vai kādu tā daļu. Ar šādu fideikomisu fideikomisārs kļuva vai nu par visa mantojuma, vai tā daļas faktisko 

ieguvēju. Mantinieks (fiduciārais jeb uzticības mantinieks) savukārt saglabāja savu mantinieka (heres – lat.) 

statusu, bet tam pienācās nodot fideikomisāram visu ar fideikomisu noteikto mantas masu. Instutūtu bieži 

pielietoja situācijās, kad tiešai mantojuma novēlēšanai pastāvēja kādi juridiska rakstura šķēršļi (sk. I 2.23 tit.). 

Vairāk sk. I 2.23 tit.;   I 2.24 tit., D 30; D 31; D 32; D 33.1– 2 tit.; C 3.17. tit; C 6.42 – 47 tit. 
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faktiski eksistējošu lietu vai materiālu vērtību, darbojās pretējs princips. Ja testators bija 

nosaucis vairākus legatārus/fideikomisārus un piešķīris visiem vienu priekšmetu, to dalīt 

nedrīkstēja. Legātu/fideikomisu šajā gadījumā ieguva tas, kurš pirmais cēla attiecīgo 

prasījumu, vienlaicīgi nodrošinot, ka viņš vajadzības gadījumā aizstāvēs materiālos labumus 

izdevušo personu pret pārējo pretendentu prasījumiem. Turklāt nebija svarīgi, vai starp 

pretendentiem pastāvēja sabiedrības līgums, vai arī tāds nemaz neeksistēja.
535

  

         Romiešu tiesiskie principi paredzēja, ka jebkurš Romas pilsonis ir tiesīgs ar savu 

testamentu piešķirt legātu jebkuram citam Romas pilsonim. Legātu skaits un apjoms tika 

atstāts paša testatora ziņā. Tomēr, testatoriem nācās rēķināties ar ierobežojumu. Bija 

jānodrošina, lai testamentārie mantinieki, pēc legātu izdošanas, saņemtu vismaz ¼ daļu no 

visas mantojuma masas.
536

 Aprēķinot mantojuma masu, cita starpā, ņēma vērā testatoram 

piekrītošās prasījuma tiesības pret viņa parādniekiem. Ja šādi parādnieki bija sabiedrības 

biedri – kopparādnieki, veicot aprēķināšanu, kopējais parāds bija starp biedriem sadalāms tā, 

it kā katrs no biedriem būtu apņēmies kārtot parādu atsevišķi.
537

  

         Attiecībā uz pašu testamentāro mantinieku iecelšanu testamentā bija iespējams paredzēt 

mantošanas nosacījumus, kas cita starpā, varēja saturēt norādes uz savstarpēja sabiedrības 

līguma noslēgšanas nepieciešamību – piem.: ”Ja viņi paliks kā biedri attiecībā uz manu mantu 

līdz sešpadsmit gadu vecumam, lai ir mani mantinieki.” („Si socii una bonorum meorum 

permanserint usque ad annos sedecim, heredes sunīto.” – lat.)
538

  Atsevišķos gadījumos šāda 

saņemtā mantojuma biedriska apsaimniekošana izrādījās mantiniekiem – sabiedrības biedriem 

visai izdevīga. Piemēram, brāļiem, apsaimniekojot tēva atstāto mantojumu sabiedrībā ar visas 

mantas ieguldīšanu – ja viens no brāļiem viens pats nokārtoja no mirušā tēva mantotu parādu 

par labu valstij (rei publicae debita – lat.), viņš varēja piedzīt kompensāciju proporcionāli 

pārējiem brāļiem piekritušajām mantojuma daļām. Turpretim, ja brāļi apsaimniekoja 

mantojumu kā vienkārši kopīpašnieki, kompensāciju no līdzmantiniekiem piedzīt 

nedrīkstēja.
539

 

Protams, arī savu biedru varēja iecelt par testamentāro mantinieku. Piemēram, novēlot 

viņam savu daļu no ienākumiem kopīgi apsaimniekotajās sāls raktuvēs.
540

  

Bez tam, no avotiem noprotams, ka visai specifiska kārtība pastāvējusi attiecībā uz 

biedru īpašumiem, kurus tiem bija piešķīris pats imperators personīgi. Ja šāds biedrs nomira, 

                                                 
535

 D 32.11.21 Ulpianus libro secundo fideicommissorum.  
536

 D 35.2.1 pr. Paulus libro singulari ad legem Falcidiam.  
537

 D 35.2.62 pr. Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam.  
538

 D 28.7.4 pr. Ulpianus libro octavo ad Sabinum.  
539

 D 10.2.39.3 Scaevola libro primo responsorum.  
540

 D 28.5.60. (59.) 1 Celsus libro 16 digestorum.  
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neatstājot nevienu tesatamentāru vai likumisku mantinieku, imperatora pešķirtā manta pārgāja 

mirušā līdzbiedram – kā savdabīgs mierinājums.
541

  

Līdzīgi kā gadījumā ar mantinieku, līdzdalība sabiedrības līgumā nepārgāja arī uz 

arogatoru
542

 (ita nec ad adrogatorem – lat.), kas ar arogācijas institūta palīdzību bija pieņēmis 

sabiedrības biedru savā tēva varā
543

 – piešķīris tam savam miesīgam bērnam līdzvērtīgu 

statusu. 

Jo pretējā gadījumā arogators varot nonākt līgumattiecībās ar sabiedrību pret savu 

gribu.  

Tomēr pati arogētā persona savu dalību sabiedrībā saglabāja, jo pat ja tēva varā esošs 

dēls tiktu emancipēts
544

, viņš joprojām turpinātu būt sabiedrības biedrs.
545

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
541

 C 10.14.1 CONSTANTIUS A. ORIONI COM. RER. PRIVAT. 
542

 Arogācija (adrogatio – lat.) ir adopcijas (adoptio (lat), sk. zemāk) paveids – radnieciski svešas personas 

pieņemšana savā tēva varā (patria potestas (lat.)) Pie tam, gan pieņēmējs – arogators, gan pieņemamais paši 

tēva varā neatradās, bet abi bija personae sui iuris (lat.) – “personas ar savām tiesībām” (par tēva varu un 

“personām ar savām tiesībām” sk. 105. paskaidrojumu 33. lpp.). Līdz ar arogāciju tēva varā uzņemtā persona 

ieguva tādas pašas tiesības (piem. mantošanas pēc likuma) un pienākumus kā arogatora īstais dēls vai meita. 

Nonākot tēva varā, mainījās pieņemtās personas  tiesiskais statuss – no “personas ar savām tiesībām” tā bija 

kļuvusi par persona alieni iuris (lat.) – “personu ar cita tiesībām”, kas nozīmēja “vismazāko tiesībspējas 

samazināšanos” (sk. 548. paskaidrojumu 103. lpp.) un kontroles zudēšanu pār saviem bērniem un mantu. Tos 

tagad, kā pilntiesīgs ģimenes tēvs (pater familias – lat.), kontrolēja arogators. Saskaņā ar romiešu agrīnajiem 

tiesiskajiem priekšstatiem, arogators ieguva pilnas īpašuma tiesības uz pieņemtās personas mantu, vēlāk – tikai 

tiesības mantu pārvaldīt. Arogācijai bija nepieciešama pašas tēva varā uzņemamās personas iepriekšēja 

piekrišana. 

     Bez arogācijas (adrogatio – lat.), romieši plaši pielietoja arī parastu adopciju (adoptio – lat.), kas bija cita 

tēva varā esošas personas alieni iuris (lat.) pieņemšana savā tēva varā, piešķirot tai faktisku īstā dēla vai īstās 

meitas statusu. Pieņēmējam – adoptētājam (adoptator, pater adoptivus – lat.) pašam bija jābūt personae sui 

iuris ( lat.), un šādā gadījumā notika vienošanās starp adoptētāju un adoptējamā izcelsmes ģimenes tēvu (pater 

familias – lat.) par bērna pāreju no vienas ģimenes otrā – ģimenes maiņu (mutatio familias – lat.). Vairāk sk.:               

I 1.11 tit.; I 3.10 tit.; D 1.7 tit.; C 8.47 tit.   
543

 Par tēva varu (patria potestas – lat.) sk. 105. paskaidrojumu 33. lpp.  
544

 Par tēva varu (patria potestas – lat.) un emancipāciju (emancipatio – lat.) sk. 105. paskaidrojumu 33. lpp.  
545

 D 17.2.65.11 Paulus libro 32. ad edictum. 
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6. DARBĪBAS TERMIŅI UN SABIEDRĪBAS (SOCIETA) IZBEIGŠANĀS 

Attiecībā uz sabiedrības darbības termiņiem un tās izbeigšanos tika norādīts, ka 

mūžīgu sabiedrību izveidot neesot iespējams (Nulla societatis in aeternum coitio est – lat.)
546

 

Sabiedrības līgums varēja tikt izbeigts ar biedru atkāpšanos, ar nāvi, ar pilsoņa tiesību 

zaudēšanu, un sakarā ar vispārēju nabadzību (renuntiatione morte captis minutione et   

egestate – lat.).
547

 Saskaņā ar jurista Ulpiāna (Domitius Ulpianus, ? – 228.AD) legāldefinīciju, 

sabiedrība izbeidzās:  ja beidza eksistēt tie, kas to izveidojuši, ar sabierības mantas zaudēšanu, 

ar biedru gribu to izbeigt, ar tiesiskām darbībām. Tādējādi sabiedrība tika uzskatīta par 

izirušu, kad: vai nu to veidojošās personas, vai tai piederošā manta, vai tās biedru noslēgtā 

vienošanās, vai uz to attiecināmas tiesiskās darbības, beidza pastāvēt.  

Biedri izbeidza savu juridisko eksistenci ar pilnīgu vai vidēju tiesībspējas 

samazināšanos
548

 vai ar nāvi (maxima aut media capitis deminutione aut morte – lat.).  

Manta tika uzskatīta par zudušu ja nekas no tās nebija atlicis vai bija mainījies tās 

juridiskais statuss – neviens nevarēja būt biedrs attiecībā uz: īpašumu, kas beidzis pastāvēt,  

lietu, kas izņemta no civiltiesiskās apgrozības sakrālos nolūkos, lietu, kas no privātas kļuvusi 

par publisku –  atsavināta par labu Romas tautai – valstij
549

. 

                                                 
546

 D 17.2.70 Paulus libro 33. ad edictum. 
547

 D 17.2.4.1 Modestinus libro tertio regular. 
548

 Romietim – Romas pilsonim piemītošās tiesībspējas apjoms (caput (lat.) –„galva”), tiesībspējas pilnīguma 

pakāpe bija atkarīga no trīs elementu jeb statusu (status – lat.) esamības : I) status libertatis (lat.) – „brīvības 

sratuss” – romietim bija jābūt brīvam cilvēkam – personai, nevis kādam piederošam vergam, II) status civitatis 

(lat.) – „pilsoņa statuss” – personai bija jābūt Romas pilsonim, III) status familiae (lat.) – „ģimenes statuss” – 

personai bija jāpieder kādai no romiešu ģimenēm (familia – lat.), vai nu kā šīs ģimenes galvai (pater                   

familias (lat.) – „ģimenes tēvam”) vai kā tēva varā (patria potestas – lat.) esošam ģimenes loceklim. Zaudējot 

kādu no trim statusiem, tika zaudēta daļa no personas tiesībām – notika tiesībspējas samazināšanās (captis 

deminutio – lat.). Pie tam, pastāvēja gradācija: I) Zaudējot brīvību – captis deminutio maxima (lat.) – pilnīga 

tiesībspējas samazināšanās, tika zaudēts arī pilsoņa un ģimenes statuss. Persona bija juridiski mirusi un no 

tiesību subjekta pārvērtās par tiesību objektu – vergu, citam piederošu lietu. II) Zaudējot pilsoņa statusu – captis 

deminutio media (lat.) – vidēja tiesībspējas samazināšanās, persona saglabāja brīvību, bet kopā ar pilsonību, 

zaudēja arī ģimenes statusu. Pilnībā tika zaudētas politiskās tiesības un mantiskās tiesības saglabājās tikai daļējā 

apmērā. III) Zaudējot ģimenes statusu, notika captis deminutio minima (lat.) – vismazākā tiesībspējas 

samazināšanās. Brīvība un pilsonība saglabājās, bet mainījās juridiskās attiecības starp personu un viņas 

izcelsmes ģimeni – persona bija pārgājusi citā ģimenē un tagad atradās cita  pater familias (lat.) varā (piem., dēls 

vai meita  tika adoptēti  vai meita stājās laulībā, nonākot vīra varā), vai arī persona vispār bija no tēva varas 

atbrīvojusies (emancipatio – lat.) un varbūt  izveidojusi savu ģimeni, pati kļūstot par  pater familias (lat.). Tad, 

saskaņā ar agrīnajiem romiešu tiesiskajiem priekšstatiem, tika zaudētas, piemēram, likumiskās mantošanas 

tiesības no izcelsmes ģimenes pater familias (lat.). Attīstītajās romiešu tiesībās captis deminutio minima (lat.) 

bija vairāk simboliska nozīme. Sk:  I 1.16 tit., D 4.5 tit. 
549

  Kopš Romas pirmssākumiem t.s. dievišķo tiesību (diuini iuris – lat.) lietas bija izņemtas no civiltiesiskās 

apgrozības un nevienam piedrēt nevarēja. (Gaius, inst. 2.9; D 1.8.1 pr.) Saskaņā ar romiešu tiesiskajiem 

priekšstatiem, visas lietas dalījās divās šķirās – dievišķo tiesību (diuini iuris – lat.) un cilvēcisko tiesību (humani 

iuris – lat.) lietās. (Gaius, inst. 2.2) Dievišķo tiesību lietas tālāk dalījās svētlietās (res sacrae – lat.), svētītajās jeb 

reliģiskajās lietās (res religiosae – lat.) un lietās ar svētu nozīmi (res sanctae – lat.). (Gaius, inst. 2.3,8; I 2.1.7) 

Tādējādi, ja lieta, ievērojot nepieciešamās reliģiskās formalitātes, tika ziedota, piemēram, kulta ceremoniju 

vajadzībām, tā kļuva par svētlietu un bija no civiltiesikās apgrozības izņemama. (I 2.1.8.) Tātad lietu vairs 

nevarēja uzskatīt par sabiedrībai piederošu mantu. Līdzīgi, ja sabiedrībai nodotā zemes gabalā tika izdarīts 

brīvprātīgs apbedījums, tas kļuva par reliģisku lietu un bija civiltiesiskajai apgrozībai zudis. Tādējādi apbedījumi 
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Sabiedrība tika izbeigta ar pušu gribu pusēm no tās izstājoties.
550

 

Attiecībā uz sabiedrības izbeigšanos sakarā ar tās biedra nāvi tika norādīts, ka 

sabiedrība izbeidzas ar biedra nāvi tāpēc, ka tas, kurš stājas sabiedrības līgumā, izvēlas par 

savu biedru konkrētu personu. Respektīvi, ja mirušā biedra vieta sabiedrībā būtu mantojama – 

tiktu pieļauta dalības mantošana, pārdzīvojušie sabiedrības biedri varētu nonākt 

līgumattiecībās ar negribētu partneri. 

Tādējādi pat ja sabiedrība sastāvēja nevis no diviem, bet vairākiem biedriem, tā 

izbeidzās ar viena biedra nāvi, kaut arī pārējie būtu izdzīvojuši – ja vien pie sabiedrības 

veidošanas netika citādi norunāts.
551

          

“Ar nāvi sabiedrības līgums izbeidzas līdz tādai pakāpei, ka mēs pat nevaram atzīt to, 

ka mantinieks varētu mantot priekšgājeja vietu sabiedrībā.”
552

  

Tomēr, kā jau iepriekš minēts, pastāvēja arī izņēmumi no šī vispārējā principa. Jurists 

Sabinus (Massurius Sabinus, I.gs. m.ē. sākums) esot norādījis, ka augšminētais attiecas uz 

privātām sabiedrībām, bet tādās, kuru mērķis ir nodokļu iekasēšana, sabiedrības līgums 

turpina pastāvēt arī pēc biedra nāves. Vienīgi esot jānodrošina, lai aizgājēja daļa tiktu pārvesta 

uz mantinieku veidā, kas garantētu pārdzīvojušā biedra iespēju ar mantinieku dalīties. Bez 

tam, esot jārēķinās ar konkrēto situāciju – piemēram, ja būtu nomiris biedrs, kura specifisko 

pakalpojumu dēļ sabiedrības līgums tika īpaši slēgts, vai biedrs, bez kura sabiedrības lietas 

vispār nav iespējams vadīt
553

 – tad dalības mantošanai nebūtu jēgas. 

Ja sabiedrība izbeidzās sakarā ar biedra nāvi, pārējiem biedriem pienācās pabeigt 

kopīgi uzsāktos darījumus un nokārtot šai sakarībā uzņemtās saistības, jo šādos gadījumos 

bija saistošs nevis darījuma pabeigšanas, bet gan uzsākšanas brīdis.
554

 (Latvijas Civillikums 

satur līdzīga veida normu – ja sabiedrība izbeidzas ar kāda biedra nāvi, pārējiem biedriem 

pagaidām jāturpina sava darbība. (CL 2266.p.))  

                                                                                                                                                         
nevarēja tikt veikti bez visu biedru piekrišanas. (I 2.1.9) Par lietām ar svētītu nozīmi uzskatīja pilsētas mūrus un 

vārtus, kā arī robežu zīmes. (Gaius, inst. 2.8; I 2.1.10)    

        Cilvēcisko tiesību (humani iuris – lat.) lietas savukārt varēja būt publiskas (publicae – lat.) vai privātas 

(priuatae – lat.). (Gaius, inst. 2.10) Privātas lietas piederēja atsevišķiem cilvēkiem (Gaius, inst. 2.11) un tātad, 

cita starpā, varēja veidot sabiedrības mantu. Publiskas lietas bija uzskatāmas par piedrošām visai cilvēku kopībai. 

(Gaius, inst. 2.10) Saskaņā ar dabiskajām tiesībām (naturali iure – lat.), visiem kopīgas un nevienam atsevišķi 

nepiederošas lietas ir gaiss, tekošs ūdens, jūra un jūras krasti. (D 1.8.2.1.) Ar terminu res publicae (lat.) šaurākā 

nozīmē tika saprastas lietas, kas piederēja visiem pilsoņiem –  Romas tautai/ valstij un tādējādi nevarēja atrasties 

privātās rokās. Šeit minami pirmām kārtām publiskie ceļi un pārējas publiskās vietas (D 43.7–11 tit.), kā arī 

publiskās upes (D 43.12–14 tit.). Tāpat tika izdalītas dažādiem korporatīviem veidojumiem un pašvaldībām 

piederošas lietas – teātri, arēnas utt. (I 2.1.6.) Tādējādi ja sabiedrības manta kāda iemesla pēc pārtapa no privātas 

par publisku, sabiedrība izbeidzās. Vairāk par lietu iedalījumu sk.: Gaius, inst. 2.1–19; I 2.1.1–10; D 1.8 tit.;               

D 43.7–14.tit.   
550

 D 17.2.63.10 Ulpianus libro 31. ad edictum.  
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 I 3.25.5,  sk. arī  Gaius, inst. 3.152. 
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 D 17.2.59 pr. Pomponius libro 12. ad Sabinum. 
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 Ibid. 
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 D 3.5.20.2 Paulus libro nono ad edictum.  



 

 

 

105 

Attiecībā uz sabiedrības izbeigšanos tās mantas zaudējuma dēļ atsevišķi tika uzsvērti 

gadījumi, kad kāds no biedriem bija zaudējis visu savu mantu kreditoru vai valsts varas 

rīcības rezultātā. 

Tā sabiedrība bija izbeigta, ja kāds no biedriem, parādu nastas nomākts, atteicās no 

sava īpašuma, un tas tika pārdots, lai izpildītu viņa publiskās vai privātās saistības. 

Tomēr ja puses arī šajā gadījumā joprojām piekrita palikt sabiedrībā, bija jāuzskata, ka 

ir izveidota jauna sabiedrība.
555

 

Arī jurists Labeo (Marcus Antistius Labeo, I.gs.p.K. beigas/ I.gs. m.ē. sākums) esot 

norādījis, ka sabiedrības līgums ir iziris, ja biedra kreditori izpārdod viņa mantu.
556

 

Tāpat tika uzsvērts, ka sabiedrība var izirt arī sakarā ar mantas konfiskāciju, kas notiek 

saistībā ar visas biedra mantas atsavināšanu par labu valstij. Pēdējais tadā gadījumā bija 

uzskatāms par juridiski mirušu
557

 – „ir acīm redzami, ka sabiedrība izbeidzas arī ar 

konfiskāciju, tas ir, ja tiek konfiscēts viss biedra īpašums, jo kad cits ieņem viņa vietu, viņš ir 

uzskatāms par mirušu”
558

. 

Saskaņā ar minētajām tradīcijām, Latvijas Civillikums paredz – sabiedrība izbeidzas, 

ja pār kāda biedra mantu atklāj konkursu vai nodibina administrāciju. (CL 2262.p.4)) Tāpat 

paredzētas kreditora tiesības, izpildot spēkā nākušu tiesas spriedumu, uzteikt biedra – 

parādnieka vietā sabiedrības līgumu, apķīlāt biedra ieguldījumu un veikt atbilstošo piedziņu. 

(CL 2265.p) Tomēr jāpiezīmē, ka, atšķirībā no romiešu prakses, Civillikums atļauj vecā 

sabierības līguma turpināšanos, ja vien tajā noteikts, ka arī šadā situācijā sabiedrībai jāpastāv 

tālāk pārējo biedru starpā, – tad minētais biedrs uzskatāms par izstājušos. (CL 2268.p.) 

Savukārt Komerclikums nosaka, ka biedra atzīšana par maksātnespējīgu ir tā izstāšanās 

pamats no pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības – ja vien sabiedrības līgumā nav noteikts 

citādi. (KoL 97.p.(2) 2)) Bez tam Civillikums satur norādi par valsts varas („valdības”) 

tiesībām aizliegt sabiedrībai tālāk pastāvēt. (CL 2262.p.5))   

Attiecībā uz romiešu sabiedrības izbeigšanu izbeidzoties biedru gribai sabiedrību 

turpināt, bija noteikts, ka sabiedrībai jāpastāv tik ilgi, kamēr pastāv pušu piekrišana tās 

turpināšanai.
559

   

Sabiedrība turpinājās tik ilgi, kamēr vien tās veidotāji atradās savstarpējā saskaņā.           

Bet tiko kā kāds no viņiem no sabiedrības atkrita, tā bija izbeigusies.
560
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 I 3.25.8 , sk.arī  Gaius, inst 3.154. 
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 D 17.2.65.1 Paulus libro 32. ad edictum. 
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 D 17.2.65.12 Paulus libro 32. ad edictum. 
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 I 3.25.7, sk.arī  Gaius, inst 3.153 – te biedra juridiskā „nāve” tiek saistīta ar pilsoņa tiesību  zaudēšanu.  
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 C 4.37.5  DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. AURELIO THEODORO. 
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Tika noteikts, ka sabiedrība var tikt izbeigta sakarā ar pušu domstarpībām – ja visi 

biedri ir vienisprātis jautājumā par sabiedrības izbeigšanu.
561

 

Tādējādi, ja biedri sāka rīkoties atsevišķi un katrs no viņiem kārtoja darījumus uz sava 

paša rēķina, nebija šaubu, ka sabiedrība ir izirusi.
562

 

Jebkurā gadījumā ja biedri nolēma sabiedrību sadalīt, bija parasts dot savstarpēju 

nodrošinājumu pret parādsaistībām, kuras varētu kļūt zināmas jau pēc sabiedrības 

izbeigšanās.
563

 (Atbilstoši Latvijas Civillikumam sabiedrība izbeidzas ja visi biedri par to 

vienojas (CL 2262.p.1)) vai ja kāds biedrs sabiedrības līgumu uzteic un līgumā nav paredzēta 

sabiedrības turpināšana pēc atsevišķa biedra uzteikuma saņemšanas (CL 2262.p.4);                        

CL 2268.p.). Komerclikums paredz pilnsabiedrības/komandītsabiedrības izbeigšanos ar 

sabiedrības biedru lēmumu. (KoL 97.p.(1) 2))) 

Ar tiesiskām darbībām romiešu sabiedrība izbeidzās tad, kad vai nu ar pušu 

vienošanos – stipulāciju
564

, vai ar tiesas nolēmumu bija mainījies nolūks, kura dēļ tā savulaik 

izveidota.     

Jurists Proculus (I.gs. m.ē. vidus) šai sakarībā esot teicis, ka sabiedrība, vai tā būtu 

sabiedrība ar visas mantas ieguldīšanu, vai arī tāda, kas izveidota kāda mērķa sasniegšanai, ir 

izirusi vienmēr, kad veikti tiesiski pasākumi ar nolūku to izbeigt.
565

  

(Latvijas Komerclikumā līdzīgi runāts par sabiedrības izbeigšanos ar tiesas nolēmumu 

(KoL 97.p. (1) 4)), pamatojoties uz viena sabiedrības biedra prasību, ja tam ir svarīgs iemesls 

(KoL 98.p (1)).) 

Romiešu sabiedrība, kas bija veidota noteikta mērķa sasniegšanai, izbeidzās, ja šis 

mērķis tika sasniegts
566

 – respektīvi pasākums, kura dēļ biedri sabiedrību savulaik tika 

dibinājuši, bija pabeigts. (Šāds pat nosacījums atrodams Latvijas Civillikumā – sabiedrība 

izbeidzas, ja sasniegts sabiedrībai spraustais mērķis. (CL 2262.p.3))) 

Tomēr varēja gadīties situācija, kad nomirst kāds no romiešu sabiedrības biedriem, bet 

sabiedrības izveidošanas mērķis vēl nav sasniegts vai mērķi var sasniegt tikai pēc biedra 

nāves. Šādā gadījumā bija jārīkojas tāpat, kā attiecībā uz uzdevuma līgumu                    

(mandatum – lat.)
567

 – ja pārējie biedri par sava partnera nāvi neko nezināja, sabiedrība 

turpināja pastāvēt, ja par to bija zināms, sabiedrība izbeidzās.
568
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Ja sabiedrība tika izbeigta aizmuguriski, bez kāda biedra klātbūtnes, kopējā kontrole 

pār sabiedrības mantu formāli saglabājās un pastāvēja līdz brīdim, kad sabiedrības izbeigšanā 

klāt nebijušais biedrs bija veicis sabiedrības izbeidzēju iegūtā novērtējumu.       

Jebkuri zaudējumi šai gadījumā bija jācieš tikai tiem biedriem, kas bija sabiedrību 

aizmuguriski izbeiguši, savukārt jebkas, ko varētu iegūt pie izbeigšanas klāt nebijušais biedrs, 

pienācās tikai un vienīgi viņam.
569

 (Arī Latvijas Civillikums satur normu ar līdzīgu nozīmi – 

ja sabiedrība izbeidzas citādi nekā ar uzteikumu, tad biedra lietvedības tiesība tomēr 

uzskatāma par tālāk pastāvošu līdz tam laikam, kad viņš par sabiedrības izbeigšanos dabū 

zināt, vai kad viņam, ievērojot vajadzīgo rūpību, par šo izbeigšanos vajadzētu                      

zināt. (CL 2266.p)) 

Ja starp romiešu sabiedrības biedriem bija kāda garīgi slima persona, tiesības izbeigt 

sabiedrību tika nodotās šīs garīgi slimās personas aizgādnim (furiosi curatorem – lat.)
570

, 

kuram bija pienākums atbilstoši rūpēties par sava aizgādājamā likumīgajām interesēm – „un 

mēs piešķiram viņam likumīgas tiesības, līdzīgi kā tas ir ar citiem līgumiem, un atļaujam 

aizgādnim šāda veida gadījumā par garīgi slimā labumu pienācīgi gādāt.”
571

    

Tādējādi ja vien aizgādnis uzskatīja par piemērotu attiecīgi rīkoties, sabiedrība 

izbeidzās. Tāpat aizgādnim bija tiesības attieikties no jabkādiem sakartiem ar garīgi slimā 

biedriem.
572

  

(Atbilstoši romiešu iedibinātajai legālajai tradīcijai, arī Latvijas Civillikums paredz 

aizgādnības nodibināšanu pār personām ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, 

ja tiesa ierobežojusi minēto personu rīcībspēju (CL 217.p 1)) vai, steidzamos gadījumos, bez 

rīcībspējas ierobežošanas (CL 217.p 1
1
)). Ja tiesa ierobežo personas rīcībspēju garīga rakstura 

vai citu veselības traucējumu dēļ, tā paziņo par to bāriņtiesai, kas pēc vajadzības ieceļ pār šo 

                                                 
569

 D 17.2.17.1 Paulus libro sexto ad Sabinum.   
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 Aizgādnība (cura – lat.) tika nodibināta pār tēva varā neesošiem nepilngadīgajiem ( 14 – 25 g. v.), garīgi 

slimajiem, izšķērdētājiem, personām ar fiziskiem trūkumiem, personām ar slimībām, kas traucēja patstāvīgu lietu 

vešanu, arī pār aizbildnībā (tutela – lat.) esošajiem (sk 438. paskaidrojumu 87. lpp.), ja aizbildnis (tutor – lat.) 

izrādījās nepiemērots vai nespēja pildīt pienākumus. Aizgādājamo intereses aizstāvēja aizgādnis (curator – lat.), 

ar kuru bija saskaņojami aizgādnībā esošā kārtotie mantiskie darījumi. Bez aizgādņa piekrišanas noslēgto 

darījumu spēkā esamība varēja tikt apstrīdēta.    

     Aizgādnību pār garīgi slimajiem dēvēja par cura furiosi (lat.). Saskaņā ar romiešu legālajiem priekšstatiem, 

īsteni garīgi slima persona (furiosi – lat.) nevarēja slēgt nekādus darījumus, jo pati nesaprata, ko dara.                         

(D 50.17.5) Tika pieņemts, ka garīgi slimajam nav savas gribas (D 50.17.40) un no legālā viedokļa viņš 

uztverams kā klāt neesošs. (D 50.17.124.1) Ja garīgi slimais atradās vecāku pārziņā, tad tie arī nodarbojās ar viņa 

mantas administrēšanu. (C 5.70.7 pr.) Ja vecāku nebija, par šādu personu un viņas mantu rūpējās aizgādnis – 

curator furiosi (lat.) – parasti kāds no radiniekiem. Saskaņā ar agrīnajām romiešu tiesībām, aizgādnības 

pienākums piekrita garīgi slimā agnātiem (sk. 479. paskaidrojumu 93. lpp.) – juridiskajiem radiniekiem. Vēlāk 

aizgādņu kandidatūras izvērtēja un nozīmēja valsts amatpersonas. (I 1.23.3) Ja aizgādnībā esošā slimībai bija 

lēkjmveida raksturs – prāta aptumsumi mijās ar perfekta saprāta periodiem (intervalla lucida (lat.) – „gaišajiem 

intervāliem”), šāda saprāta perioda laikā noslēgtie darījumi bija spēkā arī bez saskaņošanas ar aizgādni.                       

(C 5.70.6.1) Vairāk par aizgādnību sk.: I. 1.23 tit., par aizgādnību pār garīgi slimajiem sk: I 1.23.3–4;                      

D 27.10 tit.; D 50.17.5; D 50.17.40; D 50.17.124.1; C 5.70 tit. 
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personu vienu vai vairākus aizgādņus, kam uzdod rīkoties tiesas noteiktajā apjomā.                

(CL 360.p.) Tiesa var nodibināt pagaidu aizgādnību bez rībspējas ierobežojuma uz laiku kas 

nepārsniedz divus gadus. Nodibinot pagaidu aizgādnību, tiesa nosaka bāriņtiesas iecelta 

aizgādņa pienākumu vest tikai atsevišķas noteiktas aizgādājamā lietas, kuru vešana saistāma 

ar personas neatliekamu lietu kārtošanu vai pamatvajadzību vai kopšanas                      

nodrošināšanu. (CL 364.
2
 p.)) 

Sabiedrības līguma spēkā esamību ietekmēja arī romiešu ģimenes legālas uzbūves 

īpatnības. Patriarhālās ģimenes pastāvēšana un attīstība, tēva varas institūts
573

, noteica 

nepieciešamību pēc specifiska tiesiskā regulējuma.  

Tēva varā esoš dēls varēja noslēgt sabiedrības līgumu saņemot sava tēva piekrišanu un 

tēvs tādējādi uzņēmās atbildību par sabiedrības saistībām. Ja tēva varā esošais dēls pēc tam 

tika emancipēts
574

 – ar sava tēva gribu no tēva varas atbrīvots, un dēla tiesiskais statuss bija 

mainījies – viņš bija kļuvis patstāvīgs lēmējs par savām personiskajām un mantiskajām 

attiecībām, noslēgtais sabiedrības līgums tomēr turpināja pastāvēt un jaunu līgumu slēgt 

nevajadzēja.  

Biedra emancipācija sabiedrības pastāvēšanu neizbeidza. Romiešu jurists                     

Iulianus (Salvius Iulianus,II.gs. m.ē.) šai sakarā esot uzdevis jautājumu – vai te turpina 

pastāvēt tas pats jau noslēgtais sabiedrības līgums? Un savā Četrpadsmitajā Digestu Grāmatā 

pats arī norādījis, ka sabiedrība turpinot pastāvēt –  aiz tā iemesla, ka šāda veida līgumos esot 

svarīgs darījuma iesākuma brīdis – līguma noslēgšanas moments.  

Respektīvi līdz ar dēla emancipāciju notika atbildības sadale pēc hronoloģiskā 

principa. Tēvs atbildēja par visu, kas noticis līdz emancipācijas dienai, pašu dienu neieskaitot, 

dēls atbildēja par visu, kas noticis visā līguma pastāvēšanas laikā – kā pirms, tā pēc 

emancipācijas. 

Uz dēlu pārgāja arī prasījuma tiesības pret pārējiem sabiedrības biedriem – „ja pēc 

dēla emancipācijas, dēla biedrs būs vainojams kādās ļaunprātīgās darbībās (dolo – lat.), 

prasījuma tiesības garantējamas dēlam, nevis tēvam”.
575

 

(Jāpiezīmē, ka romiešu tēva varas (patria potestas – lat.) institūta aizsāktās tradīcijas, 

gan pamatīgi transformētā veidā, turpina darboties arī Latvijas Civillikuma normās. Līdz 

pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku „aizgādībā” (līdz 01.01.2003. institūts ar līdzīgu 

nozīmi tika dēvēts par „vecāku varu”), kas saprotama kā vecāku tiesības un pienākums 

rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās 

attiecībās (CL 177.p). Saskaņā ar romiešu iedibināto sistēmu, vecāki neatbild par saistībām, 

                                                 
573

  Par tēva varu (patria potestas – lat.) sk. 105. paskaidrojumu 33. lpp. 
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  Par emancipāciju (emancipatio – lat.) sk. 105. paskaidrojumu 33. lpp. 
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 D 17.2.58.2 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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ko noslēguši vecāku aizgādībā esošie nepilngadīgie bez vecāku ziņas un piekrišanas, ja vien  

paši vecāki nav no tā ieguvuši kādu labumu. (CL 197.p))    

Arī verdzības institūta pastāvēšana radīja vajadzību pēc īpašas tiesiskās 

reglamentācijas. Saskaņā ar universālo principu, vergs bija tiesīgs stāties līgumiskās attiecībās 

sava saimnieka uzdevumā un saimnieka interesēs. Atbildību par no šādām attiecībām 

izrietošajām saistībām nesa verga saimnieks.
 576

    

Tādējādi, ja starp sabiedrības dalībniekiem bija vergs un šī verga saimnieks to 

atsavināja par labu kādam citam īpašniekam, bet sabiedrības dalībnieki tomēr vēlējās savu 

sabiedrību saglabāt, līdz ar verga atsavināšanu, esošā sabiedrība beidza pastāvēt un bija 

uzsākta pilnīgi jauna sabiedrība. 

Prasījumu no sabiedrības līguma pret pārējiem biedriem varēja celt gan verga vecais, 

gan jaunais īpašnieks.   

Tāpat par jebkuru iemeslu, kas bija radies pirms verga atsavināšanas, varēja celt 

prasību gan pret veco, gan pret jauno verga īpašnieku. 

Bet attiecībā uz jebko, kas noticis pēc verga atsavināšanas, prasība bija ceļama tikai 

pret jauno īpašnieku vienu pašu.
577

 

Ja pēc sabiedrības iziršanas biedram nācās uzņemties jebkādus izdevumus attiecībā uz 

sabiedrības mantu, tos vairs nevarēja atgūt pamatojoties uz nu jau izbegto sabiedrības               

līgumu – ar no tā izrietošo prasījumu no sabiedrības līguma (actione pro socio – lat.). Valdīja 

uzskats, ka šie izdevumi vairs nav taisīti pārējo biedru vārdā vai ņemot vērā sabiedrības 

intereses.  

Tomēr minētie izdevumi bija ņemami vērā pie prasījuma par kopīpašumā esošas 

mantas sadali, jo, kaut arī sabiedrība bija izirusi, jautājums par kopīpašuma sadali joprojām 

saglabājās.
578

 

Respektīvi, izbeidzoties sabiedrības līgumam, saglabājās bijušo biedru kopīpašums 

(communio, arī condominium – lat.)
 579

 uz izjukušās sabierības mantu un bija piemērojami 
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 I 3.17 pr. , I 3.17.1., D 15.4 tit., sk. arī 510. paskaidrojumu 97. lpp. 
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 D 17.2.58.3 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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 D 17.2.65.13 Paulus libro 32. ad edictum. 
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 Kopīpašums (communio – lat.) – legāla konstrukcija situācijā, kad viena un tā pati lieta pieder divām vai 

vairākām personām – kopīpašniekiem. Lieta paliek fiziski nesadalīta (pro indiviso – lat.), bet katram no 

kopīpašniekiem pieder atsevišķa t.s „domājamā” jeb „ideālā” („intellectu” – lat.) daļa no lietas-kopīpašuma 

priekšmeta („...ut intellectu magis partes habeant quam corpore... (lat.) –„...drīzāk ar prātu daļas pieder, nevis 

[kā daļas no] ķermeņa...„ (D 45.3.5)) Tādējādi ir sadalītas tiesības uz lietu, nevis pati lieta kā ķermenis tā 

atsevišķajās daļās. Domājamās daļas var būt vienādās vai nevienādas – atkarībā no katra kopīpašnieka 

ieguldījuma lietu iegādājoties vai saskaņā ar testatora gribu pie līdzmantinieku iecelšanas vai legāta piešķiršanas 

(par testamentu un legātu sk. 103. paskaidrojumu 32. lpp.). Proporcionāli savu domājamo daļu vērtībai 

kopīpašnieki piedalās lietas nestajos augļos (fructus – lat.) un lietai par labu taisāmajos izdevumos. Katrs no 

kopīpašniekiem var brīvi rīkoties ar savu daļu (sk.piem. C 4.52.3), bet ne pāri tās robežām – tiesības rīkoties ar 

pārējo līdzīpašnieku daļām pieder vienīgi viņiem pašiem („Portionem quidem tuam...alienare frater tuus non 

potuit...”(lat.) – „ Tavu daļu... atsavināt tavs brālis nevar...” (C 4.52.4)). Rīcībai ar visu lietu kopumā vajadzīga 
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romiešu lietu tiesību principi par kopīpašuma domājamājām daļām un kopīpašumu sadali. Pēc 

sabiedrības iziršanas palikušās kopīgās mantas sadalei pielietoja īpašu prasījumu par kopīgās 

mantas dalīšanu (actio communi dividundo – lat.). Tika atbilstoši norādīts, ka prasījums no 

sabiedrības līguma (actio pro socio – lat.) attiecināms drīzāk uz personiskiem mantiska 

rakstura pārvedumiem no vienas puses otrai, nevis uz pušu kopīgās mantas dalīšanu.
580

  

(Interesanti, ka arī saskaņā ar Latvijas Civillikumu, likvidējot sabiedrību un veicot 

galīgo norēķināšanos biedru starpā, piemērojami Civillikuma Lietu tiesību daļas 1075.panta 

noteikumi par kopīpašuma sadali – ja vien starp biedriem nav sevišķas norunas un ar 

sabiedrības līgumu regulējošajiem noteikumiem nepietiek. (CL 2275.p.))   

Romiešu prasījums par kopīgās mantas dalīšanu (actio communi dividundo – lat.) bija 

universāls prasījums, kuru pielietoja jebkura kopīpašuma sadalei – nebija nekādas atšķirības, 

vai lietas kļuvušas kopīgas uz sabiedrības līguma pamata, vai bez tā, jo jebkurā gadījumā 

varēja tikt piemērots prasījums par kopīgās mantas dalīšanu.
581

 (Latvijas Civillikums, 

balstoties uz minēto tradīciju, paredz katra kopīpašnieka tiesības katrā laikā prasīt kopīpašuma 

dalīšanu. (CL 1074.p.))  

Kopīgās mantas sadali veica šim nolūkam nozīmēts arbitrs (arbiter – lat.)
582

. Turklāt 

pat tad, ja par arbitru mantas sadalīšanai tika iecelts kāds kam nebija tiesību to darīt, bet biedri 

tomēr šādai sadalei piekrita, katrs no viņiem ieguva īpašuma tiesības uz sev piedalīto bijušās 

kopējās mantas daļu.
583

  

Arbitra pilnvaras attiecās tikai uz to kopējo mantu, kuras sadalei tas tika tieši iecelts. 

Ja kādu iecēla par arbitru divu bijušo biedru kopmantas sadalei, bet viens no biedriem paspēja 

savu kopīpašuma domājamo daļu nevis pilnībā, bet daļēji pārdot, starp viņa bijušo līdzbiedru 

un pircēju izveidojās jauns kopīpašums. Tā sadalei nācās lūgt atsevišķa arbitra iecelšanu un 

pirmā arbitra pienākumos ietilpa tikai pašu bijušo biedru kopīgās mantas sadale.
584

 

                                                                                                                                                         
visu kopīpašnieku piekrišana (sk.piem. C 4.52.1; C 4.52.5). Gadījumā, ja kopīpašnieki zaudē vienprātību 

(„communio est mater risarum” (lat.) – „kopīpašums ir strīdu māte”), iespējama tā dalīšana ar prasījumu actio 

communi dividundo (lat.), vai, kopmantojuma gadījumā, ar prasījumu actio familiae (h)eriscundae (lat.).      

Vairāk sk. D 10.2 tit.; D 10.3 tit.; C 3.36 tit.; C 3.37 tit.; C 3.38 tit.; C 4.52 tit.   
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 D 10.3.1 Paulus libro 23 ad edictum. 
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 D 10.3.2 pr. Gaius libro septimo ad edictum provinciale.  
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 Arbitrs (arbiter – lat.) – šajā gadījumā paaugstinātas kvalifikācijas tiesnesis romiešu tiesas procesā (par 

romiešu tiesas procesa īpatnībām sk. 619. paskaidrojumu 118. lpp.). Ja iztiesājamā lieta bija komplicēta un 

kvalitatīva lēmuma pieņemšanai vajadzēja kādas specifiskas profesionālas vai tehniskas zināšanas, prētors 

(praetor (lat.), sk. 704. paskaidrojumu 135. lpp.) strīda izšķiršanu varēja uzticēt nevis tiesnesim (iudex – lat.) – 

no tiesnešu kandidātu saraksta (album iudicum – lat.) ņemtam caurmēra Romas pilsonim, bet gan konkrētā 

jautājuma ekspertam – arbitram (arbiter – lat.). Ņemot vērā arbitra (arbiter – lat.) kvalifikāciju, prētora    

(praetor – lat.) dotās norādes attiecībā uz lietas izšķiršanu bija mazāk detalizētas un arbitram pavērās plašākas 

tiesības lietu interpretēt. Arbitru izlemšanai parasti nodeva lietas par kopīpašumu (communio – lat.) un kopīgo 

mantojumu sadali, tāpat arī lietas par blakus esošu īpašumu robežu noteikšanu. Vairāk sk. D 4.8 tit.; C 3.37 tit.; 

C 3.38. tit., kā arī: Roebuck, D.; de Loynes de Fumichon, B. (2004) Roman Arbitration. Holo Books.  
583

 C 3.38.2 ALEX. A. EUPHRATAE. 
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 C 3.37.3 pr.  ALEX. A. VERECUNDIANO. 
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Ja starp biedriem pastāvēja vienošanās (si inter socios convenisset – lat.) noteiktā laika 

periodā kopīpašumu nesadalīt, vienošanās dalībnieki tomēr saglabāja tiesības savas 

kopīašuma domājamās daļas pārdot. Tad noteikums par terminēto atturēšanos no kopīgās 

mantas dalīšanas saistīja arī pārdotās daļas jauno īpašnieku – pircēju
 585

 (Līdzīgi Latvijas 

Civillikums paredz katra kopīpašnieka tiesību viņam piedrošo kopējās lietas daļu atsavināt vai 

ieķīlāt. (CL 1072.p.))  

Nesadalītais kopīpašums jebkurā gadījumā tika apsimniekots kā pusēm piedrošo 

domājamo daļu
586

 tiesiski integrēts apvienojums. Tiesību avotos šai sakarībā atrodams 

sekojošs konkrētu situāciju raksturojoša jautājuma iztirzājums:  

„Vai koks, kurš aug uz robežlīnijas, vai akmens, kurš guļ abās blakus esošu zemes 

gabalu robežlīnijas pusēs, proporcionāli pieder katra gabala īpašniekam?  

Vai, ja koks tiek nocirsts vai akmens aizvākts, vai tas joprojām paliek nesadalīts, kā 

notiek, kad divas dažādiem īpašniekiem piederošas metāla masas tiek kopā sakausētas un visa 

sakausētā masa kļūst par abu kopīpašumu? 

Šajā gadījumā kad koks no zemes tiek atdalīts, esot vēl lielāks pamats uzskatīt, ka 

koks pienākas abiem īpašniekiem, nekā gadījumā ar metāla masu, jo tas veido vienotu no 

viena materiāla sastāvošu ķermeni.    

Un tas esot saskaņā ar dabisko loģiku, ka pēc akmens vai koka atdalīšanas, katram no 

abiem īpašniekiem jāpieder tādai pašai domājamajai daļai, kā daļa, uz kādu viņiem bija 

tiesības, kad šis koks vai akmens vēl atradās zemē.”
587

 

Ja sadalāmais kopīpašuma priekšmets bija zeme, kas atradās vietā, kur to nevarēja ērti 

starp biedriem (inter socios – lat.) sadalīt, pienācās veikt taisnīgu zemes novērtēšanu un 

savstarpēju norēķināšanos, tā, lai ja kāds saņēma daļu ar lielāku vērtību, viņš būtu otram 

atlīdzinājis. Atsevišķos gadījumos tika rīkota sadalāmā zemes gabala izsole, īpaši, ja kāds no 

biedriem atzina, ka viņa rīcībā esošie līdzekļi ir nepietiekoši un viņš spēj samaksāt tikai ļoti 

mazu summu salīdzinājumā ar to, ko piedāvātu citi.
588

 

Veicot kopīpašuma sadali, biedriem piekrītošajās daļās varēja ieskaitīt arī sabiedrības 

izbēgušo vergu vērtību. Minētais bija atkāpšanās no vispārējā principa, kas atzina par 

nelikumīgu izbēgušu vergu pārdošanu vai dāvināšanu – par šāda veida prettiesiskiem 

nodarījumiem (deliktiem)
589

 pienācās maksāt sodu valsts kasei ( fiscus – lat.). Gadījumi ar 

kopmantiniekiem un biedriem tika atzīti par izņēmumu (exceptis coheredibus et sociis – lat.) 
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 D 10.3.14.3 Paulus libro tertio ad Plautium.  
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– tie pie kopējās mantas sadales drīkstēja izsolīt arī izbēgušos vergus. Šādi noslēgts 

pārdevums (venditio – lat.)
590

 skaitījās spēkā esošs ar brīdi, kad pircējs bija vergu atradis un 

noķēris.
591

 

Attiecībā uz jau iepriekš pieminēto sabiedrības izbeigšanu, izbeidzoties biedru gribai 

to turpināt, papildus apskatāmas biedru iespējas sabiedrību vienpusēji atstāt.  

Saskaņā ar vispārējo principu, biedru nevarēja piespiest palikt sabiedrībā, ja vien tas 

pats to nevēlējās: „Nevienu nevar piespiest pret viņa gribu paturēt savu daļu neizdalītu no 

kopīpašuma vai sabiedrības, tāpēc, pēc tam kad provinces pārvaldniekam tiks iesniegts 

atbilstošs lūgums, viņš gādās par jebkuras tavā un tavas māsas kopīpašumā esošas mantas 

atbilstošu sadalīšanu.”
592

  

(Latvijas Civillikumā tādējādi atrodams formulējums „Nevienu kopīpašnieku nevar 

piespiest palikt kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam pretim...”.                      

(CL 1074.p.)) 

Ja romiešu sabiedrības biedrs uzņēmās saistības nekad nepieprasīt savas daļas 

izdalīšanu – nekad no sabiedrības neizstāties, sabiedrības līgums tika uzskatīts par spēkā 

neesošu.
593

   

(Saskaņā ar Latvijas Civillikumu – „Līguma noteikums, ar kuru uzteikšanas tiesība 

noliegta, nav spēkā...” – ja sabiedrības līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku vai uz laiku līdz 

kāda biedra mūža beigām, vai ja līgumu pēc tajā noteiktā laika notecējuma klusējot pagarina, 

tad katrs biedrs var līgumu uzteikt, paziņojot atsevišķi katram no pārējiem biedriem 

uzteikumu trīs mēnešus iepriekš. (CL 2264.p) Līdzīgi Latvijas Komerclikums paredz 

pilnsabiedrības/komandītsabiedrības biedra tiesības izstāties no sabiedrības, uzsakot 

sabiedrības līgumu ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms pārskata gada beigām – ja sabiedrība 

nodibināta uz nenoteiktu laiku. (KoL 99.p.(1))) 

Romiešu sabiedrības biedrs nebija atbildīgs par izstāšanos no sabiedrības, ja viņa 

dalība tajā bija ekonomiski neizdevīga – ja biedram nebija iespējas baudīt mantiskos labumus, 

dēļ kuriem sabiedrības uzņēmējdarbība uzsākta.
594

 

Tāpat pret viņu nevarēja vērst prasījumu no sabiedrības līguma ja izstāšanās notika 

tāpēc, ka nebija izpildīti pušu atrunātie sabiedrības veidošanas nosacījumi. 

Par izstāšanās pamatu varēja kalpot arī līdzbiedru nodarītais kaitējums – tie bija 

nodarījuši tik daudz kaitējuma un zaudējumu (iniuriosus et damnosus – lat.), ka nebūtu 

izdevīgi tos ciest.
595
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(Šāda veida tradīciju iespaidā Latvijas Civillikumā noteiktas sabiedrības biedra 

tiesības aiz svarīgiem iemesliem katrā laikā bez iepriekšēja uzteikuma prasīt sabiedrības 

izbeigšanu. Par svarīgu iemeslu galvenā kārtā atzīstams katrs tāds apstāklis, kas aiz tikumības 

un savstarpējas taisnprātības apsvērumiem neatļauj turpināt līguma attiecības. Jautājumu par 

tāda apstākļa esamību izšķir tiesa pēc sava ieskata.(CL 2263.p.)) 

Izstājoties no romiešu sabiedrības, varēja aizbildināties ar aizņemtību valsts dienestā – 

biedrs, pat pret savu gribu, spiests veltīt dauz laika kalpošanai valsts labā. Kaut arī dažreiz šis 

attaisnojums bija noraidāms, jo biedrs varēja kārtot sabiedrības darījumus ar citas personas 

starpniecību. Tāpat viņš varēja uzdot darījumu kārtošanu savam līdzbiedram. Tomēr tas bija 

iespējams vienīgi gadījumā, ja līdzbiedrs bija konkrētājai uzņēmējdarbībai atbilstoši 

kvalificēts vai biedrs, kurš spiests no sabiedrības darījumiem atturēties, varēja viegli sagādāt 

vietnieku sabiedrības lietu kārtošanai.
596

  

(Kā zināms, arī saskaņā ar Latvijas Civillikumu, taisīt tiesiskus darījumus var katrs 

nevien personīgi, bet arī caur vietniekiem, ar kuru darbību var tiklab iegūt viņu atvietojamiem 

tiesības, kā arī uzlikt tiem pienākumus. (CL 1410.p.)) 

Regulējums bija visai interesants. Biedru vienošanās nepamest sabiedrību noteiktā 

notieiktā laika intervālā tika uzskatīta par spēkā neesošu. Jo, ja kāds no biedriem nepiemērotā 

brīdī izstātos, pret viņu jebkurā gadījumā varētu vērsties ar prasījumu no sabiedrības līguma. 

Tādējādi šāda vienošanās būtu bezjēdzīga. 

Arī biedru vienošanās neveikt sabiedrības kopējās mantas sadali līdz kādam 

konkrētam laika momentam nebūt nenozīmēja, ka viņi būtu vienojušies neatstāt sabiedrību 

pirms minētā termiņa notecēšanas.       

Tādējādi  ja arī pastāvēja biedru vienošanās kādu laiku no sabiedrības neizstāties, bet 

biedrs tomēr izstājās pirms termiņa, turklāt izdarīja to ekonomiski nepiemērotā brīdī, viņa 

izstāšanās bija spēkā esoša, bet pārējiem bija tiesības uz kompensāciju.
597

   

Jurists Labeo (Marcus Antistius Labeo, I.gs.p.K. beigas/ I.gs. m.ē. sākums) šai 

sakarībā esot norādījis, ka ja viens no biedriem izstātos no sabiedrības laikā, kad otrs ir 

ieinteresēts lai sabiedrība neizirtu, sabiedrības izjaucējs būs atbildīgs saskaņā ar prasījumu no 

sabiedrības līguma.
598
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Nelaikā veikta izstāšanās jebkurā gadījumā izraisīja likumisku atbildību par 

nodarītajiem zaudējumiem. Pad tad ja sabiedrības izjaucējs bija nodrošinājis galvojumu, ka no 

sabiedrības neizstāsies, pret viņu varēja vērst prasījumu no sabiedrības līguma.
599

    

Jo ja tiekot veidota sabiedrība, piemēram, vergu iepirkšanai, un viens no biedriem 

izstātos laikā, kas nav izdevīgs vergu pārdošanai, viņš būtu atbildīgs saskaņā ar prasījumu no 

sabierības līguma, jo ir padarījis sava līdzbiedra stāvokli sliktāku. 

Jurists Proculus (I.gs. m.ē. vidus) esot norādījis, ka augšminētais uzskats būtu pareizs 

vienīgi tad, kad pastāv ieinteresētība sabiedrības līgumu neizbeigt. Jo tam, kas izdevīgs 

sabiedrībai, parasti tiek piegriezta lielāka vērība nekā tam, kas izdevīgs vienam biedram 

privāti. Šie noteikumi gan esot piemērojami vienīgi tad, ja pie sabiedrības veidošanas par 

minētajiem jautājumiem nekas nav atrunāts – slēdzot sabiedrības līgumu, biedri varēja 

vienoties par citiem atšķirīgiem nosacījumiem.
600

 

Ja sabiedrības līgums tika noslēgts uz noteiktu laika periodu un viens no biedriem 

izstājās pirms termiņa, viņš atbrīvoja savus biedrus no atbildības attiecībā pret sevi, bet 

neatbrīvoja sevi no atbildības attiecībā pret saviem biedriem.    

Tādējādi  ja pēc biedra izstāšanās tika gūta jebkāda veida peļņa, uz tās atbilstošo daļu 

viņš pretendēt nevarēja, bet ja bija radušies jebkāda veida izdevumi, sabiedrību izjaukušajam 

biedram nācās tajos piedalīties – ja vien viņa izstāšanos netika motivējusi kāda nopietna 

nepieciešamība. 

Savukārt ar brīdi, kad sabiedrības līgumā paredzētais darbības termiņš bija pagājis, 

jebkura no pusēm varēja brīvi izstāties, jo tad to varēja izdarīt bez ļauna nolūka un tīša 

kaitējuma (dolo malo – lat.) nodarīšanas.
601

 

Jurists Cassius (Gaius Cassius Longinus, I.gs. m.ē. sākums) minētajā sakarībā esot 

norādījis, ka tas, kurš no sabiedrības izstājas, atbrīvo savus biedrus no atbildības tiktāl, ciktāl 

viņš pats ir iesaistīts, bet neatbrīvo pats sevi no atbildības biedru priekšā.  

Šis noteikums tomēr esot piemērojams vienīgi tad, ja izstāšanās veikta aiz 

ļaunprātīgiem motīviem ļaunprātīgā nolūkā. Piemēram, ja izveidota sabiedrība ar visas mantas 

ieguldīšanu un biedrs no tās izstājas tikai tāpēc, ka viņam piekritis mantojums. 

Ja šāds mantojums bija aktīvs, biedram tas bija pārējiem biedriem jāuzrāda un viņu ar 

prasījumu no sabierības līguma varēja piespiest dalīties peļņā, kas no mantojuma celtos. 

Savukārt ja biedrs ieguva jebkādu īpašumu jau pēc izstāšanās no sabiedrības, tas ar 

pārējiem dalāms nebija, jo attiecībā uz šo īpašumu nekāda ļaunprātīga rīcība (dolus – lat.) 

nebija pielaista.
602
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Justiniāna Institūcijās atrodama līdzīga norāde: „… Bet tomēr  ja kāds ar viltu atkrīt no 

sabiedrības nolūkā gūt labumu vienīgi sev, piemēram, kad visu savu mantu ieguldījušais 

dalībnieks tiek iecelts no kāda par mantinieku un atsakās no sabiedrības nolūkā viens pats 

baudīt mantojuma labumus, – viņu var piespiest šai peļņā dalīties. 

Ja tomēr viņš gūtu kādus labumus bez tīša nodoma, tie pienāktos viņam vienam. 

No otras puses, viss, kas no jebkāda avota tiek iegūts pēc sabiedrības izbegšanās, ir 

piekritīgs tikai viņam vienam pašam – ja atteikšanās no sabiedrības bijusi likumīgi atļauta.”
603

 

Savukārt situācijā, kad vairāki biedri noslēdza sabiedrības līgumu noteikta īpašuma 

pirkšanai un pēc tam kāds no biedriem no sabiedrības izstājās, jo vēlējās minēto īpašumu 

nopirkt viens pats, viņš atbildēja tādā apmērā, kādā sniedzās pārējo biedru ieinteresētība 

attiecībā uz šo īpašumu. Tādējādi pārējie biedri varēja pieprasīt atbilstošu kompensāciju – 

procentus no viņu iespējamo daļu vērtības. 

Bet, ja biedrs pameta sabiedrību tāpēc, ka uzskatīja pirkumu par ekonomiski 

neizdevīgu, viņš par to atbildību nenesa. Pat tad, ja pārējie biedri tomēr bija īpašumu 

nopirkuši un katra proporcionālā ieguldījuma izmaksas attiecīgi pieaugušas – uz sabiedrības 

izjaucēja neieguldītā finansējuma rēķina. Tika norādīts, ka šādā gadījumā neesot konstatējama 

nekāda ļaunprātība.
604

   

 Jāpiezīmē, ka Latvijas Civillikumā augstāk minētās legālās idejas vispārinātas 

nosacījumā, ka sabiedrības biedram aizliegts uzteikt ļaunprātīgi – pretējā gadījumā biedrs 

atbild par zaudējumiem, kas cēlušies šāda uzteikuma dēļ, un nepiedalās peļņā, ko sabiedrība 

ieguvusi pēc šā uzteikuma. (CL 2264.p.) 

Izstāšanos no romiešu sabiedrības varēja veikt kā biedrs pats, tā viņa pārstāvis. 

Respektīvi, bija noteikts, ka pārstāvis – aģents (procurator – lat.) var izstāties no sabiedrības 

sava princpāla (dominus –lat.) vārdā. Minētās pilnvaras bija gan tādam biedra pārstāvim, 

kuram šai sakarībā dots īpašs uzdevums (nominatim mandatum est – lat.), gan tādam, kuram 

uzticēta sabiedrības darījumu vispārējā kārtošana – ja vien principāls nebija savam pārstāvim 

izstāšanos īpaši aizliedzis.
605

 

Tāpat arī izstāšanās paziņojumu varēja iztiekt ne tikai pašam biedram , bet arī šī biedra 

ieceltajam pārstāvim (procurator – lat.), savukārt paziņojuma apstiprināšana bija paša               

biedra – principāla varā (in potestate domini – lat.). Tādējādi par legāli atbildīgu tika uzskatīts 
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gan tas, kura pārstāvim paziņojums par izstāšanos izteikts, gan tas, kurš paziņojumu par 

izstāšanos sava biedra pārstāvim izteicis.
606

 

Ja starp sabiedrības dalībniekiem bija vergs, kurš sastāvēja sabiedrības līgumā saskaņā 

ar sava saimnieka gribu
607

, lai minētais vergs būtu no sabiedrības izstājies nepietieka tikai ar 

saimnieka rīkojumu vergam – izstāties. Saimniekam bija pienākums par sava verga izstāšanos 

paziņot pārējiem sabiedrības biedriem.
608

 

Ja starp sabiedrības biedriem bija garīgi slima persona, tiesības izstāties tika nodotas 

šīs garīgi slimās personas aizgādnim (furiosi curatorem – lat.).
609
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7. PRASĪJUMA NO SABIEDRĪBAS LĪGUMA (ACTIO PRO SOCIO) 

IZTIESĀŠANA 

Runājot par prasījuma no sabiedrības līguma (actio pro socio – lat.) iztiesāšanas 

procesuālajām niansēm, norādāms sekojošais. Kā zināms, „Romas valsts pastāvēšanas laikā 

nebija savrupu tiesas orgānu sistēmas, kas būtu stingri norobežota no citiem valsts varas 

orgāniem, bet bija maģistrāti ar jurisdikcijas (ius dicere – lat.) tiesībām: konsuli, prētori, 

kurūlie edili. Un nebija priekšstata, ka... tiesas aizsardzība saistīta ar tiesību pastāvēšanu.   

Romas valstī tiesības tika aizsargātas tikai tad, kad maģistrāti noteica jeb konstatēja 

iespēju celt prasību tiesā vienā vai otrā strīda lietā. Ja nebija ar likumu noteiktas prasības 

(sūdzības), tad nebija arī tiesību, kas būtu aizsargājamas.”
610

 Respektīvi, problēmsituāciju 

varēja risināt ar tiesas starpniecību, bet tas bija iespējams tikai gadījumā, ja tai atbilda kāda no 

likumdošanā paredzētajām prasībām jeb prasījumiem (actio – lat.). „Prasība jeb sūdzība tiesā 

(actio – lat.) nozīmē procesuālo darbību ar nolūku ierosināt privāttiesiska strīda izspriešanu 

tiesā, lai panāktu savas tiesības atzīšanu.  I 4.6.: ...” actio nav nekas cits kā tiesība ar tiesu 

panākt to, kas viņam pienākas” ”
611

 „Romiešu tiesībās ir ļoti daudz dažādu prasību                

(actiones – lat.) atkarībā no dažādo privāttiesisko institūtu juridiskajām īpatnībām un procesa 

rakstura..”
612

  

Prasība jeb prasījums no sabiedrības līguma (actio pro socio – lat.) bija viena no 

šādām sūdzībām („...paruint actiones... societas...”(lat.) – „... rada prasījumus... 

sabiedrība...”).
613

 Ar tās palīdzību sabiedrības biedri varēja piespiest savus līdzbiedrus izpildīt 

uzņemtās saistības un panākt aizskarto interešu aizsardzību. („Et cum dolo malo socius 

negotia gessit,...est enim pro socio actio” (lat.) – „ Un kad biedrs ar viltu
614

 [sabierības] lietas 

vedis... [tādiem gadījumiem paredzēts] prasījums no sabiedrības līguma”).
615

 

Nepieciešams norādīt, ka balstoties uz šo romiešu juridisko principu, arī mūsdienu 

Latvijas Republikas Civillikums paredz sabiedrības biedra tiesības savā vārdā celt prasību pret 

katru līdzbiedru par sabiedrības līgumā uzņemto pienākumu pildīšanu – katram biedram, 

izpildot uzliktos pienākumus, jādarbojas sabiedrības lietās ar tādu rūpību un čaklību, kādu var 

sagaidīt no krietna un rūpīga saimnieka. (CL 2250.p.) Vienlaicīgi noteikts, ka saistību tiesības, 

tāpat kā visas privāttiesības, aizsargājamas tikai tiesas ceļā un tādēļ neviens nedrīkst meklēt 

savas tiesības patvaļīgi un vardarbīgi. (CL 1732. p.) 
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Visas romiešu prasības jeb prasījumi dalījās divās pamatkategorijās: prasījumi in 

personam (lat.) un prasījumi in rem (lat.).  

Prasījumi in personam (lat.) tika celti pret atbildētājiem, kas bija prasītājam personīgi 

atbildīgi, jo bija noslēguši ar to attiecīgu līgumu (kontraktu) vai arī tika pastrādājuši pret 

prasītāju prettiesiskas darbības (obligatus est vel ex contractu vel ex maleficio – lat.). 

Prasījumi in rem (lat.) bija ceļami pret atbildētājiem, kas nebija prasītājam personīgi 

atbildīgi, neatradās ar to nekadās līgumattiecībās un nebija pastrādājuši pret prasītāju nekādas 

prettiesiskas darbības, bet tika iesūdzēti saskaņā ar kādiem lietu tiesību institūtiem. Piemēram, 

ja prasītājs apstrīdēja atbildētāja īpašuma tiesības uz lietu un centās pierādīt, ka tieši viņš ir šīs 

lietas patiesais īpašnieks.
616

 

Bija pazīstami arī jauktas dabas prasījumi, kas saturēja abu augšminēto kategoriju 

elementus.
617

  

Prasījums no sabiedrības līguma (actio pro socio – lat.) ietilpa kategorijā                             

in personam (lat.). 
618

  

Prasījumi dalījās arī atkarībā no konkrētajam prasījumam noteiktā tiesneša
619

 rīcības 

modeļa. Visi prasījumi bija izskatāmi vai nu balstoties stingri uz tiesību aktiem (stricti              

iuris – lat.) vai nu balstoties uz labu ticību (bonae fidei – lat.)
620

. Labas ticības (bonae              

fidei – lat.) prasījuma gadījumā tiesnesim tika dota brīva vara (libera potestas – lat.) 
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iespējams pārsūdzēt (appellatio – lat.) augstāk stāvošam ierēdnim. Vairāk sk: Metzger, E., (2005) Litigation in 

Roman Law. Oxford University Press.  
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interpretēt likumdošanas aktus un izskatīt lietu ņemot vērā faktiskos apstākļus, balstoties uz 

taisnīguma un godprātības principiem.
621

 

Prasījums no sabiedrības līguma (actio pro socio - lat.) bija skatāms saskaņā ar labu 

ticību (bonae fidei – lat.)
622

 „Laba ticība (bona fides – lat.) ir prasījuma no sabiedrības līguma 

būtiska sastāvdaļa.”
623

 

Šeit jāpiezīmē, ka romiešu iedibinātā legālā tradīcija likumiski definēt tiesas rīcību 

attiecībā uz normatīvo aktu piemērošanas kārtību pārņemta mūsdienu, īpaši Kontinentālās 

Eiropas tiesību sistēmas ietvaros darbojošos jurisdikciju procesuālajās normās. Arī Latvijas 

Republikas Civilprocesa likums nosaka tiesas pienākumu izspriest civillietas saskaņā ar 

nacionālajiem un Latvijas Republikai saistošajiem pārnacionālajiem normatīvajiem aktiem, 

bet attiecīgu reglamentējošu aktu neesamības gadījumā, piemērot likumu, kurš regulē līdzīgas 

tiesiskās attiecības, vai, ja šāda likuma nav, vadīties pēc tiesību vispārējiem principiem un 

jēgas. (CPL 5.p.(1) – (5)) Pēdējo faktiski varam uzskatīt par modernizētu instrukciju turēties 

pie jau romiešu iedibinātajiem labas ticības (bona fides – lat.) principiem. Līdzīgi noteikts 

tiesas pienākums noskaidrot lietas apstākļus pārbaudot likumā noteiktā kārtībā iegūtus                   

pierādījumus (CPL 8.p(1)).  

Par citām romiešu prasījuma no sabiedrības līguma (actio pro socio – lat.) iztiesāšanas 

procesuālajām detaļām zināms, ka lai varētu tikt celts actio pro socio (lat.), tiesas procesā 

nācās iesaistīties pašai sabiedrībai. Sabiedrība piedalījās procesā kā atsevišķa puse.
624

  

Šāds pat romiskas izcelsmes nosacījums atrodams mūsdienu Latvijas Komerclikumā, 

kur attiecībā uz pilnsabiedrības/komandītsabiedrības tiesībspēju, cita starpā, norādīts, ka 

sabiedrība var būt prasītāja un atbildētāja tiesā, un ka piedziņu uz sabiedrības mantu var vērst 

tikai pēc tiesas nolēmuma lietā, kurā atbildētāja ir sabiedrība ( KoL 90.p.(1) – (2)).  

Ja vieni un tie paši romieši noslēdza vairākus sabierības līgumus, visu no šiem 

līgumiem izrietošo strīdu izšķiršanai pietika ar vienu kopēju spriedumu
625

 Atsevišķās lietas 

bija iespējams procesuāli apvienot. 

Romiešu tradīciju saistītas tiesvedības lietderības labad apvienot, atspoguļo arī 

mūsdienu Latvijas procesuālās tiesības. Tā Civilprocesa likums paredz prasītāja tiesības  

apvienot vienā prasības pieteikumā vairākus savstarpēji saistītus prasījumus. Bez tam, pati 

tiesa ir tiesīga apvienot vienā tiesvedībā vairākas vienveidīgas lietas – lietas, kurās piedalās 

vienas un tās pašas puses, vai arī lietas, kurās viens prasītājs ceļ tiesā prasību pret vairākiem 
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atbildētājiem vai vairāki prasītāji – pret vienu un to pašu atbildētāju. Ja vien šāda apvienošana 

sekmē lietu ātrāku un pareizāku izskatīšanu. (CPL 134.p.(1) – (2)). 

Jau senie romieši pazina mūsdienu komerctiesībās tik aktuālo sabiedrības īpašnieka 

slēptās identitātes un „patiesā labuma guvēja” problemātiku – ja sabiedrības līgums bija 

noslēgts pēc kāda norādījuma, vienalga, vai ar šī kāda dēlu vai citu personu, prasījumu no 

sabiedrības līguma varēja celt tieši pret to, kurš pie līguma noslēgšanas tika faktiski domāts.
626

 

Izskatot prasījumu no sabiedrības līguma, tiesnesim bija pienākums sekot, lai puses 

dotu atbilstošu nodrošinājumu – kā garantiju attiecībā uz nākamiem zaudējuiem vai 

guvumiem, kas sabiedrības turpmākas pastāvēšanas laikā varētu izcelties.
627

 Acīmredzot 

prāvnieki bija spiesti iemaksāt attiecīgu drošības naudu.
628

 

Jurists Sabinus (Massurius Sabinus, I.gs. m.ē. sākums) esot domājis, ka šādi būtu 

jarīkojas visās labas ticības (bona fide – lat.) lietās, vai tās izceltos uz vispārējiem pamatiem, 

piemēram, tādiem kā sabiedrības līgums, bezuzdevuma lietvedība, aizbildnība,
629

 vai tām būtu 

kāds īpašs raksturs, kā, piemēram, ja tās izceļas uz uzdevuma (mandāta), patapinājuma vai 

glabājuma pamata
630

.
631

 

Jāpiezīmē, ka arī romiešu ideja par prasības nodrošināšanu, gan visai modificētā veidā, 

kļuvusi par nozīmīgu mūsdienu, tai skaitā Latvijas Republikas, procesuālo tiesību elementu. 

Latvijas Civilprocesa likuma gadījumā prasītājam ir tiesības vērsties pie tiesas ar motivētu 

pieteikumu par specifisku prasības nodrošināšanas līdzekļu piemērošanu. To iespējams darīt 

gadījumos, kad pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai 

neiespējama. Šādā situācijā tiesa vai tiesnesis var pieņemt lēmumu par prasības  
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 Par uzdevuma līgumu sk. 437.paskaidrojumu 87. lpp.  

      Patapinājums (commodatum – lat.) bija līgums, ar kuru viena puse – patapinātājs (commodans – lat.) bez 
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patapinājuma ņēmējs lietu tikai lietoja. Lieta bija atgriežama vesela un bez bojājumiem. Ņemot vērā darījuma 

bezatlīdzības raksturu, patapinājuma ņēmējam pienācās izrādīt visaugstākas pakāpes rūpību – ar to, ka pret lietu 

izturējās tāpat kā pret savu paša mantu, nebija pieiekami. Arī atbildības limits sniedzās līdz pat nejaušam 

gadījumam (casus – lat.) – atbildība saglabājās, piemēram, ugunsgrēka, ēkas sabrukšanas, kuģa katastrofas, 

laupītāju vai ienaidnieku uzbrukuma gadījumā, neatkarīgi no tā, vai negadījums tika piedzīvots patapinājuma 

ņēmēja dzīves vietā vai ceļojuma laikā. Lieta bija izmantojama tikai līgumā atrunātājiem mērķiem, ja tādi netika 

norādīti – atbilstoši lietas īpašībām. Patapināmā lieta varēja būt gan kustama, gan nekustama, ja lieta bija 

patērējama, to varēja patapināt vienīgi kā aplūkojamu, bet ne patērējamu paraugu. Patapinātājam savukārt nācās 

rēķināties ar līgumā atrunāto termiņu – lieta nebija atprasāma pirms norunātās lietošanas pabeigšanas. Tāpat 

viņam bija jāsedz patapinājuma ņēmēja taisītie izdevumi, ja tādi tika atzīti par lietai nepieciešamajiem. 

Patapinājuma līgums bija t.s. reālkontraks – stājās spēkā tikai ar lietas faktisko nodošanu patapinājuma ņēmēja 

lietošanā. Vairāk par patapinājumu sk.: I 3.14.2, kā arī D 13.6 tit. 

      Par glabājumu sk. 346. paskaidrojumu 75. lpp. 
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nodrošināšanu. (CPL. 137.p (1)) Turklāt sniedzot pierādījumus, kas apliecina iespējamā 

prasītāja no saistības izrietošās tiesības un nepieciešamību pēc prasības iepriekšējas 

nodrošināšanas, iespējams lūgt prasības nodrošināšanu vēl pirms pašas prasības celšanas tiesā 

un pat pirms attiecīgās saistības termiņa iestāšanās – ja parādnieks, izvairoties no saistības 

izpildes, izved vai atsavina savu mantu, atstāj deklarēto dzīvesvietu vai dzīvesvietu, 

neinformējot kreditoru, vai veic citas darbības, kas liecina, ka viņš nav godprātīgs. (CPL 

139.p(1)) Paši prasības nodrošinājuma līdzekļi gan, gluži loģiski, kļuvuši modernāki un 

atškiras no savulaik Romā pieņemtajiem. (sk. CPL 138.p.) 

Romiešu tiesību avotos atrodamas ziņas par atsevišķiem procesuālajiem, galvenokārt 

noilguma, termiņiem. Saskaņā ar imperatora Justiniāna likumdošanu, prasījuma celšanas 

tiesības lietās in personam (lat.) izbeidzās pēc 30 gadu paiešanas. Ja vien kāds no likumiem 

neparedzēja nosacījumus minētā termiņa tecējuma pārtraukumam un jaunas atskaites 

uzsākšanai.
632

  

Tādējādi tika īpaši uzsvērts, ka nevienam nav tiesību pieņemt, ka prasījumu, citu 

starpā, no sabiedrības līguma (pro socio – lat.), iespējams celt arī pēc 30 gadu termiņa 

notecējuma.  

Tāds pat nosacījums attiecās uz situāciju, kad lietas iztiesāšana bija pamatoti uzsākta, 

bet pēc tam pārtraukta sakarā ar pušu nepamatotu argumentāciju – ja jauni, pamatoti 

argumenti neparādījās, lietu pienācās izbeigt pēc 30 gadu termiņa paiešanas, skaitot no prāvas 

pārtraukšanas brīža.
633

  

Savukārt ja prāva bija uzsākta, bet pēc tam no pusēm pamesta, lieta izbeidzās pēc 40 

gadiem, skaitot no brīža, kad prāvnieki pēdējo reizi bija savu pretenziju izklāstā apklusuši.
634

  

Romiešu koncepcija par procesuālajiem termiņiem pārņemta arī mūsdienu Latvijas 

likumdošanā. Procesuālās darbības izpildāmas likumā noteiktajos termiņos. Ja procesuālie 

termiņi nav noteikti likumā, tos nosaka tiesa vai tiesnesis (CPL 46.p.(1)). Attiecībā uz 

noilguma termiņiem, piemēram, modernās pilnsabiedrības/komandītsabiedrības gadījumā, 

jānorāda, ka atšķirībā no romiešu prakses, termiņi ir samērā īsi. Tā no sabiedrības saistībām 

izrietošie prasījumi pret sabiedrības biedru noilgst triju gadu laikā pēc sabiedrības 

izbeigšanās, ja prasījums pret sabiedrību nav pakļauts īsākam noilguma                               

termiņam. (KoL 116.p.)  Ja sabiedrības biedrs izstājas no sabiedrības, viņš atbild tikai par tām 

sabiedrības saistībām, kuras radušās pirms viņa izstāšanās un kuru izpildes termiņš vai 

nosacījums iestājies pirms viņa izstāšanās vai piecu gadu laikā pēc izstāšanās, skaitot no 

dienas, kad sabiedrības biedra izstāšanās ierakstīta komercreģistrā. (KoL 117.p) 
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Samērā daudz uzmanības romiešu juristi velta jautājumam vai konkrētā situācija 

vispār ir risināma ar prasījumu no sabiedrības līguma (actio pro socio – lat.) vai arī tā 

risināma kādas citas prasības ietvaros – „...jo, vispār, kaut kāda veida prasījums varot tikt 

kopīgi celts arī ārpus sabiedrības, kā, piemēram, kad nākas būt īpašniekiem kopīpašmā bez 

nodoma veidot sabiedrību – 

kā gadās, kad īpašums tiek novēlēts mantojumā diviem mantiniekiem, 

vai kad divas personas vienlaicīgi nopirkušas vienu un to pašu preci,  

vai kad mantojums vai dāvinājums piekrīt vai tiek uzdavināts mums visiem kopā,  

vai kad mēs katrs atsevišķi nopērkam divu kopīpašnieku daļas kopīpašumā, bez nolūka 

kļūt par biedriem saskaņā ar sabiedrības līgumu.
635

   

Jo prasījums no sabiedrības līguma var tikt celts tikai tad, kad sabierība ir izveidota 

saskaņā ar noslēgtu līgumu. Bet, kad līguma nav, var tikt celts prasījums, kas izriet no paša 

īpašuma un kopīgi kārtotiem darījumiem.
636

 Kā tas ir gadījumā ar nodokļu uzpircējiem
637

, kā 

arī kad vairāki pircēji, kaut arī negribot viens ar otru konkurēt, kopīgi nopērk īpašumu ar 

ziņnešu palīdzību. Un šāda situācija ļoti atšķiras no sabiedrības līguma.”
638

 

Tāpat arī gadījumā, kad aizbilstamais iesaistījās sabiedrībā bez aizbildņa autoritatīvās 

līdzdalības
639

, viņš nebija pakļauts prasījumam no sabiedrības līguma, bet  atbildēja saskaņā 

specifisku prasījumu no kopīgi kārtotiem darījumiem.
640

  

Prasījums no sabiedrības līguma nebija ceļams gadījumos, kad vienai no pusēm 

gadījās iztērēt naudu kāda kopējā īpašuma labad, vai kad puse bija ievākusi kopējā īpašuma 

nestos augļus vai peļņu, vai kad bija samazinājusi kopējā īpašuma vērtību.  

Līdzīgi arī kopīpašumā piedrošās mantas sadalei bija domāts savs atsevišķs prasījums. 

Tas varēja tikt celts arī starp tiem, kam manta bija piekritusi uz mantošanas tiesību pamata.
641

 

Tika uzsvērts, ka prasījums no sabiedrības līguma ir domāts drīzāk biedru savstarpējo 

attiecību sakārtošanai un kopējās mantas dalīšanai nav paredzēts.
642

 

Tai pat laikā, ja kopīpašums izrietēja no sabiedrības līguma, sabiedrības biedrs varēja 

celt abus prasījumus. Respektīvi, ja bija ierosināta tiesas prāva par kopīpašuma sadali, tiesības 

celt prasījumu no sabiedrības līguma nebija zudušas – jo tās attiecās uz sabiedrības līgumu un 

uz no tā izrietošajām saistībām, un lietā par kopīpašuma sadali nebija iztiesājamas. 
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Ja prasījums no sabiedrības līguma tika celts vēlāk nekā prasījums par kopīpašuma 

sadali, ar to varēja atgūt māzāk kā lietā par kopīpašuma sadali.
643

  

Šādam kopīpašumam par labu taisīto izdevumu atgūšanai arī varēja tikt celts kā 

prasījums no sabiedrības līguma, tā prasījums par kopējas mantas sadali, un viens no šiem 

prasījumiem izbeidza otru.
644

 

Līdzīgi, arī zādzības
645

 gadījumā bija ceļams kā specifiskais prasījums par zādzību, tā 

prasījums no sabiedrības līguma – ja kāds no sabiedrības biedriem bija kopējo mantu ar viltu 

vai ļaunu nolūku aizvācis vai nobēdzinājis, pret viņu varēja vērsties ar abiem prasījumiem. 

Viens prasījums otru nekādi neizslēdza.
646

 Šāds pat noteikums tika attiecināts arī uz kolonu un 

personu, kas kārtoja cita darījumus, kā arī uz to, kas pildīja kāda uzdevumu (mandātu) un uz 

aizbildni.
647

 

Tomēr, prasījums par zādzību bija piemērojams vienīgi tad, ja biedra rīcībā patiešām 

tika konstatēts viltus vai ļauns nolūks. Ja viltus vai ļauna nolūka nebija, nebija arī atbildības 

saskaņā ar prasījumu par zādzību. Šai sakarībā darbojās pieņēmums, ka puse, kurai pieder 

daļa īpašumā, drīzāk dos priekšroku īpašuma baudīšanai, nevis perinās nolūku to nozagt.
648

 

(Acīm redzot, romiešiem varam pateikties arī par mūsdienu krimināltiesībās aksiomas 

statusu ieguvušo ideju attiecībā uz subjektīvās puses nozīmi noziedzīga nodarījuma 

kvalificēšanā – runājot par romiešu zādzības koncepciju, jānorāda, ka tā nepārprotami 

paredzēja – pastrādātāja apziņa un nodoms ir viens no zādzību raksturojošajiem 

pamatelementiem – „...quia furtum sine affectu furandi non commitur”(lat.) – „...jo nav 

zādzības bez nolūka nozagt”. (I 4.1.7)) 
649

 

Kopumā ņemot sabiedrības mantas zādzības gadījumā pastāvēja vispārējs princips – ja 

ir ierosināta prāva par nozagta īpašuma atgūšanu, tiesības celt prasījumu no sabiedrības 

līguma ir izzudušas vienīgi tad, ja pusei nav turpmākas intereses šai jautājumā.
650

 

Līdzīgi, arī situācijā, kad biedrs nodarīja bojājumus sabiedrības kopīgajam 

īpašumam
651

 – bija „aizvainojis sabiedrību ar darbiem”, piemēram, ievainojis vai nogalinājis 

sabiedrībai piederošu un tās darījumus kārtojošu vergu
652

 – viņš atbildēja saskaņā ar t.s. 
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Akvilija likumu (Lex Aquilia
653

)
654

, kas paredzēja atbildību par šāda veida deliktu, un pret 

viņu varēja vērst arī prasījumu no sabiedrības līguma.
655

  

Prasījumu cēlušajam biedram bija jāgūst apmierinājumu saskaņā ar vienu vai otru 

prāvu, jo abu mērķis bija īpašuma atgūšana, un nevis, kā prasījumā par zādzību, tikai soda 

naudas iekasēšana.
656

 

Analoģiski, ja biedrs bija nolaupījis sabiedrībai piederošu vergu, tika sekmējis verga 

bēgšanu vai to slēpa, viņš bija atbildīgs gan saskaņā ar specifisko Lex Fabia
657

, gan ar 

prasījumu no sabiedrības līguma.
658

 

Zināmas paralēles ar augšminētajām romiešu legālajām konstrukcijām meklējamas 

modernajās tiesībās pieņemtajā koncepcijā par cietušā tiesībām uz ar noziedzīgu nodarījumu 

radītā kaitējuma atlīdzināšanu. Respektīvi, blakus kriminālatbildībai par pastrādāto 

noziedzīgo nodarījumu, persona, kura atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, spiesta 

maksāt cietušajam kompensāciju par radīto kaitējumu. Latvijas Republikas gadījumā tā ir 

naudas izteiksmē noteikta samaksa, ko persona, kura ar noziedzīgu nodarījumu radījusi 

kaitējumu, samaksā cietušajam kā gandarījumu par morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām 

un mantisko zaudējumu – krimināltiesisko attiecību noregulējuma elements, ko apsūdzētais 

samaksā brīvprātīgi vai uz tiesas nolēmuma pamata. Ja cietušais uzskata, ka ar kompensāciju 

nav atlīdzināts viss radītais kaitējums, viņam ir tiesības prasīt tā atlīdzināšanu civilprocesuālā 

kārtībā. (KPL 350.p.(1) – (3)) Respektīvi, cietušajam ir tiesības uz t.s.civilprasību 

krimināllietā, kuru par mantisko zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu krimināllietā 

var celt kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Savukārt, ja civilprasība krimināllietā nav 

iesniegta vai nav izspriesta, iespējama prasības celšana civilprocesuālā                                     

kārtībā (CPL 7.p.(1) – (2)). 

Bez tam romiešu juristi apskata vairākas konkrētas situācijas ar nolūku noteikt, vai 

attiecīgais līgums ir uzskatāms par sabiedrības līgumu un tādējādi ir piekritīgs prasījumam 

actio pro socio (lat.), vai arī runa iet par cita veida līgumu ar kādu citu prasījumu: „Ja man 

jānodod tev pērles pārdošanai, ar domu, ka ja tu pārdosi tās par desmit aurei, tev būs jāmaksā 

man desmit, bet ja tu pārdod tās dārgāk, tu vari paturēt pārpalikumu.  

Šķiet, ka ja tas ticis darīts ar nodomu veidot sabiedrību, var tikt celts prasījums no 

sabiedrības līguma, pretējā gadījumā var tikts celts prasījums no verbālkontrakta
659

.”
660
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Respektīvi, lai iespējamo konfliktu varētu risināt ar prasījumu no sabiedrības līguma, šādam 

sabiedrības līgumam bija jāpastāv. 

Līdzīgi: ”Ja es nododu tev lietu pārdošanai par noteiktu cenu ar domu, ka ja tu pārdosi 

dārgāk, tad vari pārpalikumu paturēt, nav piemērojams ne prasījums no uzdevuma 

(mantāta)
661

, ne sabiedrības līguma, bet ir ceļams prasījums in factum (lat.), gluži kā gadījumā 

ar bezuzdevuma lietvedību
662

. Jo uzdevums pildāms bez maksas un sabiedrība nav veidojama 

kopā ar to, kurš neatzīst tevi par biedru, bet patur sev noteiktu daļu no ieņēmumiem.”
663

 

(Actiones in factum (lat.) varēja celt atsevišķos konkrētos gadījumos, kad situācijai nebija 

piemērojams neviens no pāstāvošajiem parastajiem prasījumiem un tomēr tika atzīts, ka 

personas tiesības ir aizstāvamas.
664

) 

Tāpat apskatīta situācija ar zemes gabala pirkšanu. Minētais zemes gabals atrodas 

pārdošanā un pieguļ diviem citiem zemes gabaliem. Katram no pieguļošajiem zemes gabaliem 

ir savs īpašnieks. Viens no šiem īpašniekiem lūdz otru nopirkt pārdodamo zemes gabalu, lai 

pēc tam to savstarpēji sadalītu atbilstoši katra kaimiņa pieguļošajai robežai. Tomēr vēlāk, 

savam kaimiņam nezinot, viens pats nopērk pārdošanā esošo zemes gabalu un ar kaimiņu 

dalīties nevēlas.  

Jautājums, vai piemānītajam kaimiņam, kurš cerēja uz strīdīgā zemes gabala atbilstošu 

sadalīšanu, ir prasījuma tiesības pret savu pāri darītāju?    

Jurists Iulianus (Salvius Iulianus, II.gs. m.ē.) esot norādījis, ka jautājuma daba esot 

mulsinoša, jo šeit varot būt divi atbildes varianti:  

ja darījuma nolūks bijis, ka vienam kaimiņam zemes gabals jānopērk un pēc tam 

attiecīgi jānodod tālak otram kaimiņam, nekādas prasījuma tiesības nepastāv; 

savukārt, ja faktiskais nodoms bijis izdarīt kopīpašuma pirkšanu, vainīgais ir atbildīgs 

saskaņā ar prasījumu no sabiedrības līguma, ar kuru viņu var piespiest nopirkto zemes gabalu 

sadalīt un atdot cietušajam kaimiņam tā īpašumam pieduļošo daļu.
665

 

Tāpat viņš esot norādījis, ka „jautāts pēc konsultācijas kādā konkrētā lietā ar 

sekojosiem faktiem, paudis viedokli: „Starp Flavius Victor un Vellicius Asianus tika noslēgts 

līgums,  

ka par Victor naudu tiks nopirkta zeme, uz kuras ar Asianus prasmēm un pūlēm tiks 

uzceltas noteiktas ēkas, 

un, pēc tam, kad minētās ēkas būs pārdotas, 

Victor saņems atpakaļ ieguldīto naudu un vēl papildus noteiktu summu,  
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 Par uzdevuma līgumu sk. 437. paskaidrojumu  87. lpp. 
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 Par bezuzdevuma lietvedību (negotiorum gestio – lat.) sk. 324. paskaidrojumu 70. lpp. 
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 D 19.5.13 pr. Ulpianus libro 30 ad Sabinum.  
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 D 19.5.1 pr. Papinianus libro octavo quaestionum; sk: D 19.5 tit. 
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 D 17.2.52 pr. Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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 un Asianus, kurš sabierībā ieguldījis savu darbu, iegūs tiesības uz atlikumu.” 

 Šeit ir piemērojams prasījums no sabiedrības līguma.” 
666

  

Līdzīgi Iulianus apskatījis sekojošu situāciju: “Ja es piešķiru tev īpašuma tiesības uz 

man piederošu neapdzīvotu zemes gabalu ar noteikumu, ka pēc tam, kad tu tur būsi uzbūvējis 

māju, tu nodosi man mājas daļu, šis darījums nav pirkums
667

, jo maksas vietā es saņemu daļu 

no sava paša īpašuma. Tas nav arī uzdevums (mandāts)
668

, jo nenotiek bez atlīdzības, un nav 

arī sabiedrības līgums, aiz tā iemesla, ka neviens, stājoties sabiedrībā, nepārstāj būt savas 

mantas īpašnieks.  

Bet ja es minēto zemi nododu tev ar nolūku apmācīt bērnu, vai ganīt lopus, vai bērna 

uzturēšanai ar domu, ka  ja pēc noteiktu gadu paiešanas, zeme tiktu pārdota un ieņemtā nauda 

starp mums sadalīta, tad šis ir citādāks darījums, jo šajā gadījumā tas, kuram īpašums pirms 

tam piederēja, nepārstāj būt īpašnieks, un, tādējādi var tikt celts prasījums no saiedrības 

līguma.   

Ja savukārt man būtu jānodod tev īpašuma tiesības uz vergu, būtu piemērojami tie paši 

noteikumi kā gadījumā ar zemi, jo sākotnējais saimnieks pārstātu baudīt īpašuma tiesības.”
669

 

Šādā gadījumā  ”… būtu piemērojams prasījums in factum 
670

 (lat.).  

Tādējādi ja puse nenodod īpašuma tiesības uz zemi, bet atļauj tev uz tās būvēt ar 

domu, ka vai nu zeme, vai maksa par to – pārdošanas gadījumā, būtu sadalāma, tā būs 

sabiedrība. 

Tāds pats princips piemērojams, ja puse nodod īpašuma tiesības tikai uz daļu no 

zemes, paturot sev atlikumu, un atļauj būvēt māju uz tādiem pat noteikumiem.”
 671

 

Prasījumu no sabiedrības līguma varēja celt situācijā, kad kāds no nodokļu ievācēju 

sabiedrības
672

 biedriem nebija iemaksājis savu iekasējumu sabiedrības kopējā fondā.             

Ja viņa līdzbiedriem, ņemot vērā dažādus līgumus, nebija izdevīgi no sabiedrības izstāties, 

tiem bija iespēja iekasēto no sava biedra attiecīgi piedzīt.
673

  

Blakus sabiedrības līgumam, biedri varēja noslēgt papildus vienošanos par soda 

naudu, kas maksājama gadījumā, ja puses savas līgumsaistības nepildītu. Šāda vienošanās tika 

slēgta īpaša mutvārdu līguma – stipulācijas
674

 formā. Pie tam, bija svarīgi vienošanos precīzi 

noformulēt. Pretējā gadījumā nācās rēķināties ar juridiskajām konsekvencēm.  
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 D 17.2.52.7 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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 Par pirkumu – pārdevumu sk. 97. paskaidrojumu  31. lpp. 
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 D 19.5.13.1 Ulpianus libro 30 ad Sabinum.  
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 Sk: D 19.5 tit. 
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 D 19.5.13.1 Ulpianus libro 30 ad Sabinum. 
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 Par nodokļu atpirkšanu (tax farming – ang.) sk. 54. paskaidrojumu 24. lpp. 
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 D 17.2.65.15 Paulus libro 32. ad edictum 
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Te varēja tikt veidotas visai komplicētas juridiskas konstrukcijas. Šai sakarībā romiešu 

juristi apskata kādu konkrētu situāciju – divas personas izveido sabierību nolūkā mācīt 

gramatiku un savstarpēji dalīties peļņā no minētās nodarbes. Pēc tam kad panākta vienošanās 

par vēlamajiem sabiedrības līguma noteikumiem, puses ar stipulācijām viena otrai apsola 

sekojošo: "Viss, kas ir augstāk uzrakstīts ir izpildāms un nevar būt pretēji, un ja minētie 

nosacījumi netiek izpildīti, tad maksājami divdesmit tūkstoši sestrēciju."  Jautājums: vai tad, 

ja kāds no šiem nosacījumiem tiktu pārkāpts, varētu tikt celts prasījums no sabiedrības 

līguma? Atbilde esot sekojoša, ka ja, jau pēc sabiedrības līguma noslēgšanas, puses ar 

papildus stipulācijām apsola sekojošo: “Vai tu apsoli, ka šie noteikumi tiks ievēroti kā šeit 

noteikts?”, un tas darīts ar nolūku mainīt esošos līguma noteikumus, prasījumu no sabiedrības 

līguma celt nav iespējams. Arī pats līgums vairs nav sabiedrības līgums, bet ir pārvērties par 

stipulāciju. Savukārt ja papildus stipulācija nav izteikta ar vārdiem: “Vai tu apsoli, ka šie 

noteikumi tiks ievēroti kā šeit noteikts?”, bet gan ar vārdiem ” Ja šie noteikumi netiek pildīti, 

tad maksājami desmit aurei”, tad turpina darboties jau iepriekš noslēgtais sabiedrības līgums. 

Ir mainījušies vienīgi noteikumi attiecībā uz soda naudu, kas ir papildināti ar jaunu 

pienākumu. Jo apsolījusī puse sākotnēji neesot uzņēmusies pienākumu darīt abas lietas, tas ir, 

puse varot izdarīt maksājumu vai arī varot izpildīt līgumu. Ja puse neizdara ne vienu, ne otru, 

tai jāmaksā sods. Šādā gadījumā prasījums no sabiedrības līguma bija piemērojams.
675

 

Prasījums no sabiedrības līguma savukārt nebija ceļams gadījumā, kad divi biedri tika 

noslēguši savstarpēju vienošanos – mutvārdu līgumu (stipulāciju) par soda naudas samaksu, 

un saņemtās soda naudas apmērs sakrita ar apmēru, ko cietušais biedrs varētu iegūt ar 

prasījumu no sabiedrības līguma.
676

  

Ja tomēr prasījums jau bija celts un soda nauda saņemta jau pēc tam, prasījuma vērtība 

samazinājās proporcionāli saņamtās soda naudas apmēram. 
677

   

Modernajās Latvijas civilltiesībās, Latvijas Republikas Civillikumā, šī romiešu 

aizsāktā sodanaudu pielīgšanas prakse pārņemta kā īpašs līgumsoda institūts – saistību 

pastiprināšanas līdzeklis, kura piemērošana iespējama, cita starpā, arī attiecībā uz sabiedrības 

līgumiem. Līgumsods, kā zināms, ir „pametums, ko kāda persona uzņemas ciest sakarā ar 

savu saistību neizpildi vispār, nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā                         

(termiņā)” (CL 1716.p) un to var pievienot jebkuram līgumam, pie tam nosakot tai skaitā 

naudā. Līgumsoda apmēru noteic līdzēji, un tas nav aprobežots ar zaudējumu lielumu, kādi 

paredzami no līguma neizpildīšanas, tomēr tam jābūt samērīgam un atbilstošam godīgai 

darījumu praksei. (CL 1717.p) Turklāt gluži tāpat kā augstāk apskatītajā situācijā no romiešu 
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 D 17.2.71 pr. Paulus libro tertio epitomarum Alfeni digestorum. 
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tiesību pirmavotiem, kurā ierobežotas sabiedrības biedra tiesības celt prasījumu no sabiedrības 

līguma, jo viņš jau saņēmis savstarpēji pielīgto sodanaudu (D 17.2.41), arī Latvijas 

Republikas Civillikumā atrodams formulējums ar līdzīgu nozīmi, kas paredz kreditora tiesības 

prasīt vai nu līgumsoda samaksu, vai līguma izpildīšanu. ”... bet izvēlējies samaksu, viņš vairs 

nevar pēc tam prasīt līguma izpildīšanu, un otrādi”. (CL 1718.p)  

Romiešu prasījumu no sabiedrības līguma varēja celt pret personu, kas bija ar 

zvērstu
678

 apliecinājusi (fecisse iuraverit – lat.), ka ir šādu sabiedrības līgumu noslēgusi.
679

 Pie 

tam, ja arī pašā lietā ar prasījumu no sabiedrības līguma tika dots vai bija nepieciešams puses 

zvērests, nodoto zvērestu varēja attiecināt arī uz citiem no konkrētā prasījuma tālāk 

izrietošajiem prasījumiem.
680

  

Ja biedri nevēlējās savstarpēji tiesāties ceļot prasījumu no sabiedrības līguma, tiem 

bija tiesības nodod strīdīgo jautājumu pašu iecelta šķīrējtiesneša
681

 izskatīšanai. Ja šķīrējtiesas 

                                                 
678

 Zvērests (iusiurandum – lat.) tika uzskatīts par ļoti svarīgu līdzekli precīzai un pareizai tiesāšanās procesa 

izkārtošanai. Īpaši ņemot vērā zvēresta reliģisko raksturu (D 12.2.1.) un tā saistību ar kādu Augstākas Varas 

elementu piesaukšanu (D 12.2.5.1). Tā piemēram, laikā, kad Romā sāka dominēt kristīgā reliģija, romietis varēja 

zvērēt pie savas pestīšanas – dvēseles glābšanas. (D 12.2.5 pr.) Jebkurā gadījumā zvēresta došana nāca 

iesūdzētajam prāviniekam par labu, lai arī kāds prasījums bija pret viņu celts. (D 12.2.3.1) Mūsdienās zināms par 

romiešu praktizētiem vairāku veidu zvērestiem: Iusiurandum iudicale (lat.) – puses dots zvērests tiesas procesā 

tiesneša priekšā. Tika uzskatīts par vienu no pierādīšanas līdzekļiem, kura nozīmība katrā konkrētajā gadījumā 

atkarīga no attiecīgā tiesneša ieskatiem (sk. D 12.2 tit.). Iusiurandum in litem (lat.) – zvērests, ko pēc tiesneša 

pieprasījuma deva prasītājs attiecībā uz prasījuma priekšmeta vērtību. Tiesnesis tomēr varēja piespriest 

atbildētājām pienākumu maksāt mazāku summu par ar zvērestu apstiprināto (sk. D 12.3 tit.; C 5.53 tit.). 

Iusiurandum necessarium (lat.) vai iusiurandum in iure ( lat.) – nepieciešamais jeb piespiedu zvērests. Pielietoja 

atsevišķos specifiskos gadījumos, kad parāds bija kāda fiksēta summa (certa pecunia – lat.) – prasītājs varēja 

atbildētāju likumīgi piespiest apzvērēt, ka tas parādu patiešām neatzīst. Ja atbildētājs zvērēt atteicās, sekoja 

nekavējoša izpildes procedūra pret atbildētāja mantu. Atbildētājs savukārt varēja pieprasīt, lai arī prasītājs dod 

zvērestu, kas arī bija obligāts. Atteikšanās gadījumā prasītājs skaitījās prāvu zaudējis. Minētā zvērestu apmaiņa 

tika realizēta procesuālajā stadijā in iure (lat.), prētora (par prētoru (praetor – lat.) sk. 704. paskaidrojumu 135. 

lpp.) priekšā, laikā, kad notika iztiesāšanas sagatavošana (par romiešu civilprocesa stadijām sk. 619. 

paskaidrojumu 118. lpp.) un varēja novest pie ātras lietas pabeigšanas –  par labu pusei, kura bija gatava zvērestu 

dot, un par sliktu pusei, kas no zvērēšanas atteicās (sk. D 12.2 tit.; C 4.1 tit.). Iusiurandum voluntarium (lat.) – 

brīvprātīgs ārpustiesas zvērests. Tika dots no brīvas gribas saskaņā ar pušu vienošanos attiecībā uz līgumu, par 

kuru puses konfliktēja. Varēja novest pie pušu vienošanās strīdu izbeigt. „Zvēresta došana atgādina kompromisu 

un tai ir lielāks svars kā tiesas spriedumam”. (D 12.2.2) Ja prasītājs tomēr zvērēja savu prasību uzturēt, viņam 

bija tiesības celt pret atbildētāju īpašu prasījumu actio ex iureiurando (lat.). Ja parādnieks ar zvērestu 

parādsaistību esamību noraidīja, viņam iesūdzēšanas gadījumā bija tiesības atbilēt kreditoram ar iebildumu 

exceptio iusiurandi (lat.). Vairāk sk. D 12.2 tit.; D 12.3.tit.; C 4.1 tit.; C 5.53 tit., kā arī: Berger, A. (1953/1991) 

Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia, The American Philosophical Society, 534. 
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 D 12.2.13.4 Ulpianus libro 22 ad edictum. 
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 D 12.2.28.4 Paulus libro 18 ad edictum.  
681 Šeit domāts t.s. arbiter ex compromisso (lat.) – pušu iecelts šķirējtiesnesis, kas izvēlēts uz to brīvprātīgas 

vienošanās (compromissum – lat.) pamata. Šķirējtiesneša iecelšana bija pušu ārpustiesas vienošanās – līgums, 

kurā, cita starpā, tika nofiksēti šķirējtiesneša pienākumi un pilnvaru apjoms. Šķīrējtiesneša lēmuma (sententia, 

pronuntiatio arbitri – lat.) piespiedu izpilde kļuva iespējama vienīgi gadījumā, ja puses ar savstarpējām soda 

naudu maksāšanu paredzošām stipulācijām (par stipulāciju (verbālkontraktu) sk. 210. paskaidrojumu 54. lpp.) 

uzņēmās saistības sķīrējtiesneša spriedumu izpildīt. Attiecībā uz lietas interpretāciju, šķīrējtiesnesim bija vairāk 

brīvības kā prētora (praetor (lat.), sk. 704. paskaidrojumu 135. lpp.) nozīmētam tiesnesim (iudex – lat.), kuru 

saistīja formulārā procesa (per formulas (lat.), sk. 619. paskaidrojumu 118. lpp.) gaitā tapušajā formulā ietvertie 

nosacījumi. Vēlāk šķīrējtiesneša iecēlums sāka saņemt prētora (praetor – lat.) aizsardzību, kurš ar piespiedu 

pasākumu palīdzību varēja likt šķīrējtiesnesim izpildīt pienākumus, kurus tas bija brīvprātīgi uzņēmies, bet pēc 

tam pildīt atteicās. Vairāk sk. D 4.8 tit., kā arī: Berger, A. (1953/1991)  Encyclopedic Dictionary of Roman Law. 
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lēmums bija tāds, kas aizliedza pusēm vienai otru pēc tam iesūdzēt, bet kāda no pusēm tomēr 

cēla prasījumu tiesā, bija maksājama attiecīga soda nauda.
682

 Līdz ar soda naudas vienreizēju 

samaksu šķīrējtiesas lēmuma saistošā ietekme izbeidzās, ja vien puses nebija īpaši vienojušās 

par to, ka soda nauda maksājama katrā prasījuma celšanas gadījumā – tad soda naudu bija 

jāmaksā arī nākamajās reizēs, kad par šķīrējtiesas izskatīto jautājumu tiesā tika celts attiecīgs 

prasījums.
683

              

Nepieciešams piezīmēt, ka arī mūsdienu sabiedrības vai jebkura cita līguma dalībnieki 

vairumā gadījumu ir tiesīgi vienoties par savstarpējo pretrunu risināšanu ar šķīrējtiesas 

institūta starpniecību. Tādējādi romiešu ideja par privāti izveidotu šķīrējtiesu kā alternatīvu 

valsts iedibinātu tiesu sistēmai situācijās kad risināmi civiltiesiska rakstura strīdi, līdzīgi citām 

romiešu aizsāktajām legālajām tradīcijām, ir pārdzīvojusi savu laiku un pārņemta modernajās 

tiesībās. Kā zināms, arī Latvijas Republikas likumdošana paredz nosacījumu, ka neskatoties 

uz visu atbilstoši piekritīgo civiltiesisko strīdu pakļautību valsts tiesas kompetencei, pusēm 

netiek atņemtas to tiesības, savstarpēji vienojoties, griezties strīda izšķiršanai                       

šķīrējtiesā. (CPL 23.p.(1)) 

Tāpat savu laiku pārdzīvojusi romiešu ideja par to, ka ierobežojama vai pat izslēdzama 

šķīrējtiesas starpniecību izvēlējušos prāvnieku tiesība griezties vispārējas nozīmes valsts tiesā. 

Saskaņā ar, piemēram, Latvijas Republikas Civilprocesa likumu, noteikts tieneša pienākums 

atteikt prasības pieteikuma pieņemšanu, ja puses likumā noteiktajā kārtībā vienojušās par 

strīda nodošanu izskatīšanai šķīrējtiesā. (CPL 132.p (1) 3)) Līdzīgi tiesa izbeidz tiesvedību 

lietā, ja puses likumā noteiktajā kārtībā vienojušās par strīda nodošanu izskatīšanai              

šķīrējtiesā. (CPL 223.p. 6)) 

Sabiedrības pastāvēšanas vai nepastāvēšanas fakts varēja ietekmēt romiešu prāvnieku 

procesuālo situāciju ne tikai prasījumos no sabiedrības līguma, bet arī cita veida lietās. Tā 

piemēram, ja kāds parādnieks apsolīja vienam no diviem biedriem – vienādi ieinteresētiem 

kreditoriem ierasties tiesā un bez tam apsolīja, ka maksās soda naudu, ja uz lietas izskatīšanu 

neieradīsies, un otrs biedrs – kreditors savukārt atturēja parādnieku no minētā solījuma 

pildīšanas, sods nebija jāmaksā – lai viena biedra viltus (dolus – lat.)
684

 nenāktu par labu 

otram
685

 (Līdzīgi kā gadījumā, kad viens no diviem kopparādniekiem, pārkāpjot savu 

solījumu, neieradās uz tiesu, un prasītājs pieprasīja strīdīgo mantu no tā parādnieka, kurš uz 

                                                                                                                                                         
Philadelphia The American Philosophical Society, 366 un Roebuck, D., de Loynes de Fumichon, B. (2004) 
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 D 4.8.34 pr. Paulus libro 13 ad edictum.  
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685

 D 2.11.5 pr. Paulus libro 69 ad edictum. 



 

 

 

130 

tiesu bija ieradies, savukārt soda naudu par neierašanos – no otra. Šādā gadījumā prāva par 

soda naudu tika aizliegta.
686

) 

Personas atzīšana par atbildīgu prasījumos no sabiedrības līguma bija saistīta arī 

papildus atbildību par romiešu sabiedrībā pieņemto ētisko kanonu pārkāpšanu – ja biedrs tika 

iesūdzēts un ar tiesas starpniecību piespiests sūdzētāja prasījumu apmierināt tas, cita starpā, 

nozīmēja arī tā saukto „neslavā krišanu” (infamia – lat).
687

 Respektīvi, saskaņā ar seno 

romiešu priekšstatiem, personas neētiska rīcība, vismaz atsevišķas tās izpausmes, bija 

pelnījušas ne tikai dievu dusmas un sabiedrības nosodījumu. Ētisko normu pārkāpējam nācās 

rēķināties ar visai konkrētām sankcijām, kas nozīmēja galvenokārt dažādus tiesībspējas 

ierobežojumus.  

Minētajam nolūkam kalpoja neslavas (infamia – lat.) koncepcija – tiesību avotos 

atrodami nosacījumi , kas reglamentē ar tā laika sabiedrībā valdošo ētikas normu pārkāpšanu 

tieši saistītas situācijas. Situācijas kad romietis ne tikai vienkārši pārkāpa kādu likumu, bet 

nonāca pastiprinātā konfliktā ar sabiedrības priekšstatiem par to, kas ir labs un kas ir īpaši 

nevēlams. Šādās situācijās tika piemērotas specifiskas sankcijas – „neslavā krišana”. Turklāt 

nepieciešams uzsvērt, runa iet tieši par sankcijām sakarā ar ētisko principu pārkāpumiem – 

daudzas no minētajām situācijām bez tam bija sodāmas vai nu krimināltiesiskā kārtā, vai arī te 

paredzēta civiltiesiska atbildība (vairumā gadījumu), tomēr blakus tīri krimināltiesiskai 

sankcijai vai civiltiesiskai atbildībai, persona saņēma arī neslavas (infamia – lat.) ”zīmogu”. 

Tādējādi neētiskā, nosodāmā rīcība noveda ne tikai pie soda ciešanas vai kompensācijas 

samaksas pienākuma, bet arī pie reputācijas zaudēšanas un specifiskiem tiesību 

ierobežojumiem.  

Atzīšana par atbildīgo prasījumā no sabiedrības līguma bija viens no šādiem sliktas 

slavas gadījumiem.
688

 

Atsevišķās situācijās no krišanas neslavā varēja paglābt personas zvērests ar 

apliecinājumu, ka minētā persona, lūk, neko sliktu nav darījusi, jo zvērests līdz zināmai 

robežai pats varot kalpot kā nevainības pierādījums.
689

 Šāda nostāja visai labi raksturo 

romiešu morāli ētiskos priekšstatus, kas, kā savdabīga legāla tradīcija, ir nonākuši līdz pat 

mūsdienām, ar mūsu zv.advokātiem, zv.revidentiem u.tml. 

Jānorāda, ka arī pati doma par papildus sankcijas – specifisku tiesību ierobežojumu 

iespējamību, lietderību un nepieciešamību, transformēta mūsdienu, citu starpā, Latvijas 

tiesībās. Tādējādi piemēram, Latvijas Komerclikums runā par komercdarbības 
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ierobežojumiem fiziskai personai, kas nosakāmi ar: 1) kriminālprocesa ietvaros pieņemtu 

nolēmumu, ar kuru personai atņem tiesības veikt visu veidu vai noteikta veida komercdarbību; 

2) kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, ar 

kuru personai atņem tiesības ieņemt noteiktus amatus. (KoL 4.p.(4)) 

Kā vēl viens romiešu tiesību ietekmēts modernās juridiskās ētikas fundamentāls 

pamatprincips minams nosacījums, ka neviens nav uzskatāms par vainīgu, pirms nav tiesā 

notiesāts un attiecīgais spriedums nav stājies likumīgā spēkā. Arī neslavas gadījumā darbojās 

šāds pat princips. Persona nebija ar to apzīmogojama, pirms nebija taisīts notiesājošs 

spriedums lietā, sakarā ar kuru persona būtu pelnījusi neslavā krišanu – vai tā būtu zādzība
690

, 

laupīšana
691

 vai kāds cits pārkāpums. Turklat ja spriedumu pārsūdzēja – iesniedza apelāciju, 

bija jāsagaida galīgais tiesas lēmums attiecībā uz apsūdzētā vainu vai nevainīgumu. Ja 

apelācija izrādījās nesekmīga, par neslavā krišanas brīdi uzskatīja pirmās instances tiesas 

notiesājošā sprieduma pasludināšanu.
692

  

Mūsdienu krimināltiesībās augšminētais romiskais princips vairāk pazīstams ar 

apzīmējumu „Nevainīguma prezumcija” – neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, 

kāmēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā                   

kārtībā (sk. piem., KPL 19.p.(1)).  

Tāpat, arī Latvijas Republikas procesuālajā likumdošanā pieņemta romiešu iedibinātā 

prakse attiecībā uz nepieciešamību rēķināties ar vairāku tiesu instanču iespējamu izmantošanu 

no apsūdzētā/atbildētāja puses. Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma nosacījumiem, apelācijas 

sūdzības vai protesta iesniegšana aptur sprieduma stāšanos spēkā attiecībā uz visiem lietā 

apsūdzētajiem (KPL 554.p.(1)), kasācijas sūdzības vai protesta iesniegšana aptur nolēmuma 

(t.sk. sprieduma) stāšanos spēkā attiecībā uz visiem lietā apsūdzētajiem (KPL 577.p (1)). 

Respektīvi, pirmās instances tiesas spriedums stājas spēkā tad, kad izbeidzies termiņš tā 

pārsūdzēšanai apelācijas vai kasācijas kārtībā un spriedums nav pārsūdzēts. Apelācijas 

instances tiesas spriedums stājas spēkā tad, kad izbeidzies termiņš tā pārsūdzēšanai kasācijas 

kārtībā un spriedums nav pārsūdzēts. Ja kasācijas sūdzība vai protests ir iesniegts, spriedums 

stājas spēkā dienā, kad kasācijas instances tiesa ir izskatījusi lietu, ja tā spriedumu nav 

atcēlusi (KPL 632.p (1) – (2)). 

Līdzīgi, saskaņā ar Civilprocesa likumu, pirmās instances tiesas spriedums stājas 

likumīgā spēkā pēc tam, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai apelācijas kārtībā un sūdzība 

nav iesniegta. Ja apelācijas instances tiesa apelācijas sūdzību atstājusi bez izskatīšanas vai 

apelācijas tiesvedību izbeigusi, spriedums stājas spēkā no attiecīgā lēmuma pasludināšanas 
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brīža. (CPL 203.p. (1)). Apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā, kad 

beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai kasācijas kārtībā un kasācijas sūdzība nav iesniegta. Ja 

kasācijas sūdzība ir iesniegta, apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā 

vienlaikus ar Senāta rīcības sēdes lēmumu, ja ir atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību, vai 

kasācijas instances tiesas spriedumu, ja apelācijas instances tiesas spriedums nav atcelts vai 

spriedums vai tā daļa ir atcelta un pieteikums atstāts bez izskatīšanas vai tiesvedība izbeigta 

(CPL 434.p (1) – (2)) Kasācijas instances tiesas spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā tā 

pasludināšanas brīdī. (CPL 477.p.) 

Te gan jānorāda, ka atšķirībā no situācijas ar romiešu neslavu, būtisks ir nevis pirmās, 

bet pēdējās instances nolēmuma taisīšanas laiks. 

Jautājumā par jebkuru juridisku nospriešanu un notiesāšanu jebkurā lietā kur draudēja 

neslavā krišana, romiešu tiesībās darbojās vispārējs princips – neslavu iespējams piemērot 

tikai tādā lietā, kurā spriedumu taisījis valsts varas nozīmēts tiesnesis. Ja lēmumu bija 

pieņēmis pašu strīdīgo pušu izvēlēts šķīrējtiesnesis – arbitrs
693

, gadījums jebkurā situācijā 

nevarēja kalpot par pamatu neslavai.
694

 (Interesanti, ka arī saskaņā ar Latvijas Republikas 

Civilprocesa likuma normām, šķīrējtiesas process ir konfidenciāls – šķīrējtiesas sēdes ir 

slēgtas. Personas, kas nav procesa dalībnieki, var būt klāt šķīrējtiesas sēdē tikai ar pušu 

piekrišanu. Šķīrējtiesa ziņas par šķīrējtiesas procesu nesniedz trešajām personām un nepublicē 

(CPL 512.p.(1) – (2)) – vērojamas zināmas paralēles ar romisko tradīciju, iespējams runāt pat 

par savdabīgu mehānismu varbūtējās publicitātes – „neslavas” izslēgšanai.)  

No neslavas bija pasargāti prāvnieki, kas bija zaudējuši prāvu pret viņiem celtas 

pretprasības rezultātā.
695

 Respektīvi ja persona – prasītāja bija cēlusi pret atbildētāju tiešu 

prasību (actio directa – lat.) par nodarījumu, kas, cita starpā, paredzēja apzīmogošanu ar 

neslavu (piem. prasījumu no sabiedrības līguma) un atbildētājs savukārt cēlis pret prasītāju 

pretprasību (actio contraria – lat.) un beigu beigās prāvu uzvarējis, prasītājs tomēr bija no 

neslavas pasargāts. Jo pretprasību pamatā esot nevis strīds par labas ticības
696

 principu 

ievērošanu, bet gan tikai un vienīgi aprēķins, un rezultāts vienalga esot atkarīgs tikai no tiesas 

ieskata.
697

 (Minētā tiesība uz pretprasības celšanu kā romiskas izcelsmes legāla tradīcija 

saglabājusies arī moderno civilprocesuālo tiesību ietvaros. Tā piemēram, Latvijas Republikas 

Civilprocesa likums paredz atbildētāja tiesības līdz brīdim, kad lietas izskatīšana pēc būtības 

pabeigta, pirmās instances tiesā celt pret prasītāju pretprasību. Pretprasību ceļ atbilstoši 
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prasības celšanas vispārīgajiem noteikumiem un izskata kopā ar sākotnējo                                

prasību. (CPL 136.p.(1) – (2),(4))) 

Romiešu atbildētājam, arī prasījuma no sabiedrības līguma gadījumā, bija iespēja no 

neslavas izvairīties, ja puses panāca izlīgumu, jo pret viņu celtā sliktās slavas prasība izrietēja 

nevis no prasītāja tiesību pārkāpuma, bet gan no pušu savstarpējas vienošanās – līguma.
698

 

Respektīvi, persona bija iesūdzēta par savstarpēja līguma nepildīšanu un nevis par to, ka 

aizskārusi prasītāja tiesības (piem. to apzagusi, aplaupījusi vai nodarījusi miesas bojājumus), 

un prasītājs ar atbildētāju vienojās par kaut kāda veida kompromisu. Jo šādos gadījumos, 

atšķirībā no prāvām par tiesību parāpumiem, kompromiss neesot apkaunojošs.
699

 (Citu starpā, 

arī izlīguma institūts pārņemts mūsdienu civiltiesiskajā praksē un Latvijas Republikas 

Civillikumā tiek definēts kā līgums, ar kuru tā dalībnieki kādu apstrīdamu vai kā citādi 

apšaubāmu savstarpēju tiesisku attiecību, savstarpēji piekāpdamies, pārvērš par neapstrīdamu 

un neapšaubāmu. (CL 1881. p.) Izlīgumam ir vienāds spēks ar likumīgā spēkā nākušu tiesas 

spriedumu, un tādēļ izlīgumu nevar vienpusēji ne apstrīdēt, ne atcelt. (CL 1885.p) Saskaņā ar 

Civilprocesa likuma nosacījumiem, izlīgums, ar atsevišķiem izņēmumiem                             

(sk. CPL 226.p.(3)), pieļaujams jebkurā civiltiesiskā strīdā un var tikt noslēgts jebkurā 

procesa stadijā (CPL 226.p.(1) – (2)).)
700
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8. ROMIEŠU KORPORATĪVIE VEIDOJUMI -  

BIEDRĪBAS (UNIVERSITATIS),  

KOLĒĢIJAS UN KORPORĀCIJAS (COLLEGIIS ET CORPORIBUS)  

 

Romiešu korporatīvie veidojumi pastāvēja kā atsevišķi mākslīgi tiesību subjekti, kas 

darbojās kā autonomi juridiski pieņēmumi – neatkarīgi no fiziska cilvēka eksistences. To 

statuss lielā mērā tika noteikts analoģiski ar pašvaldību (municipium – lat.)
701

 juridisko 

situāciju, kas pašas bija korporatīvi veidojumi ar vietējās pārvaldes funkcijām.  

Ja personām tika atļauts veidot apvienības ar korporācijas, kolēģijas vai līdzīgas 

organizācijas nosaukumu, tām, līdzīgi kā pašvaldībām, bija dotas tiesības uz kopēju īpašumu, 

dārgumu lādi un savu pilnvaroto pārstāvi vai galvu (actorem sive syndicum – lat.)
702

 Tādējādi 

korporatīvajam veidojumam varēja piederēt savs autonoms, ar šo korporatīvo veidojumu 

dibinājušo fizisko personu eksistenci tieši nesaistīts īpašums: „ Tādas lietas kā teātri      

(theatra –lat.), sacensību arēnas (stadia – lat.) un līdzīgas...  pieder visai biedrībai kopā un 

nevis katram atsevišķi (universitatis sunt, non singulorum – lat.).”
703

 Savukārt korporācijas 

rīcībspēja tika realizēta ar tās pārstāvju starpniecību. 

Augšminētie romiešu tiesiskie principi likti mūsdienu Latvijas kapitālsabiedrību – 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību (SIA) un akciju sbiedrību (AS), legālās struktūras pamatā. 

Kapitālsabiedrība (SIA vai AS) ir juridiskā persona (KoL 135.p.(1)) ar savu autonomu no 

sabiedrības dalībnieku/akcionāru mantas nodalītu īpašumu (sk.piem.: KoL 151.p.(4);              

KoL 163.p.(4); KoL 182.p.(1),(2); KoL 301.p.(3); KoL 323.p.; KoL 328.p.;                              

KoL 372.p.(1) u.c.). Saskaņā ar Latvijas Civillikumu, juridiskas personas taisa tiesiskos 

darījumus caur saviem likumīgiem pārstāvjiem. (CL 1410.p.) Sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību gadījumā sabiedrību vada un pārstāv tās valde (KoL 221.p.(1)), kura sastāv no viena 

vai vairākiem locekļiem – rīcībspējīgām fizizkām personām ((KoL 221.p.(2),(3)). Līdzīgi arī 

akciju sabiedrību vada un pārstāv valde. (KoL 301.p.(1)) AS valdes sastāvā var būt viens vai 

vairāki valdes locekļi. Ja sabiedrības akcijas atrodas publiskā apgrozībā, minimālais valdes 

locekļu skaits ir trīs. Par valdes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā                                     

persona. (KoL 304.p.(1),(2)) 

Līdzīgi, piemērām, arī Latvijas Republikā pastāvošās biedrības – brīvprātīgas personu 

apvienības, kas nodibinātas lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas 
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rakstura (BNL 2.p.(1)), tiek atzītas par juridiskām personām (BNL 3.p.) ar tiesībām veikt 

saimniecisko darbību tām piederošu īpašumu izmantotošanai un uzturēšanai (BNL 7.p.(1)). 

Biedrību vada un pārstāv valde viena vai vairāku locekļu – rīcībspējīgu fizisku personu, 

sastāvā (BNL 42.p.(1),(2),(3)). 

Romiešu korporatīvais veidojums varēja uzstāties kā prasītājs un atbildētājs 

tiesā. Arī te tika piemērota tieša analoģija ar pašvaldību: „Līdzīgi, kā prētors
704

 ir devis 

tiesības celt prasījumu pašvaldības (municipum – lat.) vārdā, tāpat viņš ir domājis, ka būtu 

absolūti taisnīgi ar ediktu
705

 dot tiesības celt prasījumu pret to...”
706

  

Avotos atrodama vēl kāda norāde uz fiziskas personas un korporatīva veidojuma 

līdzvērtīgām procesuālajām tiesībām mantiska strīda gadījumā: “Ja tev un pašvaldībai ir 

kopējas intereses mantojumā, tiesvedību par īpašuma sadali varat ierosināt abi. Tas pats 
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 Edictum praetoris (lat.) bija likumpakārtots akts, kuru prētors (praetor (lat.), sk. 704. paskaidrojumu  

augstāk) izdeva balstoties uz viņam, kā vēlētai amatpersonai – maģistrātam (magistratus – lat.) piešķirtajām  

specifiskajām tiesībām –  ius edicendi (lat.) izdot obligātus noteikumus –  ediktus (edicta –  lat.). Uzsākot pildīt 

savu pilnvaru termiņu, prētors ar ediktiem it kā informēja pilsoņus, pie kādiem juridiskajiem principiem 

pieturēsies. (D 1.2.2.10) Prētori nebija tiesīgi atcelt kādas likumdošanas normas, bet varēja tās ar ediktiem 

piemērot konkrētās situācijas vajadzībām, kas strauji augošas un ekonomiski aktīvas sabiedrības apstākļos 

izrādījās visai veicinoši un noderīgi. Formāli attiecīgā prētora edikti bija spēkā tikai tik ilgi, kamēr viņš pildīja 

amata pienākumus – vienu gadu, tomēr parasti tos atzina arī nākamie prētori. Tādējādi prētoru edikti ar laiku 

sakrājās, izveidojot t.s. prētoru tiesību (ius praetorium – lat., ius honorarium – lat.) sistēmu. Ap 132. AD pēc 

imperatora Hadriāna iniciatīvas notika prētoru ediktu revīzija un kodifikācija, kuras rezultātā tapušais normu 

sakopojums pazīstams ar nosaukumu Edictum perpetuum Hadriani (lat.) – „Hadriāna pastāvīgais edikts”. Prētori 

nebija vienīgie maģistrāti ar ediktu (edicta magistratuum – lat). izdošanas tiesībām, tomēr privāttiesību jomā 

tieši viņu devums ir visnozīmīgākais. Ņemot vērā Romas lielvalsts un tās ekonomikas apmērus, pilsoņu 

kārtojamo darījumu apjomus un komplicētību, nācās rast risinājumus dažādām likumdošanā tieši 

nereglamentētām situācijām. Šim nolūkam tika iedibināti jauni tiesu prasījumi (actiones praetoriae – lat.), 

tādējādi nodrošinot tiesas aizsardzību bieži vien visai sarežģītos darījumos  iesaistītu  kontrahentu interesēm. 

Tāpat, tieši prētori būtiski reformēja romiešu mantošanas tiesības, pamatīgi attīstot kā testamentārās, tā 

likumiskās mantošanas tiesisko reglamentāciju u.c. Vairāk sk.: Watson, A. (1974) Law Making in the Later 

Roman Republic. Oxford, Oxford University Press. 
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 D 3.4.7 pr. Ulpianus libro decimo ad edictum. 
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norādāms arī attiecībā uz tiesvedību par robežu nodbināšanu un tiesvedību par lietus ūdeņu 

atvairīšanu no tavām telpām”
707

 

Tiesības uz tiesas aizsardzību bija realizējamas ar iepriekšminēto pārstāvju palīdzību. 

Turklāt tika uzsvērts, ka arī pašam pārstāvim ir prasījuma tiesības pret pārstāvamo 

korporatīvo subjektu, ja viņš taisījis tam par labu kādus izdevumus:„...Un es domāju, ka 

prasījuma tiesība piešķirama vietniekam (legato – lat.) pret pašvaldību, kurā viņš uzņēmies 

izdevumus skarā ar sabiedrisko lietu kārtošanu (negotium publicum – lat.).”
708

 

Šādas romiešu iedibinātas legālās tradīcijas turpina darboties, citu starpā, Latvijas 

Republikas procesuālajā, tai skaitā civilprocesuālajā, likumdošanā. Tādējādi Civilprocesa 

likumā tiek atzīta juridisko un fizisko personu vienlīdzīga civilprocesuālā tiesībspēja jeb spēja 

būt apveltītam ar civilprocesuālām tiesībām un pienākumiem. (CPL 71.p.(1),(2)) Arī 

civilprocesuālā rīcībspēja jeb spēja realizēt civilprocesuālās tiesības un izpildīt pienākumus ir 

gan pilngadīgām fiziskajām personām (tiktāl, ciktāl to nav ierobežojusi tiesa), gan 

juridiskajām personām (CPL 72.p.(1)), tai skaitā kapitālsabiedrībām (KoL 135.p.(1)) vai 

bedrībām (BNL 3.p.). Tāpat, saskaņā ar romisko tradīciju, juridisko personu lietas tiesā ved to 

amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī 

citi juridisko personu pilnvaroti pārstāvji. (CPL 82.p.(2)) 

Romiešu korporatīvo veidojumu saistības bija nodalītas no to biedru 

individuālajām – privātajām saistībām. Šeit faktiski varam runāt par mūsdienu 

korporatīvajā kultūrā plaši pazīstamā ierobežotās atbildības institūta aizsākumu – parāds par 

labu biedrībai, nebija parāds par labu tās atsevišķajiem biedriem, tāpat kā biedrības parāds 

nebija tās atsevišķo biedru parāds. (Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec 

quod debet universitas singuli debent – lat.)
709

 Biedri neatbildēja par biedrības saistībām, 

savukārt biedrība neatbildēja par biedru privātājām saistībām.   

 Latvijas Komerclikumā līdzīgi paredzēta sabiedrības atbildības norobežošana – 

kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība), kā korporatīvs 

veidojums, atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. (KoL 137.p.(1)) Savukārt 

dalībnieks/akcionārs neatbild par sabiedrības saistībām (KoL 137.p.(3)) un sabiedrība neatbild 

par dalībnieka/akcionāra saistībām (KoL 137.p.(2)). 

Arī mūsdienu Latvijas biedrībās, biedrība neatbild par biedra saistībām un biedrs 

neatbild par biedrības saistībām (BNL 4.p.(2)). Par saistībām atbild vienīgi pati                 

biedrība (BNL 4.p.(1)) – korporatīvs veidojums, juridiska persona (BNL 3.p). 
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 D 3.4.9 Pomponius libro 13. ad Sabinum. 
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 D 3.4.7 pr. Ulpianus libro decimo ad edictum.  
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 D 3.4.7.1 Ulpianus libro decimo ad edictum. 
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Saskaņā ar vispārējo principu, romiešu korporatīvā veidojuma radīšanai bija 

nepieciešami trīs biedri (Neratius Priscus tres facere existimat „collegium”, et hoc magis 

sequendum est (lat.) – „Neratius Priscus uzskata, ka trīs sastāda kolēģiju, un šim 

nosacījumam būtu jāseko.”) 
710

, tomēr pēc tam tas saglabāja savu autonomā tiesību 

subjekta statusu neatkarīgi no biedru skaita. Biedrība turpināja pastāvēt arī ar vienu 

atlikušu biedru: „Attiecībā uz dekurioniem
711

 vai citām biedrībām nav lielas nozīmes tam, vai 

biedrībā paliek visi biedri, vai tikai to daļa, vai visi biedri nomainās. Bet ja biedrībā paliek 

tikai viens biedrs, viņš var sūdzēt un tikt iesūdzēts (convenire et converini – lat.), jo visu 

tiesības ir sakritušas vienā un biedrības nosaukums paliek.”
712

 

Atbilsoši minētajiem principiem mūsdienu Latvijā kapitālsabiedrību (sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību) var dibināt viens vai vairāki dibinātāji.                       

(KoL 140.p.(2)) Tāpat sabiedrības dalībnieku/akcionāru personālais un skaitliskais sastāvs var 

pilnībā vai daļēji nomainīties – sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekam ir tiesības 

brīvi atsavināt sev piederošu daļu, ja vien likumā vai statūtos nav noteikts                           

citādi (KoL 188.p.(1)) un akciju sabiedrības akcionārs var brīvi atsavināt savas akcijas         

(KoL 238.p.(1)). Sabiedrība ir juridiskā persona (KoL 135.p.(1)), kas turpina pastāvēt arī pēc 

dalībnieku/akcionāru sastāva izmaiņām neatkarīgi no dalībnieku/akcionāru atlikušā skaita.       

(Dalībnieku/akcionāru ietekme sabiedrībā tiek noteikta nevis pēc dalībnieku/akcionāru 

skaita, bet gan atbilstoši tiem piederošajam daļu/akciju skaitam – katra SIA dalībniekam 

piederošā pilnībā apmaksātā daļa dod viņam vienu balsi dalībnieku sapulcē, ja statūtos nav 

noteikts citādi (KoL 211.p.(1)), katra minimālās nominālvērtības apmaksātā balsstiesīgā 

akcija dod AS akcionāram tiesības uz vienu balsi akcionāru sapulcē, akcionāram ir 

balsstiesības atbilstoši viņam piederošo balsstiesīgo akciju nominālvērtību                 

kopsummai (KoL 279.p.(1)).  
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 D 50.16.85  Marcellus libro primo digestorum. 
711

 Dekurioni (decuriones – lat.) bija pašvaldības sanāta (ordo decurionum – lat.) locekļi. Tika iecelti (ievēlēti) 

uz mūžu, parasti no bijušo pašvaldības amatpersonu – maģistrātu vidus. Atkarībā no konkrētās pašvaldības, 

dekurionus vai nu iecēla pašvaldības augstākās amatpersonas, vai nu ievēlēja – pilsoņi vai pašvaldības senāts 

pats. Kandidāta īpašuma vērtībai bija jāsastāda vismaz simts tūkstošus sestrēciju. Stājoties amatā nācās nomaksāt 

īpašu nodevu (summa honorarii – lat.).Vakantās vietas tika aizpildītas katrus piecus gadus. Izrādot 

pagodinājumu, par pašvaldības senāta locekļiem varēja iecelt personas, kuru pakalpojumi bija pašvaldībai īpaši 

nozīmīgi, kā arī galvaspilsētā Romā dzīvojošos „pašvaldības aizstāvjus” (patroni municipii – lat.). Dekurioni 

lēma par visiem pašvaldības interesēm nozīmīgākajiem jautājumiem, iecēla pašvaldības amatpersonas un 

darbojās kā apelācijas instance pašvaldības ierēdņu uzlikto sodu pārsūdzībai. Lēmumi tka pieņemti ar vienkāršu 

balsu vairākumu (>1/2), nozīmīgākos balsojumos – arī ar 2/3 vai ¾ balsu. Sākotnēji dekuriona amats tika 

uzskatīts par lielu pagodinājumu, tomēr vēlāk, sākot ar mūsu ēras 3.gs., pasliktinoties valsts ekonomiskajai 

situācijai un pieaugot imperatoru varas patvaļai, to sāka uztvert pat kā sodu – dekurioni (tagad saukti                       

„curiales” – lat.) bija personiski atbildīgi par pašvaldības iedzīvotāju maksājamo nodokļu nomaksu, bija spiesti 

maksāt dažādus pašvaldībai uzliktos sodus,  dekuriona statuss kļuva mantojams un pat to pēcnācēji nevarēja no 

dekuriona pienākumiem atbrīvoties utt. Sk: Berger, A. (1953/1991) Encyclopedic Dictionary of Roman Law. 

Philadelphia, The American Philosophical Society. Philadelphia, 426 – 427/ 612-613. Sk. arī: D50.2 tit.;               

D 50.3 tit.; D 50.16. 239.5; C 10.32 tit.; C 10.33 tit.; C 10.35 tit.  
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 D 3.4.7.2 Ulpianus libro decimo ad edictum. 



 

 

 

138 

Daļa dod SIA dalībniekam tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē, peļnas sadalē un 

sabiedrības mantas sadalē sabiedrības likvidācijas gadījumā, kā arī citas likumā un statūtos 

paredzētās tiesības. (KoL 186.p.(3)) Ldzīgi AS akcija ir vērtspapīrs, kas apliecina akcionāra 

līdzdalību sabiedrības pamatkapitālā un dod viņam tiesības atbilstoši attiecīgās akcijas 

kategorijai piedalīties sabiedrības pārvaldē, saņemt dividendi un sabiedrības likvidācijas 

gadījumā – likvidācijas kvotu. (KoL 226.p.(1)) Respektīvi, visas sabiedrības pamatkapitāla 

daļas/akcijas var piederēt, piemēram, tās vienīgajam dalībniekam/ akcionāram.) 

Dalība romiešu korporatīvajā veidojumā neabšaubāmi varēja kļūt par visai izdevīgu 

ekonomisko resursu ieguldīšanas un kapitālu apvienošanas variantu. Tomēr tiesības uz savu 

korporāciju tika uzskatītas par īpašu privilēģiju – ne visām personām bez izņēmuma bija 

atļauts veidot sabiedrības (societas – lat.), kolēģijas un līdzīgas organizācijas. 

Minētos jautājumus reglamentēja likumi, senāta lēmumi un princepu konstitūcijas 

(nam et legibus et senatus consultis et principalibus constitutionibus ea res coercetur – 

lat.)
713

. Šāda veida struktūras tika pieļautas tikai atsevišķos gadījumos, kā, piemēram, tiesības 

veidot korporācijas tika dotas tiem, kas kā biedri bija iesaistījušies valsts ieņēmumu – nodokļu 

iekasēšanā, vai apvienojušies kopīgā zelta, sudraba un sāls raktuvju izstrādē.  

Tāpat Romā pastāvēja noteiktas kolēģijas, kuru izveide bija apstiprināta ar senāta 

lēmumiem un princepu ediktiem, kā, piemēram, maiznieku un dažas citas, arī kuģu īpašnieku, 

kuras pastāvēja arī provincēs.
714

 

Ar saimnieku piekrišanu, vergi varēja tikt likumīgi uzņemti t.s. mazturīgo kolēģijās 

(collegio tenuiorum – lat.). Turklāt tika īpaši norādīts, ka šādu kolēģiju kuratori                

(curatores – lat.) nav tiesīgi uzņemt vergu mazturīgo kolēģijā bez saimnieka ziņas vai 

piekrišanas. Ja kuratori tomēr ko tādu darīja, viņi bija atbildīgi ar soda naudu simts aurei 

apmērā par katru nelikumīgi uzņemto vergu.
715
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 Ar terminu Likumi (leges – lat.) sākotnēji (Romas republikā) apzīmēja romiešu likumdevēju – tautas sapulču 

izdotās tiesību normas. Normas, kuras bija izdevuši t.s. komiciji (comitia (lat.)) – sapulces ar visas tautas 

(populus (lat.)), – kā patrīciešu (patricii (lat.)), tā plebeju (plebs (lat.)) piedalīšanos, dēvēja par                              

Lex (lat., „likums”). Normas, kuras izdeva plebeju sapulces bez patrīciešu piedalīšanās (concilia plebis (lat.)), 

sauca par Plebiscitum (lat., „plebiscīts”). Kā vienas, tā otras tika uzskatītas par pilvērtīgiem likumiem un saistīja 

visus pilsoņus. Nepieciešams uzsvērt, ka šie likumi bija obligāti kā atsevišķiem pilsoņiem, tā arī pašam 

likumdevējam un saglabāja savu spēku tik ilgi, kamēr likumdevējs – tautas sapulce, tos negrozīja vai neatcēla. 

Likumus pieņēma balsojot par autora (amatpersonas – konsula, prētora, plebeju tribūna) iesniegto likumprojektu. 

Ja balsojums bija labvēlīgs, likums tika nosaukts iesniedzēja vārdā (piem. Lex Fabia, Lex Aquilia utml.). 

Likumam parasti 3 daļas: priekšvārds – praescriptio (lat.) (sapulces nosaukums, sapulci vadošā maģistrāta vārds, 

datums), likuma teksts – rogatio(lat.), likuma neievērošanas sekas – sanctio (lat., „sankcija). Vēlāk, Romas 

impērijā, t.s. Domināta periodā (284.AD – 476.AD) ar terminu leges (lat.) tika apzīmētas arī imperatoru kā 

likumdevēju izdotās tiesību normas. Vairāk sk.: Watson, A. (1974) Law Making in the Later Roman Republic. 

Oxford, Oxford University Press.  Sk. arī : Gaius, inst. 1.3; I 1.2.4. 

     Par senāta lēmumiem (senatus consulta – lat.) sk. 724. paskaidrojumu 141. lpp., par konstitūcijām 

(constitutiones – lat.) sk. 29. paskaidrojumu 18. lpp. 
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 D 3.4.1 pr. Gaius libro tertio ad edictum provinciāle. 
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 D 47.22.3.2 Marcianus libro secundo iudiciorum publicorum. 
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Ar princepu mandātiem (mandates – lat.)
716

 no provinču pārvaldniekiem tika pieprasīts 

aizliegt militārpersonu kolēģiju veidošanu un nepieļaut, lai karavīri tādas veidotu karaspēka 

nometnēs.  

Tomēr trūcīgākiem karavīriem bija atļauts katru mēnesi ieguldīt savu algu kopējā 

fondā. Gan nodrošinot, lai viņi minētajā laika periodā sapulcētos tikai vienreiz – aiz bažām, ka 

izmantojot šāda veida ieganstu, karavīri tomēr varētu izveidot nelikumīgu kolēģiju, kas, 

saskaņā ar imperatora Severus (Lucius Septimius Severus, 145. – 211.AD) reskriptu
717

 

(Severus rescripsit – lat.), nebija pieļaujams ne tikai pašā Romas pilsētā (in urbe – lat.), bet arī 

Itālijā un provincēs.
718

 

Nebija aizliegta pulcēšanās reliģiskiem nolūkiem (religionis causa – lat.), ja vien šādi 

rīkojoties netika pastrādātas darbības, kas nonāca pretrunā ar senāta lēmumiem (contra 

senatus consultum – lat.) par nelikumīgu kolēģiju aizliegumu.
719

 

Romieši bija tiesīgi piederēt kolēģijām, kuras grieķi esot dēvējuši par hetaireian. Šajā 

gadījumā viņiem bija likumīgi atļauts savā starpā slēgt tādus līgumus, kādus vien paši vēlējās, 

ar noteikumu, ka netika darīts nekas tāds ar ko būtu parkāptas publiskās tiesības. 

Minētais likums esot pārņemts no Solona likumiem
720

 (ex lege Solonis –lat.) un 

skanējis aptuveni sekojoši: ”ja ciematnieki (pagus – lat.), vai pilsētnieki (curiales – lat.), vai 
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 Mandata principum (lat.) bija imperatora izdoti juriska un administratīva rakstura noteikumi vai vispārējas 

instrukcijas impērijas augstākajiem ierēdņiem. Tika adresēti galvenokārt provinču pārvaldniekiem –

piemērošanai oficiālo pienākumu izpildē. Cita starpā, varēja saturēt arī civiltiesisko normu izskaidrojumus. Ja 

mandāta saturs ietekmēja zemāka ranga ierēdņus vai visus provinces iedzīvotājus, tas tika izziņots ar attiecīgu 

provinces pārvaldnieka ediktu (edicta – lat.). Formāli bija saistošs tikai provincei, kurai adresēts.                                 

Sk: Finkelstein, M.I. (1934) Mandata Principum./The Legal History Review, Volume 13, Issue 2, 150 – 169, 

tiešsaiste: http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/157181932x00102, skatīts/ iegādāts 

15.01.2012. Sk. arī: C 1.15 tit. 
717

 Reskripts (rescriptum – lat.) bija imperatora parakstīta oficiāla vēstule ar atbildi uz privātpersonas vai 

amatpersonas juridisku jautājumu. Sk.arī 29. paskaidrojumu 18. lpp. 
718

 D 47.22.1pr. Marcianus libro tertio institutionum. 
719

 D 47.22.1.1 Marcianus libro tertio institutionum. 
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 Šeit (D 47.22.4) atrodama Gaja norāde uz attiecīgās XII tabulu likumu (leges duodecim tabularum – lat.) 

normas neapšaubāmi grieķisko izcelsmi. Vai konkrētais nosacījums tieši saistāms ar seno Atēnu valstsvīra 

Solona (ap 638 p.K. – 558.p.K.)  6. gs. p.K. sākumā (ap 594./593. p.K.) realizēto reformu rezultātā tapušajiem 

tiesību aktiem – t.s. Solona likumiem, absolūti droši apgalvot, acīmredzot nav iespējams, ņemot vērā sengrieķu 

paradumu piedēvēt Solonam arī dažādus vēlākos laikos tapušus tiesību pieminekļus. Sk.: MacDowell, D. M. 

(1978) The law in classical Athens. (Aspects of Greek and Roman life). Cornell University Press, 41 – 50. 

Atsevišķus seno autoru fragmentus (tulkojums angļu val., ar komentāriem) ar norādēm uz Solona reformām un 

likumiem sk: Dillon, M., Garland, L. (2010) Ancient Greece. Social and Historical Documents from Archaic 

Times to the Death of Alexander the Great. Routledge, 301 – 318. 

     (XII tabulu likumi (leges duodecim tabularum – lat.) ir pirmā zināmā romiešu tiesību normu kodifikācija. 

Saskaņā ar tradīciju, var tikt uzskatīti par visu klasisko romiešu tiesību attīstības pirmssākumu. Likumu tapšanu 

pieņemts datēt ar 451. – 450/449.p.K., kad pēc „tautas masu” (multitudo – lat.) – Romas plebeju (plebs – lat.), 

pieprasījuma, īpaši izveidota desmit vīru komisija (decemviri legibus scribudis – lat.) veikusi līdz tam dažādi 

interpretēto un brīžiem pat ļaunprātīgi tulkoto paražu tiesību normu apkopošanu un publicēšanu visu zināšanai            

(likumu tapšanas procesā decemvīri tiešām esot iepazinušies ar Grieķijas (Atēnu u.c.) vai vismaz Itālijas grieķu 

pilsētu tiesībām). Likumi esot iegravēti vara plāksnēs un izlikti vispārējai apskatei. Sastāvējuši no 12 daļām – 

tabulām (tabulae – lat.). Oriģinālā veidā vai kā pilnīgs vienots noraksts līdz mūsdienām nav saglabājušies. Daļēji 

rekonstruēti pēc vēlāku laiku romiešu autoru darbos atrodamajiem daudzajiem fragmentiem un komentāriem. 

Satur procesuālo, privāto, sodu, kā arī sakrālo tiesību normas. Vairāk sk: Bruns, C.G. (ed.) (1909) FONTES 

http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/157181932x00102
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tie, kas apvienojušies, lai kopīgi upurētu, vai jūrnieki, vai kapu apvienības dalībnieki (sepulcri 

communione iunici – lat.), vai tādi, kas apvienojušies lai kopā dzīvotu, noslēgtu vai ir 

noslēguši savstarpēju līgumu, tas par ko viņi vienojušies būs spēkā, ja vien valsts likumi to 

neaizliedz.”
721

 

Pastāvēja ierobežojumi attiecībā uz vienlaicīgu dalību vairākos korporatīvos 

veidojumos – bija nelikumīgi pievienoties vairāk kā vienai ar likumu atļautai kolēģijai. Ja 

kāds kļuva par divu kolēģiju locekli, viņam bija jāizvēlas viena, kurai piederēt. Savukārt no 

kolēģijas, kuru atstāja, varēja saņemt visu, kas no kopējās mantas pienācās.
722

 

Neapšaubāmi, mūsdienu Rietumu, tai skaitā Latvijas, tiesiskajai kultūrai raksturīga 

drīzāk pretēja pieeja – demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanas nolūkā, 

piemēram, biedrību darbība un ilgtermiņa attīstība tiek nevis strikti ierobežota, bet gan 

vissnotaļ veicināta un atbalstīta. (BNL 1.p.(1)) Līdzīgi garantētas personu tiesības nodarboties 

ar saimniecisko darbību, tai skaitā komercdarbību, un tiesības veidot specifiskas juridiski 

organizatoriskas struktūras – komersantus, tostarp kapitālsabiedrības (sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības (KoL 134.p.(2))), minētās darbības realizēšanai. 

(KoL 1.p.(1),(2),(3)).  

Tomēr indivīda un sabiedrības interešu aizstāvības un savstarpējas sabalansēšanas 

vārdā, kā arī vispārējās lietderības labad, vienlaicīgi tiek atzīta nepieciešamība arī pēc, 

piemēram, biedrību darbības pamatprincipu, organizātoriskās struktūras u.tml. likumiskās 

reglamentācijas (BNL 1.p.(2)) vai vajadzība pēc likmdevēja nodrošināta komercdarbības 

tiesiskā regulējuma (KoL 3.p.), kā arī vajadzība pēc biedrības vai kapitālsabiedrības 

reģistrācijas īpašā reģistrā (BNL 3.p.; KoL 1.p.(1) ; KoL 6.p. u.c.), nepieciešamība pēc īpašas 

atļaujas (licences) saņemšanas atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai (KoL 4.p.(3)), 

specifisku komercdarbības ierobežojumu un aizliegumu likumiskas un likumpamatotas 

noteikšanas (sk. KoL 4.p.; KoL 4
1
.p.; KoL 4

2
.p.) u.c.  

Tādējādi arī šeit varam runāt par zināmu netiešu romiešu tiesiskās kultūras idejisko 

ietekmi. 

Sankcijas par nelikumīgas kolēģijas veidošanu bija visai bargas – jebkuram 

romietim, kurš kļuva par nelikumīgas kolēģijas locekli, pienācās tāds pats sods, kā tiem, kuri 

tika apsūdzēti sabiedrisku vietu vai tempļu sagrābšanā ar bruņotu vīru spēku.
723

 

Ja kolēģijas atzina par nelikumīgām, tās bija atlaižamas saskaņā ar mandātu, 

konstitūciju un senāta lēmumu nosacījumiem (mandatis et constitutionibus et senatus 

                                                                                                                                                         
IURIS ROMANI ANTIQUI, TUBINGAE, MCMIX, 15–40, tiešsaiste: 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/fontesIurisRomaniT1.pdf  , 33 – 58, skatīts 31.07.2014.).     
721

 D 47.22.4 Gaius libro quarto ad legem duodecim tabularum.  
722

 D 47.22.1.2 Marcianus libro tertio institutionum. 
723

 D 47.22.2 Ulpianus libro sexto de officio proconsulis. 

http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/fontesIurisRomaniT1.pdf
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consultis dissolvuntur – lat.)
724

. Pēc atlaišanas bijušie locekļi tomēr varēja savstarpēji sadalīt 

kopīgi piederējušo naudu vai mantu, ja tāda vispār bija.
725

 

                                                 
724

 Par mandata principum (lat.) sk. 716. paskaidrojumu 139. lpp., par konstitūcijām (constitutiones – lat.) sk. 

29. paskaidrojumu 18. lpp. Senāta lēmums (senatus consultum – lat.) bija Romas senāta (senatus – lat., sk. 

zemāk) izdots akts ar visai specifisku tiesisko statusu. Saskaņā ar tradīciju, senatus consultum (lat.) tika izdots 

kā atbilde uz augstāko maģistrātu (amatpersonu), piem. konsulu (sk. 52. paskaidrojumu 23. lpp.) vai prētoru (sk. 

704. paskaidrojumu 135. lpp.), vēlāk – impērijas ierēdņu, lūgumu pēc padoma (senatum consulere – lat.). 

Attiecīgā amatpersona vai ierēdnis informēja senātu par lietas būtību (verba facere – lat.) un tad lūdza senatorus 

paust savu viedokli. Strikti juridiski, Romas republikā šāds viedoklis tiešām tika saprasts kā tiesiski nesaistošs 

padoms amatpersonai, kura gan parasti tam piekrita un ņēma vērā izpildot savus amata pienākumus. Ja 

amatpersona vēlējās senatoru viedokli padarīt juridiski saistošāku, tā varēja to ietvert savā ediktā (sk. 308. 

paskaidrojumu 68. lpp. un 705. paskaidrojumu 135. lpp.). Ja senatus consultum (lat.) nonāca pretrunā ar kādu 

tautas sapulces pieņemto likumu (lex – lat., sk. 713. paskaidrojumu 138. lpp.), likums prevalēja, tomēr ar 

senatus consultum (lat.) bija iespējams likumus interpretēt. Vēlāk, Romas impērijā, ap mūsu ēras II.gs. vidu 

(agrās impērijas – t.s. Principāta periodā (27.g. p.K – 284.AD)), senatus consultum (lat.) jau bija kļuvis par 

obligāti izpildāmu un juridiski saistošu likumpakārtotu aktu – legis vice (lat.) (sk.:Gaius, inst  1.4). Norāde uz 

senāta tiesībām izdot juridiski saistošus aktus atrodama arī Justiniāna kodifikācijā (sk.:D 1.3.9.). Tādējādi 

Principāta sākumposmā senāts kā tiesību normu radītājs aizstāja tautas sapulces. Savukārt Principāta beigu 

posmā gan pats senāts, gan  senatus consultum (lat.) kļuva par imperatoru iedibinātā likumdošanas mehānisma 

sastāvdaļu (par oratio principis (lat.) sk. 179. paskaidrojumu 49. lpp.). Attiecīgā senatus consultum (lat.) 

nosaukums parasti saturēja to iniciējušā maģistrāta vai ierēdņa vārdu. Sk: Berger, A. (1953/1991) Encyclopedic 

Dictionary of Roman Law. Philadelphia, The American Philosophical Society, 696 . Sk arī : D 1.3 tit. 

     (Senāts (senatus – lat.) bija viena no Romas pārvaldes institūcijām. Nosaukums cēlies no vārda senex (lat.) – 

„vecs vīrs”. Senatus (lat.) – „vecāko” jeb „vecajo padome”. Sastāvēja no senatoriem – senatores (lat.), sauktiem 

arī par „tēviem” – patres (lat.). Sākotnēji senatoru sastāvs komplektējās no Romas pirmiedzīvotāju ģinšu 

vecākajiem (ģintīs (gens – lat.) apvienojās romiešu ģimenes (familiae – lat.) ar kopēju izcelsmi un vecāko – 

„tēvu”(pater – lat.)). Vēlāk, (līdz t.s. LEX OVINIA (lat., 318. – 312. p.K.) pieņemšanai) ar senāta papildināšanu 

nodarbojās konsuli (sk. 52. paskaidrojumu 23. lpp.), izraugoties senatorus no bijušo augstāko maģistrātu (bijušo 

konsulu, prētoru u.c. Romas vēlēto amatpersonu) vidus. Pēc LEX OVINIA pieņemšanas augstākie maģistrāti pēc 

termiņa nokalpošanas automātiski varēja pretendēt uz vietu senātā. Ar viņu kandidatūru atbilstības novērtēšanu 

nodarbojās cenzori (censores (lat.), sk. 52. paskaidrojumu 23. lpp). Senatoriem bija jābūt vīriešiem, 

brīvdzimušiem Romas pilsoņiem, dzimušiem no brīvdzimuša nevis brīvlaista (sk. 20. paskaidrojumu 16. lpp.) 

tēva, senatori nedrīkstēja būt krituši neslavā (infamia (lat.), sk. 130. – 133. lpp., kā arī D 3.2 tit.), nodarbojušies 

ar nicināmām profesijām (piem. aktiera, sk. D.3.2.2.5) vai bankrotējuši. Pastāvēja arī minimālā vecuma 

ierobežojumi (25.g.) u.c. Republikas pirmssākumos (509. p.K) senatoru kopējais skaits bija 300, vēlāk 600, 900, 

tad atkal 600 (pēc 27. p.K., impērijas laikā). Senāta pienākumi un pilnvaras mainījās atkarībā no konkrētā Romas 

valsts attīstības posma. T.s. Ķēniņu laikmetā (753.p.K. – 509.p.K.) senāts bija ķēniņa (rex – lat.) padomdevējs, 

veica atsevišķas izpildvaras funkcijas, kā arī kopā ar Romas tautas sapulcēm piedalījās ķēniņa (rex – lat.) 

ievēlēšanā – pēc iepriekšējā ķēniņa nāves, iecēla pagaidu „starpvaldnieku” – interrex (lat.) (interregnum (lat.) – 

„starpvaldības” periods), kurš piedāvāja senātam nākamā ķēniņa kandidatūru. Ja senāts to apstiprināja, 

kandidatūra tika virzīta ievēlēšanai tautas sapulcē. Ja tauta jauno ķēniņu ievēlēja, senāts vēlreiz apstiprināja viņa 

pilnvaras. Romas republikā (509 p.K. – 27.p.K.), senāts izdeva senatus consultum (lat., sk. augstāk), ar kuru 

palīdzību faktiski kontrolēja un virzīja augstāko maģistrātu rīcību. Tāpat, senāts kontrolēja valsts finanses – lēma 

par valsts kases fondu izmantošanu, izvēlējās un nozīmēja provinču pārvaldniekus – no bijušo maģistrātu vidus, 

noteica valsts ārpolitiku u.c. Romas impērijā (pēc 27.p.K.) senatus consultum (lat., sk. augstāk) ieguva 

likumpakārtota akta (legis vice – lat.) statusu un senāts sākotnēji (agrās impērijas – t.s. Principāta periodā (27.g. 

p.K – 284.AD), kļuva par īstu likumdošanas institūciju, tādējādi aizstājot tautas sapulces. Vēlāk, imperatoru 

varai pakāpeniski pieaugot, senāta likumdošanas funkcijas kļuva tīri formālas (par oratio principis (lat.) sk. 179. 

paskaidrojumu 49. lpp.), līdz pavisam izbeidzās. Bez tam senātam tika nodotas iepriekš tautas sapulču realizētās 

tiesības attiecībā uz krimināllietu iztiesāšanu – senāts realizēja tiesas funkcijas, ar konsulu kā tiesas 

priekšsēdētāju un senatoriem kā tiesnešu kolēģiju. Tāpat no tautas sapulcēm tika pārņemtas maģistrātu 

(amatpersonu) ievēlēšanas tiesības. Gan tīri formāli – ievēlētajai kandidatūrai bija nepieciešams imperatora 

akcepts un pašas maģistratūras bija kļuvušas par goda amatiem bez nozīmīgas varas. Tā tagad koncentrējās 

imperatora ierēdņu rokās. Senāts vēleja arī imperatoru, tomēr parasti sava pēcteča kandidatūru nosauca 

imperators pats vai armija (ja imperatoru maiņa notika, piem., militāra apvērsuma rezultātā) un senatoru 

balsojums bija vairāk formalitāte. T.s. Domināta periodā (284.AD – 476.AD) senāta loma lielvalsts pārvaldē 

kļuva pavisam maznozīmīga un tas pārvērtās par vairāk municipāla līmeņa instititūciju. Senāts varēja noteikt 

kārtību attiecībā uz sabiedriskajiem pasākumiem Romas pilsētā, lemt jautājumus par pašu senatoru statusu, 

ievēlēt atsevišķus imperatora akceptētus maģistrātus bez faktiskas varas funkcijām utt. Ar imperatora pekrišanu, 
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Tika īpaši uzsvērts, ka kopumā ņemot, ja vien kolēģija vai cita līdzīga struktūra 

nesanāk saskaņā ar Senāta vai imperatora lēmumu, šāda sanākšana ir nelikumīga, jo atrodas 

pretrunā ar Senāta lēmumu, mandātu un konstitūciju noteikmiem.
726

 

Jāpiezīmē, ka pati ideja par valsts varas tiesībām likuma ietvaros un likumā paredzētā 

kārtībā rīkoties pret tiesiskumu apdraudošām juridiskām personām nav sveša arī mūsdienu 

demokrātisko valstu likumdevējiem. Tā, piemēram, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības 

darbību var izbeigt pamatojoties uz tiesas nolēmumu, ja šī darbība ir pretrunā ar Satversmi, 

likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem. (BNL 57.p.(1)1)) 

Latvijas Krimināllikumā ietvertas normas par tiesas vai likumā paredzētajos 

gadījumos prokurora tiesībām piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus attiecībā uz privāto 

tiesību juridiskajām personām, tai skaitā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām un 

personālsabiedrībām. Piespiedu ietekmēšanas līdzekļi piemērojami gadījumos, kad pastrādāts 

noziedzīgs nodarījums un tas izdarīts juridiskās personas interesēs, šīs personas labā vai tās 

nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā. Noziedzīgā nodarījuma tehniskā izdarītāja 

šādā gadījumā ir fiziskā persona, rīkodamās individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas 

koleģiālās institūcijas loceklis: 1) balstoties uz tiesībām pārstāvēt juridisko personu vai 

darboties tās uzdevumā; 2) balstoties uz tiesībām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā; 

3) īstenodama kontroli juridiskās personas ietvaros. (KL 70.
1
p.)  

Starp Krimināllikumā paredzētajiem juridiskajām personām piemērojamajiem 

piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem atrodama arī juridiskās personas likvidācija                       

(KL 70.
2
p. (1)1))  –  juridiskās personas darbības piespiedu izbeigšana (KL 70.

3
p. (1)). 

Turklāt atšķirībā no augstāk minētās romiešu prakses, likvidējot juridisko personu, visa tās 

īpašumā esošā manta bez atlīdzības atsavināma valsts īpašumā. (KL 70.
3
p. (3))  

Juridiskā persona likvidējama tikai tajos gadījumos, ja tā īpaši izveidota noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanai vai ja ir izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums. (KL 70.
3
p. (2))  

(Latvijas Krimināllikuma izpratnē smags noziegums ir tīšs noziedzīgs nodarījums, par 

kura pastrādāšanu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par trim gadiem, bet ne 

ilgāku par astoņiem gadiem (KL 7.p.(4)). (Piemēram, apvienošanās organizācijā ar mērķi gāzt 

Latvijas Republikas valsts varu vai likvidēt valstisko neatkarību, vai graut teritoriālo 

vienotību – soda, citu starpā, ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem. (KL 80.
1
p.)) 

Tāpat smags noziegums ir aiz neuzmanības izdarīts noziedzīgs nodarījums, par kura 

pastrādāšanu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par astoņiem gadiem. (KL 7.p.(4))  

                                                                                                                                                         
senātam varēja uzticēt iztiesāšanu krimināllietās par valsts nodevību u.c. Vairāk sk.: Abbot, F. F. (1901/2001)             

A History and Description of Roman Political Institutions. Eliborn Clasics.  
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 D 47.22.3 pr. Marcianus libro secundo iudiciorum publicorum. 
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 D 47.22.3.1 Marcianus libro secundo iudiciorum publicorum. 
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Sevišķi smags noziegums ir tīšs noziedzīgs nodarījums, par kura pastrādāšanu 

paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par astoņiem gadiem, vai mūža ieslodzījums. 

(KL 7.p.(5))  (Piemēram, personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai – soda, citu 

starpā, ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem. (KL 88.
3
p.)) 

Attiecībā uz romiešu korporatīvo veidojumu pārvaldīšanas un pārstāvēšanas 

kārtību tika norādīts, ka ja personām ir atļauts veidot apvienības ar korporācijas, kolēģijas vai 

līdzīgas organizācijas nosaukumu, tām ir dotas tiesības uz savu pilnvaroto pārstāvi vai galvu 

(actorem sive syndicum – lat.), un lai ko arī viņš nebūtu uzņēmies un darījis, pieņemams, ka to 

uzņēmušies un darījuši visi.
727

  

Tāpat tika uzsvērts, ka ja pašvaldības iedzīvotāji vai biedrības dalībnieki (municipes 

vel aliqua universitas – lat.) ieceļ pārstāvi savu juridisko lietu kārtošanai, nevar teikt, ka 

minētais pārstāvis būtu uzskatāms par tādu, kuru iecēlušas atsevišķas personas. Jo viņš 

uzstājas visas kopienas vai biedrības, nevis atsevišķu iedzīvotāju vai biedru, vārdā.
728

 

Šāds pat princips likts mūsdienu Latvijas kapitālsabiedrību (sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību un akciju sabiedrību (KoL 134.p.(2))) valžu darbības pamatā. Valde ir sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību. (KoL 221.p.(1)) 

Sabiedrības dalībnieki – dalībnieku sapulce ar savu lēmumu ievēlē valdes locekļus.                    

(KoL 224.p.(1)) Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. (KoL 223.p.(1)) Valdes 

pārstāvības tiesības attiecībā uz trešajām personām nevar ierobežot. (KoL 223.p.(3)) Arī 

akciju sabiedrības gadījumā sabiedrību pārstāv valde, kas vada un pārzina sabiedrības lietas, 

kā arī pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem. (KoL 301.p.(1),(2),(3)) Tāpat 

kā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, visiem akciju sabiedrības valdes locekļiem ir 

pārstāvības tiesības (KoL 303.p.(1)), kuras nav ierobežojamas attiecībā pret trešajām 

personām (KoL 303.p.(3)).  

Romiešu korporatīvā veidojuma pilnvarotais pārstāvis (actor – lat.) varēja tikt iecelts 

arī kādu konkrētu uzdevumu veikšanai – darbu izziņošanai, nolūkam iesaistīties stipulācijās
729

 

(t.i. līgumu noslēgšanai), draudoša kaitējuma novēršanai vai lēmuma izpildīšanai (iudicatum 

solvi – lat.).
730

 

Analoģiski, mūsdienu Latvijas biedrības savos statūtos var noteikt, ka papildus valdei 

izveidojama cita institūcija atsevišķu darbību veikšanai ar statūtos noteiktu iecelšanas 

(ievēlēšanas) kārtību un kompetenci. (BNL 48.p.) 
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 D 3.4.1.1 Gaius libro tertio ad edictum provinciale. 
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 D 3.4.2 Ulpianus libro octavo ad edictum. 
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 Par stipulāciju (verbālkontraktu) sk. 210. paskaidrojumu 54. lpp. 
730

 D 3.4.10 Paulus libro primo manualium. 
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No avotiem noprotams, ka romiešu biedrībās bijuši arī parasti lietveži (procurator – 

lat.) ar saviem specifiskiem pienākumiem, un pilnvarotie pārstāvji (actor – lat.) minētos 

pienākumus atsevišķos gadījumos izpildījuši. Tāpat zināms, ka pilnvarotā pārstāvja (actor – 

lat.) pilnvaras varēja atsaukt aiz tāda paša iemesla, kā parasta lietveža (procurator – lat.) 

pilnvaras. 
731

  

Ja korporatīvajam veidojumam nebija neviena, kas pārstāv tā intereses, valsts vara bija 

tiesīga pārņemt valdījumā tā īpašumu un, ja pēc attiecīga brīdinājuma saņemšanas, dalībnieki 

neveica pasākumus savai aizstāvībai, īpašumu pārdot. Tika pieņemts, ka pārstāvja vai galvas 

nav (non esse actorem vel syndicum – lat.) tad, ja viņš ir prombūtnē vai slimības aizkavēts, vai 

kā citādi nav spējīgs rīkoties.
732

 Ja kāds svešinieks uzstājās lai biedrību (universitatem – lat.) 

aizstāvētu, viņš varēja to darīt, līdzīgi kā privātu fizisku personu aizstāvības gadījumos, jo 

šādā veidā tiekot uzlabots biedrības stāvoklis.
733

   

Ja korporatīvo veidojumu (civitates – lat.) neaizstāvēja tie, kuri veda tā lietas, un 

nepastāvēja kopējs īpašums, kuru varētu iegūt valdījumā, pietiesātie maksājumi bija veicami 

par labu tiem, kas uzsākuši prāvu par korporācijai pienākošos parādu atgūšanu.
734

  

Attiecībā uz pārstāvības kārtību tiesas prāvas gadījumā, tika piemērots nosacījums, ka 

nevienam nav atļauts uzsākt prāvu korporatīva veidojuma vai pašvaldības senāta – kūrijas 

(civitatis vel curiae – lat.) vārdā, kā vienīgi tam, kas ir ar likumu uz to pilnvarots, vai, kur 

attiecīga likuma nav, pilnvarots ar balsojumu, klātesot divām trešdaļām vai vairāk nekā divām 

trešdaļām no visiem balstiesīgajiem.
735

 Ja balsotāji bija dekurioni
736

, kas izvēlējās pārstāvi no 

sava vidus, arī pats pārstāvis bija pieskaitāms iepriekšminētajam divu trešdaļu kvorumam.
737

   

Pie nodoto balsu skaitīšanas, neskatoties uz romiešu patriarhālās ģimenes īpatnībām ar 

tās tēva varas institūtu un ģimenes locekļu atkarīgo statusu
738

, tēva balss tomēr varēja tikt 

ieskaitīta par labu dēlam un dēla par – labu tēvam.
739

 

Arī citu kāda varā esošo personu
740

 balsis bija skaitāmas tādā pat veidā – jo katra 

persona nodeva savu balsi kā dekurions (quasi decurio – lat.), nevis kā mājsaimniecībai 

piederīgais (non quasi domestica persona – lat.). 
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Šis pats noteikums bija ievērojams arī tad, ja tika nodotas balsis par kandidātu uz 

amatu – ja vien kāds pašvaldības likums (lex municipii – lat.) vai nostiprinājusies paraža to 

neaizliedza.
741

 

Te jāpiezīmē, ka romiskā ideja par kvorumu jeb nepieciešamību pēc kolektīvas 

institūcijas dalībnieku pienācīgas skaitliskās pārstāvības šīs institūcijas leģitīma lēmuma 

pieņemšanai, gadsimtu gaitā kļuvusi par vienu no tiesiskās kultūras būtiskām sastāvdaļām. Tā 

Latvijas Biedrību un nodibinājumu likums paredz, ka biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā 

piedalās vairāk nekā puse no biedriem, ja statūtos nav noteikts citādi. Attiecībā uz grozījumu 

izdarīšanu statūtos sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem, ja 

statūtos nav noteikts lielāks kvorums. (BNL 37.p.(1)) Saskaņā ar Komerclikumu, sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību dalībneku sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā 

pārstāv vairāk par pusi no balsstiesīgā pamatkapitāla, ja statūti neparedz lielāku pārstāvības 

normu. (KoL 212.p.(1)) Arī akciju sabiedrības gadījumā paredzētas akcionāru tiesības 

sabiedrības statūtos noteikt pārstāvības normu, kas kalpotu par akcionāru sapulces 

leģitimitātes priekšnosacījumu – akcionāru sapulce tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no 

tajā pārstāvētā pamatkapitāla, ja statūtos nav noteikta pārstāvības norma. (KoL 275.p.) 

Romiešu korporatīvā veidojuma pārstāvja iecelšanu varēja uzticēt attiecīgi 

pilnvarotām pārstāvības institūcijām: „Ja dekurioni ir nolēmuši, ka tiesas prāva būtu jāuzsāk 

pārstāvim, kuru izraudzījušies duumvīri
742

 (duumviri elegerint – lat.), uzskatāms, ka viņu 

ievēlējis viss kopums, un  tādējādi viņš var rīkoties. Jo ir maza atšķirība, vai viņu izvēlas viss 

kopums, vai kāds, kuram ir pilnvaras to darīt.”
743

  

Interesanti, ka pārstāvi tiesas prāvai varēja iecelt tikai attiecībā uz katru konkrēto tiesu 

lietu – universāls, visaptverošs pilnvarojums netika pieļauts: „...Bet ja viņi ir nolēmuši tā, ka 

vienmēr, kad vien pretrunas izceļas, Ticijs (Titius – lat.) būs pilnvarots ierosināt attiecībā uz 

tām prasību, šim lēmumam nebūs nekādas nozīmes (decretum nullius momenti esse – lat.), jo 

nevar būt spēkā, ka tiek piešķirtas tiesības celt prasību lietā, par kuru pretrunas vēl nemaz 

nepastāv...”
744

 Izņēmums bija vienīgi korporatīvo veidojumu likumiskie pārstāvji – 

amatpersonas, kuras jebkurā lietā varēja realizēt pārstāvību bez atsevišķa pilnvarojuma: 
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”...Pašlaik tomēr, saskaņā ar dažādu apvidu paražām, visās šāda veida lietās parasti piedalās 

galvas (syndic – lat.).”
745

 (Kā jau iepriekš minēts, saskaņā ar romiešu iedibināto tradīciju, arī 

mūsdienu Latvijas civilprocesa ietvaros juridisko personu lietas tiesā ved to amatpersonas, kas 

darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī citi juridisko 

personu pilnvaroti pārstāvji (CPL 82.p.(2))) 

 Tā pati institūcija, kas bija pārstāvja pilnvaras piešķīrusi, varēja tās arī atsaukt: 

” Ja pilnvarotais pārstāvis (actor – lat.) ir iecelts, vai vēlāk viņam var liegt (prohibitus               

sit – lat.) darboties ar attiecīgu dekurionu lēmumu? Vai viņam var aizliegt izņēmuma kārtā 

(an exceptio ei noceat – lat.)? Mans uzskats ir, ka viņam atļauts darboties vienīgi tik ilgi, cik 

turpinās piešķirtā atļauja.”
746

 

Līdzīga romiskas izcelsmes doma ietverta Latvijas Civilprocesa likumā – pārstāvamais 

var jebkurā laikā atsaukt pārstāvim doto pilnvarojumu, rakstveidā paziņojot par to tiesai. 

Mutvārdu paziņojumu par pilnvarojuma atsaukšanu var sniegt tiesas sēdē, un par to izdarāms 

ieraksts tiesas sēdes protokolā. (CPL 87.p.(1)) 

Ja romiešu biedrības pilnvarotais pārstāvis (actor – lat.) cēla prasību, viņam bija 

pienākums šo prasību pie lietas iztiesāšanas arī aizstāvēt. Atsevišķs nodrošinājums attiecībā 

uz pārstāvja pilnvaru ratifikāciju prasīts netika. Lai arī gadījumos, kad pastāvēja šaubas par 

lēmumu, ar kuru pilnvaras piešķirtas, nodrošinājumu tomēr nācās dot. 

Šāda veida pārstāvju pilnvaras neparedzēja tiesības celt prasību par sprieduma izpildi 

vai tiesības pieņemt samaksu vai apsolījumu samaksāt  –  bez īpaša pilnvarojuma to varēja 

darīt vienīgi tāds pārstāvis, kas arī pats kā fiziska persona bija lietā ieinteresēts.
747

 

Augšminēto tradīciju ietekme redzama arī Latvijas civilprocesuālajā          

likumdošanā – saskaņā ar Civilprocesa likumu, prāvnieka pārstāvim ir tiesības pārstāvamā 

vārdā izpildīt visas procesuālās darbības, izņemot tās, kuru izpildīšanai nepieciešams īpašs 

pilnvarojums. (CPL 86.p.(1)). Līdzīgi kā romiešu gadījumā, īpašs pilnvarojums vajadzīgs, cita 

starpā izpilddokumentu iesniegšanai piedziņai un piespriestās mantas vai naudas saņemšanai. 

Tāpat pārstāvim izdodamajā pilnvarā īpaši jānorāda tiesības uz izpildu lietvedības izbeigšanu, 

pilnīgu vai daļēju atteikšanos no prasības, prasības priekšmeta grozīšanu, pretprasības 

celšanu, prasības pilnīgu vai daļēja atzīšanu, izlīguma noslēgšanu, lietas nodošanu šķīrējtiesai 

un tiesas nolēmumu pārsūdzēšanu apelācijas vai kasācijas kārtībā. (CPL 86.p.(2)) 
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NOBEIGUMS 
  

Pētījuma mērķu un uzdevumu realizācijas rezultātā, autors uzskata par pamatotu 

secinājumu izdarīšanu sekojošu tēžu veidā: 

Tēzes attiecībā uz 1. pētniecisko jautājumu: 

„Vai romiešu tiesību avotos atrodams visaptverošs un komplicēts, sabiedrības 

tautsaimniecisko vajadzību noteikts un visai augstā ekonomiskās attīstības līmeņa 

nodrošināts, indivīdu rīcībā esošo ekonomisko resursu/kapitāla apvienošanas un kopējas 

apsaimniekošanas kārtības tiesiskais regulējums?”: 

1. Senās Romas sabiedrības tautsaimnieciskās vajadzības noteica nepieciešamību, 

bet ekonomiskās attīstības līmenis saturēja atbilstošos priekšnosacījumus visai komplicētu un 

detalizētu ekonomisko resursu /kapitāla apvienošanas noteikumu radīšanai. 

1.1. Par Senās Romas tautsaimniecības visai augsto attīstības pakāpi un  rosīgo 

ekonomisko dzīvi, īpaši mūsu ēras I – III gs., cita starpā, liecina samērā augstais Vidusjūras 

reģiona vidējā iedzīvotāja patēriņa līmenis (Scheidel et al. 2007), reģiona iedzīvotāju kopējais 

skaits (Scheidel 2006) un tā pozitīvā pieauguma dinamika (Scheidel et al. 2007), 

nelauksaimnieciskajā ražošanā un pakalpojumu sniegšanā iesaistīto iedzīvotāju īpatsvara 

pieaugums (Temin 2001), ražošanā iesaistīto vidējā darba ražīguma un naudas formā iekasēto 

nodokļu un zemes rentes apmēru palielināšanās (Hopkins 1980), tirdzniecības, tai skaitā 

tālsatiksmes tirdzniecības apjomu pieaugums (Duncan – Jones 1990).  

1.2.Tautsaimniecības attīstība, saimnieciskā darbība rada nepieciešamību pēc šādu 

darbību regulējošiem tiesību institūtiem, savukārt efektīvu tiesību institūtu pastāvēšana 

veicina tautsaimniecības attīstību. Tādējādi romiešu privāttiesības par savu visai pilnīgo un 

optimālo raksturu var pateikties Senās Romas un tās ekonomikas veiksmīgajai attīstībai, 

savukārt romiešu tiesību institūti atzīstami par vienu no būtiskākajiem faktoriem, kas 

nodrošināja šādas attīstības iespējamību. (Apsītis; Joksts 2013) Lai minam kaut vai romiešu 

legālajā tradīcijā garantētās privātīpašuma tiesības uz ražošanas līdzekļiem, tai skaitā zemi 

(Sk. I.2.1.4; I.2.1.20; I.2.1.21; I.2.1.22 u.c
 
/ CIL 11.1147;  Duncan – Jones 1990)). 

1.3. Senās Romas tautsaimniecībai bija raksturīga stratēģiski svarīgu, liela mēroga 

darījumu kārtošanas atrašanās privātās rokās (Rickman 1980), valsts pasūtījumu izvietošana 

pie privātiem kontraktoriem (Sirks 1991), kopā ar atbildības noteikšanu par piegāžu izmaksu 

ļaunprātīgu paaugstināšanu (D 48.12.2 pr.; D 48.12.2.2) un mākslīgu deficītu/cenu celšanos 

veicinošu pasākumu realizēšanu (D 48.12.2.1), visādi atbalstot informācijas sniegšanu par 

šāda veida neatļautām darbībām (D 48.12.1; D 48.12.3.1). 
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1.4. Liela mēroga tautsaimniecisku projektu realizēšanai nepieciešamais resursu 

apjoms bieži vien iegūstams tikai vairākiem uzņēmējiem  apvienojoties, šādi akumulējot 

finanses, prasmes, tehnoloģiskās iekārtas un citus vajadzīgos resursus, kā arī samazinot 

iespējamos riskus. Senās Romas uzņēmēji nebija izņēmums. Tā, piemēram, Plutarhs savās 

„Biogrāfijās” (Vitae parallelae – lat.) runā par kuģinieku apvienībām jūras pārvadājumu jomā 

(Plutarch
 
1899). Notikusi kuģinieku sabiedrību (societas – lat.) veidošana, tās turpinājušas 

pastāvēt arī pēc viena biedra nāves vai bankrota (Sirks 1991).  

       Šāda resursu un pūļu apvienošana būtu apgrūtinoša, ja ne neiespējama, bez attiecīgas 

tiesiskās reglamentācijas, bez valsts varas apstiprinātiem un garantētiem noteikumiem.  

 2. Norādes par resursu/kapitāla apvienošanas kārtību atrodamas romiešu jurista Gaja 

(Gaius, darbojies 130.AD – 180.AD) darba Institūcijas (Institutiones –lat.) 3. grāmatā, sākot 

no 148. paragrāfa līdz 154. paragrāfam (Gaius, inst. 3.148. – Gaius, inst. 3.154.). Tomēr 

galvenais tiesību avots attiecībā uz seno romiešu kapitālu apvienošanas noteikumiem ir t.s. 

Justiniāna kodifikācija jeb Corpus Iuris Civilis (veikta no 528.AD līdz 534.AD). 

Kodifikācijas daļas Codex Iustinianus 4. grāmatas 37. titulā Pro socio  (C 4.37.0.), daļas 

Digesta seu Pandectae 3. grāmatas 4. titulā Quod cuiuscumque universitatis nomine vel 

contra eam agatur (D 3.4.0.), 17. grāmatas 2. titulā Pro socio (D 17.2.0), 47. grāmatas 22. 

titulā De collegiis et corporibus  (D 47.22.0.) un daļas Institutiones sive elementa 3. grāmatas 

25. titulā De societate (I 3.25.) regulēti jautājumi par personu rīcībā esošo resursu 

apvienošanu ekonomisku mērķu sasniegšanai. Šeit atrodami ap 50% no normām attiecībā uz 

ekonomisko resursu apvienošanas un tālākas kopapsaimniekošanas kārtību. Pārējie 50% 

izkaisīti pa visu kodifikācijas tekstu atsevišķu fragmentu veidā. 

3. Iespējams izdalīt divas resursu/kapitāla apvienošanas organizatoriski tiesiskās 

formas: 

                  i) romiešu sabiedrība jeb sabiedrības līgums (societa – lat.),   

                 ii) romiešu korporatīvie veidojumi („juridiskās personas”) –      

                     biedrības (universitatis – lat.), kolēģijas un korporācijas  

                     (collegiis et corporibus – lat.). 

4. Romiešu sabiedrības jeb sabiedrības līguma (societa – lat.) pastāvēšanas 

vispārējo principu reglamentācija ietver nosacījumus attiecībā uz sabiedrības darbības un 

sabiedrības līguma spēkā stāšanās termiņiem  (D 17.2.1.pr.), sabiedrības līgumu kā obligātu 

priekšnoteikumu sabiedrības eksistencei (D 17.2.32; D 10.3.2 pr.), līguma tiesisko statusu – 

kontrakts (contractus – lat.) (D 50.16.19) & konsensuālkontrakts (D 44.7.2 pr.), 

nepieciešamību pēc līgumslēdzēju īstenās gribas atspoguļojuma (D 44.7.57), viltus (dolo malo 

– lat.) ietekmes novēršanas un labas ticības (bona fides – lat.) principu ievērošanas                       
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(D 17.2.3.3; D 4.4.16.1), noteikumus par līguma būtiskajām sastāvdaļām (D 44.7.2.1), 

sabiedrības līguma formu (D 17.2.4 pr.; D 44.7.2.1; D 44.7.2.2; C 8.17.11 pr.), nosacījumu 

ietveršanu (C 4.37.6), sabiedrību darbības mērķiem, uzdevumiem un veidiem (D 17.2.5.pr.;      

D 29.2.45.2; D 19.5.13.1; D 21.1.44.1; D 28.5.60. (59.) 1; D 39.4.3.1 ; I 3.25 pr.), 

līgumslēdzēju tiesībām uz sabiedrības labā veicama darba ieguldīšanu (D 17.2.5.1 ; C 4.37.1), 

līgumslēdzēju-sieviešu situāciju sabiedrības līgumā (D 16.1.17.2; D 16.1.1 pr.), 

ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz atsevišķiem sabiedrības līgumu veidiem, 

līgumu slēgšanas mērķiem un nolūkiem (D 17.2.5.2; D 39.6.35.5; D 38.1.36; D 44.5.1.7;                 

D 17.2.35; D 17.2.57; D 18.1.35.2; D 46.1.70.5; D 27.3.1.14; D 48.10.1 pr.), katram biedram 

pienākošos daļu un atbilstošās ietekmes savstarpējā sadalījuma principiem                              

(D 17.2.29 pr.; D 17.2.80.; D 17.2.75; D 17.2.76; D 17.2.77; D 17.2.78; D 17.2.79; D 17.2.6). 

5. Romiešu sabiedrības (societa – lat.) biedri nezaudēja īpašuma tiesības uz ieguldīto 

mantu – nenotika īpašuma tiesību pāreja, bet biedri kļuva par kopīpašniekiem attiecībā uz 

sabiedrības kopējo fondu (D 19.5.13.1). Biedri varēja savu līdzbiedru piespiest veikt 

sabiedrībai pienākošās lietas ieguldīšanu, ceļot pret viņu prasījumu no sabiedrības līguma              

(D 17.2.74).  Ja sabiedrības izveides mērķis bija apvienotās mantas pārdošana, zaudējot daļu 

mantas, sabiedrība izbeidzās, ja mērķis bija mantas kopēja apsaimniekošana, līguma darbība 

turpinājās (D 17.2.58 pr.). Ja biedra ieguldītā manta tika zaudēta jau pēc ieguldīšanas 

sabiedrībā, zaudējumi bija jācieš visiem biedriem solidāri, ja pirms – cieta tikai neveiksmīgais 

biedrs (D 17.2.58.1). No sabiedrības nevarēja  pietiesāt azartspēlēs (alea – lat.) vai laulības 

pārkāpšanas rezultātā zaudēto, bet varēja atgūt to, ko biedrs zaudēja dēļ pārējo biedru rīcības 

ļaunā nolūkā (dolo – lat.) (D 17.2.59.1). Prettiesiski iegūtas mantas ieguldījumi bija 

aizliegti (D 17.2.53; D 17.2.52. 17), tomēr, ja tāda nonāca sabiedrības kopējā fondā, pieņēma, 

ka tā kļuvusi par kopējās mantas daļu un uzskatāma par biedru kopēju ieguvumu (commune 

erit lucrum – lat.) (D 17.2.53) – ieguldītājs drīkstēja izņemt no sabiedrības tikai tad, ja pret 

viņu cēla prasību par piesavinātās mantas atdošanu (D 17.2.54) – nācās izdot vai nu 

nelikumīgi piesavināto, vai nelikumīgi piesavināto kopā ar soda samaksu. Ja līdzbiedri par 

prettiesisko ieguldījumu nezināja, vainīgais atbildēja viens pats, ja zināja – arī līdzbiedriem 

pienācās maksāt sodu. (D 17.2.55; D 17.2.56) Ja sabiedrības līgums paredzēja visas pusēm 

piederošās mantas ieguldīšanu, visa manta pienācās biedriem kopīgi (D 17.2.1.1; D 17.2.2). 

Pušu parādi saglabājās, savukārt prasības tiesības pret atsevišķo biedru parādniekiem tika 

nodotas sabiedrībai  (D 17.2.3 pr.). Mantojumi, legāti, dāvinājumi un citi īpašumi tika iegūti 

kopīgi (D 17.2.3.1) – tas attiecās uz jebkādu nākotnē iegūstamu mantu (D 17.2.73 pr.;                   

D 17.2.3.2). Biedrs saglabāja tiesības brīvi izvēlēties testamentāros mantiniekus.                           

(C 6.22.1 pr.) Sabiedrība atbildēja biedram par tam nodarītajiem kaitējumiem un bojājumiem                        
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(D 17.2.52.16), tai bija jāapmaksā biedram piespriestie sodi, tomēr, tikai tad, ja biedrs tika 

nepamatoti notiesāts (D 17.2.52.18), un jāatmaksā par labu biedra bērniem iztērētās summas 

(D 17.2.73.1), kā arī biedra – līdzmantinieka nokārtotos mantojuma atstājēja parādus par labu 

valstij (rei publicae debita – lat.) (D 10.2.39.3). Sabiedrības līgumā bez visas mantas 

ieguldīšanas biedru privātie parādi neattiecās uz sabiedrību un nebija tai saistoši, ja vien 

neizrietēja no sabiedrības saimnieciskās darbības (D 17.2.12). Sabiedrība nevarēja pretendēt 

uz biedriem piekritušajiem mantojumiem, legātiem un dāvinājumiem (D 17.2.9; D 17.2.10;                  

D 17.2.11; D 17.2.71.1; D 29.2.45.2), bet tajā pienācās ieguldīt biedru iegūtās algas un citas 

atlīdzības (D 17.2.52.8). Ja citādus nosacījumus neparedzēja, pieņēma, ka līgumā automātiski 

ietverts jebkāds pieaugums/peļņa, kas gūta no sabiedrības saimnieciskās darbības (D 17.2.7). 

Ar peļņu saprata visu, kas rodas no biedra uzcītības. (D 17.2.8) Biedrs varēja pretendēt tikai 

uz to peļņu, kuras vairošanā bija piedalījies (D 17.2.13). Pat sabiedrībā ar visas mantas 

ieguldīšanu, biedrs nevarēja vienpersoniski atsavināt summu, kas lielāka par viņa daļas 

vērtību  (D 17.2.68 pr.). Ja bija panākta vienošanās sabiedrības mantu nedalīt, tā nevarēja tikt 

pārdota vai citādi izvietota veidā, kas nozīmētu mantas dalīšanu (D 17.2.16.1; D 17.2.17 pr.) – 

pārdošana kā tāda nebija pilnīgi aizliegta – vienīgi situācijās, kad tā nozīmētu mantas faktisku 

dalīšanu  (D 17.2.16.1). 

6. Biedram pienācās visu iegūto ieguldīt sabiedrības kopējā fondā (D 29.2.45.2), 

savukārt sabiedrības kopējā peļņa bija starp biedriem atbilstoši sadalāma (D 22.1.38.9). Ja 

peļņas un zaudējumu sadales principi nebija atrunāti, notika visu biedru vienlīdzīga 

piedalīšanās kā peļņas saņemšanā, tā zaudējumu segšanā (I 3.25.1; C 4.37.3), ja sadales 

nosacījumi tika līgumā atrunāti, tie bija jāievēro (I 3.25.1). Ja bija atrunāta tikai katram 

piekrītošā peļņas daļa, vai tikai katra sedzamo zaudējumu apmērs, pieņēma, ka attiecībā uz 

otro atrunāta tāda pati daļa, kā uz pirmo (I 3.25.3). Atsevišķus biedrus varēja vispār atbrīvot 

no zaudējumu segšanas pienākuma (I 3.25.2) – šāda kārtība darbojās tad, ja biedra sniegto 

pakalpojumu vērtība līdzinājās sabiedrības zaudējumu daļai, no kuras segšanas viņu atbrīvoja 

(D 17.2.29.1). Līgumā varēja paredzēt atšķirīgus katram biedram piekrītošās peļņas un 

sedzamo zaudējumu daudzumus (I 3.25.2), ievērojot peļņas un zaudējumu savstarpējās 

proporcionalitātes principu (D 17.2.30). Nebija atļauta sabiedrība, kurā kāda no pusēm sedza 

vienīgi zaudējumus peļņā vispār nepiedaloties (Leonine (lat.) – “Lauvas” - no fabulista Fedra 

(Phaedrus, ap 15.p.K– ap 50.AD) fabulas (sk. Riley; Smart 1887)) (17.2.29.2). Sabiedrībā 

specifiskas uzņēmējdarbības veikšanai, biedri varēja pretendēt tikai uz peļņu no šīs 

uzņēmējdarbības (D 17.2.52.5; D 17.2.52.6). Procenti par izsniegto aizdevumu bija starp 

biedriem sadalāmi vienīgi tad, ja tas tika izsniegts sabiedrības vārdā (D 17.2.67.1). Ja biedrs 

mēģināja peļņu noslēpt vai piesavināties, tā bija jāatdod, samaksājot soda procentus                       
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(D 17.2.60 pr.). Tika nodrošinātas mantinieku tiesības uz priekšteča nesaņemto peļņas daļu      

(C 4.37.3). Līdzīgi kā peļņa, biedra ciestie zaudējumi bija sadalāmi starp visiem biedriem             

(D 17.2.52.4). Zaudējumus pienācās sadalīt, ja to cēlonis izrādījās nepārvarama vara (Vis 

maior, quam Graeci veou bian appellant – lat.) (D 19.2.25.6) – notikumi, kuru gaitu persona 

nekādi ietekmēt nevarēja un „kuriem pretoties nebija cilvēka spēkos” (maiore casu, cui 

humana infirmitas resistere non potest – lat.) (D 44.7.1.4). Biedriem bija tiesības uz 

sabiedrības labā taisītu izdevumu kompensāciju (D 17.2.38.1) – viņi varēja prasīt no 

līdzbiedriem to atlīdzināšanu (D 17.2.67 pr.). Avoti runā, piem., par saprātīgu ceļošanas 

izdevumu, izdevumu par biedru kopīpašumā esoša strauta (rivum – lat.) sakārtošanu u.c. 

atmaksu (D 17.2.52.15; D 17.2.52.12; D 17.2.52.10; C 8.10.4; D 3.5.39; C 4.37.2; D 39.2.32). 

Pie izdevumu atmaksas biedriem bija tiesības uz procentu iekasēšanu, kā par savas (tādus pat 

%, kādus varētu iegūt naudu aizdodot), tā aizņemtas naudas ieguldīšanu (D 17.2.67.2;                     

D 17.2.52.10; C 8.10.4; C 8.10.5). Atsevišķi tika reglamentēti nosacījumi par ārstniecības 

izdevumu segšanu – piem., izdevumu par ievainojumu ārstēšanu pēc mēģinājuma novērst 

sabiedrības vergu bēgšanu (D 17.2.60.1; D 17.2.61) vai izmaksu par labu ārstiem pēc krišanas 

laupītāju nagos  (D 17.2.52.4).  (Apsītis 2014)    

7. Attiecībā uz romiešu sabiedrības tiesisko statusu, pārstāvību un atbildību par 

saistībām, akcentējams – Digestu 46. grāmatas 1. titulā norādīts, ka sabiedrība, līdzīgi 

mantojuma masai vai pašvaldībai, spēj legāli darboties tādā pat veidā, kā to darītu atsevišķas 

fiziskas personas (D 46.1.22). Tāpat, avotos norādīts, ka sabiedrībai var būt vadītājs (magister 

– lat.), kurš tiesīgs uzņemties saistības tās vārdā un šīs saistības obligātas kā sabiedrībai, tā 

sabiedrības darījumu partneriem (D 2.14.14). Tomēr par pilnvērtīgu korporatīva tipa 

veidojumu ar visām juridiskas personas pazīmēm, sabiedrības līgumu (societa – lat.) uzskatīt 

nevar – sabiedrības biedri ne tikai nesa atbildību par tās saistībām ar visu savu mantu                      

(D 17.2.63 pr.; D 17.2.67.3;  D 17.2.27; D 17.2.28; D 17.2.63.4; D 17.2.63.1; D 17.2.63.3;               

D 17.2.63.2; D 17.2.63.8; C 1.12.2-6; C 1.12.6.8;  D 45.2.2; D 46.1.71 pr.; D 45.2.10;                     

D 16.3.1.6;  D 45.2.9.1), bet šī atbildība bija arī pilnībā solidāra – sabiedrības kreditori varēja 

celt prasījumu nevis pret sabiedrību kā korporatīvu veidojumu, bet pret katru no atsevišķajiem 

biedriem, pie tam, parasti (par izņēmumiem sk. piem. D 14.1.4 pr.), nevis proporcionāli biedra 

daļai sabiedrībā, bet gan par visu sabiedrības parādu kopumā (D 14.1.1.25; D 14.1.4.1;                   

D 14.1.4.2; D 14.1.6.1; D 14.3.13.2; D 14.3.14). Tai pat laikā norādīts, ka visi parādi, kas 

radušies sabiedrības pastāvēšanas laikā, ir atmaksājami no sabiedrības kopējā fonda                       

(D 17.2.27) un, ka biedram ir tiesības viņa samaksāto no saviem līdzbiedriem piedzīt                      

(D 14.1.3; D 14.3.13.2; D 14.3.14). Ja biedrs nevēlējās, lai līdzbiedrs to saistībā iesaistītu, tas 

varēja ar nepārprotamu gribas izpausmi iesaistīšanu nepieļaut (D 3.5.7.3). Saistības 
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sabiedrības vārdā varēja uzņemties kā paši biedri (D 2.14.27 pr.; D 14.1.5.2; D 2.14.25 pr.; 

D 2.14.24), tā to iecelti pārstāvji – piem., kuģa kapteinis (magister navis – lat.) (D 14.1.4.1;          

D 14.1.1.15; I 4.7.2.; D 14.1 tit.; C 4.25 tit.; D 14.1.1 pr. ; D 14.1.1.17; D 14.1.1.24;                       

D 14.1.1.25; D 14.1.2; D 14.1.5.2;  D 14.1.3; D 14.1.1.1; D 14.1.1.2; D 14.1.1.3; D 14.1.1.7; 

D 14.1.1.12; D 14.1.1.13; D 14.1.1.14; D 14.1.1.5; D 14.1.1.4; D 14.1.4.2;                                       

C 4.26.12; D 17.2.24; D 14.1.6 pr.; D 14.1.1.20; D 14.1.6.1; D 14.1.4 pr. ), komercaģents, 

komerciāla vai industriāla uzņēmuma pārvaldnieks (institor - lat.) (D 14.3.13.2; D 14.3.tit.,                 

C 4.25 tit.; D 14.3.1; D 14.3.6; D 14.3.1; D 14.3.2; D 14.3.5.11; D 14.3.5.12; D 14.3.3;                

D 14.3.4; D 14.3.5 pr.; D 14.3.18; D 14.3.5.1–10; D 14.3.5.10;  D 14.3.11.6; D 14.3.1;                   

D 14.3.19.1; D 14.3.14; D 14.3.6; D 14.1.1.20), jau pieminētais vadītājs (magister – lat.)                

(D 2.14.14 ). Pārstāvji varēja nākt kā no biedru vidus (D 14.1.4.1), tā arī atrasties ārpus biedru 

loka. Tie varēja būt kā brīvas personas, tā biedriem vai trešajām personām piederoši vergi                  

(D 14.1.1.4.; D 45.3.28.1; D 45.3.28.3; C 4.26.12; D 15.1.11.9; D 14.1.1.20;  D 16.2.9 pr.;              

D 16.2.9.1; D 15.1.27.8; D 15.1.51; D 15.1.15; D 15.1.11.9; D 15.1.13; D 15.1.27.8;                     

D 15.1.20; D 15.1.19.2; D 15.3.1 pr.;  D 15.3 tit.;  D 15.3.13; D 15.3.14; D 9.4.1 pr;  D 9.4.2 

pr.;  D 9.4.8; D 9.4.9; D 9.4.10; D 10.3.15; D 47.6.1 pr.; D 47.6.2; D 47.6.1.1; D 47.6.5). 

Sabiedrības biedri solidāri atbildēja par pārstāvju uzņemtajām saistībām. (D 14.1.4.1;                      

D 14.1.6.1; D 14.3.13.2; D 14.3.14). Bieži vien, romiešu sabiedrības tika veidotas nolūkā 

nodarboties tieši ar vergu tirdzniecību (D 21.1.44.1; D 21.1.1 pr.; D 21.1.1.2; D 21.1.1.1;                  

D 21.1.44.1). Tāpat, kā vergu tirgotāji, arī romiešu nodokļu ievācēji (publicani – lat.) mēdza 

veidot sabiedrības kopīgai nodokļu iekasēšanai (D 17.2.5. pr.; D 39.4 tit.; D 50.15 tit.;                     

D 50.16.16; D 39.4.1 pr.; D 39.4.3 pr.), kur par nodokļu ievācēja prettiesiskiem nodarījumiem 

atbildēja viņa līdzbiedri (D 39.4.3.1.). Gadījumā, kad kāds, bez pilnvarojuma, brīvprātīgi 

uzsāka sabiedrības lietu kārtošanu (t.s. bezuzdevuma lietvedību – negotiorum gestio (lat.)) 

un viens no biedriem atļāva, bet otrs aizliedza lietu vešanu turpināt, prasījumu par lietveža 

izdevumu segšanu (negotiorum gestorum actionem – lat.) varēja celt tikai pret biedru, kurš 

bija lietveža darbībai piekritis. Lietveža noslēgtie darījumi kļuva saistoši visiem biedriem                

(D 46.8.1). Ja lietvedis vienam no līdzbiedriem apsolīja, ka kreditors apstiprinās saistības 

nokārtošanas faktu, apstiprinājums (ratifikācija) attiecās arī uz otru līdzbiedru (D 46.8.14).  

8. Romiešu sabiedrības biedru savstarpējās attiecībās pienācās ievērot taisnīguma 

principus. „Laba ticība” (bona fides – lat.) bija prasījuma no sabiedrības līguma būtiska 

sastāvdaļa (D 17.2.52.1), tiesā lieta bija izskatāma ņemot vērā faktiskos apstākļus, izslēdzot 

jebkāda veida viltu un netaisnīgu rīcību. Biedram pienācās atbildēt par zaudējumiem, ko 

līdzbiedriem būtu jācieš viņa nolaidības (neglegentia eius – lat.) dēļ (D 17.2.25; D 17.2.26). 

Ja visi biedri bija vainojami vienāda līmeņa un vienādi novērtējamās nolaidīgās darbībās 
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(parem neglegentiam – lat.), tika piemērots savstarpējo prasījumu ieskaits (D 16.2.10 pr.;                

D 16.2.10 1). Biedri savstarpēji atbildēja kā par līdzbiedram nodarītu tīšu kaitējumu (dolus –

lat.), tā arī par neuzmanību (culpa- lat.) (D 50.17.23; D 13.6.5.2; D 17.2.52.2; D 17.2.52.11;    

D 17.2.68.1; D 17.2.72; I 3.25.9 ). Nosacījums bija spēkā, ja puses netika vienojušās par citām 

(augstāku vai zemāku – „vel plus vel minus”(lat.)) atbildības robežām  (D 50.17.23). Nejaušu 

gadījumu  (casus  – lat.) savstarpējās atbildības pienākums neietvēra. Izņēmums – speciālais 

nosacījums par glabājuma līgumu – viesnīcnieku, kuģu īpašnieku un iebraucamo vietu turētāju 

paaugstinātā atbildība (robeža – līdz nejaušam gadījumam (casus – lat.) ieskaitot) par uzticēto 

lietu saglabāšanu (sk. D 4.9 tit.; D 4.9.6.1). Biedri neatbildēja par neparedzamiem 

negadījumiem (imprudentibus accident – lat.) (D 17.2.52.3) jeb t.s. nepārvaramas varas (vis 

maior – lat.) gadījumiem (D 50.17.23), kurus atbildīgā persona nekādi ietekmēt nevarēja un, 

tādējādi, bija no atbildības atbrīvojama. (Vis maior, quam Graeci veou bian appellant – lat.   

(D 19.2.25.6)/ maiore casu, cui humana infirmitas resistere non potest – lat. (D 44.7.1.4)) 

Prasot atbildību par deliktiem (piem. zādzību (furtum – lat.), prettiesisku darbību (iniuria – 

lat.) u.c. ), pret vainīgo biedru varēja vērsties gan saistībā ar pastrādāto deliktu, gan par 

sabiedrības līguma pārkāpumu (D 17.2.45; D 47.2.45; D 17.2.46; D 17.2.47.1; D 17.2.48;                

D 17.2.49; D 17.2.51.1; D 47.10.17.9; D 48.18.17.2). Atbildot par t.s. kvazideliktiem (quasi 

delictum – lat.) (priekšmetu/šķidrumu izmešanas/izliešanas rezultātā nodarītiem miesas un 

īpašuma bojājumiem), biedri – ēkas/dzīvokļa īpašnieki, īrnieki, apdzīvotāji, varēja piedzīt no 

līdzbiedriem proporcionālu kompensāciju – par summām, ko kāds no tiem bija cietušajam 

izmaksājis (D 9.3.1pr.; D 9.3.1.10; D 9.3.2; D 9.3.3; D 9.3.4) . Biedri varēja vērsties pret 

līdzbiedriem par savstarpēji uzņemto saistību nepildīšanu (piem., preču piegāžu 

nenodrošināšanu u.c.) (D 17.2.69; D 17.2.65.14). Par sabiedrības līdzekļu neatbilstošu 

apsaimniekošanu un izmantošanu personīgajām vajadzībām pienācās maksāt procentus              

(D 22.1.1.1). Savstarpējo saistību kārtošanai biedri bija tiesīgi izmantot sabiedrībai piederošo 

vergu starpniecību (D 46.4.8.2; D 45.3.7.1). Pastāvēja īpašs regulējums gadījumiem, kad starp 

biedriem bija sievietes  (D 16.1.1 pr.; D 16.1.17.2) un  tēva varā (patria potestas-lat.)
 
esošie   

(I 2.9.1; D 14.6.2; D 49.17.18.2; D 45.3.18 pr.), vai arī notika specifisku darījumu kārtošana – 

naudas aizdošana (D 12.1.16), īpašumu kopīga apbūvēšana un apsaimniekošana                              

(D 17.2.52.13; D 17.2.39; D 45.1.140.2),  kopīga zemes iegāde (D 18.2.1; D 18.2.18), 

publisko (valsts) īpašumu (loco publico – lat.) nomāšana (D 43.9.1 pr.; D 43.9.1.2). Tika 

reglamentēti biedru maksātspējas jautājumi (D 17.2.63.7; D 17.2.63.6; D 17.2.63.5;                     

D 17.2.67 pr.).  Atšķirībā no standartsituācijas (D 50.16.234.1; D 50.17.95; D 50.16.114), 

attiecībā uz sabiedrības līgumu pastāvēja izņēmums – biedrs nebija tiesīgs piedzīt vairāk, kā 

viņa līdzbiedrs spēj samaksāt (I 4.6.38) bez parādu piespiedu ieturēšanas (D 24.3.54;                      
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D 42.1.16) – privilēģija pienācās tikai biedram personīgi (D 44.1.7 pr.), to nebaudīja personas, 

kas noliedza dalību sabiedrībā vai bija atbildīgas par ļaunprātīgu rīcību. (D 42.1.22.1;                     

D 17.2.63.7). Jaunu biedru uzņemšana bija ierobežota. Ja kāds tika no jauna pieņemts 

dalībai romiešu sabiedrībā, viņš bija biedrs (atradās tiešās līgumattiecībās) tikai tam biedram, 

kas viņu uzaicinājis (D 17.2.19; D 17.2.20; D 50.17.47.1). Kļūšanai par visu biedru 

līdzvērtīgu partneri, bija nepieciešama visu piekrišana – sabiedrības līguma grozīšana vai 

jauna līguma noslēgšana (D 17.2.21; D 17.2.22; D 17.2.23 pr.; D 17.2.23.1). 

9. Laulības un sabiedrības līguma institūtu savstarpējās mijiedarbības gadījumā, 

laulības institūtam prasti bija prioritāte. Īpaši pie prasījumiem attiecībā uz sabiedrības biedru 

sievu/ meitu pūriem, kas, ar atsevišķiem izņēmumiem, tika apmierināti prioritārā kārtībā                      

(D 17.2.65.16; D 17.2.66; D 17.2.81). Tika praktizēta biedru meitu pūra finansēšana no 

sabiedrības līdzekļiem (D 17.2.81). Arī pati romiešu laulība tika uzskatīta par sava veida 

„dzīves sabiedrību” – „societas vitae” (lat.), kas bija atbilstoši procesuāli un materiāli 

ievērtējams laulāto savstarpējo prasījumu gadījumos (D 25.2.1; D 24.3.54; D 42.1.52). Ja 

starp vīru un sievu tika noslēgts sabiedrības līgums dāvināšanas nolūkā, tas, tāpat kā jebkurš 

cits sabiedrības līgums ar dāvināšanas nolūku, bija atzīstams par spēkā neesošu                               

(D 24.1.32.24). Jāpiezīmē, ka saskaņā ar vispārējo principu, par spēkā neesošu tika atzīts 

jebkurš dāvinājums laulāto starpā (D 24.1.1). 

10. Biedra statuss un vieta romiešu sabiedrības līgumā nebija mantojami. Ja mira 

kāds no biedriem, sabiedrība izbeidzās – ja sabiedrību dibinot, nebija panākta cita vienošanās              

(D 17.2.65.9; D 17.2.52.9; C 6.22.1 pr.). Izņēmums – sabiedrības nodokļu iekasēšanai – 

varēja turpināties arī pēc biedra nāves (D 17.2.59 pr.; D 17.2.63.8). Biedra mantinieks varēja 

pretendēt uz priekšteča daļu sabiedrības peļņā, kas sabiedrībai izbeidzoties, bija biedru starpā 

sadalāma (D 17.2.65.9; D 4.3.20.1; D 17.2.63.8; C 4.37.3), mantiniekam bija saistoši arī 

sabiedrības zaudējumi (D 17.2.65.2; D 17.2.63.8; D 17.2.65.9). Kaut arī mantinieks nebija 

sabiedrības biedrs, tam bija jāvērš par labu sekas, kas izcēlušās dēļ priekšteča neuzmanības 

(culpam  – lat.) (D 17.2.36) un piekrita pienākums pabeigt to, ko aizgājējs uzsācis, bet nav 

pabeidzis, un bija ņemama vērā jebkura ļauna ticība vai tīšs kaitējums (quibus dolus – lat.), 

kurā aizgājējs būtu vainojams (D 17.2.35; D 17.2.40). Personiskā rakstura neslava (infamia –

lat.) uz mantinieku nepārgāja – mantinieks atbildēja tikai un vienīgi par aizgājēja 

mantiskajiem parādiem (D 3.2.6.6). Atlikušie biedri ar mirušo biedru mantiniekiem varēja 

noslēgt vienošanos par jaunas sabiedrības izveidi (D 17.2.37). Saistībā ar mantošanas un 

sabiedrības līguma institūtu savstarpējo mijiedarbību tika reglamentētas vairākas romiešu 

sadzīvei raksturīgas situācijas (sk. D 29.2.42.1; D 45.1.140.2; C 4.37.4; D 17.2.62;                           

D 26.7.47.6; D 32.30.4; D 17.2.63.9; D 28.5.90 (89); D 28.5.8 pr.;  D 28.5.8.1; D 40.4.48;                 
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D 38.1.36; D 38.2.1.1; D 38.2.1.2; D 38.2.2 pr.; D 34.1.16 pr.; D 34.1.16.3; D 34.3.1 pr.;                  

D 34.3.3.4; D 34.3.3.5; D 34.3.3.3; D 34.3.29; D 34.3.5.1; D 32.11.21; D 35.2.1 pr.;                        

D 35.2.62 pr.; D 28.7.4 pr.; D 10.2.39.3; D 28.5.60. (59.) 1; C 10.14.1). Līdzīgi kā gadījumā 

ar mantinieku, līdzdalība romiešu sabiedrības līgumā nepārgāja arī uz arogatoru (ita nec ad 

adrogatorem – lat.), kas ar arogācijas institūta palīdzību bija pieņēmis sabiedrības biedru savā 

tēva varā – piešķīris tam savam miesīgam bērnam līdzvērtīgu statusu (D 17.2.65.11). 

11. Tika norādīts uz mūžīgas sabiedrības izveides neiespējamību (D 17.2.70). 

Sabiedrības līgums varēja izbeigties ar biedru atkāpšanos – izstāšanos, ar nāvi, ar pilsoņa 

tiesību zaudēšanu, un sakarā ar vispārēju nabadzību (D 17.2.4.1). Saskaņā ar jurista Ulpiāna 

(Domitius Ulpianus, ? – 228.AD) legāldefinīciju (D 17.2.63.10), sabiedrība izbeidzās: ja 

beidza eksistēt tie, kas to izveidojuši (sk. arī: I 3.25.5; D 17.2.59 pr.; D 3.5.20.2; D 17.2.58.2;                    

D 17.2.58.3; I 3.17 pr.; I 3.17.1.; D 15.4 tit.), ar sabierības mantas zaudēšanu (sk. arī: I 3.25.8;             

D 17.2.65.1; D 17.2.65.12; I 3.25.7), ar biedru gribu to izbeigt (sk. arī: C 4.37.5; I 3.25.4;              

D 17.2.65.3; D 17.2.65.3;  D 17.2.64; D 10.3.16; D 17.2.17.1), ar tiesiskām darbībām. Biedri 

izbeidza juridisko eksistenci ar pilnīgu vai vidēju tiesībspējas samazināšanos vai ar nāvi. 

Mantu uzskatīja par zudušu, ja nekas no tās nebija atlicis vai bija mainījies tās juridiskais 

statuss – beigusi pastavēt, izņemta no civiltiesiskās apgrozības sakrālos nolūkos, no privātas 

kļuvusi par publisku – atsavināta par labu Romas tautai – valstij.  Sabiedrība izbeidzās ar pušu 

gribu pusēm no tās izstājoties (D 17.2.63.10). Ar tiesiskām darbībām sabiedrība izbeidzās tad, 

kad ar pušu vienošanos vai tiesas nolēmumu mainījās nolūks, kura dēļ tā izveidota, jeb bija 

veikti tiesiski pasākumi ar nolūku sabiedrību izbeigt (D 17.2.65 pr.). Sabiedrība, kas veidota 

noteikta mērķa sasniegšanai, izbeidzās līdz ar mērķa sasniegšanu (I 3.25.6; D 17.2.65.10). 

Izbeidzoties sabiedrības līgumam, saglabājās bijušo biedru kopīpašums (communio, arī 

condominium – lat.)
 
uz izjukušās sabiedrības mantu, kuras sadalei pielietoja īpašu prasījumu 

par kopīgās mantas dalīšanu (actio communi dividundo – lat.) (D 17.2.65.13; D 10.3.1) – 

universāls prasījums jebkura kopīpašuma sadalei (D 10.3.2 pr.). Mantas sadali veica romiešu 

civilprocesa ietvaros nozīmēts arbitrs (arbiter – lat.) (C 3.38.2; C 3.37.3 pr.; C 3.37.3.1;                   

C 9.20.6). Nesadalītais kopīpašums tika apsaimniekots kā pusēm piederošo domājamo daļu 

tiesiski integrēts apvienojums (D 17.2.83; D 10.3.14.3). Biedru nevarēja piespiest palikt 

sabiedrībā, ja viņš to nevēlējās (C 3.37.5; D 10.3.14.4). Ja pastāvēja vienošanās kādu laiku 

no sabiedrības neizstāties, bet biedrs izstājās pirms termiņa un ekonomiski nepiemērotā brīdī, 

izstāšanās bija spēkā esoša, bet pārējiem piekrita tiesības uz kompensāciju (D 17.2.14;                     

D 17.2.65.5; D 17.2.17.2). Biedrs nebija atbildīgs par izstāšanos, ja nevarēja baudīt labumus, 

dēļ kuriem sabiedrība uzsākta (D 17.2.15), netika izpildīti sabiedrības veidošanas nosacījumi 

vai līdzbiedri nodarīja tam būtisku kaitējumu (D 17.2.14). Izstājoties varēja aizbildināties ar 
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aizņemtību valsts dienestā – dažreiz šis attaisnojums bija noraidāms, jo biedrs varēja kārtot 

darījumus ar citas personas starpniecību (D 17.2.16 pr.). Izstājoties, biedrs atbrīvoja 

līdzbiedrus no atbildības, tiktāl, ciktāl viņš pats bija iesaistīts, bet neatbrīvoja sevi no 

atbildības biedru priekšā (D 17.2.65.3; D 17.2.65.6). Ja pēc izstāšanās tika gūta peļņa, bijušais 

biedrs uz to pretendēt nevarēja, bet, ja bija radušies izdevumi, sabiedrību izjaukušajam nācās 

tajos piedalīties (D 17.2.65.6) – ja izstāšanās tika veikta aiz ļaunprātīgiem motīviem 

ļaunprātīgā nolūkā (D 17.2.65.3; I 3.25.4; D 17.2.65.4). Izstāšanos varēja veikt kā biedrs pats, 

tā viņa pārstāvis (D 17.2.65.7). Arī izstāšanās paziņojumu varēja izteikt ne tikai pašam 

biedram, bet arī biedra ieceltajam pārstāvim (procurator – lat.) (D 17.2.65.8). Ja, ja starp 

biedriem bija vergs, nepietika ar saimnieka rīkojumu savam vergam izstāties - saimniekam 

bija pienākums par verga izstāšanos paziņot pārējiem līdzbiedriem (D 17.2.18). Ja starp 

biedriem bija garīgi slima persona, tiesības izstāties tika nodotas garīgi slimā aizgādnim 

(furiosi curatorem – lat.) (C 4.37.7). 

12. Prasība jeb prasījums no sabiedrības līguma (actio pro socio - lat.) bija 

procesuāls mehānisms – „prasība tiesā” (actio – lat.), ar kuras palīdzību sabiedrības (societa 

– lat.) biedri varēja savus līdzbiedrus piespiest izpildīt uzņemtās saistības un panākt aizskarto 

interešu aizsardzību (D 2.14.7.1; D 2.13.9 pr. ). Prasījums piederēja kategorijai in personam 

(lat.) (I 4.6.17) – cēla pret atbildētājiem, kas bija prasītājam personīgi atbildīgi saskaņā ar 

noslēgtu līgumu (kontraktu) vai sakarā ar pret to pastrādātām prettiesiskām darbībām (I 4.6.1; 

I 4.6.20) Prasījums bija skatāms saskaņā ar labu ticību (bonae fidei – lat.) (I 4.6.28;                         

D 17.2.52.1) – tiesnesim piederēja brīva vara (libera potestas – lat.) interpretēt likumdošanas 

aktus un izskatīt lietu ņemot vērā faktiskos apstākļus, balstoties uz taisnīguma un godprātības 

principiem (I 4.6.28; I 4.6.30). Tiesas procesā iesaistījās pati sabiedrība kā atsevišķa puse               

(D 17.2.31). Saistītas lietas varēja procesuāli apvienot (D 17.2.52.14). Prasījumu varēja celt 

pret faktisko, nevis nominālo līgumslēdzēju (D 17.2.84). Pusēm pienācās dot nodrošinājumu 

(drošības naudas iemaksa) (D 17.2.38 pr.; Gaius, inst  4.14 ). Zināms par procesuālajiem, 

galvenokārt noilguma, termiņiem (30 g., 40 g.) (C 7.40.1.1c; C 7.40.1.1d; C 7.40.1.1e). 

Prasījumu varēja celt tikai sabiedrības līgumam pastāvot (D 17.2.31; D 17.2.32; D 17.2.33;              

D 17.2.34). Blakus prasījumam no sabiedrības līguma, biedri varēja celt arī citus no lietas 

faktiskajiem apstākļiem izrietošus prasījumus – par kopējas mantas sadali (D 17.2.34;                     

D 10.3.1; D 17.2.43; D 17.2.38.1), par zādzību (D 17.2.45; D 17.2.46; D 17.2.47 pr.), par 

sabiedrības īpašuma bojāšanu – saskaņā ar t.s. Akvilija likumu (Lex Aquilia) (D 17.2.47.1;               

D 17.2.49; D 17.2.48; D 17.2.50), par sabiedrības vergu nolaupīšanu, slēpšanu, bēgšanas 

veicināšanu – saskaņā ar Lex Fabia (D 17.2.51.1).  Tomēr, prasījums par zādzību bija 

piemērojams vienīgi tad, ja biedra rīcībā tiešām tika konstatēts viltus vai ļauns nolūks – ja to 
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nebija, nebija arī atbildības saskaņā ar prasījumu par zādzību (D 17.2.51 pr.)                    

(Apsītis ; Joksts 2013). Ja biedrs jau bija saņēmis sodanaudu saskaņā ar atsevišķi pielīgtu 

vienošanos, tiesības celt prasījumu no sabiedrības līguma tika ierobežotas (D 17.2.71 pr.;              

D 17.2.41; D 17.2.42). Ja kāds parādnieks apsolīja vienam no diviem biedriem – vienādi 

ieinteresētiem kreditoriem ierasties tiesā un apsolīja maksāt soda naudu, ja uz lietas 

izskatīšanu neieradīsies, un otrs biedrs atturēja parādnieku no solījuma pildīšanas, sods nebija 

jāmaksā – lai viena biedra viltus (dolus – lat.) nenāktu par labu otram (D 2.11.5 pr.;                      

D 2.11.5.1). Prasījumu no sabiedrības līguma varēja celt pret personu, kas bija ar zvērstu 

apliecinājusi (fecisse iuraverit – lat.), ka ir sabiedrības līgumu noslēgusi, nodoto zvērestu 

varēja attiecināt arī uz citiem no prasījuma tālak izrietošajiem prasījumiem (D 12.2.13.4;                

D 12.2.28.4). Bez tam, romiešu juristi apskata vairākas konkrētas situācijas nolūkā noteikt, 

vai attiecīgais līgums uzskatāms par sabiedrības līgumu un ir piekritīgs prasījumam actio pro 

socio (lat.) (D 17.2.44; D 19.5.13 pr.; D 17.2.52 pr.;  D 17.2.52.7; D 19.5.13.1;                            

D 17.2.65.15). Biedriem bija tiesības nodod strīdīgo jautājumu pašu iecelta šķīrējtiesneša 

izskatīšanai (D 4.8.34 pr.; D 4.8.34.1). Atzīšana par atbildīgu prasījumos no sabiedrības 

līguma izsauca papildus atbildību par ētisko kanonu pārkāpšanu – tā saukto „neslavā krišanu” 

(infamia – lat) (C 2.11.22;  D 3.2.1; D.3.2.6.4; D 3.2.6.1; D 3.2.13.5; D 3.2.6.7; D 3.2.7) 

(Apsītis ; Joksts  2013). 

13.Romiešu korporatīvie veidojumi – biedrības (universitatis – lat.), kolēģijas un 

korporācijas (collegiis et corporibus – lat.) bija mākslīgi tiesību subjekti, kas pastāvēja 

neatkarīgi no fiziska cilvēka eksistences, tiem piekrita tiesības uz savu autonomu īpašumu 

un rīcībspēja tika realizēta ar pārstāvju – fizisku personu starpniecību (I 2.1.6;                        

D 3.4.1.1). Korporatīvais veidojums varēja uzstāties kā prasītājs un atbildētājs tiesā, baudot 

fiziskai personai līdzvērtīgas procesuālās tiesības. Tiesības uz tiesas aizsardzību tika realizētas 

ar pārstāvju palīdzību (D 3.4.7 pr.; D 3.4.9). Korporatīvo veidojumu saistības bija 

nodalītas no to biedru privātajām saistībām – parāds par labu biedrībai, nebija parāds par 

labu tās biedriem, tāpat, kā biedrības parāds nebija tās biedru parāds (D 3.4.7.1). Korporatīvā 

veidojuma izveidošanai bija nepieciešami trīs biedri, turklāt tas saglabāja savu autonomā 

tiesību subjekta statusu neatkarīgi no biedru skaita. Biedrība turpināja pastāvēt arī ar 

vienu atlikušu biedru (D 50.16.85; D 3.4.7.2). Korporatīvo veidojumu izveide tika strikti 

reglamentēta, to darbībai bija nepieciešams valsts varas akcepts (D 3.4.1 pr.; D 47.22.3.2;             

D 47.22.1pr.; D 47.22.1.1; D 47.22.4; D 47.22.1.2), kas visai bargi vērsās pret nelikumīgi 

izveidotiem korporatīvajiem veidojumiem (D 47.22.2; D 47.22.3 pr.; D 47.22.3.1). 

Korporatīvo veidojumu dalībniekiem piekrita tiesības uz pilnvarotā pārstāvja vai galvas 

(actorem sive syndicum – lat.) iecelšanu, kas rīkojās visa veidojuma, nevis atsevišķu 
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dalībnieku vārdā (D 3.4.1.1; D 3.4.2). Pilnvaro pārstāvi (actor – lat.) varēja iecelt arī vienīgi 

konkrētu uzdevumu izpildīšanai ( D 3.4.10). Blakus pilnvarotajiem pārstāvjiem (actor – lat.) 

darbojās parasti lietveži (procurator – lat.) (D 3.4.6.3). Ja nebija neviena, kas veidojumu 

pārstāvētu, valsts varēja pārņemt tā īpašumu valdījumā un, ja pēc brīdinājuma saņemšanas, 

dalībnieki neveica pasākumus savai aizstāvībai, īpašumu pārdot. (D 3.4.1.2) Ja kāds 

svešinieks uzstājās, lai biedrību (universitatem – lat.) aizstāvētu, viņš varēja to darīt, līdzīgi kā 

privātu fizisku personu aizstāvības gadījumos (D 3.4.1.3). Ja korporatīvo veidojumu (civitates 

– lat.) neaizstāvēja lietu vedēji, un nebija kopēja īpašuma, kuru varētu iegūt valdījumā, 

pietiesātie maksājumi bija veicami par labu tiem, kas uzsākuši prāvu par korporācijai 

pienākošos parādu atgūšanu. (D 3.4.8) Uzsākt prāvu – pārstāvēt tiesā korporatīvu veidojumu 

drīkstēja vienīgi tas, kurš ir ar likumu bija uz to pilnvarots, vai, kur attiecīga likuma nebija, 

tika pilnvarots ar balsojumu, ievērtējot nosacījumus balsu skaitīšanai un prasību pēc divu 

trešdaļu kvoruma – lēmums bija jāpieņem klātesot vismaz divām trešdaļām no visiem 

balsstiesīgajiem  (D 3.4.3; D 3.4.4; D 3.4.5.; D 3.4.5.; D 3.4.6 pr.). Pārstāvja iecelšanu varēja 

uzticēt atbilstoši pilnvarotām pārstāvības institūcijām (D 3.4.6.1). Pārstāvi tiesas prāvai iecēla 

tikai katrai konkrētajai lietai – universāls, visaptverošs pilnvarojums jebkuras lietas vešanai 

netika praktizēts. Izņēmums – korporatīvo veidojumu likumiskie pārstāvji – amatpersonas 

(„galvas” – syndic(lat.)), kas varēja realizēt pārstāvību jebkurā lietā bez atsevišķa 

pilnvarojuma ( D 3.4.6.1). Prāvai ieceltais pārstāvis rīkojās vienīgi tik ilgi, cik turpinājās 

piešķirtās pilnvaras - institūcija, kas bija pilnvaras piešķīrusi, varēja tās arī atsaukt (D 3.4.6.2). 

Ja pārstāvis tika pilnvarots prasību celt, viņam bija pienākums to pie lietas iztiesāšanas arī 

aizstāvēt. Savukārt, lai celtu prasību par sprieduma izpildi vai pieņemtu samaksu vai 

apsolījumu samaksāt, vajadzēja atsevišķu pilnvarojumu. (D 3.4.6.3) 

Tēzes attiecībā uz 2. pētniecisko jautājumu: 

„Vai romiešu iedibināto legālo ideju ietekme atspoguļojas dažādām tiesību nozarēm 

piederīgās mūsdienu Latvijas Republikas materiālo un procesuālo tiesību normās? ” : 

14. Romiešu iedibinātie principi, tiesību normu recepcijas un vēsturiskās attīstības 

gaitā nonākuši arī mūsdienu Latvijas Republikas likumdošanas aktos, kur atspoguļotas 

romiskās idejas par sabiedrības līguma/sabiedrības darbības ilguma 

aprobežošanas/neaprobežošanas un līguma spēkā stāšanās momenta noteikšanas iespējām                

(D 17.2.1.pr. vs  CL 2242.p.;  CL 1548.p.; CL 1551.p.; CL 1579.p.; KoL 100.p 1)), 

nepieciešamību pēc tiesiska darījuma dalībnieka brīvas gribas izteikuma un svarīgas maldības 

rezultātā noslēgta darījuma spēkā neesamību (D 44.7.57 vs  CL 1440.p.; CL 1445. p.;                  

CL 1447.p.; CL 1448.p.; CL 1450.p. u.c.) , sabiedrības līguma (tiesiska darījuma) noslēgšanas 

formu (D 17.2.4 pr.; D 44.7.2.1; D 44.7.2.2 vs CL 1428.p.; CL 1430.p.; CL 1473.p.;               
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sk. CL 2241.p. – CL 2280.p; sk. KoL 77.p. – KoL 133.p.)  un rakstiskās formas priekšrocībām 

(C 8.17.11 pr. vs CL 1483.p.4); CL 1431.p), līgumslēdzēju tiesībām uz blakus noteikumu, tai 

skaitā nosacījumu, ieviešanu katrā līgumā (C 4.37.6 vs  CL 1548. p.; CL 1549. p.;                      

CL 1551. p.) un sabiedrības līguma ilguma aprobežošanu ar kādu pārejošu mērķi                  

(D 17.2.5. pr. vs CL 2242. p.). Civillikums atļauj sabiedrības biedra darba ieguldīšanu              

(D 17.2.5.1; C 4.37.1 vs   CL 2243.p), tomēr, saskaņā ar Komerclikuma normām, moderno 

SIA un AS pamatkapitālos dalībnieku darba ieguldījums ir aizliegts (KoL 151.p.(1);               

KoL 153.p.(2)). Civillikums paredz – par tiesiska darījuma priekšmetu nevar būt neatļauta un 

nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem, labiem tikumiem, vai tā 

vērsta uz likuma apiešanu (D 17.2.57; D 18.1.35.2; D 46.1.70.5; D 27.3.1.14; D 48.10.1 pr. vs  

CL 1415.p). Līgums, kas veicina kaut ko pretlikumīgu, netikumīgu vai negodīgu, nesaista              

(D 17.2.57; D 18.1.35.2; D 46.1.70.5;  D 27.3.1.14; D 48.10.1 pr. vs CL 1592.p.). Civillikums 

daļēji atkāpjas no romiskā principa par ar viltu noslēgta sabiedrības līguma spēkā neesamību – 

darījums nav spēkā neesošs, bet ir apstrīdams (D 17.2.3.3; D 4.4.16.1 vs CL 1461.p.).  

Komerclikumā ietverta romiskā ideja par neitrāla eksperta – lietpratēja piesaisti sabiedrības 

dalībnieku ietekmes sadalījuma novērtēšanai – attiecībā uz mantiskajiem ieguldījumiem SIA 

un AS pamatkapitālos (D 17.2.76; D 17.2.77; D 17.2.78; D 17.2.80 vs KoL 154.p. (1),(2)). 

Latvijas Civillikumā sastopams modificēts romiešu tiesisko tradīciju atspoguļojums – ja 

sabiedrības līgumā nav noteikts citādi, atvietojamas un patērējamas lietas uzskatāmas par 

nodotām biedru kopīpašumā, bet neatvietojamas un nepatērējamas lietas – par nodotām 

lietošanā (D 19.5.13.1 vs CL 2244. p.) (moderno kapitālsabiedrību (SIA un AS) 

pamatkapitālos ieguldītās lietas kļūst par sabiedrības īpašumu (D 19.5.13.1 vs                        

KoL 151.p.(4))). Civillikumā ietverta romiešu ideja par biedram piederošās sabiedrības 

mantas daļas izdalīšanas tiesību ierobežošanu – nevar prasīt izdalīšanu, kamēr ir sabiedrības 

biedrs (D 17.2.16.1; D 17.2.17 pr. vs CL 2245.p.). 

15. Latvijas Civillikumā iestrādāti romiskie principi attiecībā uz rīcību ar sabiedrības 

peļņu (biedram ir pienākums dalīties peļņā, kas pēc sava rakstura pienākas sabiedrības 

biedriem (D 22.1.38.9; D 17.2.52.5; D 17.2.52.6 vs CL 2246.p)) un zaudējumiem – 

modificējot romiešu pieeju, atļauts atrunāt apmērus biedru dalībai peļņā un zaudējumos, ja 

atrunas nav, bet visi ieguldījumi iemaksāti/novērtēti naudā, peļņu/zaudējumus sadala samērīgi 

katra ieguldījumam, ja ieguldījumi nav naudā iemaksāti/novērtēti, peļņa sadalāma visiem 

vienlīdzīgi (C 4.37.3; I 3.25.1; I 3.25.2; D 17.2.30 vs CL 2248.p.) (Latvijas Komerclikumā 

PS/KS biedra (KoL 88.p.(2)) vai SIA/AS dalībnieka (KoL 161.p.(2)) peļņas daļas apmērs 

padarīts par tieši atkarīgu no ieguldījuma apmēra), atrunājot vienīgi peļņas vai vienīgi 

zaudējumu sadales nosacījumus, nosacījumi attiecas kā uz peļņu, tā zaudējumiem (I 3.25.3 vs 
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CL 2248.p), biedri var vienoties, ka biedrs, kas piedalās vienīgi ar darbu, piedalās peļņā, bet 

ne zaudējumos (I 3.25.2; D 17.2.29.1 vs CL 2247.p), nav atļauta „Lauvas” tipa sabiedrību 

izveide (17.2.29.2 vs CL 2247.p.). Līdzīgi kā romiešiem, Komerclikums paredz PS/KS biedra 

pienākumu maksāt likumiskos procentus par laikā neiemaksātu naudas ieguldījumu, iekasētās 

naudas nenodošanu vai patvaļīgu paņemšanu no sabiedrības kases (D 17.2.60 pr.; D 22.1.1.1 

vs KoL 81.p.(1)), SIA/AS dalībniekam/akcionāram ir atdošanas pienākums attiecībā uz tam 

nepamatoti izmaksātām summām (D 17.2.60 pr. vs  KoL 162.p. (1)), arī mūsdienu PS un KS 

biedriem piekrīt tiesības uz sabiedrības lietās ciesto zaudējumu atlīdzināšanu (D 17.2.52.4 vs 

KoL 80.p.(1)). Komerclikumā, attiecībā uz PS vai KS, pārņemta ideja par biedra tiesībām uz 

sabiedrības labā taisīto izdevumu atlīdzināšanu un sabiedrības pienākumu maksāt likumiskos 

procentus, kuri aprēķināmi no izdevumu rašanās brīža (D 17.2.38.1; D 17.2.67 pr.;                          

D 17.2.67.2  vs  KoL 80.p.(1),(2)).  

16. Romiskās legālās tradīcijas atspoguļojas Komerclikuma normās par PS biedru                       

(D 17.2.63 pr. vs KoL 94.p.(1),(2)) un KS komplementār (D 17.2.63 pr. vs KoL 118.p.(1),(2)) 

neierobežoto atbildību par sabiedrības saistībām, katra PS biedra tiesībām pārstāvēt 

sabiedrību, ja vien viņš nav no pārstāvības izslēgts (D 2.14.27 pr.;  D 14.1.5.2; D 2.14.25 pr.;  

D 2.14.24 vs KoL 91.p.(1)), koppārstāvības lietderību un tiesībām šādu koppārstāvību noteikt 

(D 14.1.1.14 vs KoL 91.p.(2); KoL 223.p.(1); KoL 303.p.(1); KoL 35.p.(2) ), Civillikumā 

paredzētajās biedru tiesībās vienoties par lietvedības uzticēšanu vienam/ vairākiem biedriem 

vai trešajām personām (D 14.1.4.1 vs CL 2253.p. ) un noteikumā, ka darījumi, kurus lietveži 

savu pilnvarojumu robežās noslēguši, saista biedrus neaprobežoti un solidāri, izņemot 

gadījumus, kad ar trešām personām citādi nolīgts (D 14.1.4.1; D 14.1.6.1; D 14.3.13.2;                  

D 14.3.14 vs CL 2257.p.). Jautājumā par lietvežu pilnvaru ierobežošanu, Civillikums, romiešu 

tradīciju ietekmē, pilnvaru aprobežošanu pieļauj (D 14.1.1.7; D 14.1.1.12 vs CL 2257.p.;               

CL 2254.p.; CL 2301.p.), savukārt Komerclikums, kā speciālais likums, pārstāvības apjoma 

ierobežojumus attiecībā uz trešajām personām neakceptē (KoL 92.p.(2); KoL 223.p.(3);       

KoL 303.p.(3); KoL 36.p (1); KoL 34.p.(2); KoL 92.p.(3)1),2),3) ). Atbilstoši Civillikumam 

(D 12.1.16 vs CL 2252.p.) un Komerclikumam (D 12.1.16 vs KoL 87.p.(1),(2))), biedru 

lēmumiem sabiedrības lietās nepieciešama visu biedru piekrišana vai balsu vairākums. 

Romisko ideju ietekme saskatāma Komerclikuma normās par PS biedra/ KS komplementāra 

tiesībām neapmierināt kreditora prasījumu, kamēr vien pati PS/ KS var apstrīdēt saistības 

pamatā esošo darījumu vai arī kreditors var apmierināt prasījumu ar ieskaitu (D 17.2.27 vs 

KoL 95.p.(2),1),2)), un, ka pamatojoties uz tiesas nolēmumu lietā, kurā atbildētāja ir 

sabiedrība, nedrīkst vērst piedziņu uz PS biedra/ KS komplementāra mantu (D 17.2.27 vs 

KoL 95.p.(3)). Romiskās tradīcijas atspoguļojas Civillikuma nosacījumos, ka par bez pārējo 
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biedru pilnvarojuma noslēgtu līgumu atbild vienīgi tie, kas līgumu slēguši (D 3.5.7.3 vs              

CL 2258.p.) (Komerclikumā atrodama romiskās tradīcijas modifikācija – sabiedrības līgumā 

var paredzēt, ka visi vai vairāki PS biedri tiesīgi pārstāvēt sabiedrību tikai kopīgi (D 3.5.7.3 vs 

KoL 91.p.(1),(2)) u.c. – sk.: KoL 92.p.(1); KoL 93.p; KoL 91.p.(4); KoL 92.p.(2) ) ), ka 

darījumos, ko biedrs noslēdzis ar trešo personu sava paša vārdā, atbild tikai viņš pats                  

(D 45.3.28.3 vs CL 2259.p.), ka kopparādnieks, var piedāvāt ieskaitam tikai savus paša 

pretprasījumus pret kreditoru, ja vien kopparādnieki neatrodas sabiedrības attiecībās                       

(D 45.2.10 vs CL 1684.p.).  

17. Pretēji romiešu nostādnēm, iespējama jauna biedra iestāšanās jau pastāvošā PS vai 

KS (KoL 96.p.(1).), tomēr, līdzīgi kā romiešiem, jaunā biedra uzņemšanai nepieciešama visu 

iesaistīto pušu piekrišana (D 17.2.21; D 17.2.22; D 17.2.23 pr.; D 17.2.23.1 vs KoL 77.p.(1); 

KoL 118.p.(1); CL 1427.p.; CL 1511.p.). Civillikums turpina romiešu tradīciju – biedram 

mirstot, sabiedrība izbeidzas (D 17.2.52.9 vs CL 2262.p.4)), tomēr, ja līgumā noteikts, ka 

sabiedrībai jāturpinās, mirušais uzskatāms par izstājušos (D 17.2.65.9 vs CL 2262.p.4);                 

CL 2268.p.). Sabiedrībai izbeidzoties ar biedra nāvi, mantiniekiem par nāves gadījumu jāziņo 

pārējiem biedriem un mirušā lietas jāturpina līdz sabiedrības vai likvidātora rīkojumam          

(D 17.2.40 vs  CL 2266.p.), pārējiem biedriem pagaidām jāturpina sava darbība (D 3.5.20.2 vs 

CL 2266.p.). Saskaņā ar Civillikuma universālo principu, zaudējumu atlīdzības pienākums 

pāriet uz nodarītāja mantiniekiem, ja likums nenosaka citādi (D 17.2.65.2; D 17.2.63.8;                  

D 17.2.65.9 vs CL 1783.p.). Komerclikumā vērojama modificēta romiešu principu ietekme – 

PS/ KS biedra nāves gadījumā mantiniekam tiesības kļūt par biedru, ja tā noteikts līgumā vai 

tam piekrīt visi biedri (D 17.2.65.9 vs KoL 104.p.(1)). Ja mantinieks nevēlas/nevar kļūt par 

biedru vai tam nepiekrīt pārējie, viņam atbilstoši savai daļai mantojumā ir tiesības saņemt to, 

kas pienāktos mirušajam pie galīgās norēķināšanās, ja sabiedrību izbeigtu mantojuma 

atklāšanās brīdī (D 17.2.65.9 ; D 17.2.63.8; C 4.37.3 vs KoL 104.p.(4)). Līdzīgi kā romiešiem, 

atbilstoši Civillikumam, sabiedrība izbeidzas biedriem vienojoties (D 17.2.65.3 vs                         

CL 2262.p.1)) vai biedram uzsakot – ja līgumā nav paredzēta sabiedrības turpināšana pēc 

uzteikuma (I 3.25.4 vs CL 2262.p.4); CL 2268.p.). Noteikums, ar kuru uzteikšanas tiesība 

noliegta, nav spēkā (D 10.3.14.4 vs CL 2264.p). Komerclikums paredz PS/KS biedra tiesības 

izstāties, līgumu uzsakot (C 3.37.5 vs KoL 99.p.(1)). Civillikums aizliedz uzteikt ļaunprātīgi – 

tad biedrs atbild par zaudējumiem uzteikuma dēļ, nepiedalās peļņā, kas gūta pēc uzteikuma  

(D 17.2.14;  D 17.2.65.5; D 17.2.17.2; D 17.2.65.3;  D 17.2.65.6; I 3.25.4; D 17.2.65.4 vs            

CL 2264.p.). Civillikumā noteiktas biedra tiesības nekavējoši prasīt sabiedrības izbeigšanu aiz 

svarīgiem iemesliem (D 17.2.15; D 17.2.14 vs CL 2263.p.). Ja sabiedrība izbeidzas citādi kā 

ar uzteikumu, biedra lietvedības tiesība pastāv līdz laikam, kad viņš par izbeigšanos uzzina 
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vai viņam vajadzētu par to uzzināt (D 17.2.17.1 vs  CL 2266.p). Komerclikums paredz PS/KS 

izbeigšanos ar biedru lēmumu (D 17.2.65.3 vs KoL 97.p.(1) 2)). Civillikums paredz 

sabiedrības izbeigšanos ja pār biedra mantu atklāj konkursu vai nodibina administrāciju                 

(I 3.25.8; D 17.2.65.1 vs CL 2262.p.4)), kā arī kreditora tiesības, izpildot spriedumu, uzteikt 

biedra vietā sabiedrības līgumu, apķīlāt tā ieguldījumu un veikt piedziņu (D 17.2.65.1 vs              

CL 2265.p). Tomēr, atšķirībā no romiešu prakses, atļauta sabiedrības līguma turpināšanās, ja 

līgumā tāda paredzēta (I 3.25.8 vs CL 2268.p.). Komerclikums paredz – biedra maksātnespēja 

ir tā izstāšanās pamats no PS/KS – ja līgumā nav citādi noteikts (KoL 97.p.(2) 2)). 

Civillikumā norādīts uz valsts varas („valdības”) tiesībām aizliegt sabiedrībai tālāk pastāvēt 

(D 17.2.65.12; I 3.25.7 vs CL 2262.p.5)), Komerclikumā – uz sabiedrības izbeigšanos ar 

tiesas nolēmumu (D 17.2.65 pr. vs KoL 97.p. (1) 4) ; KoL 98.p (1)). Civillikumā noteikts, ka 

sabiedrība izbeidzas, ja sasniegts tai spraustais mērķis (I 3.25.6 vs CL 2262.p.3)). Arī saskaņā 

ar Civillikumu, likvidējot sabiedrību, piemērojami noteikumi par kopīpašuma sadali                

(D 17.2.65.13; D 10.3.1 vs CL 2275.p.). Paredzētas kopīpašnieku tiesības prasīt kopīpašuma 

dalīšanu (D 10.3.2 pr. vs CL 1074.p.) un tiesības tiem piederošās daļas atsavināt vai ieķīlāt                

(D 10.3.14.3 vs CL 1072.p.).  

18. Latvijas Civillikumā pārņemta Romiešu koncepcija par civiltiesiskās vainas 

gradāciju un pakāpēm – raugoties no tā, vai darbība izdarīta ļaunā nolūkā, vai tikai aiz 

neuzmanības  (D 50.17.23; D 13.6.5.2; D 17.2.52.2; D 17.2.52.11 vs CL 1640.p.), nodefinējot 

ļauna nolūka (dolo – lat.) (D 47.8.2.8; D 17.2.68.1 vs CL 1641.p.) un neuzmanības                

(culpa- lat.)  (CL 1644.p.) – rupjas (culpa lata – lat.) (D 50.16.213.2; D 50.16.223 pr. vs                

CL 1645.p.) un vieglas (culpa levis – lat.) (D 7.1.65 pr.; I 3.25.9 vs CL 1646.p.) jēdzienus. 

Sabiedrības biedru savstarpējās atbildības limits sniedzas līdz vieglai neuzmanībai (culpa 

levis – lat.) ieskaitot (D 7.1.65 pr.; D 17.2.72;  I 3.25.9 vs CL 2250.p.), izslēdzot atbildību par 

nejaušu gadījumu (casus – lat.) un nepārvaramas varas (vis maior – lat.) apstākļiem                        

(D 17.2.52.3; D 50.17.23; D 19.2.25.6; D 44.7.1.4 vs CL 1773.p; CL 1774.p.)                                

(ar izņēmumiem, pem. viesnīcnieka glabājums u.c. – atbild līdz nejaušam gadījumam (casus – 

lat.) ieskaitot (D 4.9.6.1 vs CL 1998.p.)). Romisko tradīciju ietekmē, Civillikums paredz 

savstarpēju prasījumu ieskaitu abpusējas neuzmanības situācijā (D 16.2.10 pr.; D 16.2.10 1. 

vs CL 1650.p.) un nepieļauj savstarpējus prasījumus abpusēja viltus un ļauna nolūka gadījumā 

(D 16.2.10 pr.; D 16.2.10 1. vs CL 1462.p.). Pusēm nav saistoši līgumi, kas nolīgti par 

pretlikumīgas darbības nedarīšanu vai tikai par sava pienākuma izpildīšanu (D 50.17.23 vs  

CL 1571.p.). Iespējama ar viltus palīdzību noslēgtu darījumu atcelšana (D 4.4.7.1; D 4.4.16.1; 

D 4.4.6 vs CL 1461.p.)  – atšķirībā no romiešiem, šādus darījumus neuzskata par automātiski 

spēkā neesošiem. Civillikumā pārmantota romiešu legālajai tradīcijai raksturīgā skeptiski 
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negatīvā attieksme pret azartspēļu saistībām – tās nebauda likumisku (D 17.2.59.1 vs                   

CL 2283.p.) /tiesas (D 17.2.59.1 vs CL 2284.p.) aizsardzību. 

19. Civillikumā pārmantotas romiskās idejas par to, ka nav jāatlīdzina nejaušs (tā 

cēlonis ir nejaušs notikums vai nepārvaramā vara (D 19.2.25.6; D 44.7.1.4 vs CL 1773.p.)) 

zaudējums   (D 19.2.25.6 vs CL 1774.p.), ka katru kopparādnieku var piespiest izpildīt visu 

saistību, un izpildījums atsvabina pārējos (D 45.2.2 vs CL 1682.p.) un, ka no parādnieka 

ieskata atkarīgs, kuram no kopkreditoriem saistību izpildīt (D 45.2.2 vs CL 1681.p.), ka tas, 

kas uzdevis izdarīt neatļautu darbību, par to atbild, kaut arī būtu pārkāptas uzdevuma robežas 

(D 9.4.1 pr.; D 9.4.2 pr. vs CL 1781.p.), ka tas, kurš nepietiekoši atbildīgi izvēlas savus 

kalpotājus u.c. darbiniekus, atbild par viņu nodarītajiem zaudējumiem (D 39.4.1 pr.;                      

D 39.4.3 pr. vs  CL 1782.p.), ka glabātājs, kas uzņemas lietu glabāt bez atlīdzības, atbild tikai 

par ļaunprātību (dolo (lat.)) vai rupju neuzmanību (culpa lata (lat.)) (D 16.3.1.6 vs                        

CL 1972.p.)  un ka iespējama brīvprātīga atbildības limita paaugstināšana līdz nejaušam 

gadījumam (casus (lat.) (CL 1974.p.1)) (romiešiem limits zemāks – līdz neuzmanībai – culpa 

(lat.) (D 16.3.1.6 vs CL 1974.p.1))). Saskaņā ar romiešu legālo tradīciju, Latvijas Civillikumā 

reglamentēts pūra institūts (D 23.3 tit.;  D 23.4 tit.; D 23.5 tit.; D 24.3 tit.; D 25.1 tit.; C 5.12 

tit.; C 5.13 tit.; C 5.14 tit.; C 5.15 tit.; C 5.18 tit.; C 5.19 tit.; C 5.20 tit.; C 5.22 tit.; C 5.23 tit.;  

C 7.74 tit; D 17.2.81 vs CL 111.p. – 113.p.). un atrunātas laulāto tiesības celt savstarpējus 

prasījumus (D 25.2.1; D 24.3.54; D 42.1.52 vs CL 85.p.). Romisko principu ietekmē 

Civillikums nosaka – uz mantinieku pāriet visas saistības, izņemot tīri personiskās (D 3.2.6.6 

vs CL 705.p.). Civillikums paredz aizgādnību pār personām ar garīga rakstura vai citiem 

veselības traucējumiem (C 4.37.7 vs CL 217.p 1); CL 217.p 1
1
); CL 360.p.; CL 364.

2
 p.). 

Civillikumā, transformētā veidā, darbojas tēva varas (patria potestas – lat.) institūta tradīcijas 

– bērns atrodas vecāku „aizgādībā” (līdz 01.01.2003. – „vecāku varā”) (D 17.2.58.2 vs                 

CL 177.p.), vecāki, ja vien paši nav labumu guvēji, neatbild par saistībām, kuras bez viņu 

ziņas/piekrišanas aizgādībā esošie nepilngadīgie noslēguši (D 17.2.58.2 vs CL 197.p.). 

Saskaņā ar Civillikumu taisīt tiesiskus darījumus var arī caur vietniekiem  (D 17.2.16 pr. vs 

CL 1410.p.). 

20. Arī mūsdienu Latvijas Civillikums paredz sabiedrības biedra tiesības savā vārdā 

celt prasību pret katru līdzbiedru par sabiedrības līgumā uzņemto pienākumu pildīšanu                  

(D 2.14.7.1;  D 2.13.9 pr. vs  CL 2250.p.). Saskaņā ar Komerclikumu, PS/KS var būt prasītāja 

un atbildētāja tiesā, piedziņu uz sabiedrības mantu var vērst tikai pēc tiesas nolēmuma lietā, 

kurā atbildētāja ir sabiedrība (D 17.2.31 vs KoL 90.p.(1) – (2)). Mūsdienu Latvijas 

likumdošanā pārņemta romiešu koncepcija par procesuālajiem termiņiem (C 7.40.1.1c;                  

C 7.40.1.1d; C 7.40.1.1e vs CPL 46.p.(1); KoL 116.p.; KoL 117.p.), tradīcija saistītas 



 

 

 

164 

tiesvedības lietderības labad apvienot (D 17.2.52.14 vs CPL 134.p.(1) – (2)), tradīcija 

likumiski definēt tiesas rīcību attiecībā uz normatīvo aktu piemērošanas kārtību (I 4.6.28;                

I 4.6.30 vs CPL 5.p.(1)-(5); CPL 8.p(1)), saglabājusies tiesība uz pretprasības celšanu                  

(D 3.2.6.7 vs CPL 136.p.(1) – (2),(4)), pārņemts romiešu izlīguma institūts (D 3.2.7 vs                

CL 1881. p.; CL 1885.p; CPL 226.p.(3); CPL 226.p.(1) – (2)), pārņemta romiešu aizsāktā 

sodanaudu pielīgšanas prakse – kā īpašs līgumsoda institūts (D 17.2.71 pr.; D 17.2.41;                   

D 17.2.42 vs CL 1716.p.; CL 1717.p.; CL 1718.p.). Ideja par prasības nodrošināšanu kļuvusi 

arī par mūsdienu procesuālo tiesību elementu – paši nodrošinājuma līdzekļi gan kļuvuši 

modernāki (D 17.2.38 pr.; Gaius, inst  4.14 vs CPL. 137.p (1); CPL 139.p(1); CPL 138.p.). 

Mūsdienu līgumslēdzēji vairumā gadījumu tiesīgi vienoties par šķīrējtiesas izmantošanu. 

Turpina dzīvot romiešu ideja par to, ka ierobežojama šķīrējtiesu izvēlējušos prāvnieku tiesība 

griezties vispārējas nozīmes valsts tiesā (D 4.8.34 pr.; D 4.8.34.1 vs CPL 23.p.(1);                       

CPL 132.p (1) 3); CPL 223.p. 6)). Šķīrējtiesas process ir konfidenciāls – paralēles ar romisko 

tradīciju – mehānisms varbūtējās publicitātes – „neslavas” izslēgšanai (D 3.2.13.5 vs               

CPL 512.p.(1) – (2)). No romiešu legālās tradīcijas nācis juridiskās ētikas pamatprincips – 

neviens nav uzskatāms par vainīgu, pirms nav tiesā notiesāts un spriedums nav stājies 

likumīgā spēkā – t.s. „Nevainīguma prezumcija”. Procesuālajā likumdošanā pieņemta romiešu 

prakse attiecībā uz vairāku tiesu instanču izmantošanu (D 3.2.6.1 vs KPL 19.p.(1);                     

KPL 554.p.(1); KPL 577.p (1); KPL 632.p (1) – (2); CPL 203.p. (1); CPL 434.p (1) – (2); 

CPL 477.p. ). Romiešiem varam pateikties par mūsdienu krimināltiesību aksiomu par 

subjektīvās puses nozīmi noziedzīga nodarījuma kvalificēšanā (D 17.2.51 pr.) – „...quia 

furtum sine affectu furandi non commitur”(lat.) – „...jo nav zādzības bez nolūka nozagt”.               

(I 4.1.7) (Apsītis; Joksts  2013). Paralēles ar romiešu konstrukcijām meklējamas modernajā 

idejā par cietušā tiesībām uz ar noziedzīgu nodarījumu radītā kaitējuma atlīdzināšanu                   

(D 17.2.45; D 17.2.46; D 17.2.47 pr.; D 17.2.47.1; D 17.2.49; D 17.2.48; D 17.2.50;                     

D 17.2.51.1 vs KPL 350.p.(1) – (3); CPL 7.p.(1) – (2)). Saistībā ar romiešu „neslavas” 

(infamia – lat.) koncepciju transformēta doma par papildus sankcijas – specifisku tiesību 

ierobežojumu iespējamību, piem., Komerclikuma normas par komercdarbības 

ierobežojumiem fiziskai personai kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa 

ietvaros (C 2.11.22; D 3.2.1 vs  KoL 4.p.(4)). 

21. Balstoties uz romiskajiem principiem būvēta mūsdienu Latvijas kapitālsabiedrību 

(SIA, AS) un biedrību legālā struktūra, kas kā juridiskas personas ar savu no dalībnieku 

(akcionāru, biedru) privātās mantas nodalītu īpašumu, taisa tiesiskos darījumus caur 

likumīgiem pārstāvjiem – ar valdes locekļu starpniecību  (I 2.1.6; D 3.4.1.1 vs KoL 135.p.(1); 

BNL 2.p.(1); BNL 3.p.; KoL 151.p.(4); KoL 163.p.(4); KoL 182.p.(1),(2); KoL 301.p.(3); 
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KoL 323.p.; KoL 328.p.; KoL 372.p.(1); BNL 7.p.(1); CL 1410.p.; KoL 221.p.(1);                       

KoL 301.p.(1)).; BNL 42.p.(1),(2),(3); KoL 221.p.(2),(3); KoL 304.p.(1),(2)). 

Kapitālsabiedrība kā juridiskā persona turpina pastāvēt arī pēc dalībnieku/akcionāru sastāva 

izmaiņām neatkarīgi no dalībnieku/akcionāru atlikušā skaita (D 50.16.85; D 3.4.7.2 vs                

KoL 140.p.(2); KoL 188.p.(1);  KoL 238.p.(1); KoL 135.p.(1)). Saistībā ar romiešu biedrību, 

varam runāt par ierobežotās atbildības institūta aizsākumu, kur kapitālsabiedrība vai biedrība 

neatbild par dalībnieka saistībām un dalībnieks neatbild par kapitālsabiedrības vai biedrības 

saistībām (D 3.4.7.1 vs KoL 137.p.(3); KoL 137.p.(2); BNL 4.p.(2); KoL 137.p.(1);                  

BNL 4.p.(1) ). Arī Latvijas procesuālajā likumdošanā atzīta juridisko personu 

(kapitālsabiedrību (SIA, AS), biedrību u.c.) un fizisko personu vienlīdzīga civilprocesuālā 

tiesībspēja un rīcībspēja. Juridisko personu lietas tiesā ved to amatpersonas, vai arī citi 

pilnvaroti pārstāvji. (D 3.4.7 pr.; D 3.4.9; D 3.4.6.1 vs CPL 71.p.(1),(2); CPL 72.p.(1);                 

CPL 82.p.(2); KoL 135.p.(1); BNL 3.p.) Pārstāvamais var pārstāvim doto pilnvarojumu 

jebkurā laikā atsaukt (D 3.4.6.2 vs CPL 87.p.(1)). Pārstāvim ir tiesības pārstāvamā vārdā 

izpildīt visas procesuālās darbības, izņemot tās, kuru izpildīšanai nepieciešams īpašs 

pilnvarojums. Līdzīgi kā romiešu gadījumā, īpašs pilnvarojums vajadzīgs, cita starpā, 

izpilddokumentu iesniegšanai piedziņai un piespriestās mantas vai naudas saņemšanai.             

(D 3.4.6.3 vs CPL 86.p.(1); CPL 86.p.(2))  Attiecībā uz mūsdienu Latvijas biedrību un 

kapitālsabiedrību (SIA un AS) lēmējinstitūciju (biedru, dalībnieku un akcionāru sapulču) 

leģitimitāti darbojas romiskā ideja par kvorumu (D 3.4.3; D 3.4.4;  D 3.4.5.; D 3.4.5.;                     

D 3.4.6 pr. vs BNL 37.p.(1); KoL 212.p.(1); KoL 275.p.). Romiskie principi likti 

kapitālsabiedrību (SIA un AS) valžu darbības pamatā  (D 3.4.1.1; D 3.4.2 vs KoL 221.p.(1); 

KoL 224.p.(1); KoL 223.p.(1); KoL 223.p.(3); KoL 301.p.(1),(2),(3); KoL 303.p.(1);                  

KoL 303.p.(3) ), mūsdienu biedrības statūtos var noteikt, ka papildus valdei izveidojama cita 

institūcija atsevišķu darbību veikšanai (D 3.4.10 vs BNL 48.p.). Arī mūsdienu demokrātisko 

valstu likumdevējiem nav sveša ideja par valsts varas tiesībām likuma ietvaros un likumā 

paredzētā kārtībā rīkoties pret tiesiskumu apdraudošām juridiskām personām (D 47.22.2;                  

D 47.22.3 pr.; D 47.22.3.1 vs  BNL 57.p.(1)1); KL 70.
1
p.; KL 70.

2
p. (1)1); KL 70.

3
p. (1);              

KL 70.
3
p. (3);  KL 70.

3
p. (2) ). Lai arī mūsdienu Rietumu, tai skaitā Latvijas, tiesiskajai 

kultūrai raksturīga biedrošanās brīvību un komercdarbības attīstību veicinoša, nevis 

ierobežojoša pieeja, vienlaicīgi tiek atzīta nepieciešamība pēc šādu aktivitāšu likumiskās 

reglamentācijas, kā arī indivīdu un sabiedrības interesēs noteiktu ierobežojumu piemērošanas 

– piem., darbības principu/kārtības regulācija, reģistrācijas prasība, licencēšana, specifiski 

azliegumi u.c. Tādējādi, nepieciešams norādīt uz netiešu romiešu tiesiskās kultūras idejisko 

ietekmi. (D 3.4.1 pr.; D 47.22.3.2; D 47.22.1pr.;  D 47.22.1.1; D 47.22.4; D 47.22.1.2 vs    
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BNL 1.p.(1); KoL 134.p.(2); KoL 1.p.(1),(2),(3); BNL 1.p.(2); KoL 3.p.; BNL 3.p.;                    

KoL 1.p.(1); KoL 6.p.; KoL 4.p.; KoL 4
1
.p.; KoL 4

2
.p.) 

Tādējādi pētījuma mērķi un uzdevumi uzskatāmi par realizētiem un izvirzītie 

pētnieciskie jautājumi par pilnībā iztirzātiem un izanalizētiem. 

Vienlaicīgi, ņemot vērā senās un veiksmīgās romisko tiesisko principu 

izmantošanas tradīcijas nacionālās likumdošanas veidošanā, senromiešu legālās idejas 

arī turpmāk būtu lietderīgi pielietojamas Latvijas Republikas tiesiskās vides 

pilnveidošanai. Šai sakarībā autors atļaujas izteikt atsevišķus priekšlikumus:  

Nolūkā stimulēt indivīdu uzņēmējdarbības aktivitātes, būtu iespējams atgriezties pie 

senromiešu pieejas attiecībā uz biedru darba ieguldījumiem sabiedrībā. Kā zināms, 

Civillikumā atrodams romiskas izcelsmes nosacījums, kas atļauj sabiedrības biedra darba 

ieguldīšanu (D 17.2.5.1; C 4.37.1 vs CL 2243.p), savukārt moderno SIA un AS  

pamatkapitālos dalībnieku darba ieguldījums ir aizliegts (KoL 151.p.(1); KoL 153.p.(2)) –  

saistības sniegt pakalpojumus un veikt darbu nevar būt par mantiskā ieguldījuma priekšmetu.  

Tomēr, jau senromiešu juristi norādīja uz apstākli, ka arī sabiedrības labā veicamajam 

darbam ir novērtējama ekonomiska vērtība – „ar darbu... var kompensēt īpašuma trūkumu”                 

(D 17.2.5.1). Tādējādi arī mūsdienās būtu iespējams veidot juridiskas konstrukcijas attiecībā 

uz darba ieguldījumiem kapitālsabiedrību, vismaz sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

(SIA), pamatkapitālos. Šim nolūkam būtu nepieciešams izdarīt Komerclikumā sekojošus 

grozījumus: 

1. Papildināt 143.panta pirmās daļas 6.
 
punktu aiz vārdiem „norādot katru mantiskā 

ieguldījuma priekšmetu” ar vārdiem „(ja mantiskā ieguldījuma priekšmets ir saistības sniegt 

pakalpojumus un/vai veikt darbu (šī likuma 153.
1 

pants) – norādāms sniedzamo pakalpojumu 

un/vai veicamā darba apraksts , apjoms un izpildes termiņš)”.     

Tādējādi 143.panta pirmās daļas ar 6.
 
punkts tiktu izteikts šādā redakcijā:  „6) to 

daļu skaitu un nominālvērtību summu, kuras, dibinot sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko 

ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu (ja mantiskā ieguldījuma 

priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt darbu (šī likuma 153.
1 

pants) – 

norādāms sniedzamo pakalpojumu un/vai veicamā darba apraksts , apjoms un izpildes 

termiņš) un katras tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, 

— dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un 

institūciju, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietu, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko 

ieguldījumu;” 

2. Papildināt 146. pantu ar 2.
2
 daļu, izsakot to šādā redakcijā: 
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„(2.
2
) Ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls tiek daļēji apmaksāts ar 

mantisko ieguldījumu, kura priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt darbu (šī 

likuma 153.
1 

pants), pamatkapitāls līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai parakstāms 

pilnā apmērā, ar mantisko ieguldījumu apmaksājamā daļa apmaksājama viena gada laikā no 

dienas, kad sabiedrība ierakstīta komercreģistrā, naudā apmaksājamā daļa apmaksājama 

līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai.” 

3. Papildināt 153.panta otro daļu pēc vārdiem „veikt darbu” ar vārdiem un skaitli „ 

(izņemot šī likuma 153.
1 

pantā paredzēto gadījumu)”. 

Tādējādi 153.panta otrā daļa tiktu izteikta šādā redakcijā : „(2) Par mantiskā 

ieguldījuma priekšmetu nevar būt ne saistības sniegt pakalpojumus vai veikt darbu (izņemot šī 

likuma 153.
1 

pantā paredzēto gadījumu), ne paredzamā peļņa vai paredzamā darbība 

sabiedrībā, ne arī paredzamā darba samaksa, honorāri, dividendes un tamlīdzīgi maksājumi, 

ko dibinātājs vai dalībnieks var saņemt no sabiedrības.” 

4. Papildināt likumu ar 153.
1
 pantu, izsakot to šādā redakcijā: 

„153.
1 

pants. Darba ieguldījums sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitālā. 

(1) Dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, par mantiskā ieguldījuma priekšmetu var 

būt saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt darbu, ja ievēroti visi zemāk norādītie 

nosacījumi: 

1) sabiedrības dibinātāji ir fiziskās personas, un to skaits nav mazāks par diviem; 

2) šāda mantiskā ieguldījuma vērtība nepārsniedz 5700 euro un mantiskais 

ieguldījums ir mazāks par pusi no sabiedrības pamatkapitāla; 

3) tikai viens no sabiedrības dibinātājiem veic pamatkapitāla apmaksu ar šādu 

mantisko ieguldījumu, dibināmās sabiedrības pamatkapitālā ir tikai viens šāds 

mantiskais ieguldījums un sabiedrības pārējais pamatkapitāls tiek apmaksāts vienīgi 

naudā; 

4) sabiedrības dibinātājs, kurš veic pamatkapitāla apmaksu ar šādu mantisko 

ieguldījumu, neizdara sabiedrības pamatkapitāla apmaksu naudā. 

(2) Šī panta pirmajā daļā minēto saistību izpildes termiņš nedrīkst būt garāks par             

146. panta 2.
2
 daļā norādīto ar mantisko ieguldījumu apmaksājamās pamatkapitāla daļas 

apmaksas termiņu. 

 (3) Par šī panta pirmajā daļā minēto saistību faktisko izpildi sastādams visu 

sabiedrības dalībnieku parakstīts akts, kurā ietverama atsauce uz sabiedrības dibināšanas 

līgumu un norādāms sniegto pakalpojumu un/vai veiktā darba apraksts , apjoms, novērtējums 

naudas izteiksmē, dibināšanas līgumā paredzētais izpildes termiņš, faktiskās izpildes datums, 

kā arī tās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — 
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dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un 

institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvieta, kura uzņēmusies saistības izdarīt mantisko 

ieguldījumu sniedzot pakalpojumus un/vai veicot darbu. Katram sabiedrības dalībniekiem 

nododams viens akta eksemplārs, viens akta eksemplārs iesniedzams sabiedrības valdei.” 

5. Papildināt 154. pantu ar 2.
2
 daļu, izsakot to šādā redakcijā: 

„(2
2
) Ja, dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību, mantiskā ieguldījuma priekšmets 

ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt darbu (šī likuma 153.
1 

pants) mantisko 

ieguldījumu novērtēt un atzinumu sniegt var dibinātāji. Šādā gadījumā atzinumu paraksta visi 

dibinātāji.” 

6. Papildināt 154. pantu ar 3.
5
 daļu, izsakot to šādā redakcijā: 

„(3
5
) Ja mantiskā ieguldījuma priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt 

darbu ( šī likuma 153.
1 

pants ), mantiskā ieguldījuma vērtību nosaka ņemot vērā vidējo tirgus 

cenu par līdzīgu pakalpojumu sniegšanu un/vai darbu veikšanu sešu mēnešu periodā pirms 

novērtējuma.” 

7. Papildināt 154.panta ceturto daļu pēc vārdiem ”komercdarbības veidiem.” ar 

vārdiem „Ja mantiskā ieguldījuma priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt 

darbu (šī likuma 153.
1 

pants) – norādāms sniedzamo pakalpojumu un/vai veicamā darba 

apraksts , apjoms, izpildes termiņš un novērtējums naudas izteiksmē, kā arī tās personas 

vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu 

apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu 

izdevusi) un dzīvesvieta, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko ieguldījumu.” 

8. Papildināt 154.panta ceturto daļu pēc vārdiem un skaitļa ” šā panta 2.
1
 daļā” ar 

vārdiem un skaitli ” un 2.
2
 daļā”, kā arī aizstāt tālāk sekojošos vārdus ”minētā mantiskā 

ieguldījuma” ar vārdiem „minēto mantisko ieguldījumu”. 

Tādējādi 154.panta ceturtā daļa tiktu izteikta šādā redakcijā: „(4) Atzinumā par 

mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietver katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu, vērtību, 

norāda mantas piederību un katra ieguldījuma novērtēšanā izmantotās metodes un ietver 

atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības 

veidiem. Ja mantiskā ieguldījuma priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt 

darbu (šī likuma 153.
1 

pants) – norādāms sniedzamo pakalpojumu un/vai veicamā darba 

apraksts , apjoms, izpildes termiņš un novērtējums naudas izteiksmē, kā arī tās personas 

vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu 

apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu 

izdevusi) un dzīvesvieta, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko ieguldījumu. Ja vērtēšanu 

izdara dibinātāji vai dalībnieki, mantiskā ieguldījuma novērtēšanas metodes nav jānorāda. 
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Dibinātāju vai dalībnieku sastādītajā atzinumā par šā panta 2.
1
 daļā un 2.

2
 daļā minēto 

mantisko ieguldījumu novērtēšanu papildus norāda informāciju, kas izmantota par pamatu 

mantiskā ieguldījuma vērtības noteikšanai.” 

9. Papildināt 156. pantu ar 1.
1
 daļu, izsakot to šādā redakcijā: 

„(1
1
) Ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību parakstītās daļas apmaksājamas ar 

mantisko ieguldījumu, kura priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt darbu (šī 

likuma 153.
1 

pants) un sabiedrības valde konstatē, ka minētās saistības nav izpildītas 

dibināšanas līgumā norādītajā termiņā, daļas apmaksājamas naudā, piemērojot ar šā panta 

pirmajā daļā paredzēto procedūru un termiņu, kura neievērošanas gadījumā piemērojami šā 

panta otrās daļas nosacījumi.” 

10. Papildināt likumu ar 166.
1
 pantu, izsakot to šādā redakcijā: 

„166.
1
 pants. Atbildība darba ieguldījuma gadījumā.  

Ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāls tiek daļēji apmaksāts ar mantisko 

ieguldījumu, kura priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt darbu (šī likuma 

153.
1 

pants) un, pirms minētās saistības izpildītas, tiek pasludināts šīs sabiedrības 

maksātnespējas process, tās dalībnieki solidāri atbild par sabiedrības saistībām, kuru 

kopējais apmērs nepārsniedz šā likuma 185.pantā noteiktā pamatkapitāla apmēra un 

dibinātāju apmaksātā pamatkapitāla apmēra starpību.” 

11. Papildināt 188.panta ceturto daļu pēc vārdiem „kā solidāri kopparādnieki ” ar 

vārdiem „(ja, saskaņā ar dibināšanas līgumu, paredzēta daļas apmaksa ar mantisko 

ieguldījumu, kura priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt darbu (šī likuma 

153.
1 

pants ), nosakot atbildību pieņemams, ka izdarāma daļas apmaksa naudā).” 

Tādējādi 188.panta ceturtā daļa tiktu izteikta šādā redakcijā: „(4) Atsavināt drīkst 

tikai pilnībā apmaksātu daļu, ja statūtos nav noteikts citādi. Neapmaksātas daļas atsavināšanas 

gadījumā par daļas apmaksu ir atbildīgi atsavinātājs un ieguvējs kā solidāri kopparādnieki (ja, 

saskaņā ar dibināšanas līgumu, paredzēta daļas apmaksa ar mantisko ieguldījumu, kura 

priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt darbu (šī likuma 153.
1 

pants), 

nosakot atbildību pieņemams, ka izdarāma daļas apmaksa naudā).” 

12. Papildināt 191. pantu ar 1.
1
 daļu, izsakot to šādā redakcijā: 

„(1
1
) Ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitālu paredzēts daļēji apmaksāt 

ar mantisko ieguldījumu, kura priekšmets ir saistības sniegt pakalpojumus un/vai veikt darbu 

(šī likuma 153.
1 

pants), minētās saistības uzņēmušā dalībnieka nāves gadījumā viņa 

mantojumu pieņēmušajam mantiniekam ir pienākums apmaksāt mirušā dalībnieka 

parakstītās, bet neapmaksātās daļas vērtību naudā, saskaņā ar dibināšanas līgumā un 

atzinumā par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu ietverto novērtējumu.” 

http://likumi.lv/doc.php?id=5490#p185
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D 17.2.51 pr. Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 

D 17.2.51.1 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 

D 17.2.52 pr. Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.1 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.2 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.3 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.4 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.5 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.6 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.7 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.8 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.9 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.10 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.11 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.12 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.13 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.14 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.15 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.16 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52. 17 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.52.18 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.53 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 

D 17.2.54 Pomponius libro 13. ad Sabinum. 

D 17.2.55 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 

D 17.2.56 Paulus libro sexto ad Sabinum. 

D 17.2.57 Ulpianus libro 30. ad Sabinum. 

D 17.2.58 pr. Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.58.1 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.58.2 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.58.3 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.59 pr. Pomponius libro 12. ad Sabinum.    

D 17.2.59.1  Pomponius libro 12. ad Sabinum. 

D 17.2.60 pr. Pomponius libro 13. ad Sabinum. 

D 17.2.60.1 Pomponius libro 13. ad Sabinum. 

D 17.2.61 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.62 Pomponius libro 13. ad Sabinum. 

D 17.2.63 pr. Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.63.1 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.63.2 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.63.3 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.63.4 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.63.5 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.63.6 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.63.7 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.63.8 Ulpianus libro 31. ad edictum. 

D 17.2.63.9 Ulpianus libro 31. ad edictum. 
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339. 

340. 

341. 

342. 

343. 

344. 

345. 

346. 

347. 

348. 

349. 

350. 

351. 

352. 

353. 

354. 

355. 

356. 

357. 

358. 

359. 

360. 

361. 

362. 

363. 
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365. 

366. 

367. 

368. 

369. 

370. 

371. 

372. 
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374. 

375. 

376. 

377. 

378. 

379. 

380. 

381. 

382. 

383. 

384. 

385. 

386. 

387. 

388. 

389. 

390. 

391. 

392. 

393. 

394. 

395. 

D 17.2.63.10 Ulpianus libro 31. ad edictum.  

D 17.2.64 Callistratus libro primo qaestionom. 

D 17.2.65 pr. Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.1 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.2 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.3 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.4 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.5 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.6 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.7 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.8 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.9 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.10 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.11 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.12 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.13 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.14 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.15 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.65.16 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.66 Gaius libro decimo ad edictum provinciale. 

D 17.2.67 pr. Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.67.1 Paulus libro 32. ad edictum.  

D 17.2.67.2 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.67.3 Paulus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.68 pr. Gaius libro decimo ad edictum provinciale. 

D 17.2.68.1 Gaius libro decimo ad edictum provinciale.  

D 17.2.69 Ulpianus libro 32. ad edictum. 

D 17.2.70 Paulus libro 33. ad edictum. 

D 17.2.71 pr. Paulus libro tertio epitomarum Alfeni digestorum. 

D 17.2.71.1 Paulus libro tertio epitomarum Alfeni digestorum. 

D 17.2.72 Gaius libro secundo rerum cottidianarum sive aureorum. 

D 17.2.73 pr. Ulpianus libro primo responsorum. 

D 17.2.73.1 Ulpianus libro primo responsorum. 

D 17.2.74 Paulus libro 62. ad edictum. 

D 17.2.75 Celsus libro 15. digestorum. 

D 17.2.76 Proculus libro quinto epistularum. 

D 17.2.77 Paulus libro quarto epistularum. 

D 17.2.78 Proculus libro quinto epistularum. 

D 17.2.79 Paulus libro quarto quaestionum. 

D 17.2.80 Proculus libro quinto epistularum. 

D 17.2.81 Papinianus libro nono quaestionum. 

D 17.2.82 Papinianus libro tertio responsorum. 

D 17.2.83 Paulus libro primo manualium. 

D 17.2.84 Labeo libro sexto posteriorum a Iavoleno epitomarum. 

D 18.2.1 Paulus libro quinto ad Sabinum.  

D 18.2.18 Africanus libro tertio quaestionum. 

D 18.1.35.2 Gaius libro decimo ad edictum provinciale.  

D 19.2.25.6 Gaius libro decimo ad edictum provinciale. 

D 19.5.1 pr. Papinianus libro octavo quaestionum. 

D 19.5.13 pr. Ulpianus libro 30 ad Sabinum.  

D 19.5.13.1 Ulpianus libro 30 ad Sabinum.  

D 21.1.1 pr. Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium.  

D 21.1.1.1 Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium.  

D 21.1.1.2 Ulpianus libro primo ad edictum aedilium curulium. 

D 21.1.44.1 Paulus libro secundo ad edictum aedilium curulium.  

D 22.1.1.1 Papinianus libro secundo quaestionum.  

D 22.1.38.9 Paulus libro sexto ad Plautium. 
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396. 

397. 

398. 

399. 

400. 

401. 

402. 

403. 

404. 

405. 

406. 

407. 

408. 

409. 

410. 

411. 

412. 

413. 

414. 

415. 

416. 

417. 

418. 

419. 

420. 

421. 

422. 

423. 

424. 

425. 

426. 

427. 

428. 

429. 

430. 

431. 

432. 

433. 

434. 

435. 

436. 

437. 

438. 

439. 

440. 

441. 

442. 

443. 

444. 

445. 

446. 

447. 

448. 

449. 

450. 

451. 

452. 

D 23.2.42.1 Modestinus libro singulari de ritu nuptiarum. 

D 24.1.1 Ulpianus libro 32 ad Sabinum. 

D 24.1.32.24 Ulpianus libro 33 ad Sabinum.  

D 24.3.54 Paulus libro singulari de iure singulari.  

D 25.2.1 Paulus libro septimo ad Sabinum. 

D 26.7.47.6 Scaevola libro secundo responsorum.  

D 27.3.1.14 Ulpianus libro 36 ad edictum.  

D 28.5.8 pr. Iulianus libro secundo ad Urseium Ferocem.  

D 28.5.8.1  Iulianus libro secundo ad Urseium Ferocem.  

D 28.5.60. (59.) 1 Celsus libro 16 digestorum.  

D 28.5.90 (89) Paulus libro secundo manualium.  

D 28.7.4 pr. Ulpianus libro octavo ad Sabinum.  

D 29.2.42.1 Ulpianus libro quarto disputationum.  

D 29.2.45.2 Iulianus libro primo ad Urseium Ferocem.  

D 30.1 Ulpianus libro 67 ad edictum. 

D 30.116.pr. Florentinus libro 11 institutionum. 

D 32.11.21 Ulpianus libro secundo fideicommissorum.  

D 32.30.4 Labeo libro secundo posteriorum a Iavoleno epitomatorum.  

D 34.1.16 pr. Scaevola libro 18 digestorum. 

D 34.1.16.3 Scaevola libro 18 digestorum. 

D 34.3.1 pr. Ulpianus libro 21 ad Sabinum.  

D 34.3.3 pr. Ulpianus libro 23 ad Sabinum.  

D 34.3.3.3 Ulpianus libro 23 ad Sabinum.  

D 34.3.3.4 Ulpianus libro 23 ad Sabinum.  

D 34.3.3.5 Ulpianus libro 23 ad Sabinum.  

D 34.3.5.1 Ulpianus libro 23 ad Sabinum. 

D 34.3.29 Paulus libro sexto ad legem Iuliam et Papiam.  

D 35.1.97  Paulus libro secundo ad Neratium. 

D 35.2.1 pr. Paulus libro singulari ad legem Falcidiam.  

D 35.2.62 pr. Ulpianus libro primo ad legem Iuliam et Papiam.  

D 38.1.36 Ulpianus libro 11 ad legem Iuliam et Papiam.  

D 38.2.1.1 Ulpianus libro 42  ad edictum. 

D 38.2.1.2 Ulpianus libro 42  ad edictum. 

D 38.2.2 pr. Ulpianus libro 42  ad edictum. 

D 39.2.32 Gaius libro 28 ad edictum provinciale.  

D 39.4.1 pr. Ulpianus libro 55 ad edictum.  

D 39.4.3 pr. Ulpianus libro 55 ad edictum.  

D 39.4.3.1 Ulpianus libro 55 ad edictum. 

D 39.5.1 pr. Iulianus libro 17 digestorum.  

D 39.6.35.5 Paulus libro sexto ad legem Iuliam et Papiam.  

D 40.4.48 Papinianus libro decimo quaestionum.  

D 42.1.16 Ulpianus libro 63 ad edictum. 

D 42.1.22.1 Pomponius libro 21 ad Quintum Mucium. 

D 42.1.52 Tryphoninus libro 12 disputationum. 

D 42.2.1 Paulus libro 56 ad edictum. 

D 43.9.1 pr.Ulpianus libro 68 ad edictum.  

D 43.9.1.2 Ulpianus libro 68 ad edictum.  

D 44.1.7 pr. Paulus libro tertio ad Plautium. 

D 44.5.1.7 Ulpianus libro 76  ad edictum.  

D 44.7.1.4 Gaius libro secundo aureorum. 

D 44.7.2 pr. Gaius libro tertio institutionum. 

D 44.7.2.1 Gaius libro tertio institutionum.  

D 44.7.2.2 Gaius libro tertio institutionum. 

D 44.7.57 Pomponius libro 36 ad Quintum Mucium. 

D 45.1.140.2 Paulus libro tertio ad Neratium.  

D 45.2.2  Iavolenus libro tertio ex Plautio. 

D 45.2.9.1 Papinianus libro 27 quaestionum. 
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491. 

492. 

493. 
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495. 

496. 

497. 

498. 

499. 

500. 

501. 

502. 

503. 

504. 

505. 

506. 

507. 

508. 

509. 

D 45.2.10 Papinianus libro 37 quaestionum. 

D 45.3.5 Ulpianus libro 48 ad Sabinum. 

D 45.3.7.1 Ulpianus libro 48 ad Sabinum.  

D 45.3.18 pr. Papinianus libro 27 quaestionum.  

D 45.3.28.1 Gaius libro tertio de verborum obligationibus.  

D 45.3.28.3 Gaius libro tertio de verborum obligationibus.  

D 46.1.22 Florentinus libro octavo institutionum. 

D 46.1.70.5 Gaius libro primo de verborum obligationibus. 

D 46.1.71 pr. Paulus libro quarto quaestionum.  

D 46.2.11 pr. Ulpianus libro 27 ad edictum. 

D 46.2.11.1 Ulpianus libro 27 ad edictum. 

D 46.2.17 Ulpianus libro octavo ad edictum. 

D 46.2.18 Paulus libro 57 ad edictum. 

D 46.3.12.4 Ulpianus libro 30 ad Sabinum. 

D 46.3.56 Paulus libro 62 ad edictum. 

D 46.3.76 Modestinus libro sexto responsorum. 

D 46.4.8.2 Ulpianus libro 48 ad Sabinum.  

D 46.4.19.1 Ulpianus libro secundo regularum. 

D 46.8.1 Papinianus libro 28 quaestionum.  

D 46.8.14 Paulus libro tertio ad Plautium.  

D 47.2.45 Ulpianus libro 41.ad Sabinum.  

D 47.2.52.18 Ulpianus libro 37. ad edictum. 

D 47.2.93 (92) Ulpianus libro 38 ad edictum. 

D 47.6.1 pr. Ulpianus libro 38 ad edictum. 

D 47.6.1.1 Ulpianus libro 38 ad edictum. 

D 47.6.2 Iulianus libro 23 digestorum. 

D 47.6.5 Marcellus libro octavo digestorum.  

D 47.8.2.8 Ulpianus libro 56 ad edictum. 

D 47.10.17.9 Ulpianus libro 57 ad edictum.  

D 47.22.1pr. Marcianus libro tertio institutionum. 

D 47.22.1.1 Marcianus libro tertio institutionum. 

D 47.22.1.2 Marcianus libro tertio institutionum. 

D 47.22.2 Ulpianus libro sexto de officio proconsulis.     

D 47.22.3 pr. Marcianus libro secundo iudiciorum publicorum. 

D 47.22.3.1 Marcianus libro secundo iudiciorum publicorum. 

D 47.22.3.2 Marcianus libro secundo iudiciorum publicorum. 

D 47.22.4 Gaius libro quarto ad legem duodecim tabularum.  

D 48.10.1 pr. Marcianus libro 14 institutionum.  

D 48.10.20 Hermogenianus libro sexto iuris epitomarum.  

D 48.12.1 Marcianus libro secundo institutionum. 

D 48.12.2 pr. Ulpianus libro nono de officio proconsulis.  

D 48.12.2.1 Ulpianus libro nono de officio proconsulis. 

D 48.12.2.2 Ulpianus libro nono de officio proconsulis. 

D 48.12.3.1 Papirius libro primo de constitutionis. 

D 48.18.17.2 Papinianus libro 16 responsorum.  

D 49.17.18.2 Maecenatus libro primo fideicommissorum. 

D 50.16.16 Gaius libro tertio ad edictum provinciale. 

D 50.16.19 Ulpianus libro 11 ad edictum.  

D 50.16.85  Marcellus libro primo digestorum. 

D 50.16.109 Modestinus libro quinto pandectarum. 

D 50.16.114  Iavolenus libro 15. ex Cassio. 

D 50.16.213.2 Ulpianus libro primo regularum. 

D 50.16.223 pr.  Paulus libro secundo sententiarum. 

D 50.16.234.1 Gaius libro secundo ad legem doudecim tabularum. 

D 50.16.238.1 Gaius libro sexto ad legem duodecim tabularum. 

D 50.16. 239.5 Pomponius libro singulari enchiridii. 

D 50.17.5 Paulus libro secundo ad Sabinum. 
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511. 

512. 

513. 

514. 

515. 

516. 

517. 

518. 

519. 

520. 

521. 

522. 

523. 

524. 

525. 

526. 

527. 

528. 

529. 

530. 

531. 

532. 

533. 

534. 

535. 

536. 

537. 

538. 

539. 

540. 

541. 

542. 

543. 

544. 

545. 

546. 

547. 

548. 

549. 

550. 

551. 

552. 

553. 

554. 

555. 

556. 

557. 

558. 

559. 

560. 

561. 

562. 

563. 

564. 

565. 

566. 

D.50.17.22 pr. Ulpianus libro 28 ad Sabinum. 

D.50.17.22.1 Ulpianus libro 28 ad Sabinum. 

D 50.17.23 Ulpianus libro 29 ad Sabinum.  

D 50.17.32  Ulpianus libro 43 ad Sabinum. 

D 50.17.40  Pomponius libro 34 ad Sabinum. 

D 50.17.47.1 Ulpianus libro 30 ad edictum.  

D 50.17.54  Ulpianus libro 46 ad edictum. 

D 50.17.62 Iulianus libro sexto digestorum. 

D 50.17.95 Ulpianus libro sexton fideicommissorum. 

D 50.17.107 Gaius libro primo ad edictum provinciale. 

D 50.17.118  Ulpianus libro 11 ad edictum. 

D 50.17.124.1 Paulus libro 16 ad edictum. 

D 50.17.129.1 Paulus libro 21 ad edictum. 

D 50.17.175 pr. Paulus libro 11 ad Plautium. 

D 50.17.178 Paulus libro 15 ad Plautium. 

D 50.17.211 Paulus libro 69 ad edictum. 

Gaius, inst. 1.3.  

Gaius, inst. 1.4.   

Gaius, inst. 1.5. 

Gaius, inst. 1.11. 

Gaius, inst. 1.14. 

Gaius, inst.1.132. 

Gaius, inst. 1.156.  

Gaius, inst. 2.2. 

Gaius, inst. 2.3. 

Gaius, inst. 2.8.  

Gaius, inst. 2.9.  

Gaius, inst. 2.10. 

Gaius, inst. 2.11. 

Gaius, inst. 2.38. 

Gaius, inst. 2.39.  

Gaius, inst.  3.148. 

Gaius, inst.  3.149. 

Gaius, inst.  3.150. 

Gaius, inst.  3.151. 

Gaius, inst.  3.152. 

Gaius, inst.  3.152. 

Gaius, inst.  3.154. 

Gaius, inst.  4.14. 

I 1.2.4. 

I 1.3.4. 

I 1.23.3. 

I 2.1.4.  

I 2.1.6. 

I 2.1.7. 

I 2.1.8. 

I 2.1.9. 

I 2.1.10. 

I 2.1.20. 

I 2.1.21. 

I 2.1.22. 

I 2.6. pr. 

I 2.6.1. 

I 2.6.2. 

I 2.6.3. 

I 2.7.1. 

I 2.7.2. 
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567. 

568. 

569. 

570. 

571. 

572. 

573. 

574. 

575. 

576. 

577. 

578. 

579. 

580. 

581. 

582. 

583. 

584. 

585. 

586. 

587. 

588. 

589. 

590. 

591. 

592. 

593. 

594. 

595. 

596. 

597. 

598. 

599. 

600. 

601. 

602. 

603. 

I 2.9.1. 

I 2.23.1. 

I 2.24 pr. 

I 3.13.2. 

I 3.14 pr. 

I 3.14.2. 

I 3.14.4. 

I 3.17 pr. 

I 3.17.1.  

I 3.25 pr. 

I 3.25.1. 

I 3.25.2. 

I 3.25.3. 

I 3.25.4. 

I 3.25.5. 

I 3.25.6. 

I 3.25.7. 

I 3.25.8. 

I 3.25.9. 

I 3.27.1. 

I 4.1.3. 

I 4.1.5. 

I 4.1.6. 

I 4.5.1. 

I 4.6.1. 

I 4.6.17. 

I 4.6.19 (21). 

I 4.6.20. 

I 4.6.28. 

I 4.6.30. 

I 4.6.38.  

I 4.7.2. 

N 115 cap. 3.  

N 115 cap. 4. 

N 115 cap. 5. 

N 117. cap.1. 

Tab III, 5 (Gell.,20,1,46-47). 

 

Nacionālie likumdošanas akti 

 

604. 

 

605. 

 

606. 

 

607. 

 

608. 

 

609. 

Biedrību un nodibinājumu likums.: LR likums, 2003. gada 30.oktobris // Latvijas Vēstnesis 

14.11.2003., Nr. 161 (2926). 

Civillikums.: LR likums, 1937.gada 28.janvāris, spēkā ar 01.09.1992.// Valdības Vēstnesis 

20.02.1937., Nr. 41. 

Civilprocesa likums.: LR likums, 1998. gada 14. oktobris // Latvijas Vēstnesis 03.11.1998., 

Nr. 326/330 (1387/1391). 

Krimināllikums.: LR likums, 1998.gada 17.jūnijs // Latvijas Vēstnesis 08.07.1998.                  

Nr. 199/200 (1260/1261). 

Komerclikums.: LR likums, 2000.gada 13.aprīlis // Latvijas Vēstnesis 04.05.2000.                 

Nr. 158/160 (2069/2071) 

Kriminālprocesa likums. : LR likums, 2005.gada 21.aprīlis // Latvijas Vēstnesis 

11.05.2005. Nr. 74 (3232).    
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