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Tieslietu Ministrijas Vēstnesis
Ms 10 1924.

Latvijas valsts varas organi un viņu funkcijas

levadam

Latvijas Republikas Satversme darbojas gan vēl tikai divus gadus,

tomēr viņas dogmatiskā iztirzāšana ir jau sākusēs. Un parasti tā tas ir

visur: konstitūcijas dogmatiskā iztirzāšana sākas līdz ar viņas spēkā stā-

šanos. Vispirms šādu iztirzāšanu izsauc praktiskās dzīves vajadzības, jo

neviena konstitūcija nav un nevar tikt sastādīta tādā veidā, ka viņa biitu

katram un visiem vienādi saprotama un bez domu starpībām pielietojama.

Bet dažāda izpratne un domu starpības prasa pareizas izpratnes meklē-

šanu, atsevišķu konstitūcijas pantu noskaidrošanu, interpretēšanu. Šāda

konstitūcijas iztirzāšana notiek laiku pa laikam, tā teikt sporādiski, skato-

ties pēc konstitūcijas pielietošanas atsevišķiem gadījumiem, un šīs dar-

bības rezultāti atrodami parlamenta komisiju un biroju protokolos, žur-

nālu un avižu rakstos v. t. t. Šis darbs, ja viņš nav iespaidots no politi-

skām tendencēm, atnes zināmu labumu ari valsts tiesību zinātnei, vismaz

uzkrājot precedentu materiālu un nodibinot dažu konstitūcijas pantu iz-

tulkošanu. Bet protams, ka valststiesību zinātne nevar apmierināties ar

praktiskās dzīves vajadzību izsauktās konstitūcijas iztirzāšanas rezul-

tātiem; viņu interesē vispirms konstitūcijā ietvertie tiesiskie institūti un

konstitūcijas pamatos liktie valsts iekārtas principi, kas tiek noskaidroti

pie sistemātiskas, zinātniski-dogmatiskas konstitūcijas iztirzāšanas. Šis

darbs tiek veikts speciālos pētījumos, universitātes attiecīgos kursos,

zinātniski sastādītās valststiesību mācības grāmatās, attiecīgu zinātnisku

biedrību referātos v. t. L Lai gan šis darbs nestāda praktiskus mērķus

pirmā vietā, tomēr, protams, praktikai vajadzīgā konstitūcijas iztulko-

šana var atrast norādījumus pareizajiem jautājumu atrisinājumiem taisni

valststiesiski-zinātniskos rakstos: atsevišķi konstitūcijas panti var tikt

pareizi iztulkoti un pielietoti tikai ņemot vējā konstitūcijas loģisko uzbūvi

un pareizi saprotot viņā ietvertos valsts organizācijas principus un valsts-

tiesiskos institūtus.

Taisni šī dibināšanās uz principiem un zinātniski noskaidrotiem pa-

matjēdzieniem ir raksturīga un nepieciešama katram zinātnlski-dogma-
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tiskam darbam, lai viņš būtu liels vai mazs pēc saviem apmēriem, lai viņš

gribētu aplūkot kādas valsts satversmi visumā, vai ari kādu viņas atse-

višķu dalu. Tas ari zināmā mērā izskaidro, kāpēc mums vēl tik maz

zinātniski-dogmatisku darbu par Latvijas Republikas Satversmi. Te ne-

pietiek ar vienkāršo izskaidrojumu, ka pie mums Latvijā „zinātne vēl loti

jauna"; ari lielākās tautās, kur pie tam valststiesību zinātne ir pietiekoši

veca, pēdējā laikā gandrīz neparādās (izņemot vecāku darbu pārstrādā-

jumus) patstāvīgi kautcik ievērojami zinātniski-dogmatiski darbi. Šī pa-

rādība, šķiet, lielā mērā izskaidrojama ar to, ka valststiesību zinātne tagad

pārdzīvo krīzi, kas izpaužas zināmā „vērtību pārvērtēšanā", līdzšinējo

principu pārbaudīšanā, pamatjēdzienu revidēšanā un noskaidrošanā. Šī

krīze valststiesību zinātnē izsaukta no valsts formu ievērojamas evolū-

cijas un pašas valsts varas būtības pārveidošanās, kas konstatējama jau
19. gadu simteņa otrā pusē un kuru pēdējā gadu desmita lielie notikumi

ir gan paātrinājuši, bet nav izsaukuši. Plašumā un dziļumā ejošais demo-

kratizācijas process pēdējā pusgadusimta laikā ir pārveidojis kulturelo

valstju iekārtu tiktāl, ka par valdošo (izplatitāko) valsts tīpu ir kļuvusi

demokrātiska republika, tuvinot šim valsts tīpam pēc būtības

pat tās valstis, kur vēl formas pēc uzglabājušies daži monarchistiski insti-

tūti. „Kādas pārmaiņas ir notikušas pasaulē pēdējo simts gadu laikā!"

raksta savā jaunākajā darbā pazīstamais demokrātijas pētnieks Džems

Braiss
1

) „Gandrīz visas vecās pasaules monarchijas ir pārvērtušās par

demokrātijām... Ne mazāk ievērojama pārmaiņa ir demokrātijas vis-

pārīga atzīšana par normālo un dabīgo valdības formu. Septiņdesmit gadu

atpakaļ, kā veci ļaudis labi atceras, tuvojošās masu nākšana pie varas

tika ieskatīta no Eiropas izglītotajām šķirām kā kārtības un labklājības

apdraudēšana. Demokrātijas vārds tad modināja naidu vai bailes. Tagad

tas ir slavas vārds. Tautas vara tiek sveikta, slavēta, cildināta." Šis

demokratizācijas process ir novedis nevien pie valsts formu pārveido-

šanas, bet ari pie pašas valsts varas rakstura pārveidošanas. Sākot ar

vidus laikiem nodibinājās duālisms starp privāttiesību sistēmu no vienas

puses un valsts varu no otras puses; valsts vara tika ieskatīta kā faktiska

kundzības vara (Obrigkeitsgevalt) un kā valdnieka personīga tiesība.

„Gadu simteņiem ilgi mūsu dzīve tika pārvaldīta no priekšstata par kun-

dzību (Obrigkeit), tā tad subjektu, kuram bij tiesība pavēlēt, un tautu,

kura bij šim subjektam padota, tā tad pretim šij kundzībai atradās pa-

valstniecības stāvoklī," raksta ievērojamais Holandes (Leidenes univer-

sitātes) valststiesību profesors H. Krabbe
2). „Šo subjektu atrada iemie-

sotu vai nu kādā monarchā, vai kādā kolēģijā; valdnieka tiesība tā tad

0 James Bryce. Modern Democracies, London, 1923. Vol. I. p. 4.

-) Dr. H. Krabbe, Die Moderne Staatsidee. Haag, 1919. p. 3.
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tika uztverta kā personīga tiesība." Astoņpadsmitajā gadu simtenī šī

kundzības vara sasniedza savu augstāko pakāpi tādējādi, kā visas tiesī-

bas — ieskaitot ari privātās tiesības, kuras agrāk bij no valdnieka varas

neatkarīgas — tika ieskatītas kā no šīs kundzības varas atkarīgas. Un šis

priekšstats par kundzības varu atstāja lielu iespaidu uz visu valsts tiesību

zinātni. „Reizā ar atsevišķas, no tiesību varas šķirtas, kundzības varas

uzstāšanos," raksta H. Krabbe, ;!) „radās ari vajadzība šo varu — tiesību

varai pretim — pamatot kā patstāvīgu un likumīgu. Līdz pēdējam lai-

kam valsts teorija ir stādījusi sev šo uzdevumu, veltījot savu uzmanību

kundzības varai un atstājot tiesību varu gandrīz pilnīgi neievērotu. Tam-

dēļ varētu apgalvot, ka sākot no vidus laikiem valsts teorija nav bijusi

vairāk nekas, kā mācība par kundzības varu, pie kam valsts jēdziens iz-

plūda ar šo kundzību saistītās varas organizācijas aprakstā." Bet deviņ-

padsmitajā gadu simtenī līdz ar demokrātijas pirmajiem ieguvumiem, kas

izpaudās konstitucionālās iekārtas nodibināšanā un tautas vēlēta parla-

menta kā likumdošanas iestādes nostādīšanā līdzās monarcham, uz kun-

dzības varas uzbūvētā valsts teorija nonāca pretrunā ar faktiem. Šo

pretrunu lūkoja novērst, konstruējot valsti kā kundzības varas subjektu.

„Ne vairs karalis, bet valsts tiek tagad atzīta par kundzības varas sub-

jektu; bet tā kā valsts tiek uzskatīta par juridisku personu, kuras gribas

izteiksmei un darbībai vajadzīgi orgāni, šie orgāni kļūst atkal par kun-

dzības varas nesējiem, un kundzības ideja, ari attiecībā uz personīgo

pavēļu tiesību, patiesībā paliek neaizskārta. Pēc modernās terminoloģijas

nu valstij tiek piešķirta tā neierobežojamā vara, par kuru literatūrā tik

bieži tiek runāts." 4) Demokratizācijas procesam tālāk attīstoties, demo-

krātiskai republikai kļūstot par izplatītāko valsts formu un parlamentā-

rismam nodibinoties uz stingri juridiskiem pamatiem, valsts vara kļūst

par tiesisku varu, jeb, kā Krabbe to formulē, kundzības varas vietā no-

stājas tiesību vara. Tomēr šo svarīgo faktu valststiesību zinātne līdz

pēdējam laikam nav pietiekoši ievērojusi. „Valsts dzīves praksē" raksta

prof. Krabbe (o. c. p. 3), „modernā valsts ideja jau bij kļuvusi par valdošo,

kad valsts teorija vēl arvienu uzturēja veco, no absolūtisma patapināto

valsts jēdzienu. Viņa nemaz nav ievērojusi, vai nepietiekoši ievērojusi

pārgrozības valdīšanas attiecībās, kuras norisinājās kopš pusgadusimteņa."

Ja nesaskaņa starp valsts dzīves praksi un valsts teoriju
5

) —tā tad

jaunas valsts teorijas vai vismaz dažu valststiesisku pamatjēdzienu revi-

dēšanas nepieciešamība bij skaidri redzama jau pirms desmit gadiem (H.

Krabbe savu darbu nobeidzis jau pirms kara un publicējis holandiešu va-

') H. Krabbe, Die Moderne Staatsidee, p. 14.

*) H. Krabbe, o. c. p. 6.

5) Domāta galvenā kārtā vācu valsts teorija, kura bij valststiesību zinātnes pē-

dējais vārds ari krievu valststiesību teorijai.
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lodā 1915. g., papildinājis 1917. g. un publicējis vācu valodā 1919. g. vasa-

rā), tad tagad, kad ir nākušas klāt daudzas jaunas demokrātisku republiku

konstitūcijas (ieskaitot ari pašu Vāciju un viņas zemes), varam jau no-,

teikti runāt par krīzi valststiesību zinātnē un jaunu ceļu meklēšanu. Ir

skaidrs, ka valsts teorija, kura pieskaņota dualistiskai konstitucionālai

monarchijai, bez pamatīgas revidēšanas nevar tikt pārnesta uz demokrā-

tisku republiku. Un kamēr mums vēl trūkst patstāvīgu pētījumu par jau-

nās valsts teorijas pamatprincipiem, katram autoram, kurš ķeras pie no-

pietna zinātniski-dogmatiska darba, šķiet, ir nepieciešami kaut īsumā no-

skaidrot pašus svarīgākos valsts teorijas pamatjēdzienus, ieliekot viņos

demokrātiskai tiesiskai valstij piemērotu saturu.

Sacītais noskaidro mana darba apjomu pēc satura. Tas ir domāts

kā dogmatiska rakstura darbs par Latvijas Republikas Satversmē no-

teiktajiem valsts varas orgāniem un viņu funkcijām. Bet darba sākumā,

aiz augšā aprādītā cēloņa, dažas nodaļas veltītas valsts teorijas pamat-

jēdzienu īsai noskaidrošanai; šīs nodaļas gan nepretendē uz kautcik pie-

tiekošu pilnību; tomēr viņu uzdevums ir — aizvietot šī dogmatiskā darba

teoretiski-pamatojošo daļu. Par pašu svarīgāko priekš šī darba es ieskatu

valsts varas funkcijas jēdzienu, kuru es nostādu Monteskjē

dalītās valsts varas jēdziena vietā, un kuram tāpēc teoretiski-pamatojo-

šajā daļā ari ierādīta samērā plašāka vieta. Bet šis jēdziens savukārt ir

cieši saistīts ar dažiem citiem jēdzieniem, kādi ir: valsts, valsts varas,

valsts orgāna jēdzieni; valsts jēdziena noskaidrošana turpretim paredz

ari valsts konstitutivo elementu, suverenitātes un tautas jēdzienu noskai-

drošanu. Dažiem citiem jēdzieniem (satversme, republika v. t. t.) ir no-

zīme gan priekš dogmatiskās daļas, bet ne priekš teorētiski pamatojošās

daļas; tamdēļ tos atzīmēsim īsumā savā vietā dogmatiskajā daļā.

ļ. Valsts un viņas konstitutivie elementi

Valsts definiciju līdzšinējā attiecīgā juridiskā literatūrā ir gan daudz,

bet grūti būtu starp viņām atrast tādu, iz kuras varētu izlobīt noteiktu

jēdzienu par valsti. Pazīstamais vācu valststiesībnieks profesors H. Rehms

atzīstas, ka „par valsts teorijas pamatjēdzienu, uz kura visa šī zinātne pa-

matojas, ir grūti sasniegt skaidru atziņu." 6

) Var būt, ka vācu valsts teori-

jai bij grūti nonākt pie skaidra jēdziena par valsti tāpēc, ka šī teorija no-

darbojās gandrīz vai vienīgi ar konstitucionālu monarchiju — pārejas

valsts tīpu ar abinieka dabu, kura pie tam Vācijā uz monarchisma principa

uzbūvēta, saturēja sevī pretrunīgus un loģiski loti grūti savienojamus ele-

mentus. Varbūt mēs, tagadējie valststiesībnieki, kuru uzdevums ir pie-

skaņot valsts teoriju tiesiskai demokrātiskai republikai, esam laimīgākā

6) Hermann Rehm, Allgemeine Staatslehre (Sammlung Goschen 1907) p. 17
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stāvoklī. Demokrātiska republika ir savā uzbūvē daudz vienkāršāka un

loģiskāka, nekā konstitucionāla monarchija, un tāpēc, šķiet, šim valsts

tīpam pieskaņotas teorijas pamatjēdzieni varētu būt pietiekoši vienkārši

un skaidri, lai nebūtu jānāk pie slēdziena, pie kāda ir nonācis augstāk pie-
vestais H. Rehms.

Valsts teorija operē patiesībā ar diviem valsts jēdzieniem, tos reti kad

noteikti norobežojot un bieži vien jaucot vienu ar otru, ar ko ari izskaidro-

jama neskaidrība un pat zināma juceklība valsts konstrukcijās un valsts

definicijās. Tāpēc noskaidrot un norobežot šos jēdzienus ir valsts teori-

jas pirmais uzdevums.

Šie divi norobežojamie jēdzieni ir materiālais valsts jēdziens un for-

mālais. Valsts materiālais jēdziens ir tas, kurš visbiežāki sastopams nevien

plašajā publikā, bet ari valststiesību literatūrā; lai gan valststiesībnieki

reti lieto šo jēdzienu viņa tīrajā veidā, bet visbiežāki ar lielāku vai mazāku

formālā jēdziena piejaukumu. Ja pēc līdzšinējās, loti izplatītās, mācības

valsts sastāv iz trim konstitutivajiem elementiem — tautas, teritorijas un

valsts varas, tad, kā redzams, divi no šiem elementiem ir'materiālas dabas

(tauta un teritorija), un trešais formālas dabas (valsts vara, kura juristam

ir jāsaprot kā tiesiska vara un tamdēļ kā valsts tiesiskās organizācijas

elements). Šinī mācībā tautai tiek ierādīta diezgan necienīga loma, — viņa

ir tikai viens no valsts konstitutivajiem elementiem, līdzās teritorijai un

valsts varai. Turpretim jau klasiskās senatnes republikās bij pazīstams

valsts jēdziens, pēc kura valsts tika identificēta ar tautu. Ari modernajā

demokrātijā, kur nav vairs duālisma starp valdītājiem un vaidamajiem

(kā tas bij absolūtajā un ari vēl konstitucionālajā monarchijā), jo te tauta

pati sevi valda un valsts ir tautas pašas lieta (res populi, res publica), —

te, šķiet, tautai vairs nevar ierādīt kalpojošu lomu (valsts elementa lomu)

pie valsts konstruēšanas. Ja demokrātijā prasām pēc valsts jēdziena

materiālā nozīmē, tad, šķiet, atbilde varētu būt tikai viena, un proti, tāda

pat, kā klasiskās senatnes demokrātijās: valsts ir tauta pati. Pie tāda

slēdziena ir jau nonākuši mūsu pazīstamāko un samērā vecāko demokrā-

tiju valststiesībnieki. Piemēra dēl minēšu tikai pārs pazīstamu vārdu.

Profesors V. Vilsons (Z.-A. Savienoto Valstu prezidents pasaules kara

laikā) uzrāda kā modernas valsts definiciju sekošo: valsts ir uz noteik-

tas teritorijas organizēta tauta.
7

) Teritorija un juridiskā organizācija šinī

definicijā, kā redzams, nav nostādīti kā tautai līdzvērtīgi -valsts elementi,

bet tikai kā tautas atribūti, un tamdēļ šinī definicijā starp tautu un valsti

varam likt līdzības zīmi: valsts ir tauta. Un H. Berthelemy, viens no

pazīstamākajiem franču publicistiem, izsakās, ka „valsts ir tauta, aplū-

') B. BH.itcoHi>, rocyaapcTßO M. 1905. p. 7.
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kota kā politiska apvienība.
8

) Ja mēs gribētu tautai pielikt kādus atribū-

tus, kas noteiktāki apzīmētu valsts jēdzienu, tad mēs varētu teikt: valsts

no materiālā viedokļa ir juridiski organizēta patstāvīga tauta. Te

tautai nevar tikt nostādīti līdzās citi līdzvērtīgi valsts konstitutivi ele-

menti, — tauta ir vienīgais valsts elements, tauta ir visa valsts no mate-

riālā viedokļa. Teritorija turpretim ir tikai tautas (jeb valsts materiālā

nozīmē) materiālā bāze, bet ne valsts konstitutivais elements.

Bet šis materiālais valsts jēdziens nebūt nav juristam tas svarīgā-

kais. Protams, ari jurists nevar iztikt bez šī valsts materiālā jēdziena,

ja viņš, piem., grib konstruēt valsti kā juridisku personu vai reālu tiesību

subjektu. Tomēr juristu patiesībā neinteresē valsts materiālais substrāts,

bet gan tikai materiālās valsts (patstāvīgās tautas) juridiskā organizācija.

Juristam svarīgākais ir valsts formālais jēdziens, pēc kura valsts ir pat-

stāvīgas tautas juridiskā organizācija. Valsts pēc šī jēdziena nav kaut-

kas materiāls, tomēr viņa ir kautkas reāls, un proti: reāla forma. Valstij

šinī nozīmē ir liela līdzība ar plastiskās mākslas darba reālo formu; kā

skulptūrā svarīgākais ir ne materiāls — bronza, marmors vai māli, bet

gan mākslas darba reālā forma, tāpat juristam nav no svara valsti (mate-

riālā nozīmē) sastādošā tauta (vai tā liela vai maza, ar tādām vai citādām

rāsas īpatnībām v. t. 1.), bet gan juridiskā forma, kādu šī tauta sev izvei-

dojusi. Tā ir reāla forma, tāpēc ka reāli (pozitivā nozīmē novērojami un

pētāmi) ir tie juridiskie institūti, kas ietilpst tautas juridiskajā organizā-

cijā, reālas ir tās tiesību normas, kas grupējas ap šiem institūtiem, reāla

valsts iestāžu organizācija un darbība, kas noregulēta no šīm normām.

Neapstājoties plašāki pie valsts formālā jēdziena noskaidrošanas,

atzīmēsim tikai, ka zem valsts formālā nozīmē (patstāvīgas tautas juri-

diskās organizācijas) var tikt saprasta vai nu tautas visa tiesiskā iekārta,

vai ari tikai dala no šīs tiesiskās iekārtas, un proti: valsts satversme un

daži citi organiska rakstura likumi, kas nosaka valsts varas orgānu uz-

būvi un darbību. H. Kelsens, kurš sevišķi šim jautājumam piegriezis vē-

rību, grib identificēt valsti (formālā nozīmē) ar tiesisku iekārtu, tomēr

pielaiž ari valsts identificēšanu ar dalu no šīs tiesiskās iekārtas. 9

) Šis

pēdējais ieskats šķiet pareizāks un sevišķi valststiesībniekiem aizstā-

vams, jo identificējot valsti ar patstāvīgas tautas visu tiesisko iekārtu —

valsts zaudētu savu individualitāti, it kā tiktu izkausēta visā plašajā tie-

sību sistēmā.

8) H. Berthelemy, Traitē elēmentaire dc Droit administratif. Paris, 1921. Notions

preliminaires. „L'Etat est la nation envisagēe conime association politique."
9) Sal. li. Kelsen, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Tiibingen,

1922, p. 88: „Bei der ausserordentlichen Vieldeutigkeit des Wortes „Staat", wāre die

Moglichkeit von vornherein nicht ausgeschlossen, die Rechtsordnung als den weiteren,
allgemeineren, die Staatsordnung als den engeren, besonderen Kreis, den Staat als einen
speziellen Teil des Rechts, als Teilrechtsordnung anzusprechen."
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Ja mēs jautājam pēc valsts konstitutivajiem elementiem formālajā

valstī, tad te, protams, par tautu un teritoriju nevar būt runa. Paliktu no

līdzšinējā valsts teorijā parastajiem valsts elementiem tikai valsts vara,

kura ietilpst valsts juridiskajā organizācijā. Varētu valsts varu pieņemt

par valsts elementu formālā nozīmē, ja mēs viņu saprotam ne subjek-

tivā, bet objektīvā nozīmē, kā normām noregulētu valsts varas izpausmes
veidu. Bet tādā gadījumā būtu pareizāki teikt, ka valsts satversme (for-

mālā nozīmē) un citi organiska rakstura likumdošanas akti ir valsts kon-

stitutivais elements. Par otro formālās valsts elementu varētu pieņemt

šinīs aktos noteikto valsts iestāžu sistēmu; un par trešo — likumos nore-

gulētu šo iestāžu darbību. Visi šie elementi ir nepieciešami, lai mēs da-

būtu ieskatu par valsti nevien viņas miera stāvoklī (valsts statika), bet

ari par valsti viņas darbībā (valsts dināmika).

Neuzkavējoties pie šo valsts konstitutivo elementu sīkākas aplūko-

šanas, atgriezīsimies vēl īsumā pie tautas, kā materiālās valsts vienī-

gās sastāvdaļas, un palūkosimies, kāds saturs ieliekams šinī jēdzienā.

Līdz šim parastajā ikdieniškīgajā pielietošanā tauta un tautība tiek lietoti

kā etnogrāfisku resp. nacionālu grupu apzīmējumi: Latvija tiek apdzīvota

no latviešu, vācu etc. tautām v. t. L Bet Latvijas Republikas Satversmē

tauta ir lietots kā politiski-juridiska jēdziena apzīmējums: Latvijas

tauta savā brīvi vēlētā Satversmes Sapulcē ir nolēmusi etc.; Latvijas

valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai. — Kā redzams, Latvijas

tauta ietver sevī visus Latvijas republikas pilsoņus, pie kādas nacionālas

grupas viņi ari nepiederētu; Latvijas tautā ietilpst ne tikai latvju nācija,

bet ari Latvijas nacionālās minoritātes (vāci, krievi, žīdi, poļi etc). Un

tā kā mūsu satversmes likumā tauta ir pieņemta kā politiski-juridiska

jēdziena apzīmējums, tad etnogrāfisko grupu apzīmējumam vajadzētu no-

teikti pieņemt citu termiņu, piem., nācija.

Pie Latvijas tautas pieder visi tie, kas juridiskām saitēm saistīti ar

Latvijas valsti, t. i. visi Latvijas pilsoņi, kā politiski pilntiesīgie, tā ari tie,

kuriem politisko tiesību nav (bērni, nepilngadīgie, uz tiesas sprieduma

pamata tiesības zaudējušie etc). Tauta šinī nozīmē ir apvienota vispirms

formālām juridiskām saitēm — piederību pie valsts, un dažreiz var lik-

ties, ka citādu vienojošu saišu starp tautu sastādošām nacionālām grupām

nemaz nepastāv. Bet tā tas nav. Protams, tanīs valstīs, kur tautu sa-

stāda viena pati nācija, stiprākas varbūt vēl, nekā tautu vienojošās juridi-

skās saites, ir nāciju vienojošās nacionālās tradicijas, valoda etc. Bet ari

tur, kur tautā ietilpst vairākas nacionālas grupas, kulturelās valstīs, un

sevišķi demokrātiskās tiesiskās valstīs, līdzās formālajām juridiskajam

saitēm izveidojās tautu iekšēji saistoša tautiska apziņa (politiskā nozīmē),

kas izpaužas apzinīgā gribā piederēt pie šīs tautas un piedalīties ar savam
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labākajām spējām kopīgā saskaņotā darbā valsts labā. Tauta, kurā šī

apziņa ir izveidojusies un sasniegusi zināmu attīstību, kļūst jau par orga-

nisku apvienību, līdzīgu nācijai. Uz šo tautas iekšējo vienību ir jau aiz-

rādījuši daži publicisti, starp citu anglis Arnolds Toinbi, kurš savā grā-
matā „The new Europe" saka: tautība ir „griba sadarboties", un tauta ir

laužu grupa, kura saistīta ar šī impulsa iemītni katrā indivīdā. 10

)

Bet vēl ir viens parasts tautas apzīmējuma pielietojums, kurš ietver
sevī atkal citādu jēdzienu, nekā tauta tikko aprādītā nozīmē; šis apzīmē-

jums sastopams tādos izteicienos, kā: tautas vēlēti priekšstāvji, tautas

nobalsošana, tauta ir pieņēmusi likumu v. t. I. Šinīs apzīmējumos zem

tautas tiek saprasts ne visu valsts pilsoņu kopums (t. i. kā politiski piln-

tiesīgo, tā ari nepilntiesīgo), bet tikai politiski pilntiesīgo pilsoņu kopums.

Ne tauta visumā vēl, balso, pieņem likumu etc, bet gan politiski pilntie-

sīgo pilsoņu kopums, ko saīsināti mēdz ari apzīmēt kā vēlētāju korpusu

jeb elektoratu. Ja tauta savā īstajā riozīmē, tauta visumā, ir valsts ma-

teriālajā nozīmē un šinī nozīmē nevar būt ne valsts elements, ne valsts

orgāns — jo viss veselais nevar līdzināties kādai savai daļai, — tad tauta

sašaurinātā nozīmē, politiski aktivā tauta jeb vēlētāju korpuss, kā to vē-

lāk redzēsim, ir valsts (jeb tautas) orgāns, kurš pēc sava sastāva var būt

plašāks vai šaurāks, skatoties pēc vēlēšanu likuma noteikumiem.

2. Suverenitātes jēdziens demokrātijā

Latvijas Republikas Satversmē ir ievērojams pants (2. p.), kurš

skan: „Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai." Te nosaukta

suverenā vara un divi šīs suverenās varas subjekti: Latvijas valsts un

Latvijas tauta. Patiešām, suverenitātes jēdziens visbiežāki tiek saistīts

ar valsti un ari ar tautu; valsts suverenitātes jēdziens ir viens no valsts

teorijas pamatjēdzieniem, un tautas suverenitātes princips tiek ieskatīts

par vienu no demokrātiskas valsts pamatprincipiem. Bez tam suvereni-

tātes jēdzienu mēdz attiecināt ari uz augstāko valsts orgānu, uz valsts

varu, un jaunākā laikā atskan ari balsis par tiesību suverenitāti (H. Krab-

bes mācība par tiesību suverenitāti). Tādējādi mums būtu kaut visā īsumā

jānoskaidro veseli pieci suverenitātes jēdzieni: valsts suverenitāte, tautas

suverenitāte, valsts orgāna suverenitāte, valsts varas suverenitāte un

tiesību suverenitāte; bez tam, noskaidrojot valsts suverenitātes jēdzienu,

jāņem vērā valsts materiālā un formālā nozīmē un attiecīgi jāmodificē

valsts suverenitātes jēdziens.

10) Arnold Toynbee, The New Europe, London 1916, p. 19.: Nationality (t. t. fati

tība politiskā nozīmē) is „a will to co-operate", anda nation is a group of men bound

together by the immanence of this impulse m each individual.
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Valsts suverenitātes jēdziens savā vienkāršajā būtībā liekas piemī-
tošs jau pirmajām organizētām ļaužu savienībām, kuras pēc tagadējiem

zinātnes ieskatiem varētu nosaukt par valstīm. Šīs pirmās valstis, kuras

parasti rodas iz vairāku sīkāku ģintu grupu apvienošanās (kā piem. Grie-

ķijā sākot ar Homēra laikmetu), rada savus pastāvīgus valsts orgānus un

izveido savu noteiktu valsts iekārtu, par vienu no saviem galvenajiem

uzdevumiem ieskata savas patstāvības nodibināšanu un aizsargāšanu,

savas neatkarības nodrošināšanu uz ārieni pretim citām līdzīgām organi-

zētām ļaužu savienībām (valstīm). Un valsts patstāvība pretim citām

valstīm, valsts neatkarība ne no vienas citas valsts, jau ietver sevī suve-

renitātes jēdzienu. Valsts suverenitātes jēdziens tā tad ir politisks

jēdziens, bet viņš drīz kļūst par juridisku Jēdzienu, un proti tad, kad

viņš tiek formulēts valstu konstitūcijās un starptautiskos līgumos. Pēc

diezgan plaši izplatīta ieskata, kura aizstāvji mēdz atsaukties uz Aristoteli,

suverenitātes jēdziens neesot bijis pazīstams senajā Grieķijā; tur par to

bijis pazīstams cits jēdziens, valsts pašpieticības (autarkia) jēdziens, kurš

nozīmējis patstāvību ne politiskā, bet saimnieciskā ziņā; un ari tad Ari-

stotels apzīmē šo pašpieticību drīzāk par ideālas valsts īpatnību, nekā

par valsts īpašību vispār.

Patiesībā tomēr ari klasiskās senatnes valstīm bijis pazīstams un ap-

zināts valsts pilnīgas neatkarības jēdziens (eleutheria), un šo ārējo neat-

karību, līdzās iekšējai patstāvībai (autonomia) grieķu valstis vairākkārt

formulējušas savos starptautiskos līgumos. 1X) Ja klasiskās senatnes

valsts teorijā suverenitātes jēdziens neieņem redzamu vietu, tad varbūt

tāpēc, ka suverenitātes principam nebij sevišķa nozīme, jo maz vēl bij

izveidojušies valstu atkarības veidi un gandrīz nebij pazīstamas konkurē-

jošās politiskās varas. Tādi apstākli, labvēlīgi valsts suverenitātes jē-

dziena izveidošanai un ievešanai teorijā, radās vidus laikos, kad tika ve-

stas ilgas un asas cīņas starp vairākām konkurējošām varām, un kad

feodālajā iekārtā izveidojās politisku varu pakāpenīga uzbūve, tādējādi

ka viena vara (un līdz ar to ari visa valsts) bij atkarīga no kādas citas,

augstāk stāvošas. Konkurējošās varas bij vispirms laicīgā un garīgā

(baznīcas vara), un tālāk ari starp dažādām laicīgajām varām notika

sacensība un cīņas: lielie vasaļi cīnījās nereti pret karaļu varu, un vācu

ķeizari pretendēja uz augstāko varu ari pār karaļiem.

Cīņas starp šīm konkurējošām varām tika vestas nevien ar iero-

čiem, bet ari ar spalvu, jo lielie kungi atrada ari savu centienu teorētiskus

aizstāvjus, kuri centās pamatot vienas vai otras varas patstāvību vai ari

") Sal. Dr. M. Pohlenz, Staatsgedanke und Staatslehre der Griechen, Leipzig,

1923. p. 8: Eleutheria kai autonomia werden deshalb bei staatsrechtlichen Vertrāgsn

immer wieder zugesichert...
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pārākumu (superioritāti) pār citām varām. Te radās suverenitātes kā

augstākās varas jēdziens. Tomēr šis jēdziens nebij gluži skaidrs tanī

zinā, ka feodālajā sistēmā liela loma piekrita personīgām attiecībām (lēnu

līgumi) starp dažādu pakāpju valdniekiem, kuri aizsedza aiz viņiem stā-

vošās valstis; tāpēc suverenitātes jēdziens tiek pielietots vairāk pie vald-

niekiem, nekā pie valstīm. Un šī neskaidrība suverenitātes jēdzienā

sastopama vēl 17. un 18. g. simteņu absolūtajās monarehijās; bet šī ne-

skaidrība te ari saprotama, jo absolutistiskā monarchijā valsts juridiskā

būtība izteicās monarcha personā (kā to piem. noteikti konstruē Thomas

Hobbes), tamdēļ ari monarcha un valsts suverenitātes kopā saplūšana

pielaižama. Tomēr jāatzīmē, ka valsts suverenitātes jēdzienu tīrā veidā

sastopam jau 12. g. simtenī, un proti, Ziemeļa un Vidus Itālijas pilsētu

republikās, kuras kopīgiem spēkiem sekmīgi aizstāvēja savu patstāvību

pret vācu ķeizariem (Fridrichi Sarkanbārdi un Fridrichi II.). Sevišķi pēc

republiku uzvaras pār ķeizara armiju pie Lenjano (1177.) nodibinājās

jēdziens par republikām, kuras neatzīst pār sevim nekādu augstāku varu,

un šis jēdziens par civitates superiorem non recognoscentes tika no

Bartolo ievests valststiesiskajā literatūrā un drīz pārņemts ari no citiem

tā laika publicistiem un attiecināts ari uz karalistēm.
12

) Tā tad jau vidus

laikos Itālijas republikās atrodam izveidotu valsts suverenitātes jēdzienu

tīrā veidā, jo šis jēdziens ir identisks ar valsts patstāvības jeb neatkarības

jēdzienu. Jaunākajā laikā šis valsts suverenitātes jēdziens sāka izplatī-

ties tikai 19. g. s., līdz ar konstitucionālās iekārtas izplatīšanos; jo kon-

stitucionālā monarchijā vairs nebij iespējams monarchu identificēt ar

valsti, un līdz ar to vienā suverenitātes jēdzienā ietilpināt valsts un mo-

narcha suverenitāti. Sevišķi vācu publicisti papūlējās konstruēt valsti kā

juridisku personu un patstāvīgu tiesību subjektu, kurš līdz ar to kļuva

ari par atsevišķu suverenitātes subjektu. Bet tā kā juridiska persona var

darboties tikai caur saviem orgāniem, tad par valsts suverenitātes lieto-

tāju jeb nesēju (Trāger der Souverānitāt) palika monarchs. Varētu teikt,

ka šinī konstrukcijā agrākais suverenitātes jēdziens tiek dalīts divos

jēdzienos: valsts suverenitāte, un valsts orgāna suverenitāte.

Šis modernās valsts suverenitātes jēdziens, kurš patiesībā, kā re-

dzējām, ir loti vecs, ir izteikts mūsu Satversmes l. pantā: „Latvija ir

neatkarīga demokrātiska republika." Tas nozīmē to pašu, kā: Latvija ir

suverena demokrātiska republika.

Tautas suverenitātes jēdziens kļuva ļoti populārs franču

lielās revolūcijas laikā un jau ar 19. g. simteņa sākumu nostiprinājās tik-

tāl, ka franču un Ziemel-Amerikas valsts teorijas ir uzbūvētas uz tautas

12) Sk. M. KoßajießCiriM. Ot-b HapoaonpaßCTßa kt> upejicTaßHTeJiß-

Hoiwy n ot-b naTpiapxajißHOH MOHapxiH k*b nap;iaMeHTapn3My. M. 1906. T. I. p 315.
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suverenitātes principa. Tomēr tautas suverenitātes jēdziens bij 'pazī-
stams jau agrāk, un nevien pie 17. un 18. g. s. dabisko tiesību skolas

priekšstāvjiem, bet jau vidus laikos. Šī jēdziena formulēšanu teorijā iz-

sauca jau pieminētie strīdi starp garīgo un laicīgo varu. Garīgās varas

pārākuma aizstāvji meklēja visas varas avotu ārpus reālās redzamās

pasaules, un ieskatīja par tādu Dievu pašu; laicīgās varas pārākuma aiz-

stāvji saprata, ka šinī virzienā vini nevarēs ar garīgās (baznīcas) varas

aizstāvjiem sacensties, un tāpēc meklēja laicīgās varas avotu tepat redza-

majā reālajā pasaulē, un atrada par tādu tautu. Šī ieskata aizstāvji bal-

stījās ari uz pazīstamiem vēsturiskiem piemēriem, galvenā kārtā uz sla-

veno Romas valsti, kur senās monarchijas un slavenās republikas laikā

augstie, ar varu apbalvotie maģistrāti tika vēlēti no tautas, un vara viņiem

piešķirta katrreiz ar speciālu tautas pieņemtu likumu (lex regia dc impe-

rio), kas fiktivi tika uzturēts spēkā ari vēl Romas ķeizara valsts pirma-

jos gadu simteņos. Šinī koncepcijā tautas suverenitāte nozīmē to, ka

tauta tiek atzīta par visas varas avotu, un tādā veidā tautas suverenitātes

jēdzienu atrodam formulētu ari vairākās 19. g. s. konstitūcijās, nevien

republikās, bet ari piem., monarchiskās Beļģijas konstitūcijā (§ 25). Sa-

skaņā ar mūsu uzstādīto valsts jēdzienu, pēc kura patstāvīga, organizēta

tauta ir valsts materiālā nozīmē, varētu teikt, ka par tautas suverenitāti

varam runāt ari vēl citā nozīmē, un proti, tautas suverenitāte nozīmē to

pašu, ko valsts suverenitāte: patstāvīga tauta (un tā var būt tikai tauta

organizēta kā valsts), kura nav politiski atkarīga no citas tautas, ir suve-

rena tauta. Un ja Latvijas Republikas Satversmes 2. pantā būtu domāta

valsts suverenitāte, neatkarība uz ārieni, tad patiešām šo pašu suvereni-

tāti pilnīgi loģiski varam attiecināt ari uz Latvijas tautu.

Valsts orgāna suverenitātes jēdziens radās konstitucionālā monar-

chijā, kur monarcham vairs nevarēja piešķirt valsts suverenitāti; tomēr,

lai gan teorijā atzīts tikai par valsts orgānu, viņš tika nostādīts pāri vi-

siem citiem valsts orgāniem ar to, ka viņu apzīmēja par suvereno valsts

orgānu. Demokrātiskā republikā gan daudzus no konstitucionālā monar-

chijā izveidotiem jēdzieniem vairs nevaram lietot; bet valsts orgāna

suverenitātes jēdziens var atrast sevim vietu ari te. Tauta pati visumā,

tā tauta, kura sastāda valsti materiālā nozīmē, pati politiski aktivi dar-

boties nevar; viņas vietā darbojas viņas orgāns — politiski pilntiesīgo

pilsoņu kopums, tas ir tautas suverenās varas nesējs, tas ir tautas un līdz

ar to valsts suverenais orgāns. Par šo tautas orgānu un viņa tiesisko

stāvoklī kādā no nākošām nodalām runāsim plašāki, tamdēļ šinī vietā

pie tā vairāk neuzkavēsimies.

Līdz šim atzīmētie suverenitātes jēdzieni ir attiecināmi uz materi-

ālā rakstura subjektiem: valsti materiālā nozīmē, tautu un tautas orgānu
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— tāpat viņu materiali-realajā sastāvā. Tālāk mums jāatzīmē ari daži

suverenitātes jēdzieni, kuri savienojami ar nemateriālā rakstura subjek-

tiem, kādi ir valsts formālā nozīmē, valsts vara, un tiesības. Valsts for-

mālā nozīmē, kā jau atzīmējām priekšējā nodaļa, ir patstāvīgas tautas

juridiska organizācija, citiem vārdiem, valsts satversme. Ari šī satver-

sme * ar būt patstāvīga vai nepatstāvīga; patstāvīga tanī ziņa, ka viņa

rav atvedināta no kādas citas tiesiskas iekārtas, neviena viņas dala nav

noteikta kādā citā satversmē.
13) Citiem vārdiem varētu teikt, ka valsts

formālā nozīmē ir suverena tad, kad viņa radīta pilnīgi patstāvīgi no attie-

cīgās tautas, bez kādas noteikšanas vai juridiski formulējamas iespaido-

šanas no ārienes. Un taisni pielietojot formālās valsts suverenitātes

jēdzienu kā kritēriju, varam noteikti atšķirt suverenu valsti no nesuvere-

nas valsts, kā tas viegli redzams no pārs piemēriem. Austrālijas federā-

cijas konstitūcija tika 1899. g. pieņemta Austrālijas tautas nobalsošanā,

bet ar to viņa vēl nebij ieguvusi savu likumīgo spēku; nākošā, 1900. g.

šis akts tika pieņemts — un pat ar dažiem grozījumiem — Anglijas par-

lamentā un publicēts starp citiem Anglijas parlamenta statūtiem (63. un

64. Viet. c. 2.). Un šīs konstitūcijas grozīšana, kā viņa noteikta konstitū-

cijas 128. p., ari var notikt ne citādi, ka l) uz Austrālijas federativā par-

lamenta abu palātu lēmumu; 2) pieņemot priekšā liktos satversmes gro-

zījumus Austrālijas tautas nobalsošanā; un 3) Anglijas parlamentam

sankcionējot. Tā tad neskatoties uz Austrālijas faktisko lielo patstāvību,

neskatoties uz to, ka viņa kā valsts (materiālā nozīmē) ir uzņemta Tautu

Savienībā (un pat starp šīs Savienības dibinātājām valstīm), — viņa to-

mēr ir nesuverena valsts, jo viņas satversme nav patstāvīga, bet atkarīga

no pāri viņai nostādītas tiesiskas organizācijas — Anglijas satversmes.

Līdzīgā, t. i. nesuverenas valsts stāvoklī ir nostādītas federativu valstu

atsevišķas sastāvdaļas, piem., Vācijas zemes. Vācijas republikas konsti-

tūcijas (no 11. aug. 1919.) p. 17. kā saistošus principus atsevišķo zemju

konstitūcijām nosaka sekošos: 1) republikāniska satversme; 2) demo-

krātiskas tautas priekšstāvības vēlēšanas tiesības (vispārīgas, vienlī-

dzīgas, tiešas, aizklātas, proporcionālas); 3) parlamentāra valdīšanas

sistēma, un 4) pašvaldību vēlēšanas uz tiem pašiem, parlamentam no-

teiktajiem, vēlēšanu tiesību pamatiem. Bez tam vairākos pantos (6—11)

federativā konstitūcija norobežo centrālā parlamenta un atsevišķo zemju

parlamentu kompetences likumdošanas un citos jautājumos. Še atkal

skaidri redzama Vācijas zemju (Prūsijas, Bavārijas etc.) satversmju atka-

i3) Tā saprot valsts kā tiesiskas iekārtas (Rechtsordnung) suverenitāti H. Kūl-

iens Sk. vina Das Problem der Souverānitāt, Tiibingen, 1920, p. 10:
,

dann ist der

souverāne Staat eine hochste, d. h. von keiner hoheren Ordnung ableitbar gedachte oder

als oberste vorausgesetzte Ordnung.
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rība no Vācijas federativas satversmes, kamdel šīs zemes ir nesuverenas

valstis.

Valsts varas suverenitātes jēdziens ir tas, kurš

modernajā valsts teorijā pelna sevišķu ievērību, jo tiesiskas valsts loģiska

attīstība neatliekami prasa valsts varas suverenitātes principa noteiktu

pārveidošanu. Pēc 19. g. s. nodibināta valsts varas suverenitātes jē-
dziena valsts vara ir visaugstākā vara, juridiski neierobežota un neiero-

bežojama, tā tad pāri tiesībām stāvoša vara. Šī vara parādās valsts

iekšienē, un tāpēc valsts varas suverenitāti dažreiz mēdz apzīmēt par

iekšējo suverenitāti, pretim valsts suverenitātei kā ārējai suverenitātei.

Tomēr abu šo suverenitātu subjekts ir tā pati valsts, — valsts kā juri-
diska persona, kura uz ārieni uzstājas kā tiesību subjekts pretim citām

valstīm, bet valsts iekšienē uzstājās kā tiesību subjekts pretim indivīdiem

un individu grupām. Un valstij piederošā vara tiek atzīta par suverenu —

pāri tiesībām stāvošu varu tamdēļ, ka valsts pati kā tiesību subjekts, pēc

19. g. s. (sevišķi no vācu juristiem) nodibinātas teorijas, ir nostādīta

īpatnējā stāvoklī: viņa nav vis principā līdzvērtīga citiem tiesību subjek-

tiem, kas likumam padoti, bet stāv pāri visiem citiem tiesību subjektiem

un nevar tikt savā darbībā un gribas izteiksmē no likumiem saistīta vai

ierobežota. Kā redzams, šis 19. g. s. pāri likumiem stāvošais tiesību

subjekts stipri atgādina 18. g. s. absolūtajās monarchijās atrodamo pāri

likumiem stāvošo tiesību subjektu; starpība vienīgi tā, ka vienā gadījumā

šis subjekts bij fiziska persona — absolūtais monarchs, bet otrā gadījumā

tā ir juridiska persona — valsts pati. Bet kamēr kādā tiesību sistēmā

atrodas kāds subjekts, kas stāv pāri tiesībām, citiem vārdiem: kura vara

nav no tiesībām ierobežota (suverena vara), tikmēr šī tiesību sistēma nav

nodrošināta, vina ir nestabila, vina ir apdraudēta. Un tāpēc nevien abso-

lutistiska monarchijā nebij tiesiska valsts, jo monarcha griba pat atse-

višķā konkrētā gadījumā izteikta bij augstāka par katru likumu; bet ari

konstitucionāla monarchijā, un vispārīgi katra valsts, kur valsts pati tiek

atzīta par juridiski neierobežotu un neierobežojamu, pāri tiesībām stā-

vošu subjektu valsts iekšējās attiecībās, nevar tikt atzīta par tiesisku

valsti. Lai valsts pilnīgi konsekventi varētu tikt atzīta par tiesisku,

vinā nedrīkst būt neviena subjekta, kurš stāvētu pāri tiesībām, nedrīkst

būt varas, kura nebūtu no likuma noteikta, tā tad ar likumu saistīta, no

likuma ierobežota. Lai nonāktu pie tādas tiesiskas valsts un teorētiski

neapdraudētas stabilas tiesību sistēmas, ir tikai divas iespējamības: vai

nu pilnīgi atmest valsti kā tiesību subjektu (kas ir pilnīgi iespējams, bet ko

šinī vietā tuvāki neiztirzāsim), vai ari, ja atzīstam valsti kā tiesību sub-

jektu, tad tomēr šis tiesību subjekts principā jāpielīdzina visiem citiem

tiesību subjektiem, jānostāda zem tiesībām, jāsaista ar likumiem. Līdz

ar to valsts (kā tiesību subjekta) varas suverenitāte būtu eliminēta, un
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augstākā vara valstī piederētu bezpersoniskām objektivām tiesību nor-

mām, bet nevis kādam tiesību subjektam, vienalga, lai šis subjekts būtu

fiziska vai juridiska persona.

Tagad nu beidzot esam nonākuši ari pie tiesību suverenitātes jē-

dziena: tiesiskā valstī augstākā vara pieder tiesībām. Šī mācība par

tiesību suverenitāti, lai gan jau no Platona skaidri izteikta (dialogā

(Nomoi"), tomēr, tuvojoties mūsu modernajiem laikiem caur absoluti-

stisko monarchiju pasauli, bij tik pamatīgi aizmirsta, ka 20. gadu simteņa

sākumā viņa sāk atskanēt kā pavisam jauna mācība (sevišķi Holandes

profesora H. Krabbe, Die Lehre der Rechtssouverānitāt. 1906.). Šī mā-

cība atzīstama par modernās valsts teorijas pirmo nopietno ieguvumu, uz

kuru nostājoties var droši tālāk attīstīt demokrātiskai tiesiskai valstij pie-

skaņotu valsts teoriju.

Kā tad nu jāsaprot Latvijas Republikas Satversmes 2. p. („Latvijas
valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai") tanī gadījumā, ja te domāta

iekšējā suverenitāte? Vai tad neiznāk, ka demokrātiskas republikas

satversmē tomēr vēl atzīta no tiesībām neierobežota (suverena) valsts

vara? Šis jautājums dabū pilnīgi apmierinošu atrisinājumu pašā minētajā

Satversmes pantā, un proti caur to, ka šīs varas subjekts vairs nav valsts

kā juridiska persona, bet šī vara pieder Latvijas tautai. Bet valsts iek-

šējās attiecībās ari tauta neuzstājās kā tiesību subjekts; tautas vietā dar-

bojās viņas orgāns — politiski pilntiesīgo pilsoņu kopums, kura darbība

parādās vai nu dažu citu valsts orgānu radīšanā (kreativā funkcija), vai

ari vispārīgu abstraktu normu radīšanā (leģislativā funkcija). Konkrētus

jautājumus šis tautas orgāns (vai, pēc parastā apzīmējuma: tauta pati)
nekad neizšķir nekādus konkrētus aktus —ne jurisdiktivus, ne admini-

stratīvus — nekad neizdod, un tāpēc nekad nenostājas un nevar nostāties

pāri likumam. Absolutistiskajā monarchijā monarchs ir teorijā, ir prak-

tikā stāvēja pāri likumiem, jo viņš pastāvīgi izšķīra ari konkrētus jautā-

jumus, nerēķinoties ar likumu; konstitucionālā monarchijā, kurai bij pie-

skaņota valsts juridiskās personības konstrukcija, valsts kā tiesību sub-

jekts, vismaz teorijā, stāvēja pāri tiesībām; bet tiesiskā demokrātijā nav

vairs ne teorijā, ne praktikā neviena subjekta, neviena valsts varas

orgāna, kurš stāvētu pāri tiesībām. Uz moderno demokrātiju nevar at-

tiekties aizrādījums, ka klasiskās senatnes demokrātijās valdošā tauta

nereti kļuvusi tirāniska. Nav jāaizmirst, ka starp klasiskās senatnes

demokrātiju un moderno demokrātiju ir liela principiela starpība: klasi-

skās senatnes demokrātijā tauta (caur savu orgānu — tautas sapulci) ne-

vien izdeva vispārīgas normas, bet pastāvīgi izšķīra ari konkrētus jau-

tājumus, izdeva jurisdiktivus un administrativus aktus, un tāpēc patiešām

varēja būt tikpat tirāniska, kā absolūts monarchs vai oligarchu kolēģija.
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Modernajā demokrātijā furpretim tauta, kā jau aizrādīts, nekad neizšķir

konkrētus jautājumus, nekad neizdod konkrētus aktus, un tamdēļ nav un

nevar būt tirāniska. Tāpēc, ja demokrātiskā tiesiskā valstī runājam par

tautai piederošo suvereno varu valsts iekšienē, tad jāsaprot, ka šī vara

suverena tikai idejā, bet ne praktikā, un ari ne teorijā vina tāda vairs nav.

Bet īstā, reālā suverenā vara valstī, pēc modernās valsts teorijas, pieder

tiesībām, objektivajām tiesību normām, likumiem; jo visi tiesību subjekti

valstī ir padoti šiem likumiem, un visi konkrētie valsts varas akti tiek

izdoti uz likumu pamata un saskaņā ar likumiem.

3. Valsts vara un valsts varas funkcijas

Ar varu vispāri tiek saistīts jēdziens par iespēju dot saistošas pavē-

les un vajadzības gadījumā piespiest šīs pavēles izpildīt. Šinī vispārīgajā

koncepcijā vara dibinājās uz fakta, un ja fakts būtu vienīgais varas pa-

mats, tad tautas vara neatšķirtos no tirāna varas. Cik savādi tas ari ne-

liktos juristam, tomēr daudzi valsts teorētiķi, sākot ar sofistu Trazimachu

(Platona dialogā ~Republika") un beidzot ar Ludvigu Gumploviču un

Leonu Dūgi, ir sapratuši valsts varu nevis kā tiesību, bet kā faktisku

stāvokli. Pēc Trazimacha ieskatiem, kā tos attēlo Platons, visās valstīs

valda stiprākie (tas vai tie, kuru rokās atrodas faktiskā vara); viņi izdod

likumus un valda savās interesēs, un pēc Trazimacha ieskata tā tas ari ir

pareizi. Renesanses laikmetā iīdzīgus ieskatus atrodam pie slavenā

florencieša Nikkolo Makiavelli (1469—1527), kura galvenajā politiskajā

darbā „I1Principe" atrodam kailas faktiskas varas dievināšanu, — pie

tam varas, kura iegūta un nostiprināta nerēķinoties ne ar kādiem līdze-

kļiem. Neminot vairākus citus vārdus, atzīmēsim tikai jaunākā laika pārs

pazīstamus valststiesībniekus. Austrietis L. Gumplovičs māca, ka

valstis ir nodibinātas varas līdzekļiem — ar iekarošanu, un ari tālāk pa-

stāv kā faktiskas varas organizācijas. Ari francūzis L. Dūgi (Duguit)

māca, ka politiskā vara ir tikai fakts, un ka valda un valdīs faktiski stip-

rākie. 14) „Valsts un valsts vara, saka Dūgi, rodas tur, kur uz noteiktas

teritorijas ir notikusi diferenciācija starp stiprajiem un vājajiem, vai, kas tas

pats, starp valdītājiem un vaidamajiem, kur, citiem vārdiem, stiprākie ir

monopolizējuši savās rokās spaidu varu. Valsts vara pēc Dūgi," raksta

prof. A. S. Aleksejevs,
15

) „ir tā tad ne tiesiska parādība, bet faktiska

14) Sk. piem. Lēon Duguit, Manuel dc Droit Constitutionnel, Paris, 1923, p. 23:

La vēritē est que la puissance politique est un fait qui n'a en sois aucun caractēre dc

legitimitē ou d'illegitimite. p. 24: Les gouvernants ont toujours 6te, 'sont et seront tou-

jours les plus forts en fait. Tamlīdzīgus formulējumus atrodam ari citās vietās, kā šinī,

tā ari citos Dūgi darbos.
15) JleoH-B .Hioru, ConiajībHoe npaßO, HHHHBHnyajißHoe npaßO h npeo6pa3oßa-

Hie rocyAapcTßa, M. 1909. Prof. A. S. Aleksejeva priekšvārds, lpp. Vfjl. un IX.
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stipro kundzība pār vājajiem
.

Tāpēc nevar runāt par valsts varas tie-

sību pavēlēt: valdošajiem, kuru rokās šī vara, nav tiesība pavēlēt, bet

tikai spēks piespiest."

Vai lieta tiešām tāda, kā vina tēlojas pazīstamajam juristam un

valststiesībniekam Dūgi? Ja tas patiešām tā būtu, ja valsts vara nebūtu

tiesiska parādība, bet kaila faktiska iespēja piespiest izpildīt pavēles, tad

ari pati valsts (formālā nozīmē) nebūtu juridiska organizācija, bet varas

organizācija jeb spaidu organizācija. Un tādā gadījumā juristam — vis-

maz apzinīgam juristam, kurš ciena savu zinātni, nebūtu pavisam ko no-

darboties ar valsti, jo viņam vajadzētu atzīties, ka nav valsts tiesību un

tamdēļ nevar būt ari valsts tiesību zinības. Bet par laimi lieta nebūt nav

tāda, kā viņa tēlojas prof. L. Dūgi. Varētu gan teikt, ka vēsturē patiešām

ir bijušas un dažreiz gadu simteņiem pastāvējušas netiesiskas, uz faktisku

varu dibinātas valsts formas (despotijas, absolūtas monarchijas), bet

tagadējās kultūras valstis ir tiesiskas valstis, kurās valsts vara ir pilnīgi

tiesisks institūts. Tagadējās tiesiskās valstīs valsts vara nav vairs tikai

iespēja dot saistošas pavēles un piespiest viņas izpildīt, bet gan: tiesība

dot likumīgas pavēles un vajadzības gadījumā pielietot likumīgus līdze-

kļus viņu izpildīšanai.

Kāds tad nu ir valsts varas tiesiskais pamats? Pēc diezgan izpla-

tīta ieskata (kurš radies monarchiskās valsts apstākļos), valsts tiesību

laukā bieži fakts pārvēršoties par tiesībām: ja tirānam, kuram izdevies

sagrābt varu savās rokās, ir izdevies ari šo varu noturēt un nostiprināt

savā ģimenē, tad šī vara esot pārvērtusies par leģitinu varu; ja konsti-

tucionālā monarchijā monarcham izdodas patvarīgi ierobežot tautas tie-

sības un tauta neatbild ar revolūciju (kā tas piem. bij Krievijā 1907. g.,

kad patvarīgi tika grozīts vēlēšanu likums), tad pakalpīgi valsts tiesību

profesori nāk un saka: ja, tanī momentā tas bija tikai fakts, tā bija pat

nelikumība, bet tagad fakts ir kļuvis par tiesībām... Ko lai sakām par

šo kūņošanās teoriju, pēc kuras fakts pārvēršas par tiesībām? Man

šķiet, ka viņa ir gluži nepareiza: fakts nevar pārvērsties par tiesisku

varu; lai ari tirānam izdotos nodrošināt varu savā ģimenē un nodot val-

dīšanu savam dēlam un dēla dēlam, tā būs un paliks tikai tirāna vara un

nekad pati no sevis nepārvērtīsies par tiesisku varu. Faktiskā vara var

pārvērsties par tiesisku varu tikai vienā ceļā: ja viņa dabū sankciju no

tautas. Jo vienīgi tauta pati ir visu tiesību avots, vienīgi viņa ir visu

īsto tiesību radītāja un veidotāja. Kā indivīdam pieder pašnoteikšanās

(autonomija) morāles laukā, tā tautai pieder pašnoteikšanās un pašval-

dīšanās tiesību laukā. Šis tiesiskais princips, pēc kura tautai pieder

tiesība uz pašnoteikšanos, pašorganizēšanos un pašvaldīšanos — ir visu

valsts tiesību pamats un līdz ar to ari valsts varas tiesiskais pamats. Un
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šī tiesība pieder tautai vienuiner, lai ari ne vienmēr viņa parādās aktivā

veidā, bet dažreiz atrodas potenciālā stāvoklī. Kad tauta saceļas pret

apspiedēju, — vienalga, lai tas būtu kāds tirāns, vai kāda uzkundzējusies

oligarchu grupa, vai ari kāda sveša varmācīga tauta, — nokrata apspie-
dēju jūgu, salauž faktisko spaidu varu un revolucionārā ceļā rada savu

valsti un savu tiesisko iekārtu, tad ne fakts pārvēršas par tiesību, bet gan

vienīgi tautas potenciālā tiesība kļūst par aktivu tiesību. Tiesiska ir

vienīgi tā valsts vara, kura ir no tautas radīta vai atzīta. Tāpēc mēs ari

varētu teikt, ka katra demokrātiska valsts ir tiesiska valsts, un katra

tiesiska valsts ir vairāk vai mazāk demokrātiska valsts; bet nedemokrā-

tiska valsts nekad nevar būt tiesiska valsts, jo valsts vara nedemokrātiskā

valstī ir tikai faktiska vara, bet nav un nevar būt tiesiska vara.

(Turpmāk vel.)
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Par dažiem jautājumiem Latvijas likumdošanas laukā

Šī īsā apcerējuma nolūks ir pirmkārt drusku apskatīt Latvijas likum-

došanas iestādes darbību sakarā ar ministru kabineta starpsesiju laikā

izdodamiem noteikumiem un pēc tam kaut ari vispārējos vilcienos apstā-
ties pie dažām īpatnībām, kuras piemīt mūsu tagadējai legislaturai.

Piegriežoties pirmajam priekšmetam, noskaidrosim papriekšu to

divu likumdošanas aktu — Tautas Padomes 1919. g. 16. jūlija likuma

un Latvijas Satversmes 81. panta — juridisko raksturu, kuri līdz šim no-

derēja par pamatu ministru kabineta likumdošanas darbībai un kuri at-

šķiras viens no otra ar sekošām galvenām pazīmēm.

1. Tautas Padomes 1919. g. likums sauc ministru kabineta starp-

sesiju laikā izdodamos likumdošanas dabas aktus par „p agai d v rī-

ko jum i c m", kurpretim Satversmes 81. pantā vairs neatrodam aizrā-

dījumu uz šo aktu pagaidu raksturu un tajā ir runa vienkārši par kabineta

izdodamiem „noteikumiem", kāds nosaukums no valststiesiskā viedokļa

uzskatāms par daudz pareizāku nekā 1919. g. 16. jūlija likumā lietotais

termins „rīkojums".

Pēdējais, līdzīgi krievu vārdam
„ paciiopa>Keiiie

"

der tikai to aktu

apzīmēšanai, kurus izdod atsevišķie ministri vai viņiem padotas iestādes

resp. amatpersonas, kas rīkojas uz pastāvošo likumu pamata, bet

šis termins (rīkojums) nav vietā attiecībā uz to valsts varas orgānu dar-

bību, kuri paši pilnvaroti izdot likumus vai likumdošanas rakstura aktus.

2. Salīdzinot 1919. g. 16. jūlija likumu ar Satversmes 81. pantu iz-

rādās, ka pēdējais ievērojamā mērā ierobežo ministru kabineta tiesības,

izņemdams no tā kompetences veselu rindu tādu nozaru, kuras kabinets

nevar nokārtot ar starpsesiju laikā izdodamiem noteikumiem. Lai gan to

nozaru uzskaitījumā, kuru atrodam 81. pantā, nav izturēta stingri noteikta

sistēma, kā uz to jau aizrādīts juridiskā literatūrā, — tomēr šim pantam

ari savā tagadējā konstrukcijā ir liela praktiska nozīme likumdošanas

laukā.

3. Kamēr 1919. g. 16. jūlija likumā tieši paredzēts, ka ministru kabi-

netam ir jāiesniedz likumdošanas iestādei starpsesiju laikā izdotiem rīko-

jumiem atbilstoši likumprojekti, kādu aizrādījumu atrodam ari Krievijas

1906. g. pamatlikumu 87. pantā, mūsu-Satversmes 81. pants vairs nemaz

nerunā par attiecīgo likumprojektu iesniegšanu, bet nosaka tikai,
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ka uz šī panta pamata izdotie noteikumi zaudē spēku, ja t i c vēlākais

trīs dienas pēc Saeimas sesijas atklāšanas nav iesniegti Saeimai. Tā tad

81. pants neprasa, lai katrs ministru kabineta starpsesiju laikā izdotais

noteikums tiktu atvietots ar attiecīgu likumu, kā to prezumēja Krievijas

pamatlikumu 87. pants un ari pēc viņa parauga sastādītais 1919. g. 16.

jūlija likums, kamdēļ pieturoties pie Satversmes 81. panta teksta, liktos

dibināts slēdziens, ka sevišķa likuma izdošana būtu nepieciešama tikai

tanīs gadījumos, kad Saeima atrod par vajadzīgu izdarīt minētos no-

teikumos kaut kādus pārgrozījumus vai tos pavisam atcelt.

No mūsu likumdošanas iestādes līdzšinējās prakses nevar noteikti

spriest, uz kāda īsti redzes stāvokļa viņa ir nostājusies augšnorādītā

jautājumā, jo no vienas puses liela dala no ministru kabineta agrākajos

gados starpsesiju laikā izdotiem aktiem līdz šim nav nolikti dienas

kārtībā un daudzi no tiem jau piekto un pat sesto gadu pastāv un tiek

piemēroti ministru kabineta pieņemtā redakcijā, bet no otras puses kā

Tautas Padome un Satversmes Sapulce, tā ari Saeima vairākos gadīju-

mos ir izdevusi tādus likumus, kuri izrādījās par starpsesiju laikā valdības

izdoto noteikumu burtisku atkārtojumu. Tā piem. „Valdības Vēstneša"

1923. g. 14 septembra numurā izsludināti starp citu sekošie ministru kabi-

neta lēmumi: pilsētu nolikumā", pār-

grozījums pagaidu noteikumos par pilsētu dom-

nieku vēlēšanām" un pārgrozījums pagaidu no-

teikumos par miestiem", bet trīs mēnešus vēlāk, un proti,

„Valdības Vēstneša" tā paša gada 17. decembra numurā ievietoti trīs Sa-

eimas likumi ar gluži tiem pašiem (augšpievestiem) virsrakstiem, kādi

likumi tāpat pēc satura vārdu pa-vārdam sakrīt ar jau agrāk (14. sept.)
izsludinātiem noteikumiem. Līdzīgo piemēru skaitu varētu stipri pa-

lielināt, un še ceļas jautājums par tādu likumu izdošanas vajadzību (raison

d'ētre), kuri nerada nekādas jaunas tiesiskas attiecības, bet tikai atkārto

tās pašas normas, kas jau pastāv un izvestas dzīvē. Mūsu valsts satver-

sme, kā jau augstāk noskaidrots, to nemaz neprasa, Saeima pārrunājamos

gadījumos nav ienesusi ministru kabineta izdotos noteikumos itin nekādas

pārgrozības, un vienkārši vēlreiz pastiprināt tādus noteikumus ari nebūtu

nekāda pamata, jo tiem, kā uz to tieši aizrādīts Satversmes 81. pantā, tā

kā tā „i r likuma spēks", kamdēļ šie noteikumi, ari bez jebkādas

sevišķas sankcijas no Saeimas puses patur savu praktisko nozīmi līdz tam

laikam, kamēr viņi nebūs grozīti resp. atcelti.

Sakarā ar sacīto gribētos drusku apstāties vēl pie sekoša jautājuma.

— Kamēr Krievijas valsts domes pastāvēšanas laikā visos tanīs gadīju-

mos, kad likumdošanas vara sankcionēja starpsesiju laikā pamatlikumu

87. panta kārtībā spertos solus, attiecīgā likuma ievadteikumā tika tieši
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aizrādīts, ka tas atvieto uz minētā (87.) panta pamata izdotos no-

teikumus ( bt> 3aM"iiny... bt> 87. Och. loc. 3an. Buc. yTßep>KneH-
Haro riojiO/Keiiui Coß'lvra MHHiicTpoßt nocTaiioßHTb), — mūsu attiecīgos li-

kumos (ar loti retiem izņēmumiem) analoģiska aizrādījuma pilnīgi trūkst,

un tādu likumu attiecības pret ministru kabineta starpsesiju laikā izdo-

tiem vienlīdzīga satura (un pa lielākai daļai ari vienāda nosaukuma) no-

teikumiem var noskaidrot tikai sīkāki salīdzinot šo noteikumu tekstu ar

jaunā likuma atsevišķiem pantiem.

Saeima savā līdzšinējā praksē tikai divos gadījumos (uz tieslietu

ministrijas kodifikacijas nodaļas priekšlikumu Saeimas juridiskās komi-

sijas sēdē), un proti, 1923. g. 26. jūlijā izsludinātā likumā par tiesu iekār-

tas un civil- un kriminālprocesa likumu dažu pantu grozīšanu (Lik. kr. 97),

kā ari tā paša (1923.) gada decembra mēnesī pieņemtā medibu likumā

(Lik. kr. 169) ir ievietojusi šo likumu ievadteikumos sevišķu aiz-

rādījumu uz jau agrāk ministru kabineta starpsesiju laikā izdoto noteikumu

atvietošanu ar šiem likumiem, kāds aizrādījums ari visai vietā, jo pēc Sa-

eimas likuma iznākšanas viņam atbilstošais valdības noteikums, kaut ari

tas pēc būtības nemaz netiktu pārgrozīts ar šo likumu, no formālās

puses katrā ziņā zaudē spēku un uzskatāms par tādu, uz kuru vairs

nevar atsaukties kā uz pastāvošu tiesisku normu.

Liktos ļoti vēlami pieturēties turpmāk visos attiecīgos ga-

dījumos pie augšnorādītās kārtības, aizrādot pirms likuma teksta uz

viņa sakaru ar ministru kabineta par to pašu priekšmetu izdotiem notei-

kumiem, jo nevar liegt, ka tādu likumu izsludināšana vispārējai zināšanai

un izpildīšanai, kuri pēc sava satura gluži identiski ar jau labu laiku atpa-

kaļ publicētiem un nereti presē plaši apspriestiem noteikumiem, viegli var

izsaukt nejuridiskās aprindās zināmu neizprašanu un radīt praksē neskai-

drību par to, ko īsti nozīmē tāda jauna likuma izdošana, kurš vai nu pilnā

apmērā vai pa lielākai daļai sakrīt ar jau pastāvošām tiesiskām

normām.

Apskatījis mūsu likumdošanas iestādes darbību, ciktāl pēdējā stāv

sakarā ar ministru kabineta starpsesiju laikā izdodamiem noteikumiem,

liktos vēlami īsumā piegriezt vērību vēl divām vispārēja rakstura parā-

dībām, no kurām viena izskaidrojas ar Latvijas Republikas Satversmes

70. panta acīmredzamo defektu, bet otra ieviesusies mūsu parlamenta

praksē- jau no tā darbības paša sākuma un sastopama nereti likumdošanas

aktos līdz pēdējam laikam.

Augšminētā Satversmes 70. pantā teikts, ka Valsts Prezidents izslu-

dina pieņemtos likumus šādā kārtā: „Saeima (resp. tauta) ir pieņēmusi

un> Valsts Prezidents izsludina šādu likumu (likuma teksts)". — Pievestā

formulā pavisam trūkst loti svarīga aizrādījuma uz attiecīgā likuma pie-
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ņemšanas datumu Saeimā, t. i. uz likuma izdošanas

laiku, kādam momentam ir liela juridiska nozīme. Ar likuma pieņem-

šanu valsts likumdošanas vara izteic savu gribu vienā vai otrā jautājumā,

pie kam visos tos gadījumos, kad vēlāk izteiktā griba kā nebūt runātu

pretim likumdevēja agrākiem lēmumiem, pēdējie būtu uzskatāmi par at-

celtiem. Likumu pareizas iztulkošanas un savstarpējās saskaņošanās

ziņā izšķiroša nozīme pieder nevis likuma izsludināšanas brīdim, bet liku-

ma pieņemšanas dienai, t. i. tai dienai, kad likumdošanas iestāde taisījusi

savu lēmumu attiecībā uz apspriesto priekšmetu, pie kam praksē nereti

var notikt, ka agrāk pieņemtos likumus izsludinapēc vēlāk

pieņemto likumu publicēšanas. Šinīs gadījumos tomēr jautājums par vie-

na vai otra likumdošanas akta juridisko priekšrocību (piem. saistošā

rakstura ziņā) jāizšķir uz likuma pieņemšanas, bet nevis izsludināšanas

prioritātes pamata, t. i. par spēkā esošu, ceteris paribus, uzskatāms vēlāk

pieņemtais, bet ne vēlāk izsludinātais likums. — Pēc mūsu satversmes

69. panta Valsts Prezidents izsludina Saeimā pieņemtos likumus ne agrāk

kā septitā dienā un ne vēlāk kā divdesmit pirmā dienā pēc to pieņemša-

nas, pie kam viņam, uz Satversmes 72. panta pamata,'pieder tiesība ap-

turēt likuma publicēšanu uz diviem mēnešiem. Tā tad viegli var atgadī-

ties, ka ar zināmu nokavējumu izsludinātais likums pēc sava satura vai

nu pilnā apmērā atcelts, vai attiecīgās daļās pārgrozīts ar Saeimas

vēlāk pieņemtu, bet jau agrā k publicētu aktu, kamdēļ liku-

mu pareizai piemērošanai un iztulkošanai nepieciešami zināt viņu pie-

ņemšanas chronoloģisko kārtu.

Še vēl jāpiezīmē, ka likuma pieņemšanas dienai ir netikai liela juri-

diska, bet dažos gadījumos ari zināma vēsturiska nozīme, jo likumdevējs

kādreiz vienu vai otru likumu pieņem (izdod) ar nodomu tieši noteiktā

dienā kādiem ar valsts dzīvi sakarā stāvošiem notikumiem par piemiņu,

kāds vēsturiska momenta atzīmējums, pastāvot tagadējai kārtībai, tiek

pilnīgi noklusēts. No šī redzes stāvokļa mūsu Satversmes 70. pants bez

šaubām uzskatāms par neapmierinošu, jo paliek atklāts jautājums par iz-

sludināto likumu pieņemšanas dienu, kamdēļ, apspriežot literatūrā jaun-

izdotos likumus, var atsaukties tikai uz to izsludināšanas dienu,

par kuru, kā tas redzams no Senāta iekārtas likumu (1915. g. izd.) VII. pie-

likuma un Tautas Padomes 1920. g. 15. marta lēmuma (Lik. kr. 176),

skaitās jaunā līkuma iespiešanas diena oficiālā laikrakstā.

Lai novērstu uz priekšu augšnorādīto trūkumu, būtu ļoti vēlami pa-

pildināt Satversmes 70. pantā noteikto jaunu likumu izsludināšanas for-

mulu ar aizrādījumu uz viņu pieņemšanas dienu (kā to at-

rodam Tautas Padomes un Satversmes Sapulces laikā izsludinātos

likumos). : mm
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Otrā īpatnība mūsu likumdošanas laukā, kuru negribētos atstāt ne-

minētu, pastāv iekš tam, ka daudzos gan Tautas Padomes, gan Satver-

smes Sapulces, gan ari Saeimas izdotos likumos atrodam aizrādījumu, ka

likums stājas spēkā „ar izsludināšanas dienu" vai

„no izsludināšanas dienas".

Šis aizrādījums, kuru sastopam loti bieži ari ministru kabineta no-

teikumos, no vispārējā tiesiskā viedokļa uzskatāms par pilnīgi nederīgu

un jābrīnās, ka vispār tādējāda juridiska kļūda varēja ieviesties mūsu

likumdošanas praksē un turēties līdz pat pēdējam laikam. — Par likuma

izsludināšanu, kā jau augšā sacīts, skaitās viņa iespiešana šim nolūkam

izraudzītā oficiālā izdevumā. Par jaunā likuma spēkā nākšanas brīdi at-

zīstams vai nu tas speciālais termiņš, kas norādīts pašā izdodamā

likumdošanas aktā, vai tas v i s p ā r ē j a i s termiņš, kurš attiecīgās valsts

satversmē noteikts likumu spēkā nākšanai, pie kam pēdējā gadījumā par

tādu termiņu skaitās vai nu zināma laikmeta notecējums pēc likuma izslu-

dināšanas dienas, kā tas pieņemts mūsu konstitūcijā, vai tā diena, kad

oficiālā izdevuma attiecīgais numurs, kurā iespiests jaunā likuma teksts,

saņemts uz vietām, kā tas bija paredzēts Krievijas 1906. g. valstspamat-

likumu 93. pantā.

Pie mums uz Latvijas Republikas Satversmes 69. panta un Tautas

Padomes 1920. g. 15. marta lēmuma pamata, pastāv šimbrīžam tāda kār-

tība, ka Saeimas pieņemtie un Valsts Prezidenta izsludinātie likumi stā-

jas spēkā 14 dienas, bet visi pārējie noteikumi un rīkojumi septitā dienā

pēc viņu iespiešanas „Valdības Vēstnesī", ja pašos minētos aktos nav no-

teikts cits termiņš. — Pēdējais var protams būt ilgāks vai īsāks par no-

rādīto dienu skaitu, bet nevar, liktos, būt nekādu šaubu par to, ka šis ter-

miņš nekādā ziņā nedrīkst s ak r i s t ar likuma vai noteikuma iespiešanas

dienu minētā laikrakstā. Še jāņem vērā, ka ar likuma spēkā nākšanu tas

kl,ūst par saistošu normu priekš visām amatpersonām, iestādēm

un vispār visiem tiem iedzīvotājiem, uz kuriem likums attiecas. No likuma

spēkā nākšanas viņš ir jāizpilda un par likuma neievērošanu draud pār-

kāpējam zināmas nelabvēlīgas juridiskas sekas. Tādēļ nepieciešami dot

visām ieinteresētām personām iespēju pirms likuma spēkā nāk-

šanas iepazīties ar viņ,a saturu, jo citādi būtu netaisni un pat neloģiski

prasīt likuma izpildīšanu un sodīt par tā pārkāpšanu.

No sacītā skaidri izriet, ka neviens jauns likums nevar stāties spēkā

visā Latvijā (piem. Liepājā vai Ventspilī) reizē ar tā iespiešanu R ī g ā i z -

nākušā oficiālā laikrakstā, jo attiecīgā numura izlaišanas dienā valsts

galvas pilsētā likums vēl nevar tapt zināms atstatos apvidos dzīvojošiem

pilsoņiem.

Vispareizāki liktos visos tanīs gadījumos, kur likumdevējs atzīst par

vēlamu atkāpties no likuma spēkā nākšanai noteiktā vispārējā termiņa
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un nodrošināt jaunnodibinātām tiesiskām normām pēc iespējas drīzu

piemērošanu, uzstādīt to principu, ka likums stājas spēkā no „V a 1 d ī b a s

Vēstneša" attiecīgā numura saņemšanas dienas

uz vietas, kādu aizrādījumu atrodam dažos retos līdz šim izdo-

tos noteikumos (sk. piem. Lik. kr. pap. Nr. Nr. 90 un 91).

Tādam formulējumam būtu ari vēl tai ziņā dodama priekšrocība

pret noteikta laikmeta nolikšanu likumu spēkā nākšanai, ka zināmu dienu

skaita notecējums pēc likuma iespiešanas oficiālā izdevumā pats par sevi

ne vienmēr nodrošina šī izdevuma attiecīgā numura patieso saņem-

šanu īstā laikā visās valsts teritorijas daļās (kā piem. pārplūdinājuma vai

streika gadījumā). — let vēl tālāk par pievesto formulējumu („no „Vald.

Vēstn." saņemšanas dienas uz vietām") un noteikt likuma spēkā nākšanai

visā valstī tā teksta iespiešanas dienu oficiālā laikrakstā nozīmētu tik sva-

rīgu atkāpšanos no vispār pieņemtiem valststiesiskiem principiem, kuru

nevarētu attaisnot ne ar kādiem apsvērumiem.

Beidzot gribētos vēl aizrādīt, ka mūsu parlamenta lēmumos bieži

sastopama fraza „likums stājas spēkā ar tā izsludināšanas dienu" tik

stipri iesakņojusies līdzšinējā likumdošanas praksē, ka nereti šo izteicienu

lasām pat tādos likumos, kur viņam trūkst jebkādas praktiskas nozīmes

jaunā likuma drīzākas piemērošanas ziņā. — Kā loti raksturīgu piemēru

še atzīmēsim, ka Satversmes Sapulce, noteikdama ar 1921. g.

30. septembra likumu (sk. Lik. kr. 215), ka 22. j v n i j s turpmāk uz-

ņemams valsts svināmo dienu skaitā, atzinusi par vajadzīgu piemetināt,

ka „šis likums stājas spēkā no izsludināšanas dienas"!

B. Disterlo.
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Likumprojekts par vecāku un bērnu savstarpējām

attiecībām

1. Likumīgi bērni dabu no vecākiem vardu, viņiem piešķir tēva

uzvārdu.

Viet. lik. kop. 150. p., Civ. kod. pr. 401. p.,
1

) Šveices civ. 1. 270.

un 275. p., Vācijas civ. kod. 1616. p., Polijas civ. lik. 236. p., Ungar.
civ. kod. pr. 270. p., Austrijas civ. kod. 146. p.

2. Attiecībā uz tādiem nepilngadīgiem bērniem, kuri nav precēju-

šies, vecāki nes uztura un audzināšanas izdevumus, kamēr bērni nespēj

paši sevi uzturēt; šie izdevumi galvenā kārtā krīt uz tēvu; māte viņos pie-
dalās samērā ar saviem mantas līdzekļiem.

No šī pienākuma vecāki netop atsvabināti, ja viņiem atņem vecāku

varu.

Viet. civ. lik. kop. 199., 200., 203. p.p., X. sēj. I. d. 172., 174. p.p.,

Šveices civ. kod. 272. p., Ungar. c. k. pr. 271. p., Civ. kod. pr. 405. p.,

Polijas lik. 237, p., Vācijas civ. kod. 1602., 1606. p.p.

3. Ja bērniem ir pašiem sava manta, tad viņu uzturas un audzinā-

šanas izdevumus var vispirms segt no šīs mantas ienākumiem; ja šo ienā-

kumu nepietiek un ja vecākiem pašiem nav mantas ko segt nepieciešamos

bērnu uzturas un audzināšanas izdevumus, tad var izlietot dalu no bērnu

mantas, bet ne citādi, kā ar attiecīgas bāriņu iestādes atļauju.

Viet. c. 1. kop. 347.—349. p.p., Civ. kod. pr. 406. p., Vācijas c. k.

1602. un 1603. p.p., Šveices c. k. 272. p., Austrijas c. k. 150. p.

Piezīme. Šie panti neaizskar noteikumus par bērnu uzturēšanu

nodaļā par laulāto un radinieku uzturēšanu. Par vecāku uzturēšanu no

bērnu puses sk. to pašu nodaļu.

4. Bērniem kamēr tie dzīvo pie vecākiem un pēdējie tos audzina

vai dod tiem uzturu, ari pēc pilngadības sasniegšanas jāpalīdz vecākiem

pēc iespējas viņu saimniecībā, darbā vai amatā.

Viet. c. L k. 201. p., Vācijas c. k. 1617. p., Civ. k. pr. 403. p.,

Ungar. c. k. pr. 275. p.

5. Līdz pilngadības (21 gada) sasniegšanai bērni atrodas zem ve-

cāku varas.

*) Civ. kod. p.r, =-K-rievijas- civilkodeksa projekts.
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Laulības laika abi vecāki izlieto vecāku varu kopīgi. Ja starp laulā-

tiem izceļas domstarpības, izšķiroša balss pieder.tēvam.

Viet. civ. lik. kop. 197. un 236. p.p., X. sēj., d. 164. un 178. p.p.,

Civ. kod. pr. 408. un 409. p.p., Šveices c. k. 278. p., Vācijas civ. kod.

1626., 1634. un 1685. p.p., Ungar. c. k. pr. 277. p., Austrijas civ. kod.

139., 141.—145. p.p., Francijas civ. kod. 372., 373. p.p., Polijas civ.

lik. 336., 337. p.p.

6. Ja nepilngadīgi bērni iestājas laulībā, vecāku vara par viņiem

top ierobežota ar viņu mantas pārvaldību un viņu personības pārstāvību.

Ja tāda laulība izbeidzas vai top atzīta par neesošu, vecāku vara

aprādītā apmērā paliek pār bērniem līdz viņu pilngadībai.

Viet. civ. liik. kop. 235. p., X. sēj. I. d. 179. p. 3. pkt., Civ. kod. pr.

427. p., Vācijas civ. kod. 1633. p., Šveices civ. kod. 14. p.

Attiecībā uz jautājumu par vecāku piekrišanu bērnu laulībai, sk.

Likuma par laulību 3. pantu.

7. Jautājumu par bērnu reliģisku audzināšanu izšķir vecāki uz vis-

pārēja pamata; tomēr nepilngadīgos, kuri sasnieguši 14 gadu vecumu, ne-

var pārvest citā ticībā bez viņu piekrišanas. Pēc 17 gadu vecuma sasnieg-

šanas bērniem ir tiesība patstāvīgi izšķirt jautājumu par savu attiecību

pret ticību.

1917. g. 14. jūlija likums par sirdsapziņas brīvību, Viet. civ. 4ik.

kop. 199. p., Šveices c. k. 247. p., C. k. pr. 410. p., Ungar. c. k. 272. p.

8. Vecāki nosaka zem viņu varas esošiem bērniem dzīves vietu un

viņiem ir tiesība atprasīt tos no katra kurš viņus nelikumīgā kārtā aiztur.

Šveices c. k. 25. un 273. p.p., Vācijas c. k. 1631., 1632. p.p., Sodu

lik. 503. p., Viet. c. 1. k. 208. p., Civ. k. pr. 292. p., Ungar. c. k. pr.

271. p., Polijas c. lik. 338. p., Francijas kod. 274. p., Itālijas kod. 18.

un 221. p.p.

9. Ja nepilngadīgais, kurš sasniedzis 17 gadu vecumu, grib izvēlē-

ties citu darbības arodu, nekā tam nolēmuši vecāki, vai ja vecāki bez pie-

tiekoša pamata aizliedz nepilngadīgajam atstāt vecāku namu, lai iestātos

dienestā vai uzsāktu patstāvīgu pelņu, vai beidzot, ja vecāki bez pietie-

koša pamata ņem atpakaļ savu doto atļauju, tad bāriņu tiesa, ja to prasa

nepilngadīgā intereses un ja tam nav par šķērsli vecāku mantas stāvoklis,

var atļaut nepilngadīgajam iet pa viņa nozīmēto ceļu un atstāt vecāku

namu.

Viet. civ. lik. kop. 204. p., Kurzemes zemn. lik. 76. p., Vidzemes

zemn. lik. 368. p., Ungārijas civ. kod. pr. 274. p.

10. Tēvs attiecībā uz nepilngadīgu bērnu personīgām un mantas

tiesībām pārstāv viņas tiesā un ārpus tiesas; ja ir šķēršļi pārstāvībai no
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teva puses, ka ari ja viņš miris, ja viņam atņemta vai pārtraukta vecāku

vara, pārstāvības tiesība pieder mātei.

Viet. civ. lik. kop. 214., 207. un 2918. pp., X. sēj. I. d. 175., 180.

un 220. p.p., C. k. pr. 413. p., Vācijas c. k. 1630., 1633., 1634.,

1635. pp., Šveices c. k. 279. p., Polijas c. lik. 341. p., Ungārijas c. k.

pr. 286. p.

11. Bērniem jābūt pret vecākiem godbijīgiem, un kamēr viņi at-

rodas zem vecāku varas, ari paklausīgiem.

Viet. civ. lik. kop. 201. p., X. sēj. I. d. 177. p., Šveices c. k. 273.,

275. p.p., Francijas c. k. 371. un 772. p.p., Civ. k. pr. 402. p., Austrijas

c. k. 144. p., Polijas c. 1. 376. p.

12. Vecāku pienākums ir rūpēties par nepilngadīgu bērnu dzīvību

un veselību, viņu uzraudzību, audzināšanu un sagatavošanu derīgai dar-

bībai, pie kam pēc iespējas jāievēro bērnu miesīgās un garīgās spējas un

tieksmes.

Viet. civ. lik. kop. 199., 202., 203. un 204. pp., X. sēj. I. d.

172.—174., 177. p.p., Vācijas c. k. 1627., 1631. p.p., Šveices c. k.

275. un 276. p.p., Civ. kod. pr. 402. un 410. p.p., Francijas c. k. 371.,

372. p.p., Ungārijas c. k. pr. 271. p.

Attiecībā uz jautājumu par bērnu pienākumu uzturēt vecākus, sk.

nodaļu par radinieku uzturēšanu, 1., 3. un 6. pantus.

13. Pret nepaklausīgiem un stūrgalvīgiem bērniem, kuri atrodas

zem vecāku varas, vecākiem tiesība izlietot nepieciešamos labošanas

līdzekļus. Ja izlietotie līdzekli paliek bez sekmēm, vecākiem tiesība

griezties pie bāriņu iestādes, kura izlieto pamācības līdzekļus, kā ari pa-

līdz vecākiem ievietot bērnus kādā citā ģimenē vai labošanas iestādē.

Viet. civ. lik. kop. 206. p., X. sēj. I. d. 165. p., Šveices c. k. 278.

p., Ungārijas c. k. pr. 273. p., Civ. kod. pr. 412. p., Polijas c. lik.

339. p., Vācijas c. k. 1631. p., Francijas c. k- 375.—382. p.p., Itālijas

c. kod. 222. p.

14. Ja acīmredzamas nolaidības dēl bērnu audzināšanā, vai ciet-

sirdīgas apiešanās dēļ, vai vecāku netikumīgas uzvešanās vai vispār

vecāku varas nelietīgas izlietošanas dēļ bērni ir pilnīgi pamesti vai ari

viņu miesīgo un garīgo spēku attīstība apdraudēta, tad bāriņu iestāde, ja

.
nav iespējams spert citus solus, kuri varētu novērst bērnam draudošās

briesmas, pati var ievietot bērnus uz vecāku rēķina audzināšanai node-

rīgā ģimenē. Tādos gadījumos vecākiem nav tiesības bez bāriņu iestādes

atļaujas prasīt bērnus sev atpakaļ.

Bez minētiem soļiem bāriņu iestāde, ja atrod to par nepieciešamu,

var atņemt vainīgajam vecākam vecāku varu, atstājot bērnus zem otra

vecāka varas, vai ari, ja pēdējā vecāka vara nepietiekoši aizsargā bērnus
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no vainīga vecāka kaitīga iespaida, ka ari ja vainīgi abi vecāki, iecelt

bērniem aizbildni.

Viet. civ. lik. kop. 227., 228. p.p., Šveices civ. kod. 284. un 285.

p.p., Ungārijas c. k. pr. 279.-282. p.p., Vācijas c. k. 1631., 1666. un

1680. p.p., Civ. kod. pr. 422. p., Polijas c. 1. 340. p. Francijas Code

pēnal 334. un 335. p.p.

15. Ja atkrīt iemesli, kuru dēl atņemta vecāku vara vai sperts

kāds cits vecāku varu ierobežojošs solis, bāriņu tiesa var uz vecāka

vai bērnu lūgumu vai pati no sevis atjaunot vecāku varu vai atcelt

noteikto vecāku varas aprobežojumu.

Tomēr atjaunot vecāku varu nevar agrāk kā pēc gada no tās die-

nas, kad vecākam šī vara atņemta.

Šveices civ. kod. 287. p., Ungārijas c. k. pr. 340. p., Francijas

1889. g. 24. jūlija lik. 15. p., Beļģijas 1912. g. 15. maija lik. 7. p.

16. Ja viens no vecākiem mirst vai ja viņam tiek atņemta vecāku

vara, pēdējā paliek otram vecākam.

Viet. civ. lik. 272., 276., 270., 280.—282., 286., 292. p.p., Civ.

kod. pr. 420. p., Šveices c. k. 274. p., Ungārijas c. k. pr. 284. un

326. p.p., Vācijas c. k. 1684. p., Francijas c. k. 372.—294. p.p., Itālijas

c. k. 220.—239. p.p., Polijas c. lik. 348., 349. p.p.

17. Ja laulība tiek šķirta vai atzīta par neesošu vai laulātie at-

šķirti, un vecāki nevar vienoties, pie kura no viņiem paliek bērni, tad šo

jautājumu izšķir tiesa, ņemot vērā bērnu intereses un, ja iespējams, iz-

klausot bērnu vēlēšanos, ja tie sasnieguši 17 gadu vecumu.

Likuma par laulību 55. p.

18. Vecāku vara par bērniem pieder tam no vecākiem, pie kura

viņi atstāti, bet tas neatsvabina otru vecāku no pienākuma piedalīties

bērnu uzturēšanas un audzināšanas'izdevumos uz vispārēja pamata. Ve-

cākam tiesība satikties ar bērniem, kuri atstāti pie otra vecāka. Šīs tie-

sības izlietošanas veidu un laiku, ja vecāki par to nevar vienoties, nosaka

bāriņu tiesa pēc tā vecāka dzīves vietas, kuram pār bērniem ir vecāku

vara.

Likuma par laulību 56. p., Civ. proc. lik. 1345
1

. p.

19. Ja mirst vecākais, pie kura atstāti bērni vai ja viņam atņem

vecāku varu, vai beidzot, ja viņš ilgāku laiku nespēj to izlietot, pie viņa

esošie bērni, ar bāriņu tiesas atļauju, nonāk otra vecāka varā; ja bāriņu

tiesa bērnu interesēs neatrod par iespējamu nodot bērnus šim vecākam,

tad par viņiem iecel aizbildnību.

1920. g. 21. decembra lik. par laulību 55.. 56., 76. p.p., Vācijas

civ. kod. 1635. p., Šveices civ. kod. 156. un 274. p.p., Civ. kod. pr.

268—271. un 431. p.p., Ungārijas civ. kod. pr. 278. p., Polijas civ.

lik. 354., 356., 363. p.p.
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Par vecāku un bērnu mantiskam attiecībām

20. Kamēr bērni atrodas zem tēva varas, viņš pārvalda visu viņu

mantu; ja tēva pārvaldībai ir šķēršļi, kā ari ja viņš miris vai ja viņam

atņemta vecāku vara, pārvaldība pāriet uz māti.

Viet. civ. lik. kop. 216., 217., 279., 286. p.p., X. sēj. I. d. 180.,

294. p.p., Civ. kod. pr. 416. p., Šveices civ. kod. 290. p., Vācijas c.

k. 1627. un 1639. p>p., Polijas c. lik. 341., 430. un 431. p.p., Austrijas

c. k. 149.—151. p.p., Francijas c. k. 389., 390. p.p.

21. Kad nepilngadīgajam piekrīt kautkāda manta, tad vecākais,

kura pārvaldībā manta nonāk, sastāda tai sarakstu un iesniedz to vietējai

bāriņu iestādei.

Civ. kod. pr. 145. p., Šveices c. k. 291. p., Vācijas c. k. 1640. un

1687. p.p., Francijas c. k. 451. p.

22. Vecāki pārvalda bērnu mantu ar aizbildņu tiesībām pēc Noda-

ļas par aizbildnību 54.—81., 84. p.p. 1.—6. pkt., 8.—12., 86., 90., 91., 93. un

106. p.p. noteikumiem, bet viņi ir atsvabināti no pienākuma sniegt pār-

skatos sīkas ziņas par bērnu audzināšanu un uzturēšanu, uzrādot tikai

kopīgo izdevumu sumu par bērniem.

Viet. civ, lik. kop. 216., 217. p.p., X. sēj. I. d. 180., 214. p.p.,

Civ. k. pr. 416., 457. p.p., Šveices c. k. 290. p., Vācijas civ. kod.

1627., 1639. p.p., Austrijas c. k. 149.—151. p.p., Polijas c. lik. 341.

un 452. p.p.

23. No vecāku pārvaldības izņemta bērnu brīva manta ir: 1) viss,

ko nepilngadīgi bērni ieguvuši ar savu personīgu darbu, kuru viņi strādā

vai nu ar vecāku piekrišanu vai sakarā ar to, ka viņi ar vecāku piekri-

šanu patstāvīgi ved kautkādu darbu ,vai uzņēmumu, 2) viss, ko vecāki

no bērniem piederošas mantas nodod viņu brīvā pārvaldībā, 3) manta,

kuru bez atmaksas piešķīruši bērniem radinieki vai blakus personas ar

nosacījumu, lai bērni to patstāvīgi pārvalda un lieto.

Šo mantu nepilngadīgais pārvalda patstāvīgi, bet par viņa slēgtiem

darījumiem viņš atbild ar visu savu mantu tikai tai gadījumā, ja vecākais

viņam ar bāriņu tiesas piekrišanu atļāvis patstāvīgi vest tirdzniecību vai

uzņēmumu. Izņēmums ir tie darījumi, kuru noslēgšanai vecākam pašam

jāizlūdz sevišķa bāriņu tiesas atļauja.

Viet. civ. lik. kop. 220. p., Vācijas c. kod. 1650. un 1651. p.p.,

Šveices c. k. 412., 414. p.p., Austrijas c. k. 156. p.

24. Nepilngadīgu bērnu interešu pārstāvībai pēdējiem uz laiku iece-

ļams aizgādnis: 1) ja starp vecāku un zem viņa varas esošiem bērniem

izceļas tiesas lieta, vai kad vispār saduras bērnu un vecāku vaj to per-

sonu mantas intereses, kuru lietas vecākais pārzin, 2) kad tiesas lieta vai
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interešu sadursme izceļas starp bērniem, kuri atrodas zem kopējas

vecāku varas.

Viet. civ. lik. kop. 213. p., Vācijas civ. k. 1630. un 1796. p.p.,

Civ. kod. pr. 418. p., Polijas c. lik. 389. p., Austrijas c. kod. 271.,

272. p.p.

25. Ja bērnu mantai draud zaudējumi tādēļ, ka vecākais pārkāpis

savu pienākumu attiecībā uz bērnu mantas pārvaldīšanu vai tādēļ, ka

viņa mantas stāvoklis kļuvis ievērojami sliktāks, tad bāriņu iestādei jā-

sper attiecīgi soļi, lai novērstu bērnu mantai iespējamas kaitīgas sekas.

Sevišķi bāriņu iestāde var tādā gadījumā uzlikt vecākam visus aiz-

bildņa pienākumus, padot viņu kontroles aizbildņa uzraudzībai, pieprasīt

pietiekošu bērnu mantas nodrošinājumu un beidzot atstādināt viņu no

bērnu mantas pārvaldības, nododot šo pārvaldību otram vecākam vai šim

nolūkam sevišķi ieceltam aizgādnim.

Tiesību pārvaldīt bērnu mantu var atņemt vecākam ari tai gadījumā,

ja viņš pārkāpis bērnu tiesību saņemt no viņa uzturu un ja par uztura

sniegšanu nākotnē rodas nopietnas bažas.

Viet. civ. lik. kop. 219. p., Vācijas c. k. 1666-i 1667. un 1668.

p.p., Šveices civ. kod. 297. p., Civ. k. pr. 423. p., Itālijas c. k. 238. p.,

Ungārijas c. k. 309. p.

26. Pēc vecāku varas izbeigšanās vecākiem jānodod bērnu manta

un jānorēķinās pēc Nodaļas par aizbildnību 132.—134. p.p. noteikumiem.

X. sēj. I. d. 294., 286. p.p., Vācijas c. k. 1681. p., Šveices c. k.

299. p., Ungārijas c. k. pr. 311. p., Francijas c. k. 389., 390., 469.,

470. p.p., Civ. kod. pr. 416., 620. p.p.

27. Vecākiem tiesība prasīt, lai viņiem atlīdzina izdevumus bērnu

mantas labā, ciktāl viņi pēc apstākļiem varēja tos uzlūkot par nepie-

ciešamiem.

Šveices civ. kod. 300. p., Vācijas c. k. 1648. p.

28. Vecāku vara izbeidzas:

1) kad bērni sasniedz pilngadību;

2) kad nepilngadīgo adoptē blakus persona;

3) ja laulība tiek šķirta, laulātie atšķirti vai laulība atzīta par ne-

esošu, vecāku vara izbeidzas attiecībā uz to vecāko, pie kura

bērni nav atstāti;

4) ja vecākais atzīts par vecāku varu zaudējušu uz bāriņu tiesas

lēmumu (14. un 33. p.p.);

5) ja vecākam atņemta viņa vara uz krimināltiesas sprieduma pa-

mata (Sodu lik. 29. un 420. p.p.).

6) ja bezvēsts prombūtnē esošs vecākais atzīts par mirušu.
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Sodu lik. 29., 420., 507., 508., 525. p.p., Viet. civ. lik. kop.
225.-235. p.p., Civ. kod. pr. 422., 423., 426., 427. p.p., Šveices c. k.

58., 268., 285., 286., 298. p.p., Šveices c. k. 42., 80. p.p., Francijas

c. k. 335. p., Ungārijas c. k. 280.—285. p.p.

29. Ja par mirušu atzīts bezvēsts prombūtnē esošs vecākais vēlāk

izrādās dzīvs, tad vina vecāka tiesības top atjaunotas, ja viņš par to

iesniedz attiecīgu paziņojumu bāriņu tiesai.

30. Vecāku vara tiek pārtraukta:

1) vecāka nepilngadības laikā;

2) ja vecāko atzīst par darbības nespējīgu gara vājības, izšķērdības

vai kroniskas žūpības dēl;

3) ja bāriņu tiesa atzīst, ka ir faktiski šķēršļi, kuri vecākam atņem

iespēju izlietot vecāku varu.

Šai gadījumā pārtrauktā vecāku vara top atjaunota, kad bāriņu tiesa

atzīst, ka viņas pārtraukšanas iemesli atkrituši.

Viet. civ. lik. kop. 236.-239. p.p., X. sēj. L d. 179. p., Civ. kod. pr.

428. p., Vācijas civ. kod. 1676., 1677. p.p.

31. Ja vecākais atzīts par maksātnespējīgu parādnieku, tiesība

pārvaldīt bērnu mantu pāriet uz otru laulāto vai uz šim nolūkam sevišķi

ieceltu aizgādni.

Vācijas civ. kod. 1647., 1676.—1678. p.p., Civ. kod. pr. 429. p.,

Šveices civ. kod. 297. p., Ungārijas c. k. pr. 308. p.

32. Ja top izbeigta lieta par maksātnespēju vai gara vājības, iz-

šķērdības vai žūpības dēļ iecelta aizgādnība, tiesība pārvaldīt bērnu

mantu pirmā gadījumā un vecāku vara pēdējos gadījumos top atjaunotas

ne citādi kā ar bāriņu iestādes atļauju.

Civ. kod. pr. 430. p., Francijas c. k. 141. p., Vācijas c. k.

1647. p., Ungārijas c. kod. 308. p.

33. Ja vecākais iestājas otrā laulībā, tad, piedraudot ar vecāku

varas atņemšanu, viņam uzlikts par pienākumu paziņot par to bāriņu

iestādei, no kuras atkarājas, ja bērnu intereses to prasa, spert nepiecie-

šamos uzraudzības solus, sevišķi iecelt šādai uzraudzībai kontroles aiz-

bildni un visnepieciešamākajā gadījumā iecelt bērniem aizbildni. Attie-

cībā uz bērnu mantas pārvaldību vecākais, kurš iestājies otrā laulībā,

katrā ziņā top padots visiem vispārējiem noteikumiem par aizbildnību.

Viet. civ. lik. kop. 237., 278., 279., 284., 285., 287. p.p., Vācijas

civ. kod. 1669., 1670., 1697. p.p., Šveices c. k. 286. p., Polijas c. 1.

361. p., Francijas c. k. 395. p., Itālijas c. k. 237. p.
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Kolīzijas norma

Tiesību attiecības starp vecākiem un viņu likumīgiem bērniem ap-

spriežamas pēc tās zemes likumiem, kuras pavalstnieks ir tēvs, bet viņa

nāves gadījumā māte.

Ja tēvs vai māte ir zaudējuši Latvijas pavalstniecību un tā palikusi

bērniem, tad tiesiskās attiecības starp viņiem apspriežamas pēc Latvijas

valsts likumiem.

Viet civ. lik. ievada XXXI. p., Vācijas c. kod. ievešanas likuma

19. p.

V. Bukovskis.
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Sodāmā spekulacija

pēc Latvijas Sodu likumu sastādīšanas komisijas ieskata.

Sodu likumu sastādīšanas komisija pieņēma sekošu sodāmās speku-

lācijas formulējumu:

~242. Tirgotājs vai rūpnieks, kā ari sabiedrības, biedrības vai

iestādes pārzinis, kas, pēc visu apstākļu apsvēruma, pārmērīgi pacēlis

cenas nepieciešamās vajadzības priekšmetiem, ja viņš izmantojis vietējo

iedzīvotāju galēji spaidīgus apstākļus, kuri radušies aiz šo priekšmetu

trūkuma, vai mākslīgi radījis tādus spaidīgus apstākļus, apslēpdams, iznī-

cinādams vai bojādams tādus priekšmetus, vai atteikdamies tos pārdot

bez svarīga iemesla uz to, vai ari izlietodams norunāšanos vai citus

negodīgus paņēmienus, sodāms:

ar ieslodzījumu ilgtermiņa cietumā vai ar ieslodzījumu īstermiņa

cietumā un bez tam viņam uzliekams naudas sods, ne augstāks

par 10,000 latiem."

Vispārēji apsvērumi. Par šo jautājumu komisijā tika izteikti sekoši

apsvērumi.

Tagadējā laikā, kad valsts saimnieciskā dzīve sāk ievirzīties nor-

mālās sliedēs, jautājums par tā saucamo „spekulaciju" zināmā mērā ir

zaudējis savu asumu. Stājoties pie tā objektivi, ir jākonstatē, ka speku-

lācija pati par sevi, rēķinādamās ar nākamo konjunktūru un apzīmēdama

to, ko politiskā ekonomijā pieņemts nosaukt par uzņēmuma risku, nevien

nav nekas nevēlams, bet turpretim, valsts saimnieciskās dzīves progresa

labad pat ir nepieciešama. Nevēlams ir tikai viņas izvirtums, kuru, pēc

analoģijas ar jau nodibinājušos apzīmējumu „negodīga konkurence", va-

rētu nosaukt par „negodīgu spekulāciju".

Cejas jautājums, kādos gadījumos spekulācijas negodīgums sasniedz

tādus apmērus, kad tā izsauc vajadzību pēc sodu represijām, ar kurām

soda draudu iespaida labad, nekad nevajaga bez sevišķas vajadzības rīko-

ties izšķērdīgi.

Šajā ziņā kara laika un tam sekojošā perturbācijas laikmeta bēdīgie

piedzīvojumi sniedz vērtīgus norādījumus.

Vispirms ir neapstrīdams, ka ja taisnīga spekulācija ir rēķināšanās ar

nākamo konjunktūru, tad šis taisnīgums atkrīt, kad konjunktūra tiek ra-

dīta mākslīgi, apslēpjot preces vai vienkārši, bez svarīga iemesla, liedzo-
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ties tās pārdot. Bet tomēr sodošai varai, sabiedrības interešu labā, nav

pamata iejaukties šajā lietā, kamēr runa ir par greznuma priekšmetiem

v. t. L Greznuma priekšmetus pērk bagātie: tiem sevišķas aizsardzības

nav vajadzīgs. Citādā stāvoklī atrodas lieta, kad ir runa par pirmās vaja-

dzības priekšmetiem, it īpaši par pārtikas priekšmetiem. Šeit visu iedzī-

votāju dzīvības intereses prasa, lai cenas nesaceltos pārmērīgi, par pa,

tiku nedaudzu tirgotāju mantkārīgām tieksmēm. Tomēr normālos ap-

stākļos no šādiem paņēmieniem draudošās briesmas, pat pastāvot vai-

rāku tirgotāju norunai, nav sevišķi lielas. Bet tās kļūst īsti draudošas

galēji spaidīgos apstākļos, kādus radījis karš vai cits kāds tautas posts,

kad zināmā apvidū izbeidzas brīvs pievedums un līdz ar to nav iespējama

regulējoša konkurences darbība. Lūk, tad iestājas vajadzība pēc sodošās

varas pretdarbības.

Saskaņā ar to ari nākas formulēt 242. pantu, nenododoties pārāk

plašiem uzdevumiem, kuri sniedzas pāri mērķim.

Piegriežoties zinātnes slēdzienu un pastāvošo ārzemes likumdoša-

nas normu aplūkošanai, komisija atrada, ka jautājums par tā saucamās

..negodīgās spekulācijas" sodīšanu zinātnē vēl nav dabūjis pienācīgu

formulējumu. Vācijā
l ) tas bija nostādīts, tāpat kā pie mums, sevišķi asi

kara laikā. Tur radās vairāki steigā izdoti likumi, kurus tagad apzīmē

ar kopīgo termiņu „Preistreibereistrafrecht".

Cenšoties piegrupēt šos atsevišķos nodarījumus jau pastāvošām

noziegumu grupām, sāka viņus apzīmēt par „Preiswucher" (Kriegs-

wucher"), atrodot tajos ievērojamu līdzību ar jau pazīstamo Sodu likumu

grāmatās (Strafgesetzbuch) 302. panta tā saucamo „Sachwueher". Pē-

dējā veida augļošanas īpatnība, atšķirībā no parastās pārmērīgas augļu

ņemšanas, pastāv iekš tam, ka šī augļošana nav speciāli ierindojama pie

aizņēmuma darījumiem, bet ir iespējama attiecībā uz jebkuru darījumu,

ja vien tajā parādās pārliecīga nesamērība starp „do" un „des" un citu

personu galēji spaidīgo apstākļu vai vieglprātības izmantošana; tomēr

tā sodāma tikai tad, ja tā piekopta kā amats. Tā saucamām „Kriegs-"

jeb ~Prciswucher" ir atkritusi amata pazīme, un ir sodāms ari atsevišķs

gadījums, pieņemot kā nesamērības pazīmi tā saucamo „cenas pārmē-

rību". Tagad, kad ekonomiskā dzīve sāk ievirzīties normālās sliedēs,

*) Vācijas pastāvošos sodu likumos nav šajā jautājumā atsevišķu noteikumu

līdzīgi mūsu 242. pantam, bet šādu parādību sodīšanā likumdevēji gājuši ļoti tālu.

Vācijas zinātnieki atrod, ka šīs parādības pieslienas tā saucamiem „Sachwucher" un

ka minēto spekulāciju smaguma centrs atrodas pretlikumīgā mantkārībā
— „negodi-

gas" pelņas saņemšanā, radot kaitīgus un vispār bīstamus apstākļus. No šā viedokļa

vajadzētu sodīt tikai tad, kad tādu pelnu gūst izlietojot sev par labu vietējo iedzīvotāju

galēji spaidīgus apstākļus, saimnieciskas krīzes un tautas posta laikos, kara laikā un

ar tā saucamām negodīgām manipulācijām.
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taisnības labad vajadzīgs noteikt šaurākus rāmjus tamlīdzīgu parādību

sodāmībai.

Nevar būt šaubu, ka „negodīgā spekulācijā", tāpat kā katrā nozie-

dzīgā aktā, vajag atrasties sveša labuma apdraudējumam vai nu to bojā-

jot, vai nostādot bīstamā stāvoklī. Ja parastā augļošana ir kaitīga kā

darbība, kura izposta atsevišķu personu, tad negodīgas spekulācijas tipiskā

iezīme ir viņas radītais masu apdraudējums. Bet paturot prātā „sodu

taupamības" principu, nevajag tamlīdzīgu gadījumu sodāmības noteikšanā

iet tāļāk par nepieciešamības robežām. Daudzos gadījumos pietiek vie-

nīgi ar civilsekām — darījuma atcelšanu un nepareizā ieguvuma atdošanu

atpakaļ. Sodāmība var iestāties tad, kad ir darīšana ar iedzīvotāju galēji

spaidīgu apstākļu mantkārīgu izmantošanu. Priekš tam ir vajadzīgs, lai

runa būtu par nepieciešamās vajadzības precēm. Greznuma priekšmeti

še nepieder. Protams, ārējā iezīme arvien būs pārmērīga cenu

pacelšana.

Bet cenu nesamērība vien vēl nav jāuzskata par sodāmu. Devuma

un saņēmuma nesamērība, labumu izlietošana pārāk par nopelniem — ir

sastopamas netikvien tirdzniecības un rūpniecības aprindās bet ari citur,

neuzliekot tomēr tām sodus. Viņu noziedzīgums sākas tur, kur no tam

cieš masa savu dzīves vajadzību apjomā. Normālos laikos pārtikas un

pirmās nepieciešamības priekšmetu trūkumu un no tam radušos cenu

pieaugumu regulē brīvā konkurence. Bet kad pēdējā ir neiespējama

ārējo notikumu (kara, iedzīvotāju posta) dēl vai mākslīgu machinaciju

(streika, amerikāņu.„carner'a" v. t. 1.) dēļ, tad ir vajadzīga soda draudu

iejaukšanās.

242. panta sastāva analizē.

Pārmērīga cenu pacelšana. Attiecībā uz komisijas pieņemto for-

mulu „pēc visu apstākļu apsvēruma pārmērīga cenu pacelšana", komisijā

tika izteiktas bažas par šās formulas nepietiekošu noteiktību. Kā cenu

paaugstināšanas pārmērība i", tā ari „m ā k s 1 ī g v m a m" grūti no-

stādīt objektivas pazīmes. Tāpēc tika izteiktas domas noteikt spekulā-

ciju pēc subjekivās pazīmes, ievedot kā termiņu vai nu cenu pacelšanas

~negodprātību", kāds jēdziens pieņemts Latv. Sodu likumu projekta 161\

pantā (salīdz. 1845. g. Sodu lik. 339 1

.
p.) attiecībā uz negodprātīgu pa-

domu došanu un rakstu sastādīšanu, vai ļaunprātību", līdzīgi noteiku-

miem par bankrotēšanu.

Bet izteiciens „pēc visu apstākļu apsvēruma
" izlikās nepieņemams,

jo šī procesuālā formula ir minēta Kriminālprocesa lik. 1922. g. izd., 141.

un 1914. g. izd. 766. un 804. pantā lietas apstākļu izpratnē un piemērojama
itin visiem noziedzīgiem nodarījumiem. Lai noteiktāki apzīmētu šo iztei-
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cienu, liekas, vajadzētu norādīt uz tirgus stāvokli vai citiem konkrētiem

datiem, kādiem jābūt minētiem pantā, bez kā būtu grūti sastādīt apsūdzī-

bas punktu, kurš prasa norādīt visas faktiskās noziedzīga nodarījuma pa-

zīmes (Krim. proc. lik., 1914. g. izd., 760. p.). Tādēļ, kā liekas, ciešākai

nelikumīgās cenu pacelšanas noteikšanai būtu vajadzējis ievest taisni no-

rādītās tādas cenu pacelšanas, it īpaši tādēļ, ka šie termiņi jau

uzņemti Sodu likumos un praksē ir pietiekoši vispār atzīti un saprotami.

Bet komisijas vairākums ieskatīja 242. panta noziedzīgā sastāva

rāmjus taisni pārmērīgā cenu pacelšanā no tirgotāju v. t. 1.

personu puses nepieciešamās vajadzības priekšmetiem. Šī pārmērība ir

jānosaka pēc visu to apstākļu kopības, kuri to izsaukuši, tā kā ir jākon-

statē tieksme mantkārīgi iedzīvoties, kas it nebūt nebūs arvien konsta-

tējama pat pārliecīgā cenu pacelšanā. Bet tas vēl nav viss. Ir vajadzīgs

sevišķs stāvoklis, kurš: 1) vai nu pats no sevis radies kā iedzīvotāju

galēji spaidīgi apstākli tādu priekšmetu trūkuma dēl, vai ari 2) mākslīgi

radīts no zināmā tirgotāja puses ar visādiem negodīgiem paņēmieniem,

kuru visbiežāki lietotos veidus var uzskatīt kā piemērus. Par paraugu

dažā ziņā varētu noderēt Vācijas 1918. g. 8. maija „Verordnung gegen

Preistreiberei" 1. pants.

Pārmērīga cenu pazemināšana. Jautājums par pārmērīgu cenu pa-

zemināšanu sevišķi saistīja 1903. g. Sodu likumu sastādīšanas komisijas

vērību, kura gribēja, saskaņā ar 1845. g. Sodu likumu, 2

) 242. p. 1. daļā

paredzēt cenu pazemināšanu nepieciešamiem priekšmetiem ar nolūku ap-

grūtināt šo priekšmetu pievešanu. Bet lūkojot cauri projektu apspriedē

pie tieslietu ministrijas, šis noteikums tika izmests aiz sekošiem apsvēru-

miem. Par svarīgu pazīmi aplūkojamo nodarījumu sastāvā izrādās kaut-

kādā postā kritušo vietējo iedzīvotāju grūtie apstākļi ēdamvielu galēja

trūkuma dēļ. Tādos apstākļos katrs cenas paaugstinājums nepiecieša-

miem pārtikas priekšmetiem, kā ļoti kaitējošs nodarījums, pēc taisnības

jāatzīst par noziedzīgu. Pavisam citāds izrādās otrais gadījums, jo,

otrādi, katrs cenas pazeminājums minētiem priekšmetiem, it sevišķi pār-

mērīgs, 242. pantā aprakstītos apstākļos var būt tikai par labu vietējiem

iedzīvotājiem, un tajā neatrodas noziedzīgi elementi. Bet ja tāds

cenu pazeminājums aprēķināts ar nolūku izbeigt

produktu pie v c dumu, tad ari šajā gadījumā aprak-

stītā rīcībā nevar ieskatīt patstāvīga noziedzīga

nodarījuma pazīmes līdz tam laikam, kāmēr cenas

paliek pazeminātas vai ir normālas. Kad turpre-

2) 1845. g. Sodu likumu 1180. pants paredzēja nesamērīgu cenu pazemināšanu

ar nolūku apspiest šo preču ievedēju vai piegādātāju darbību un tādā kārtā kavēt ari

to turpmāko ievešanu lielākā daudzumā.
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tim vainīgais, izlietodams sev par labu pieve-

duma izbeigšanos, paceļ cenas, tad no šā brīža

viņa nodarījumu aptver 242. panta pirmā puse,

kura īsti ari runā par pārmērīgu cenu pacelšanu

viņā norādītos apstākļos. Tādā kārtā cenu pazemināšanu

nevar uzlūkot par patstāvīgu pārkāpumu, līdzās ar viņu pārmērīgu pacel-

šanu, bet tā parādās tikai kā sagatavojums uz pēdējo nodarījumu. Se-

višķa apspriede pie Krievijas valsts padomes bija nodomājusi atjaunot šo

punktu, kuram, kā viņa domāja, esot nozīme tiklab mazapdzīvotās vietās

un sīkākos ciematos, kā ari it īpaši tautas posta laikmetos, kad konku-

rentu nobīdīšana ļoti apgrūtinot valdības orgāniem nodrošināt pēc iespē-

jas lielāku produktu pieplūdumu vietējos tirgos. Bet sevišķa valsts

padomes departamenta apspriede izmeta šo punktu aiz tā apsvēruma, ka

cenu pzemināšana šiem priekšmetiem, pat tajos

gadījumos, kad tā izdarīta ar nolūku sašaurināt

produktu pievedumu, nevar būt uzlūkojama par

bīstamu. ledzīvotāju trūkuma laikos pieprasījums pēc pirmās vaja-

dzības priekšmetiem ievērojami pārsniedz viņu piedāvājumu, un šis ap-

stāklis arvien paralizēs tirgotāju mantkārīgos nolūkos spertos soļus pro-

duktu pieplūduma aizturēšanai vietējos tirgos. Bet pats cenu pazeminā-

jums, kaut ari pagaidām domāts, var tikai nākt par labu trūkumā esošiem

iedzīvotājiem.

1920. gada pagaidu komisija (Sodu likumu pārstrādāšanai), apvie-

nodama 1845. g. Sodu likumu 913., 913
1

.
un 1180.—1180

2

.
pantus 1916. g.

8. septembra likuma (Kriev. lik. kr. 1952.) redakcijā savos projektētos

Sodu likumu 242. un 2421

.
pantos

3

) ar attiecīgiem pārgrozījumiem, kuri

') 242. Tirgotājs vai rūpnieks, kā ari biedrības, sabiedrības, iestādes un kom-

pānijas lietu pārzinis, vinu valžu locekli un pilnvarnieki, kas pārmērīgi pacēluši cenas

pārtikas priekšmetiem, vai citiem kādiem nepieciešamās vajadzības priekšmetiem,

sodāmi:

ar ieslodzījumu cietumā.

Ja vainīgais tam nolūkam izmantojis vietējo iedzīvotāju galēji spaidīgus apstākļus,

kuri radušies aiz šo priekšmetu trūkuma, vai ja tāda cenu pacelšana notiek kara vai

cita kāda sabiedriska posta laikā, vai ja tā būtu par cēloni sabiedriskā miera traucē-

šanai, tad vrnš sodāms:

ar ieslodzījumu pārmācības namā uz laiku, ne mazāku par vienu gadu.

Ja minētās personas savā starpā noslēgušas vienošanos vai darījumu vai noru-

nājušās, lai paceltu cenas pārtikas vai citiem nepieciešamas vajadzības priekšmetiem,

tad šī panta pirmā daļā paredzētā gadījumā vainīgie sodāmi:

ar ieslodzījumu pārmācības namā uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.

Šā panta otrā daļā paredzētā gadījumā vainīgie sodāmi:

ar ieslodzījumu pārmācības namā.

Bez norādītiem sodiem, personām, kas atzītas par vainīgām pēc šā panta, uz*

liekams naudas sods līdz simts tūkstoši rubļiem.
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izrādīās par vajadzīgiem sakarā ar pārgrozītiem valsts iekārtas apstā-

kļiem, atmeta ari, kā vienu no sodāmās tirdznieciskās norunāšanās pazī-

mēm, 1845. g. Sodu likumu 1180. pant| paredzēto nesamērīgo cenu paze-
mināšanu pārtikas un citiem pirmās vajadzības priekšmetiem, kā redzami

nesaskanīgu ar tagadējo laiku saimnieciskā stāvokļa vispārējo ainu ne-

vien Latvijā, bet ari visās Eiropas zemēs.

Aiz tiem pašiem iemesliem tagad darbojošās Latvijas Sodu likumu

sastādīšanas komisija neieskatīja par iespējamu viņas projektētā 242.

pantā minēt par pārmērīgu cenu pazemināšanu nepieciešamās vajadzības

produktiem.

Nepieciešamās vajadzības priekšmeti. Apspriežot jautājumu par

to, uz kādiem priekšmetiem vajag attiekties aizlieguma normai, kura soda

par pārmērīgu cenu pacelšanu, komisija atzina, ka izteiciens „pirmās ne-

pieciešamības priekšmeti" neizsmeļ visus tos spekulācijas objektus, par

kuriem vajadzētu sodīt; tā piemēram pie tādiem priekšmetiem būtu ne-

ērti skaitīt naudu. Tādēļ komisija izlieoja jau 1845. g. Sodu likumu 1180.

pantā minēto izteicienu „nepieciešamās vajadzības priekšmeti", kā tādu,

kas aptver plašāku objektu aploku, bet īpaši visu to, kas cilvēkam nepie-

ciešams katru dienu, piemēram pārtikas priekšmetus, malku, sērkociņus,

naudu v. t. L ikdienas lietojamas lietas, bet nebūt greznuma priekšmetus.

Galēji spaidīgi apstākļi. Svarīgs sodāmās spekulācijas nosacījums

ir iedzīvotāju galēji spaidīgu apstākļu izlietošana, ja šo

apstākļu iemesls ir minēto priekšmetu trūkums, neraugoties uz to, no kam

šādi apstākļi radušies.

Ārkārtēji laiki. Daži komisijas locekļi, šaubīdamies par to, vai ir

lietderīgi izmest atsauci uz kara laiku vai sabiedrisku postu, minot vienīgi

galēji spaidīgus apstākļus, ko parasti saprot tikai kā preces trūkumu tirgū,

norādīja, ka īsti ņemot pārmērīga mākslīga cenas pacelšana ir bīstama

tikai iedzīvotāju posta laikos, kādēļ norādītā nodarījuma sodāmību vaja-

dzētu nosacīt tikai ārkārtējiem laikiem (piem. kara, plūdu, ugunsgrēka

laikā); bet līdzīgu parādību izlietošanu nevarētu uzskatīt kā noziedzīgu

242
1
. Tirgotājs vai rūpnieks, kā ari biedrības, sabiedrības, iestādes un kompā-

nijas lietu pārzinis, vinu valžu locekļi un pilnvarnieki, kas slēpuši pārtikas vai citu

nepieciešamas vajadzības priekšmetu krājumus, vai ari kas izbeiguši pārdot vai attei-

kušies pārdot viņu rīcībā esošos pārtikas vai citus nepieciešamas vajadzības priekš-

metus, ja pārdošanas izbeigums vai atteikšanās pārdot notiek bez ievērību pelnoša

iemesla uz to, sodāmi:

ar ieslodzījumu cietumā.

Kad tāda krājumu slēpšana, pārdošanas izbeigums vai atteikšanās pārdot no-

tiek kara vai cita kāda sabiedriska posta laikā, vai jā tā būtu par cēloni sabiedriskā

miera traucēšanai, tad vainīgie sodāmi:

ar ieslodzījumu pārmācības namā uz laiku, ne ilgāku par trim gadiem.
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nodarījumu, pastāvot brīvas tirdzniecības principam. Atzīstot tādu dar-

bību par sodāmu, nāktos saukt pie atbildības ari visus lauksaimniekus,

kuri uzglabā savās klētīs labību un cenšās to pārdot galvenā kārtā tad,

kad cenas ir visaugstākās.

Tomēr komisijas locekļu vairākums pieslējās domām, ka norādītā

spekulācija ir lielā mērā bīstama ari normālos laikos, it īpaši uz laukiem,

kur vietējie tirgotāji bieži izmanto savu atsevišķo stāvokli, t. i. konkuren-

ces trūkumu, un kā monopolisti bez žēlastības pacel preču cenas.

Komisijā tika pievests piemērs ar kādu ādu fabriku, kura priekš

kara bija vienīgā Rīgā. Šī fabrika, lai izsargātos no cenu pazeminājuma,

aizturēja lāgiem preču izlaišanu, kaut gan patiesībā varēja izlaist vairāk.

Liekas, ka tādu darbību nevarētu uzskatīt par krimināli nesodāmu,

ja iedzīvotāji atrodas galēji spaidīgā ādas preču trūkumā.

Katrā atsevišķā gadījumā ir no svara konstatēt galēji spaidīgus

apstākļus, bet, iet tāļāk un sodīt par cenu paaugstināšanu pār-

tikas priekšmetiem v. t. 1., nepastāvot galēji spaidīgiem apstākļiem,

dabīgi uznākušiem vai mākslīgi radītiem, nav pietiekoša krimināli poli-

tiska pamata.

Komisijā tomēr tika izteikta vēlēšanās palielināt sodu, kā tas bija

agrāk atzīts, ja tāda spekulācija „notikusi kara vai cita kāda sabiedriska

posta laikā", kā to jau bija atzinusi par lietderīgu komisija, izstrādājot

valsts noziegumu [salīdz, projekta 101. (114.) un 102. (115.) pantu] un

karaklausības noteikumu pārkāpumu (proj. 181., 185. p.) redakciju. No

šās sistēmas nevajadzētu atkāpties. Šajos gadījumos būtu saprotams

soda paaugstinājums līdz sešiem gadiem ieslodzījuma pārmācības namā,

kas normālos laikos izliktos par pārāk augstu sankciju.

Komisijas vairākums tomēr atzina par lieku atdalīt sevišķā panta

daļā kvalificētu spekulācijas gadījumu kara laikā, vai tautas posta laikos

v. t. t, bet, netaisot par to sevišķu atzīmi, tomēr ņemot vērā iespēju iz-

darīt spekulāciju sevišķi grūtos tautas dzīves apstākļos, atzina par ne-

pieciešamu noteikt augstāko personiska soda mēru līdz 6 gadiem ilgter-

miņa cietumā, atvēlot tiesai katrā atsevišķā gadījumā izvēlēties vainas

pakāpei atbilstošu soda mēru.

Spekulācijas veidi. Kā spekulativas cenu paaugstināšanas līdzekļi

242. pantā norādīti preces slēpšana, iznīcināšana vai bojāšana, atteikšanās

pārdot, tirgotāju norunāšanās un citi negodīgi paņēmieni. Attiecībā uz

tādu preces slēpšanu pārrunās tika aizrādīts uz to bezizejas stāvokli, kādā

var nokļūt valsts, piemēram, grūtajā, kara darbības laikā. Ar to ari izskai-

drojas vairāki jauni likumdošanas akti, kurus izsaukusi pati dzīve, un

proti: ministru padomes 1915. g. 17. februāra.noteikumi par rekvizējamiem

pārtikas un elpes krājumiem (Kriev. lik. un vaid. rīk. krāj. 551); 1915. g.
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19. oktobra noteikumi par ādas preču krājumu slēpšanu (Kriev. lik. un

vaid. rlk. kr. 2311); 1915. g. 27. novembra noteikumi par linu, džutes, dziju
vai audumu slēpšanu (Kr. i un v. r. kr. 2702); 1915. g. 17. decembra no-

teikumi par kokvilnas un vilnas krājumieim (Kr. 1. un v. r. kr. 1916. g. 4);
1916. g. 2. maija noteikumi par kokvilnas jēlvielu vai pusfabrikātu slēp-

šanu (Kr. 1. un v. r. kr. 962, 1845. g. Sodu lik. 1404
10

.

p.).

242. pantā pievestā spekulācijas veidu uzskaitījumā tika likts

priekšā ietvert norādījumu uz pārdošanas pārtraukumu, bet

komisija ieskatīja, ka tādu pārdošanas izbeigumu var atzīt par preču

slēpšanu vai atteikšanos pārdot.

Attiecībā uz soda apmēru tika izteiktas domas par agrākās komisijas

projekta pareizību, kura soda ziņa bija nošķīrusi atsevišķā pantā preces

slēpšanu, pārdošanas pārtraukumu un atteikšanos pārdot, kā vieglākus

noziegumus, salīdzinot ar pārmērīgu cenu pacelšanu, bet komisijas vairā-

kums atzina to par lieku.

Zīmējoties uz to, ka 242. pantā minēts par norunāšanas, tika aizrā-

dīts, ka pamatlikumos (Latvijas iekārtas pagaidu noteikumu 9. p., Lik.

kr. 1920. g. 183) deklarēta streika brīvība, un tādēļ cēlās jautājums, vai

nevajadzētu Sodu likumos ievest, kā tas darīts attiecībā uz draudiem,

jēdzienu „s o dā m a norunāšanās", bet komisija, ieskatīdama, ka streiku

brīvība attiecas tikai uz politiskiem streikiem, atzina par lieku šajā gadī-

jumā aizrādīt uz „sodāmu" norunāšanos
4

).

Izejot no tā apsvēruma, ka sodāmībai par spekulāciju zināmos gadī-

jumos vajag būt visai sajūtamai, sankcijai tika piešķirts ievērojams pla-

šums, lai ar to pašu aptvertu tā saucamos „sevišķi svarīgus gadījumus".

Šajā ziņā turēšana ilgtermiņa cietumā līdz 6 gadiem tika atzīta par

pienācīgu maksimumu. Līdz ar to, soda lielāka elastīguma dēļ, tiesai pie-

šķirta iespēja izvēlēties, vieglākos gadījumos, ilgtermiņa vai īstermiņa

cietumu. Bez tam, ņemot vērā mantkārīgus motivus, pēc jaunāko sodu

kodeksu parauga, brīvības zaudēšanai pievienots, jūtamākas materiālas

neizdevības dēļ, pastiprināts naudas sods 10.000 latu apmērā.

Divkārša soda ievešana sankcijas veidā, un proti, naudas soda pie-

vienošana personiskam sodam, atdūrās uz nopietniem iebildumiem. Tech-

niskā ziņā, pastāvot tādam papildu sodam sodu likumos, šo naudas sodu,

atšķirībai no naudas soda kā patstāvīga soda, sauc par naudas piedziņu

fß3bicK?Hie) (salīdz. 1903. g. Sodu lik. 264. p. 2. d., 322. p. un 330. p. 2. d.).

Tas izskaidrojams ar to, ka Sodu likumu sastādītāji sākumā gribēja pie-

*) Te jāņem vērā tas, ka komisijā ir runāts par krievu termiņu
r

cTflnKa" ar

kuru apzīmē tiklab „streiku", t. i. norunātu darba pārtraukšanu, kā ari „norunāšanos"

(jeb norunu) attiecībā uz cenu pacelšanu vai nospiešanu, kādu norunāšanos latviski

nevar saukt par streiku.
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šķirt tādam papildu naudas sodam sevišķu uzdevumu (Kriev. tiesl.

min. priekšlik. 37. lapp.), bet vēlāk sevišķa valsts padomes apspriede at-

zina, ka brīvības atņemšanas sodiem pievienojamam naudas sodam ir tas

pats uzdevums kā patstāvīgam naudas sodam. Tādēļ ari turpmāk nav

pamata nosaukt papildu naudas sodu par naudas piedziņu, bet gan tāpat

par naudas sodu (kā tas ari darīts minētos pantos 1903. g. Sodu likumu

latviskā izdevumā, kurš Tiesl. min. sevišķas komisijas sagatavojumā iz-

dots 1923. gadā). Bet pēc būtības gan var šaubīties, vai tāds divkāršs sods

saskan ar sodu likumu garu, jo vispārējās daļas pamatos ir likts soda

līdzekļu vienības princips (salīdz. Sodu lik. 60., 66. p.). Turklāt maksāt-

nespējas gadījumā ari tāda paaugstināta naudas soda likme, atvietojot ar

arestu, nevar pārsniegt viena gada laiku.

Beidzot komisija apskatīja jautājumu, vai nevajadzētu, papildinot

sodu, kas nolikti par cenu paaugstināšanu precēm, noteikt ari šo preču

konfiskāciju. Šo jautājumu komisija izšķīra noliedzoši, saskaņā ar iepriek-

šējās komisijas slēdzieniem, ņemot vērā tiklab grūtības, kādas tiesai

rastos nosakot, kādas preces īsti un kādā daudzumā konfiscējamas, kā ari

to, ka pastāvot tagadējam vispārējam saimnieciskam satricinājumam valstī

un preču trūkumam visur, vainīgo dabiskā dziņa ar visādiem līdzekļiem

apslēpt konfiscējamo preci, bez šaubām, radīs vēl lielāku šo preču trū-

kumu tirgū, it īpaš' ka bailes no konfiskācijas var pamudināt uz

preču slēpšanu ari tos vienas nozares tirgotājus, uz kuriem pat nebūtu

attiecināms šis soda līdzeklis.

Uzpirkšana. Sakarā ai jautājumu par spekulāciju komisijā tika

ierosināts jautājums par tā saucamo „uzpirkšanu", kā sevišķu spekulācijas

veidu, kurš parādās, piemēram, dzelzceļa un teātra biļešu uzpirkšanā ar

nolūku pārdot tās par paaugstinātu cenu. Tika aizrādīts, ka tāda uz-

pirkšana nav ciešama jau tādēļ vien, ka tā dod privileģētu stāvokli bagāto

iedzīvotāju šķirai, nostādot nabadzīgāko šķiru demokrātiskai iekārtai ne-

pielaižamā neizdevīgā stāvoklī. Krievijas pagaidu valdība izsludināja

1917. g. 17. apriļa noteikumu par dzelzceļa biļešu uzpirkšanu. Šo no-

teikumu Tieslietu ministrijas sevišķā komisija 1903. g. Sodu likumu lat-

viskā 1923. g. izdevumā ievietojusi zem 397. panta, bet liktos, ka tam

drīzāk būtu vieta pēc panta par spekulāciju (242. p.).

Tomēr komisijas vairākums ieskatīja par lieku ietvert sodu kodeksā

noteikumu par sodāmo „uzpirkšanu", kuram ir tikai pagaidu nozīme, un

izteicās par to, ka būtu atceļams tagad Latvijā spēkā esošais Krievijas pa-

gaidu valdības 1917. g. 16. aprila noteikums par soda noteikšanu dzelzceļa

biļešu un plackartu tāļākpārdošanai par paaugstinātu maksu.

P. Jakobi.
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Par noziedzības socialiem cēloņiem Latvijā
Kriminalstatistisks apskats

levadam.

„Ārsts, kurš grib cīnīties ar kādu slimību, cenšas atrast viņas cēlo-

ņus. Tolli causas tolli effectus. Iznīdot cēloņus, iznīcina ari sekas. Tā-

pat tas —ar noziedzību." l ) Kā šī citāta autors, tāpat ari citi pētnieki,

kuri ķērušies pie šī jautājuma, savu domu gājienu rezumējot, neatvairāmi

nākuši pie slēdziena, ka „noziegums izrādās par daudz sarežģītāku parā-

dību, nekā parasti domā".
2

) Līdzīgi tam, ka noziedzību sastādošo fak-

toru kompleksu tagad skaita par pinumu, kurā krustimšķērsām savijas

ārējās dabas, personīgo īpašību, sabiedriskie un saimnieciskie pavedieni,
B
)

līdzīgi tam pārmainījies ari zinātnes uzskats par sabiedriskās reakcijas

raksturu uz šo parādību: pārāk vienkāršā un daudz piedomāšanas nepra-

soša atmaksas un iebiedēšanas sistēma vien — netiek vairs skaitīta par

racionālu līdzekli cīņai pret noziedzību.
4) Tā vietā stājas jaunāko

vecuma grupu noziedznieku labošana un par to jaunākos laikos ari no

praktiķu — tiesnešu puses ir izteiktas domas, ka šī darba sekmes gan

prasa savai izpausmei uz āru samērā ilgu laiku, bet ka šis laiks nebūt nav

jāpavada ieslodzīšanas iestādēs. ') Pielietojamai sistēmai jāvariējas atka-

rībā no atsevišķu noziedznieku īpašībām. Daudz par to ir jau rakstīts, ,;)

daudz šķēpu lauzts, iekams nāca pie šīs, gadusimteni atpakaļ par ķecerīgu

šķitušās domas. Ar piemēriem no visu Vakareiropas zemju dzīves šī

doma ir ilustrēta un apstiprināta. Vienīgi cariskā Krievija maz materiālu

') Emil Dosenheirrrer. Die Ursachen des Verbrechens und ihre Bekāmpfung.

Frankfurt a. M., 1913. — p. 28.

-) VVilliam D. Morrison. Crime and its Causes. London, 1891. Preface, V.

3) Kari Bessler. Die Kriminalitāt der Provinz VVestpreussen 1903—1907. Halle,

1915. 126.—127. lpp.
4) W. Morrison. Crime etc., VI: „Punischment alone will never succeed m

putting an end to crime."

5) Buerschauer. Der Besserungsgedanke im kiinftigen Strafvollzug. „Zeitschr.

f. d. gesamte Strafrechtsvvissenschaft", XLIX, 444. lpp. Berlin, 1923.

6) Sk. literatūru, piem., pie Mayr „Statistik und Gesellschaftslehre" Band 111, pg.

955.—960. Tubingen, 1917^
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devusi šai ziņā;
7

)' atsevišķi, ari par bij. Baltijas guberņām materiāli šai

ziņā niecīgi.
8

)
Šis mazais darbs tad ari uzskatāms kā mēģinājums izcelt Latvijas

dzīvē tās parādības, kuras citās zemēs jau sen uztvertas un pamatīgi iz-

pētītas. Uzskicēt, kaut vispārējās kontūrās, parādības, kurām Latvijas

nākošā kriminalpolitika nevar paiet garām. Pirmais mēģinājums gan iz-

nāk fragmentarisks: bet vai citādi tas ir ari iedomājams?

Hobsons 9

) pareizi aizrāda, ka statistiskie dati — vienīgā drošā

bāze slēdzienu izrietināšanai, stiprākais arguments domas stiprināšanai,

radikālākais līdzeklis aizspriedumu izskaušanai. Tādēļ savos slēdzienos

pamatosimies vienīgi uz Latvijas kriminalstatistikas datiem, cik nu viņu

ir sakrājies par pēdējiem 4 gadiem. Tas ir mazs laiks — varbūt pat par

īsu kriminalstatistiskiem pētījumiem? To šoreiz nevarētu teikt: mums

taču nav nekāda Amerika jāatklāj; grūtais parādības uztveršanas darbs

jau veikts Vakareiropas zinātnē uz nesamērojami zolidākas statistiskas

bāzes. Mums atliek tikai jau gatavām atziņām atrast pastiprinājumu ari

pašu mājas dzīvē.

Apskatīsim sociālos noziedzības faktorus; tikai tos — nevis tāpēc,

ka mēģinātum apšaubīt ari citu kategoriju faktorus, kurus pieved zinātne,
1")

bet vienkārši — lai pārāk neizplēstu darbu plašumā. Sakarā ar darba ap-

mēriem — ari no sociāliem faktoriem, kuri pievesti pie Outelet") un

Mavr'a, 12

) apskatam tikai viskrasāk manāmos. No otras puses —no

jauna ievedām kara kriminalstatistiku, par kuru ari jaunākos darbos nav

datu un par kuru Mavr's jau 1917. g. izteica domu, ka pasaules karš no-

vedīšot pie šīs jaunās kriminalstatistiskās nozares izveidošanas.
1S

)

Gandrīz par vienīgo avotu noderēja Latvijas statistiskās gadagrā-

matas 1920.—1922. g.g.; apmēros nelielās un modernās kriminalstatisti-

kas prasības") neapmierinošās tabeles tomēr dod iespēju taisīt vienu

otru vispārējāku slēdzienu. Dogmatikas, pēc iespējas, maz: teoretizēt

varētu ari, nerakņājoties par neizlietotiem Latvijas statistikas materiā-

liem. Pēdējo sijāšana šķita vairāk praktiski vērtīga: varbūt, tā spēs

7) Sal. Mayr, 111, 1025 — „Russland".
8) Ibidem, 111, 739; bez tam

— kriminalstatistisks noziedzību salīdzinājums pie

latvjiem un igauņiem prof. Čiža darbā »BjiH>imie iiaiuiona:]fenocTH na npecTvnnocTi,"

— žurnālā „BecTHHK Elpaßa", 1901 r., kh. IX.

roOcoH. Elpo6jreMW 6eniiocTH h 6e3pa6oTHiiu. CIIE., 1901.
J ") Sal. Aschaffenburg. Das Verbrechen und seine Bekāmpfung. Heidelberg,

1906, 11. un s. lpp.

") Ouetelet. Soziale Physik, 11, 251.—324.

12) G. Mayr. Statistik. und Gesellschaftslehre 111, 733.-866. lpp.
13) Ibidem, 111, 948.

14) Sal., piem., tās ar 0. Kobner. „Die Methode einer wissenschaftlichen Rūck-

fallsstatistik als Grundlage einer Reform der Kriminalstatistik. Berlin, 1893.
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kautcik, vienā nozarē pastiprināt Ketle lr> ) domu, kā ari sabiedriskā dzīvē,

ari noziedzībā, efekts vedams sakarā ar cēloni. Un bez tam — racionālai

kriminalpolitikai tas ir vienīgais pieņemamais cels.

I.

Bezdarbs —

viena no saimnieciskām parādībām, kuru iespaids uz dažādu tautu dīzvi

pēdējos 100 gados ir ievērojams. Viņa sekas saskatāmas ari no mums

patlaban apskatāmā laukā: kriminalstatistiskos darbos sakarība starp
bezdarbu un noziedzību, sākot ar XIX. g. s. otro pusi, ir izcelta pietiekoši

spilgti. Ketle darbos
ie

) gan vēl nav šī parādība nosaukta vārdā, bet tā

noziegumu skaita gradācijā, kura manāma viņa pievestos darbos attiecībā

uz dažādiem mēnešiem ikgadus — noteikti norāda uz noziegumu dau-

dzuma atkarību no darba apstākļiem lauksaimniecībā. Skaidrāk izteicas

jau Morisons,
17) kurš iedrošinās pat jau skaitliski noteikt šī faktora

iespaidu; bezdarba iespaidu uz übagošanas attīstību skaitliski attēlo ari

Šippels 18

) attiecībā uz Anglijas strādniekiem. Varētu jautāt: bet übago-

šana — kāds tai sakars ar tiešu noziedzību? Šo parādību sakarība, tomēr,

ir lielāka, nekā tas uz pirmo acu uzmetienu varētu izlikties — otrā ļoti

bieži tieši izaug no pirmās, kā to pamatoti norāda Bindings
19) no teorēti-

ķiem, un tāpat ari kāds praktisks tiesnesis kādā periodiskā izdevumā. 80)

Par pašu noziedzību to noteikti apgalvo kāds cits vācu tiesnesis, teik-

dams, ka „starp tautas masu saimniecisko stāvokli... un noziegumu dau-

dzumu pastāv cieša sakarība, kura jau sen bija pierādīta un kuru no jauna

spilgti pastrīpo Vācijas 1907. g. oficiālā statistika"/ 1) Ar vienu vārdu

15) Ouetelet. Soziale Physik, 11, 331.

16) Ad. Ouetelet. Soziale Physik. II Band. Jena, 1921. 292.-293. lpp.
17) VVilliam Morrison. Crime and its causes Ļondon, 1891. 83 lpp.: we

arrive at the result that aut of a total number of crimes of all kinds, commited m Eng-

land and VValles, 15 per cent may conceivably be duc to destitution." Kā zem destitute"

jāsaprot vispirms, un galvenām kārtām, mūslaiku bezdarbnieki, to rāda sekoša definī-

cija, pievesta m. d. 82.—83. lpp.: „we shall, therefore, definē a destitute personas a

person who is without house or home, who has no work, who is able and willing to

work, but can get none..."

18) Max Schippel. Das moderne Elend und die moderne Obsrvolkerung. Stutt-

gart, 1888. 169. lpp.: „...
Ein Fūnftel des Arbeiterstandes ist im Durchschnitt ausser

Beschāftigung, ein Fūnftel des Arbeiterstandes bezicht jedes Jahr Almosen!"

19) Binding, Jahrbuch, 914. un s. s.

20) Archiv fūr Rechts- und VVirtschaftsphilosophie. X. B. H. 1., 21. un sek. lpp.

Berlin, 1916.

M) Emil Dosenheimer. Die Ursachen des Verbrechens und ihre Bekāmpfung.

Frankfurt a. M., 1913. 31. lpp.
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sakot, minētā cēloniskā sakarībā starp bezdarbu un noziedzību ir vairāk

vai mazāk skaidri pierādīta ikvienā kriminalstatistiskā darbā, uz kādu

zemi pētījums ari neattiektos.

Latvija šinī zinā nav izņēmums; mēģināsim to pierādīt. Vēl

vairāk: varbūt, taisni pasu mājas dzīvē saskatīsim spilgtas ilustrācijas

Vakareiropas zinātnieku darbos izkaltajām atziņām. Liels kavēklis šai

ziņā — statistikas nepilnības: statistiskajās gadagrāmatās nav noziegumu

sadalījuma par mēnešiem. Tas tomēr nepadara slēdzienu taisīšanu par

neiespējamu — trūkstošās ziņas aizpildīsim ar datiem no citiem avotiem.

Rīgā svarīgus norādījumus šai ziņā sniedz jau statistiskie dati

pēc gadiem. Divās zemāk pievestās ailēs parādīti: vienā — Rīgas

darba apgāde reģistrēto bezdarbnieku skaits, otrā — miertiesnešu iz-

tiesāšanai nodoto zādzību skaits — noziegumi, kuros sociālo apstākļu

loma dominē pār morālisko samaitātību:

/- a ■ Bezdarbnieku22 ) 7-i „Gadl
(tūkstošos)

Zadz,bu

L 1919. (IX—XII) 12,3 950
23

)

2. 1920. 33,3 3.406

3. 1921. 36,1 3.257

4. 1922. 72,3 2.261
2')

Kā redzam, pirmos trijos gados zādzību skaits aug apmēram pro-

porcionāli reģistrēto bezdarbnieku skaitam darba apgādē. Attiecība

starp tiem ir vienmēr ap 10:1. Un 1922. gads — tas ar savu uz pirmo

acu uzmetienu pretējo tendenci šo slēdzienu neapgāž: zādzību skaits šaī

gadā ir vispār kritis, bet ja mēs ņemtu tikai zādzības, kuras nodotas

miertiesnešiem (ko statistikas trūkumu dēl nevarējām darīt, — bet kas

būtu vajadzīgs, ņemot vērā sociālo faktoru dominējošo lomu šinī nozie-

gumu kategorijā), tad mēs redzētu, ka zādzību skaits ari 1922. g. ir tur-

pinājis augt.
25

)

Bezdarba iespaids uz noziedzības palielināšanos vēl skaidrāk sa-

skatāms, aplūkojot noziegumu statistiku pēc mēnešiem: bezdarb-

nieku visvairāk reģistrēts ziemas un agra pavasara mēnešos
26

): šajos

mēnešos ari izdarīts visvairāk noziegumu
27). 1919—1922. g. vismazākais

darba biržā reģistrēto bezdarbnieku skaits palicis bez darba — 1920. g.

22) Latvijas sociālie likumi un darba statistika fc, 76.—77. lpp.

") ib., 86. lpp.
24) «Policijas Vēstnesis", 1924. Nr. 16, 1. lpp.

2,r>) „Policijas Vēstnesis", 1924. Nr. 16, 1. lpp.

'-'") Latvijas sociālie likumi etc, 76.—77. lpp.
27) ib., 86.
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augusta
28

); raksturīgi, ka pec izdarīto zādzību daudzuma šis mēnesis

ieņem vienu no beidzamām vietām (5).

Citās pilsētās tas pat: Liepājā 1922 g.
29

) reģistrēto bezdarb-

nieku bij par apm 2000 mazāk, nekā 1921. g. Zādzību skaits
30

) 1922. g.

samazinājies par pāris simtiem, salīdzinot ar 1921. g. Daugavpilī 1921—

1923. g. audzis bezdarbnieku skaits31

) un apm. proporcionāli tam palie-

linājies ari sīku zādzību daudzums.32

)

Uz laukiem mēs rodam jaunu apstiprinājumu pievestajai tēzei:

apriņķos, kuru saimnieciskā dzīve nepazīst ievērojamu svārstību, kā tas

(krīžu veidā) novērojams rūpniecības pilsētās, ari noziegumu skaits ir

viszemākais —tā tas ir Liepājas, Kuldīgas, Talsu, Ilūkstes apriņķos

1920.—1923. gados. M) 1923. g. pirmajā pusgadā šai ziņā pirmā vietā stāv

Ilūkstes apriņķis — apvidus bez kādas rūpniecības.

Visas teorijas apjomā šo faktu apstiprina 1923. g. dati
34):

vismazākais sīko zādzību skaits krīt uz jūnija mēnesi (401), visaugstā-

kais —uz novembri (894); tie ir mēneši, kuros: pirmajā ■— lauki var

uzsūkt visvairāk pilsētas bezdarbnieku pie lauku darbiem, un otrajā —

kad sesonas strādnieki atgriežas no lauku darbiem pilsētās.

Ja pieņemam, ka Rīgas iedzīvotāju skaits sastāda apm.
l/« no visa

Latvijas iedzīvotāju daudzuma
3

"), tad uzkrītoši, ka no sīko zādzību dau-

dzuma uz vienu pašu Rīgu nāk V 4
3ti

) (1.914 no 8.413 — 1923. gadā); kāds

vācu autors
37

), līdzīgu parādību novērodams Rietumprūsijas pilsētās, nāk

pie slēdziena, ka „svarīgākais iemesls šinī gadījumā ir tas, ka lielākās

pilsētās parasti novērojama to elementu saplūšana, kuriem nav darba...

un kuri, lai sagādātu sevim uzturu, ķeras pie noziegumiem..." Ka tie-

šām šim faktoram nozīme, uz to norāda ari tas, ka Rīga ar savu lielo

iedzīvotāju skaitu ieņem pirmo vietu citu administrativo vienību starpā

tikai mantas noziegumu ziņā, bet to noziegumu ziņā, kuri vērsti pret

personu, jeb pret personu un mantu kopā, viņa spēle i relativi, i absolūti

nesalīdzināmi niecīgāku lomu: 1923. g.
38) slepkavību ziņā tā ieņem 3.

vietu jau pēc absolūtiem skaitļiem, nerunājot nemaz par slepkavību

28) Ib., 78.

29) Latvijas sociālie likumi etc, 78. lpp.
30) «Policijas Vēstnesis", 1924. g., Nr. 16, Ll.
31) «Latvijas soc. likumi", 78. lpp.
32) «Policijas Vēstnesis", 1924. g., Nr. 16, 1. 1.

33) «Policijas Vēstnesis", 1923. g., Nr. 25, 1. 1.

34) «Policijas Vēstnesis", 1924. g., Nr. 9, 1. 1.

35) un
3S) pēc 1922. g. datiem; sal. Latv. Statistisko gadagrāmatu, 1922. g., 1. lpp.

37) Kari Bessler. Die Kriminalitāt der Provinz vVestpreussen m d. J. 1903—1907.

Halle, 1915. — 192. lpp.

*») «Policijas Vēstnesis", 1924. g., Nr. 9, 1. 1.
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daudzuma attiecību pret iedzīvotāju skaitu — Ludzas apriņķī, kur

iedzīvotāju (par
1

U) mazāk, slepkavību izdarīts divreiz vairāk. Sapro-

tams, tur nozīme ari citiem cēloņiem, par kuriem mums runa citā vietā.

Skaidrs tomēr, ka trūkums — tiešās bezdarba sekas — var būt par cē-

loni tādam mantisku, un pie tam sīku mantisku, noziegumu pārsvaram.

Kā jau teicām, taisni tanī mēnesī, kad laukstrādnieki nāk

atpakaļ uz pilsētu, novērojams straujš noziedzību skaita pieaugums: šai

mēnesī (novembrī, 1923. g., piem.) sīķu zādzību skaits pieaug par
1U (no

669 uz 894), pie kam visātrāk šī skaita pieaugšana notiek Rīgā — par

(no 134 uz 206).
39)

II

Saimnieciskās grūtības

„Daži autori (Mavr, Mever, Berg) pieved kā svarīgu noziegumus

iespaidojošu faktoru labvēlīgu jeb nelabvēlīgu labības cenu stāvokli.

Senākos laikos tādu uzskatu varēja skaitīt par pamatotu; vēl šodien

tas tā ir apgabalos, kur labība ir galvenais barības līdzeklis un kur iedzī-

votāji nodarbināti vienīgi lauksaimniecībā. Citos gadījumos tāds uzskats

neiztur kritikas." Šie Beslera
40

) vārdi Latvijas apstākļos neattaisnojas:

mums nav datu par stāvokli uz laukiem un tie dati, kas attiecas uz dažām

pilsētām (Liepāju, Daugavpili etc.) ari nedod pamata apgalvot, ka pastā-

vētu kāda sakarība starp labības cenām un noziegumu daudzumu. Bet

taisni Rīga, tīri — rūpnieciska un tirdznieciska pilsēta šo sakarību Sķietas

apstiprinām. Pēc darba ministrijas datiem 41

) dzīves dārdzība Rīgā Latvi-

jas rubļos izteicas: 1921. g. — ar skaitli 41,8, 1922. g. — 32,2; tā tad,

apskatāmā laikmetā dzīves dārdzība kritusies par apm. 25%. Tanī pat

laikā Rīgā izdarīto zādzību skaits
42

) krities no 2723 — 1921. g. uz 2068 —

1922. g., t. i., ari apm. par 25%. Materiālu trūkuma dēļ mēs tomēr ne-

varam šo slēdzienu vispārināt: nav datu nedz par dārdzību priekš 1921. g.,

nedz (mazākais, patlaban) — pēc 1922. g. Un uz divu gadu skaitļu salī-

dzināšanas pamata vien būvēt nopietni ņemamus slēdzienus nav

domājams.

No otras puses, dati par streikiem rāda uz ciešo sakarību starp

noziegumu skaitu un saimnieciskiem apstākļiem. Jau Ketle
43

) aizrādīja,

ka pie strādniekiem noziegumi pret mantu sastopami daudz vairāk, nekā

39) «Policijas Vēstnesis", 1923. g., Nr. 60. un 67.

*°) Bessler. Die Kriminalitāt der Provinz VVestpreussen, Halle, 1915. 187. lpp.
41) Latvijas sociālie likumi etc. 4*—B*.
*2) Latvijas sociālie likumi, etc, 86* 1.

43) Ouetelet. Soziale Physik, II 8., 321.—322. lpp.
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pret personu; pie brīvām profesijām tas esot otrādi. Saimnieciskais stā-

voklis tā tad te noteic pārkāpumu dabu. Sevišķi spilgti minētais apstāklis

uz āru izpaužas darba un kapitāla konfliktu gadījumos.

Tā, Latvijā, vidējā strādnieka alga
44

) sastādīja Rīgā 1. janvārī 1921.

g. — 68,5 L. r. un izrādīja tendenci uz krišanos, pie kam martā tā bij zem

eksistences minimuma. Aprilī sakarā ar to izcēlās plašs streiks, kura

ņēma dalību ap 3*/a tūkst, strādnieku. Pēc streika alga tika paaugstināta

par Va. Raksturīga noziegumu statistika par šo laiku: no janvāra līdz

aprilim ikmēnešus reģistrēti pāri par 400 noziegumu, sākot ar maiju no-

ziegumu skaits strauji nokrītas un ne reizes līdz pat gada beigām nesa-

sniedz 400. Atsevišķi — zādzības no februāra līdz aprilim bij vairāk par

300 ikmēnešus; sākot ar maiju, tas vienmēr atrodas zem 300.
45)

Tālāk, no saimnieciskām grūtībām mināms vēl dzīvokļu jautā-

juma nepietiekoši labs atrisinājums. Beslers **) aizrāda, ka pilsētās, kur

iedzīvotāji cieši saspiesti neērtos dzīvokļos, ir auglīga zeme noziedzības

attīstībai. Viņa domu papildina Doscnheimers,
47

), kurš sevišķi uzsver

divas nevēlamas sekas: 1) kur dzīvokļos dzīvo saspiesti, tur iedzīvotājs

cenšas pēc iespējas mazāk laika tanī pavadīt: ja ne citur, tad tie aiziet uz

krogu, bet šīs iestādes cēloniskā sakarība ar cietumnieku skaitu pietiekoši

skaidri no mums attēlota citā vietā; 2) dzīvojot cieši saspiesti dzīvokļos,

jaunieši daudz ātrāk tiek pavedināti staigāt noziedzīgus ceļus.

Par nožēlošanu, Latvijas statistikā nav datu par iedzīvotāju skaitu

ne tikai noziedznieku dzīvokļos, bet — ari dzīvokļos vispār. Ja ari tādi

būtu — laiks vēl par īsu, lai taisītu kādus slēdzienus uz skaitļu pamata.

Bet vācu darbos uzsvērtā nozīme, kāda ir dzīvokļu jautājumam kriminal-

politikā, ir mums jāpieņem kā neapšaubāma ari Latvijas apstākļos.

Skaitlisku datu šīs tēzes ilustrācijai, kā teicām, tomēr nav.

J. Griķis.

(Turpmāk beigas.)

**) Latvijas sociālie likumi, etc.

*5) Latvijas sociālie likumi, etc, 86. lpp.

«") Bessler, 192.—193. lpp.

*7) Dosenheimer, 50.-52. lpp.
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Kronika

Latvijas Juristu Kongress

Rīgas Latv. Juristu Biedrības pēdējā valdes sēdē ierosināts jautā-

jums par Latvijas juristu kongresa sasaukšanu. Ņemot vērā, ka Latvijas

tiesiskās iekārtas izveidošanā juristu apzinīgai darbībai piešķirama liela

nozīme, R. L. Juristu Biedrības valde principā atzinusi Latvijas juristu

kongresa sasaukšanu par vēlamu un nolēmusi nodot šī jautājuma izšķir-

šanu R. L. Juristu Biedrības pilnai sapulcei. Būtu vēlams, ka latviešu

juristu aprindas piegrieztu šim jautājumam nopietnu vērību.

Pārmaiņas tiesu resora sastāvā

lecelti:

1) Papildu miertiesnesis pie Rīgas apgabaltiesas Aleksandrs

Tīlm a n i s par miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas ar ministru

• kabineta 1924. g. 7. augusta lēmumu; 2} Fridrichs E1 a v's par papildu
miertiesnesi pie Liepājas apgabaltiesas ar ministru kabineta 1924. g. 11.

septembra lēmumu; 3) papildu miertiesnesis pie Rīgas apgabaltiesas
Maksis Rattermanis par Rīgas apgabaltiesas locekli ar ministru

kabineta 1924. g. 18. septembra lēmumu; 4) miertiesnesis pie Jelgavas
apgabaltiesas Jānis Jansons par Jēkabpils-Ilukstes zemes grāmatu

nodaļas priekšnieku ar ministru kabineta 1924. g. 16. oktobra lēmumu;
5) papildu miertiesnesis pie Jelgavas apgabaltiesas Žanis Zandersons

par miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas ar ministru kabineta 1924. g.

16. oktobra lēmumu; 6) Latgales apgabaltiesas prokurora biedrs Leonīds
1) auk š s par Latgales apgabaltiesas locekli ar ministru kabineta 1924. g.

16. oktobra lēmumu; 7) jaunākais tiesu amatu kandidāts pie Jelgavas ap-

gabaltiesas Pēters Ef fērts par papildu miertiesnesi pie tās pašas
apgabaltiesas ar ministru kabineta 1924. g. 30. oktobra lēmumu.

Atsvabināti no amata:

1) Miertiesnesis pie Rīgas apgabaltiesas Fēliks Kalniņš, uz paša

lūgumu, ar ministru kabineta 1924. g. 14. augusta lēmumu, skaitot no

1924. g. 21. augusta; 2) miertiesnesis pie Latgales apgabaltiesas Jānis

Rozen tā 1 s, uz paša lūgumu, ar ministru kabineta 1924. g. 30. sept.

lēmumu, skaitot no 1924. g. 19. oktobra; 3) Jelgavas apgabaltiesas loce-

klis Ādolfs L a v k c, uz paša lūgumu, ar ministru kabineta 1924. g. 14. okt.

lēmumu; 4) miertiesnesis pie Latgales apgabaltiesas Heliodors Jozans,

uz paša lūgumu, ar ministru kabineta 1924. g. 16. oktobra lēmumu.

Pārmaiņas notaru amatos

lecelts

Heliodors Jozans par notāru Daugavpilī ar tieslietu ministra

1924. g. 22. oktobra pavēli Nr. 76.
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