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Pirmā nodaļa.

Pirmais nodalījums.

Noziedzīgi nodarījumi un sodi vispār.

Vispārējie nolikumi.

I.*) (1.) Par noziedzīgu atzīstams nodarījums, kurš ta izdarīšanas

laikā noliegts likumā ar soda piedraudējumu.

2. (2.) Par noziedzīgiem nodarījumiem noliekamie sodi ir šādi:

1) ieslodzījums katorgas cietumā;
2) ieslodzījuma ilglaika cietumā;
3) ieslodzījums īslaika cietumā;
4) arests;

5) naudas sods.

3. (3.) Noziedzīgus nodarījumus, par kuriem likumā kā augstākais
sod.s nolikts ieslodzījums katorgas cietumā, sauc par smagiem noziegumiem.

Noziedzīgus nodarījumus, par kuriem likumā kā augstākais sods

nolikts ieslodzījums ilglaika vai īslaika cietumā, sauc par noziegumiem.

Noziedzīgus nodarījumus, par kuriem likumā kā augstākais sods
nolikts arests! vai naudas sods, sauc par pārkāpumiem.

Otrais nodalījums.

Sodu likumu piemērošanas robežas.

4. (4.) Šia Sodu likumi piemērojami noziedzīgiem nodarījumiem,

kurus izdarījuši Latvijas robežās kā Latvfijas pavalstnieki, tā ari ārzemnieki,

ciktālu tādu nodarījumu sodāmība nav paredzēta sevišķos likumos.

5. (5.) Šie Sodu likumi piemērojami noziedzīgiem nodarījumiem, ko

izdarījuši ārzemnieki, kuriem Latvijā ārzemniecības tiesības.

•6. (6.) Šie Sodu likumi piemērojami noziedzīgiem nodarījumiem, ko

izdarījuši ārvalstīs Latvijas pavalstnieki, kuriem šinīs valstīs ārzemnie-

cības tiesības.

7. (7.) Šie Sodu likumi piemērojami, ievērojot 8. līdz 10. pantu

noteikumus, noziedzīgiem nodarījumiem, kurus ārpus Latvijas robežām

izdarījuši Latvijas pavalstnieki:

1) ja izdarītais nodarījums ir smags noziegums vai noziegums, un

2) ja ārvalstī vai vispār ārpus Latvijas robežām izdarītais noda-

rījums ir tāds' pārkāpums, kura sadamība paredzēta Latvijas

noslēgtā starptautiskā līgumā.

*) Otrais skaitlis iekavās apzīmē 1903. g. Sodu likumu numerāciju.
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Šie Sodu likumi piemērojami, ievērojot 8. un 9. pantu noteikumus,
noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījuši ari ārzemnieki ārpus Latvijas
robežām:

1) ja izdarītais noziegums ir smags noziegums vai tāds nozie-

gums, ar kuru tā fedarītājs apdraudējis Latvijas pavalstnieku

tiesības, vai Latvijas valsts mantu vai ienākumus;
2) ja ārvalstī vai vispār ārpus Latvijas robežām izdarīta nozie-

dzīgā nodarījuma sodāmība paredzēta Latvijas noslēgtā

starptautiskā līgumā.

8. (10.) Kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu ārpus Latvijas robe-

žām 7. pantā norādītos gadījumos, neatbild pēc šiem Sodu likumiem:

1) ja nodarījums nav noliegts tā izdarīšanas vietas likumā;

2) ja pie atbildībai saucamais attaisnots vai atsvabināts no soda

ar likumīgā spēkā nākušu ārvalsts tiesas spriedumu;
3) ja notiesātais izcietis visu sodu pēc ārvalsts tiesas sprieduma;
4) ja izdarītais noziedzīgais nodarījums, kurš vērstsi pret ārvalsti,

pieder pie tādiem, par kuriem izdošana nav pielaižama.

Tam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu ārpus Latvijas robežām

un ir atbildīgs pēc šiem Sodu likumiem saskaņā ar 7. pantu, sods mīksti-

nāms pēc 51. panta noteikumiem, ja notiesātais jau izcietis dalu no viņam
ar ārvalsts tiesas spriedumu piespriestā soda, vai ari, ja pēc izdarīšanas

vietas likuma paredzēts vieglāks sods niekā šinīs) Sodu likumos.

9. (11.) lepriekšējā (8.) panta pirmās daļas 1. un 2. punkta, kā ari
ta paša panta otrās daļas noteikumi nav piemērojami 100.

1 ) līdz 104.1) un

126.1) p. p. paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, bet ja vainīgais ir

Latvijas pavalstnieks, tad nav piemērojami ari 108.
1 ) līdz lltI.*), 112

1

.

1),
114.

1) līdz 118.
1 ) (1. pk.), 118-. 1 ), 643.1 ) (2. un 3. d.) un 645.

1) (4. d.) p.p.

pardzētiem noziedzīgiem nodarījumiem.
10. (12.) Latvijas pavalstniekam, kas ārpus Latvijas robežām

izcietis visu sodu (8. p. I. d. 3. psO par noziedzīgu nodarījumu, par kuru
šinīs Sodu likumos vai sevišķos likumos nolikts sods, ne mazāks par

ieslodzījumu katorgas cietumā, atgriežoties Latvijā, ar tiesas spriedumu
atņemamas tiesības saskaņā ar 27.

L
28„ 29., 32. un 33. pantu noteikumiem.

11. (13.) Ārzemnieks, kas ārpus Latvijas robežām izdarījis smagu

noziegumu vai noziegumu un par šo noziedzīgo nodarījumu Latvijā nav

notiesāts, attaisnots vai no soda atsvabināts likuma noteiktā kārtībā, ir
izdodams saskaņa ar līgumu, kāds noslēgts ar valsti, kura prasa pie atbil-
dības saucama izdošanu, vai ari uz savstarpības pamata, kāda šinī ziņā
nodibinājusies ar šo valsti.

Ja pastāv īpaša konvencija, ir pielaižama ari Latvijas pavalstnieku
izdošana ārvalstij.

12. (14.) Sods piespriežams pēc tā likuma, kurš spēkā noziiedzīgā
nodarījuma izdarīšanas laika.

Ja likumu, kurš bija spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā,
grozītu līdz vainīga notiesāšanai, sods piespriežams pēc likuma, kurā pa-
redzēts vieglāks sods.

Ja likumu, kurš bija spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā,
atceltu līdz vainīga tiesāšanai, atzīstot nodarījumu par nesodāmu, sods nav

piespriežams.

*) Pantu uzskaitījums pec 1903. g. Sodu likumu numerācijas
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Šī panta 2. un 3. d. noteikumi nav piemērojami, ja likums ir bijis
izdots sevišķu laika vai vietēju apstākļu dēl un zaudējis savu spēku šiem

apstākļiem izbeidzoties.

Noilguma laiks, kas dzēš noziedzīgā nodarījuma sodāmību, aprēķi-
nāms pēc likuma, kurš bija spēkā šā nodarījuma izdarīšanas laikā (66. p.

1. un 2. pk.), vai tanī laikā, kad taisīts spriedums par to (66. p. 3. pk.), ja
šinī likumā noteikts īsāks sodāmības noilguma laiks, nekā jaunajā likumā.

Trešais nodalījums.

Sodi.

13. (16.) leslodzījums katorgas cietumā piespriežams uz visu mūžu
vai uz laiku no sešiem līdz piecpadsmit gadiem.

Notiesātie sākumā turami vienieslodzījumā no sešiem mēnešiem līdz

vienam gadam, bet pēc tam pārvedami kopieslodzījumā.
Tiesa var nolemt turēt notiesātos važas uz laiku no trim mēnešiem

līdz sešiem gadiem.

Notiesātie obligatoriski nodarbināmi pie smagiem piespiedu darbiem

kā ieslodzījuma vietas telpās, tā ari ārpus» tām.

Sievietes pie ārējiem darbiem ārpus ieslodzījumu vietas nodarbi-

nāmas tikai ar vinu piekrišanu.

Piezīme. Noteikumi par turēšanu važas sevišķa pielikuma pie
šī panta.

14. (18.) leslodzījums ilglaika cietuma piespriežams uz laiku no

viena gada un sešiem mēnešiem līdz sešiem gadiem.

Notiesātie sakuma turami vienieslodzījumā no trim līdz sešiem mēne-

šiem, bet pēc tam pārvedami kopieslodzījumā.

15. (20.) leslodzījums īslaika cietumā piespriežams uz laiku no

divām nedēļām līdz vienam gadam un sešiem mēnešiem.

Notiesātie sākumā turami vienieslodzījumā, bet ne ilgāk par trim

mēnešiem, un pēc tam pārvedami kopieslodzījumā.

16. Ilglaika un īslaika cietumā notiesātiem obligatoriski jāstrādā

cietuma priekšniecības ievestie darbi ieslodzījumu vietas telpās, bet tos

var nodot pie darbiem ari ārpus cietuma telpām.
Sievietes pie ārējiem darbiem ārpus cietuma telpām nodarbināmas

tikai ar viņu piekrišanu.

17. Katorgas, ilglaika un īslaika cietumā notiesātie turami kopieslo-

dzījumā, ja ieslodzījuma vietā nav vienieslodzījumā kameru, vai, ja vien-

ieslodzījums ir bīstams notiesātā veselībai.

Notiesātā veselības pārbaudīšana notiek pielikumā pie šī panta no-

rādītā kārtībā.

Katorgas, ilglaika un īslaika cietumā notiesātie par to laiku, kamēr

atrodas kopieslodzījumā, atšķirami cits no cita pa nakti un no darba brī-

vajā laikā, ja ir vajadzīgie ierīkojumi.

18. (21.) Arests piespriežams uz laiku no vienas dienas līdz

sešiem mēnešiem.

Notiesātie turami arestam ierīkotas telpas, kopieslodzījumā, bet uz

viņu lūgumu, ja ir brīvas kameras, pārvietojami vienieslodzījumā.
Notiesātiem uz ilgāku laiku par septiņām dienām, obligatoriski jāiz-

vēlas kāda nodarbošanās no tādām, kuras pielaižamas aresta telpās, pre-

tējā gadījumā darbus noteic cietuma priekšniecība.
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Notiesātie nodarbināmi pie ārējiem darbiem ārpus ieslodzījuma vie-

tas tikai ar viņu piekrišanu.
19. (22.) leslodzījuma laiks noteicams: katorgas cietumā netie-

sātiem gados un pusgados, ilglaika cietumā — gados un mēnešos, īslaika

cietumā — gados, mēnešos un nedēļās, bet aresta laiks
— mēnešos,

nedējās un dienās.

Likumā paredzētais papildu sodu laiks, kurā atņemta tiesība nodar-

boties pēc soda izciešanas ar līkumā noteiktiem tirdzniecības vai rūpnie-
cības veidiem, vai ari citu likumā norādītu darbību, kā ari aizliegts ie-

ņemt līdzīgu vai augstāku vietu dienestpersonām, vai ari garīgas kārtas

personām, atstādinot viņas no amata
— noteicams gados un mēnešos.

Soda laika ilgumu aprēķinot, dienā skaitāmas divdesmitčetras stun-

das, nedēlā septiņas dienas. Mēnesis un gads aprēķināmi kalendariski,
bet sodus skaitot un dalot, mēnesī rēķināmas trīsdesmit dienas.

20. (23.) Katorgas cietumā notiesātos var nosacīti atsvabināt no

soda tālākās izciešanas, ja viņu uzvešanās bijusi nevainojama: uz visu

mūžu notiesātos — ja viņi izcietuši piecpadsmit gadus, bet uz noteiktu

laiku notiesātos — ja viņi izlcietuši trīs ceturtdaļas no viņiem piespriestā
soda.

Ilglaika un īslaika cietumā notiesātos var nosacīti atsvabināt no

soda tālākas izciešanas, ja vinu uzvešanās bijusi nevainojama, viņi izcie-

tuši divas trešdaļas no piespriestā soda un pie tam pavadījuši ieslodzījumā

izpildot spriedumu: ilglaika cietumā notiesātie — ne mazāk par vienu

gadu, bet īslaika citumā notiesātie — ne mazāk par sešiem mēnešiem,
neieskaitot šinī laikā iepriekšējā apcietinājumā pavadīto laiku.

Sīkāki noteikumi pielikuma pie šī panta.

21. Ja apsūdzētam piespriež īslaika cietuma, aresta vai naudas

sodu, vai ievietošanu labošanas un audzināšanas iestādē un tiesai ir

pamatoti iemesli sagaidīt, ka notiesātais, ari sodu neizpildot, turpmāk ne-

vainojami uzvedīsies, viņai ir tiesība notiesātam nosacīti atlaist soda

izpildīšanu.
22. lepriekšējais 21. pants nav piemērojams: 1) lietās, uz kuru

iztiesāšanu nav ieradies apsūdzētais, 2) lietās, kuras ierosināmas tikai uz

cietušo sūdzību pamata, 3) sodāmiem ar naudas sodu fiska noteikumu

pārkāpumiem, 4) notiesātiem uz ieslodzījumu īslaika cietumā, ja viņi jau

agrāk sodīti par smagu noziegumu, vai noziegumu* un ja līdz jauna no-

zieguma izdarīšanai nav pagājuši pieci gadi no īslaika cietuma soda izcie-

šanas dienas, bet desmit gadi no smagāka soda izciešanas dienas.

23. Tiesas piespriestā soda izpildīšana, kā ari likumā paredzētā
sodam sekojošā tiesību ierobežošana atliekama, notiesātiem uz ieslodzī-

jumu īslaika cietumā — uz pieciem gadiem, pārējos gadījumos — uz trim

gadiem. Šo termiņu laikā tiesa var nodot notiesāto sevišķā uzraudzībā.

24. Ja nosacīti notiesātais iepriekšējā (23.) pantā minētos termiņos
nevainojami uzvedies, tiesas piespriestais sods, kā ari likumā paredzētā
sodam sekojošā tiesību ierobežošana atzīstama par galīgi atlaistiem.

25. Ja: 1) nosacīti notiesāto no jauna notiesātu par smagu nozie-

gumu, vai noziegumu, kas izdarīts iepriekš 23. pantā minētiem termi-
ņiem, vai šinīs termiņos, 2) vai šinīs pašos, terminos nāktu zināms, ka

nosacīti notiesātais jau agrāk ir bijis sodīts un līdz nozieguma izdarīšanai,
par kuru tam piespriests nosacīts sods, nav bijuši pagājuši 22. panta

4._ punkta paredzēti termiņi, 3) vai šinīs pašos 23. pantā minētos termiņos
naktu zināms, ka nosacīti notiesātais nekrietni uzvedas, apdraudēdams-
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personīgu un sabiedrības drošību un kārtību — tiesa nekavējoties taisa

lēmumu par sava nosacītā sprieduma izpildīšanu.
Ja šī panta 1. punktā paredzētos apstākļos nosacīti notiesāto no

jauna notiesātu par noziegumu, izdarītu aiz neuzmanības, vai tikai pārkā-

pumu, nosacītā sprieduma izpildīšana atkarājas no tiesas.

26. (24.) Naudas sods noteicams latos, izņemot gadījumus, kuros
likumā norādīta sevišķa naudas soda aprēķināšanas kārtība. Ja likumā

augstākais naudas soda apmērs nolikts ne mazāks par simts latie-m, tad

šis sods piespriežamai ne mazāks par desmit latiem. Mazākais naudas

sods, ko tiesa var piespriest, ir viens lats.

Soda naudas samaksu tiesa var atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku,

ne ilgāku par vienu gadu, skaitot no tās dienas, kad spriedums stājies

likumīgā spēkā.

Soda nauda, kurai likumā nav noteikts īpašs mērķis, nāk valstij par

labu.

27. (27.) Notiesāšana uz ieslodzījumu katorgas un ilglaika ceietuma,
kā ari uz ieslodzījumu īslaika cietumā, ja šinī pēdējā gadījumā izdarīti no-

ziegumi, kas paredzēti S. 1. sekošos pantos: 158."), (2. d. 1. pk.), 168.*)
(2. d. 2. pk.), 242.*), 247.*) (2. d.), 279.*), 344.*) (4. d.), 351.*), 352.*),
427.*). 428.*), 431.*) 432.*) 434.*), 435.*) (2. d.), 440,*), 441.*). 442.*)

(3. d.). 443.*) (3. d.), 516.*), 524.*) līdz 527.*), 574.* (1. un 2. d.), 575*)
līdz 578.*), 579.*) (2. d.), 580.*), 581.*) (1.—3. d.), 582.*), 583.*), 586.*),
588.*), 590.*) (1. d.), 591.*) (1 .un 2. d.), 592.*) līdz 596.), 598.*), 599.*),

607.*) līdz 609.*), 611.*) līdz 616.*), 619.*), (2. d.), 626.*) (2. d.), 656.*)

(3. d.), 657.*) līdz 659.*), 661.*), 664.*), 665.*), 673.*) (2. d.), 674.*) un

675.*) (1. d.), ir savienota ar kara dienesta iegūtu dienesta pakāpju,

ordeņu un citu atzinības zīmju, goda amatu un nosaukumu un pensiju zau-

dēšanu, kā ari atstādināšanu no valsts, baznīcas un pašvaldības amatiem.

28. (30.) Katorgas un ilglaika cietumā notiesātie, kā_ ari īslaika

cietumā notiesātie par noziegumiem, kuri paredzēti 27. panta uzskaitītos

Sodu likumu sevišķās daļas pantos, zaudē tiesības:

1) valsts un pašvaldību lietās balsot, vēlēt, vai tikt vēlētam vai

izlietot citas politiskas tiesībai;
2) kalpot valsts vai pašvaldības dienestā;
3) kalpot armijā un flotē;
4) ieņemt baznīcas amatus;
5) būt par aizbildni vai aizgādni;
6) būt par priekšnieku vai pārzini, audzinātāju vai skolotāju

mācības iestādēs, kā ari izlietot mājskolotāju tiesfbas;
7) būt par šķīrējtiesnesi, kā ari konkursa valdes vai admini-

strācijas locekli, zvērinātu aizgādni, zvērinātu piesēdētāju,
zvērinātu advokātu vai pilnvarnieku valsts un sabiedriskas

iestādēs vedamās lietās;
8) but par liecinieku pie līgumiem vai aktiem, kuriem vaja-

dzīgs liecinieku pastiprinājuma

Piezīme. Notiesājot uz ieslodzījumu īslaika cietumā, tiesa var

izņēmuma veida atsvabināt notiesāto no 27., 28. un 32. pantos pa-

redzētam soda sekām.

29. (31.) Uz iepriekšēja (28.) panta zaudētas tiesības, izņemot
gadījumus, kad vinu atjaunošana pēc jebkādu termiņu notecēšanasi nebūtu

*) Pantu uzskaitījums pec 1903- g. Sodu likumu numerācijas.
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savienojama ar sevišķiem likuma noteikumiem, iegūst no jauna: katorgas
cietumā notiesātie pēc piecpadsmit gadiem, ilglaika cietumā — pēc desmit

gadiem un īslaika cietumā
— pēc pieciem gadiem no soda izciešanas.

Šā panta pirmā daļā minētos termiņus uz notiesāto lūgumu tiesa

var saīsināt, ja pagājis puslaika no šiem termiņiem, notiesāto uzvešanās

bijusi nevainojama un pēdējā dzīves vietā viņi nodzīvojuši ne mazāk par

diviem gadiem.
30. (32.) īslaika cietumā notiesāto var uz tiesas lēmumu, tieši pēc

ciefuma soda izciešanas, ievietot darba namā uz laiku no sešiem mēne-

šiem līdz diviem gadiem, ja tiesa atzīst, ka viņš izdarījis noziedzīgo noda-

rījumu aiz liekēdības vai slinkuma.

Ilglaika vai īslaika cietumā notiesātos, kuri izdarījuši noziedzīgus

nodarījumus aiz pierastas žūpības, var uz tiesas lēmumu ievietot, pēc
soda izciešanas, alkoholiķu namā, līdz kamēr izveseļojās, bet ne ilgāk par

vienu gadu.
31.

_

(33.) Likumā paredzētos gadījumos piespriežams likumā se-

višķi norādīts papildu sods, ievērojot attiecīgos gadījumos sekošus no-

teikumus:

1) laiks, uz kādu atņem tiesību nodarboties ar likumā norādī-

tiem tirdzniecības vai rūpniecības veidiem, vai ari ar citu

likumā norādītu darbību, skaitāms no soda izciešanas;
2) soda nauda nāk valstij par labu, ja likumā nav noteikta

citāda šīs soda naudas izlietošana;

3) tiesas spriedumu, ja likumā norādīts, ka spriedums jāizslu-

dina, iespiež uz vainīgā rēķina vienā no valdības un vienā

no privātiem periodiskiem izdevumiem pēc tiesas nolē-

muma;

4) likumā norādītā dienestpersonu, kā ari garīgas kārtas per-

sonu atstādināšana no amata, izņemot 63. p, otrā daļā pare-

dzētu gadījumu, savienota ar aizliegumu ieņemt līdzīgu vai

augstāku vietu likumā noteiktā laikā.

32. (34.) Uz ieslodzījumu katorgās un ilglaika cietumā un ar tie-

sību zaudēšanu savienotu ieslodzījumu īslaika cietumā notiesātiem (27. p.)

pēc viņu atsvabināšanas no ieslodzījuma uzlikti šādi ierobežojumi:

1) viņiem aizliegts dzīvot un uzturēties valdības noteiktos ap-

vidos;
2) ja pie atsvabināšanas no ieslodzījuma viņi paši neizvēlas

dzīves vietu, tādu viņiem noteic iekšlietu ministrs;
3) tiem, kas izcietuši ieslodzījuma sodu katorgas cietumā, triju

gadu laikā, bet pārējiem pusgada laikā no novietošanās die-

nas, aizliegts bez vietējās policijas sevišķas atļaujas atstāt

izvēlēto vai norādīto dzīves vietu;
4) pēc 3. punktā minēto termiņu notecēšanas viņiem atļauts

mainīt savu dzīves vietu ne citādi, kā ar vietējās policijas

ziņu.

33. (35.) lepriekšējā (32.) pantā norādītie ierobežojumi dzīves

vietas izvēles un maiņas tiesībās noteicami: katorgas cietumā notiesā-

tiem — desmitgadīgs, ilglaika cietumā notiesātiem — trīsgadīgs, bet īslaika

cietumā notiesātiem — viengadīgs pēc atsvabināšanas no ieslodzījuma.
Ja notiesātie nevainojami uzvedušies, tad minēto laiku var saīsināt:

desmitgadīgo — līdz pieciem gadiem, trīsgadīgo — līdz vienam gadam,
bet viengadīgo pavisam atcelt.
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Katorgas cietuma notiesātiem ari pēc tam, kad pagājis šinī pantā
norādītais dzīves vietas izvelēs un mainas tiesību ierobežojumu laiks, nav

tiesības pastāvīgi uzturēties valdības sevišķi noteiktos apvidos.
Ārzemniekiem dzīves vietas izvēles un maiņas tiesības ierobežo-

jumu (32. p.) var pārvērst izraidījumā no valsts robežām ar aizliegumu
atgriezties Latvija.

Piezīme. Saīsināt dzīves vietas izvēles un maiņas tiesību iero-
bežojumu laiku (33. p. 2. d.) var iekšlietu ministrs, ja vietējā
policija apliecinājusi, ka šinīs tiesībās ierobežotie nevainojami
uzvedušies.

34. (36.) Priekšmeti, kurus aizdiegts izgatavot, pārdot, izplatīt,
turēt pie sevis vai glabāt, atņemami un, ja likumā nav norādīts sevišķs
mērķis viņu izlietošanai, iznīcināmi vai nododami valsts īpašumā.

Uz tā paša pamata atņem un izmana vai nodod valsts īpašuma:

1) lietas, kuras bijušas nolemtas vai jau izlietotas noziedzīgu

nodarījumu izdarīšanai, un

2) citus likumā sevišķi norādītus priekšmetus.

35. (37.) Kas atvērts vai ierīkots bez pienācīgas atļaujas, jāslēdz
līdz tam laikam, kamēr tādu atļauju saņem.

Kas nepareizi uzbūvēts, atvērts, ierīkots, izlabots vai

atjaunots, no tiesas noteiktā laikā, uz vainīgā rēķinu jānoārda, jāslēdz, jā-

izllabo, jāpārvieto vai jāsaved agrākā stāvoklī:

1) ja vainīga izdarītais atzīts par kaitīgu sabiedrības drošībai vai

tautas ve.elībai;

2) ja izdarīti 223.*) (3. pk.), 224.*), 310.*), (2. d.), 311.*), 312.*).
316.*) (3. pk.), 318.*), 384.*), 388.*), 398.*) (2. pk.) un 407.*)

pantos paredzētie noziedzīgi nodarījumi.

36. (38.) lepriekšējo 34. un 35. pantu noteikumus tiesa piemēro ari

tad, ja apsūdzēto attaisno vai atsvabina no soda, kā ari, ja kriminalva-

jāšanu izbeidz vai aptur. ļ

Ceturtais nodalījums.

Nodarījumu pieskaitāmība un to noziedzīgums.

37. (39.) Nav pieskaitāms par vainu noziedzīgs nodarījums, ja to

izdarījusi persona, kura, noziedzīgo nodarījumu izdarīdama, aiz slimīga

gara darbības sajukuma, vai nesamaņas stāvoklī būdama, vai aiz garīgas

neattīstības, kas cēlusies no mieJīga trūkuma vai slimības, nav varējusi

saprast no viņas nodarāmā raksturu un nozīmi, vai vadīt savu rīcību.

Ja tādas personas atstāšanu bez sevišķas* uzraudzības tiesa atzīst

par bīstamu, tad viņa nodod šo personu atbildīgā uzraudzībā vecākiem

vai citām personām, kas izteikušas vēlēšanos pieņemt to savā gādībā, vai

ari ievieto ārstniecības iestādē. Bet tāds, kas izdarījis vai mē&inajis iz-

darīt slepkavību, ļoti smagu miesas bojājumu, izvarošanu vai dedzināšanu

un no tiesas ir atzīts par bīstamu sabiedrībai, obligatoriski ir ievietojams
ārstniecībasi iestādē.

Šos sabiedrības aizsardzības līdzekļus tiesa atceļ, ja pēc pārbaudī-
šanas atzīst, ka persona, pret kuru tādi izlietoti, sabiedrībai nav vairs

bīstama.

l ) Pantu uzskaitījums pēc 1903. g. So<iu likumu uumeracijas.
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38. (40.) Nav pieskaitāms par vainu noziedzīgs nodarījums, ko iz-

darījis mazgadīgais, kuram vēl nav divpadsmit gadu.
39. (41.) Nav pieskaitāms par vainu noziedzīgs nodarījums, ko

izdarījis divpadsmit līdz septiņpadsmit gadus vecs nepilngadīgais, kurš aiz

prata vai tikumiskas neattīstības nav varējis saprast izdarāmā raksturu

un nozīmi, vai vadīt savu rīcību.

Šādus nepilngadīgos var nodot atbildīgā uzaudzībā vecākiem vai

personām, kuru gādībā viņi atrodas, vai citām uzticamām personām, kuras
uz to izteikušas savu piekrišanu, vai ari ievietot audzināšanas iestādēs.

Audzināšanas iestādēs, nodotie nepilngadīgie atstājami šinīs iestādēs

ne mazāk par vienu gadu un ne ilgāk, kā līdz astoņpadsmit gadu vecu-

mam, bet tie, kuri ievietojot viņus iestādē, ir vecāki par piecpadsmit ga-

diem, ne ilgāk, kā par pilngadības_ sasniegšanu. Noteikt tuvāk laiku, cik
ilgi nepilngadīgiem jāpaliek audzināšanas iestādē, piekrīt šīs iestādes pe-

dagoģiskai padomei.
40. (42.) Nav pieskaitāms par vainu noziedzīgs nodarījums, kuru

tā izdarītājs nav varējis paredzēt vai novērst.

41. (43.) Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nav neko zinājis par

apjstākli, kas nosaka nodarījuma noziedzīgumu, vai palielina atbildību,
pats nodarījums vai atbildību palielinošais apstāklis nav pieskaitāms par

vainu.

Aiz neuzmanības izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem šis notei-

kums nav' piemērojams, ja pati nezināšana bijusi vainīgā, paviršības sekas.

42. (44.) Nav skaitāms par noziedzīgu ne nodarījums, kas izdarīts

izpildot likumu, ne ari nodarījums, kas izdarīts izpildot dienesta pavēli,

kuru devusi attiecīga vara savas piekritības robežās un saskaņā ar pa-

stāvošiem noteikumiem, ja pavēle neuzdod ko acīmredzami noziedzīgu.

43. (45.) Nav skaitāms par noziedzīgu nodarījums, kas izdarīts pie

nepieciešams aizstāvēšanās, pret paša vai citas personas personisko vai

mantisko labumu nelikumīgu apdraudējumu.

Aizstāvēšanās robežu pārkāpšana ar aizsargāšanās pārmērību vai

aizsargāšanos nelaikā sodāma tikai likumā sevišķi noradītos gadījumos.

44. (46.) Nav skaitāms par noziedzīgu nodarījums, kas izdarīts, lai

glābtu savu vai citas personas dzīvību no briesmām, kuras tanī pašā laikā

nav bijušas novēršanas ar citu līdzekli.

Nav ari skaitāms par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts
L

lai glābtu

savu vai citas personas veselību, brīvību, šķīstību vai citu kadu perso-

nisku vai mantisku labumu no briesmām, kuras tanī paša laika nav biju-

šas novēršamas ar citu līdzekli, ja nodarījuma izdarītājam ir bijis pietie-

košs pamats skaitīt paša izdarāmo kaitējumu par mazsvarīgu, salīdzinot

ar apsargājamo labumu.

Šie noteikumi nav piemērojami tanīs gadījumos, kad pati izvairīša-

nās no briesmām ir noziedzīgs nodarījums.

45. (47.) Nav skaitāms par noziedzīgu nodarījums, kas vērsts pret
neesošu priekšmetu, vai tādu priekšmetu, kas acīmredzot ir nederīgs tā

veida noziedzīga nodarījuma izdarīšanai, kāds ir bijiis izdarītāja nodomā.

Piektais nodalījums.

Vainīguma veidi.

46. (48.) Noziedzīgs nodarījums skaitāms par tīšu jeb nodomātu,

ne tikai tad, kad vainīgais ir gribējis to izdarīt, bet ari tad, kad viņš ap-

zinīgi pielaidis tās sekas, kuras nosaka šī nodarījuma noziedzīgumu.
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Noziedzīgs nodarījums skaitāms par izdarītu aiz neuzmanības ne

tikai, kad vainīgais nav vinu paredzējis, kaut gan būtu varējis vai viņam
būtu vajadzējis to paredzēt, bet ari tad, kad viņš, kaut gan paredzējis se-

kas, kuras nosaka šī nodarījuma noziedzīgumu, tomēr vieglprātīgi domā-

jis šādas sekas novērst.

Smagi noziegumi sodāmi tikai tad, ja tie izdarīti tīši.

Noziegumi sodāmi, ja tie izdarīti tīši, bet ja tie izdarīti aiz neuzma-

nības, sodāmi tikai likumā sevišķi norādītos gadījumos.

Pārkāpumi sodāmi ne tikai tad. ja tie izdarīti tīši, bet ari tad, ja tie

izdarīti aiz neuzmanības, izņemot likumā sevišķi norādītus gadījumus.

47. (49.) Darbība, ar kuru sākas tā noziedzīgā nodarījuma izpildī-

šana, kuru vainīgais gribējis izdarīt, bet nav to pabeidzis no viņa gribas

neatkarīga apstākļa dēl, skaitāma par mēģinājumu.

Mēģinājums izdarīt smagus noziegumus un, likumā sevišķi norādī-

tos gadījumos, ari noziegumus — sodāms, bet sodi, kas nolikti likuma par

šiem noziedzīgiem nodarījumiem, mīkstināmi pēc 51. panta noteikumiem.

Mēģinājums izdarīt pārkāpumus nav sodāms.

Mēģinājums izdarīt noziedzīgus: nodarījumus ar acīmredzami nede-

rīgu līdzekli, kas izvēlēts aiz galējas muļķības vai māņticības, nav sodāms.

48. (50.) Līdzekļu iegūšana vai sagatavošana, tīša noziedzīga no-

darījuma izvešanai, skaitāma par sagatavojumu.

Sagatavojums sodāms likuma sevišķi noradītos gadījumos un ja tas

apturēts no vainīgā gribas neatka/rīga apstākļa dēl.

49. (51.) Noziedzīga nodarījumā, ja tadu izdarījušas vairākas per-

sonas, par līdz/dalībniekiem atzīstami tie, kuri:

1) apzināti kopīgi piedalījušies noziedzīga nodarījuma izpildī-

šanā;
2) tīši uzkūdījuši citu kādu izpildīt noziedzīgu nodarījumu vai

ņemt tanī dalību;
3) kā pabalstītāji tīši piegādājuši līdzekļus vai ņov s.rsiuši ka-

vēkļus, vai ari snieguši palīdzību noziedzīgā nodarījuma iz-

darīšanai ar padomu, norādījumu vai apsolījumu nekavēt tā

izdarīšanu vai noslēpt to.

Smaga nozieguma vai nozieguma līdzdalībniekiem uzliekams sods,
kāds paredzēts likumā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet pabal-

stītājam sods mīkstināms pēc 51. panta noteikumiem.

No pārkāpuma līdzdalībniekiem sodāms tikai tas, kurš piedalījies

viņa izpildīšanā, bet uzkūdītājs un pabalstītājs sodāms tikai likumā se-

višķi .norādītos gadījumos.

Sevišķām personīgām attiecībām un apstākļiem, kuri palielina, pa-

mazina vai izslēdz kāda atsevišķa līdzdalībnieka sodāmību, nav iespaida
uz pārējo līdzdalībnieku atbildību.

Sevišķas personīgas attiecības un apstākli, kas noteic nodarījuma

noziegumu, neizslēdz tā līdzdalībnieka atbildību, kurš personīgi šādās at-

tiecībās un apstākļos neatrodas, bet piespriežamais viņam sods mīksti-

nāms pēc 51. p. noteikumiem.

Līdzdalībnieks, kurš atteicies no līdzdalības noziedzīgā nodarījumā

un laikā spēris visus no viņa atkarīgus solus, lai novērstu šo nodarījumu,
atsvabināms no soda.

50. (52.) Kas vienojies piedalīties savienībā smaga nozieguma vai

nozieguma izdarīšanai, un nav atteicies no turpmākas līdzdalības, bet nav
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bijis smaga nozieguma vai nozieguma līdzdalībnieks, atbild tikai par pie-
dalīšanos savienībā.

Piedalīšanās savienībā, kas nodibinājusies smaga nozieguma vai no-

zieguma izdarīšanai, vai bandā, kas nodibinājusies vairāku smagu nozie-

gumu vai noziegumu izdarīšanai, sodāma likumā sevišķi norādītos ga-

dījumos.

Sestais nodalījums.

Sodu mīkstināšana un sodu pārvēršana.

51. (53.) Ja atzīst, ka vainīgais, vainu pamazinošu apstākļu deļ.

pelna saudzību, sods viņam mīkstināms uz sekošiem pamatiem:

1) nevar piespriest augstāku soda mēru, kāds likumā noteikts

par izdarīto noziedzīgu nodarījumu;
2) ja likumā par noziedzīgu nodarījumu nolikta soda zemākā

robeža, tiesa var sodu pamazināt līdz šāda soda veida ze-

mākam likumīgam apmēram;
3) ja likumā par noziedzīgu nodarījumu soda zemākā robeža

nav sevišķi nolikta, tiesa var pamazināt šo sodu līdz tāda

soda veida zemākam likumīgam apmēram, vai ari pāriet uz

citu sodu sekošā pakāpenībā: no ieslodzījuma katorgas cie-

tumā uz visu mūžu — uz ieslodzījumu katorgas cietumā uz

noteiktu laiku; no ieslodzījuma katorgas cietumā uz noteiktu

laiku — uz ieslodzījumu ilglaika cietumā; no ieslodzījuma
ilglaika cietumā — uz ieslodzījumu īslaika cietumā; no ie-

slodzījuma īslaika cietumā — uz arestu.

52. (54.) Tiesa, kura lietā taisa spriedumu, var ieskaitīt sodā ie-

priekšējā apcietinājumā pavadīto laiku, visu vai daļu no tā.

53. (55.) Nepilngadīgie, divpadsmit līdz septiņpadsmit gadus veci,
kuriem viņu izdarītais noziedzīgais nodarījums pieskaitīts par vainu, so-

dāmi:

1) četrpadsmit līdz septiņpadsmit gadus veci nepilngadīgie ie-

slodzījuma vietā katorgas cietumā uz visu mūžu ar ieslo-

dzījumu cietumā uz laiku no astoņiem līd.z. divpadsmit ga-

diem, bet ieslodzījuma vietā katorgas cietumā uz noteiktu

laiku ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku no trim līdz

astoņiem gadiem;
2) visos pārējos gadījumos visāda veida brīvības atņemšanas

sodu vietā, izņemot arestu, ar ievietojumu labošanas un au-

dzināšanas iestādē;

3) aresta un naudas sodu vietā — ar brīdinošu pamācību no

tiesas; bet ja tiesa atrod, ka nepilngadīgais pārkāpumus pie-
kopj kā amatu, vai ka tie liecina par ieradumu pie nozie-

Jzīgās darbības, ar ievietojumu labošanas un audzināšanas

iestādē.

Nepilngadīgos, kuri ievietojami labošanas un audzināšanas iestādēs,
nodod tur tiesa uz laiku, ne mazāku par vienu gadu un ne ilgāku, kā līdz

viņu pilngadības sasniegšanai. Nepilngadīgo nosacīta pirmstermiņa atsva-

bināšana piekrīt šādas iestādes priekšniecībai, atkarīgi no ievietoto labo-

šanās, bet ne agrāk, kā pēc sešu mēnešu pavadīšanas iestādē.

Ja nepilngadīgam, kas atzīts par ievietojamu labošanas un audzinā-

šanas iestādē, spriedumu nododot izpildīšanai, jau pagājuši pilni septiņ-
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padsmit gadi,_ viņš ieslogāms īslaika cietumā, saīsinot pārvēršamā soda
laiku ne mazāk par pusi, bet nekādā gadījumā soda laiku nenoteicot ilgā-
ku par pieciem gadiem.

Ja nepilngadīgam piemēro soda nosacītu atlaišanu (21.—25. p. p.),
tiesa nodod viņu atbi'ldīga_ uzraudzībā vecākiem vai personām, kuru gā-
dība viņš stāv, vai ari citām uzticamām personām, kuras uz to izteikušas

savu piekrišanu, vai ari ievieto audzināšanas iestādē saskaņā ar 39. pantu.
54. (56.) Nepilngadīgiem, divpadsmit līdz septiņpadsmit gadus ve-

ciem, nav atņemamas vai ierobežojamas tiesības (27,, 28. un 32. p. p.),
izņemot tos četrpadsmit līdz septiņpadsmit gadus vecos, kuriem ieslodzī-

jums katorgas cietuma uz visu mūžu pārvērsts īslaika cietuma sodā.

55. (57.) Nepilngadīgiem, septiņpadsmit līdz divdesmit vienu gadu

veciem, ieslodzījums katorgas cietumā uz. visu mūžu pārvēršams ieslodzī-

jumā katorgas cietumā uz piecpadsmit gadiem, bet ieslodzījums katorgas
cietumā uz noteiktu laiku, ieslodzījums ilglaika vai īslaika cietumā sama-

zināms par vienu trešdaļu.
Tiesību atņemšana un ierobežošana piemērojama tikai tanīs gadīju-

mos, ja notiesā uz ieslodzījumu katorgas cietumā.

56. (59.) Ja soda nauda nav samaksāta mēneša laikā, no tās die-

nas, kad spriedums stājies likumīgā spēkā, vai ari noliktā termiņā, gadī-

jumos, kad soda naudas samaksa atlikta vai pielaista nomaksa pa dalām,
tad, pārliecinoties noteiktā kārtībā, ka notiesātam nav līdzekļu soda nau-

das samaksai, naudas sods pārvēšams arestā uz laiku, kura ilgumu no-

teic tiesa spriedumā pēc sekoša samēra: naudas sods līdz divdesmit pie-

ciem latiem — arestā līdz vienai nedēļai; no divdesmit pieciem līdz simts

latiem — arestā no vienas nedēļas līdz vienam mēnesim; no simts līdz

pieci simti latiem
— arestā no viena līdz trim mēnešiem; no pieci simti

līdz vienam tūkstotim latu — arestā no trim līdz sešiem mēnešiem; pāri

par vienu tūkstoti latu —
arestā no šiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Ja soda naudu vai dalu no tās samaksā tanī laikā, kad notiesātais

izcieš naudas soda vietā uzlikto arestu, arests izbeidzams, vai ari viņa
ilgums saīsināms samērā ar nomaksāto soda naudas dalu. Sāmazinot ap-

rādītā kārtā soda laiku, arests ieskaitāms pēc tiesas spriedumā noteikta

samēra.

Septītais nodalījums.

Atbildību palielinoši apstākļi

57. (60.) Kas izdarījis līdz sprieduma, rezolūcijas vai verdikta pa-

sludināšanai divus vai vairākus noziedzīgus nodarījumus, sodāms ar sma-

gāko no sodiem, kurus tiesa piespriedusi par šiem nodarījumiem. Tiesa

var paaugstināt viņas piespriesto smagāko sodu līdz augstākam likumā

par šo nodarījumu noteiktam soda apmēram, ievērojot tomēr, ka sods ne-

drīkst pārsniegt visu vainīgājam piespriesto soda kopsumu, un pieturo-
ties pie 19. p. noteikumiem, pie kam ieslodzījumu katorgas cietumā var

noteikt ari pa trim mēnešiem. Tomēr, ja smagākais sods ir ieslodzījums

katorgas vai ilglaika cietumā, bet par kādu citu nodarījumu, kuru iztiesā

pēc kopības, tiesa piespriedusi naudas sodu vai arestu, tiesa nevar pa-

augstināt viņas piespriesto smagāko sodu.

Tiesību atņemšana un ierobežošana, kā ari likumā norādītie papildu
sodi, kas nav savienoti ar smagāko sodu, bet kurus tiesa piespriedusi par
citiem pēc kopības iztiesājamiem noziedzīgiem nodarījumiem, pievieno-
jami smagākam sodam.
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58. (61.) Ja vainīgais jau izcietis visu sodu vai dalu no tā par

vienu no noziedzīgiem nodarījumiem, kuri pēc 57. p. noteikumiem par ko-

pību sodāmi ar brīvības atņemšanu uz nenoteiktu laiku vai ar naudas sodu,
izciestais sods viņam ieskaitāms pēc kopības piespriežamā sodā.

59. (62.) Piespriežot sodu pēc kopības, vienāda veida sodu sma-

gums noteicams pēc viņu ilguma vai lieluma, bet dažādu veidu — pēc vi-

ņu pakāpenības, ievērojot 2. un 60. panta noteikumus.

60. (63.) Sodus saskaitot un ieskaitot, seši mēneši ieslodzījuma

katorgas cietumā skaitāmi par līdzīgiem vienam gadam ieslodzījuma ilg-

laika cietumā, vienam gadam un sešiem mēnešiem ieslodzījuma īslaika

cietumā, un četriem gadiem aresta.

Naudas sods pielīdzināms arestam 56. panta noradītas robežas.

61. (64.) Kas izdarījis līdz sprieduma, rezolūcijas vai verdikta pa-

sludināšanai divus vai vairākus pilnīgi vienādus vai vienāda veida nozie-

dzīgus nodarījumuss aiz ieraduma pie noziedzīgas darbības vai tāpēc, ka

tādu darbību viņš piekopj kā amatu
; atbild, pēc 56. līdz 59. pantu notei-

kumiem par kopību, ja likumā nav nolikts par tādiem nodarījumiem' se-

višķs sods.

Bez tam tiesa var, piespriezdama ka smagāko sodu:

1) ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu, — noliegt no-

sacītu atsvabināšanu no soda tālākas izciešanas (20. p.) pirms
nav pagājuši divdesmit gadi;

2) brīvības atņemšanu uz noteiktu laiku, — pagarināt šī soda

ilgumu; ja likumā noteikta soda augstākā robeža, — līdz šī

soda veida augstākam apmēram, bet, ja tāda augstākā ro-

beža nav noteikta, ieslodzījumu katorgas cietumā — līdz div-

desmit gadiem, ieslodzījumu ilglaika cietumā — līdz astoņiem
gadiem, ieslodzījumu īslaika cietumā — līdz diviem gadiem
un arestu — līdz vienam gadam;

3) naudas sodu, — piespriest vēl ari arestu uz laiku, ne ilgāku
par vienu mēnesi.

62. Uz iepriekšējā 61. panta pamata sods paaugstināms ari tad, ja
noziedzīgais nodarījums izdarīts aiz huligāniskiem dzinuļiem — aiz se-

višķas nepamatotas ļaunprātības, bez iemesla no cietušā puses.

63. (65.) Uz 61. panta noteikumu pamata tiesa var paaugstināt sodu

dienestpersonai kas izdarījusi vispārēju noziedzīgu nodarījumu vai pie-
dalījusies tanī, vai nu pārkāpjot dienesta padotības attiecības, vai izlie-

tojot nelietīgi savus pienākumus vai pilnvarojumu, vai piedraudot ar spai-
diem vai citādu nelietīgu varas izlietošanu, vai ari pārkāpjot savu dienesta

pienākumu pret privātpersonām, ja par tādu varas pārkāpšanu, tās nelie-

tīgu izlietošanu vai draudiem likumā nav noteikti īpaši sodi.

Ja dienestpersonu notiesā uz arestu par noziedzīgu nodarījumu valsts

dienestā, tiesa var vainīgo atstādināt no amata, kuru tas ieņem (31. p.

4. pk.).
Ja dienestpersonu par noziedzīgu nodarījumu valsts vai pašvaldības

dienestā notiesā uz ieslodzījumu īslaika cietumā, kas nav savienots ar tie-

sību atņemšanu (27. p.), tiesa var atstādināt vainīgo no viņa ieņemtā amata

(31. p. 4. pk.).

64. (66.) Kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu pēc sprieduma, re-

zolūcijas vai verdikta pasludināšanas, vai ari soda izciešanas laikā, ir at-

bildīgs uz vispārēja pamata, ievērojot tomēr sekošus nosacījumus:
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1) savienojot ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu ar

šo pašu sodu, tiesa nospriež turēt vainīgo važās uz laiku, ne

ilgāku par desmit gadiem;
2) savienojot ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu ar

ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku, tiesa no-

spriež turēt vainīgo važās uz laiku, ne ilgāku par sešiem

gadiem;
3) savienojot ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu ar

ieslodzījumu ilglaika cietumā, tiesa nospriež turēt vainīgo
važās uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem;

4) savienojot ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu ar pā-
parejiem brīvības atņemšanas sodiem, tiesa nospriež turēt

vainīgo važās uz laiku ne ilgāku par sešiem mēnešiem;
5) savienojot sodus, kuri pastāv brīvības atņemšanā uz no-

teiktu laiku, sodu ilgumi saskaitāmi, bet, ja vainīgais so-

dāms ar dažādu veidu sodiem, vieglāka veida sods pievie-

nojams smagākam, saīsinot soda laiku pēc 60. pantā norā-

dītā aprēķina, pie kam sodu kopīgums nedrīkst pārsniegt

61. p. 2. d. 2. pk. norādīto sodu laiku.

65. (67.) Kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu pēc soda izciešanas,
ir atbildīgs uz vispārēja pamata. Bet ja notiesātais izdarījis ar agrāko
pilnīgi vienīgi vienādu vai vienāda veida noziedzīgu nodarījumu, sods,

kuru piespriež par šo nodarījumu, izņemot gadījumus, kuros likumā no-

likti par noziedzīgu nodarījumu atkārtojumu sevišķi sodi, paaugstināms
pēc 61. p. noteikumiem, ja līdz jaunā, pilnīgi vienāda vai vienāda veida

noziedzīga nodarījuma izdarīšanai pagājis no soda izciešanas par agrā-
kiem: smagu noziegumu — ne vairāk par pieciem gadiem, noziegumu —

ne vairāk par trim gadiem un pārkāpumu — ne vairāk par vienu gadu.

Astotais nodalījums.

Apstākļi, kas nepielaiž sodāmību.

66. (68.) Sods nav piemērojams noilguma deļ

1) ja no noziedzīga nodarījuma izdarīšanas dienas līdz tai die-

nai, kad pret izdarītāju noteiktā kārtībā ierosināta kriminal-

vajāšana, pagājis šāds laiks: attiecībā uz smagiem noziegu-

miem, par kuriem likumā kā augstākais sods nolikts ieslo-

dzījums katorgas cietumā uz visu mūžu — piecpadsmit gadi;

attiecībā uz pārējiem smagiem noziegumiem —
desmit gadi;

attiecībā uz noziegumiem, par kuriem likumā kā augstākais
sods nolikts ieslodzījums ilglaika cietumā — astoņi gadi, at-

tiecībā uz pārējiem noziegumiem —
trīs gadi un attiecībā uz

pārkāpumiem — viens gads;
2) ja no smagu noziegumu un noziegumu izdarīšanas dienas līdz

sprieduma taisīšanas dienai pagājis divkārtīgs, bet no pār-

kāpumu izdarīšanas dienas līdz sprieduma taisīšanas dienai

trīskārtīgs laiks, salīdzinot ar šī panta 1. punkta noradīto

laiku;
3) ja no sprieduma taisīšanas dienas līdz tai dienai, kad viņu

nodod izpildīšanai, pagājis šī panta 2. pk. noteiktais laiks,

kuru šādos gadījumos aprēķina saskaņā ar tiesas sprieduma

noteikto sodu.
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67. (69.) Tiesību atņemšanu vai ierobežošanu, ar kuru notiesātais

sodāms pēc sprieduma, kas stājies likumīgā spēkā, bet nav izpildāms no-

ilguma dēl, noilgums nedzēš. Tiesību atņemšanas vai ierobežošanas laiks

skaitāms no tās dienas, no kuras ar noilgumu dzēsts spriedumā noteik-

tais sods.

68. (70.) Noziedzīgam nodarījumam, kas sastāv no vairākiem at-

sevišķiem darbiem, noilguma laiks skaitāms no tās dienas, kad pabeigts

pēdējais no šiem darbiem, bet noziedzīgam nodarījumam, kas turpinās ne-

pārtrauKti, — no viņa izbeigšanas dienas.

69. (71.) Ja kriminalvajāšanu pēc likuma nevar ierosināt, pirms
lieta nav skatīta cauri civilā tiesā, vai ja ierosinātā lietā lietas gaita vai

sprieduma izpildīšana apturēta uz likumā norādītiem pamatiem, lietas

vešanas laiks civilā tiesā vai likumīga apturējuma laiks nav ieskaitāms

noilguma laikā.

70. (72.) Apžēlošana un piedošana neatkarājas no tiesas. Tā pie-
der tieši Valsts' Prezidentam, no kura atkarājas notiesātā likteņa mīkstinā-

šana pāri tām robežām, kas norādītas Sodu likumos, vai viņa vainas pil-
nīga piedošana. Vispārēja amnestija pieder Saeimai.

Otrā nodaļa.

Noziedzīgi nodarījumi pret apziņas brīvību un ticīgo reliģiskām jūtām un

pret mirušo mieru.

71. (73.) Kas publiski aizskāris Latvijā likumīgi pastāvošās reliģi-
skas sabiedrības locekļu reliģiskās jūtas ar dievzaimošanu, šādas reliģiskas
sabiedrības vai viņas mācības pamatu, reliģisku iestādījumu, ceremoniju
vai reliģiska kulta priekšmetu nonievāšanu vai izsmiešanu, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem, vai ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ar to pašu sodu sodāms, kas kavējis noturēt Latvijā likumīgi pastā-
vošas reliģiskas sabiedrības dievkalpošanu vai reliģisku ceremoniju.

Mēģinājums sodāms.
72. Mācību pasniedzējs, kas nonievājis mācības laikā, bet ne publiski,

Latvijā likumīgi pastāvošu reliģisku sabiedrību, tās mācības pamatus, re-

liģiskus iestādījumus, ceremonijas vai reliģiska kulta priekšmetus, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

73. (75.) Kas trokšņojis vai cēlis citas nekārtības, kuras traucē no-

turēt Latvijā likumīgi pastāvošas reliģiskas sabiedrības dievkalpošanu vai

reliģisku ceremoniju, vai ari izdarījis citas nelietības dievkalpošanai vai

reliģiskai ceremonijai paredzētā vietā, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā vai ar arestu.

74. (97.) Kas patvaļīgi izdarījis Latvijā likumīgi pastāvošas reliģiskas
sabiedrības svētdarbību, kādu var izdarīt tikai šīs sabiedrības garīgas

kārtas personas, sodāms

ar ieslodzījumu īsiaika cietumā.

75. Mācītājs vai sludinātājs, kas dievnamā vai citā dievkalpošanai
vai reliģiskai ceremonijai paredzētā vietā nelietīgi izlietojot sludināšanu,
kurai nav nekā kopīga ar reliģisku mācību, aizskāris Latvijā likumīgi pastā-
vošas reliģiskas sabiedrības locekļu reliģiskas jūtas, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

76. (79.) Kas nolaupījis vai ar darbiem nogānījis mironi, apbedītu
vai neapbedītu, vai apbedīšanas vietā pastrādājis nelietību, kas nogāna

mirušo, sodāms



ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim
gadiem, vai ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

Trešā nodaļa.

Dumpis.

77. (100.) Kas ar varas darbiem grozījis Latvijā pastāvošo valsts

iekārtu, vai atrāvis Latvijai kādu tās dalu, vai ar varas darbiem gāzis valsts

augstākās varas orgānus vai ņēmis tiem iespēju šo varu izlietot, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu, vai uz laiku, ne

mazāku par divpadsmit gadiem.
78. (101.) Kas sagatavojies izdarīt 77. p. paredzētu smagu noziegu-

mu, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.

79. (102.) Kas piedalījies savienībā, kura sastādījusies 77. p. pare-

dzētā smaga nozieguma izdarīšanai, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par div-

padsmit gadiem.
80. Kas nogalinājis valsts prezidentu, bojājis vioa veselību vai ņēmis

viņam brīvību, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu vai uz noteiktu

laiku.

81. Kas aizskāris valsts prezidenta godu vai varas darbiem aizticis

prezidenta miesas neaizskaramību, ar nolūku izrādīt necienību valsts varai,
sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ceturtā nodaļa.

Likumdevējas iestādes darbības traucēšana.

82. Kas ar sodāmiem draudiem, vardarbību pret personu, likumdevē-

jas iestādes telpu bojāšanu, vai citādā kārtā traucējis likumdevējas iestā-

des darbību, ja par izdarīto nedraud bārgāks sods, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja šadu nodarījumu izdarījušas vairākas bruņotas personas, vainīgie

sodāmi

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par des-

mit gadiem.

83. Kas ar sodāmiem draudiem, vardarbību pret personu vai amat-

varas nelietīgu lietošanu kavējis likumdevējas iestādes locekli viņa pie-
nākumu izpildīšanā, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Piektā nodaļa.

Likumdevējas un pašvaldības iestāžu vēlēšanu un tautas nobalsošanas brī-

vības un pareizības traucēšana.

84. Kas ar sodāmiem draudiem, vardarbību pret personu, viltu vai

amatvaras nelietīgu lietošanu kavējis vēlētāju vai balsotāju brīvī izlietot

vēlēšanu, vai balsošanas tiesības, sodāms
ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Ja šādu nodarījumu izdarījušas vairākas personas kopīgi, vai ari

valsts vai pašvaldības iestādes dienestpersona, izpildot savus pienākumus

pie vēlēšanu vai tautas nobalsošanas pārraudzības vai vadīšanas, vainī-

gais sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
17
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Ja vainīgam ir valsts dienesta tiesības un noziedzīgo nodarījumu viņš

izdarījis izpildot dienesta pienākumus, tiesa var pievienot īslaika sodam

atlaišanu no dienesta.

85. Kas ar satiksmes pārtraukšanu vai ar nemieriem kavējis vēlē-

tāju vai balsotāju izlietot vēlēšanu vai tautas nobalsošanas tiesības, ja par

izdarīto nedraud bargāks sods, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

86. Kas ar pacienāšanu, dāvanu vai atlīdzības solīšanu piedabūjis ve-

lētāju vai balsotāju, vēlēt pacienātāju vai citu personu, vai nodot balsi vi-

ņam vai citai personai par labu, vai atturēties no vēlēšanām vai tautas

nobalsošanas, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Ar to pašu sodu sodāms vēlētājs vai nobalsotājs, kurš bijis ar mieru

par pacienāšanu, dāvānu vai atlīdzību nodot balsi par labu citai personai,
vai atturēties no vēlēšanām vai tautas nobalsošanas.

87. Kas pacienā vēlētāju vai balsotāju, nodod viņam dāvanu vai ap-

sola atlīdzību, lai piedabūtu vēlēt pacienātāju vai citu personu, vai ari no-

dot balsi par labu pacienātājarn vai citai personai, vai atturēties no vēlē-

šanām vai tautas nobalsošanas, sodāms

ar arestu.

88. Kas priekš likumdevējas iestādes vai pašvaldības vēlēšanām vai

pa šādu vēlēšanu laiku izplatījis nepatiesas ziņas par kāda kandidāta per-

sonu vai viņa uzvešanos sabiedriskā dzīvē vai dienestā vai viņa profesio-
malu darbību, ar nolūku kaitēt viņa ievēlēšanai, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
Šādā noziedzīgā nodarījumā vainīgais kandidāts vai pretpartijas vē-

lēšanu aģents bez šai pantā noliktā soda atstādināms no vēlēšanām, bet, ja

viņa ievēlēšana jau notikusi, izslēdzams no iestādes, kurā bij ievēlēts.

89. Kas ar sodāmiem draudiem, vardarbību pret personu, amatvaras

nelietīgu lietošanu, sapulcei paredzēto telpu bojāšanu, vai citādā kārtā trau-

cējis vēlēšanu vai tautas nobalsošanas nolūkā sasaukto sapulci vai komi-

sijas darbību, ja par nodarīto nedraud bārgāks sods, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.
Ja šādu nodarījumu izdarījušas vairākas bruņotas personas, vainī-

gais sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

_

90. Kas tīši noņēmis, saplēsis, apklājis, sagrozījis vai citādi bojājis
atklāti izliktus vēlēšanu vai tautas nobalsošanas uzsaukumus, paziņojumus
vai sarakstus ja tie nav izlikti aizliegtās vietās, sodāms

ar arestu.

Ar to pašu sodu sodāms uzkūdītājs.
91. Kas vēlēšanās vai tautas nobalsošanā vēlējis vai nodevis balsi,

zinādams, ka viuam nav uz to tiesības, vai kā viņš šīs tiesības izlietojis vai

zaudējis, sodāms

ar_ ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

mēnešiem.

Mēģinājums sodāms.

92. Kas vēlēšanās vai tautas nobalsošanā ļaunprātīgi pielaidis nepa-

reizības, balsis saņemot vai saskaitot, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.



93. Kas nolaupījis vai bojājis vēlētāju vai balsotāju sarakstus, vai

vēlēšanu vai balsošanas zīmes, protokolus, paziņojumus, vai aktis, vai ari

viltojis tos, vai izplatījis viltotus vēlēšanu vai balsošanas zīmes vai vilto-

tus kandidātu sarakstus, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par t'r i m

gadiem.
Ja minētos vēlētāju vai balsotāju sarakstus, vēlēšanu vai balsošanas

zīmes, protokolus, paziņojumus vai aktis nolaupījušas vai bojājušas vairā-

kas bruņotas personas, vainīgie sodāmi

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

94. Piespriežot īslaika cietuma sodu par noziedzīgiem nodarījumiem,
kas paredzēti IV. un V. nodaļā pievestos pantos, tiesa bez šī cietuma soda

var atņemt vainīgam vēlēšanu un balsošanas tiesības uz laiku, ne ilgāku

par pieciem gadiem.

Sestā nodaļa.

Valsts nodevība.

95. (108.) Latvijas pavalstnieks, kas kara laikā vai tieši priekš kara,

kurš vēlāk ari sācies, pabalstījis ienaidnieku viua kara vai citos naidīgos
darbos pret Latviju, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.

Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais sodāms ar ieslodzījumu

katorgas cietumā uz visu mūžu.

96. (110.) Latvijas pavalstnieks:
1) kas stājies sakaros ar ārvalsts valdību vai tās aģentu ar nolūku

panākt kara vai citus naidīgus darbus pret Latviju, vai kara savienības

izbeigšanu ar Latviju vai izvairīšanos no tādas savienības noslēgšanas:
2) pirms kara pieteikšanas apsolījis ārvalsts valdībai, savā vai citu

vārdā, palīdzēt viņai kara darbos pret Latvfju, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.'

Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais sodāms ar ieslodzījumu

katorgas cietumā uz visu mūžu.

97. (lll 1 .) Kas izpaudis vai nodevis citai personai bez pienācīga piln-

varojuma zinas, zīmējumus, plānus, dokumentus vai priekšmetus, kuri —

vainīgajam to zinot — ārējas drošības labā turami slepenībā, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais sodāms ar ieslodzījumu

katorgas cietumā uz noteiktu laiku.

98. Kas izpaudis vai nodevis citai personai iepriekšējā (97.) pantā
minētās zinas, zīmējumus, plānus, dokumentus vai priekšmetus aiz neuz-

manības, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

99. (111. un 111».) Kas pabalstījis ārvalsts valdību vai aģentu 97.

pantā minēto ziņu, zīmējumu, plānu vai dokumentu ievākšanā, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ar to pašu sodu sodāms, kas vienojies ar ārvalsts valdību vai aģentu,
lai izdarītu šī panta pirmā daļā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.

Mēģinājums sodāms.

100. Kas bez pienācīgas atļaujas:
1) (112.) vācis vai izgatavojis 97. pantā minētās zinas, plānus, doku-

mentus vai priekšmetus;

192*
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2) (113.) iekļuvis Latvijas apcietinātā vietā, kara kuģī vai citā kada

valsts aizsardzībai nolemtā vietā, slēpdams savu vārdu, nodarbošanās vei-

du vai pavalstniecību, vai izlietodams citu kādu viltību;

3) (113.) lidojis ar lidojamo aparātu pār rajonu, lidot par kuru aiz-

liegts;
4) (112

1.) ietaisījis bezdrāts telegrāfa vai tālruņa ierīkojumus, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

101. (114.) Kas, izpildot līgumu vai valdības uzdevumu attiecībā uz

līdzekļu sagādāšanu uzbrukumam vai aizsardzībai, vai pārzinot šo līdzekļu

sagādāšanu:
1) sagādājis tos apzināti lietošanai nederīgus, ja šie līdzekļi uzra-

dīti pieņemšanai vai viņu sagādāšana pabeigta;
2) nokavējis bez svarīgiem uz to iemesliem kara laikā minētā līguma

vai uzdevuma izpildīšanu, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja sagādātie līdzekli uzbrukumam vai aizsardzībai pret ienaidnieku

bijuši nodoti, vai nu norunājot ar pieņēmēju, vai noslēpjot ar sevišķiem pa-

ņēmieniem šo līdzekļu nederību, vainīgais sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.

Ar to pašu sodu sodāma dienestpersona, kas pielaidusi sagādāt mi-

nētos līdzekļus vai pieņēmusi tos apzināti lietošanai nederīgus.

102. (115.) Kas, izpildot līgumu vai valdības uzdevumu attiecībā uz

apgādes priekšmetu piegādāšanu karaspēkam vai viņa hospitāļiem, vai bū-

dams tāda piegādātāja kalpotājs:
1) nodevis apzināti veselībai kaitīgus apgādes priekšmetus;

2) nodevis kara laikā apzināti lietošanai nederīgus 1. punktā minē-

tos priekšmetus;
3) nokavējis bez svarīgiem iemesliem kara laikā šo priekšmetu piegā-

dāšanu, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

Ar to pašu sodu sodāms dienestpersona, kas pielaidusi piegādāt minē-

tos apgādes priekšmetus vai tos pieņēmusi apzināti veselībai kaitīgus vai

lietošanai nederīgus.

103. (116.) Latvijas pilnvarotais, kas vērsis savu darbību uz Latvijai

apzināti kaitīga līguma noslēgšanu ar ārvalsts valdību, vai vedis ar ār-

valsts valdību diplomātiskas sarunas Latvijai apzināti kaitīgā virzienā,
sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uzi noteiktu laiku.

Ar to pašu sodu sodāma pie pilnvarotā pastāvošā dienestpersona, kas

sniegusi viņam apzināti nepatiesas ziņas vai citādi pārkāpusi savus die-

nesta pienākumus, ar nolūku pamudināt pilnvaroto uz darbību, kas vērsta

uz Latvijai apzināti kaitīga līguma noslēgšanu ar ārvalsts valdību vai uz

diplomātiskām sarunām ar ārvalsts valdību Latvijai apzināti kaitīgā vir-

zienā, ja tāda darbība vai sarunas notikušas.

. 104. (117.) Kas:

1) bojājis, slēpis, ievilcis vai viltojis dokumentu, kurš noderējis, vai-

nīgajam apzināti, par pierādījumu Latvijas tiesībām attiecībā uz ārvalsti;
2) sabojājis vai pārvietojis robežzīmi, vai citādi kā sagrozījis valsts

robežlīniju ārvalsts interesēs, sodāms
ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.

105. (118.) Kas piedalījies savienībā, kura sastādījusies, lai izdarītu

valsts nodevību, sodāms:
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1) ja savienība uzstādījusi par savas darbības mērķi izdarīt nodevīgu

nodarījumu, par kuru likumā nolikts sods, ne zemāks par ieslodzījumu ka-

torgas cietumā, — ar ieslodzījumu ilglaika cietumā;
2) pārējos gadījumos — ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

106. (1181 .) lepriekšējā (105.) pantā paredzētas pretlikumīgas savie-

nības dalībniekam, kas paziņojis par tādu savienību, iekam atklāta viņas

pastāvēšana, sods mīkstināms pēc 51. p. noteikumiem, vai ari viņš pa-

visam atsvabināms no soda.

107. lepriekšējo 95.—105. p. noteikumi piemērojami ari noziedzī-

giem nodarījumiem pret tādas valsts kara varenumu, kura ved karu savie-

nībā ar Latviju.
108. Latvijas kara darbi pret naidīgiem bruņotiem spēkiem, kurus

nevar uzskatīt par karu vedošu valsti, pielīdzināmi karam.

109. (119.) Ārzemnieks, kas pa savu uzturēšanās laiku Latvijā izda-

rījis 95. p. paredzētu noziedzīgu nodarījumu, vai šādā nodarījumā vainī-

gais kara gūsteknis, ja viņi nav atbildīgi pēc kara likumiem, sodāmi kā La-

tvijas pavalstnieki.

Septīta nodaļa.

Noziedzīgi nodarījumi pret valsts mieru.

110. (120.) Kas nav atstājis publisku koppulci, zinot, ka policijas vara

prasījusi, lai tā izklīstu, sodāms
ar arestu.

Ja tādas koppulces izklīdināšanai izsaukts bruņots spēks, tad tas, kas

koppulci nav atstājis pēc bruņota spēka klātbūtnē izteikta prasījuma izklīst,
sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Tādas koppulcesi dalībnieks, kurš uzkūdījis nepaklausīt izteiktam

prasījumam izklīst, sodāms

šī panta pirmā daļā norādītā gadījumā — ar ieslodzījumu īs-

laika cietumā;
šī paša panta otrā daļā noradītā gadījumā — ar ieslodzījumu
īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem.

111. (121.) Kas piedalījies publiskā koppulcē, kura sapulcējusies ar

nolūku — vainīgajam to zinot, nonievāt pastāvošu valsts iekārtu, vai valsts

prezidenta personu, vai izteikt līdzjušanu dumpim vai nodevībai, vai per-

sonai, kas izdarījusi dumpīgu vai nodevīgu nodarījumu, vai mācībai, kura
tiecas ar varas līdzekļiem graut valstī pastāvošu iekārtu, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Kas sarīkojis vai uzkūdījis sarīkot tādu koppulci, kā ari viņas dalīb-

nieks, kurš to vadījis, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne mazāku par se-

šiem mēnešiem.

Ja tādas kopsulces izklīdināšanai izsaukts bruņots spēks, tad tas, kurš

nav atstājis koppulci pēc bruņota spēka klātbūtnē izteikta prasījuma, iz-

klīst, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

112. (122.) Kas piedalījies publiskā koppulcē, kura rīkodamās savie-

notiem dalībnieku spēkiem:
l) izdarījusi vardarbību pret personu, vai ar sodāmiem draudiem spie-

dusi izpildīt vai pielaist ko tādu, kas aizskar piespiestā tiesību vai pie-

nākumu, vai ari atteikties no tiesības pielietošanas vai pienākuma izpildī-

šanas;
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2) nolaupījusi, iznīcinājusi, bojājusi vai patvaļīgi ieguvusi svešu

mantu:

3) iebrukuši svešas eka vai citas telpas, iežogota vietā vai lauku

mājās.
4) izdarījusi 142.*) vai 145.*) pantā paredzētu pretošanos vai spai-

dus, vai šī panta pirmos trijos punktos norādītu nodarījumu mēģinājumu,
sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

Kas sarīkojis vai uzkūdījis sarīkot tādu koppulci, kā ari viņas da-

lībnieks, kurš to vadījis izdarot šinī pantā paredzētos nodarījumus, vai tas,

kas uzkūdījis tos izdarīt vai turpināt, vai kas lietojis pie to izdarīšanas ie-

ročus, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

113. (123.) Kas piedalījies koppulcē, kura, rīkodamās savienotiem da-

lībnieku spēkiem:
1) pretojusies ar varu bruņotam spēkam, kas izsaukts koppulces iz-

klīdināšanai, vai uzbrukusi ar varu kara apsardzei vai tās sargam;

2) sagrābusi savā varā, izlaupījusi vai izpostījusi valdības vai paš-

valdības iestādes, noliktavas, ietaises, kara aizsardzības līdzekļus, kā ari

publiskai lietošanai paredzētus satiksmes līdzekļus, vai visāda veida kre-

dītiestādes;
3) atsvabinājusi ar varas darbiem arestantus;

4) lietojusi varas darbu izdarīšanai spridzināmu vielu, spridzekli vai

citu vispār bīstamu līdzekli, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

0 i c m gadiem.
Kas sarīkojis vai uzkūdījis sarīkot tādu koppulci, kā ari viņas da-

lībnieks, kurš to vadījis izdarot šinī pantā paredzētos nodarījumus, vai tas,

kas uzkūdījis tos izdarīt vai turpināt, vai kas lietojis pie to izdarīšanas

ieročus, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.

114. (124.) Kas atklājis biedrību savienības vai biedrības darbību, vai

piedalījies tanīs, pārkāpdams likuma noteikumus, sodāms

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar nau-

das sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Bet ja vainīgais nodibinājis biedrību, savienību vai biedrību, vai pie-

dalījies tanī, zinādams:

1) ka biedrību savienība vai biedrība spraudusi sev Sodu likumos aiz-

liegtus, vai sabiedriskai tikumībai pretīgus, vai ari sabiedrisku mieru vai

drošību apdraudošus mērķus;
2) ka biedrību savienību vai biedrību, kas spraudusi sev politiskus

mērķus, pārvalda iestādes vai personas, kuru pastāvīgā atrašanās vieta ir

ārzemēs;

3) ka biedrību savienībai vai biedrībai nav atjauts reģistrēties, vai

ka biedrību savienība vai biedrība slēgta tiesas ceļā, vai ka viņu darbība

noteiktā kārtībā apturēta;
4) ka biedrību savienība vai biedrība sper sevišķus solus, lai slēptu

savu pastāvēšanu, vai sev spraustos mērķus vai savu pārvaldības kārtību,
vai pārvaldībā piedalošās personas, tad viņš sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

*) Pec 1903. g. Sodu likumu pantu numerācijas
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115. (125.) Kas piedalījies savienība, zinādams, ka ta uzstādījusi par

savas darbības mērķi:

1) musināt uz nepaklausību vai pretdarbību likumam, vai saistošam

noteikumam, vai likumīgam varas rīkojumam:
2) musināt uz naidu starp atsevišķam iedzīvotāju dalām, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

116. (126.) Kas piedalījies savienībā, zinādams, ka tā uzstādījusi par

savas darbības mērķi izdarīt smagus noziegumus ar spridzināmu vielu vai

spridzekļu palīdzību, sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem vai ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja tādas savienības rīcība, — vainīgajam to zinot — ir bijuši spridzi-

nāmie līdzekli, vainīgais par piedalīšanos tādā savienībā sodāms

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.

117. (127.) Kas pielaidis sapulcēties 115. un 116. pantā paredzētai sa-

vienībai — zinot, ka tā pretlikumīga, — viņam piederīgās vai viņa pārval-
dībā vai pārziņā stāvošās telpās vai vietā, sodāms kā savienības dalībnieks.

115. un 116. pantā paredzētās pretlikumīgas savienības dalībniekam,

kurš paziņojis par tādu savienību, iekam atklāta viņas pastāvēšana, sods

mīkstināms pēc 51. p. noteikumiem, vai ari viņš pavisam atsvabināms no

soda.

118. (128.) Kas nonievājis pastāvošo valsts iekārtu vai valsts prezi-
denta personu, publiski turot vai lasot runu vai sacerējumu, vai izplatot, vai

publiski izliekot sacerējumus vai notēlojumus, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

119. (129.) Kas publiski izteicis uzaicinājumu, publiski turējis vai la-

sījis runu vai sacerējumu, vai izplatījis vai publiski izlicis sacerējumu vai

notēlojumu, kuri musina:

1) izdarīt dumpīgu vai nodevīgu nodarījumu;
2) pārkāpt karavīriem kara dienesta pienākumus;
3) nepaklausīt vai rīkoties pretim likumam, vai saistošam noteiku-

mam, vai valsts varas likumīgam rīkojumam;
4) uz naidu starp iedzīvotāju atsevišķām dalām;
5) izdarīt smagu noziegumu, izņemot augstāk minētos, sodāms

par šī panta 1. vai 2. punktā paredzētu musinājumu — ar ieslo-

dzījumu ilglaika cietumā;

par šī panta 3., 4. vai 5. punktā paredzētu musinājumu ar ieslo-

dzījumu īslaika cietumā.

Ja:

1) vainīgais musinājis rīkoties daudzu personu dzīvībai bīstamā kārtā;

2) musinājuma sekas bijušas smaga nozieguma izdarīšana,

vainīgais, ja viuš nav jāsoda kā izdarīta noziedzīga nodarījuma līdz-

dalībnieks ar bargāku sodu, sodāms

par šī panta pirmās daļas 1. vai 2. punkta paredzētu musi-

nājumu —

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem;

par šī panta pirmās dajas 3., 4. vai 5. punkta paredzētu mu-

sinājumu —

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.
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120. (130.) Kas izplatījis ne publiski, bet karaspēka vai skola mācī-

bas un ieskatus, kuri musina:

1) izdarīt dumpīgu vai nodevīgu nodarījumu;

2) pārkāpt karavīriem karadienesta pienākumus;

3) nepaklausīt vai rīkoties pretim likumam, vai saistošam noteikumam,
vai valsts varas likumīgam rīkojumam;

4) uz naidu starp iedzīvotāju atsevišķām dalām;
5) izdarīt smagu noziegumu, izņemot augstāk minētos, sodāms

par šī panta 1. vai 2. punkta paredzētu mācību vai ieskatu iz-

plātīšanu —

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem;

par šī panta 3., 4. vai 5. punktā paredzētu mācību vai ieskatu iz-

platīšanu —

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja izplatot šnī pantā minētās mācības vai ieskatus:

1) vainīgais musinājis rīkoties daudzu personu dzīvībai bīstamā kārtā;

2) musinājuma sekas bijušas smaga nozieguma izdarīšana;

vainīgais, ja viņš nav jāsoda kā izdarīta noziedzīga nodarījuma līdz-

dalībnieks ar bargāku sodu, sodāms:

par šī panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā paredzētu musi-

nājumu —

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem;

par šī panta pirmās daļas 3., 4. vai 5. punktā paredzētu mu-

sinājumu —

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

121. (132.) Kas pavairojis, glabājis vai pārvedis no ārzemēm 118.

vai 119. pantā minētu sacerējumu vai notēlojumu ar nolūku tos izplatīt vai

publiski izlikt, zinādams par viuu saturu, ja tāda sacerējuma vai notēloju-

ma izplatīšana nav notikusi, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

122 .(133.) Kas cildinājis smagu noziegumu vai noziegumu publi-
ski turētā vai nolasītā runā vai sacerējumā, vai izplatījis vai publiski iz-

licis sacerējumu vai notēlojumu, zinādams, ka tanīs atrodas tāds cildinā-

jums, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā vai ar arestu.

123. Kas nogānījis atklāti izliktu valsts ģērboni vai citu valsts va-

ras nozīmi, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par vienu

gadu.
Ja šadu nodarījumu izdarījis pūlis, vainīgais sodāms ar ieslo-

dzījumu īslaika cietumā.

Astotā nodaļa.

Noziedzīgi nodarījumi pret ārvalstīm.

124. (135.) Kas izdarījis mēģinājumu ar varu graut valsts iekārtu

valstī, kura atrodas miera attiecībās ar Latviju, vai sagatavojies uz tādiem

darbiem, ja par tādu nodarījumu sodāmību pastāv savstarpība, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
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125. Kas aizsKāris vārdiem, izplatītos, vai publiski izliktos preses ra-

žojumos, rakstā vai notēlojumā ar Latviju miera attiecībās atrodošos valsti,
tas galvu, sūtni, vai citu diplomātisku aģentu, lai ar to izrādītu necienību

pašai šai valstij, ja par tādu nodarījumu sodāmību pastāv savstarpība,
sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja ar tādu pat nolūku pret minētām personām izdarīti varas darbi,
kuri aiztiek viņu miesas neaizskaramību, vainīgais sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā, uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem, vai ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

12,6. (136.) Kas nogānījis tmiera attiecībās ar Latviju atrodošās

valsts atklāti izliktu valsts ģērboni vai citu valsts varas nozīmi, lai ar to

izrādītu necienību pašai šai valstij, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par vienu

gadu.
Ja šādu gānīšanu izdarījis pūlis, vainīgais sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

127. (137.) Kas pārkāpis noteiktā kārtībā izsludinātus neitralitātes

noteikumus, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Devītā nodaļa

Noziedzīgi nodarījumi valsts, pašvaldības un valsts autonomo uzņēmumu

dienestā.

128. (636. p. 4. d.) Par dienestpersonu uzskatāma katra persona, kura

izpilda valsts, pašvaldības vai valsts-autonoma uzņēmuma dienesta pienā-
kumus vai šī dienesta pagaidu uzdevumu.

Dienestpersonām pielīdzināmi Valsts prezidents, Saeimas locekli, mi-

nistru kabineta locekļi, kā ari vēlēto pašvaldības orgānu locekļi.
129. (636. p. 3. d.) Dienestpersona, kas izdarījusi dienesta darbību:

1) kuru likums vai uzlikts uzdevums viņai nav devis tiesību izdarīt,
vai kaut tiesības ir bijušas, bet darbībai nav bijis likumīga pamata;

2) bez pienācīgas varas atļaujas, ja likums tādu atļauju prasījis

par šo pilnvarojuma pārkāpšanu, ja tā izdarīta tīši, vai ari ja tā

izdarīta aiz nolaidības un no tā cēlies svarīgs kaitējums pārvaldī-
bas kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, so-

dāms ar arestu.

Ja pilnvarojuma pārkāpšana izdarīta tīša un no tās cēlies svarīgs kai-

tējums pašvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām intere-

sēm, vai draudējis tāds kaitējums, vai ja vainīgais, pārkāpjot pilnvarojumu,
pielietojis pievilšanu, vardarbību vai sodāmus draudus, vai ja varas pār-
kāpšana izdarīta aiz mantkārīgām tieksmēm, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā.

Bet ja aiz mantkārīgām tieksmēm izdarītas pilnvarojuma pārkāpšanas
dēļ cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām

vai privātām interesēm, vai draudējis tāds kaitējums, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.
130. (637.) Nav uzskatams par pilnvarojuma pārkāpumu, kad die-

nestpersona ārkārtējos apstākļos izdara dienesta darbību, kuru likums vai

uzlikts uzdevums viņai nav devis tiesību izdarīt, bet kura bijusi nepie-
ciešama valsts labā, vai kuru lietas spiedīgas vajadzības dēļ, lai acimre-

dzami nekaitētu dienestam, nav bijis iespējams atlikt līdz da-

būšanai.
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131. (639. un 640.) Dienestpersona, kurai pēc likuma vai viņai uz-

likta uzdevuma vai dienesta rakstura pienākās novērst vai pārtraukt pār-

valdības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm draudošo

kaitējumu, un kura, pretēji saviem dienesta pienākumiem, nav spērusi
solus, vai nav izdarījusi darbību, ar ko tādu kaitējumu varētu novērst vai

pārtraukt, par šo dienesta pienākuma neizpildīšanu, ja tā izdarīta tīši, vai

ja tā izdarīta aiz nolaidības un no tās cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības
kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, sodāma:

ar arestu.

Ja šī dienesta pienākumu neizpildīšana izdarīta tīši un no tās cēlies

svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privā-
tām interesēm, vai draudējis tāds kaitējums, vai ja šī bezdarbība izdarīta

aiz mantkārīgām tieksmēm, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem, vai īslaika cietumā.

Bet ja no šās aiz mantkārīgām tieksmēm izdarītās dienesta pienā-
kumu neizpildīšanas cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai fiska,
sabiedriskām vai privātām interesēm, vai draudējis tāds kaitējums, tad

vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

132. (640., 645.) Ar 131. pantā noteiktiem sodiem un uz tiem pašiem

pamatiem sodāms, kas:

1) pretēji saviem pienākumiem, nav darījis zināmu savai priekšnie-
cībai vai iestādei, kuras dienestā tas atrodas, par ienākušā raksta sa-

ņemšanu;
2) nav paziņojis pienācīgai varai par vainīgam noteikti zināmu no-

domātu, uzsāktu vai izdarītu smagu noziegumu vai noziegumu, vai par

šā nozieguma izdarīšanā dalību ņēmušām personām vai apdraudētai per-

sonai — par nodomātu vai uzsāktu smagu noziegumu vai noziegumu;
3) sniegtā ziņojumā noslēpis svarīgu apstākli smaga nozieguma vai

nozieguma novēršanai, pārtraukšanai vai atklāšanai vai šo noziedzīgo no-

darījumu līdzdalībnieku atklāšanai;
4) pretēji saviem dienesta pienākumiem, nav spēris solus vai nav

izdarījis darbību:

lai izsludinātu, izziņotu vai izvestu spēkā likumu vai saistošu no-

teikumu vai padotības kārtībā augstākas iestādes vai priekšniecības

priekšrakstu;
lai vajātu, novērstu vai pārtrauktu smagus noziegumus vai noziegu-

mus, vai lai izpildītu tiesu iestāžu likumīgā spēkā stājušos spriedumus,

rīkojumus vai lēmumus;
lai apcietinātu personu, kura izbēgusi no apcietinājuma, vai kura bij

jāapcietina.

133. (649.) Dienestpersona, kas aiz nolaidības nelikumīgi atņēmusi

personas brīvību:

1) aizturot, ieslogot vai pagarinot brīvības atņemšanas laiku;
2) piemērojot nepienācīgu smagāku brīvības atņemšanas veidu;
3) ieslogot nepienācīgā vietā;

sodāma:

ar arestu.

134. (650.) Dienestpersona,_kas izdarījusi kratīšanu, apskatīšanu vai

lietu izņemšanu likumā neatvēlētā kārtībā, pielietojot šajā nolūkā pievil-

šanu, vardarbību vai sodāmus draudus, sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
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135. (651.) Dienestpersona, kas izdarījusi kauna aizskarošu

sievietes aplūkošanu bez virjas piekrišanas un bez pienācīga pilnvarojuma
vai kaut ari ar aplūkojamās piekrišanu, bet nepatiesi uzdodot, it kā viņš

izpilda dienesta darbību, sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

136. ( ) Dienestpersona, kas, izpildot dienesta pienākumus, tīši

iesitusi vai nodarījusi citu kādu vardarbību, kura aizskar miesas neaiz-

skaramību, par šo vardarbību, ja vainīgais par nodarīto nav jāsoda ar

bargāku sodu, sodāma:

ar arestu.

137. (653.) Dienestpersona, kas izpaudusi apzināti slepenībā tura-

mas ziņas, datus, dokumentus vai valdības rīkojumus, kas viņai kļuvuši
zināmi sakarā ar dienestu vai nelietīgi izlietojot savus dienesta pilnvaro-

jumus, sodāma:

ar arestu.

Ja tāda izpaušana draudējusi radīt svarīgu kaitējumu pārvaldības
kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, tad vainīgais
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bet ja vainīgais izpaudis noslēpumu, kurš attiecas uz Latvijas ārējo

drošību, tad viņš, ja nav jāsoda par nodevību, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

138. (654.) Dienestpersona, kas aiz nolaidības vai pastāvošo notei-

kumu neizpildīšanas pielaidusi nolaupīt, iznīcināt vai nozaudēt plānu, zī-

mējumu, dokumentu vai viņu dalu, kuri, vainīgam to zinot, Latvijas ārējās

drošības labā turami slepenībā no ārvalsts, sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

menešieu.

139. (680.) Pasta-telegrafa, telefona vai radio iestādes dienestper-

sona, kas:

1) sabojājuši, noslēpusi vai piesavinājusies pasta korespondenci, te-

legramu vai sūtījumu, vai aizturējusi to nosūtīšanu vai izsniegšanu;
2) sagrozījusi rakstiskas pasta korespondences vai telegramas

saturu;
3) izpaudusi vai paziņojusi telegramas, slēgtas pasta koresondences

vai sūtījuma saturu, kaut ari pēc tam, kad šī persona izstājusies no šo

iestāžu dienesta, vai nodevusi šādu telegramu, korespondenci vai sūtījumu

apzināti neatbilstošai personai ar nolūku iepazīstināt viņu ar to saturu;

4) attaisījusi pasta korespondenci, telegramu vai sūtījumu, ja šis

nodarījums izdarīts aiz mantkārīgām tieksmēm un vainīgais par nodarīto

nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāma:

ši panta pirmā un otra punktā noradītos gadījumos — ar ieslo-

dzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem;

pārējos gadījumos —

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāma» pasta-telegrafa,
telefona vai radio-iestādes dienestpersona, kas pielaidusi citu personu iz-

darīt šaī pantā paredzētos noziedzīgos nodarījumus.
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140. (656.) Dienestpersona, kas pieņēmusi naudā, graudā vai citās

materiālās vērtībās kukuli, kurš apzināti dots par viņas dienesta pienāku-

mos ietilpstošu un viņas izdarītu darbību, sodāma:

ar arestu vai naudas sodu, ne augstāku par pieci simti la-

tiem.

Ja dienestpersona pieņēmusi tadu kukuli, kurš apzināti dots, lai pa-

mudinātu viņu izdarīt tādu darbību, tad viņa sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Bet ja dienestpersona pieņēmusi tādu kukuli, kurš apzināti dots, lai

viņu pamudinātu izdarīt viņas dienesta pienākumu aplokā noziedzīgu noda-

rījumu vai disciplināru pārkāpumu vai par tādu viņas izdarītu nodarījumu
vai pārkāpumu, tad viņa sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

141. (657.) Dienestpersona, kas saņēmusi naudā, graudā vai citās

materiālās vērtībās kukuli, kuru viņa pieprasījusi, lai izdarītu viņas die-

nesta pienākumos ietilpstošu darbību vai par tādu viņas izdarītu darbību,

sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Ja dienestpersona saņēmusi k:;kuli, kuru viņa pieprasījusi, lai izda-

rītu viņas dienesta pienākumu aphkā noziedzīgu nodarījumu vai discipli-
nāru pārkāpumu, vai par tādu viņas izdarītu nodarījumu vai pārkāpumu,
tad viņa sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Bet ja dienestpersona saņēmusi šādu kukuli, kuru viņa izspiedusi ar

spaidiem dienestā, draudot ar tādiem spaidiem vai citādi nelietīgi izlietojot
dienesta pilnvarojumu, lai izdarītu vai par izdarītu dienesta darbību, tad

viņa sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

Kukuļa pieprasīšana vai izspiešana uzskatāma par kukuļa saņemšanas

mēģinājumu.

142. (658.) Dienestpersona, kas nolikusi vai ņēmusi sev par labu

nelikumīgas nodevas vai klaušas, sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.
Bet ja vainīgais ņēmis tādas nodevas vai nolicis tādas klaušas, iz-

spiežot viņas ar spaidiem dienestā, draudot ar tādiem spaidiem un citādi

nelietīgi izlietojot dienesta pilnvarojumu, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms

143. (659.) Zvērināto piesēdētāju sarakstā uz nolikto tiesas sesiju

ievestais, kā ari zvērināto piesēdētāju komplekta sastāva esošais, kas

pieņēmis viņam piedāvātu vai viņa pieprasītu kukuli, ka tas

viņam dots tādā lietā, kura var piekrist viņa, kā zvērināta piesēdētajā caur-

lūkošanai, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par tr i m

gadiem.
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144. (681.) Dienestpersona, kas:

1) piesavinājusies dāvanu, kura viņai dota nodošanai, vai kuru viņa

saņēmusi it kā nodošanai citai dienestpersonai;
2) pieņēmusi piesavināšanās nolūkā kukuli, izlikdamās par citu die-

nestpersonu. sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.-

145. (662.) Notiesājot par 140.—144. pantos paredzētiem nodarīju-

miem, vainīgam ienākusē dāvana atņemama valstij par labu, bet ja tās

vairs nav, tad piedzenama viņas vērtība. Ja tiesa atzītu, ka dāvana bijusi

izspiesta, tad tā atdodama viņas saimniekam. Ja kukulis pastāv mantas

tiesību dāvinājumā, tad tāds dāvinājums atzīstams par spēkā neesošu.

146. (666. un 671.) Dienestpersona, kas atkāpusies no pastāvošiem
noteikumiem par rēķinvedību un par grāmatu turēšanu un vešanu, kā ari par

naudas vai citādas mantas pieņemšanas, glabāšanas, izdošanas vai nosūtī-

šanas kārtību, ja šie nodarījumi izdarīti tīši vai kaut ari netīši, bet caur

tiem ievērojami nolaista vai satricināta dienestpersonai uzticētā dienesta

darbības nozare, vai cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai

fiska, sabiedriskām vai privātām interesēm, sodāma:

ar arestu.

Bet ja šie nodarījumi izdarīti aiz mantkārīgām tieksmēm, tad vainī-

gais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

147. (667.) Dienestpersona, kas:

1) sastādījusi dokumentu, kurā apzināti nepareizi izteikts ar šo doku-

mentu apliecināmais apstāklis;

2) ievietojusi apzināti nepatiesas ziņas grāmatās, kuras noteiktas nau-

das vai citu priekšmetu ierakstīšanai vai citiem kādiem ierakstiem

ar svarīgu nozīmi pārvaldības kārtībā, '

sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja apzināti nepatiess saturs ievietots 414. pantā paredzētos doku-

mentos, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

148. (669.) Dienestpersona, kas izpildot dienestu aiz nolaidības pa-

ziņojusi vai apliecinājusi mutiski vai rakstiski nepareizas ziņas, no Kurām

cēlies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtības vai fiska, sabiedriskām vai

privātām interesēm, sodāma:

ar arestu.

149. (670.) Dienestpersona, kas izpildot dienestu mutiski paziņojusi

vai apliecinājusi apzināti nepareizas ziņas, ja šis paziņojums radījis kai-

tējumu pārvaldības kārtībai vai fiska, sabiedriskām vai privātam intere-

sēm, sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Ja vainīgais izdarījis šo noziegumu, lai panāktu apzināti nevainīga

notiesāšanu, vai lai vērstu aizdomas uz apzināti nevainīgu, tad viņš

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.
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150. (685.) Dienestpersona, kas:

1) apzīmojusi svarus vai mēru, zinādama, ka tie nepareizi;
2) apzīmojamam izstrādājumam uzspiedusi apzināti nepareizu provi,
sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

151. (686.) Dienestpersona, kurai uzlikts pienākums uzspiest ēdam-

vielām vai citām precēm spiedogu vai citu kādu zīmi, kas apliecina vinu
nekaitību veselībai, un kura uzspiedusi tādu zīmi apzināti neaplūkotai
precei, sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Ja tada zīme uzspiesta uz veselībai kaitīgam ēdamvielām vai citai

precei, vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

152. (672.) Notārs vai cita kāda persona, kuru likums pilnvarojis

noslēgt, apliecināt vai apstiprināt aktus un kas noslēdzis, apliecinājis vai

apstiprinājis likuma aizliegtu aktu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

153. (673.) Dienestpersona, kas izdarījusi savos dienesta pienāku-

mos ietilpstošu darbību, pārkāpjot tādus likuma vai saistoša noteikuma šai

darbībai noteiktus nosacījumus, formas un ceremonijas, kuru neievēroša-

nas dēļ pati darbība nav spēkā, sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

Ja šada nosacījumu, formu un ceremoniju pārkāpšana izdarīta aiz

mantkārīgām tieksmēm, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

154. (675.) Tiesnesis vai cita dienestpersona, kuru likums pilnvaro-

jis izspriest civilas un administratīvas justices lietas vai lietas par krimi-

nālu vai disciplinaratbildību, vai uzlikt administratīvu sodu, vai šķīrējtiesne-

sis, kas taisījis apzināti netaisnu spriedumu vai lēmumu, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

Ja šis nodarījums izdarīts aiz mantkārīgām tieksmēm vai ja ar šo

spriedumu apzināti nepareizi notiesātam piespriests sods, kāds likumā no-

teikts par smagu noziegumu, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

155. (676.) Dienestpersona, kas izdarot izzinu vai iepriekšēju izmek-

lēšanu civilas vai administratīvas justices lietās vai lietās par kriminālu

vai disciplināru atbildību vai par administratīvu sodu uzlikšanu vai šīs

lietas iztiesājot iespaidojusi apsūdzētā atzīšanos vai liecinieka vai lietpra-

tēja liecību, lietojot nelietīgi dienesta pilnvarojumu vai ar taisnu tiesu ne-

savienojamus līdzekļus, sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Ja vainīgais izdarījis šo nodarījumu ar nolūku panākt apzināti nevai-

nīga notiesāšanu vai vērst aizdomas uz tādu nevainīgo, vioš sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

156. (677.) Zvērināts piesēdētājs, kas piedalījies lietas izspriešanā
un tīši izpaudis zvērināto piesēdētāju apspriešanās vai balsošanas noslē-

pumu šajā lietā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.
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157. (678.) Zvērināts piesēdētājs, kas bez likumīgiem iemesliem

trīs reiz nav ieradies uz tiesas aicinājumu izpildīt zvērinātā piesēdē-

tajā pienākumus, sodāms:

ar arestu.

158. (678. p. 2. d.) Zvērināts piesēdētājs, kas apzināti nepatiesi

liecinājis par apstākli, kurš noder par likumīgu iemeslu atstātīt vai no-

raidīt viņu no piedalīšanās lietā par zvērināto piesēdētāju, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

159. (679.) Kas ieradies uz tiesas aicinājumu izpildīt zvērinātā pie-
sēdētāja pienākumus un bez ievērības pelnoša iemesla atteicies izpildīt

savu pienākumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

160. (681.) Dienestpersona, kas publiski pārdod svešu mantu, vai

uzrauga šādu pārdošanu, un kas pārdevušas vai pielaidušas pārdot šo

mantu par nesamērīgi zemu cenu, apzināti pārkāpjot pastāvošos noteiku-

mus par publiskām izsolēm, ja šis nodarījums izdarīts aiz mantkārīgām

tieksmēm, sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

161. (682.) Dienestpersona, kas iestājusies mantas darījumos, kuri
viņai pēc viņas dienesta veida ar likumu aizliegti, sodāma:

ar arestu.

Ar to pašu sodu sodāma dienestpersona, kas nodarbojusies ar tādu

rūpalu, tirdzniecības vai citu kādu mantiska rakstura nodarbību, vai pri-
vātu uzdevumu, kurš viņai pēc viņas dienesta veida ar likumu aizliegts,
vai nav no priekšniecības atļauts.

162. (163.) Dienestpersona, kurai ir pienākums uzraudzīt mantiskus

uzņēmumus, vai noslēgt, apstiprināt vai izpildīt darbu uzņēmumu piegādi,
vai citu kādu mantisku līgumu, vai izdarīt izsoli, vai uzraudzīt minētās

darbības, un kas ņēmusi viņai ar likumu aizliegtu dalību šajos uzņēmu-
mos vai līgumos vai devuši ķīlu par līgumu savā vai savas sievas vārdā,
vai caur citu personu, sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

Vainīgā dota ķīla atņemama par labu valstij

Desmitā nodaļa.

Nepaklausība un necienības parādīšana likumīgai varai.

163. (138.) Kas nav izpildījis saistošu noteikumu, ja par tā neizpil-
dīšanu likumā nav noteikts sevišķs sods, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divām nedēļām, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

164. (1381 .) Kas pārkāpis tāda sevišķa likuma nosacījumu, par kura
neizpildīšanu draud gan kriminālatbildība, bet nav noteikts sevišķs sods,

sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja šis pārkāpums izdarīts ar nolūku pretoties šā panta pirmā daļā
minētam likumam, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Šī panta otrā daļa vainīgo dienestpersonu vai garīdznieku tiesa var

atcelt no amata uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem.
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165.
_

(290. p. I. d. i. pk.) Kas atvēris vai uzturējis mācības iestādi

bez pienācīgas atļaujas, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

166. Vecāki vai personas, kas nav rūpējušies, lai viņu apgādībā eso-

šie bērni, kuriem obligatoriski jāmācās, apmeklētu skolu, sodāmi:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

167. (139.) Kas nav paklausījis likumīgam rīkojumam vai likumī-

gam prasījumam, ar kuru pie viņa griezusies dienestpersona vai persona,

no kuras dienesta pienākumu neizpildīšanas atkarājas dzelzceļa kustības

vai cita satiksmes veida drošība, ja par šo nepaklausību likumā nav nolikts

sevišķs sods, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

Jā:

1) tādu nepaklausību izrādījušas kopīgi vairākas personas, kuras to-

mēr nav sastādījušas noziedzīgu koppulci;

2) tāda nepaklausība izrādīta liela ļaužu saplūduma laikā un vietā un

pārtraukusi pareizu ļaužu kustību vai padarījusi to nedrošu;

3) tāda nepaklausība bijusi par iemeslu, vilciena, kuģa, vai vispārējā
lietošanā esošas paškustīgas mašinas apturēšanai, vai padarījusi viņu ku-

stību nedrošu;

4) tāda nepaklausība izrādīta kara sardzes amata personai vai tās

sargam;

5) tādu nepaklausību kuģa dienestpersona izrādījusi kuģa kapteinim
ārpus ostas braucošā jūras kuģī;

6) tādu nepaklausību izrādījusi lidmašinas dienestpersona lidmašinas

lidotajam lidošanas laikā;
tad vainīgais sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

168. (194.) Kam jāizpilda likumā noteiktās klaušas un kas uz pie-

nācīgas varas pieprasījumu nav šīs klaušas bez likumīga iemesla izpildījis,

sodāms:

ar arestu vai naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latim.

Bet ja šinī pantā paredzētais nodarījums izdarīts pēc valdības rīko-

juma iznākšanas par mobilizācijas izsludināšanu, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

169. (1391 .) Kas tautas skaitīšanā atteicies dot skaitītājam likumā

prasītās ziņas, vai devis apzināti nepareizas ziņas, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

170. Kas pārkāpis pienācīgas varas apstiprinātus vai pienācīgā kār-

tībā reģistrētus kreditiestādes, biedrības, savienības, vai organizācijas sta-

tūtu noteikumus mantkārīgā nolūkā, vai novērsdamies no mērķa, kura dēļ

kreditiestāde, biedrība, savienība vai organizācija dibināta, vai ja statūtu

pārkāpšanas dēļ radies svarīgs kaitējums pārvaldības kārtībai vai fiska,
sabiedrības vai privātām interesēm, ja par šādu pārkāpumu likumā nav

noteikts' sevišķs sods, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.



171. (140.) Pašvaldības orgāna locekļu sapulcē klātesoša nepieda-
līga persona, kas nav paklausījusi likumīgam prasījumam, ar kuru pie tās

griezies šās sapulces vadītājs, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

Bet ja tādas nepaklausībai dēļ pārtraukta sēde, tad vainīgais sodāms:

ar naudas sodu ne augstāku par simts latiem.

172. (141.) Pašvaldības orgāna sapulces loceklim, kas turpinājis
debates vai piedalījies sapulces lēmuma taisīšanā pēc tam, kad sapulces

vadītājs pasludinājis sapulci par slēgtu, vai ari patvaļīgi atklājis jau slēg-
tas sapulces sēdi, sodāms:

ar naudas sodu ne augstāku par simts latiem.

Ja debates vai taisītais lēmums pārkāpj minētai sapulcei ar likumu

piešķirto tiesību robežas, tad vainīgais, ja tas pēc debatu vai taisītā lēmu-

ma nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simtillatamia m

Bez tam tiesa var aizliegt vainīgam, kurš vadījis debates vai patvaļīgi
piesavinājies sapulces vadītāja varu piedalīties sapulcē uz laiku no viena

līdz diviem vēlēšanu periodiem.
173. (143. p. 2. d.) Kas tīši nav pielaidis dienestpevsonu izpildīt 'i-

uam uzliktos pienākumus attiecībā uz uzraudzību par pareizu nodokļu uz-

likšanu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simts latiem.

174. (143. p. 1. d.) Kas tīši kavējis dienestpersonu iekļūt telpās vai
cita kāda vieta, kur dienestpersonai pēc likuma bijušas tiesības ieiet, so-

dāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas
sodu, ne augstāku par trīs simts latiem.

175. (142.) Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem pretojies

dienestpersonai vai viņai palīdzošai privātpersonai, ar nolūku rīkoties pre-

tim likuma, saistoša noteikuma vai likumīga varas rīkojuma izsludināšanai

vai pielietošanai, vai likumīgas dienesta darbības izpildīšanai* sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja tādu pretošanos izrādījušas vairākas personas, nesastādīdamas to-

mēr noziedzīgu koppulci, tad tas no vainīgiem, kurš pretojoties lietojis ie-

roci vai nodarījis miesas bojājumu, ja par nodarīto nav jāsoda ar bargāku

sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku ne ilgāku par trim

gadiem.
Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāmi vainīgais par

šajā pantā paredzētu pretošanos personai, no kuras dienesta pienākumu iz-

pildīšanas atkarājas dzelzceļa kustības vai cita satiksmes veida drošība.

176. (144.) Kas bojājis zīmogu vai citu kādu zīmi, kas uz_ amatper-

sonas rīkojumu likumā norādītos gadījumos jzlikti telpai, glabātuvei vai

priekšmetam ar nolūku apsargāt tos, vai atvēris ieeju tādās aizzīmogotas

telpās vai glabātuvē, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

Zīmoga vai citas zīmes bojāšana vai ieejas atvēršana aizzīmogotās

telpās vai glabātuvē nav skaitāmas par noziedzīgām, ja šos nodarījumus iz-

darījis aizzīmogoto telpu, glabātuves vai priekšmeta saimnieks pēc liku-

mīgā kārtībā taisīta un izpildāma lēmuma vai rīkojuma par zīmoga vai zī-

mes noņemšanu vai pēc tās personas apmierināšanas, kuras laba aizzīmo-

'-io.iums izdarīts.
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177. (145.) Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem piespiedis

dienestpersonu neizpildīt savus pienākumus vai izlietot nelietīgi dienesta

pilnvarojumu, ja par nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja piespiešanu izdarījušas vairākas personas, nesastādīdamas tomēr

noziedzīgu koppulci. tad tas no vainīgiem, kurš piespiežot lietojis ieroci

vai nodarījis miesas bojājumu, ja par nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu,

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma, uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

178. (146.) Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem mēģinājis

piespiest dienestpersonu, lai tā, neizpildot savu pienākumu vai nelietīgi iz-

lietojot dienesta pilnvarojumu, izdarītu noziegumu vai smagu noziegumu,
sodāms:

ja spi'idis izdarīt noziegumu —

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz: laiku ne ilgāku par trim

gadiem;
ja spiedis izdarīt smagu noziegumu —

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.
h piespiestais noziegumu vai smagu noziegumu vai viņu sodāmu mē-

ģinājumu izdarījis, un piespiedējs, kā noziedzīgā nodarījuma līdzdalībnieks,

par tiem nav jāsoda ar bargāku sodu, tad viuš sodāms:

ja piespiedis izdarīt noziegumu —

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā;

ja piespiedis izdarīt smagu noziegumu —

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
179. (147.) Kas dienestpersonu bez viuas gribas novedis nesamaņas

stāvoklī, ar nolūku atņemt tai iespēju izpildīt savus ienākumus, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

180. (148.) Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem piespiedis

personu, no kuras dienesta pienākumu izpildīšanas atkarājas dzelzceļa ku-

stības vai cita satiksmes veida drošība, neizpildīt viņas pienākumus vai

novedis šo personu bez viņas gribas nesamaņas stāvoklī, ar nolūku atņemt
tai iespēju izpildīt savus pienākumus, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja no tam dzelsceļa vilcienam, kuģim vai vispārējā lietošanā esošai

paškustīgai mašinai radušās katastrofas briesmas, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Bet ja no tam radusies dzelzceļa vilciena, kuģa vai vispārējā lietošanā

esošas paškustīgas mašinas katastrofa, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.

Ja piespiešana vai novešana nesamaņas stāvoklī izdarīta ar nolūku

radīt dzelzceļa vilciena, kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas
mašinas katastrofu, tad vainīgais sodāms:

šā panta pirmā daļā norādītā gadījumā —

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā;
Šā panta otrā daļā norādītā gadījumā —

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku;
šā panta trešā daļā norādītā gadījumā —

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.



Mēģinājums sodāms.

181. (149.) Kas ar kukuli mēģinājis piedabūt dienestpersonu, lai tā,
neizpildot savu pienākumu vai nelietīgi izlietojot dienesta pilnvarojumu, iz-

darītu noziedzīgu nodarījumu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Ja noziedzīgu nodarījumu vai viņu sodāmu mēģinājumu kukulņēmējs
izdarījis, un piekukulotājs, kā noziedzīgā nodarījuma līdzdalībnieks, nav

jāsoda par to ar batgāku sodu, tad viņš sodāms:

par piekukuļošanu uz pārkāpumu —

ar ieslozījumu īslaika cietumā;
par piekukuļošanu uz noziegumu —

ar ieslodzījumu īslaika cietuma w.) laiku, ne mazāku par sešiem

mēnešiem;
par piekukuļošanu uz smagu noziegumu —

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

182. (150.) Kas ar kukuli vai ar sodāmiem draudiem mēģinājis pie-
dabūt Saeimas vai pašvaldības orgāna locekli, lai tas nodotu balsi viņam
vai citai personai par labu vai pret citu personu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simts latiem.

Bez tam tiesa var aizliegt vainīgajam piedalīties tada sapulce uz laiku

no viena līdz trim vēlēšanu periodiem.
183. (151.) Kas piesavinājies varu:

patvaļīgi izdarīt tādu darbību, kuru varēja izdarīt tikai dienest-

persona, sodāms

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja varu piesavinājusies persona, nelietīgi izlietodama sev piesavināto
varu, izdarījusi smagu noziegumu vai noziegumu, tad viņa sodāma pēc no-

teikumiem par kopību.
Ja varu piesavinājusies persona izdarījusi nodarījumu,, kurš atbilst

valsts, valsts autonoma vai pašvaldības dienesta smagam noziegumam vai

noziegumam, tad viņa jāsod ar to pašu sodu, ar kādu būtu jāsoda par tādu

nodarījumu dienestpersona.

184. (153.) Kas pie tiesas tīši uzdevies par citu personu, kura aici-

nāta izpildīt zvērināta piesēdētāja pienākumus, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja vainīgais cita vietā tiešām izpildījis zvērinātā piesēdētāja pienā-

kumu, tad viņš sodāms:

ar arestu.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāms, kas uzkūdinā-

jis ierasties savā vai cita vietā izpildīt zvērināta piesēdētāja pienākumus,
ja tāda ierašanās notikusi.

185. (154.) Kas ar acīmredzami nepieklājīgu izturēšanos pa dienesta

darba laiku valdības, iestādē vai pārvaldības jeb tiesas funkcijas izpildo-
šās valsts-autonomās vai pašvaldības iestādēs izdarījis necienību likumīgai

varai, sodāms

ar arestu.

Ja necienība likumīgai varai izrādīta aizskarot šī panta pirmā dala
minētās iestādes šām iestādēm iesniegtā rakstā, vai atklātā turētā vai no-

lasītā runā vai sacerējumā, vai izplatītā vai atkllāti izteiktā iespieduma ra-

žojumā, rakstā vai notēlojumā, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
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Ja necienība likumīgai varai izrādīta, aizskarot šī panta pirmā daļā
minētās iestādes vai kādu no šo iestāžu locekļiem iestādes dienesta darba

laikā, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.
Bet ja necienība likumīgai varai izrādīta, izdarot vardarbību pret

kādu šī panta pirmā daļā minēto iestāžu locekli iestādes dienesta darba lai-

kā, tad vainīgais, ja tas par izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav jāsoda ar

bargāku sodu, sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

186. (155.) Kas tieši noplēsis, sabojājis vai izķēmojis uz attiecīgas

varas rīkojumu atklāti izliktu sludinājumu, dokumentu, uzrakstu, ģērboni
vai citu likumīgas varas zīmi, vai karaspēka daļas vai kara kuģa karogu,

ja par izdarīto tas nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja:

1) šis pārkāpums izdarīts ar nolūku izrādīt necienību likumīgai varai;

2) atklāti nogānīta valsts himna, karaspēka daļas vai kara kuģa ka-

rogs, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Vienpadsmitā nodaļa.

Pretdarbība taisnai tiesai.

187. (156.) Kas apzināti nepatiesi ziņojis attiecīgai varai, no kuras
atkarājas kriminalvajāšanas ierosināšana, par smagu noziegumu vai no-

ziegumu, kāds nav noticis, sodāms:

ar arestu.

188. (157.) Kas apzināti nepatiesi apsūdzējis attiecīgai varai, no ku-

ras atkarājas kriminalvajāšanas ierosināšana vai saukšana pie atbildības

disciplinārā vai administratīvā kārtībā, noteiktu personu par noziiedzīga

nodarījuma vai disciplinarpārkāpuma izdarīšanu, norādīdams šās apsūdzī-
bas pamatus, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja izdarīta apzināta nepatiesa apsūdzība par smagu noziegumu, vai-

nīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

189. (158.) Kas pie izziņas, izmeklēšanas vai tiesas kā liecinieks,

lietpratējs vai tulks vai pie izziņas caur apkārtniekiem apzināti izteicis ne-

patiesību par kaiti taisnai tiesai, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Ja vainīgais nepatiesu liecību devis

1) būdams uzpirkts;
2) zem zvēresta vai zem zvēresta atvietojoša atgādinājuma vai ap-

solījuma,
tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Nepatiesa liecība, ko devusi apsūdzētā labā tāda persona, kurat pēc

likuma ir tiesība atteikties no liecināšanas, nav skaitāma par noziedzīgu,
ja nopratināšanā šī vara lieciniekam nav iepriekš norādījusi uz šo tiesību.
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190. (159.) Kas:
1) taisījis pakal vai pārtaisījis rakstisku vai lietišķu pierādījumu ar

nolūku griezt aizdomas uz noteiktu personu par noziedzīga nodarījuma vai

disciplināra pārkāpuma izdarīšanu, ja šāds viltus pierādījums kļuvis par

izzinās priekšmetu vai bijis par iemeslu kriminalvajāšanas ierosināšanai

vai saukšanai pie atbildības disciplinārā vai administrativā kārtībā;
2) tiesai vai varai, kura pilnvarota izdarīt izziņu, ierosināt kriminal-

vajāšanu vai saukt pie atbildības disciplinārā vai administrativā kārtībā,

apzināti sniedzot rakstisku vai lietišķu viltus pierādījumu ar nolūku griezt

aizdomas uz noteiktu personu par noziedzīga nodari.iuma vai disciplināra
pārkāpuma izdarīšanu,

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja pakaltaisīts vai pārtaisīts rakstisks vai lietišķs pierādījums smaga

nozieguma lietā vai ja tādā lietā sniegts viltus pierādījums, tad vainīgais
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiemi
191. (160.) Prasītājs vai atbildētājs, kas par kaiti taisnai tiesai zem

zvēresta teicis apzināti nepatiesu liecinājumu civillietā, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

192. Kas par kaiti taisnai tiesai apzināti nepatiesi uzdevies tiesas

priekšā par prasītāju vai atbildētāju, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

193. (161.) Kas:
1) pie izmeklēšanas vai tiesas apzināti nepatiesi liecinājis par ap-

stākli, kurš noder par likumīgu iemeslu viņa atstātīšanai vai noraidīšanai

no liecināšanas zem zvēresta vai bez zvēresta vai no piedalīšanās lietā par

lietpratēju vai tulku,
2) lūgumrakstā dēl apliecības izdošanas par tiesību vest svešas lie-

tas apzināti nepatiesi apgalvojis, ka nav likumīgu šķēršļu tādas apliecības

dabūšanai;
3) iesniedzis tiesai apzināti nepatiesas ziņas par savu mantas stā-

vokli atsvabināšanai no tiesas nodokļa vai civillietu vešanas nodevu sa-

maksas vai apliecības dabūšanai par mazturības tiesību vai par šās tiesī-

bas lietošanu, kaut gan apzināti grozījušies tie apstākli, kuru dēl vainī-

gais ticis atsvabināts no minēto nodevu un nodokļu samaksas.

sodāms:

ar arestu.

Ar to pašu sodu sodāma persona, kurai nav noteiktās apliecības svešu

lietu vešanai un kura apzināti nepareizi uzdevusi tiesai savu gada laikā

šās tiesas apgabala robežās vesto svešu lietu skaitu.

194. (1611 .) Kam nav attiecīgas atļaujas svešu lietu vešanai tiesu

iestādēs un kas

1) mantkārīgā nolūkā un acīmredzami nemākulīgi vai ļaunprātīgi de-

vis padomus vai sastādījis rakstus tiesu lietās;
2) mantkārīgā nolūkā amata veidā nodarbojies ar svešu lietu vešanu

tiesu iestādēs par prasībām, kuras pilnvarojuma līguma apslēpšanai ieguvis

no to īpašnieka tālākdošanas (cesijas) ceļā,
sodāms:

ar arestu uz laiku ne ilgāku par trim mēnešiem vai ar nau-

das sodu, ne augstāku par trīs simti latiem,

šim pārkāpumam atkārtojoties, vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem;
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195. (162. un 163.) Kas bez ievērību pelnoša iemesla nav paziņojis

attiecīgai varai vai apdraudētam par viņam droši zināmu nodomātu vai uz-

sāktu smagu noziegumu, ja bijis iespējams spert solus tā novēršanai vai

izbeigšanai, un ja turklāt nodomātais smagais noziegums vai viua mēģinā-

jums tiešām izdarīti, sodāms

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais sodāms ar ieslodzī-

jumu ilglaika cietumā.

196. (165.) Kas tīši nav paklausījis likumīgam prasījumam, ar ku-

ru pie viņa griežas attiecīga vara, lai tas nodotu viņa rīcībā esošu lietišķu
vai rakstisku krimināllietas pierādījumu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

197. (166.) Kas:

1) bojājis, pārtaisījis, slēpis vai paņēmis sava valdīšana lietišķu vai

rakstisku pierādījumu, zinādams, ka attiecīga iestāde to glabā pievienoša-
nai vai kā pievienotu pie tiesas lietas;

2) par kaiti taisnai tiesai bojājis, pārtaisījis, slēpis vai paņēmis savā

valdīšanā lietišķu vai rakstisku smaga nozieguma vai nozieguma pierādī-

jumu, kurš vēl netiek glabāts, pievienošanai pie krimināllietas.

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā.

198. (167.) Kas slēpis vai palīdzējis slēpt personu, kura — vainīgam

to zinot — notiesāta uz arestu vai atrodas zem izmeklēšanas vai tiesas ap-

sūdzībā par pārkāpumu, ja tāda slēpšana izdarīta ar nolūku apslēpt šo per-

sonu no tiesas vai soda, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

199. (168.) Kas slēpis vai palīdzējis slēpt personu, kura, vainīgam

to zinot:

1) notiesāta uz ieslodzījumu īslaika cietumā vai uz bargāku sodu;

2) notiesāta uz ievietošanu audzināšanas un labošanas iestādē;
3) atrodas zem izmeklēšanas vai tiesas apsūdzībā par smagu nozie-

gumu vai noziegumu, vai kuru attiecīgā vara meklē kā aizdomās turētu

smaga nozieguma vai nozieguma izdarīšanā;
4) izdarījusi smagu noziegumu, bet kuru attiecīgā vara vēl nemeklē,

ja tāda slēpšana izdarīta ar nolūku apslēpt slēpjamo personu no tiesas

vai soda,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja:

1) slēpta persona, kura — vainīgam to zinot — notiesāta uz ieslodzī-

jumu katorgas cietumā;
2) slēpšana piekopta amata veidā,

tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

200. (169.) Kas:

1) pieteicies par vainīgo smaga nozieguma vai nozieguma, zinādams,
ka to izdarījusi cita persona;

2) izmeklēšanā vai pie tiesas apzināti nepareizi uzdevies par citu per-

sonu, kura saukta pie atbildības kā apsūdzētais smagā noziegumā vai no-

ziegumā;
3) izcietis ieslodzījuma sodu apzināti citas personas vietā, kurai tāds

piespriests,
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sodāms:

ar arestu.

201. (170.) 195.—200. pantos paredzēto nozkdzīgo nodarījumu iz-
darītājs nav sodāms:

1) ja paziņošana būtu bijusi neziņotāja vai viņa ģimenes locekļa ap-
sūdzība par smagu noziegumu vai noziegumu izdarīšanu;

2) ja slēpts noziedzīgs nodarījums, kura izdarīšanā piedalījies pats
slēpējs vai viņa ģimenes loceklis;

3) ja slēpts slēpēja ģimenes loceklis.

Par ģimenes locekli skaitās pirmās pakāpes radinieki un svainieki,
adoptētāji, audžuvecāki, adoptēti un audžu bērni, laulātie, brāļi un māsas

un viņu laulātie, kā ari saderinātie.

202. (172.) Kas ieradies pie izmeklēšanas vai tiesas kā liecinieks,

pieaicināts liecinieks, lietpratējs vai tulks un bez ievērību pelnošiem ie-

mesliem atteicies izpildīt savu pienākumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar nau-

das sodu, ne augstāku par simts latiem.

203. (173.) Kas atsvabinājis arestantu no apcietinājuma vai no ie-

slodzījuma vietas vai palīdzējis tam izbēgt, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja atsvabināšana izdarīta ar vardarbību pret sargiem vai ar ieslodzī-

juma vietas bojājumu vai ari, ja atsvabināšanu izdarījusi vai bēgšanai pa-

līdzējusi dienestpersona, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

204. (174.) Arestants, kas bēdzis no apcietinājuma, vai no ieslodzī-

juma vietas, lietodams vardarbību pret sargiem vai bojādams ieslodzījuma

vietu, ja vainīgā izdarītais noziegums nav smagāks noziegums, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja tāda bēgšana izdarīta pēc vienošanās ar citiem arestantiem, tad

vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Uz mūža ieslodzījumu katorgas cietumā notiesātam pirmā daļā pare-

dzētais sods atvietojams ar turēšanu važās uz laiku ne ilgāku par 6 mē-

nešiem, bet otrā daļā — ar turēšanu važās ne ilgāk par divi gadiem.

205. (177.) Kas:

1) patvaļīgi atstājis viņam ar likumīgu varas rīkojumu noteiktu vai

uz 32. panta pamata izvēlētu saistošu dzīves vietu, vai nav ieradies tajā,

vai ari nav paziņojis pienācīgai varai par savu atrašanās vietu, kad likums
to prasa;

2) patvaļīgi uzturējies tādā vietā, kurā viņam ar likumīgu varas rī-

kojumu aizliegts uzturēties;
3) patvaļīgi lietojis tiesības, kuras viņam ar likumīgā spēka .stājušos

tiesas spriedumu atņemtas;
4) ar likumu (32. pants) noteiktā uzraudzības laikā nekrietni uzvedies,

apdraudot sabiedrisko drošību.

sodāms:

ar arestu.

Ja šī panta pirmā daļā norādīto nodarījumu izdarījusi no katorgas

cietuma atsvabināta persona, tad tā sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par vienu

gadu.
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Ja vainīgais jau sodīts par šai pantā paredzēto nodarījumu un no

soda izciešanas laika nav vēl pagājis viens gads, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ar šo pedejo sodu sodāms ārzemnieks, kurš ar likumīgās varas rī-

kojumu izsūtīts uz ārzemēm un patvaļīgi atgriezies Latvijā.

206. (178.) Parādnieks, kas pārkāpis tiesas rīkojumu vai Civilpro-
cesa likumos paredzētos gadījumos tiesai doto parakstu par dzīves vietas

vai pagaidu uzturēšanās vie-tu neatstāšanu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar nau-

das sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Divpadsmitā nodaļa.

Karaklausības noteikumu pārkāpšana.

207. (179.) Kas līdz kara klausības likumā noteiktam laikam nav

pieteicies kara klausības izpildīšanai vietējā pašvaldības iestādē, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

208. (180.) Kas sasniedzis iesaukšanas vecumu, bet paša vainas dēl
nav ievests iesaucamo sarakstā un par to nav paziņojis attiecīgai karaklau-
sības komisijai līdz iesaucamo saraksta galīgai noslēgšanai šinī komisijā,

ja viņš aiz likumīgiem iemesliem nav atzīts par derīgu ieskaitīšanai

aktivā karadienestā vai dabūjis iesaukšanas atlikšanu, sodāms:

ar arestu;

ja viņš atzīts par derīgu ieskaitīšanai aktivā karadienestā, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

mēnešiem.

209. (181.) Kam pienākas izpildīt karaklausību un kas bez likumīga
iemesla izvairījies no ierašanās attiecīgā karaklausības komisijā uz medi-

cīnisko apskati vai otrreizējo apskati viņam noliktā laikā,
ja viņš atzīts par derīgu iesaukšanai aktivā karadienestā, sodāms:

1) miera laikā — ar ieslodzījumu īslaika cietumā;
2) kara laikā — ar ieslodzījumu ilglaika cietumā;

ja vainīgais brīvprātīgi ieradies uz iesaukšanu miera laikā ne vēlāk

par vienu mēnesi, bet kara laikā — ne vēlāk par vienu nedēlu, pēc viņam
noliktās iesaukšanas dienas, sodāms:

1) miera laikā — ar arestu;
2) kara laikā — ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

210. (182.) Kam pienākas izpildīt karaklausību un kas bez likumīga
iemesla izvairījies no ierašanās attiecīgā karaklausības komisijā uz medi-

cinisko apskati vai otrreizējo apskati viņam noliktā laikā, ja viņš nav atzīts

par derīgu ieskaitīšanai aktivā karadienestā vai dabūjis iesaukšanas atlik-

šanu, — sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem vai ar naudas

sodu ne augstāku par trīs simti latiem.

211. (184.) Armijas rezervists vai zemessargs:

1) kas nav pieteicies attiecīgās iestādēs ierodoties savā dzīves vietā

pēc aktivā kara dienesta izpildīšanas vai pārmainot savu dzīves vietu;

_

2) kas nav sniedzis ziņas, kuras pēc likuma iesniedzamas attiecīgām

iestādēm rezervistu un zemessargu kontroles nolūkā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.
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212. (185.) Kam pienākas izpildīt karaklausību un kas ar nolūku iz-

vairīties no karaklausības izpildīšanas izdarījis pats sev vai ar citas perso-

nas palīdzību veselības bojājumu, kurš viņu padara kaut ari uz laiku ne-

derīgu karadienestam, sodāms:
1) miera laikā — ar ieslodzījumu ilglaika cietumā;
2) kara laikā — ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne

mazāku par trim gadiem.

Ar tiem pašiem sodiem sodāms, kas ar viltu sasniedzis likumā nepie-
šķirtu priekšrocību, atsvabināšanos no karaklausības vai iesaukšanas at-

likšanu.

Mēģinājums sodāms.

213. (186.) Kas amata veida piedalījies:

1) veselības bojāšanā, ko karaklausības izpildīšanai iesaucamie, ak-

tīvā kara dienestā esošie, armijas rezervisti vai zemessargi paši sev vai

ar citas personas palīdzību izdarījuši, lai izvairītos no karaklausības izpil-
dīšanas un kas padara šās personas kaut ari uz laiku kara dienestam ne-

derīgas;

2) likuma nepiešķirtas karadienesta priekšrocības iegūšanā ar viltu,
atsvabināšanās no kara dienesta vai iesaukšanas atlikšanas panākšanā

pirmā punktā minētām personām,

sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.

214. (183. un 188.) Kas kūdījis izvairīties no pienākumu izpildīša-

nas, kurus uzliek karaklausības likums, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bet ja šī kūdīšana izdarīta kara laikā, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā.

215. (189.) Kas kūdījis aktivā kara dienestā esošo personu dezer-

tēt no dienesta vai pabalstījis tādu personu izdarīt to noziedzīgo noda-

rījumu, sodāms: %

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā.

Ja šāda kūdīšana izdarīta kara laikā, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.

216. (190.) Kas slēpis vai palīdzējis slēpt personu, zinot, ka ta ir

dezertieris,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja tāda slēpšana piekopta amata veidā, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.

217. (191.) Personas, kuras karaklausības komisija ieskaitījusi ak-

tivā karadienestā, kā ari armijas rezervisti un zemessargi par neierašanos

noteiktā laikā kara dienestā, kā ari par veselības bojāšanu un viltības iz-

lietošanu ar nolūku izvairīties no karadienesta, sodāmas pēc noteikumiem,

kādi paredzēti par attiecīgiem noziedzīgiem nodarījumiem kara sodu li-

kumos.

218. (193.) Kas kara laikā vai pie armijas iesaukšanas pilnā sastāva

bez teivē-rību pelnoša iemesla nav atvedis uz sapulcēšanās vietu karaspē-

kam piegādājamu zirgu, ratus vai ragavas ar aizjūgu, sodāms:

ar naudas sodu: par katru noslēptu zirgu — ne augstāku par
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divkārtēju pec takses noteiktu vinu cenu, bet par katriem

noslēptiem ratiem vai ragavām ar aizjūgu, ne augstāku par

divkārtēju pēc takses noteiktu to cenu.

219. (687.) Valsts, pašvaldības vai valsts, autonomas iestādes vai

privātā dienestā esošais, kuram no armijas mobilizācijas pavēles izsludinā-

šanas dienas jāpaliek šajā dienestā un kas patvaļīgi atstājis šo dienestu

vai bez ievērību pelnoša iemesla noteiktā laikā nav ieradies izpildīt die-

nesta pienākumus, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Ar to pašu sodu sodāms šī panta pirmā daļā minētā dienestā esošais,

kas atlaidis minētās personas pavisam no dienesta vai atvaļinājumā, kai-

tējot valsts aizsardzības interesēm.

Trīspadsmitā nodaļa.

Tautas veselības aizsardzības noteikumu pārkāpšana.

220. (207.) Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosa-

cījumus par tautas vesellības aizsardzību, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja izdoto noteikumu neizpildīšana pielaista tādā vietā, kur likuma no-

teiktā kārtībā izsludināti par spēkā esošiem izņēmuma noteikumi, kas iz-

doti saslimšanas gadījumiem ar likumā pie sevišķi bīstamām pieskaitītām
lipīgām slimībām, vai šo slimību parādīšanās laikā, tad vainīgais par šo

noteikumu pārkāpšanu, ja tajos nav noteikta par viņu neizpildīšanu citāda

atbildība, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietuma.

221. (195.) Kam nav tiesības nodarboties ar ārstniecību vai kam

atņemtas šīs tiesības un kas ārstējis ar nāvīgām vai stipriespaida vielām

vai līdzekļiem, vai ārstējis novedot personu hipnotiskā stāvoklī, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem vai ar nau-

das sodu, ne augstāku par tr i s simti latiem.

222. (196.) Vecmāte, kas bez ievērību pelnoša iemesla nav izpil-

dījusi pienākumu likumā noteiktos gadījumos atsaukt pie dzemdētājas ārstu,
sodāma:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem vai ar nau-

das sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

223. (197.) Kas izgatavojis, glabājis pārdošanai, vai pārdevis ārpus

aptiekām vai citām iestādēm, kuras ierīkotas komplicētu farmaceitisku pre-

parātu izgatavošanai, — ārstniecības zāles, kuras izgatavot likumā vai sai-

stošā noteikumā atļauts tikai aptiekās vai minētās iestādēs, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ar to pašu sodu sodāms, kas izgatavojis vai glabājis pārdošanai vai

pārdevis ārpus aptiekām ārstniecības zāles, kuras atļauts izdot no aptie-
kām tikai uz ārsta recepti.

224. (198.) Ārstniecības vielu tirgotājs vairuma vai mazuma, kas:

1) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par kom-

plicētu farmaceitisku preparātu pārdošanu;
2) izgatavojis vai gllabājis pārdošanai vai pārdevis sagrieztas, saka-

pulverī saberztas vai sajauktas ārstniecības vielas, izņemot tās, ku-

ras šadā veidā saņem no iestādēm, kas ierīkotas komplicētu farmaceitisku

preparātu izgatavošanai, vai kuras tādā veidā laiž pārdošanā;
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3) sagatavojis vai sastādījis ārstniecības zāles pec ārsta receptes,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam ārstniecības vielu tirgotājam tie-

sību tirgoties ar šām vielām uz laiku no viena līdz pieciem gadiem.

225. (199.) Ārstniecības zāles, kuras izgatavo, glabā vai pārdod,
pārkāpjot 223. un 224. pantā minētos noteikumus, atņemamas.

226. (200.) Aptiekas pārzinis vai aptiekas dienesta esošs farma-

ceits vai māceklis, kas:

1) izdevis no aptiekas bez ārsta receptes ārstniecības zāles, kuras
atvēlēts izdot tikai uz ārsta recepti;

2) izdevis no aptiekas ārstniecības zāles, kuras izgatavotas neatbil-

stoši receptei;

3) izdevis no aptiekas ārstniecības zāles, kuras izgatavotas no ne-

pienācīgā labuma materiāla, vai netīros vai veselībai kaitīgos traukos, vai

nepienācīgā iesaiņojumā;

4) sagatavojis vai izdevis slepenas ārstniecības zāles, kuras nav at-

zinusi medicīniskā priekšniecība;
5) aiz kļūdas nepareizi izdevis vienu ārstniecības zāļu vietā citas:

6) pārkāpis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par receptu

rēķiniem un receptu glabāšanu vai receptu grāmatu vešanu un glabāšanu,
sodāms:

ar naudas sodu: aptiekas pārzinis vai farmaceits — neaugstāku

par trīs simti latiem, bet māceklis — ne augstāku par

simts latiem.

227. (201.) Komplicētu farmaceitisku preparātu izgatavošanai ie-

rīkotas aptiekas vai iestādes pārzinis, kā ari tajās kalpojošais farmaceits,

kimikis vai māceklis, kas nav izpildījis noteikumus par nāvīgu vai stipr-
iespaida vielu glabāšanu, izdošanu vai lietošanu vai noteikumus par šādas

vielas saturošu ārstniecības zāļu izgatavošanu vai izdošanu, sodāms:

ar naudas sodu: pārzinis, ķimiķis vai farmaceits — ne augstāku

par pieci simti latiem, bet māceklis — ne augstāku par

divi simti latiem.

228. (202.) Ja 226. un 227. pantos paredzētais noziedzīgais nodarī-

jums atkārtojies vai ja tāds nodarījums, kaut ari tas būtu izdarīts pirmo

reiz, pēc viņas izdarīšanas apstākļiem varējis radīt sevišķi kaitīgas sekas,
tad vainīgais sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgajam tiesību»nodarboties ar farma-

ceita praksi uz laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem.

Ja vainīgais pārzinājis aptieku vai citu iestādi, kas ierīkota kompli-
cētu farmaceitisku preparātu izgatavošanai, tad tiesa var atņemt viņam
tiesību pārzināt šādas iestādes uz laiku no viena gada līdz pieciem

gadiem, bet ja viņš pats turējis tādu iestādi, tad ari tiesību turēt tādu uz

tikpat ilgu laiku.

229. (203.) Komplicētu farmaceitisku preparātu izgatavošanai ierī-

kotas aptiekas vai iestādes pārzinis, kas pielaidis izpildīt farmaceita, ķi-

miķa vai mācekļa pienākumus personai, kurai uz to nav tiesības, sodāms-"

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.
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230. (204.) Kas glabājis pārdošanai vai pārdevis nāvīgas vai stipr-
iespaida vielas bez pienācīgas atļaujas, vai kaut ari ar atļauju, bet pārkāp-
jot likumu vai saistoša noteikuma nosacījumus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja minētos apstākļos glabāts pārdošanai vai pārdots opiums vai

brīvai pārdošanai pavisam noliegti viņa preparāti, alkaloidi, viņu sāli un

derivāti, kokains, viņa sāli un derivāti, kā ari preparāti, kas satur minētās

stipriespaida vielas pārdošanai neatļautā vairumā, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību pārdot minētas vielas uz

laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

231. (205.) Persona, kurai pēc savas nodarbošanās atvēlēts turēt

pie sevis vai lietot darbā nāvīgas vai stipriespaida vielas, un kura nav iz-

pildījusi likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par so vieiu glabā-
šanu vai lietošanu, sodāma:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību turēt pie sevis vai lietot

darbā minētās vielas uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

232. (206.) Kam uz likuma vai saistoša noteikuma pamata jāpaziņo
nosacītā laikā par cilvēka saslimšanu ar lipīgu slimību un kas šo pienākumu
nav izpildījis, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

233. (2071 .) Kas nelietodams vajadzīgos aizsardzības līdzekļus

pielaidis citai personai venērisku slimību, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Bet ja šāda slimība pielaista kopojoties vai piekopjot netiklību, tad

vainīgais, ja par nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem

234. Kas kr-iojies vai piekopis netiklību, nelietodamspienācīgus aiz-

sardzības līdzekļus, ja viņam vajadzēja zināt, ka viņš slimo ar venērisku

slimību, ja viņš par nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar arestu.

235. (528.) Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosa-

lumus, kuri izdoti netiklības un tās kaitīgo seku novēršanai, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

236. (208.) Sieviete, kas salīguši par zīdītāju vai uzņēmusies pie-
nākumu apkopt bērnu un kas slēpusi vai noklusējusi darba devējam, ka

viņa slimo ar lipīgu slimību, kuru tā dabūjusi pirms vai pēc salīgšanas,
sodāma:

ar arestu.

237. (209.) Tirgotājs vai rūpnieks, kas izgatavojot pārdošanai, gla-
bājot pārdošanai vai pārdodot ēdamvielas vai dzērienus nav ievērojis pie-

nācīgo tīrību, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vien v mēnesi vai naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

238. (210.) Tirgotājs vai rūpnieks, kas izgatavojot, glabājot pārdo-
šanai vai pārdodot tādus priekšmetus, par kuru izgatavošanu, glabāšanu
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vai pārdošanu ir sevišķi likuma vai saistoša noteikuma nosacījumi tautas

veselības aizsardzībai, pārkāpis šos nosacījumus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

239. Tirgotājs vai rūpnieks, kas izgatavojis vai glabājis pārdošanai
vai pārdevis sabojājušās vai falsificētas ēdamvielas vai dzērienus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāka par trīs simti latiem.

240. (211.) Tirgotājs rūpnieks, kas izgatavojis vai glabājis pār-
došanai vai pārdevis:

1) veselībai kaitīgas ēdamvielas vai dzērienus;
2) no veselībai kaitīga materiāla izgatavotus ēdiena vai dzēriena

traukus;
3) patērējurna vai mājturības priekšmetus, kuri izgatavoti tirdznie-

cībai aizliegtā veidā vai no tirdzniecībai aizliegta materiāla;
4) krāsas vai esences, kuras lieto patērējurna priekšmetu, ēdamvielu

vai dzērienu krāsošanai, kā ari visādas vielas un mater alus, ko lieto pie-

jaukšanai ēdamvielām un dzērieniem vai vii.m viltošanai un kurus medicī-
niskā priekšniecība atzinusi par kaitīgiem, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja minētais nodarījums izdarīts aiz neuzmanības, tad vainīgais
sodāms:

ar arestu vai naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

241. (2111 .) Kas izgatavojis vai glabājis pārdošanai vai pārdevis
reibinošus dzērienus ar nāvīgu, stipriespaida vai apskurbinošu vielu pie-

maisījumu, ja par izdarīto viņš nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

Ja šis noziedzīgais nodarījums izdarīts amata veidā un ja par izda-

rīto vainīgais nav jāsoda ar bargāku sodu, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem. (

Bez šajā pantā norādītiem sodiem preces atņemamas un vainīgam
jāsamaksā akcizes pēc akcizes nodokļu likuma nosacījumiem.

242. (218.) Ja notiesā tirgotāju vai rūpnieku par 237—241. pantā

paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, tad spriedums publicējams, bet ja
tie paši noziedzīgie nodarījumi izdarīti viena gada laikā pēc pirmā soda

izciešanas, tiesa bez tam var atņemt vainīgam tiesību nodarboties ar attie-

cīga veida tirdzniecību vai rūpniecību uz laiku no viena līdz pieciem

gadiem.
243. Kas izgatavojis vai glabājis dzeršanai reibinošus dzērienus ar

nāvīgu, vai stipriespaida vai apskurbinošu vielu piemaisījumu, ja par no-

darīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

244. (220.) Kas bojājis dzeramo vai dzirdināmo ūdeni ar tādiem

līdzekļiem, kuri padara ūdeni dzeršanai vai dzirdināšanai par nederīgu,

sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ja tāda bojājuma dēl ūdens kļuvis cilvēku veselībai kaitīgs, tad vai-

nīgais sodāms:

ar arestu vai naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.
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245. (221.) Kas.

1) apbedījis mirušo bez pienācīgas atļaujas,
2) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par

miroņu apbedīšanu, sadedzināšanu, izrakšanu no kapa, atvešanu no ārze-

mēm vai pārvadāšanu:
3) noslēpis mironi bez apbedīšanas;
4) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par

pastāvošo kapsētu vai krematoriju ierīkošanu vai apsargāšanu vai par

pamesto kapsētu apsargāšanu,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

Četrpadsmitā nodaļa.

Sabiedriskās drošības aizsardzības noteikumu pārkāpšana.

246. (279.) Kas piedalījies banda, kura sastādījusies:

1) lai taisītu pakal, pārtaisītu vai dotu tālāk pakaltaisītu vai pārtai-

sītu metāla naudu, zīmes vai papirus, kas minēti 400. un 401. pantā, vai

dokumentus;
2) lai bojātu svešu mantu 536. pantā (1.. 3. punktos) norādītos ga-

dījumos;
3) lai zagtu, laupītu, izspiestu vai krāptu;
4) lai iegūtu, pieņemtu glabāšanā, slēptu, ieķīlātu vai dotu tālāk

svešu mantu, kas iegūta apzināti ar noziedzīgu nodarījumu;
5) lai ievestu kontrabandu;
6) lai izdarītu smagus noziegumus ar sprāgstošu vielu palīdzību,
ja vainīgais par bandas izdarīto noziedzīgo nodarījumu nav jāsoda

ar bargāku sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ar to pašu sodu sodāms, kas devis pajumti apzināti tādas bandas da-

lībniekam vai piegādājis līdzekļus noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai.

247. (367.) Kas patvaļīgi, pēc vienošanās ar citiem, atstājis vai

aizturējis darbu ar nolūku pārtraukt tādas iestādes vai uzņēmuma darbību,

kurš apkalpo valsts vai sabiedriskās dzīves svarīgas un nepieciešamas
vajadzības, sodāms;

ar ieslodzījumu īslaika cietumā

Ar to pašu sodu sodāms, kas boiājis vai aizvācis kādas iestādes

vai uzņēmuma mantu ar nolūku pārtraukt šīs iestādes vai uzņēmuma
darbību, ja viņš par izdarīto nav jāsoda ar bargāku sodu.

Ja vainīgais šī panta pirmā daļā paredzētā nodarījumā uz attiecīgas
varas vai uzņēmuma pārziņa prasījumu uzsācis strādāt, tad viņš no soda

oar līdzdalību šaī nodarījumā atsvabināms.

248. (368.) Kas pierunājis izdarīt kādu no iepriekšējā 247. pantā
paredzētiem nodarījumiem, sodāms:

ja šis nodarījums izdarīts, tad — ar ieslodzījumu ilglaika cietumā;
bet ja nav izdarīts, tad — ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

249. Kas:
1) pierunājis izdarīt smagu noziegumu vai piedalīties tā izdarīšana:

2) izteicis piekrišanu izdarīt smagu noziegumu vai piedalīties tā

izdarīšanā;
3) piedāvājis savus pakalpojumus smaga nozieguma izdarīšanai;
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4) pieņēmis piedāvājumu izdarīt smagu noziegumu,
ja nodarījums, uz kuru persona tikusi pierunāta, vai kura izdarīšanai

tikuši piedāvāti pakalpojumi, nav novests līdz mēģinājumom, un ja viņš

par nodarīto nav jāsoda ar sevišķu likumā paredzētu sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

250. (222.) Kas izgatavojis, ieguvis, glabājis vai devis tālāk šau-

jamu vai spridzināmu vielu vai spridzekli, vai kaujas ieroci tādos apstākļos,
kuri pierāda, ka šī viela, spridzeklis vai kaujas ierocis nodomāti — vainī-

gam to zinot — smaga nozieguma izdarīšanai, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

251. (223.) Kas:
1) izgatavojis bez pienācīgas atļaujas, šaujamu vai spridzināmu vielu,

spridzekli vai viņu daļas:

2) izgatavojis ieroci, kadu privatpersunām aizliegts izgatavot,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne mazāku par se-

šiem mēnešiem.

Izgatavotas vielas, spridzekli, ieroči un viņu daļas, ka ari darba rīki

un materiāli, atņemami.

252. (225. un 226.) Kas:

1) glabājis šaujamu vai spridzināmu vielu vai spridzekli vai kaujas
ieroci bez pienācīgas atļaujas vai ārpus to glabāšanai ierīkotas noliktavas

vai lielākā daudzumā, nekā atļauts;

2) tirgojies ar šaujamam vai spridzināmam vielām vai spridzekļiem
vai kaujas ieročiem bez pienācīgas atļaujas; •

3) ieguvis šaujamas vai spridzināmas vielas vai spridzekli vai kaujas
ieroci bez pienācīgas atļaujas;

4) pārdevis vai kā citādi devis tālāk šaujamu vai spridzināmu vielu

vai spridzekli vai kaujas ieroci personai, kurai nav atļaujas to iegūšanai,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Bez tam, ja šos noziedzīgos nodarījumus izdarījis tirgotājs, tiesa

var atņemt viņam tiesību tirgoties ar šaujamām vai spridzināmām vielām,

spridzekļiem vai kaujas ieročiem, vai turēt viņu noliktavu uz laiku no

viena gada līdz pieciem gadiem vai uz visiem laikiem.

Nelikumīgi glabātie vai iegūtie: šaujamas vai spridzināmas vielas,

spridzekļi vai kaujas ieroči atņemami.
Ar to pašu sodu un uz tā paša pamata sodāms Šaujamo vai spridzi-

nāmo vielu, spridzekļu vai kaujas ieroču noliktavas turētājs, ja noliktavā

atrod šo priekšmetu iztrūkumu, salīdzinot ar auklotās grāmatās uzrādīto

daudzumu.

253. (224) Kas:

1) izdarījis darbus ar pienācīgu atļauju ierīkota fabrika vai iestādē

šaujamu vai spridzināmu vielu vai spridzekļu vai vīnu dalu izgatavošanai,
bet pirms fabrikas vai iestādes pārbaudīšanas;

2) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par šā

panta pirmā punktā minēto iestāžu ierīkošanu, vai nosacījumus par darbu

izdarīšanās kārtību tajās,

sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.
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Ja vainīgā pielaistā minēto nosacījumu neizpildīšana draudējusi ar

sprādziena briesmām, tad viijš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Šajā pēdējā gadījumā tiesa var atņemt vainīgam tiesību turēt tādu

iestādi uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

254. (227., 228. un 235.) Kas:

1) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par

šaujamu, spridzināmu vai ātraizdegošos vielu vai spridzekļu vai apgai-
smošanas mineraleUu noliktavu iekārtošanu vai uzturēšanu, vai par šau-

jamo, spridzināmo vai ātraizdegošos vielu vai spridzekļu, vai apgaismošanas
mineraleUu glabāšanu, pārvadāšanu, izdošanu, pārdošanu, ieg jšanu vai lie-

tošanu, vai par acetilena lietošanu, kā ari par kalcija-karbida glabāšanu un

pārdošanu.
2) glabājis šaujamas, spridzināmas vai ātraizdegošās vielas, vai spri-

dzekļus- vai apgaismošanas mineraļeUas noliktavā, pirms tādas noliktavas

pārbaudīšanas,
sodāms:

ar arestu vai naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja vainīga pielaistā noteikto nosacījumu neizpildīšana draudējusi ar

sprādziena briesmām,
tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Ar šā panta pirmā daļā norādīto sodu sodāms, kas, lai gan nav pār-
kāpis noteiktos nosacījumus, bet tik neuzmanīgi rīkojies ar šaujamām,
spridzināmām vai ātraizdegošām vielām vai spridzekļiem vai apgaismoša-
nas mineralelļām, ka no tā draudējušas sprādziena briesmas.

Ja šaujamo, spridzināmo vai ātraizdegošos vielu vai spridzekļu vai

apgaismošanas mineraleUu noliktavas turētājs atkārtojis šī panta otrā daļā
paredzētos noziedzīgos nodarījumus, tad tiesa var vainīgam atņemt tiesību

turēt minēto vielu, spridzekļu vai apgaismošanas mineraleUu noliktavu uz

laiku no viena gada līdz pieciem gadiem vai uz visiem laikiem.

255. (236.) Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosa-

cījumus:
1) par uzmanības ievērošanu rīkojoties ar uguni;
2) par palīdzību ugunsgrēku dzēšanā;

3) par smēķēšanu,

sodāms:

ar ar*estu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

256. (229.) Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma no-

sacījumus par tvaika katlu lietošanu, sodāms:

ar arestu uz 'aiku. ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudai

ne augstāku par trīs simti latiem.

257. f230.) Kas:

1) glabājis vai nēsājis bez pienācīgas atļaujas ieroci;
2) glabājis vai nēsājis ieroci tādā vietā, kur tādu ieroci glabāt vaj

nēsāt aizliegts likumu vai saistošu noteikumu;
3) šāvis ar šaujamo vai citu kādu bīstamu ieroci tādā vietā, kur

šaušana aizliegta ar likumu vai saistošu noteikumu;



4) nav ievērojis pienācīgu uzmanību: rīkojoties ar pielādētu šan
jamo vai citu kadu bīstamu ieroci; izstādot, izkarot, sviežot, kraujot vai
pārvadājot cietus priekšmetus; izlejot šķidrumus; pārvadājot laudic
turo/ apzināti bīstamu mājas kustoni vai meža zvēru;

5) nav nostādījis brīdinājuma zīmi vai aizsargu ietaisi pie celtnes
vai citiem darbiem vai vispār vietās, kur tāda zīme vai ietaise sabiedriskai
drošībai nepieciešama,

sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

258. (231.) Kas:

1) nevērīgi vai pārmērīgi ātri braucis ārpus pienācīgā kārtībā at-

ļautas sacīkstes;
2) uzdevis zirga vai paškustīgas mašinas vadīšanu apzināti uz to

nespējīgai vai piedzēruša5 personai,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci
simti latiem.

259. (233.) Kas tīši rīdijis suni vai citu kustoni uz cilvēku, sodāms:

ar arestu.

260. (234.) Pārdevējs iestādē, kur tirgojas ar stipriem dzērieniem

dzeršanai uz vietas, kas nav spēris solus, lai pasargātu viņa iestādē esošo
vai no tās izejošo piedzērušos, kuru bez acīmredzamām briesmām nevar

pamest savā vaļā, sodāms:

ar arestu uz hiku, ne ilgāku par divām nedēļām vai ar naudas

sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

Piecpadsmitā nodaļa.

Tautas labklājības aizsardzības noteikumu pārkāpšana.

261. (242.) Tirgotājs vai rūpnieks, kā ari uzņēmuma vai iestādes

pārzinis, kas pārmērīgi sacēlis nepieciešamas vajadzības priekšmetu cenas,

ja vainīgais izmantojis vietējo iedzīvotāju galēji spaidīgos apstākļus, kuri
radušies aiz šo priekšmetu trūkuma, vai mākslīgi izsaucis tādu trūkumu,
noslēpjot, iznīcinot vai sabojājot tādus priekšmetus, vai pārtraucot vinu

pārdošanu bez ievērību pelnoša iemesla vai ari ar streika vai cita negodīga

paņēmiena palīdzību, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā un bez tam viņam
, uzliekams naudas sods, ne augstāks par desmit tūkstoši

latiem.

262. (243.) Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma noteikto

pienākumu paziņot laikā par mājkustoņu saslimšanas ar lipīgu
slimību vai sērgu, lauksaimniecības augu vai augļu vai koku stādu lipīgu

slimību gadījumiem vai par kukaiņu vai kustoņu parādīšanos, kuri kaitīgi

lauksaimniecības augiem vai augļu vai koku stādījumiem, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

263. (245.) Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacī-

jumus par drošības līdzekļu ievērošanu:

1) pret mājkustoņu, zivju, vēžu, lauksaimniecības augu vai augļu vai

koku stādījumu lipīgām slimībām;
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2) pret kukaiņu vai kustoņu izplatīšanos, kuri kaitīgi lauksaimniecī-

bas augiem vai augļu vai koku stādījumiem,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par divi simti latiem.

264. (246.) Kas ķēris zivis vai vēžus neatjautā laikā, neatļautā

vietā, aizliegtiem paņēmieniem vai neievērodams attiecīgos nosacījumus,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieciem
latiem.

Ja vainīgais nodarbojies ar aizliegtu zvejošanu amata veidā, vai

ķēris zivis, sazāļojot ūdeni vai ar spridzināmu vielu palīdzību, tad viņš
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

Aizliegtie zvejas un ķeramie rīki atņemami.
265. (247.) Kas medījis:
1) bez noteiktas medību apliecības;
2) tādus meža zvērus vai putnus, kurus taī laikā medīt aizliegts;
3) aizliegtā kārtā vai ar neatļautiem līdzekļiem,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku Dar vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

Aizliegtie medības rīki atņemami.
266. (248.) Kas:
1) nogalinājis dziedātāju putnu;
2) izpostījis nekaitīgu putnu ligzdas vai izņēmis no tām olas vai

putnēnus,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit p.eci latiem.

267. (249.) Kas medīšanas laikā nav uzrādījis medību apliecību uz

tādas personas pieprasījumu, kura uzrauga medību nosacījumu izpildīšanu,
«odams:

ar naudas sodu, ne augstāku par des m i f latiem.
268. (250.) Kas medībās nogalinājis tādu meža zvēru vai putnu,

kuru medīšana pavisam aizliegta, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

269. (251. Kas pēc piecām dienām no taupāmā laika sākuma iznē-

sājis, izvadājis, pārdevis, vai pircis pārdošanai nogalinātu medījumu bez

pienācīgas plombas uz tā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

270. (255.) Meža īpašnieks vai persona, kurai viņš piešķīris
tiesību rīkoties ar mežu, kas cirtuši augošu mežu vai lauzis celmus vai sak-

nes tādos gadījumos, kad tāda ciršana vai laušana aizliegta ar likumu vai

saistošu noteikumu, vai cirtuši augošu mežu vai lauzis celmus vai saknes,

pārkāpjot attiecīgus noteikumus, sodāms:

ar naudas sodu, līdzīgu nocirsto koku vai izlausto celmu vai

sakņu vērtībai, kura nosakāma pēc Zemkopības ministrijas vie-

tējās meža takses.

Bez tam nocirstie koki vai izlauztie celmi vai saknes atņemami, vai
piedzenama viņu v ērtība.



271. (256.) Meža īpašnieks vai persona, kurai viņš piešķīris rīko-

ties ar mežu, kas iztīrījuši meža zemi vai pārvērtuši to citāda veida zemē

tajos gadījumos, kad tāda meža gabala iztīrīšana vai pārvēršana citādā

veida zeme aizliegta ar likumu vai saistošu noteikumu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieci latiem

par katriem simts kvadratmetiiem iztīrītas vai pretlikumīgi ci-

tāda veida zemē pārvērstas zemes.

Iztīrītais vai citāda veida zemē pārvērstais meža zemes gabals, kas

mazāks par simts kvadrātmetriem, skaitāms par pilniem simts

kvadrātmetriem.

Sods par šajā pantā paredzētu pārkāpumu uzliekams neatkarīgi no

270. panta noteiktā soda par meža ciršanu.

272. (257.) Meža īpašnieks vai persona, kurai viyš piešķīris tiesību

rīkoties ar mežu, kas:

1) ganījuši mežā lopus, vācis mežā pakaišus vai citādā veidā mežu
blakiski izlietojis tajos gadījumos, kad tāda lopu ganīšana, pakaišu vākšana

vai blakiska meža izlietošana aizliegta ar saistošu noteikumu;
2) patvaļīgi turpinājuši meža zemes lauksaimniecisku pagaidu lieto-

šanu ilgāku par likumā vai saistošā noteikumā šādai lietošanai nosacīto

laiku,
sodāms:

par šā panta 1. punktā paredzētiem nodarījumiem — ar naudas

sodu, ne augstāku par desmit latiem; par šā panta 2. punktā

paredzētu nodarījumu — ar naudas sodu, ne augstāku par

pieci latiem par katriem simts kvadrātmetriem meža ze-

mes, kura lietota ilgāk par noteikto laiku.

Ilgāk par noteikto laiku lietotais meža zemes gabals, kas mazāks par

simts kvadrātmetriem, skaitāms par pilniem simts kvadrātmetriem.

273. (258.) Ar 270.—272. pantā noteiktiem sodiem un uz tajos pašos

pantos norādītiem pamatiem, sodāms, kas izdarījis šajos pantos paredzētu

pārkāpumu bez meža īpašnieka vai tās personas piekrišanas, 'kurai viņš

piešķiris tiesību rīkoties ar mežu, bet zinādams, ka aizliegts mežu cirst,
celmus vai saknes lauzt, meža zemi tīrīt vai viņu pārvērst citāda veida

zemē, vai mežu lietot, ja vainīgais par nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu.

Nocirstie koki, kā ari izlauztie celmi vai saknes atdodami meža

īpašniekam.
274. 263.—273. pantos noteiktais soda naudas augstākais apmērs,

paaugstināms līdz trīskārtīgam apmēram gadījumos, kad augšminētos

pantos norādītie noziedzīgie nodarījumi izdarīti mežos, kurus valsts atzi-

nusi par vēsturiskiem pieminekļiem, vai valsts un sabiedriskos parkos vai

alejās, un ja par nodarīto likums nenoteic bargāku sodu.

275. (628. p. 1. pk.) Kas uzsācis atļautu valsts meža ciršanu pirms
noteiktās biļetes dabūšanas vai turpinājis šādu ciršanu pēc biļetē noteiktā

laika, sodāms:

ar naudas sodu. ne augstāku par piecdesmit latiem.

276. (261.) Kas, nesaskanīgi ar noteikumiem par grāvju un citu

ūdens vadu ietaišu ierīkošanu svešā zemē nosusināšanas, apslacīšanas un

apūdeņošanas nolūkā lietojis tiklab pašus šos ierīkojumus, kā ari tiem

ierādīto zemi vai tajos esošo ūdeni, tur, kur šie noteikumi ir spēkā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

277. Kas bez pienācīgas atļaujas restaurējis vai citādi pārtaisījis,

pārdevis, nodevis tālāk citai personai vai izvedis uz ārzemēm priekšmetu,

kurš — vainīgam to zinot — ievests aizsargpiemineklu sarakstā, sodāms:
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ar arestu uz laiku, ne augstāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

278. Kas apzināti bez pienācīgas atļaujas izdarījis archeoloģiskus

izrakumus, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Sešpadsmitā nodaļa.

Sabiedriskā miera un labklājības noteikumu pārkāpšana.

279. (262.) Kas trokšņojis, kliedzis, vai cēlis citas nekārtības publi-
skā vietā vai sabiedriskā sapulcē vai kaut ari ārpus tām, bet traucēdams

sabiedrisku mieru, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne augstāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Sevišķi svarīgos gadījumos vainīgais šādā trakulībā sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

280. Kas piedalījies kautiņā, kura sekas bijusi nāve vai smags miesas

bojājums, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

281. (2621 .) Kas aiz palaidnības izdarījis nelietības, par tādu hu-

ligānismu sodāms:

ar arestu.

Ja izdarīta rupja šī panta pirmā daļā anrakstītā nelietība, tad vai-

nīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

282. (263.) Kas:

1) izplatījis nepatiesas ziņas vai baumas, kuras var sacelt sabie-

drībā uztraukumu;

2) sacēlis sabiedrībā uztraukumu bez jebkāda pamata,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja tādas nepatiesu ziņu vai baumu izplatīšanas vai uztraukuma sa-

celšanas dēl radies tautas nemiers vai notikusi pretdarbība varai vai kār-

tības traucēšana karaspēka dalās, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

283. (264.) Kas izplatījis biržā vai starp personām, kuras nodarbo-

jās ar biržas darījumiem, nepatiesas ziņas vai baumas, kuras var iespaidot
biržas darījumu noslēgšanu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja tāda nepareizu ziņu vai baumu izplatīšana izdarīta ar nolūku ie-

spaidot biržas darījumu noslēgšanu, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā un, bez tam, ar naudas sodu,

ne augstāku par vienu tūkstoti latiem.

284. 282. panta 1. punktā un 283. panta 1. daļā norādīto ziņu un bau-

mu izplatīšana nav sodāma, ja apsūdzētais pierāda, ka viņam bijis pietie-
košs pamats uzskatīt izpaužamo apstākli par patiesu.

285. (265.) Kas ar nolūku pamudināt iedzīvotājus atstāt pastāvīgo
dzīves vietu, izplatījis starp, viņiem nepatiesas ziņas vai baumas par labu-

miem, kuri rodas, pārceļojot uz ārzemēm, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
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Ja tadu nepatiesu zinu vai baumu izplatīšana izdarīta mantkārīgā
nolūka un tās sekas bijušas vienas vai vairāku izceļojušu ģimeņu saimniecī-

bas izpostīšana, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

286. (266.) Kam pēc likuma vai uz saistoša noteikuma pamata jā-

paziņo policijai par personām, kuras aiziet no mājas vai ienāk mājā uz

dzīvi, un kas nav šo pienākumu izpildījis, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

Viesnicas vai citas līdzīgas iebraucēju iestādes pārzinim, kas sodīts

ar augšminēto sodu vairāk kā sešas reizes viena gada laikā, var at-

ņemt tiesību pārvaldīt tādas iestādes uz laiku no viena gada līdz pie-
ciem gadiem vai uz visiem laikiem.

287. (267). Kas atvēris mēbelētas istabas bez pienācīgas atļaujas,
kur tāda atļauja noteikta ar likumu vai saistošu noteikumu, kā ari mēbelētu

istabu turētājs, kas turējis tās bez noteiktās izkārtnes vai tabeles, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

288. (268.) Kas nav paziņojis vai ari nepareizi paziņojis mājas

īpašniekam vai pārzinim par savas dzīves vietas maiņu tādā apvidū, kur

tāda paziņošana noteikta ar likumu vai saistošu noteikumu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par desmit latiem.

289. (269.) Kas dzīvo vai atstājis savu dzīves vietu bez noteikta

personības dokumenta vai ar notecējušu personības dokumentu, tajos ga-

dījumos, kad pēc likuma tāds dokuments vajadzīgs, sodāms:

ar naudas sodu ne augstāku par piecdesmit latiem.

Ar to pašu sodu sodāms, kas turējis sev par strādnieku vai apkal-

potāju personu, kurai pēc likuma vajadzīgs personības dokuments, bet kurai
tāda nav vai kura dzīvo ar notecējušu personības dokumentu.

290. Kas pec ierašanas Latvija bez noteiktiem priekš tam doku-

mentiem nekavējoties nav ieradies pie attiecīgas varas, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Ja vainīgais šo nodarījumu izdarījis ar nolūku slēpt savu personību,
tad tas sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

291. (270.) Kas izbraucis uz ārzemēm bez noteikta personības do-

kumenta, neatkarīgi no nodevas piedzīšanas par tādu, sodāms

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

292. (272. p. 2. un 3. pkt.) Kas:

1) patvaļīgi piesavinājies viņam nepiederīgu, laicīgu vai garīgu kār-

tu vai goda tituli;
2) atklāti nēsājis viņam nepiederīgu ordeni, goda zīmi, vai pienācī-

gas varas noteiktu formas tērpu,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar nau-

das sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

293. (272. p. I. pk.) Kas slēpj no attiecīgas varas savu personību

vai dzīves vietu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Šo sodu izcietušais, ja viņš turpina slēpt savu personību un ta pali-

kusi neatklāta, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.
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294. (273.) Kas uzrādījis attiecīgai varai apzināti svešu vai uz-

rādītājam nepiederīgi izdotu personības dokumentu, ar nolūku nepareizi

apliecināt savu personību, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ar to pašu sodu sodāms, kas nodevis citai personai savu vai svešu

personības dokumentu ar nolūku attiecīgai varai nepareizi apliecināt per-

sonību, ja tāds dokuments ticis uzrādīts.

295. (274.) Kas dzīvo bez pienācīga personības dokumenta un kam

turklāt nav ne noteiktas dzīves vietas ne noteiktas nodarbošanās, par šādu

blandonību sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja turklāt pie vainīgā atrasts pielāgots slēdzamais, atmūķis, uzlauša-

nai noderīgs rīks, vai ierocis, vai ja viņš nakts laikā atradies svešā ap-

dzīvojamā ēkā vai citā telpā, vai apdzīvojamas ēkas iežogotā sētā, vai

apdzīvojamās lauku mājas robežās bez saimnieka vai viņu atvietojošas

personas ziņas, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

296. (275.) Vainīgais blandonībā, kā atteicies apliecināt savu per-

sonību vai devis nepatiesas ziņas par to, par šādu vazaņķību sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā, uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.
Šo sodu izcietušais, ja viņš turpina slēpt savu personību un ja tā pa-

likusi neatklāta, sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.

297. (276.) Kas lūdzis dāvanas:

1) aiz pieraduma pie slinkuma vai amata veida;

2) pielietodams viltu vai nepatiesi atsaukdamies uz nelaimes gadī-
jumu vai slimību;

3) rupji, bezkaunīgi vai uzbāzīgi;
par šādu übagošanu sodāms:

ar ieslodzījumu cietuma uz laiku, ne ilgāku par trim mē-

nešiem

Ja übagotajam bijis klat pielāgots slēdzamais, atmukis, uzlaušanai

noderīgs rīks, vai ierocis, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

298. (277.) Kas vācis ziedojumus bez pienācīgas atļaujas vai pār-
kāpdams likuma nosacījumus par ziedojumu vākšanu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divām nedēļām vai ar nau-

das sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

Ja atsaukšanās uz vākšanas mērķi izdomāta, vai vākšana izdarīta

aizliegtam nolūkam, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Vainīgā savāktie ziedojumi atņemami valstij par labu, bet šī panta
pirmā daļā paredzētā gadījumā tiesa pēc sava ieskata var ari ziedojumus
izdot tai iestādei vai personai, kuras labā viņi savākti.

Septiņpadsmitā nodaļa.

Sabiedriskās tikumības uzraudzības noteikumu pārkāpšana.

299. (280.) Kas atklāti pārkāpis pieklājību, izrunādams nekaunī-

gus vārdus vai nekaunīgi izturēdamies, sodāms:

ar arestu uz laiku ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.
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Ja_nekaunīgā izturēšanās pastāvējusi mieskārīgā vai citā kādā pret-
tikumiskā un priekš citiem piedauzīgā darbībā, tad vainīgais — ja vii.iš nav

jāsoda ar bargāku sodu par netiklību, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

300. (281.) Kas glabājas pārdošanai, pārdevis, izlicis vai citādi iz-

platījis apzināti nekaunīgus sacerējumus vai notēlojumus, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Bez tam, ja vainīgais ir tirgotājs vai periodiska izdevuma redak-

tors, tiesa var viņam atņemt tiesību tirgoties vai tiesību būt par redaktoru

uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem

301. (282.) Kas cietsirdīgi apgājies ar personu, kura atrodas no

viņa atkarīgā stāvoklī vai kura zaudējusi pašaizsargāšanās spējas, ja par

nodarīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

302. (283.) Kas pamudinājis par septiņpadsmit gadiem jaunāku
personu übagot vai nodarboties ar citu kadu netikumīgu darbu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

303. (284.) Kas parādījies publiska vieta acīmredzami piedzeries,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

304. (285. un 286.) Kas:

1) pilsētā vai miesta publiska vieta pulka dzēris alkoholiskos dzē-

rienus;

2) dzēris alkoholiskos dzērienus ar likumu vai saistošu noteikumu

aizliegtā vietā vai neatjautā laikā,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divi nedēļām, vai ar naudas

sodu ne augstāku par piecdesmit latiem.

305. (2851 .) Kas reklamējis alkoholiskus dzērienus, fabrikas vai

citas to izgatavošanas vietas, noliktavas, tirgotavas vai citas to pārdoša-

nas vietas ar likumu aizliegtā veidā, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

306. (2861 .) Kas izmaksā algu vai slēdz personiska darba lūgumu
alkoholisku dzērienu pārdotavā ar kalpotājiem vai strādniekiem, kuri tanī

nav nodarbināti, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

307. (287.) Kas veltīgi mocījis mājas dzīvniekus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par septiņām dienam, vai ar

naudas sodu ne augstāku par divdesmit pieciem latiem.

308. (288.) Krs sarīkojis izpriecas bez likumā vai saistošā notei-

kuma noradītas pieteikšanas vai atļaujas vai neatļauta laikā, sodāms:

ar naudas sodu ne augstāku par simts latiem.

309. (289.) Kas sarīkojis likumā vai saistošā noteikumā aizliegtu

kāršu, kauliņu vai citu tamlīdzīgu spēli, vai piedalījies tādā spēlē vai at-

vēlējis apzināti tādas spēles savās telpās, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja vainīgais atvēris aizliegtai spēlei spēļu namu, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā un, bez tam, ar naudas sodu, ne

augstāku par trīs tūkstoši latiem.
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Astoņpadsmitā nodaļa.

Spiestuvju un citu poligrāfisku iestāžu, preses, bibliotēku, lasītavu un

izrāžu uzraudzības noteikumu pārkāpšana.

310. (292.) Kas atvēris vai turējis spiestuvi vai citu poligrāfisku
iestādi vai darbnīcu spiestuves rīku izgatavošanai pirms attiecīga paziņo-
juma saņemšanas, vai ari pēc tam kad tāds paziņojums zaudējis spēku,
sodāms:

ar arestu uz ,'aiku, ne ilgāku par tri m mēnešiem, vai ar naudas

sodu ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja tāda iestāde vai darbnīca turēta izlietojot līdzekļus, lai slēptu to

no noteiktās uzraudzības, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
Šajā pēdējā gadījumā tiesa var nolemt šādas iestādes vai darbnīcas

iekārtu atņemt.
311. (293.) Spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes īpašnieks vai

atbildīgais vadītājs, kas: >

1) nav paziņojis attiecīgai varai likumā saistošā noteikumā no-

rādītā kārtībā par spiestuves vai citas poligra iestādes agrākā īpaš-
nieka vai atbildīgā vadītāja nāvi vai mainu vai tās atrašanās vietas pār-
maiņu :

2) sācis iespiest periodisku izdevumu pirms attiecīga paziņojuma sa-

ņemšanas, ka izdošanai nav šķēršļu;

3) izlaidis no spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes apgrozībā
periodisku vai citu izdevumu, neievērodams attiecīgus likuma nosacījumus,

sodāms:

ar naudas sodu ne augstāku par trīs simti latiem.

312. (294.) Kas spiestuvēs vai citās poligrāfiskās iestādēs izlaidis

apgrozībā izdevumu:

1) ar apzināti nepatiesu iestādes apzīmējumu, kurā tas iespiests;
2) ar apzināti nepatiesu izdevēja vai atbildīgā redaktora vārda ap-

zīmējumu periodiskā izdevumā,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

313. (296.) Kas atvēris vai turējis grāmatu pārdotavu, bibliotēku

vai lasītavu, vai tirgojies ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem vai piederu-

miem, neievērodams likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

314. (298.) Spiestuves vai poligrāfiskas iestādes ražojumu tirgo-
tājs, bibliotēkas vai lasītavas turētājs, kas glabājis pārdošanai, pārdevis
vai citādi izplatījis izdevumu, par kura aizliegumu izsludināts noteiktā kār-

tībā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

315. (299.) Kas iespiedis iespieduma darbu apzināti pretēji tiešam

aizliegumam, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar nau-

das sodu, ne ausgtāku par trīs simti latiem.

Ja šā panta pirmā daļā minētais nodarījums izdarīts aiz neuzmanības,
tad vainīgais sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

316. (300.) Kas apzināti izlaidis apgrozībā attiecīgas varas aiz-

turētu izdevumu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.
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Ar to pašu sodu sodāms spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes
īpašnieks vai tādā iestādē kalpojoša persona vai iespieduma ražojumu tir-

gotājs, kas slēpis aizturētu izdevumu.

317. (302.) Kas atklāti uzvedis vai izplatījis izpildīšanai apzināti
aizliegtu vai attiecīgas varas cauri neskatītu literarisku, kinematogrāfisku,
fonografisku vai tadu muzikālu sacerējumu, kuram pievienoti vārdi, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

318. (303.) Periodļska izdevuma izdevējs, kas:

1) izlaidis apgrozībā periodisku izdevumu pirms likumā norādītā pa-

ziņojuma saņemšanas, ka izdošanai nav šķēršļu, vai ari pēc tam, kad mi-
nētais paziņojums zaudējis spēku;

2) nav paziņojis likumā norādītā kārtībā par izdevēja vai atbildībā
redaktora maiņu;

3) nav iesniedzis attiecīgām iestādēm likumā noteikto izdevuma ek-

semplāru skaitu;
4) nav ievietojis peri. diskā izdevuma eksemplārā redakcijas vai tās

tipogrāfijas adresi, kur 5 :,7 devums iespiests vai atbildīgā redaktora vārdu

un uzvārdu,
sodāms:

šā panta 1. punktā paredzētā gadījumā — ar arestu uz laiku, ne

ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas sodu, ne augstāku par

simts latiem, bet šā panta 2.—4. punktā paredzētos gadīju-

mos — ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

319. (304.) Pagaidām apturēta periodiska izdevuma izdevējs, kas

personīgi vai ar citas personas vidutājību pārkāpis aizliegumu izdot šo iz-

devumu, vai ari apejot šo aizliegumu, izlaidis citu periodisku izdevumu,

sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

mēnešiem.

320. (305.) Kas:

1) pirms tiesas sēdes vai pirms lietas izbeigšanas publicējis prese

ziņas, kuras atklātas izziņā vai iepriekšējā izmeklēšanā, vai ari apsūdzības
raksta saturu;

2) nav izpildījis likuma noteikumus par tiesu spriedumu un apcerē-
jumu par tiesas lietu publicēšanu;

3) publicējis presē ziņas, kuras pēc likuma var publicēt tikai ar se-

višķu atļauju, vai publicējis presē apzināti publicēšanai aizliegtas ziņas,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

321. (305
1 .) Kas iespiedis privātā izdevumā likumus, valdības vai

pašvaldības orgānu noteikumus vai rīkojumus bez apzīmējuma: «neofi-

ciāls izdevums", sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

322. (306.) Periodiska izdevuma izdevējs, kas nav ievietojis dienas

izdevumā triju dienu laikā pēc saņemšanas, bet garāka_ perioda izdevu-

mā— tuvākā numurā, kurš iznāk pēc triju dienu notecējuma no saņem-

šanas, vai ievietojis, pārkāpjot likuma nosacījumus:

1) tiesas spriedumu vai lēmumu, vai šajā izdevumā iespiesta raksta

valdības atspēkojumu vai pārlabojumu;
2) privātpersonas iesūtītu šajā izdevumā iespiesta raksta atspēko-

jumu vai pārlabojumu, ja tāda atspēkojuma vai pārlabojuma ievietošana

pēc likuma ir saistoša,

sodāms:
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ar naudas sodu: — dienas izdevumiem — ne augstāku par div-

desmit pieciem latiem, bet garāka perioda izdevumiem —

ne augstāku par simts latiem par katru numuru, kurš iznācis

no saistošai iespiešanai noteiktā termina notecējuma dienas līdz

tai dienai, kad izdevumā iespiests spriedums, lēmums, atspēko-
jums vai pārlabojums.

Ja spriedums, lēmums, atspēkojums vai pārlabojums nav iespiests
triju mēnešu, bet attiecībā uz periodiskiem izdevumiem, kas iznāk re-

tāki kā reizi mēnesī — gada laikā, tad, bez soda naudas piedzīšanas no

vainīgā, tiesa var nolemt slēgt šādu periodisku izdevumu.

323. (307.) Sacerētājs, izdevējs, spiestuves vai citas poligrāfiskas
iestādes atbildīgais vadītājs vai grāmatu pārdevējs, bet attiecībā uz perio-
diskiem izdevumiem — atbildīgais redaktors, kas aiz nevērības pielaidis
iznākt apgrozībā tādam iespieduma ražojumam, kura saturā atrodas nozie-

dzīga nodarījuma pazīmes — ja viņš nav jāsoda par līdzdalību noziedzīgā
nodarījumā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Šādā gadījumā saucami pie atbildības: attiecībā uz periodiskiem iz-
devumiem — atbildīgais redaktors, bet attiecībā uz pārējiem izdevumiem —

sacerētājs, izdevējs, spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes atbildīgais
vadītājs vai grāmatu pārdevējs šādā pakāpenībā:

1) sacerētājs, — ja viņš nepierāda, ka sacerējums publicēts pret
vii.ia gribu;

2) izdevējs, — ja sacerētājs vai viņa dzīves vieta nav zināmi, vai

ja viņš atrodas ārzemēs;
3) spiestuves vai citas poligrāfiskas iestādes atbildīgais vadītājs, ja

sacerētājs un izdevējs vai viņu dzīves vieta nav zināmi, vai ja viņi atro-

das ārzemēs:

4) grāmatu pārdevējs, ja uz izdevuma nav norādīta iestāde, kurā tas

izgatavots.

324. (309.) Lietas par noziedzīga satura rakstu iespieduma darbu

izgatavošanu un Izlaišanu apgrozībā, neatkarīgi no 34. panta piemērošanas,
tiesa var nolemt:

1) slēgt periodisku izdevumu uz zināmu laiku vai pavisam;
2) aizliegt periodiska izdevuma atbildīgam redaktoram būt par tādu

uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem;
3) ievietot tiesas spriedumu tuvākā izdevuma numurā.

Deviņpadsmitā nodaļa.

Rūpniecības un tirdzniecības uzraudzības noteikumu pārkāpšana.

325. (310.) Kas ierīkojis vai stājies pie fabrikas, aptiekas vai citas

rūpniecības, amatniecības vai tirdzniecības iestādes ierīkošanas bez pie-
nācīgas atļaujas, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ja fabrika, aptieka vai cita rūpniecības, amatniecības vai tirdznie-

cības iestāde ierīkota vai to ierīkošana iesākta kaut ari ar attiecīgas
varas atjauju, bet:

1) to izdarījusi persona, kurai nav tiesības turēt šāda veida iestādi;
2) tādā vietā, kur minētās iestādes ar likumu vai saistošu noteikumu

ierīkot aizliegts,
tad vainīgais sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu. ne augstāku par pieci simti,
latiem.
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326. (311.) Fabrikas, rūpniecības, amatniecības vai tirdzniecības
iestādes saimnieks vai viņu pārzinis, kas nav ierīkojis tādā iestādē likumā
vai saistoša noteikumā noradītās ietaises gaisa, ūdens vai zemes aizsardzī-
bai pret slimību dīgļiem, sodāms:

ar arestu uz laļku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu. ne augstāku par trīs simti latiem.

327. (312.) Kas ierīkojis kautuvi neievērodams likuma vai saistoša
noteikuma nosacījumus, vai netīri turējis kautuvi, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

328. (313.) Kas tada apvidu, kur ierīkota kautuve, pārkāpis notei-
kumu kaut lopus tikai kautuvē, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par septiņām dienam, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieciem latiem.

329. (315.) Kas:

1)_privatu alkoholisku dzērienu tirgotavu vai traktieri tura atvērtu

šam iestādēm neatļautā laikā;
2) pielaidis šinīs vietās neatļautas izpriecas vai nekārtības:
3) turējis traktierī vai citā alkoholisku dzērienu pārdošanas vietā

par apkalpotāju tādu personu, kura nav sasniegusi likumā vai saistošā no-

teikumā nosacīto vecumu, vai pielaidis šinīs vietās dzert alkoholiskus dzē-

rienus tādu personu, kura jaunāka par sešpadsmit gadiem, vai kura
redzami piedzērušies, vai acīmredzami piedzērušu izraidījis uz ielas;

4) amata veidā atvēlējis savu dzīvokli vai citas kādas telpas citur

pirktu alkoholisku dzērienu dzeršanai;
5) pārdevis traktierī ēdienus vai dzērienus vai izīrējis istabas dār-

gāk par izsludinātām cenām;

6) nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par alko-

holisku dzērienu pārdošanas vietu turēšanu un par tirgošanos tanīs;

sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

330. (316.) Kas tirgojies ar alkoholiskiem dzērieniem:

1) tādā vietā, kur tirgošanās ar alkoholiskiem dzērieniem aizliegta;

2) bez tiesībām tirgoties ar alkoholiskiem dzērieniem vispār vai

tanī vietā;

3) tādā vietā, kuras atvēršanai nav dabūta pienācīga atļauja, vai

kuras iekšējais ierīkojums nesaskan ar likuma prasījumiem,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.
' Bez tam vainīgam atņemama atļauja pārdot alkoholiskus dzērienus.

331. (3161.) Kas slepeni izgatavojis alkoholiskus dzērienus, glabājis

tādus slepeni izgatavotus dzērienus vai tirgojies ar tiem, izgatavojis attie-

cīgu iejavu vai ierīkojis ietaisi tās izgatavošanai, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bez tam vainīgam uzliekams naudas sods, ne augstāks par pieci

tūkstoši latiem.

Dzērieni, aparāti un sagatavota iejava atņemami.

332. (317.) Alkoholisku dzērienu pārdošanas vietas turētājs vai tas,

kurš tanī tirgojas, kas:

1) pārdevis alkoholiskus dzērienus pret ķīlu, uz nākamās ražas rē-

ķinu vai vispār uz parādu;

2) mainījis alkoholiskus dzērienus pret mantu;
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3) maksājis par saistībām vai par padarītu darbu naudas vietā ar

alkoholiskiem dzērieniem,
sodāms:

at arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Bez tam vainīgam atņemama atļauja pārdot alkoholiskus dzērienus.

Par saņemtiem dzērieniem uzņemtās saistības atzīstamas par spēkā

neesošām, bet ķīlā saņemtās vai apmainītās mantas atņemamas un bez

atlīdzības atdodamas īpašniekam.
Šā panta pirmās daļas pirmā punkta, kā ari šī panta trešās daļas

noteikumi neattiecas uz parādsaistībām par fabriku un lielnoliktavu pār-
dotiem alkoholiskiem dzērieniem.

333. (318., 323., 325. un 330.) Kas neievērodams likuma vai sai-

stoša noteikuma nosacījumus vai bez pienācīgas atļaujas atvēris:

1) tirdzniecības vai rūpniecības biedrību vai sabiedrību;
2) apdrošināšanas biedrību vai akciju sabiedrību;

3) privātu vai sabiedrisku kreditiestādi, banku vai mainītavu;

4) komisijas vai uzziņu kantori;
5) aizdevu kasi,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu. ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ar to pašu sodu sodāms, kas šī panta pirmā daļā norādīto iestāžu

vārdā izdarījis tādas operācijas, kuras nav atļautas šīm iestādēm, vai iz-

darījis kaut ari atļautas operācijas, bet neatbilstoši dabūtai atļaujai.

334. (319.) Aizdevu kases turētājs vai tās kalpotājs, kas nav izpil-

dījis likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par aizdevu kasu turē-

šanu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem. ■
Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību turēt aizdevu kasi uz

laiku no viena gada līdz pieciem, gadiem, bet tādu pārkāpumu at-

kārtojot — uz visiem laikiem.

335. (320.) Kas:_
1) neatļauti maksājis ar kuponu, kurš atdalīts no valdības vai pri-

vātiem procentpapīriem un kura samaksas termiņš nav vēl pienācis;
2) neatļauti noslēdzis darījumu par kuponiem, kuru procentu laiks

nav vēl sācies;
3) izdevis kuponu no ieķīlāta vai glabāšanā esoša procentpapira,

kuram procentu laiks nav vēl sācies, kad tāda izdošana likumā aizliegta,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

336. (321. un 322.) Bankas vai mainītavas turētājs, viņu pārzinis
vai darbinieks, kas izdarījis likumā vai saistošā noteikumā aizliegtu darī-

jumu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divi tūkstoši latiem.

Tādam pārkāpumam atkārtojoties, vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem,

un bez tam, ar naudas sodu, ne augstāku par trīs tūkstoši

latiem.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību turēt banku vai mainī-

tavu vai pārzināt tās uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem,
bet tādam pārkāpumam atkārtojoties — uz visiem laikiem.
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337. (324.) Kas:

1) atklājis parakstīšanos uz vērtspapiriem tādas tirdzniecības vai

rūpniecības biedrības vai sabiedrības vārdā, kuru nav atļauts atvērt:
2) izlaidis vertspapirus sabiedriskas iestādes vai tirdzniecības vai

rūpniecības biedrības vai sabiedrības vārdā bez pienācīgas atļaujas tādu

papiru vai izlaidis tos citādā vērtībā nekā noteikts šajā atļaujā,
vai lielākā skaitā nekā atjauts, bet nepārsniedzot izlaišanai atļauto papiru
kopsumu,

sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par seši c m

mēnešiem.

338. (326.) Akciju vai paju sabiedrības dibinātājs, kas:
1) nav vedis likumā noteiktas auklotas grāmatas akciju vai paju un

par tām ienākušu svinu ierakstīšanai;
2) nav uzrādījis tādas grāmatas revizijai uz attiecīgas iestādes pra-

sījuma, kura minētās grāmatas izdevusi,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

339. (329.) Kas jebkādā veidā izlaidis bez pienācīgas atļaujas ap-

grozībā bezvārda naudas zīmes, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

340. (331.) Kas pārkāpis likuma vai saistoša noteikuma nosacīju-

mus par visādu šķiru vērtspapiru izgatavošanu vai izlaišanu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latic^

341. (579.) Kredītiestādes, kooperativa, sasvstarpējas apdrošināša-

nas biedrības, paju vai akciju sabiedrības, labdarības vai citas biedrības

pārzinis vai lietu rīkotājs, kas:

izlietojis tādu iestāžu, kooperativu, biedrību vai sabiedrību mantu

viņas statūtos neatļautām operācijām, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bet ja tāda nodarījuma dēl minētā iestāde, kooperativs, sabiedrība

biedrība apturējusi maksājumus vai izsludināta par maksātnespējīgu, tad

vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

342. (580.) Akciju sabiedrības dibinātājs vai kredītiestādes, koo-

perativa, savstarpējas apdrošināšanas biedrības, paju vai akciju sabiedrī-

bas pārzinis vai lietu rīkotājs, kas:

1) izlūdzot atļauju akciju sabiedrības vai kooperatīva atklāšanai,
valdībai apzināti nepatiesas ziņas par dibināmo uzņēmumu, ja tāds

ziņojums varējis nodarīt akcionāriem kaitējumu;

2) ievietojis apzināti nepatiesas ziņas par iestādes, sabiedrības, bie-

drības vai kooperativa lietu stāvokli vai rēķiniem sludinājumā, pārskatā,
bilancē vai tirdzniecības grāmatā;

3) sniedzis apzināti nepareizu aprēķinu par dividenda izrēķināšanu

un izmaksu;

4) izlaidis obligācijas vai ķīlu zīmes, kuras nav nodrošinātas saskaņa

ar statūtiem vai šim nolūkam izdotiem noteikumiem, vai noguldījumu zī-

mes bez attiecīga noguldījuma saņemšanas;

5) izlaidis obligācijas, vai citādus vērtspapirus par sumu, kura pār-

sniedz doto atļauju,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.
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Ar to pašu sodu sodāma pašvaldības iestādes dienestpersona, kas

pārzin obligāciju vai citādu vērtspapiru izlaišanu un ir izdarījusi šā panta
ceturtā vai piektā punktā paredzētus noziedzīgus nodarījumus.

343. (332.) Kas sarīkojis atklātu loteriju bez pienācīgas atļaujas
vai pārkāpjot uz to attiecošos likumu noteikumus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divi nedējām, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

344. (333.) Kas:

1) ievedis, pārdevis vai citādi izplatījis apgrozībai neatļautas ār-

zemju loteriju biļetes vai aizņēmumu biļetes ar vinnestiem:
2) pretēji likuma aizliegumam pārdevis promeses loterijām vai aiz-

ņēmumu biļetēm ar vinnestiem,

sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

345. (334.) Kas lietojis sev nepiederīgu cunftes meistara nosau-

kumu, tādos apvidos, kur pastāv viņa amata cunftes iekārta, vai nepiede-
rīgas amatnieka tiesības, apvidos ar vienkāršotu amatu iekārtu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

346. (335.) Kam nav tiesības nodarboties visur vai zināmā apvidū
ar noteikta veida tirdzniecību vai rūpalu un kas nodarbojies ar tādu tirdz-

niecību vai rūpalu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

347. (343.) Kas pārkāpis noteikumus par tirgošanos ar spēļu kār-

tīm, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

348. (345.) Kas pārdevis izrāžu, koncertu vai citu izpriecu biļetes

apzināti pārkāpdams likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus par no-

dokļu nomaksu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

349. (347.) Kas izgatavojis zīmogu vai citu kādu rīku, kurš lieto-

jams apliecinājuma zīmes uzlikšanai valsts vai sabiedriskas iestādes vai

dienestpersonas vārdā, uz tādas personas pasūtījumu, kura nav uz to piln-

varota, sodāms:

ar arestu.

350. (348.) Rūpnieks vai tirgotājs, kas glabājis pārdošanai vai pār-
devis:

1) zelta vai sudraba izstrādājumu, kurš saistoši jāapzīmo, bez no-

teiktā spiedoga, izņemot labošanai pieņemtās lietas;
2) lapu zeltu, sudrabu vai divkārtni grāmatiņās, uz kuriem nav ap-

zīmēts vai ari nepareizi apzīmēts lapu daudzums un svars, vai šā metāla

grāmatiņas bez proves iestādes spiedogiem vai plombēm;
3) kantilizstrādājumus, to starpā ari no vizulzelta, bez vārda uzspie-

duma uz plombēm, banderolēm vai etiķetēm vai bez šo preču vērtības ap-

zīmējuma vai ar nepareizu apzīmējumu uz pašām precēm,

sodam^:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieckārtīgu metāla vēr-

tību tajos izstrādājumos, kuriem nav spiedogu, zīmju, plombju,
vārda uzspiedumu vai apzīmējumu, vai kuriem ir nepareizi ap-

zīmējumi.
351. (349.) Rūpnieks vai tirgotājs, kas glabājis pārdošanai vai pār-

devis saistoši apzīmojamu vai no saistošas apzīmošanas atsvabinātu zelta

vai sudraba izstrādājumu, kurš savā kopmasā. sastāvdaļās vai papildu
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dalās ir zemākas proves par likumā noteikto, izņemot no saistošas proves

atsvabinātus izstrādājumus, kā ari labošanai pieņemtas lietas, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku Dar trīs simti latiem.

Ja tāds nodarījums izdarīts amata veida vai aiz paraduma, tad

vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

jnēnešiem. uņ bez tam, ar naudas sodu, ne augstāku par trīs

simti latiem.

352. (350.) Rūpnieks, kas laidis pārdošanā zelta vai sudraba lē-

jumu bez sava vārda uzspieduma uz tā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par neapzītnotā metāla trīskār-

tīgu vērtību.

353. (351.) Kas:
1) izgatavojis vai glabājis pārdošanai pakaltaisītu proves spiedogu

vai mēru un svaru apzīmošanas spiedogu;
2) uzspiedis tādu pakaltaisītu spiedogu zelta vai sudraba izstrādā-

jumiem vai lējumiem, mēriem vai svariem;
3) pārtaisījis pienācīgās iestādes uzspiesto spiedogu;
4) uzspiedis spiedogu bez pienācīgas iestādes ziņas;

5) pienācīgas iestādes uzspiesto spiedogu ielodējis citā izstrādāju-
mā, lējumā vai kādā mērāmā rīkā.

sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

354. (352.) Rūpnieks vai tirgotājs, kas glabājis pārdošanai vai pār-
devis zelta vai sudraba izstrādājumu vai lējumu, kuriem uzspiests apzināti

pakajtaisīts spiedogs, vai proves valdes uzspiestais spiedogs pārtaisīts par

augstāku, vai ari proves valdes uzspiestais spiedogs ielodēs citā izstrā-

dājumā vai lējumā, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

355. (353.) 350.—354. pantos norādītos gadījumos zelta 'un sudraba

izstrādājumi un lējumi, kuriem nav noteikto spiedogu, zīmju, plombju,
vārda uzspiedumu vai apzīmējumu, vai kuri nesasniedz uzrādīto provi,

atņemami un nosūtami finansu ministrijai.
356. (356.) Rūpnieks vai tirgotājs, kas:

1) uz pašizgatavotām vai pie viņa pārdošanā esošām precēm, vai uz

iesaiņojuma vai trauka, kurā preces glabā, vai uz tirdznieciska sludināju-

ma, cenu rādītāja vai blankas patvaļīgi uzlicis preču zīmi, kura pilnīgi
attēlo tādu pašu cita rūpnieka vai tirgotāja preču nozīmi vai kura ir tai

redzami līdzīga, zinādams, ka tā atrodas vienīgi pēdējā lietošanā;
2) glabājis pārdošanai vai pārdevis preci ar iepriekšējā punktā norā-

dītu apzināti patvaļīgi uzliktu zīmi vai tādu preci izlaidis apgrozībā tirdz-

nieciskā nolūkā,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Nelikumīgi uzliktās preču nozīmes noņemamas un iznīcināmas.

■ 357. (357.) Rūpnieks vai tirgotājs, kās uz preces vai uz iesaiņo-

juma vai trauka, kurā preces glabā, vai uz tirdznieciska sludinājumi, cenu

rādītāja vai blankas uzlicis preču zīmi ar aizliegtu uzrakstu vai notēlo-

jumu, vai glabājis pārdošanai vai pārdevis preci ar tādu nozīmi, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divi simti latiem.

Nelikumīgi uzliktās preču zīmes noņemamas un iznīcināmas.
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358. (358.) Kas uz izstrādājuma lietojis zīmējuma vai modeļa lie-

tošanas tiesību aizsardzībai noteiktu nozīmi, iepriekš nepieteikdams zīmē-

jumu vai modeli nosacītā kārtībā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

359. (359.) Kas tirdzniecībā, priekšmetus pārvadājot, ievācot vi-

sādus maksājumus, uz tirdzniecības vai rūpniecības iestāžu izkārtnēm vai

sludinājumiem bez pienācīgas atļaujas lietojis nozīmi, kura piešķirta no-

teiktā kārtībā nodibinātai biedrībai, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

soda, ne augstāku par trīs simti latiem.

360. '360.) Kas bez pienācīgas atļaujas lietojis valsts ģerboņa no-

tēlojumu vai šim ģerbonim redzami līdzīgu notēlojumu, sodāms:

ai arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

361. (363.) Kas glabājis pārdošanai, devis talak vai lietojis tirdz-

niecībā vai savā rīipalā svarus vai mērus:

1) nepareizus;
2) aizliegtus lietot tirdzniecībā vispār vai attiecīgā tiidzniecības

nozarē;
3) bez noteikta spiedoga,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ar to pašu sodu sodāms fabrikas vai amatniecības iestādes turētājs,

kurš izgatavo pārdošanai ar akcizi apliekamiem dzērieniem nolemtus stikla

mēra traukus, vai tādu trauku tirgotājs, kas izgatavojis vai glabājis pār-
došanai vai pārdevis minētos traukus, kuri ir nepareiza tilpuma.

362. (361.) Kas nav paziņojis attiecigai varai par viņam piederīga,
ar Latvijas tirdzniecības flagas lietošanas patentu apgādāta Latvijas tirdz-

niecības kuģa pāriešanu tādas personas valdīšanā, kurai pēc likuma nav

tiesības lietot tādu flagu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

363. (362.) Kas personai, kurai nav tiesības lietot Latvijas tirdz-

niecības flagu, devis iespēju izlietot savu vārdu, lai viņa dabūtu kuģim
patentu vai izlietotu dabūto kuģa patentu braukšanai zem Latvijas tirdz-

niecības flagas, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Ar tr. pašu sodu sodāms ārzemnieks, kurš stājies pretlikumīgā darī-

jumā ar Latvijas pavalstnieku, lai iegūtu kuģa patentu braukšanai zem

Latvijas tirdzniecības flagas, ja viņam nav uz to tiesību, kā ari ārzemju

kuģa kapteinis, kas pretlikumīgi braucis zem Latvijas tirdzniecības flagas.
364. Kas pārkāpis likuma nosacījumus par tirdzniecības grāmatu

vešanu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Divdesmitā nodaļa.

Algota darba spēka noteikumu pārkāpšana.

365. (364.) Fabrikas, rūpala vai amatniecības iestādes pārzinis vai

virja vietnieks vai laukstrādnieka algotājs, kas:

1) patvaļīgi un pretēji likumam pazeminājis strādnieka darba algu;
2) piespiedu kārtā izmaksājis strādniekiem algu ne naudā, bet precēs

vai citos priekšmetos,
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sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja šis pārkāpums izdarīts trešo reizi, vainīgais sodāms:

ar arestu.

Bez tam tiesa šai pēdējā gadījumā var, ja vainīgais pārzinājis
fabriku, rūpalu vai amatniecības iestādi, atņemt viņam tiesību pārzināt
tādu fabriku, rūpalu vai amatniecības iestādi uz laiku, no viena gada
līdz pieciem gadiem.

366. (365.) Darba devējs vai viņa vietnieks, kas nav atsvabinājis

nepilngadīgu strādnieku vai mācekli no darba tādā gadījumā, vai tādā

laikā, kad pēc likuma vai saistoša noteikuma strādniekam vai māceklim

obligatoriski bij jāapmeklē skola, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

367. (366.) Darba devējs vai viņa vietnieks, kas nav izpildījis
likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus, kuri nodrošina mazgadīgo,
pusaudžu vai sieviešu veselību vai drošību darbā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ar to pašu sodu sodāms darba devējs vai viņa vietnieks, kas sie-

vietei-mātei nav devis likumā vai saistošā noteikumā nosacīto laiku bērna

zīdīšanai.

368. (370.) Tvaikoņa vai jūras kuģa kapteinis, kas nav izpildījis
likuma noteikumus: par kuģa kalpotāju pieņemšanu darbā, par aprēki-

nāšanos ar tiem, vai par viņu atlaišanu no dienesta uz kuģa ārpus Latvi-

jas robežām, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ar to pašu sodu sodāms tvaikoņa vai jūras kuģa saimnieks, kas nav

izpildījis likuma noteikumus par rakstiska līguma noslēgšanu ar kapteini.

369. (371.) Tvaikoņa vai jūras kuģa kapteinis, kas:

1) apgādājis tos ar nepietiekošu pārtikas krājumu vai ar uzturam

nederīgu pārtiku;
2) bez galējas nepieciešamības samazinājis tvaikoņa vai jūras kuģa

kalpotājiem viņiem pienākošās porcijas;
3) izsniedzis pārtikas vielas uzturam nenoderīgā veidā,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja šajos gadījumos uz tvaikoņa vai jūras kuģa esošie ļaudis pa

braukšanas laiku pārtikas vielu trūkuma vai nederīguma dēl saslimst ar

dzīvībai bīstamu slimību vai ja tiem draud bada nāve, tad vainīgais

kapteinis sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

370. (372.) Tvaikoņa vai jūras kuģa kalpotājs, kas:

1) nokavējis atgriesties no viņam atvēlētā atvaļinājuma uz tvaikoni

vai jūras kuģi, kurš dodas vai atrodas ceļā. ja nokavējums ildzis vairāk

par trim dienām;
2) bez svarīga iemesla uz laiku, ilgāku par trim dienam, patvaļīgi

atstājis tvaikoni vai jūras kuģi, kurš dodas vai atrodas ceļā;

3) bez svarīga iemesla nav ieradies uz tvaikoņa vai jūras kuģa no-

teiktā laikā, kad jādodas ceļā,
sodāms:

ar arestu.
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Ja tādu noziedzīgu nodarījumu izdarījušas vairākas personas pēc

savstarpējās norunas, tad vainīgie sodāmi:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

371. (496.) Kuģa kalpotājs, kas pārkāpis dienesta pienākumus tādā

laikā, kad kuģim draudējušas briesmas, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

372. (377
1
.) Darba devējs vai viņa vietnieks, kas:

1) nav piesūtījis noteiktā laikā attiecīgai iestādei vai amatpersonai
likumā vai saistošos noteikumos nosacītās ziņas par uzņēmumā strādāja-
miem darbiem, par tajā nodarbināto personu skaitu, viņu algas apmēru

un izmaksas laiku, par viņu pielaišanu darbā vai dienestā vai par viņu

atlaišanu;
2) nav vedis vai nav uzrādījis pārbaudīšanai attiecīgus dokumen-

tus, rēķinus, grāmatas vai ierakstus,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

373. (3772.) Darba devējs vai viņa vietnieks, kas iesniedzis apzi-
nāti nepareizas ziņas par iepriekšējā (372.) pantā minētiem apstākļiem,

sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

374. (3773.) Darba devējs vai viņa vietnieks, kuram pēc likuma vai

saistošiem noteikumiem jāpaziņo attiecīgai iestādei vai dienestpersonai par

nelaimes gadījumiem ar uzņēmuma strādniekiem uzņēmuma darbos vai

sakarā ar tiem, bet kas šīs ziņas nav sniedzis, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

375. (377*.) Darba devējs vai viņa vietnieks, kas pārkāpis likuma

vai saistošu noteikumu nosacījumus par darba laiku, svētdienas un svētku

atpūtu, virsstundu darbu un par atvaļinājumu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Piezīme. Soda nauda par 365.-367. un 372.—3/5. pantos pare-

dzētiem noziedzīgiem nodarījumiem ieskaitāma tautas labklā-

jības ministrijas pārziņā esošā sevišķā kapitālā pabalstu iz-

sniegšanai slimiem un sakropļotiem algotiem darbiniekiem.

Divdesmit pirmā nodaļa.

Celtniecības darbu un satiksmes ceļu un līdzekļu lietošanas noteikumu

pārkāpšanu.

376. (378.) Kas cēlis vai pārbūvējis ēku vai celtni bez pienācīgas
atļaujas, ja likums vai saistoši noteikumi tādu atļauju prasa, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

377. (382. un 663.) Kas izdarot celtniecības darbus vai ierīkojot

satiksmes ceļus vai satiksmes līdzekļus nav izpildījis likuma vai saistoša

noteikuma techniskos vai citus nosacījumus par celtniecības darbiem vai

par satiksmes ceļu vai satiksmes līdzekļu ierīkošanu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu. ne augstāku nar pieci simti

latiem.

Bet ja šī panta pirmā daļā minētais nodarījums ir bijis par cēloni

celtnes vai tās daļas sabrukšanai, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
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Bez tam tiesa var vainīgam techniķim vai darba uzņēmējam aizliegt
izdarīt augšā minētos darbus uz laiku no viena gada līdz pieciem
gadiem, bet tādam pārkāpumam atkārtojoties — uz visiem laikiem.

378. (384.) Kas minerālūdeņu avotu un dziedinošu mineraldublu ap-
sardzības rajona robežas, bez pienācīgas atļaujas vai bez iepriekšēja pa-

ziņojuma noteikta laikā pienācīgai priekšniecībai izdarījis tādus darbus,
kuru izpildīšanai vajadzīga noradīta atļauja vai paziņojums, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs s i m t i latiem.

379. (385.) Kas ierīkojis cauruli netīrumu novadīšanai upē, kanālā,
ezera vai dīķī, kur tas ar likumu vai ar saistošu noteikumu aizliegts, vai
ari šim nolūkam neparedzētā pilsētas caurulē, sodāms:

ar naudas sodu. ne augstāku par divi simti latiem.

380. (386.) Kas nav izpildījis likuma vai saistoša noteikuma no-

sacījumus:

1) par koku pludināšanu;
2) par tauvas joslas turēšanu kārtībā un par tās lietošanu,
3) par tiltu vai slūžu atvēršanu vai par ūdens nolaišanu,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ar to pašu sodu sodāms vainīgais, kura rīcības deļ apturēta kuģo-
šana vai citādi traucēta kuģu vai plostu kustība.

381. (387.) Kas nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu nosa-

cījumus par kuģa vai lidmašinas būvi, apgādāšanu ar piederumiem, uztu-

rēšanu, kustību, piekraušanu un izkraušanu, par piestātņu vai aerodromu

uzturēšanu vai lietošanu, par ostas krānu, noliktavu un citu ierīkojumu
un ietaišu vai ierādīto pstas teritorijas laukumu lietošanu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par diec i simti latiem.

Ja ar minēto nosacījumu pārkāpšanu apdraudēta personiska dro-

šība, tad vainīgais sodāms:

ar arestu.
t

382. (388.) Kas patvaļīgi grozījis kuģojamas upes virzienu vai ap-

turējis viuas tecēšanu ar dambi vai pavājinājis šo tecēšanu, ierīkojot ka-

nālu, vai kautkādā citādā kārtā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

383. (389.) Tvaikoņu vai jūras kuģu kapteinis, kas aizgājis no

tvaikoņa vai jūras kuģa, neuzdodams vecākajam pēc dienesta tā vadību,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vien v mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

384. (390.) Tvaikoņa vai jūras kuģa kapteinis, vai lidmašinas ko-

mandiers, kas patvaļīgi atstājis pasažieru vai tvaikoņa vai jūras kuģa vai

lidmašinas kalpotāju ne tajā vietā, kur nolīgts, sodāms:

ar arestu.

385. (391.) Locis vai cits kāds ostas vai piekrastes pavadonis, kas

nav izpildījis pienākumu pavadīt kuģi, kā ari persona, kurai nav loča ainat-

tiesību un kura uzņēmusies šos pienākumus bez pienācīgas atļaujas vai

bez redzamas nepieciešamības, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par divām nedēlam, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

Ja aiz loča vai aiz loča pienākumus uzņēmušās personas vainas pa-

vadāmais kuģis uzgājis uz sēkla vai uz akmeņa. apturēta kuģa kustība vai

cēlusies kuģu sadursme, tad vainīgais sodāms:
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ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku oar trīs simti latiem.

386. (392.) Kas pretēji likuma aizliegumam piekrastes bākas rajonā

rādījis bākas ugunim līdzīgu gaismu vai uzstādījis kādu citu maldinošu

ūdensceļa rādītāju, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja no tam cēlusies kuģa katastrofa, vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

387. (393.) Kuģa kapteinis, kas nav izpildījis noteikumus par kuģu

sadursmju novēršanai paredzētiem signāliem, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku Dar vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

388. (395.) Kas izmetis balastu neatļautā vietā vai pārkāpdams
likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku nar trīs simti latiem.

389. (396.) Vispārējā lietošanā esošo satiksmes ceļu vai satiksmes

līdzekļu dienestā stāvošā persona, kas rupji izturējusies pret šo satiksmes

ceļu vai satiksmes līdzekļu lietotājiem, sodāmas:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par septiņām dienām, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieciem latiem.

390. (397.) Kas nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu nosa-

cījumus publikai uz vispārēja lietošana esošiem satiksmes ceļiem vai sa-

tiksmes līdzekļiem, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

391. '398.) Kas:

1) neatļauta laika vai aizliegta vieta braucis, gājis vai kautko vilcis

par dzelzceļu vai dzinis vai ganījis tur lopus;
2) uz policijas vai dzelzceļa pārvaldes atgādinājumu nav iznīcinājis

vai novācis dzelzceļa linijas aizsprostojumu vai vispār to, tas ierīkots pār-

kāpjot likuma noteikumus par celtnēm un darbiem dzelzceļa linijas tuvu-

mā, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

392. (399.) Dzelzceļa dienestā stāvoša persona, kas nav izpildī-

jusi likuma vai saistošu noteikumu nosacījumus par pasažieru vai kravu

pārvadāšanu un par dzelzceļu policējisko uzraudzību, sodāma:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

393. (400.) Kas pieņēmis dzelzceļa ekspluatācijas vai tvaikoņa vai

kuģa kustības vai gaiskuģniecības dienestā apzināti tādu personu, kurai

nav uz to tiesības, vai uzdevis izpildīt tādas ekspluatācijas pienākumus

apzināti nespējīgai personai, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

394. (407.) Kas traucējis braukšanu vai iešanu pa vispārējā lieto-

šanā esošiem satiksmes ceļiem, aizsprostodams tos, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

395. (4071.) Kas nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu nosa-

cījumus par paškustīgas mašinas lietošanu, ja par izdarīto nav jāsoda ar

bargāku sodu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku oar vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku oar simts latiem.
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396. (401. un 402.) Kas:

1) nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu nosacījumus par ielu,
laukumu, bruģa, trotuāru, grāvju vai šķērsgrāvju tiltu ierīkošanu pilsētās,
ka ari par ielu uzturēšanu un apgaismošanu;

2) nav turējis kārtībā trotuāru, grāvi, tiltiņu vai bruģi,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latie m.

397. (403.)_ Kas nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu nosa-

cījumus par vispārēja lietošanā esošo zemes ceļu un to piederumu ierīko-
šanu, uzturēšanu, labošanu, kā ari viņu lietošanu, ja par izdarīto nav jā-
soda ar bargāku sodu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ņe ilgāku par vien v mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku par simts latiem.

398. (404.) Kas izvairījies no likumā vai saistošos noteikumos no-

t.iktas ceļu vai tiltu nodevas samaksas, sodāms:

ar naudas sodu. ne augstāku par divdesmit pieciem la-

tiem.

399. (406.) Kas ierīkojis pastu neatļautai vēstuļu, naudas vai lietu

pārsūtīšanai, apejot pasta resoru, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

Divdesmit otrā nodaļa.

Naudas, vērtspapīru un zīmju pakaļtaisīšana.
400. (427.) Kas taisījis pakal Latvijas vai ārzemes naudu, kaut ari

no viņai noteiktās proves metāla, vai papīra naudas zīmi, sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku.

Ja pakaļtaisīšana izdarīta tādā kārtā, ka nav jābaidās par pakaļtaisī-

jurna ievērojamu izplatīšanos, vai pakaltaisīta ārzemēs nepilnvērtīga nau-

da (billons), tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem, vai ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

401. (428.) Kas taisījis pakal Latvijas vai ārzemes kreditiestādes

zīmi vai tādas biedrības vai sabiedrības akciju vai obligāciju, kuras no-

teiktā kārtībā pilnvarotas izlaist zīmes, akcijas vai obligācijas vai valsts

vai citus kādus apgrozībai atļautus procent- vai vērtspapīrus, vai viņu ku-

ponus vai talonus, sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.

Ja pakaltaisījums izdarīts tada kārta, ka nav jābaidās par pakajtai-

sījuma ievērojamu izplatīšanos, vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

402. (429.) Kas pārtaisījis 400. un 401. pantā minēto naudu, naudas

vai kreditiestādes zīmi, papīru, kuponu vai talonu, piedodot tiem augstāku

vērtību, vai atbrīvojis tādu zīmi, papīru, kuponu vai talonu no samaksas

vai cita dzēsuma apzīmējuma, sodāms kā par viņu pakaltaisīšanu.

403. (430.) Kas izlaidis aperozībā, uzrādījis samaksai, devis tālāk,

pieņēmis, glabājis vai ievedis vai ielaidis no ārzemēm izlaišanai apgrozībā
vai uzrādīšanai apzināti pakaltaisītu vai pārtaisītu 400. un 401. pantā mi-

nētu naudu, naudas vai kreditiestādes zīmi, papīru, kuponu vai talonu,
sodāms kā par to pakaltaisīšanu.

Ja tas, kas devis tālāk apzināti pakaltaisītu vai pārtaisītu naudu,
naudas vai kreditiestādes zīmi, papīru, kuponu vai talonu, saņēmis tos par

īstiem vai saņēmis no personas, kura tos saņēmusi par īstiem, tad viņš
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sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par s c š i c m

mēnešiem.

404. (431.) Kas:

1) sagatavojies taisīt pakal 400. un 401. panta minēto naudu, naudas

vai kredītiestādes zīmes, papīrus, kuponus vai talonus;

2) piedalījies savienībā, kura sastādījusies, lai taisītu pakaļ, pār-
taisītu vai dotu tālāk pakaļtaisīto vai pārtaisīto 400. un 401. pantā minēto

naudu, naudas vai kredītiestādes zīmes, papīrus, kuponus vai talonus;

3) izgatavojis, iegādājis, glabājis vai devis tālāk bez pienācīgas at-

ļaujas papīru, kurš paredzēts naudas vai citu vērtszīmju iespiešanai vai

papīru, kuru grūti no tā atšķirt, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne mazāku par se-

šiem mēnešiem.

405. (432.) Kas pārgrozījis provi vai svaru Latvijas vai ārzemes

naudai, noņemdams daļu no tās, ar nolūku izdot tādu naudu par pilnsvarī-

gu, ja šī izdošana notikusi vai ja vainīgais piekopis šādus nodarījumus
amata veidā, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

406. (434.) Kas taisījis pakaļ vai pārtaisījis, piedodot augstāku vēr-

tību, Latvijas vai ārzemes zīmogpapīru, marku, banderoli vai citu vērts-

zīmi, kura noder par apliecinājumu valsts vai pašvaldības nodokļu vai

nodevu samaksai, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

Mēģinājums sodāms.

Ar to pašu sodu sodāms, kas lietojis apzināti pakaltaisītu vai pār-

taisītu vērtszīmi par īstu vai devis to tālāk.

407. (435.) Kas iznīcinājis dzēsuma atzīmi uz lietošanā bijuša zī-

mogpapīra, markas, banderoles vai citas vērtszīmes, kura noder par ap-

liecinājumu valdības iestādes vai pašvaldības orgāna nodokļa vai nodevas

samaksai, ar nolūku izlietot vai dot to tālāk kā nelietotu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Ar to pašu sodu sodāms, kas lietojis vai devis tālāk par lietošanā ne-

bijušiem zīmogpapīru, marku, banderoli vai citu kādu vērtszīmi, kura no-

der par apliecinājumu valdības iestādes vai pašvaldības orgāna nodokļa
vai nodevas samaksai un uz kuras apzināti iznīcināta viņas dzēsuma at-

zīme.

408. (433.) Kas noņēmis no valsts, valsts-autonomas iestādes, paš-
valdības orgāna vai amatpersonas lietās esošiem papīriem dzēstas zīmog-

markas, ar kurām par minētiem papīriem nomaksāts zīmognodoklis, ar

nolūku laist tādas markas apgrozībā kā nelietotas, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku oar trīs simti latiem

409. (344.) Kas pārdošanas nolūkā izgatavojis spēļu kārtis vai tajā

pašā nolūkā pārtaisījis, mazgājis vai tīrījis jau lietotas kārtis, vai glabājis

nelikumīgi izgatavotas, pārtaisītas, mazgātas vai tīrītas kārtis, soaams.

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Bez tam no vainīgā piedzenams par katru karšu spēļu duci pa

piecpadsmit latiem.
Ar to pašu sodu sodāms vainīgais, kas izgatavojis par vērtszīmēm

neuzskatāmas spēļu kāršu banderoles, vai lietojis tādas banderoles, vai

aplicis kārtīm īstas, jau lietotas banderoles.

Ja karšu vai banderoļu izgatavošanu vai to pārdošanu vainīgais pie-

kopis amata veidā, tad viņš sodāms:
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ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

419. (346.)_ Kas ievedis no ārzemēm ar nolūku izlaist apgrozībā,
vai_ izgatavojis tada paša nolūka, vai izlaidis apgrozībā medali, žetonu,
ielūguma zīmi, afišu, vizītkarti, cenu rādītāju vai citu kādu priekšmetu, kas
attēlo naudas zīmi vai tādu zīmi, kura apliecina akcizes, zīmoga vai pasta
nodokļa samaksu, un kuru varētu dot tālāk par tādu zīmi, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

411. (436.) Naudas, naudas vai kreditiestādes zīmju, papīru, ku-

ponu, talonu vai citu vērtszīmju, kā ari spēļu kāršu un banderolu pakaltai-
sīšanai vai pārtaisīšanai vai dzēsuma atzīmes iznīcināšanai lietotie rīki un

materiāli atņemami.
Vainīgam, kas taisījis pakal, devis tālāk pakaltaisītus vai pārtaisī-

tus 400. un 401. pantā minētos Latvijas naudu, naudas vai kreditiestādes

zīmes, papīrus, kuponus vai talonus, bez šajos pantos paredzētā soda uzlie-

kams naudas sods apgrozībā izlaisto naudas, zīmju, papīru, kuponu vai

talonu nominālvērtības apmērā.

Divdesmit trešā nodaļa.

Dokumentu viltošana.

412. (440.) Kas taisījis pakaļ vai pārtaisījis dokumentu, t. i. rakstu

vai priekšmetu, kurš var noderēt tāda apstākļa apliecināšanai, kuram tie-

siska nozīme, ar nolūku lietot to par īstu vai apzināti nodomātu šim nolū-

kam, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

413. (441.) Kas taisījis pakal vai pārtaisījis dokumentu, t. i. rakstu

vai priekšmetu, kuru izdevusi valdības, valsts autonoma iestāde vai paš-
valdības orgāns, ar nolūku lietot to par īstu vai apzināti nodomātu šim

nolūkam, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.
414. (442. un 443.) Kas taisījis pakaļ vai pārtaisījis iepriekšējos

(412. un 413.) pantos norādītos dokumentus, t. i. rakstus vai priekšmetus,

kuriem mazsvarīga nozīme vai nu vinu mazā pierādīšanas spēka dēl vai

ari apliecināmā apstākļa rnaznozīmīguma dēl, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

415. (443.) Kas pārtaisījis iepriekšējos (412.—414.) pantos norā-

dītos dokumentus, t. i. rakstus vai priekšmetus, ja pārtaisītais izrādījies

par pareizu, par šo formālo viltojumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku oar trīs simti latiem.

416. (444.) Ārsts vai veterinārārsts, kas neatrodas valdības vai

valsts autonomas iestādes vai pašvaldības orgāna dienestā un ievietojis

apzināti nepatiesas zinas vina izdotās ārsta apliecībās, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

417. (4441.) Kas valdības vai valsts autonomai iestādei, pašvaldī-
bas orgānam vai notāram devis apzināti nepatiesas ziņas par apstākli ar

tiesisku nozīmi, kuram par pierādījumu noder šīs ziņas, ja par izdarīto

vainīgais nav jāsoda ar sevišķu likumā norādītu sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

mēnešiem.
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418. (445.) Kas:

1) attiecīgai varai apzināti nepatiesi apliecinājis apstakli,_ kurš jā-

ieved personiskā stāvokļa aktā, zemes grāmatu vai notariālā kartība sa-

stādītā vai apliecinātā aktā vai zemes grāmatā, ja uz šā apliecinājuma pa-

mata tāds akts sastādīts vai aplecināts vai ieraksts ievests grāmatā;

2) līdzparakstījis kā liecinieks dokumentu, kuram pēc likuma vaja-

dzīgs tāds paraksts, ja šajā dokumentā vai parakstā apzināti nepatiesi
izteikti ar parakstu apliecinātie apstākļi;

3) likumā noteiktās tirdzniecības grāmatās vai no tām izrakstītos

tirdzniecības rēķinos apzināti nepatiesi izteicis ar šīm grāmatām aplieci-
nāmo apstākli, ja šis grāmatas vai rēķini uzrādīti attiecīgai iestādei, lai

tādu apstākli apliecinātu,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

419. (613.) Kas izpildījis blanku ar svešu parakstu, ierakstīdams

dokumenta tekstu, par kaiti parakstījušā mantai vai mantiskām interesēm,

un turklāt apzināti neatbilstoši parakstījušā īstai gribai, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ar to pašu sodu un uz tā paša pamata sodāms, kas apzināti lietojis
tādu dokumentu.

420. (614.) Kas izpildījis blanku ar svešu parakstu, ierakstīdams

tada dokumenta tekstu, kura pakaļtaisījums paredzēts 414. pantā, par kaiti

parakstījušā mantai vai mantiskām interesēm, un turklāt apzināti neat-

bilstoši parakstījušā īstai gribai, sodāms:

ja tāds dokuments lietots par īstu vai dots tālāk — ar ieslodzī-

jumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem mē-

nešiem;
ja ar šo dokumentu apliecināmais apstāklis ir patiess vai ja do-

kuments nav lietots par īstu un nav dots tālāk — ar arestu;

ja vainīgais nodarbojies ar tādu teksta ierakstīšanu dokumentos

amata veidā — ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāms, kas apzināti
lietojis tādu dokumentu.

421. (448.) Kas lietojis par īstu apzināti pakaļtaisītu vai pārtai-
sītu dokumentu vai dokumentu, kurā atrodas nepatiess apliecinājums, vai

devis tālāk tādu dokumentu, ja par šo nodarījumu nav noteikts sevišķs

sods, sodāms kā par tāda dokumenta pakaļtaisīšauu, pārtaisīšanu vai sa-

stādīšanu.

422. (5401.) Kas mantkārīgā vai citā personīgā nolūkā patvaļīgi
izlietojis citas personas vārdu bez viņas zinas un piekrišanas, ja par no-

darīto nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

423. (449.) Kas taisījis pakaļ lielo valsts zīmogu, ar nolūku lietot

to-par īstu vai apzināti nodomātu šim nolūkam, sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
Ar to pašu sodu sodāms, kas" jebkādā nolūkā lietojis apzināti pakaļ-

taisītu lielo valsts zīmogu.

424. (450.) Kas taisījis pakal zīmogu, vai citu kādu rīku apzīmo-
gošanai vai citas apliecinājuma zīmes uzlikšanai valdības, valsts autono-

mas iestādes vai pašvaldības orgāna vārdā, ar nolūku lietot i ar īstu vai

apzināti nodomātu šim nolūkam, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
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425. (451.) Kas taisījis pakal cita zīmogu vai citu kādu rīku zī-

mogu atvietojošas zīmes uzlikšanai, ja šis pakaltaisījums izdarīts ar no-

lūku lietot zīmogu vai rīku par īstu vai apzināti nodomāts šim nolūkam
un turklāt lai kaitētu privātas personas vai iestādes mantiskām interesēm,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim
mēnešiem.

426. (452.) Kas lietojis apliecinājuma zīmes uzlikšanai:

1) apzināti pakaltaisītu zīmogu vai citu kādu rīku apzīmogošanai
vai citas apliecinājuma zīmes uzlikšanai valsts vai valsts autonomas ie-
stādes vai pašvaldības orgāna vārdā;

2) apzināti pakaltaisītu cita zīmogu vai citu kādu rīku zīmogu at-

vietojošas zīmes uzlikšanai;
3) īstu zīmogu vai citu kādu rīku. kas minēti šā panta l. vai 2.

punkta, apzināti bez piešķirtas tiesības uz to vai pret tās personas gribu,
kuras vārdā apliecinājuma zīmi uzliek,

sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja tādi zīmogi vai rīki lietoti dokumenta apliecināšanai, tad vainī-

gais sodāms kā par dokumenta pakaļtaisīšanu.

Divdesmit ceturtā nodaļa.

Nonāvēšana.

427. (453.) Kas izdarījis slepkavību, sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz laiku, ne mazāku par asto-

ņiem gadiem.
428. (454.) Kas noslepkavojis māti vai likumīgu tēvu, sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu.

429. (456.) Kas noslepkavojis ārzemes valsts galvu, sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu.

430. (455.) Kas noslepkavojis:
1) radnieku augšup vai lejupejošā linijā, vīru vai sievu, brāli vai

māsu, vai ari personu, kura slepkavu uzaudzinājusi vai uzturējusi;
2) garīdznieku, kad tas izpilda reliģisku kalpojumu vai svētdarbību;
3) Saeimas locekli, ministru kabineta locekli vai dienestpersonu, kad

tie izpilda dienesta pienākumus vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu;
4) ārzemes valsts diplomātisko priekšstāvi Latvijā:
5) kara sardzes sargu;

6) priekšnieku vai saimnieku, vai pēdējā ģimenes locekli, kas dzīvo

kopā ar saimnieku, pie kura vainīgais kalpo, strādā vai mācas;
7) bandā;
8) vairākas perscnas;

9) daudz personu dzīvībai bīstamā kārtā;
10) sevišķi mocošā kārtā priekš noslepkavotā;
11) nozāļojot;
12) no paslēptuves;
13) mantkārīgā nolūkā;

.

14) ar nolūku atvieglināt cita smaga nozieguma izdarīšanu;
15) piecu gadu laikā pēc soda izciešanas par 427.—430. pantos pare-

dzētām slepkavībām,
sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu vai uz laiku, ne

mazāku par desmit gadiem.
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431. (457.) Kas sagatavojies uz 427.—430. pantā paredzētu slep-
kavību vai piedalījies savienībā, kura sastādījusies slepkavības izdarīšanai,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja slepkavības izdarīšanai sagatavota spridzināma viela vai spri-

dzeklis, vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.
432. (458.) Kas izdarījis slepkavību, kura nodomāta un izdarīta

vienā jūtu uzliesmojumā zem stipra dvēseles uzbudinājuma iespaida, so-

dāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
Ja tadu dvēseles stāvokli radījusi pretlikumīga vardarbība pret

personu vai smags aizskārums no cietušā puses, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā vai ar ieslodzījumu īslaika cie-

tumā uz laiku, ne mazāku par sešiem mēnešiem.

Mēģinājums sodāms.

433. (459.) Kas izdarījis slepkavību, pārkāpdams nepieciešamās aiz-

stāvēšanas robežas, ja šī slepkavība nav izdarīta aizsardzībai pret dzīvī-

bas apdraudējumu vai pret izvarošanu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par vienu

gadu.
434. (460.) Kas izdarījis slepkavību uz nogalināta ciešu lūgumu

un aiz līdzcietības pret vinu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Mēģinājums sodāms.

435. (461.) Māte, kas nogalinājusi savu ārpus laulības piedzīvoto
bērnu viņam piedzimstot vai tieši pēc tam, sodāma:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma

Mēģinājums sodāms.

436. (463.) Kas pierunājis izdarīt pašnāvību vai piepalīdzējis to

izdarīt ar padomu, norādījumu, vai piegādādams līdzekli, vai novērzdams

šķērsli, ja tamdēļ pašnāvība vai tās mēģinājums izdarīts, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

437. (464.) Kas aiz neuzmanības nonāvējis, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Ja nonāvēšana aiz neuzmanības bijusi sekas no tam, ka vainīgais

pārkāpis pienākumu būt sevišķi uzmanīgam, ko prasījis viņa stāvoklis,
amats vai viņa nodarbošanās veids, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.
Bez tam tiesa var aizliegt vainīgam to darbības nozari, kuru pie-

kopjot viņš kadu nonāvējis, uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trim

gadiem, un spriedumu izsludināt.

438. (465.) Grūtniece, kas nomirdinājusi savu augli miesās vai no-

dzenot to, vai pielaidusi citu personu izdarīt tādu augļa nomirdināšanu,

sodāma:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

439. (466.) Kas nomirdinājis grūtnieces augli viņas miesās vai no-

dzenot to, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja auglis nomirdināts bez pašas grūtnieces piekrišanas, tad vainī-

gais sodāms:
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ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne mazāku par trim
gadiem.

Šā panta otrā daļā_ norādītā gadījumā mēģinājums sodāms.

Ja augļa nomirdinašanu izdarījis ārsts vai vecmāte, tad tiesa var

aizliegt vainīgam praktizēt uz laiku no viena gada līdz pieciem ga-
diem un spriedumu izsludināt.

Divdesmit piektā nodaļa.

Miesas bojājumi un vardarbība pret personu.

440. (467.) Kas nodarījis vai sagādājis dzīvībai bīstamu veselības

satricinājumu, pastāvīgu un vispārēju visa organisma novājinājumu, gara

slļmību, redzes zaudējumu, kaut ari uz vienu aci, dzirdes, valodas, rokas,
kājas vai pēcnācēju radīšanas spējas zaudējumu, neizdzēšamu ģīmja iz-

kemojumu — par šādu loti smagu miesas bojājumu sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
Ja tāda miesas bojājuma sekas bijusi nāve, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku ne ilgāku par dc s-

rn i t gadiem.
441. (468.) Kas nodarījis citu, izņemot iepriekšējā (400.) pantā mi-

nēto, veselības satricinājumu, no kura cēlies nopietns traucējums svarīga

miesas orgāna darbībā, vai svarīgas miesas daļas nopietns bojājums, par

šo smago miesas bojājumu sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja no tāda nodarījuma cēlies loti smags miesas bojājums vai nāve,

tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

442. (469.) Kas nodarījis citu, izņemot 440. un 441. pantos minētos,

veselības satricinājumu, par tādu vieglu miesas bojājumu SQdams:
ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja no tāda nodarījuma cēlies smags vai loti smags miesas bojājums

vai nāve, vai ja tas, vainīgam to zinot, izdarīts grūtniecei, un no tā cēlu-

šās priekšlaicīgas radības vai augļa nāve, tad vainīgais sodāms

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

443. (470.) Kas nodarījis miesas bojājumu, kurš nodomāts un iz-

darīts vienā jūtu uzliesmojumā zem stipra dvēseles uzbudinājuma iespaida,

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā, ja bojājums loti smags;

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem, ja bojājums smags;

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem, ja bojājums viegls.
Ja tādu dvēseles stāvokli radījusi pretlikumīga vardarbība pret per-

sonu vai smags aizskārums no cietušā puses, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem, ja bojājums loti smags;

ar ieslodzījumu īslaika cietumā, ja bojājums smags;

ar arestu, ja bojājums viegls.

Mēģinājums sodāms.
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444. (471.) Kas nodarījis miesas bojājumu:
1) mātei, likumīgam tēvam vai citam augšupejošam radniekam;

2) garīdzniekam, kad tas izpilda reliģisku kalpojumu vai svētdarbību;

3) Saeimas loceklim, ministru kabineta loceklim vai dienestpersonai,
kad tie izpilda dienesta pienākumus vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu;

4) ārvalsts galvai vai ārvalsts diplomātiskam pārstāvim Latvijā;
5) kara sardzes sargam;

6) ceļā esoša kuģa kapteinim vai lidmašinas komandierim lidošanas

laikā;
7) daudzu personu veselībai bīstamā kārtā;
8) sevišķi mocošā kārtā priekš cietušā,

sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par des-

mit gadiem, ja bojājums loti smags;

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku ne mazāku par trim

gadiem, ja bojājums smags;

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā, ja bojājums viegls.
Ja tāds miesas bojājums nodomāts un izpildīts vienā jūtu uzliesmo-

jumā zem stipra dvēseles uzbudinājuma iespaida, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par a_s
to-

ņ i c m gadiem, vai ar ieslodzījumu ilglaika cietumā, ja bojājums

loti smags;

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā, ja bojājums smags;

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem, ja bojājums viegls.
Mēģinājums sodāms. *

445. (473.) Kas tīši nodarījis loti smagu vai smagu miesas bojā-

jumu, pārkāpdams nepieciešamās aizstāvēšanās robežas, ja šis bojājums
nav nodarīts aizsardzībai pret dzīvības apdraudējumu vai pret izvarošanu,
sodāms:

ar arestu.

466. (474.) Kas aiz neuzmanības nodarījis miesas bojājumu, so-

dāms:

ar arestu, ja bojājums ļoti smags v.ai smags;

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu nedēlu, vai ar nau-

das sodu, ne augstāku par divdesmit pieciem latiem, ja

bojājums viegls.
Ja tāds aiz neuzmanības izdarīts bojājums cēlies no tam, ka vainī-

gais pārkāpis pienākumu būt sevišķi uzmanīgam, ko prasa viņa stāvoklis,
amats vai viņa nodarbošanās veids, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem, ja bojājums loti smags vai smags;

ar arestu, ja bojājums viegls.
Bez tam tiesa var aizliegt vainīgam to darbības nozari, kuru pie-

kopjot viņš nodarījis miesas bojājumu, uz laiku no sešiem mēnešiem

līdz diviem gadiem un spriedumu izsludināt.

447. (475.) Kas tīši sitis vai nodarījis citu kādu vardarbību, kura
aizskar miesas neaizskaramību, par šo vardarbību pret personu sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

448. (476.) Kas izdarījis 447. pantā paredzētu vardarbību pret

valsts prezidentu vai 444. pantā minētu personu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par se-

šiem mēnešiem.
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Ja tada vardarbība pret personu nodomāta un izpildīta vienā jūtu
uzliesmojuma zem stipra dvēseles uzbudinājuma iespaida, tad vainīgais
sodāms:

ar_ ieslodzījumu īslaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

449. (477.) Kas nodarījis 447. pantā paredzētu vardarbību pret
personu, var tikt atsvabināts no soda:

1) ja vardarbība_ pret personu izsaukta tieši un tūliņ ar vardarbību
pret personu vai aizskārumu no cietušā puses;

2) ja cietušais atriebies viņam tieši un tūliņ ar vardarbību pret per-

sonu vai ar aizskārumu.

Divdesmit sestā nodaļa.

Divkauja.

450. (481.) Kas piedalījies divkaujā, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par vienu

gadu.

Mēģinājums sodāms.

451. (482.) Kas divkaujā nodarījis pretniekam loti smagu miesas

bojājumu, vai vinu nonāvējis, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

452. (484.) Kas piedalījies divkaujā bez sekundantiem, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

453. (486.) Kas divkaujā apzināti atkāpies no divkaujas nosacī-

jumiem,_par ļaunu pretniekam un ja pie tam viņš nodarījis pretiniekam mie-

sas bojājumu vai to nonāvējis, tad viņš sodāms:

vai nu par miesas bojājumu, vai par slepkavību.
Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāms sekundants,

kas apzināti pielaidis tādu atkāpšanos vai apzināti to veicinājis.
454. (487. p. 2. d.) Pēc šīs (XXVI.) nodaļas nav sodāmi:

1) persona, kas nodevusi izaicinājumu, vai goda tiesas loceklis, ja

viņi nopietni centušies divkauju novērst;
2) sekundants, izņemot 453. pantā paredzēto gadījumu;

3) ārsts, kas sniedzis medicinisku palīdzību divkaujā.

455. (487. p. 1. d.) Kas kūdījis izaicināt vai pieņemt izaicinājumu

uz divkauju, kaut ari divkauja nav notikusi, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par vienu

gadu.

Divdesmit septītā nodaļa.

Atstāšana briesmās.

456. (489. p. 1. d.) Kam pienākas gādāt vai uzraudzīt personu, kura

nav spējīga aizsargāties, un kas atstājis šo personu bez palīdzības tādos

apstākļos, ka atstātā dzīvībai, vainīgam to zinot, draudējušas briesmas,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.
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(490.) Kam pienākas gādāt un uzraudzīt šā panta pirmā daļā minēto

personu un kas tīši atstājis šo personu bez palīdzības tādos apstākļos, ka

bijis ticams, ka citi viņu atradīs, un atstātā dzīvībai nav draudējušas brie-

smas, sodāms:

ar arestu.

457. (489. p. 2. d.) Kas nostādījis personu tādā bezpalīdzības stā-

voklī, ka šīs personas dzīvībai, vainīgam to zinot, draudējušas briesmas,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

458. (491.) Kas bez saprātīgas baidīšanās par sevi vai citiem nav

spēris solus, lai sniegtu palīdzību personai, kura atrodas dzīvībai drau-

došā stāvoklī, ja no tam cēlusies tās personas nāve vai loti smagi miesas

bojājumi, kurai bijusi vajadzīga palīdzība, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

459. (492. un 493.) Kam pēc stāvokļa, amata vai viņa nodarbošanās

pienācies sniegt palīdzību apzināti briesmās esošai personai un kas šo pie-
nākumu nav izpildījis, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja no tam cēlusies tās personas, kurai bij vajadzīga palīdzība, nāve

vai loti smags miesas bojājums, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Bez tam tiesa var aizliegt vainīgam piekopt to nodarbošanās veidu,
kuru piekopjot viņš pielaidis šai pantā minētā pienākuma pārkāpšanu, uz

laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

460. (494.) Kas nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu nosa-

cījumu par palīdzības sniegšanu kuģim katastrofas gadījumā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku Dar trīs simti latiem.

Ja šo nosacījumu pārkāpšana apdraudējusi personisko drošību, tad

vainīgais sodāms:

ar arestu.

461. (495.) Kuģa, dzelzceļa vilciena, lokomotives vai vispārējā lie-

tošanā esošas paškustīgas mašinas vadītājs, kas briesmu laikā nav spēris

pienācīgus solus, lai glābtu kuģi, vilcienu vai lokomotivi, vai ari lai glābtu
kuģa, vilciena, lokomotives vai paškustīgas mašinas pasažieru vai

kalpotāju, vai atstājis kuģi, vilcienu, lokomotivi vai paškustīgu mašinu

agrāk nekā citas tur bijušas personas, sodāms:
ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību vadīt vienu no šā panta

pirmā daļā minētiem satiksmes līdzekļiem uz laiku no viena gada līdz

pieciem gadiem.

462. (497.) Kas nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu nosa-

cījumus par palīdzības sniegšanu slimam vai nesamaņas stāvoklī esošam,

sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar naudas

sodu, ne augstāku Dar simts latiem.

Ja šo pārkāpumu bez ievērību pelnoša iemesla izdarījis praktizē-
jošs ārsts, feldšeris, vecmāte vai slimnīcas apkalpotājs attiecībā uz grūti
slimu personu vai dzemdētāju, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.
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Divdesmit astotā nodaļa.

Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību

463. (498.) Kas atņēmis personas brīvību aizturot vai ieslogot,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

464. (498. p. 2. d., 499. un 500.) Kas atņēmis brīvību aizturot vai
ieslogot:

1) uz laiku, ilgāku par vienu nedēlu;
2) mātei, likumīgam tēvam vai citam kādam augšupejošam rad-

niekam;
3) Saeimas loceklim, ministru kabineta loceklim vai dienestpersonai.

kad tie izpilda dienesta pienākumus vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu;
4) ārvalsts diplomātiskam priekšstāvim Latvijā;
5) kara sardzes sargam;

6) cietušā dzīvību apdraudošā vai sevišķi mocošā priekš viņa kārtā;
7) vājprātīgo slimnīcā apzināti tādu personu, kura neslimo ar gara

slimību:

8) sievieti netiklības namā,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

465. (502.) Kas:

1) nolaupījis *) vai slēpis svešu bērnu, kurš nav sasniedzis četr-

padsmit gadu vecumu;

2) pārmainījis bērnu, kurš nav sasniedzis septiņu gadu vecumu;

sodāms:
ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja bērns nolaupīts*), slēpts vai pārmainīts übagošanai vai citai

kādai netikumīgai nodarbībai, mantkārīgā nolūkā vai ar nolūku atņemt

bērnam viņa kārtas tiesības, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

466. (503.) Kas tīši nav atdevis viņa patvaļīgi paņemto vai aiztu-

rēto bērnu, kurš nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu, neraugo-

ties uz bērna tēva vai mātes vai vecākus atvietojošas personas likumīgu

prasījumu, ja tikai tāda neatdošana vai aizturēšana nav notikusi aiz līdz-

cietības pret bērnu, sodāms:

ar arestu.

467. (504.) Kas nedēļas laikā nav paziņojis vietējai policijai, vecā-

kiem vai viņus atvietojošai personai par izliktu vai nomaldījušos bērnu,

kuru viņš atstājis pie sevis un kurš nav sasniedzis četrpadsmit gadu

vecumu, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

468. (505.) Kas netiklības nolūkā nolaupījis nepilngadīgu:

1) četrpadsmit līdz sešpadsmit gadus vecu bez viņas
piekrišanas, vai kaut ari ar viņas piekrišanu, bet nelietīgi izlietojot viņas

nevainību;

*) Komisijas loceklis Alksnis atzīst, ka krievu valodas termins

rioxHTn;n, izteicams latviski „patvaļīgi paņēmis". Sk. 466. p.
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2) nolaupījis sešpadsmit gadu vecumu sasniegušo bez viņas
piekrišanas,

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

469. (506.) Kas nolaupījis neprecējušos sievieti bez viņas piekri-
šanas ar nolūku iestāties ar viņu laulībā, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par

sešiem mēnešiem.

Mēģinājums sodāms.

470. (507.) Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem vai ne-

lietīgi izlietojot vecāku, aizbildņu vai citu kādu varu, piespiedis izdarīt

vai pielaist kautko tādu, ar ko traucēta piespiestā tiesība vai viņa pienā-
kums, vai atteikties no tiesības izlietošanas vai pienākuma izpildīšanas,

sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

Ja piespiedējam bijis pietiekošs pamats domāt, ka piespiežot viņš
izlieto savu tiesību, tad viņš sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

471. (508.) Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem vai ne-

lietīgi izlietojot vecāku, aizbildņa vai citu kādu varu mēģinājis piespiest
izdarīt smagu noziegumu vai noziegumu, sodāms:

ja spiedis izdarīt smagu noziegumu, ar ieslodzījumu ilglaika

cietumā;
ja spiedis izdarīt noziegumu, ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

472. (509.) Kas ar vardarbību vai ar sodāmiem draudiem vai iz-

slēdzot no satiksmes piespiedis strādnieku vai kalpotāju izdarīt 247. pantā
paredzēto nodarījumu, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Kas kūdījis izdarīt tādu piespiešanu, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

473. (510.) Kas tīši draudējis nonāvēt apdraudamo vai viņa ģi-
menes locekli, vai atņemt tiem brīvību, vai izdarīt vardarbību pret viņu
personām, vai aizdedzināt, uzspridzināt vai apslīcināt viņu mantu, ja šie

draudi apdraudētā varēja radīt bažas, ka tie tiks izpildīti, sodāms:

ar arestu.

474. (511.) Kas tīši iekļuvis svešās telpās vai apžogotā vietā pret
saimnieka vai viņu atvietojošas personas gribu, vai nav atstājis telpas vai

apžogoto vietu, neraugoties uz saimnieka vai viņu atvietojošas personas

pieprasījumu, sodāmo:

ar arestu uz laiku, r" ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne aug. .aku par trīs simti latiem.

475. (512.) Kas tīši iebrucis svešās telpās vai apžogotā vietā, iz-

lietodams vardarbību, vai sodāmus draudus, vai sabojādams vai novāk-

dams aizsprostojumus, kuri kavē iekļūt tajās, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.
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Ja tads iebrukums izdarīts naktī, tad vainīgais sodāms:

arjeslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Bet ja tadu iebrukumu izdarījušas naktī divas vai vairāk personas,

nesastādīdamas tomēr noziedzīgu koppulci. vai ari viena persona, bet ap-

bruņojusies, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Mēģinājums sodāms.

Divdesmit devītā nodaļa.

Noziedzīgi nodarījumi pret ģimenes tiesībām.

476. (408.) Kas iestājies laulībā ar personu, kura — vainīgam to

zinot — uz šādu laulību piespiesta ar vardarbību vai sodāmiem draudiem,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā,

ar to pašu sodu sodāms, kas ar šajā pantā norādītiem līdzekļiem

piespiedis iestāties laulībā abus, līgavaini un līgavu, vai vienu no tiem.

477. (409.) Kas iestājies laulībā ar personu, kura — vainīgam to

zinot — nav varējusi saprast sava nodarījuma raksturu un nozīmi vai

vadīt savu rīcību aiz slimīga gara darbības traucējuma, būdama nesama-

nās stāvoklī, vai aiz garīgas neattīstības, kas cēlusies no miesīga trūkuma

vai slimības, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

478. (410.) Kas iestājies laulībā pievildams līgavaini vai līgavu ar

to, ka slēpis apstākli, kurš padara laulību par spēkā neesošu, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

479. (411.) Kas iestājies laulībā apzināti tādā radniecības pakāpē,

kurā kopošanās pēc Sodu likumiem atzīta par asinsgrēku, sodāms kā par

asinsgrēku.
480. (412.) Kas iestājies laulībā agrākai laulībai pastāvot, sodāms:

laulībā esošais — ar ieslodzījumu ilglaika cietumā v;-. laiku, ne

ilgāku nar trim gadiem;
laulībā neesošais — ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

481. (413.) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis vai viņa vietnieks vai

garīdznieks, kas piedalījies 476.—480. pantā paredzēto laulību noslēgšanā,

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem vai ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

482. (414.) Laulības pilngadību sasniegušais, kas iestājies laulībā

apzināti ar tādu personu, kura nav sasniegusi laulības pilngadību, sodāms:

ar arestu.

483. (416.) Kas iestājies laulībā apzināti tādā radniecības vai svai-

nības pakāpē, kurā laulība pēc likuma atzīstama par spēkā neesošu, ja

vainīgais nav atbildīgs pēc 479. panta, sodāms:

ar arestu.

484. (418.) Laulībā esošā persona, kas pārkāpusi laulību, kā ari

tas, kas stājies laulības pārkāpšanas sakaros apzināti ar laulībā esošu

personu, sodāmi:

ar arestu.

Apsūdzību par šā panta pirmā daļā paredzēto nodarījumu tomēr

nevar celt:
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1) laulība esošais, kas pārkāpis laulību;

2) līdz laulības šķiršanas lietas ierosināšanai.

485. (419.) Kas:
1) atteicies dot pārtiku savai mātei, likumīgam tēvam, bērniem vai

citām personām vai uzturēt šīs personas, kurām viņam pēc likuma vai

līguma jāpiegādā tāda pārtika vai tie jāuztur., zinādams, ka viņiem tas

nepieciešami vajadzīgs, ja viņam priekš tam ir bijuši pietiekoši līdzekli;

2) rupji apgājies ar māti vai likumīgu tēvu,

sodāms:

ar arestu.

486. (420.) Tēvs, māte, aizbildnis, aizgādnis vai nepilngadīgā uz»

raudzītājs, kas:

1) cietsirdīgi apgājies ar septiņpadsmit gadu vecumu nesa-

sniegušo, ja ši nodarījuma sekas nav loti smags vai smags miesas bo-

jājums;
2) nelietīgi izlietojot vecāku vai aizbildņa varu, piespiedis div-

desmit viena gada vecumu nesasniegušo iestāties laulībā, ja laulība

notikusi,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bez tam tiesa var vainīgam atņemt varu par nepilngadīgo.
487. (421.) Tēvs, māte, aizbildnis, aizgādnis vai nepilngadīgā uz-

raudzītājs, kas nodevis fabrikā vai amatniecības iestādē nepilngadīgo,

kurš nav sasniedzis priekš tam noteikto vecumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

488. (422.) Aizbildnis vai aizgādnis, kas nelietīgi izlietodams savu

varu piespiedis divdesmit viena gada vecumu nesasniegušo iestā-

ties „ar viņu" laulībā, ja laulība notikusi, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

489. (423.) Kam pienākas turēt atbildīgā uzraudzībā nepilngadīgo
vai citu kādu viņam noteiktā kārtībā nodotu personu un kas atstājis tādu

personu bez pienācīgas uzraudzības, ja tādēļ uzraugāmais izdarījis smagu

noziegumu vai noziegumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku Dar vienu mēnesi, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

490. (424.) Kam pēc likuma pienākas paziņot par dzimšanu vai

miršanu reģistrācijas grāmatu vešanai vai dzimšanas un nāves gadījumu
ierakstīšanai pilnvarotai personai un kas šo pienākumu nav izpildījis,
sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par piecdesmit latiem.

491. (425.) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis, vai viņa vietnieks, vai

garīdznieks, kam pienākas vest reģistrācijas grāmatas vai dzimšanas, nāves

vai laulību sarakstus, un kas nav ierakstījis tajos ziņas, kuras nosaka šo

notikumu civilsekas, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bez tam tiesa var atcelt vainīgo no amata uz laiku no seši c m

mēnešiem līdz trim gadiem.

492. (426.) Dzimtsarakstu nodaļas pārzinis vai viņa vietnieks, vai

ari garīdznieks, kam pienākas vest reģistrācijas grāmatas vai dzimšanas,
nāves vai laulību sarakstus un kas:

1) aiz paviršības nav ierakstījis tādās grāmatās vai sarakstos pie-
nācīgās ziņas;
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2) aiz paviršības ierakstījis tādas grāmatas vai sarakstos neparei-
zas ziņas;

3) nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu nosacījumus par tādu

grāmatu vai sarakstu vešanu vai glabāšanas kārtību, kā ari nav laikā tos

iesniedzis attiecīgām iestādēm, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

493. Garīdznieks, kas:

1) laulājis bez iepriekšējas laulības izsludināšanas dzimtsarakstu

nodaļā;
2) laikā nav iesūtījis dzimtsarakstu nodaļai ziņas par laulībām, kuras

viņš noslēdz;
3) izdevis metrikas apliecības par dzimšanu, nāvi un laulību, ja li-

kums prasa tādu izsludināšanu vai paziņošanu vai apliecības izdošanu aiz-

liedz, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai af

naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

Ja šī panta pirmā daļā norādītie nodarījumi izdarīti ar nolūku pre-

toties likumam par laulību un civilstāvokļa aktu reģistrāciju, tad vainī-

gais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bez tam šā panta otrā daļā norādītā gadījumā tiesa var atcelt vai-

nīgo no baznicas amata uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trim

gadiem.

Trīsdesmitā nodaļa.

Netiklība.

494. (513.) Kas izdarījis inieskārīgu darbību:

1) ar bērnu, kurš nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu;

2) ar nepilngadīgo no-četrpadsmit līdz sešpadsmit ga-

diem vecu, bez viņa piekrišanas vai kaut ari ar vina piekrišanu, bet nelie-

tīgi izlietojot vina nezināšanu par šās darbības raksturu un nozīmi, , ~

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

495. (514.) Kas izdarījis mieskārīgu darbību ar sešpadsmit
gadu vecumu sasniegušu sievieti bez viņas piekrišanas, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

496. (515.) Kas izdarījis 494. un 495. pantā paredzētos noziedzīgos

nodarījumus:
.1) ar personu, kura atrodas zem vina varas vai vina gādībā;

2) ar personu, kura uz to piespiesta ar vardarbību vai sodāmiem

draudiem;
3) ar sievieti, ja ar mieskārīgu darbību laupīta nevainība, bet bez

kopošanās;

4) ar personu, kuru šai nolūkā vai nu pats vainīgais vai kads cits

ar viņa līdzdalību iepriekš novedis bezsamaņas stāvoklī,
sodāms:

494. pantā norādītos gadījumos — ar ieslodzījumu ilglaika cie-

tumā uz laiku, ne mazāku par trim gadiem; 495. pantā no-

rādītā gadījumā — ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

497. (516.) Kas izdarījis pederastiju, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

Ja pederastija izdarīta:
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1) ar četrpadsmit līdz sešpadsmit gadus vecu nepilnga-
dīgo, bez viņa piekrišanas, vai kaut ari ar vina piekrišanu, bet izlietojot

nelietīgi vina nezināšanu par šīs darbības raksturu un nozīmi;
2) apzināti ar personu, kas atradusies nepieskaitāmības stāvoklī;
3) ar personu, kura nav bijusi spējīga vainīgam pretoties, bez vina

piekrišanas uz pederastiju;
tad vainīgais sodāms;

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bet ja pederastija izdarīta:

1) ar bērnu, kas nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu;

2) ar personu, kas atrodas vainīgā varā vai gādībā;
3) ar personu, kas uz to piespiesta ar vardarbību, vai sodāmiem

draudiem;
4) ar personu, kuru šajā nolūkā vai nu pats vainīgais vai kāds cits

ar vina līdzdalību novedis nesamaņas stāvoklī,
tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

498. (517. un 521.) Kas izdarījis kopošanos ar nepilngadīgu jau-

navu, kuru viņš uz to pavedinājis:
1) no četrpadsmit līdz sešpadsmit gadus vecu;

2) no sešpadsmit līdz divdesmit vienu gadu vecu, kura turklāt atro-

das viņa varā vai gādībā,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

499. (518.) Kas izdarījis asinsgrēku ar lejupēju vai augšupeju
radnieku, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

Lejup ejošais, kas nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu,

atsvabināms no soda.

500. (519.) Kas izdarījis asinsgrēku:
1) ar sāņu linijas otrās pakāpes radnieku;
2) ar sava laulātā lejupeju vai augšupeju radnieku vai ar lejupeja

vai augšupeja radnieka laulāto.

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

Lejupejošais, kas nav sasniedzis četrdesmit gadu vecumu,

atsvabināms no soda.

501. (520.) Kas izdarījis kopošanos:
1) ar četrpadsmit līdz sešpadsmit gadus vecu nepiln-

gadīgu sievieti, bez viņas piekrišanas, vai kaut ari ar viņas piekrišanu, bet

nelietīgi izlietojot viņas nezināšanu par šīs darbības raksturu un nozīmi;

2) ar personu, kas vainīgam to zinot atradusies nepieskaitāmības
stāvoklī ;

3) ar sievieti, kura nav bijusi spējīga vainīgam pretoties, bez viņas
piekrišanas uz kopošanos;

4) pielietodams viltu, kādēļ sieviete domājusi, kā kopošanās notiek

laulībā,
sodāms:
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ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

Mēģinājums sodāms.

502. (522.) Kas izdarījis kopošanos:

1) ar bērnu, kurš nav sasniedzis četrpadsmit gadu vecumu;

2) ar sievieti, kura uz to piespiesta ar vardarbību vai sodāmiem

draudiem;
3) ar sievieti, kuru šajā nolūkā pats izvarotājs vai kāds cits ar viņa

līdzdalību novedis nesamaņas stāvoklī,
sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par

desmit gadiem.

503. (523.) Kas izdarījis 501. un 502 panta paredzētu kopošanos:

1) ar lejupēju vai augšupēju radnieku;
2) ar personu, kura atrodas vina vara vai gādība,
sodāms:

501. panta noradītos gadījumos — ar ieslodzījumu katorgas cie-

tumā uz laiku, ne ilgāku par astoņiem gadiem;
502. panta noradītos gadījumos — ar ieslodzījumu katorgas cie-

tumā uz laiku, ne ilgāku par divpadsmit gadiem.

504. (524.) Kas savedis netiklībai personu, kura nav sasniegusi
divdesmit viena gada vecumu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja vainīgais nodarbojies ar sievas, bērna vai tādas personas save-

šanu, kura atrodas viņa varā vai gādībā, vai ar kuru kopošanās sodāma

pēc 499.—503. pantiem, tad v«nš sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ar to pašu sodu sodāms, kas nodarbojies ar ša panta pirmā daļā
paredzētu savešanu amata veidā.

505. (525.) Tēvs, māte, aizbildnis, aizgādnis vai persona, kuras
uzraudzībā atrodas septiņpadsmit gadu vecumu nesasniedzis ne-

pilngadīgais vai persona, kura pie nepilngadīgā kalpo, kas veicinājusi tāda

nepilngadīgā nodošanos netiklībai, sodāmi:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

506. (526.) Kas piedabūjis sievieti amatveidīgi nodarboties ar ne-

tiklību, izlietodams vardarbību vai sodāmus draudus, vai pievildams, vai

ļaunprātīgi izlietodams savu varu par šo sievieti, vai izmantodams viņas
bezpalīdzības stāvokli vai atkarību no vainīgā, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

507. (5261 .) Kas piedabūjis divdesmit viena gada vecumu

nesasniegušu sievieti izbraukt no Latvijas, ar nolūku likt viņai amatveidīgi

nodarboties ar netiklību ārpus Latvijas robežām, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā.

Ja tāda piedabūšana panākta ar iepriekšējā (506.) panta norādītiem

līdzekļiem, tad, neatkarīgi no cietušās vecuma, vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Bet ja vainīgais atzīts par tādu, kas nodarbojas ar iepriekšēja
(506.) un šajā pantā norādītiem noziedzīgiem nodarījumiem amata veida,
tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.
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508. (527.) Vīrietis, kas amata veidā guvis sev mantisku labumu

no sievietes, kura amatveidīgi nodarbojas ar netiklību, un kura atrodas

vina varā vai atkarībā no viua, vai izmantodams viņas bezpalīdzības stā-

vokli, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

Ar to pašu sodu sodāma persona, kas ar nolūku dabūt mantisku la-

bumu, vervējusi sievietes, kuras lai netiklības namos piekoptu netiklību

kā amatu.
«

Ja ša panta otra daļa minētais nodarījums piekopts amata veida, tad

vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

509. (529.) Kas pieņēmis netiklības nama sievieti, kura jaunāka

par divdesmit vienu gadu, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Trīsdesmit pirmā nodaļa.

Goda aizskaršana.

510. (550.) Kas tīši apvainojis ar darbību, izturēšanos, vārdiem,
atsauksmi, notēlojumu vai rakstu, kuri dara negodu apvainotam vai viņa
ģimenes loceklim, par šādu aizskārumu sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu. ne augstāku par pieci simti

latiem.

511. (531.) Kas celis personai neslavu, izpauzdams, kaut ari tai

klāt neesot, apstākli, kurš dara viņai negodu, par šādu aizskaršanu sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

512. (531.) Kas aizskāris mirušu, sodāms ar iepriekšējos (510. un

511.) pantos paredzētiem sodiem, uz mirušā ģimenes locekļu sūdzību.

513. (532.) Kas aizskāris (510. un 511. p.) Saeimas locekli, mi-

nistru kabineta locekli vai dienestpersonu, tiem dienesta pienākumus iz-

pildot, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

514. (533.) Kas aizskāris kādu izplatītā vai atklāti izliktā iespie-
duma darbā, rakstā vai notēlojumā vai atklāti turētā runā, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

Bez tam periodiskā izdevuma redaktors vai izdevējs, kas ievietojis
izdevumā aizskarošus vai neslavu ceļošos ražojumus, rakstus vai notēlo-

mus, sodāms ar naudas sodu. pēc pārdošanā izlaisto ražojumu, rakstu vai

notēlojumu eksemplāru skaita, ne augstāku par vienu latu no katra

eksemplāra.
515. (536.) Vainīgo par 510.—512. pantā paredzētu aizskārumu var

atsvabināt no soda:

1) ja aizskārumu izsaukusi tieša un tūlītēja vardarbība vai aizskā-

rums no cietušā puses;

2) ja cietušais tieši un tūliņ atriebies viņam ar vardarbību vai ar

aizskārumu.

516. (537.) Tāda apstākļa izpaušana, kurš dara negodu kādai per-

sonai, nav uzskatāma par sodāmu, ja apsūdzētais pierādītu:
1) ka izpaustais apstāklis ir patiess, vai
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2) ka viņam bijis pietiekošs pamats uzskatīt izpausto apstākli par

patiesu un viņš tadu izpaudumu izdarījis valsts vai sabiedrības labā, vai
sava pienākuma izpildīšanas interesēs, vai lai aizsargātu savu personīgo
vai savas ģimenes godu.

517. (538.) Par neslavas celšanu apsūdzēto nevar' atsvabināt no

atbildības uz 516. panta pamata, ja izpaustais apstāklis:
1) attiecas uz ārzemes valsts galvu vai ārvalsts priekšstāvi Latvijā;
2) attiecas uz tās personas privāto vai ģimenes dzīvi, kurai neslava

celta, un ja pie tam ļzpaudums izdarīts izplatītos vai atklāti izliktos ie-

spieduma darbā, rakstā, notēlojumā vai atklāti turētā runā.

516. panta otrā punkta nosacījums bez tam nav attiecināms uz ga-

dījumiem, kad izpaudums izdarīts izplatītos vai atklāti izliktos iespieduma

darbā, rakstā vai notēlojumā vai atklātā runā.

518. (539.) Notiesājot par neslavas celšanu, tiesa var uz aizskārtā

lūgumu spriedumu izsludināt.

519. (540.) Kas izpaudis apzināti nepatiesu apstākli, kurš satricina

uzticību personas rūpnieciskai, tirdznieciskai vai vispār profesionālai dar-

bībai, kā ari sabiedrības vai iestādes rūpnieciskai vai tirdznieciskai dar-

bībai vai personas spējām izpildīt amata vai nodarbības pienākumus,

sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja izpaudums izdarīts izplatītos vai atklāti izliktos iespaidumu darbā,

rakstā vai notēlojumā, vai atklāti turētā runā vai ja tas izdarīts ar nolūku

sagādāt mantisku zaudējumu vai iegūt mantisku labumu, tad vainīgais
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

Bet ja šā panta pirmā daļā minētā nepatiesā apstākļa izpaudums iz-

darīts izplatītos vai atklāti izliktos sprieduma darbā, rakstā vai notēlojumā
vai atklāti turētā runā aiz neuzmanības, tad vainīgais sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai ar

naudas sodu, ne augstāku oar simts latiem. "

Trīsdesmit otrā nodaļa.

Sveša noslēpuma izpaušana.

520. (541., 543.—546.) Kam pēc sava amata, nodarbošanās vai no-

darbības veida jāglabā slepenībā viņam uzticētās vai viņam zināmas kļu-

vušas ziņas un kas bez ievērību pelnoša iemesla tīši tās izpaudis, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu. ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja tāds izpaudums izdarīts ar nolūku sagādāt mantiskus zaudēju-

mus vai gūt mantisku labumu vai celt neslavu personai, uz kuru izpaustās

ziņas attiecas, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma.

521. (542.) Kas patvaļīgi attaisījis vai paturējis apzināti cita vē-

stuli, depešu vai citu kādu papiru vai sūtījumu, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku Dar vienu mēnesi, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ja vainīgais izpaudis viņa attaisīto vai paturēto papiru saturu vai

sūtījumā esošās ziņas, kuras var sagādāt mantisku zaudējumu vai celt ne-

slavu personai, uz kuru tās attiecas, vai izpaudis tās ar nolūku gūt man-

tisku labumu, tad viņš sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti.

latiem.
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Trīsdesmit trešā nodaļa.

Mantas, satiksmes ceļu, brīdinājuma zīmju, robežzīmju un citu tamlīdzīgu

zīmju vai priekšmetu bojāšanu.

522. (547.) Kas ar nolūku nodarīt mantas valdītājam kaitējumu tīši

bojājis svešu mantu vai tīši izņēmis to no cita likumīgas valdīšanas,
sodāms,

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Bet ja nodarītais kaitējums mazsvarīgs, tad vainīgais sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par div desmit pieci latiem.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tiem pašiem pamatiem sodāms, kas

bojājis uz svešas zemes augošu koku, to iekapājot, noplēšot tam mizu, vai

citādā kārtā.

523. (543.) Kas pielužņojis upi, kanālu, avotu vai aku, iemetot ta-

jos vielas, no kurām ūdens nevar bojāties, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieciem la-

tiem.

524. (549.) Kas:
1) tīši bojājis vispārlietojamu sauszemes vai ūdens satiksmes ceju

ierīkojumu vai priekšmetu;
2) tīši bojājis vai pārvietojis robežas vai mērniecības zīmi, pietei-

kuma vai izlūkojuma zīmi, vai zīmi, kas uzstādīta izdarot valdības pašas
vai valdības atļautus izaudzījumus satiksmes ceļu ierīkošanai vai kas

nostādīta valsts izdarāmam apvidus izmērījumam,
sodams:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja šis bojājums mazvērtīgs, tad vainīgais sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par divdesmit pieciem la-

tiem.

525. (551. un 554.) Kas bojājis:
1) priekšmetus ar vēsturisku, zinātnisku, vai māksliniecisku nozīmi;

2) kapu vai kapa pieminekli:
3) valsts aizsardzībai taisītu ierīkojumu;
4) valsts, valsts autonomas iestādes vai pašvaldības orgāna ierīko-

jumu vai noliktavu;

5) brīdinājuma zīmi vai aizsardzības ietaisi personu drošības vai

dzenamo aparātu (motoru) aizsardzībai;
6) neapdzīvotu ēku vai kuģi;

7) svešus lopus vai zivis svešos ūdeoos, sevišķi iznīcinošā kārtā,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

Ar to pašu sodu sodāms, kas pārvietojis brīdinājuma zīmi vai aiz-

sardzības ietaisi, caur ko citu personu dzīvībai vai veselībai draudējušas
briesmas.

526. (552.) Kas bojājis:
1) svešu dokumentu, kurš varējis noderēt par tiesības vai pienāku-

ma nodibināšanas, pārgrozīšanas vai izbeigšanas apliecinājumu;
2) dokumentu, kurš pieder pie valsts vai valsts autonomu iestāžu

vai pašvaldības orgānu lietām,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā vai ar ieslodzījumu īslaika

cietumā.
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Ja ša panta pirmā dala minētie tīši izdarītie nodarījumi mazsva-

rīgi, tad vainīgais sodāms:

ar arestu.

527. (555.) Kas bojājis:
1) svešu apdzīvojamu čku vai kuģi vai tādu neapdzīvojamu ēku,

kuģi vai citu kādu telpu, kuros tajā laikā, vainīgam io zinot, atradies cil-

vēks, kura dzīvību tāas bojājums apdraudējis:
2) svešu ugunsdzēšamo vai glābšanas ierīci, ar nolūku traucēt

ugunsgrēka dzēšanu vai bojā ejoša glābšanu;
3) svešu ierīci vai ietaisi,, kas apzināti noder fabrikas, celtniecības

vai zemes darbos nodarbināto strādnieku personiskās drošības aizsardzībai,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

Mēģinājums sodāms.

528. (556.) Kas bojājis vispārējā lietošanā esošu vai valdības tele-

grāfu, telefonu vai radio, ja šis bojājums apturējis viņu darbību, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja šāds telegrāfa, telefona vai radio bojājums izdarīts ar nolūku ap-

turēt valdības ziņojuma nosūtīšanu, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

529. (557.) Kas bojājis vispārējā lietošanā esošus ūdensceļu, slū-

žas, ūdens nolaistuvi, dambi, tiltu vai citu kādu ierīkojumu satiksmei, ku-

ģošanai vai plūdu novēršanai, ja šāda bojājuma dēl radušies plūdi vai ap-

turēta satiksme, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja ar tādu bojājumu apdraudēta cilvēka dzīvība, tad vainīgais so-

dāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

530. (558.; Kas izdarījis bojājumu, kurš traucējis dzelzceļa kustī-

bas, ūdensceļa vai gaiskuģniecības drošību:

1) dzelzceļa līnijai vai dzelzceļa ripojošam sastāvam;

2) tvaikonim, jūras kuģim, vai vispārējā lietošanā esošai paškustīgai

mašinai;
3) brīdinājuma zīmei, kura nostādīta dzelzceļa kustības, kuģošanas

vai gaiskuģniecības drošībai,

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma vai ar ieslodzījumu īslaika cie-

tumā.

Bez tam tiesa var: 1) atņemt vainīgam tiesību kaipot dzelzceļa,

ūdensceļa vai gaisa satiksmes dienestā, uz tvaikoņa, jūras kuģa vai uz

vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašinas, kā ari būt par būvētāju vai

darbu uzņēmēju dzelzceļu, tvaikoņu, jūras kuģu vai paškustīgu mašinu

būvdarbos uz laiku no viena gada līdz piec i c n. '<adiem ur, 2) iz-

sludināt spriedumu.
Ja šāda bojājuma dēl notikusi dzelzceļa vilciena, tvaikoņa, jūras ku-

ģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašīnas katastrofa, tad vai-

nīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku nt ilgāku par asto-

ņi c m gadiem.

Bet ja šāds bojājums izdarīts ar nolūku radīt d/"lzceja vilcieni, tvai-

koņa, jūras kuģa vai vispārējā lietošanā esošās paškustīgas mašinas kata-

strofu, tad vainīgais sodāms:
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šā panta p i rm ā daļā norādītos gadījumos —

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par des-

mit gadiem;
šā panta otrā daļā norādītā gadījumā —

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūi.u vai uz laiku, ne

mazāku par desmit gadiem.

531. (559.) Ar 530. pantā noteiktien: sodiem un itf: tajā norādītiem

pamatiem sodāms:

1) kas traucējis dzelzceļa kustības vai citas satiksmes drošību, ne-

pareizi dodams tādas kustības vai satiksmes drošībai lietojamu zīmi;
2) dzelzceļa, ūdensceļa, gaiskuģniecības, tvaikoņa vai jūras kuģa

vai pispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašinas dienestā stāvošais, kas

traucējis dzelzceļa kustības vai citas satiksmes drošību
— neizpildīdams

likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus, kuri izdoti tādas kustības vai

satiksmes drošībai.

532. (5bU.) Dzelzceļa, tvaikoņa, jūras kuģa vai vispārējā lietošanā

esošas paškustīgas mašinas būvētājs, dzelzceļa valdes vai pārvaldes lo-

ceklis vai cits kāds dzelzceļa vai viņa ripojoša sastāva, tvaikoņa, jūras
kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašinas būves, izlaboša-

nas vai eksploatacijas pārzinātājs vai rīkotājs vai tādu būvju, izlabošanas

vai eksploatacijas uzraudzītājs, kas lietojuši vai pielaiduši lietot apzināti
nederīgu materiālu vai materiālu nepietiekošā daudzumā, vai apzināti nav

.zpildījuši vai pielaiduši neizpildīt techniskos noteikumus, vai nav spēruši

solus, kādi nepieciešami dzelzceļa vai viņa ripojošā sastāva, tvaikoņa, jū-

ras kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašinas uzturēšanai

kustībai drošā stāvoklī, ja šis nodarījums traucējis dzelzceļa kustības, ku-

ģošanas vai kuģniecības drošību, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā vai ar ieslodzījumu īslaika cie-

tumā.

Ja šāda nozieguma dēl notikusi dzelzceļa vilciena, tvaikoņa, juras

kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašinas katastrofa, tad

vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem, vai ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tā paša pamata sodāms dzelzceļa bū-

ves vai dzelzceļa ripojošā sastāva, tvaikoņa, jūras kuģa vai vispārējā lie-

tošanā esošās paškustīgas mašinas pieņēmējs, kas pieņēmis tos par de-

rīgiem apzināti tādā neapmierinošā stāvoklī, kurš bijis bīstams dzelzceļa
kustībai, kuģošanai vai gaiskuģniecībai.

Bez tam tiesa var: 1) atņemt vainīgam tiesību kalpot dzelzceļa,

ūdensceļa, tvaikoņa, jūras kuģa vai paškustīgas mašinas dienestā, kā ari

būt par dzelzceļa būvju, tvaikoņu, jūras kuģu vai paškustīgu mašinu bū-

vētāju vai pieņēmēju uz laiku no viena līdz pieciem gadiem, un 2)

spriedumu izsludināt.

533. (561.) Teclmiķis vai darbu lieluzņēmējs, kas lietojis nederīgu
materiālu vai materiālu nepietiekošā daudzumā vai, izdarot ēkas vai citus

celtniecības darbus, nav izpildījis techniskos noteikumus, ja šāda noda-

rījuma dēļ ēka, celtne vai daļa no tām sagāzušās, sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bez tam tiesa var: 1) atņemt vainīgam tiesību izdarīt celtniecības

darbus vai tos uzņemt vairumā uz laiku no viena gada līdz pieciem

gadiem, un 2) spriedumu izsludināt.
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534. (562.) Kas bojājis svešu mantu aizdedzinot, spridzinot vai
nogremdējot, sodajns:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja šādā kārtā bojāti svešs mežs, dārzs, lauksaimniecības sējumi,
kudrājs, koku, malkas, preču, lauksaimniecības ražojumu, oārtikas krā-

jumu, sprāgstošu vai viegli aizdegošos vielu vai spridzekļu noliktava,
neapdzīvojama eka, kuģis, vai vispārējā lietošanā esoša paškustīga mā-

siņa, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Bet ja no šada bojājuma, pec priekšmetu rakstura un stāvokļa vai

pec nodarījuma izdarīšanas apstākļiem, apzināti draudējušas briesmas, ka

ugunsgrēks, sprādziens vai nogremdēšana varētu izplatīties uz 535. pantā

minētām ēkām, kuģiem vai vispārējā lietošana esošām pr škustīgām mā-

siņām, telpām vai vietām, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
Šā panta trešā daļā norādītā gadījumā vainīgais sodāms ar iajā

noteikto sodu, kaut ari bojātie priekšmeti būtu viņa paša īpašums.
Mēģinājums sodāms.

535. (563.) Kas bojājis, aizdedzinot, spridzinot vai nogremdējot:
1) valsts vai valsts autonomas iestādes vai pašvaldības orgāna tel-

pas, publiskas bibliotēkas, publiska muzeja telpas vai citu valsts vai paš-
valdības zinātnes un māksla" priekšmetu glabātuvi;

2) baznīcu vai lūgšanas namu:

3) apdzīvojamu ēku, kuģi, vai tādu neapdzīvojamu ēku, kuģi, paš-
kustīgu mašīnu, telpu vai citu kādu vietu, kur tajā laikā, vainīgam to zinot,
atradies cilvēks, kura dzīvība tikusi apdraudēta,

sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz noteiktu laiku.

Ja šāds bojājums izdarīts pēc vairāku personu vienošanās un tur-

klāt dažādās pilsētas vai ciema vktās vienā laikā, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas detumā uz visu mūžu. '

536. (564.) Kas sagatavojies izdarīt vai piedalīties savienībā, kura
sastādījusies, lai izdarītu:

1) dzelzceļa, viņa ripojošā sastāva vai dzelzceļa kustības drošībai

noteiktas zīmes bojājumu, ar nolūku radīt dzelzceļa vilciena katastrofu;

2) tvaikoņa, jūras kuģa, vispārējā lietošanā esošas paškustīgas ma-

šinas vai cita kāda šā panta pirmā punktā neminēta pārvietošanas veida

drošībai noteiktas zīmes bojājumu, ar nolūku radīt tvaikoņa, jūras kuģa

vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašinas k?*astrofr;

• 3) 535. pantā paredzētu bojājumu,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

537. (565.) Kas aiz neuzmanības bojājis:
1) vispārējā vai valdības lietošanā esošu telegrāfu, telefonu vai ra-

dio, ja šis bojājums apturējis viņu darbību;

2) 529. pantā minētu priekšmetu, ja šis bojājums radījis plūdus vai

satiksmes apturējumu,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

538. (566.) Kas aiz neuzmanības izdarījis bojājumu, kurš traucējis

dzelzceļa kustības vai cita satiksmes veida drošību:
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1) dzelzsceļa linijai vai dzelzsceļa ripojošam sastāvam;
2) tvaikonim, jūras kuģim vai vispārējā lietošanā esošai paškustīgai

mašīnai;

3) brīdinājuma zīmei, krra nostādīta dzelzsceļa kustības vai cita

pārvietošanas veida drošībai,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par piec< simti
latiem.

Ja no šāda bojājuma notikusi dzelzsceļa vilciena, tvaikoņa, jūras
kuģa vai paškustīgas mašinas katastrofa, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bez tam tiesa var atvemt vainīgam tiesību kalpot dzelzsceļa, ūdens-
ceļa vai gaiskuģniecības dienestā vai uz tvaikoņa vai jūras kuģa, vai uz

paškustīgas mašinas uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.
539. (567.) Ar 538. pantā noteiktiem sodiem un uz tajā norādītiem

pamatiem sodāms:

1) kas traucējis dzelzsceļa kustības vai cita kāda satiksmes veida

drošību, aiz neuzmanības nepareizi dodams dzelzceļa kustības vai cita

satiksmes veida drošībai lietojamu zīmi;

2) dzelzsceļa, ūdensceļa, gaiskuģniecības, tvaikoņa, jūras kuģa vai

vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašinas dienestā stāvošais, kas

traucējis dzelzceļa kustības vai cita satiksmes veida drošību, aiz neuzma-

nības neizpildīdams likuma vai saistoša noteikuma nosacījumus, kuri iz-

doti kustības vai satiksmes drošībai;
3) 532. pantā norādīta persona, kas aiz neuzmanības lietojusi vai

pielaidusi lietot nederīgu materiālu vai materiālu nepietiekošā daudzumā,

izdarot dzelzceļa vai viņa ripojošā sastāva, tvaikoņa, jūras kuģa vai vis-

pārējā lietošanā esošas paškustīgas mašinas būvi, izlabojumu vai eksploa-

taciju, vai uzraugot tādu būvi, izlabojumu vai eksploataciju, vai nav izpil-
dījusi vai pielaidusi neizpildīt techniskos noteikumus, vai nav spērusi so-

lus, kuri nepieciešami dzelzsceļa vai viņa ripojošā sastāva, tvaikoņa, jūras

kuģa vai vispārējā lietošanā esošas paškustīgas mašinas uzturēšanai kustī-

bai drošā stāvoklī vai aiz neuzmanības pieņēmusi dzelzceļa būvi vai

dzelzsceļa ripojošo sastāvu, tvaikoni, jūras kuģi vai vispārējā lietošanā

esošo paškustīgu mašinu neapmierinošā stāvoklī, ja ar to traucēta dzelzs-

ceļa kustība vai cita satiksmes veida drošība.

540. (568.) Kas aiz neuzmanības bojājis 534. panta otrā daļā un

535. pantā minētu priekšmetu aizdedzinot, spridzinot vai nogremdējot, ja
par noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz uzmanības ievērošanu pie apieša-

nās ar uguni vai spridzināmām vielām nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

541. (569.) 537.—540. pantos paredzētie neuzmanības nodarījumi

nav uzskatāmi par noziedzīgiem, ja vainīgais pats novērsis vai uz viņa

norādījumu novērstas ar viņa nodarījumu sagādātās, šajos pantos norādī-

tās briesmas, vai uguns, sprādiena vai nogremdēšanas darbība izbeigta

pašā sākumā.

542. (570.) Kas nav paziņojis vai ir paziņojis nelaika dzelzsceļa

sargam vai citam kādam sauszemes vai ūdens vai gaisa satiksmes ceļu

drošības uzraudzītājam par vainīgā nejauši izdarītu satiksmes ceļa vai

satiksmes līdzekļu bojājumu, kurš apdraud kustību, vai brīdinājuma zīmes

bojājumu, sodāms:

ar arestu uz Jaiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.
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Trīsdesmit ceturtā nodaļa.

Svešas mantas piesavināšanās un uzticības nelietīga lietošana.

543. (572.) Kas piesavinājies viņa atrastu vai pie viņa aizmirsta

vai caur gadījumu pie vina nokļuvušu mantu, par kuru nav zināms, kam
ta pieder, sodāms;

ar arestu uz laiku, ne ilgāku nar trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku Dar trīs simti latiem.

Ja zaudējums mazsvarīgs, vainīgais atsvabināms no soda.
544. (573.) Kas piesavinājies vai slēpis vina atrastu, pie vina aiz-

mirstu, caur gadījumu pie viga nokļuvušu vai viņam aiz kļūdas nodotu
svešu mantu, kuras saimnieks piesavināšanās vai slēpšanas laikā vainīgam

oijis zināms,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laika, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Ja nodarītais zaudējums mazsvarīgs vai ja vainīgais līdz kriminal-

vajāšanas uzsākšanai pret viņu apmierinājis cietušo vai ja viņš izdarījis
nodarījumu aiz galēja trūkuma, tad vainīgais sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar

naudas sodu, ne augstāku par trīs simti latiem.

545. (574.) Kas piesavinājies viņam uzticētu svešu kustamu

mantu, sodāms:

,ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā.
Ja' nodarītais zaudējums mazsvarīgs, vai ja vainīgais līdz kriminal-

vajāšanas uzsākšanai pret viņu apmierinājis cietušo vai ja vainīgais izda-

rījis noziegumu aiz galēja trūkuma, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, m 1ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Ar tiem pašiem sodiem sodāms, kas piesavinājies vai slēpis 526.

pantā norādītos dokumentus.

546. (577. un 578.) Kam pēc pilnvaras vai cita kāda likumiska piln-
varojuma vai ari pēc dienesta stāvokļa jāgādā par svešu mantu vai svešām

mantiskām interesēm un kas izlietojis savu pilnvarojumu vai dienesta

stāvokli apzināti par kaiti viņam uzticētai mantai vai mantiskām intere-

sēm, ja no šādas nelietīgas izlietošanas radies kaitējums, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā.

Ar to pašu sodu sodāms svešu lietu bezuzdevutna lietvedis, kas izlie-

tojis savu stāvokli apzināti par kaiti pārzināmai mantai vai mantiskām

interesēm, ja no šādas nelietīgas izlietošanas radies kaitējums.
Bet ja no šajā pantā paredzētā nodarījuma zaudējuma prāvuma dēl

cēlies svarīgs kaitējums, vai visas iestādes vai organizācijas satricinājums,
vai viņu darbības panīkšana, vai ari daudzu personu izputējums, tad vai-

nīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
Bet ja nodarītais kaitējums mazsvarīgs, vai vainīgais līdz kriminal-

vajāšanas uzsākšanai pret viņu apmierinājis cietušo, vai ja nodarīto viņš

izdarījis aiz galēja trūkuma, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

547. Kas, izlietodams savu dienesta stāvokli, nelikumīgi ieguvis sev

vai sagādājis citai personai mantisku labumu, ja par to nav jāsoda ar bar-

gāku sodu, sodāms:
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ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ar to pašu sodu un uz tā paša pamata sodāms, kas nelikumīgi iegu-
vis sev vai sagādājis citai personai mantisku labumu, izlietodams šaī no-

loka šā panta pirmā daļā minētās dienestpersonas nelikumīgo rīcību.

Trīsdesmit piektā nodaļa.

Zagšana, laupīšana un izspiešana.

548. (581.) Kas slepeni vai atklāti paņēmis svešu kustamu mantu

ar nolūku paturēt to nelikumīgi savā vai citas personas labā, par šo zā-

dzību sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

Ja nodarītais zaudējums mazsvarīgs vai vainīgais līdz kriminalva-
jāšanas uzsākšanai pret vinu apmierinājis cietušo, vai zādzība izdarīta aiz

galēja trūkuma, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Mēģinājums sodāms.

549. (581. p. 2. d., 582., 583., 584. p. 1. _pk., 586.-588.) Kas zadzis:

1) no apdzīvotas ēkas, kuģa vai no tādas neapdzīvotas telpas, kur

tajā laikā apzināti atradies cilvēks, vai no apdzīvotas ēkas iežogota pa-

galma, ja vainīgam apzināti bijis klāt ierocis vai rīks uzbrukšanai vai

aizsardzībai;
2) novēršot aizsprostojumus vai atslēgas, kas kavējušas piekļūt no-

zagtai mantai;

3) ceļā;
4) nakts laikā;

5) apzināti sabiedriskas nelaimes gadījumā;
6) valsts aizsardzībai paredzētu priekšmetu;
7) Latvijā likumīgi pastāvošas ticības reliģiozi godājamu priekš-

metu;
8) aizsargpiemineklu sarakstā ievestu priekšmetu;
9) mantu no kapa, kurš atrakts vai vispār bojāts, lai no tā paņemtu

šo mantu;
10) priekšmetu, kurš cietušām apzināti bijis nepieciešams pārtikai:
11) amata veidā vai aiz paraduma piekopdams sodāmu mantkārīgu

nodarbību;
12) kopā ar vairākām personām,
sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

Uz tiesas lēmumu pēc šā panta pirmās daļas 11. punkta notie-

sāto tieši pēc ieslodzījuma izciešanas ilglaika cietumā var ievietot darba

namā uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

550. (584.
p. 2. pk., 585.) Kas zadzis:

1) banda;
2) zirgu vai citu kādu mājas liellopu, pēc sugas,

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.
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liet ja vainīgais izdarījis šā panta otrā punktā minēto nodarījumu
amata veida vai aiz paraduma, piekopdams sodāmu nelikumīgu mantkārīgu
nodarbošanās veidu, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
Uz tiesas lēmumu pēc šā panta pirmās daļas 2. punkta un otrās

daļas notiesāto tieši pēc ieslodzījuma izciešanas ilglaika cietumā var ievie-
tot darba namā uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem

551. (589.) Kas:

1) paņēmis svešu kustamu mantu ar nolūku pretlikumīgi paturēt to

savā vai citas personas labā;
2) ar nolūku gūt sev vai citam mantisku labumu tieši piespiedis at-

dot mantu vai mantiskas tiesības vai atteikties no tādām tiesībām vai

iestāties citā neizdevīgā darījumā. — nodarot miesas bojājumu vai var-

darbību, lietojot sodāmus draudus, vai novedot nesamaņas stāvoklī, par šo

laupīšanu sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

Ja šādu laupīšanu:

1) vainīgais izdarījis nodarot loti smagu vai smagu miesas bojājumu;

i) izdarījusi persona, kura apzināti turējusi sev klāt ieroci vai rīku

uzbrukšanai vai aizsardzībai;

3) izdarījušas vairākas personas;

4) vainīgais izdarījis atklātā jūrā;
5) vainīgais izdarījis amata veidā vai aiz paraduma piekopjot neli-

kumīgu mantkārīgu nodarbību,

tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz noteiktu laiku.

Bet ja ša panta pirmā dala minēta laupīšana izdarīta banda, tad

vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz laiku, ne mazāku par

astoņiem gadiem.

552. (590.) Kas ar nolūku iegūt sev vai citam mantisku labumu

kādā citādā, iepriekšējā pantā neparedzētā kārtā piespiedis atdot mantu,

atdot mantiskas tiesības vai atteikties no tādām tiesībām vai iestāties

kādā citā neizdevīgā mantas darījumā, par šo izspiešanu sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Mēģinājums sodāms.

Ja:

. 1) izspiešanu izdarījusi persona, kurai bijis klat ierocis vai rīks

uzbrukšanai vai aizsardzībai;
2) izspiešana, izdarīta kopa ar vairākām personām;
3) izspiešana izdarīta amata veidā vai aiz paraduma, piekopjot so-

dāmu mantkārīgu nodarbību,
tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
Ja ša panta pirmā dala minēta izspiešana izdarīta bandā, tad

vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietuma uz noteiktu laiku.

Uz tiesas lēmumu pēc šā panta 2. daļas 3. punkta notiesāto tieši pēc

ieslodzījuma izciešanas ilglaika vai katorgas cietumā var ievietot darba

namā uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.
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553. (615.) Kas ar nolūku iegūt sev vai citam mantisku labumu,
pamudinājis nodot mantu, vai atdot mantisku tiesību, vai atteikties no tā-

dam tiesībām, vai iestāties citā kādā neizdevīgā mantiskā darījumā, pie-

draudēdams izpaust ziņas:

1) par apstākli, kurš dara negodu cietušām vai viņa ģimenes lo-

ceklim, kaut ari mirušam;
2) par to, ka cietušais vai viņa ģimenes loceklis, kaut ari mirušais,

izdarījis nodarījumu, kurš sodāms kā smags noziegums vai noziegums:
3) par apstākli,_kurš satricina cietušā tirdzniecisko kreditu,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.

Ja tādu noziedzīgu nodarījumu:

1) izdarījis periodiska izdevuma redaktors, izdevējs vai līdzstrād-

nieks, kuri draudējuši izpaust tādas ziņas presē;
2) vainīgais izdarījis amata veidā vai aiz paraduma, piekopjot so-

dāmu mantkārīgu nodarbību:
3) vainīgais izdarījis bandā;
4) vainīgais izdarījis apzinoties, ka ziņas izdomātas,
tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma.

Mēģinājums sodāms

Trīsdesmit sestā nodaļa.

Krāpšana

554. (591.) Kas ar nolūku iegūt sev vai sagādāt citai personai man-

tisku labumu pamudinājis otru, apzināti maldinādams to ar faktu sagro-

zījumu, izdarīt savām vai citas personas interesēm neatbilstošu darbību,
vai bezdarbību, par šo krāpšanu sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem, vai ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ja nodarītais zaudējums mazsvarīgs vai vainīgais līdz kriminalva-

jāšanas iesākšanai pret viņu apmierinājis cietušo, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku oar sešiem

mēnešiem.

Mēģinājums sodāms.

555. (595., 596., 597.) Kas izdarījis krāpšanu amata veidā vai aiz

paraduma, piekopdams sodāmu mantkārīgu nodarbību, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ja Krāpšana izdarīta bandā, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.

556. (598.) Kas aizdedzinājis, uzspridzinājis vai nogremdējis ap-

drošinātu mantu, lai dabūtu apdrošinājuma sumu, ja par izdarīto bojājumu

viņš nav jāsoda ar bargāku sodu, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem.

Mēģinājums sodāms.
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Trīsdesmit septītā nodaļa.

Bankrots, augļošana un citi sodāmas netaisnprasības gadījumi mantiskos

darījumos.

557. (599.) Kuru tiesa izsludinājusi par maksātnespējīgu parād-
nieku un kas:

1) izsludinot viņu par maksātnespējīgu, ar noklusējumu vai nepa-

tiesu liecinājumu par savu mantu slēpis to mantu, lai izvairītos no parādu

samaksas;
2) ar nolūku izvairīties no_ parādu samaksas uzņēmies konkursa

masu pamazinošu saistību par parādu, kurš pilnīgi vai pa daļai izdomāts,
vai ari bez maksas nodevis citam vai pārvedis uz cita vārdu vai citādi

kā slēpis savu mantu;
3)

_

kaut ari pirms maksātnespējas izsludinājuma, bet paredzot tāda

izsludinājuma neizbēgamību drīzā laikā un pie tam ar nolūku izvairīties

no parādu samaksas, uzņēmies saistību par parādu, kurš pilnīgi vai pa

daļai izdomāts, vai bez maksas nodevis citam vai pārvedis uz cita vārdu

vai citādi kā slēpis savu manto,

sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietuma uz laiku, ne ilgāku par trim.

gadiem.

558. (600. un 601.) Kuru tirdzniecības procesa kārtībā tiesa izslu-

dinājusi par maksātnespējīgu parādnieku un kas izdarījis 557. pantā pare-

dzētos noziedzīgos nodarījumus, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.
Ja zaudējumu prāvuma dēļ valstij radies svarīgs kaitējums, vai kre-

ditiestādes lietu satricinājums vai panīkšana vai daudzu personu izpostī-

jums, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.
Ar tiem pašiem sodiem un uz tiem pašiem pamatiem sodāmi kredit-

iestādes, kooperativa, paju vai akciju sabiedrības pārzinis, vai lietu rīko-

tājs, kas izdarījis 557. pantā paredzētu noziedzīgu nodarījumu attiecībā

uz minēto iestāžu, kooperativa vai sabiedrību mantu.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību tirgoties, pārzināt vai

rīkoties šai pantā minētās iestādēs, kooperativā vai sabiedrībā uz laiku no

viena gada līdz desmit gadiem vai uz visiem laikiem.

559. (602.) Kā līdzdalībnieks 557. un 558. pantā paredzētos nozie-

dzīgos nodarījumos, ja tie notikuši, sodāms:

1) kas prasījis un saņēmis samaksu pēc saistības, kura apzināti iz-

dota minētos pantos norādītos apstākļos;
2) kas it kā par maksu, bet patiesībā bez maksas ieguvis mantu,

kura apzināti nodota minētos pantos norādītos apstākļos;
3) kas slēpis mantu vai piedalījies tās slēpšanā minētos pantos no-

rādītos apstākļos.

560. (603. un 604.) Kas vieglprātīgi vedis tirdzniecības darīšanas

vai bijis izšķērdīgs, no kam radusies viņa maksātnespēja un viņa atzīšana

lirdzniecības procesa kārtībā par neuzmanīgu maksātnespējīgo (vienkāršu
bankrotu), sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ar to pašu sodu un uz tiem pašiem pamatiem sodāms kreditiestādes,

kooperativa, paju vai akciju sabiedrības pārzinis vai lietu rīkotājs, kas
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vieglprātīgi vedis tādu iestādes, kooperativa vai sabiedrības darīšanas vai

bijis izšķērdīgs viņu darīšanās.

Bez tam tiesa var atņemt vainīgam tiesību tirgoties, pārzināt vai

rīkoties šajā pantā minētās iestādēs, kooperativā vai sabiedrībā uz laiku

ao viena gada līdz desmit gadiem.

561. (605.) Kreditiestādes, kooperativa, paju vai akciju sabiedrī-

bas pārzinis vai lietu rīkotājs, kas nav spēris likumā vai statūtos prasītos

solus uzņēmuma lietu likvidēšanai tādos apstākļos, kuros likums vai sta-

tūti noteic šādu likvidēšanu,
sodāms:

ar arestu.

Ja minētās iestādes, kooperativa vai sabiedrības lietu stāvoklis ap-

zināti bijis tāds, kurā likums vai statūti noteic paziņot par iestādes, koo-

perativa vai sabiedrības maksātnespēju, tad vainīgais par šā pienākuma
neizpildīšanu sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

562. (606.) Kam apzināti bijuši kādi iīdzekli sava kreditora ap-

mierināšanai un kas:

1) likumā noteiktos gadījumos un kārtībā nav paziņojis par tiem

tiesai vai attiecīgai varai;

2) paziņojot par tiem tiesai vai attiecīgai varai, devis nepatiesas

ziņas par kaiti kreditoriem,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par sešiem

mēnešiem.

Ar to pašu sodu sodāms: 1) kas tiesai devis nepatiesas ziņas, ka

viņš pazaudējis nesamaksātu vekseli, un 2) kas, ņemot no viņa likumā no-

teiktos gadījumos parakstu pie mantojuma apzīmogošanas un aprakstīša-

nas vai pie uzaicinājuma procesa atklāšanas, devis nepatiesas ziņas vai

apliecinājumu.

563. (607. un 607
1 .) Kas padarījis nevērtīgu, atsavinājis, apgrūti-

nājis, atdevis ķīlā, paņēmis vai slēpis savu mantu vai attiecīgā kārtā

ļaunprātīgi rīkojies ar tiesībām uz mantu, apzināti par kaiti kreditoram

vai citai personai, kuru tiesības ar šo mantu nodrošinātas, vai par kuru
tiesību attiecīgu nodrošināšanu apzināti dots pienācīgas varas rīkojums,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ar to pašu sodu sodāms, kas noslēdzis šajos apstākļos darī'umu ar

personu, kura apzināti vainīga šā panta pirmā daļā paredzēta nozie-

dzīgā nodarījumā.

564. (607 J.) Kas:

1) apzināti kaitēdams pārdevēja interesēm, atsavinājis, ieķīlājis vai

kaut kā slēpis, pirms pilnas pirkšanas sumas samaksas, uz nomaksu pirktu
kustamu mantu, kas nolemta ne patērēšanai vai tālākpārdošanai, bet lie-

tošanai;
2) atsavinājis, ieķīlājis vai kaut kā slēpis bez valdības, autonomas

valsts, pašvaldības, kreditiestāžu vai kooperativa piekrišanas ar šo iestāžu

izdotu aizdevumu iegādātus un tos nodrošinošus_ priekšmetus, kuri at-

stāti aizņēmēju lietošanā, ja šāds aizdevums visa pilnībā vel nav no-

maksāts,
sodāms:

pēc 545. panta, ka par piesavināšanos.
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Ar_ to pašu sodāms, kas no šā (564.) panta pirmās daļas
2. punkta minētam iestādēm noteiktām vajadzībām saņemto aizdevumu,
pabalstu vai atvieglinājumu izlietojis citiem mērķiem.

565. (6073

.
un 6074.) Kas:

_1) atsavinādams tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmumu nav sa-

skaņa ar noteikumiem par tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu pārie-
šanu ievietojis notāram iesniegtā sarakstā kādu atsavinātā uzņēmuma kre-

ditoru;
2) uzrādījis minētā sarakstā kādam kreditoram piederošos parāda

sumu mazāku par īsto;
3) nepareizi uzrādījis šai sarakstā kāda kreditora dzīves vietu,

ja kreditoriem no tam cēlies zaudējums,
sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Ar to pašu sodu sodāms iepriekš minētā gadījumā tirdzniecības vai

rūpniecības uzņēmuma ieguvējs, ja šā panta pirmā daļā minētie atsavi-

nātāja nodarījumi izdarīti pēc vienošanās ar viņu.

Mēģinājums sodāms.

Bet ja šaī pantā minētais nodarījums izdarīts aiz neuzmanības, tad

vainīgais sodāms.

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti

latiem.

566. (633. p. 8. pk.) Kas patvaļīgi aizvedis vai aizdzinis nogani-
jumā aizturētus lopus vai putnus, sodāms:

ar naudas sodu ne augstāku par piecdesmit latiem.

567. (608.—610.) Kas, izlietodams otras personas apzināti galēju
vajadzību ar nolūku iegūt mantisku labumu aizdevis šai personai man-

tiskas vērtības uz tādiem nosacījumiem, 'kuri pārmērīgi apgrūtina viņu,
par šo augļošanu sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bez tam tiesa var uzlikt vainīgam naudas sodu, ne augstāku par

vienu tūkstoti latiem.

Ja šādu augļošanu vainīgais piekopis amata veidā, tad viņš sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ar tiem pašiem sodiem un uz tiem pašiem pamatiem sodāms, kas

ieguvis un uzrādījis piedzīšanai apzināti augļošanas saistību vai saņēmis
pec tās apzināti augļošanas maksājumu.

Ja augļošanu izdarījis aizdevu kases turētājs vai viņa kalpotājs, tad

tiesa var atņemt vainīgam uz visiem laikiem tiesību turēt aizdevu kasi

vai būt viņā par kalpotāju.

Augļošanas saistība atzīstama par spēkā neesošu, bet aizdevējs ne-

zaudš tiesību saņemt atpakaļ patiesi aizdoto, atskaitot saņemtos maksā-

jumus.

568. (611.) Kas:

1) pamudinājis personu, kura apzināti nav spējīga saprast izdarītā

darījuma vai rīcības raksturu un nozīmi vai vadīt savu darbību vai kura

nav sasniegusi pilsonisku pilngadību, iestāties neizdevīgā mantiskā darī-

jumā vai uz citu viņai neizdevīgu mantisku rīcību, izmantodams viņas ne-

zināšanu vai piedzīvojumu trūkumu;

2) uzrādījis piedzīšanai dokumentu viņa pilnas sumas vai kādas

daļas apmērā, ja piedzenamais parāds apzināti dzēsts,

ja šie nodarījumi izdarīti ar nolūku sagādāt sev vai citam mantisku

labumu, sodāms ■
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ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne ilgāku par trim

gadiem, vai ar ieslodzījmu īslaika cietumā.

Mēģinājums izdarīt šā panta pirmā punktā paredzēto noziegumi
sodāms.

569. (612.) Kas pamudinājis aklu parakstīt apzināti parakstītāja

gribai neatbilstošu dokumentu, it kā viņa gribai atbilstošu, par kaiti pa-

rakstītāja vai citas personas mantai vai mantiskām interesēm, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Ar to pašu sodu un uz tā paša pamata sodāms, kas lietojis apzināti
tādu dokumentu.

570. (616. un 618.) Kas ieguvis, pieņēmis glabāšanai, lietošanai, vai

slēpšanai, vai ķīlā, vai tālākdošanai, vai devis tālāk svešu mantu, apzināti

iegūtu noziedzīgā ceļā, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika vai īslaika cietumā.

Mazsvarīgos gadījumos — ar arestu vai ar naudas sodu, ne

augstāku par pieci simti latiem.

Bet ja šā panta pirmā daļā norādītais nodarījums izdarīts attie-

cībā uz zirgu vai citu mājas liellopu, pēc sugas, kurš apzināti iegūts no-

ziedzīgā ceļā, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā uz laiku, ne mazāku par trim

gadiem.

ja šā panta otrā daļā minētais nodarījums piekopts amata veidā,
vai izdarīts aiz paraduma piekopjot sodāmu mantkārīgu nodarbību, tad

vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par asto-

ņiem gadiem.

Bez tam, ja vainīgais ir tirgotājs vai rūpnieks, tiesa var atņemt

viņam tiesību nodarboties savā arodā uz laiku, no viena gada līdz p i c -

ci c m gadiem.

571. (617.) Tirgotājs, kas ieguvis, pieņēmis lietošanai vai glabā-

šanai, vai ķīlā, vai tālāk došanai, vai devis tālāk svešu mantu, kura iegūta

noziedzīgā ceļā, nezinādams to, bet bez pienācīgas vērības, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja vainīgais bijis privātas stipru dzērienu pārdotavas tirgotājs, tad

bez soda viņam vēl atņemama atļauja pārdot šos dzērienus.

Trīsdesmit astotā nodaļa.

Noziedzīgi nodarījumi pret autora tiesībām un izgudrojumu privilēģijām.

572. (620. Kas tīši pārkāpis svešas autora tiesības, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu. ne augstāku par pieci simti

latiem.

Ja šo tiesību pārkāpšana izdarīta patvaļīgi izdodot vai pavairojot

ražojumu ar nolūku to izdot, tad vainīgais sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietumā.

Bet ja vainīgais patvaļīgi izdevis cita ražojumu savā vārdā, tad

viņš sodāms:

ar ieslodzījumu īslaika cietuma uz laiku, ne mazāku par trim

mēnešiem.
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573. (621.) Kas patvaļīgi lietojis noteiktā kārtībā izdotu svešu iz-
gudrojuma privilēģiju vai svešu tiesību reproducēt noteiktā kārtībā pie-
teiktu fabrikas vai amatniecības modeli vai zīmējumu, sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti
latiem.

574. (622.) Tirgotājs, kas glabājis pārdošanai vai ievedis no ārze-

mēm pārdošanai vai padevis priekšmetu, kurš apzināti izgatavots, pār-
kāpjot autora tiesības vai izgudrojuma privilēģiju, sodāms:

ar -restu vai ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti
latiem.

Trīsdesmit devītā nodaļa

Svešas mantas patvaļīga lietošana.

575. (623). Kas patvaļīgi medījis, ķēris zivis vai kaut ko citu uz

svešas zemes, svešā mežā vai svešos ūdeņos, sodāms:
ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

Ar to pašu sodu sodāms:

1) kas kaut kādā kārtā izdzinis zvērus vai putnus no svešas zemes,

2) kas ar šauteni vai kaut kādiem medījuma ķeramiem rīkiem at-

radies svešā zemes vai meža īpašumā ārpus ceļa. ,
Ja vainīgais patvaļīgi medījis vai ķēris apžogotā zvēru, putnu vai

zivju audzētava, zvērnīcā vai parkā, tad viņš sodāms:

kā par zādzību.

576. (624., 627., 631.) Kas patvaļīgi cirtis svešu mežu, sodāms:

kā par zādzību.

Patvaļīgi nocirstie koki atņemami un- atdodami meža īpašniekam vai

ari piedzenama par labu meža īpašniekam šo koku vērtība, kuru aprēķina
pēc noteiktas takses, pie kam, ja dala koku atdota meža īpašniekam, tad

viņu vērtība pēc takses cenām ieskaitāma kopējā atlīdzības sumā.

Šajā (576) pantā paredzētā patvaļīga sveša meža ciršana mazsva-

rīgos gadījumos nav sodāma, ja tā izdarīta, lai apmierinātu tikai ceļā
radušos vajadzību pēc meža materiāliem..

577. (625.) Ar 576. pantā noliktiem sodiem un uz tajā norādītiem

pamatiem sodāms:

1) kas patvaļīgi sagatavojis koka izstrādājumu svešā mežā;
2) kas patvaļīgi iztīrījis svešu meža zemi, meža audzēšanai noda-

lītu zemes gabalu vai kokiem apstādītu vai apsētu vietu;
3) kas patvaļīgi nocirtis vai sagatavojis koka izstrādājumus tikai

tad, ja šis cirtuma vai sagatavojuma vairākums pārsniedz desmito

dalu no atvērtā daudzuma;
4) kas patvaļīgi cirtis apzināti citādas sugas vai citāda labuma ko-

kus, nekā bijis atvēlēts;
5) kas cirtis kokus vai sagatavojis koka izstrādājumus apzināti ne

tajā gabalā, kurš priekš tam ierādīts.

578. (628. p. 2. pk.) Kas patvaļīgi paņēmis ciršanai atvēlētus

valsts kokus, iekam dabūta atļauja tādai ņemšanai, sodāms:

ar naudas sodu patvaļīgi naņemtā meža materiāla vērtības ap-

mērā, kuru nosaka pēc takses; gadījumā, ja visu patvaļīgi pa-

ņemtā meža materiāla vairumu nav iespējams noteikt, tad no

vainīgā piedzenama pēc takses visa nocirstā vai izstrādāšanai

saņemtā meža vērtība.
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579. (630.) Kas bez ievērību pelnoša iemesla atradies svešā meža

ārpus braucamā ceļa ar koku cērtamiem rīkiem vai ar pajūgu koku pār-

vešanai, sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

580. (633.) Kas:

1) patvaļīgi lasījis sveša zeme savvaļa augošas ogas, augļus, sē-

nes vai vācis meža pakaišus vai kaut kādus citus priekšmetus, kuri var

sagādāt zemes īpašniekam labumu;

2) uz s/ešas zemes patvaļīgi uzvedis akmeņus, gružus, sprāgušus

kustoņus vai netīrumus;
3) patvaļīgi gājis vai braucis pa svešu zemi, ja iešana vai braukšana

Ļ-a to apzināti aizliegta;

4) patvaļīgi uz svešas zemes ganījis, dzinis pa to vai caurlaidis tai

lopus vai putnus;
5) patvaļīgi plūcis vai lasījis svešā dārzā, sakņu dārzā, laukā vai

apsētā pļavā nelielā daudzumā dārza puķes, augļus, sakņaugus vai citus

kādus sējumus vai stādījumus viņu tūlītējai patērēšanai, kaut ari ne pašā

šā pārkāpuma izdarīšanas vietā;
6) patvaļīgi lietojis uz svešas zemes kā grāvjus un citas ūdens no-

vadīšanas ierīces, kuras ierīkotas nosusināšanas, apūdeņošanas vai ap-

pludināšanas nolūkos, tā ari tiem nodalīto zemi vai tajos esošo Tīdeni,
sodāms:

ar naudas sodu ne augstāku par piecdesmit latiem.

581. (635.) Kas nodarbojas ar svešas kustamas mantas pieņem-
šanu ķīlā vai glabāšanā, vai viņa kalpotājs, kurš tādu mantu patvaļīgi

lietojis, par kaiti mantas saimniekam, vai atdevis to citam lietot, sodāms:

ar arestu.

Pielikums pie 13. p

Noteikumi par katorgas cietuma notiesāto turēšanu važās.

Turot važās uz ieslodzījumu katorgas cietumā notiesātos, jāievēro

sekoši noteikumi:

1. Važas izgatavojamas pēc galvenās cietumu valdes apstiprinā-
tiem paraugiem.

2. Važas ir kāju un roku važas; kāju važu svars nedrīkst būt

lielāks par 2 kilogramiem, bet roku — par 650 gramiem.
3. Zem kāju vāžu stīpām apģērbjami kāju aizsargi. Roku važu

aproces apšuvamas ar ādu.

4. Roku un kāju važas var uzlikt vienā un taī pašā laikā tikai

tiem, kas notiesāti uz ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu. No-

tiesātiem uz ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku uzliekamas

tikai kāju važas.

5. Važas notiesātiem noņemamas:

1) kad pagājis tiesas spriedumā noteiktais laiks par turēšanu

važās — ar cietuma priekšnieka varu;

2) par nevainojamu uzvešanos, ievērojot notiesātā dsitu cerību

uz izlabošanos, ja pagājušas vismaz
2/s tiesas spriedumā

noteiktā laika par turēšanu važās, — uz cietuma priekšnieka

nolēmumu, kuru apstiprinājusi galvenā cietumu valde ar vie-

tējās apgabaltiesas prokurora piekrišanu;
3) ievērojot notiesātā ar ārsta pārbaudīšanas aktu apstiprinātu

slimīgu stāvokli (6. p.) — uz galvenās cietumu valdes rī-

kojumu.
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6. Ja notiesātais ir slimīgā stāvoklī un vina turēšana važās ir

ācimredzami bīstama vioa veselībai, notiesātā veselība jāpārbauda cie-

tuma ārstam cietuma priekšnieka un prokuratūras amatpersonas klāt-

būtnē.

Veselības pārbaudīšanas protokolu ar visu minēto personu pa-

rakstiem cietuma priekšnieks iesniedz galvena! cietumu valdei, no kuras
atkarājās jautājuma galīga izšķiršana par važu noņemšanu.

7. Ja notiesātā veselība, kuiš atsvabināts no važām pirms termiņa

saskaņā ar šo noteikumu 5. p. 3. pk., uzlabojas, viņam uzliekamas va-

žas no jauna tādā pat kārtībā, kādā tās noņemamas.

8. Ja notiesātā uzvešanās, kurš atsvabināts no važām pirms ter-

miņa saskaņā ar šo noteikumu 5. p. 2. pk., izrādās vainojama, viņam uz-

liekamas važas no jauna uz cietuma priekšnieka nolēmumu, kuru ap-

stiprina galvenā cietumu valde.

9. Važas turamie notiesātie ievietojami atsevišķi no pārējiem ieslo-

dzītiem.

10. Važu uzlikšana ieslodzītiem administrativā kārtībā disciplinār-
soda veidā un bēgšanas gadījumu novēršanai paredzēta īpašos noteikumos.

Pielikums pi e 17. p.

1. Notiesātā veselības pārbaudīšanu, ja vien ieslodzījums viņa ve-

selībai ir bīstams, izdara cietuma ārsts cietuma priekšnieka un prokura-
tūras amatpersonas klātbūtnē.

2. Veselības pārbaudīšanas protokolu ar visu minēto personu pa-

rakstiem cietuma priekšnieks iesniedz galvenai cietumu valdei, no kuras

atkarājās jautājuma galīga izšķiršana par arestētā pārvešanu no vienie-

slodzījuma kopieslodzījumā.

3. Līdz šāda iesnieguma izšķiršanai notiesātais, kura veselībai

vienieslodzījums ar minēto protokolu atzīts par bīstamu, turams kopie-

slodzījumā.

Pielikums pi e 20. p.

Noteikumi par nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu no soda.

1. Jautājuma ierosināšana par ieslodzīto nosacītu pirmstermiņa at-

svabināšanu piekrīt ieslodzījuma vietas priekšniekam, garīgas kārtas per-

sonām, ārstiem un skolotājiem, kuri stāv dienestā pie ieslodzījuma vie-

tas, prokuratūras amatpersonām, uz tieslietu ministrijas apstiprinātu sta-

tūtu pamata darbojošos ieslodzīto un no ieslodzījuma atsvabināto aiz-

gādnības biedrību priekšstāvjiem.
2. Jautājumu par ieslodzītā nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu

ieslodzījuma vietas priekšnieks cel priekšā sevišķai pie ieslodzījumu vie-

tām nodibinātai ieslodzīto atsvabināšanas komisijai. Šādas komisijas

priekšsēdētājs ir viens no vietējiem miertiesnešiem, kuru iecel attiecīga

apgabaltiesa, bet locekli: ieslodzījuma vietas priekšnieks, prokuratūras

amatpersona, advokatūras priekšstāvis, kuru izvēl zvērinātu advokātu

padome un ieslodzīto un no ieslodzījuma atsvabināto aizgādnības biedrī-

bas priekšstāvis. Lai komisijas sastāvs būtu likumīgs, vajadzīgs būt

klāt priekšsēdētājam, ieslodzījuma vietas priekšniekam un prokuratūras

amatpersonai.
3. Komisija taisa savu lēmumu, noklausījusies tās personas ziņo-

jumu, Kura ierosinājusi jautājumu par nosacīto atsvabināšanu, kā ari

ieslodzītā un citu personu paskaidrojumus un liecības, ja komisija tos

atzīst par noderīgiem jautājuma izšķiršanai. Komisijas lēmumi ar at-

svabināšanas motiviem un nosacījumiem ierakstāmi protokolā.
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4. Piešķirot nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu, ieslodzītam no-

teic djīves vietu, ja viņš pats tādu nav izvēlējies, apvidos, kuros valdība

notiesātiem nav aizliegusi uzturēties.

Sevišķi svarīgos gadījumos, komisija var dot notiesātiem atļauju
uzturēties apvidos, kuros viņiem uz Sodu 1, 32. p. pamata noliegts uztu-

rēties.

5. Par komisijas lēmumiem pārsūdzības nav pielaižamas ja pro-

kuratūras amatpersona nav mierā ar komisijas lēmumu, lēmums nāk vie-

tējā apgabaltiesā galīgai izšķiršanai rīcības sēdē. Apgabaltiesas lēmumi

nav tālāk pārsūdzami.

6. Apgabaltiesa ienākušo lietu skata cauri rīcības sēdē, iepriekš

paziņojusi par lietas caurskatīšanu tai personai, kura ierosinājusi jautā-

jumu par nosacītu atsvabināšanu un, pēc tiesas ieskata, noklasījusies

paša apsūdzētā un to personu paskaidrojumus, kuru noskaidrošana atzīta

par vajadzīgu. Ja persona, kurai paziņots par lietas caurskatīšanu, neie-

rodas, lietas izšķiršana nav apturama.

7. Lēmumu par nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas piešķiršanu
ieslodzītam izpilda ieslodzījuma vietas priekšnieks divdesmitčetru stundu

laikā. Ja lēmums taisīts pirms sodu lik. 20. p. paredzētu termiņu note-

cēšanas, tad pašā to termiņu notecēšanas dienā. Atsvabinātam paskaidro

nosacījumus, uz kuru pamata viņš atsvabināts.

8. Nosacīti pirmstermiņa atsvabināto pie pašas viņa atsvabināšanas

no apcietinājuma uz visu neizciesto soda laiku nodod vietējās ieslodzīto

un no ieslodzījuma atsvabināto aizgādnības biedrības uzraudzībā un

gādībā.
Ja tāda biedrība neatrod par iespējamu nosacīti pirmstermiņa at-

atsvabināto pieņemt savā uzraudzībā un gādībā, vai ari, ja dzīves vieta vi-

ņam noteikta apvidū, kur tādu biedrību nav, nosacīti pirmstermiņa atsva-

binātais uz visu minēto laiku nāk vietējās policijas uzraudzībā.

Tiem, kas bijuši notiesāti uz ieslodzījumu katorgas cietuma uz visu

mūžu, jāpaliek uzraudzībā un gādībā desmit gadu.

9. Kad nosacīti pirmstermiņa atsvabinātais ieradies viņam noteiktā

dzīves vietā, viņam divdesmitčetru stundu laikā jāierodas no ieslodzījuma
vietas priekšniecības norādītā policijas iestādē. Pēdējā nekavējoties pa-

ziņo par nosacīti pirmstermiņa atsvabinātā ierašanos attiecīgai iestādei

vai dienestpersonai.
10. Nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas laikā atsvabinātam nav

tiesības atstāt viņa ieņemto dzīves vietu, neizslūdzot atļauju no biedrības

vai policijas, kuras uzraudzībā un gādībā viņš stāv. Atļauju atstāt dzī-

ves vietu izdod, ja ir svarīgi iemesli, uz laiku ne ilgāku par vienu mēnesi.

Atstāt dzīves vietu uz ilgāku laiku, kā ari mainīt dzīves vietu var tikai ar

policijas atļauju.
11. Ja nosacīti pirmstermiņa atsvabinātais nosacītas atsvabināšanas

laikā izdara kādu noziedzīgu nodarījumu vai patvaļīgi atstāj ieņemto dzī-

ves vietu vai neierodas tādā vai pārkāpj nosacījumus, uz kuru pamata,
viņam piešķirta brīvība (7. p.), nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu var

atcelt.

Nosacīta pirmstermiņa atsvabināšana obligatoriski atceļama, ja no-

sacīti pirmstermiņa atsvabinātam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu pie-

spriests sods, augstāks par arestu.

12. Nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu atcel: tiesa, kura tai-

sījusi spriedumu par nosacīti atsvabinātā jauno noziedzīgo nodarījumu,
bet pārējos gadījumos vietējais miertiesnesis.



13. Lietu par nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas atcelšanu, Ja
tai par iemeslu nav jauns noziedzīgs nodarījums, pie vietējā miertiesneša
ierosina ta biedrība, kuras gādībā un uzraudzībā stāv nosacīti pirmster-
miņa atsvabinātais, vai policija, norādot uz šo noteikumu 11. p. minētiem
atcelšanas iemesliem. Par dienu, kurā skatāma cauri lieta par nosacītas
pirmstermiņa atsvabināšanas atcelšanu, tiesa paziņo nosacīti pirmstermiņa
atsvabinātam, un, ja viņš vai tā pilnvarotais ierodas tiesas sēdē, noklausās

viņu mutiskus paskaidrojumus. Izņēmumu gadījumos tiesa var atzīt no-

sacīti atsvabinātā ierašanos par obligatorisku. Tādā pat kārtā izaicinā-

mas personas, kuru liecības tiesa atzīst par noderīgām jautājuma noskai-

drošanai par nosacītas atsvabināšanas atcelšanu un tādas atcelšanas liet-

derību.

14. Ja nosacīti pirmstermiņa atsvabinātais nosacītas atsvabināšanas

laikā izdarījis jaunu noziedzīgu nodarījumu, par kuru draud sods, ne ma-

zāks par īslaika ieslodzījumu cietumā, kā drošības līdzekli pret apsūdzētā

izvairīšanos no izmeklēšanas un tiesas attiecīga tiesas vara var izvē-

lēties turēšanu apcietinājumā, neatkarīgi no kriminālprocesā norādītiem

noteikumiem.

15. Tiesas lēmums jautājumā par nosacītas pirmstermiņa atsvabi-

nāšanas atcelšanu nav pārsūdzams un nekavējoties ir izpildāms uz vis-

pārēju noteikumu pamata.
16. Taisot lēmumu par nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas at-

celšanu jauna noziedzīga nodarījuma dēl, tiesa attiecīgos gadījumos pie-
mēro noteikumus par noziedzīgu nodarījumu atkārtošanu.

Piespriežot sodu, tiesa nospriež, ka jaunais sods jāizcieš papildus

neizciestai soda daļai.

Attiecīgos gadījumos piemērojami noteikumi par sodu saskaitīšanu

(Sodu lik. 60. p.).
17. Ja nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas laika ta nav atcelta

uz šo noteikumu 11. p. pamata, no tiesas piespriestais sods atzīstams par

izciestu, skaitot no nosacītas pirmstermiņa atsvabināšanas piešķiršanas

dienas.

18. Tiem, kas nosacīti pirmstermiņa atsvabināti, pirms tie savu

sodu izcietuši, laiks, kurā ierobežota tiesība dzīves vietu izvēlēt un mainīt,

skaitāms no nosacītas atsvabināšanas dienas.



Papildinājums.

SODU LIKUMA PROJEKTA

Pirmā nodaļa.

Jauna redakcija:

9. (11.) lepriekšējā (8.) panta pirmās daļas 1. un 2. punkta, kā ari tā
paša panta otras daļas noteikumi nav piemērojami 77. līdz 81. p. p.

paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, bet ja vainīgais ir Latvijas
pavalstnieks, tad nav piemērojami ari 95. līdz 97., 99., 101. līdz

105. (1. pk.) un 107. paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem.

27. (27.) Notiesāšana uz ieslodzījumu katorgas un ilglaika cietumā, kā

ari uz ieslodzījumu īslaika cietumā, ja šinī pēdējā gadījumā izdarīti

noziegumi, kas paredzēti S. L sekošos pantos: 140. (3. d.), 141.

(1. un 2. d.), 142. (1. dj, 143., 144., 153. (L di.), 154. (1. d.),

189. (2. d. L pk.), 199. (2. d. 2. pk.), 246., 249., 261., 281. (2. d,),
295. (2. d.), 341. (2. d.), 342., 353., 354., 400., 401., 404. līdz 406.,
407. (2. d.), 409. (4. d.), 412., 413., 419., 420., 497. (1. d.), 504.

līdz 509., 545., 546. (1. d.), 547., 548. (1. d.), 549. 552. (1. d.).

553., 554. (1. d.), 555. līdz 557., 563., 564., 567. līdz 569. un 570.

(1. d. 1. pk.) ir savienota ar kara dienesta iegūtu dienesta pakāpju,

ordeņu un citu atzinības zīmju
L

goda amatu un nosaukumu un pen-

siju zaudēšanu, kā ari atstādināšanu no valsts, baznīcas un pašval-
dības amatiem.

35. (37.)

2) ja izdarīti 251. (2. pk.), 253., 325. (2. d.), 326., 327., 330. (3. pk.),
333., 378., 382., 391. (2. pk.) un 394. pantos paredzētie noziedzīgi

nodarījumi.

112. (122.)

4) izdarījusi 175. un 177. pantā paredzēto pretošanos, vai spaidus,

vai šī panta pirmos trīs punktos noradīto nodarījumu mēģināju-

mus, sodāms:

ar ieslodzījumu ilglaika cietumā.

Piezīme: levērojot to, ka Ministru Kabinets pieņēmis komisijas

projekta speciālo daļu ar jaunu numerāciju, vispārējā daļa tika

saskaņota ar minēto numerāciju.
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