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1924.NŠ 11

Tieslietu Ministrijas Vēstnesis

Latvijas valsts varas organi un viņu funkcijas

(Turpinājums)

Valsts vara tagadējās demokrātiskās valstīs ir tā tad juristam tie-

siska parādība; tā ir tiesība dot likumīgas pavēles un vajadzības gadījumā

pielietot likumīgus līdzekļus šo pavēļu izpildīšanai. Bet kāds tad ir šo

pavēļu reālais (ne konkrētais) saturs? Citiem vārdiem: kāds ir valsts

varas reālais uzdevums vispārīgā veidā. Ja mums izdotos uz šo jautā-

jumu noteikti atbildēt, tad mēs būtu atraduši ari valsts Varas racionālu

pamatojumu (līdzās tiesiskajam pamatojumam). Perifrazējot Aristoteli,

mēs varētu teikt, ka valsts ir nodibināta, lai tauta varētu eksistēt, un

viņa attīstās, lai tauta sasniegtu labklājību. Tautai, kura organizējušās

valstī, ir bez šaubām savas korfejas intereses, kopējas vajadzības, kas

apmierināmas kopējiem līdzekļiem, kopējiem spēkiem. Bet šo kopējo

spēku un līdzekļu rašanai, apvienošanai, novadīšanai un pielietošanai

vajadzīgā vietā un lietā ir nepieciešama apzinīga rīcība. Valsts vara

nu ir — valsts orgāniem no tautas piešķirta tiesība (tiesība, kura loģiski

pieder tautai pašai) rīkoties ar šiem kopējiem spēkiem un līdzekļiem ko-

pēju vajadzību apmierināšanai un vispārējo uzdevumu veikšanai. No

šī viedokļa, kā redzams, valsts vara nav vis kāds mistisks neizskaidro-

jams fakts, bet ir loģiski nepieciešama sabiedriski-kulturela parādība, kura

juristam kļūst par tiesisku parādību, ja valsts vara ir radīta vai atzīta no

tautas. Atzīmēsim, ka šis viedoklis saskan ar vienu no jaunākajām'valsts

teorijām — enerģētisko teoriju, pēc kuras valstī apvienotie individi nodod

dalu no saviem fiziskajiem, ekonomiskajiem, garīgajiem un moraliskajiecm

spēkiem visas organizētās apvienības — valsts — rīcībā. „Tādējādi ap-

vienotie lietišķie un personīgie līdzekļi un spējas noved pie ilgstošām

iestādēm," raksta Vines prof. Ādolfs Mencelš16

), „kurās kopējais spēks

atrod savu izteiksmi. Valsts tā tad parādās kā to iestāžu kopums, kuru

uzdevums ir kādas tautas kolektivo spēku rast un ar to rīkoties."

16) Ādolf Menzel, Begriff und Wesen des Staats, krājuma Handbuch der Politik,

I Band, Berlin und Leipzig 1920. p. 49.
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Kas tad nu ir valsts varas funkcija? Pēc vispārpieņemta jēdziena

par funkciju bioloģiskā organismā tiek nosaukta kāda organismam ne-

pieciešama darbība, kura tiek veikta no kāda orgāna kopsakarā ar citu

tā paša organisma orgānu darbību. Ja mēs, īsi formulējot šo funkcijas

jēdzienu, teiktu, ka funkcija ir mērķvedīga darbība (uz mērķi vedoša,

noteikta uzdevuma izpildīšanai vai noteikta mērķa sasniegšanai veltīta

darbība), tad šo pašu funkcijas jēdzienu mēs varētu pielietot ari orga-

nizētajā sabiedrībā. Valstij ir veicami savi noteikti uzdevumi, un valsts

orgānu darbība, veltīta noteikta valsts uzdevuma veikšanai, ir valsts

funkcija. Valsts uzdevuma veikšanai tiek izlietota daļa no valsts ko-

pējās enerģijas (organizētās tautas kopējiem līdzekļiem un spējām); un

tā kā. tiesība rīkoties ar organizētas tautas kopējo enerģiju izpaužas

valsts varā, tad ari katra valsts funkcija ir saistīta ar varu, proti ar

tiesību pielietot funkcijas realizēšanai (noteiktā uzdevuma veikšanai) ne-

pieciešamos līdzekļus no kopējā organizētās tautas līdzekļu un spēku

krājuma. Tāpēc funkcija, kas no socioloģiskā viedokļa ir tikai valsts

funkcija, no juridiskā viedokļa, vismaz tiesiskā valstī, ir valsts varas

funkcija. Varētu pat teikt, ka valsts funkcija bez varas nemaz nav do-

mājama. Jo neviens valsts uzdevums nav veicams bez attiecīgiem lī-

dzekļiem, un tiesība lietot šos līdzekļus — jau ir vara. Tā piem. valsts

skola, valsts statistiskais birojs, valsts meteoroloģiskā stacija v. t. 1. ne-

parāda nekādu varu spaidu pielietošanas nozīmē; bet visur te mums

darīšana ar tiesību lietot valsts līdzekļus, un tāpēc varam runāt par

varas funkcijām ari valsts kulturelās darbības laukā.

Lai ieliktu valsts varas funkcijas jēdzienā kādu reālu saturu, mums

jāiepazīstas īsumā kaut ar dažām valsts funkcijām. Līdzšinējā valsts

teorija vēl arvienu uztura spēkā pazīstamo Monteskjē mācību par trim

valsts varām; gandrīz vienīgais grozījums, ko vēlākā teorija ir iene-

suse Monteskjē mācībā, ir tas, ka — ņemot vērā valsts varas vienību —

nerunā vairs par trim valsts varām, bet par trim valsts varas funkcijām.

Bet Monteskjē teorijas būtība ar to paliek negrozīta. Tāpēc palūkosimies,
vai šī mācība par trim valsts varas funkcijām atbilst tagadējās valsts

apstākļiem. Tāds jautājums ir vairāk kā vietā, iegaumējot, ka Mon-

teskjē ar savu mācību nāca klajā jau drīz divisimts gadu atpakaļ pavisam

citādos apstākļos, citam valsts tipam valdot. Bez tam jāņem vērā, ka

Monteskjē nebūt nestādīja teorētisku uzdevumu — noskaidrot valsts

varas būtību un izpētīt valsts varas funkcijas; bet viņš stādīja sevim

pilnīgi noteiktu politiski-praktisku mērķi: noskaidrot, pie kādas valsts

iekārtas var tikt nodrošināta pilsoņu brīvība. Saskaņā ar šo mērķi viņš

ari piegrieza vērību tikai tām valsts varas funkcijām, kurām ir noteicoša

nozīme pie pilsoņu brīvību apspiešanas vai nodrošināšanas, un šīs funk-
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cijas ir: likumdošanas funkcija, jurisdikcijas funkcija, un administratīvā

izpildu funkcija. Paraugu priekšzīmīgai valsts iekārtai un priekšzī-

mīgai minēto valsts funkciju nostādīšanai Monteskjē bij atradis Anglijā,

kura patiešām šinī zinā krasi atšķīrās no viņa tēvijas — Francijas. Fran-

cijā bij augstāko attīstību sasniedzis patvaldnieciskais režims, kur visa

valsts vara (faktiskā kundzības vara) līdz ar visām valsts funkcijām bij

apvienota absolūtā monareha rokās. Anglijā turpretīm tanī laikā (18.

g. simteņa vidū) bij jau nodibinājusies konstitucionālā iekārta ar tautas

priekšstāvības piedalīšanos likumdošanā un patstāvīgām, likuma cieņu

uzturošām tiesām. Anglijas iekārta ne tāpēc vien nodrošināja pilsoņu

brīvību, ka minētās valsts varas funkcijas tur bij zināmā mērā dalītas,

t. i. uzticētas dažādiem valsts varas orgāniem, bet vairāk gan tāpēc, ka

Anglijā bij jau diezgan stipri nodibinājušies tiesiskas valsts vispārīgie

principi, attīstījusies tautas tiesiskā apziņa un brīvības sajūta. Mon-

teskjē turpretīm galveno vērību piegrieza valsts varas funkciju techniskai

sadalīšanai (kam gan ir sava nenoliedzama nozīme pie Monteskjē uz-

stādītā jautājuma atrisināšanas), un tādējādi radās viņa teorija par trim

valsts varām. Protams, ka patiesībā valsts varas funkciju jau toreiz bij

vairāk ir Anglijā, ir pašā Francijā; bet citas funkcijas, bez jau minētām

trim, Monteskjē neinteresēja. Ir viegli saprotams, ka valsts funkciju

daudzums nebūt nav visās valstīs vienāds, bet atkarājas no valsts uzde-

vumiem, kuri uz dažādām attīstības pakāpēm atrodošās valstīs ir loti

dažādi: primitivajās valstīs uzdevumu ir maz un vienkārši, kultureli at-

tīstītās valstīs ir daudz un komplicēti. Gandrīz varētu teikt, ka pašās

primitīvākajās valstīs pat vēl grūti saskatīt kādus atsevišķus noteiktus

uzdevumus, un grūti atzīmēt kādu noteiktu valsts funkciju diferenciāciju;

bet valstij attīstoties, viņas priekšā nostājas noteikti neatliekami uzde-

vumi, kuru skaits pieaug vispārējai kultūrai attīstoties, un līdz ar to iz-

veidojas un attīstās noteiktas valsts funkcijas šo uzdevumu veikšanai.

Interesants darbs valststiesībniekiem būtu aplūkot valsts uzde-

vumus un valsts funkcijas viņu vēsturiskā attīstībā ;bet tas mūs aiz-

vestu daudz par tāļu nost no mūsu tiešā uzdevuma. legūt vispārēju pār-

skatu par valsts varas funkcijām mēs varētu, šķiet, daudz īsākā ceļā,

tādējādi, ka būdami kautcik pazīstami ar tagadējo attīstīto valsti, mēs

mēģinātu aplūkot viņu nevis tās vēsturiskajā, bet viņas loģiskajā attī-

stībā, t. i. mēs mēģinātu iedomāties, kā valsts rodas un loģiski attīstās

mūsu priekšā, un lūkotu atzīmēt, kādi uzdevumi rodas valstij šinī viņas

loģiskajā attīstības procesā, un kādas funkcijas izveidojas šo uzdevumu

veikšanai.

Lai valsts juridiski rastos, ir loģiski nepieciešama viņas juridiskā

organizācija, viņas satversme; tā tad loģiski pirmais valsts uzdevums ir
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satversmes radīšana, un valstij pastāvot — satversmes izveidošana. Vēstu-

riskie jauno valstu nodibināšanās piemēri, kuru liecinieki mēs bijām dažus

gadus atpakaļ, rādīja mums to pašu, — proti, ka valsts pirmais galvenais

uzdevums ir — radīt satversmi. Sākumā apmierinājās ar kādu visai stei-

dzīgi pieņemtu pagaidu satversmi (Latvijā „Tautas Padomes Platforma"),

kura var tikt vēlreiz pārstrādāta noteiktāki formulētas pagaidu satversmes

veidā (Latvijā Satversmes Sapulces 1. jūnijā 1920. g. pieņemtie: „Latvijas

valsts iekārtas pagaidu noteikumi"), līdz kamēr beidzot tiek pieņemta galī-

gā veidā izstrādāta satversme (Latvijā Satversmes Sapulces 15. februārī

1922. g. pieņemtā „Latvijas Republikas Satversme"). Šī uzdevuma veik-

šanai — satversmes radīšanai — tā tad vajadzīga noteikta darbība, kuru

mēs varētu nosaukt par satversmes funkciju, vai ari par konstitutivo

funkciju.

Loģiski schematiskajā valsts tapšanas procesā iedomāsimies tāļāk,

ka konstitutivā funkcija savu uzdevumu veikusi: ir radīta valsts satversme,

kura starp citu ietver sevī dažādu valsts orgānu un iestāžu konstrukciju.

Bet šie orgāni un iestādes vēl nevar darboties, jo viņās trūkst nepiecie-

šamo personu sastāva; lai šie orgāni un iestādes varētu sākt darboties, ir

nepieciešams radīt šo orgānuun iestāžu personālo sastāvu, dažas personas

ievēlot, ieceļot, apstiprinot v. t. t. noteiktos amatos. Tā tad rodas uzde-

vums: radīt (un tāļākā valsts pastāvēšanā uzturēt, laiku pa laikam pa-

pildinot, atjaunojot v. t. 1.) valsts orgānu un iestāžu darba spējīgu personu

sastāvu; un rodas šim uzdevumam atbilstoša funkcija, kuru mēs varētu

nosaukt par k re a t i v o funkciju un kura izpaužas valsts amata personu

ievēlēšanā, iecelšanā, vai apstiprināšanā amatā.

Kad valsts orgānu un iestāžu personālais sastāvs ir radīts, šie orgāni

un iestādes varētu sākt darboties; bet viņi nevar damoties katrs pēc sava

ieskata, viņiem jādarbojas saskaņā ar vispārējām normām — likumiem.

Tāpat ar likumiem jānoregulē attiecības, kuras rodas starp pilsoņiem un

valsts iestādēm, kā ari starp pilsoņiem savā starpā. Tā rodas noteikts

uzdevums: radīt vispārējas normas, kas kopā ņemtas sastāda visu valsts

tiesisko iekārtu; tā tad, citiem vārdiem, uzdevums radīt (un valstij pastā-

vot tāļāk veidot) valsts tiesisko iekārtu jeb tiesību sistēmu; un šim uzde-

vumam atbilstošā funkcija ir leģislativā (likumdošanas) funkcija,

kura izpaužas vispārēju normu radīšanā. Te nu varētu rasties jautājums:

vai konstitutivā funkcija neietilpst leģislativajā funkcijā, ņemot vērā, kā

ari valsts satversme ietilpst valsts vispārīgajā tiesiskajā iekārtā? Šim

jautājumam bijām pieskārušies jau agrāk, noskaidrojot valsts jēdzienu

formālā nozīmē, un pieņēmām, ka valsts formālā nozīmē ir šķirama no

valsts tiesību sistēmas jeb tiesiskās iekārtas visumā. Varētu teikt, ka

valsts satversme gan ietilpst valsts tiesību sistēmā, bet tomēr viņa taga-
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dējās tiesiskās valstis sastāda atsevišķi norobežotu un par sevišķi svarīgu

atzītu šīs tiesību sistēmas dalu, un tāpēc gandrīz visās modernajās valstīs

atrodam satversmes veidošanu kā atsevišķu valsts uzdevumu nošķirtu no

tiesiskās iekārtas veidošanas vispār. Līdz ar to, protams, atrodam noteikti

nošķirtas divas atsevišķas, šiem uzdevumiem atbilstošas, funkcijas —

konstitutivo funkciju un leģislativo, kuras nošķirtas vai nu tādējādi, ka

katra uzticēta atsevišķam orgānam (konstitutivā — pilsoņu kopumam,

leģislativā — parlamentam), vai ari, ja abas funkcijas uzticētas vienam

orgānam, tad viņas parasti norobežotas tādējādi, ka katras funkcijas reali-

zēšana notiek citādā kārtībā saskaņā ar konstitūcijā noteikti formulētiem

noteikumiem. Tāpēc nevien no teorētiskā viedokļa, bet ari nostājoties uz

tīri dogmatiskiem pamatiem, varam pieņemt divas gan radniecīgas, bet

tomēr atsevišķi norobežotas valsts varas funkcijas —
konstitutivo un

leģislativo.

Leģislativās funkcijas rezultātā rodas valsts iestāžu darbībai nepie-

ciešamie tiesiskie līdzekļi; tomēr šīs darbības uzturēšanai un attīstīšanai

ir nepieciešami ari vēl materiālie līdzekļi (telpas, inventārs, naudas su-

mas v. t. t.). Līdz ar to rodas noteikts valsts uzdevums — sagādāt valsts

mērķu sasniegšanai nepieciešamos materiālos līdzekļus, un šī uzdevuma

veikšanai atbilst valsts saimnieciskā darbība, kura vērsta uz vajadzību

noskaidrošanu, vajadzīgo materiālo līdzekļu atrašanu un viņu savākšanu

un sadalīšanu saskaņā ar likuma noteikumiem. Tā kā šī valsts saimnie-

ciskā darbība ari tiek veikta no valsts iestādēm un amatpersonām, kurām

tiesība lietot valsts līdzekļus (tiesiskos un materiālos) sava uzdevuma pil-

dīšanai, tad šī darbība ir atzīstama par vienu no valsts varas funkcijām,

un mēs viņu varētu nosaukt par administrativi-saimniecisko

funkciju.

Kad nu, pateicoties jau atzīmētajām valsts varas funkcijām, valsts

iestādes ir apgādātas ar personālo sastāvu un līdzekļiem (tieisiskajiem un

materiālajiem) un tā tad var darboties valsts uzdevumu veikšanai, palū-

kosimies, kādi tāļāki valsts uzdevumi izvirzās kā tādi, kuru veikšana ir ne-

atliekama un prasa pēc atbilstošām valsts varas funkcijām. Kā viens no

nepieciešamiem un pirmajiem valsts uzdevumiem ir — kārtības un dro-

šības uzturēšana valsts iekšienē, valsts iestāžu un mierīgo pilsoņu un viņu

likumīgās darbības apsargāšana pret varbūtējiem uzbrukumiem un trau-

cējumiem gan apzinīgiem un ļaunprātīgiem, gan neapzinīgiem un nejau-

šiem. Varbūt, ka kultūrai izplatoties un nostiprinoties šis valsts uzde-

vums var stipri sašaurināties, tomēr tagad vēl viņš ir ļoti reāls, un pār-

redzamā nākotnē viņa ievērojama sašaurināšanās nav domājama. Šim

uzdevumam atbilst valsts administrativi-policcjiskā funkcija.

Līdzās šim nepieciešamajam uzdevumam — uzturēt kārtību un dro-

šību valsts iekšienē — izvirzās otrs, kuru varam konstatēt pat primitivās
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valstīs: valsts aizsardzība pret varbūtējiem uzbrucējiem no ārienes. Šī

uzdevuma veikšanai vajadzīga organizēta darbība aizsardzības spēku un

līdzekļu sagatavošanai un uzturēšanai vajadzīgā kārtībā, un atbilstošo

funkciju mēs varētu apzīmēt kā valsts defensivo funkciju.

Valstij tālāk attīstotes, viņai rodas arvien jauni uzdevumi. Tā, viņa

neapmierinājās vairs tikai ar kārtības un drošības uzturēšanu policeji-

skiem līdzekļiem, bet stāda sev uzdevumu cīnīties ar kārtības un drošības

traucētājiem -un tiesiskās iekārtas pārkāpējiem, sodot vainīgos.

Šim uzdevumam atbilst noteikta funkcija, kuru mēs varētu apzī-

mēt kā kriminālo jurisdikciju, jeb jurisdiktivo - sodošo

funkciju, un šī funkcija ir loģiski domājama, un parasti ari vē-

sturē atrodama, pirms civilās jurisdikcijas, kā valsts funkcijas. Tikai

kad valsts vara ir jau pietiekoši nostiprinājusies, viņa atzīst par vienu

no saviem uzdevumiem ari juridisko strīdu bezpartejisku autoritatīvu no-

kārtošanu starp pilsoņiem un viņu savstarpējo tiesību un pienākumu kon-

statēšanu, ja vismaz viena no strīdīgajām pusēm griežas pie tiesas. Tas

ari patiešām ir atzīstams par valsts uzdevumu, jo pastāvot daudziem ne-

izšķirtiem strīdīgiem jautājumiem un nenokārtotām juridiskām attiecī-

bām ciestu visa tiesiskā iekārta. Tamdēļ ari līdzās kriminālajai jurisdik-

cijai izveidojas civilā jurisdikcija, kā atsevišķa valsts varas funkcija —

jurisdiktivā - konstatējošā funkcija.

Primitiva valsts cenšās iztikt pati ar sevi vien (un tas viņai dažreiz

ari nenākas grūti), uz citām valstīm viņa skatās kā uz ienaidniekiem. Bet

valstīm attīstoties līdz ar vispārējo kultūras attīstību, rodas vajadzība stā-

ties mierīgās savstarpējās attiecībās ražojumu un kultūras ieguvumu sav-

starpējai izmaiņai un savu interešu labākai apmierināšanai, un kultūras

tāļākā attīstība noved pie tā, ka nevienai valstij vairs nav iespējams iz-

tikt bez kārtīgas noregulētas satiksmes ar citām valstīm. Te rodas uzde-

vums: nodibināt un uzturēt starptautiskos sakarus, un izveidojas šim uz-

devumam atbilstoša funkcija, kuru mēs varētu nosaukt par federativo

funkciju.

Primitiva valsts iztiek ari bez radošas kulturelas darbības; to viņa

atstāj atsevišķiem pilsoņiem un viņu organizācijām. Valstij attīstoties,

rodas tādi vispārības interešu izsaukti uzdevumi, kuri vai nu vienīgi pa

spēkam tikai valstij, vai ari vislabāki veicami valsts masštabā, kā piem.

publiskās satiksmes ierīkošana un uzturēšana (dzelzceļu, pasta, telegrāfa

satiksme, citi publiskie satiksmes celi), tautas izglītības organizēšana, sani-

tāro apstākļu un sociālās apgādes nokārtošana, darba apstākļu noregu-

lēšana un derīgu darbu strādājošo pilsoņu stāvokļa uzlabošana v. t. 1. Kā

redzams, modernajās kultūras valstīs šī valsts darbība ir tik plaša, ka viņa

jau aptver patiesībā vairākus uzdevumus un vairākus darbības veidus; bet

tā ka šī darbība vēl arvienu attīstās un diferencējas, tad atzīmēsim pagai-
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dām kā vienu valsts uzdevumu — pacelt kultūru un veicināt tautas lab-

klājību ar pozitivu darbību, un šim uzdevumam atbilstošo funkciju — valsts

administrativi-kulturelo funkciju.

Kamēr valsts vēl maz attīstīta, viņa veic savus uzdevumus kaut kā;

bet valstij attīstoties rodas jauns uzdevums: gādāt, lai valsts uzdevu-

mi tiktu veikti saskaņā ar likumiem un valsts interesēm, un līdz ar to

izveidojas šim uzdevumam atbilstošā funkcija — kontroles funkcija.

Tik daudzi un dažādi uzdevumi, protams, nevar tikt veikti bez no-

teikta kopēja plāna un savstarpējas saskaņošanas; citādi varētu izcelties

juceklis valsts orgānu darbībā, varētu ciest valsts intereses. Tāpēc attī-

stītās valstīs rodas sevišķs uzdevums: saskaņot valsts dažādo uzdevumu

veikšanu, noregulēt valsts funkciju kopdarbību, un izveidojas šim uzdevu-

mam atbilstoša funkcija, kuru mēs varētu nosaukt par regulativo

funkciju.

Tādējādi Monteskjē uzrādīto triju valsts varu vietā esam atraduši

tagadējās valstīs veselas divpadsmit valsts varas funkcijas. Vieglāka pār-

skata dēļ apvienosim šīs funkcijas sekošās grupās:

I. Valsti organizējošas funkcijas:

1. Konstitutivā funkcija.

2. Kreativā funkcija .

3. Leģislativā funkcija.

11. Valsti uzturošās funkcijas:

4. Administrativi-saimnieciskā funkcija.

5. Administrativi-policejiskā funkcija.

6. Defensivā funkcija.

7. Jurisdiktivā-sodošā funkcija.

8. Jurisdiktivā-konstatējošā funkcija.

111. Valsti attīstošās funkcijas:

9. Federatīvā funkcija.

10. Administrativi-kulturelā funkcija.

11. Kontrolējošā funkcija.

12. Regulativā funkcija.

Šo valsts funkciju schemu varētu nosaukt par valsts funkciju reālo

sadalījumu, tāpēc, ka te ievērotas tikai valsts reālajiem uzdevumiem at-

bilstošās funkcijas. Tāpēc ari šinī sarakstā neatrodam reprezentativo

funkciju, neskatoties uz to, ka viņa parasti tiek minēta konstitūcijās, pat

demokrātisko republiku konstitūcijās (Valsts prezidents reprezentē valsti

starptautiski). Man šķiet, ka nav tāda atsevišķa reāla valsts uzdevuma:

reprezentēt valsti; un tāpēc nevar būt ari reprezentatīvās funkcijas. Var-
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būt, ka tāda funkcija vēl saprotama konstitucionālā monarchijā kā atlieka

no absolūtās monarchijas, kur monarchs nevien reprezentēja valsti, bet

juridiski bij pati valsts. Demokrātiskā tiesiskā valstī turpretim valsti

(jeb organizēto tautu) reprezentē katrs valsts orgāns vai amata persona

savas kompetences robežās; ari starptautiski valsti reprezentē attiecīgās

amata personas (sūtņi, konsuļi', speciāliem uzdevumiem pilnvarotie, un ar i

republiku prezidenti un parlamentārie monarehi), tā ka, šķiet, atsevišķai

reprezentativai funkcijai te nav vieta.

Ja salīdzinām pievesto valsts varas funkciju schemu ar Monteskjē

rriju valsts varu schemu, tad redzam, ka šīs schemas sakrīt tikai vienā

punktā: 1 c ģ i s 1 a t i v ā funkcijā ir abās schemās viena un tā pati, ar vienu

un to pašu reālo saturu. Varbūt ar to izskaidrojams tas apstāklis, ka valsts-

teoretiķi-konstitucionalisti, kuri nodarbojas vispirmā kārtā ar valsts

leģislativās funkcijas aplūkošanu, apmierinājās ar Monteskjē schemu. Ari

procesualisti varēja apmierināties ar Monteskjē schemu, jo lai gan tur mi-

nēta tikai viena jurisdiktivā varas funkcija, tomēr šī apvienotā funkcija at-

bilst zināmam uzdevumam un viņai ir savs reāls saturs. Bet ko lai iesāk

administrativists ar viņa aplūkušanai piekrītošo izpildu varas funkciju

Monteskjē schemā? Šī funkcija neatbilst nekādam reālam uzdevumam,

un viņai nav nekāda reāla satura. Tamdēļ taisni nodarbošanās ar admini-

stratīvo tiesību teoriju neatlaidīgi mudināja autoru revidēt Monteskjē triju

valsts varu teoriju un pārveidot viņu par tagadējai attīstītai valstij pie-

skaņotu valsts varas funkciju teoriju, galvenā kārtā sadalot Monteskjē iz-

pildu varu vairākās reālās valsts varas funkcijās, kuras atbilst reāliem

valsts uzdevumiem un tamdēļ ietver sevī noteiktu reālu saturu»

4. Valsts orgāna jēdziens un valsts orgānu sistēma

Valsts uzdevumi tiek veikti, vai šiem uzdevumiem atbilstošās funkci-

jas tiek realizētas no cilvēkiem, kuriem likumos noteiktā kārtībā uzdota

vai uzticēta šo uzdevumu izpildīšana. Šie valsts uzdevumu veikšanai no-

darbinātie, publisko kalpību nesošie cilvēki tiek apzīēmti dažādiem nosau-

kumiem: valsts orgāni, valsts iestādes, amata personas, tautas pilnvarotie,

aģenti v. c. Palūkosimies, kādu saturu varam ielikt vismaz dažos no šiem

apzīmējumiem.

Valsts orgāna nosaukums radies organiskās valsts teorijas iz-

platīšanās laikā un nostiprinājies tik cieši, ka palicis vispārīgā lietošanā ari

pēc tam, kad pati organiskā valsts teorija atmesta. Pēc šīs teorijas valsts

ir sociāls organisms, daudzējādā ziņā līdzīgs bioloģiskam organismam;

tā piem. kā bioloģiskā organismā pastāv savstarpēja atkarība starp orga-

nismu un viņa orgāniem (viens bez otra nav domājami), tāpat tas ir ari

sociālā organismā. Ari valsts nav domājama bez saviem orgāniem, un
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tikai caur šiem orgāniem parādās valsts darbība; no otras puses, ari

valsts orgāni nav domājami bez valsts, un viņi atrodas ar valsti organiskā,

nejuridiskā sakarībā.

Neielaižoties organiskās valsts teorijas tuvākā aplūkošanā un kri-

tikā, kas nav mūsu uzdevums šeit, atzīmēsim tikai, ka nosaukt valsti par

sociālu organismu varam tikai figurali, un kā dažas analoģijas starp biolo-

ģisku organismu un sociālu organismu tiešām pastāv. Ņemot vērā šīs ana-

loģijas, tad ari varam piepaturēt valsts orgāna nosaukumu, kurš jau tik

cieši nodibinājies. Zem valsts tādā gadījumā jāsaprot materiālā valsts —

organizēta patstāvīga tauta, un tāpēc tikpat labi kā par valsts orgāniem,

varam runāt ari par tautas orgāniem. Valsts jeb tautas orgāna apzīmējumu

varam lietot šaurākā un plašākā nozīmē. Šaurākā nozīmē par valsts orgā-

niem sauksim tikai tās amatpersonas vai personu kopumu, kuru attiecības

ar valsti (resp. tautu) nav juridiski formulējamas. Tādu orgānu pazīsta-

majos valsts tipos nav daudz; tie būtu: tiešā demokrātijā — tikai viens

orgāns — tautas sapulce; absolūtā monarchijā — monarchs; konstitucio-

nālā monarchijā — divi orgāni — monarchs un vēlētāju korpuss; modernā

demokrātiskā republikā — atkal tikai viens orgāns — politi s k i piln-

tiesīgo pilsoņu kopums.

Itkā organiskas attiecības (organiskām attiecībām analogas) starp

tautu un pilsoņu kopumu diezgan skaidri redzamas: pilsoņu kopums nav

no tautas juridiski pilnvarots; ari izpildīdams savas valsts funkcijas, pil-

soņu kopums paliek pašas tautas vidū, ar tautu cieši — itkā organiski

saistīts; no otras puses, tauta pati savā īstajā nozīmē, t. i. ietveroša sevī

ari politiski beztiesīgos, bērnus v. t. 1., nemaz nevar pilnvarot kādu orgānu,

jo šinī sastāvā viņa nav juridiski rīcības spējīga, viņa pavisam nevar valsts"

tiesiski darboties, bet var darboties tikai caur savu orgānu — politiski piln-

tiesīgo pilsoņu kopumu (ko turpmāk, īsuma dēļ, sauksim vienkārši par pil-

soņu kopumu).

Plašākā nozīmē turpretim par valsts orgāniem varam nosaukt visas

ar varu apveltītās amatpersonas, kuras tomēr vairs neatrodas nekādās

organiskās attiecībās ar tautu, bet atrodas noteikti formulējamās juridiskās

attiecībās gan savā starpā, gan ari ar tautu caur tautas īsto orgānu — pil-

soņu kopumu. Tā piem. parlaments, ievēlēts no pilsoņu kopuma, tiek

juridiski konstruēts kā tautas priekšstāvības orgāns: ari valsts pre-

zidē n t s, lai vēlēts tieši (no pilsoņu kopuma) vai netieši (divpakāpeniskās

vēlēšanās vai no parlamenta), tāpat var tikt ieskatīts par tautas priekšstā-

vības orgānu; priekšstāvības attiecības pie šiem orgāniem jo skaidri parā-

dās tanīs valstīs, kur pilsoņu kopumam ir tiesība atsaukt parlamentu pirms

viņa pilnvaru notecēšanas, un tāpat atsaukšanas tiesības attiecībā pret

valsts prezidentu var piederēt vai nu pilsoņu kopumam, vai parlamentam.
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Tālāk, ministru kabineta sastāvs parlamentārās valstīs tiek radīts no par-

lamenta un kā viss kabinets, tā atsevišķi ministri ir atbildīgi parlamenta

priekšā un viņiem jāatkāpjas no amata, kad parlaments atrauj savu uz-

ticību (pilnvaru); tiesneši, kā tautas pilnvarotie orgāni, pasludina savus

spriedumus, „suverenās tautas vārdā"; un ari citas ar lemšanas un rīcī-

bas varu apbalvotas amatpersonas savas likumīgās kompetences robežās

var tikt ieskatītas kā valsts (resp. tautas) juridiskie orgāni.

Aktivais valsts varas orgāns ir materiālās valsts (organi-

zētās tautas) sastāvdaļa; amats turpretim, ka juridisks institūts, ir for-

mālās valsts (valsts kā tiesiskas organizācijas) sastāvdaļa. Ap amatu

grupējas zināms normu komplekss, kas noregulē kādas personas dienesta

stāvokli un darbību attiecībā uz valsts uzdevumu izpildīšanu. Amat-

persona ir atkal materiālās valsts sastāvdaļa, kas aktivi, reālā veidā

veic valsts uzdevumus. Techniskos darbiniekus un izpildītājus, kas palīdz

amatpersonām valsts uzdevumu veikšanā, mēdz apzīmēt kā kancelejas

iērēdņus, aģentus, kalpotājus v. t. 1. Vairāku amatpersonu un technisko

darbinieku apvienojumu kopējā valsts darbā noteiktu uzdevumu veikša-

nai parasti apzīmē kā valsts iestādi.

Palūkosimies tagad, kādas attiecības pastāv starp valsts varas

funkcijām un valsts orgāniem, kuriem šīs funkcijas uzticētas; citiem vār-

diem, kādējādi tagadējās valstīs starp valsts varas orgāniem ir sadalīta

valsts uzdevumu veikšanai nepieciešamā darbība. Monteskjē ieskatīja
kā ideālu tādu iekārtu, kur katra valsts varas funkcija ir uzticēta atse-

višķam valsts orgānam (vai noteiktu valsts iestāžu grupai) tādējādi, ka

katrs orgāns izpilda savu funkciju pilnos apmēros un neņem pozitivu da-

lību citiem orgāniem uzticēto funkciju realizēšanā. Tā ir racionāla schēma;

un kā Monteskjē viņu uzstādīja trim valsts varas funkcijām (likumdošanas,

izpildu un jurisdikcijas vara), tāpat tamlīdzīgu racionālu schemu varētu

uzstādīt ari mūsu uzrādītajām valsts varas funkcijām un viņas realizējo-
šiem orgāniem. Bet dzīvē mēs nekur tādu pēc kādas racionālas receptes

izveidotu valsts orgānu sistēmu neatrodam, jo valsts orgāni ir radušies un

izveidojušies pamazām, vēsturiskajā attīstības gaitā, līdz ar valsts uzde-

vumu un funkciju rašanos un veidošanos. Tamdēļ nereti jaunradušās funk-

cijas ir tikušas uzticētas jau pastāvošiem orgāniem, līdzās viņu agrāka-

jām funkcijām. Tā, sākumā parasti jurisdiktivā sodošā funkcija ir tikusi

uzdota tiem pašiem orgāniem, kuri jau realizēja administrativi-policejisko

vai administrativi-saimniecisko funkciju, vai dažreiz pat visas šīs funk-

cijas kopā. Tas iespējams tāpēc, ka mazattīstītā valstī ne valsts uzdevumi,

ne šiem uzdevumiem atbilstošās funkcijas nav vēl skaidri un noteikti no-

robežotas. Vēlāk, valsts uzdevumiem paplašinoties un funkcijām attīsto-

ties, notiek funkciju diferencēšanās, orgānu pārveidošanās, piemērojoties
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funkcijām, tiek izvesta zināma darba dalīšana orgānu starpā. Bet šis pro-

cess parasti norisinājās neapzinīgas pamazītējas pārveidošanās kārtībā

vēsturiskajā attīstības gaitā; un pat tad, kad vienā-otrā valstī dažreiz

tiek apzinīgi izvestas, kā šķiet, pamatīgas reformas valsts orgānu sistēmā,

ari tad parasti tiek ņemta par paraugu kādas valsts vēsturiski izveidoju-

sies iekārta, un patstāvīgi grozījumi orgānu sistēmā reti kad tiek izvesti

pēc kādas racionālas schemas, bet biežāki pielietojot kādu technisku, eko-

nomisku vai tamlīdzīgu lietderības viedokli. Tamdēļ velti būtu meklēt

tagadējās valstīs kādu stingri loģiski izveidotu valsts orgānu un valsts

funkciju sadalīšanas racionālu sistēmu. Tomēr ir jāatzīst, ka ari valsts

dzīves un iekārtas vēsturiskajai attīstībai ir sava nenoliedzama imanenta

loģika, pateicoties kurai savu racionālo pamatu zaudējušie valsts orgāni

vai nu iznīkst, vai ari pārveidojas un piemērojas citiem uzdevumiem. Ci-

tiem vārdiem: valsts orgānu sistēma izveidojas saskaņā ar dzīves vajadzī-

bām tādējādi, ka attīstās un nostiprinās tie orgāni, kuri ir spējīgi veikt

valsts reālos uzdevumus.

Monteskjē schēma, pēc kuras katra valsts varas funkcija uzticēta no-

teiktam valsts orgānam un vienīgi no viņa tiek realizēta, tagadējās valstīs

gandrīz neatrod pielietošanu. Vienīgi jurisdiktivās funkcijās gandrīz pil-

nos apmēros ir uzticētas tiesu iestādēm, kuras savukārt gandrīz nemaz

nepiedalās citu funkciju realizēšanā. Citas valsts varas funkcijas mēdz

būt vairāk vai mazāk sadalītas starp vairākiem orgāniem, caur ko, no otras

puses, gandrīz katrs no ievērojamākiem valsts varas orgāniem piedalās

vairāku funkciju realizēšanā.

Atzīmēsim īsumā tagadējās valstīs parastos orgānus. Demokrātiskā

valstī, kādas ir lielākā vai mazākā mērā visas tagadējās kulturelās tiesi-

skās valstis, visa valsts vara pieder tautai; teorētiski tā tad ari tautai pašai

būtu realizējamas visas valsts varas funkcijas. Bet tauta pati savā pilnajā

sastāvā (ieskaitot ari politiski nepilntiesīgos) nav valststiesiski rīcības spē-

jīga, tamdēļ viņas vietā darbojas viņas orgāni. Tautas (resp. demokrā-

tiskas valsts) dabiskais priekšstāvības orgāns ir politiski

pilntiesīgo pilsoņu kopums, kas klasiskās senatnes demokrātijās

darbojās ļoti aktivi vispārīgu tautas sapulču veidā un piedalījās gandrīz

visu toreizējo valsts funkciju realizēšanā. Vispārīgas tautas sapulces pa-

zīstamas ari tagad vēl dažos mazākajos Šveices kantonos, bet parasti vi-

ņas sanāk tikai reizi gadā. Tagadējās valstīs lielākai daļai pilsoņu aiz eko-

nomiskiem cēloņiem nav iespējams tik aktivi piedalīties politiskajā dzīvē

(bieži noturētās tautas sapulcēs), kā tas bij iespējams klasiskajā senatnē,

kur politiski pilntiesīgā tauta bieži dzīvoja uz vērgu darba rēķina; un bez

tam daudz-maz lielākās valstīs vispārīgas pilsoņu sapulces tīri techniski

nav vairs iespējamas. Bet nav ari nemaz vajadzīgas tautas sapulces, lai
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pilsoņu kopums varētu darboties kā tautas orgāns. Valsts dzīves prakse

jau labi sen ir atradusi veidu, kādā pilsoņu kopums var uzstāties kā tau-

tas orgāns un sekmīgi realizēt svarīgas funkcijas, neatdaloties no tautas

un neliekoties daudz traucēties savā saimnieciskajā darbībā; tas notiek

vienkārši tādējādi, ka pilsoņi nodod savas balsis vispārīgajās (un ari vietē-

jās) vēlēšanās un tautas nobalsošanā. Šim svarīgajam orgānam— pilsoņu

kopumam — parasti visās valstīs pieder dala no kreativās funkcijas (par-

lamenta ievēlēšana, dažās republikās ari valsts prezidenta ievēlēšana),

daudzās valstīs ari konstitutivā funkcija (satversme vai vismaz kāda sa-

tversmes daļa nevar tikt grozīta citādi, ka tikai tautas nobalsošanā), un

jaunākā laikā diezgan daudzās valstīs ari daļa no legislativās funkcijas

(tautas iniciative, referendums). Jurisdikcijas un administratīvos aktus

pilsoņu kopums modernajās valstīs vairs neizdod, ar ko viņš noteikti at-

šķiras no pilsoņu kopuma klasiskās senatnes demokrātijās, kas nereti sprie-

da ari tiesu un izšķīra administrativas lietas.

Citi valsts orgāni tagadējās demokrātijās ir jau juridiskas

priekšstāvības orgāni. Vispzīstamākais no šiem orgāniem un taga-

dējās valstīs ar visplašāko kompetenci apbalvotais ir parlaments,

kuru parasti ari apzīmē kā tautas priekšstāvības orgānu. Parlamenta

locekļi (deputāti) tiek ievēlēti vispārīgās vēlēšanās, tomēr juridiskas attie-

cības netiek konstruētas starp atsevišķiem deputātiem un kāda vēlēšanu

iecirkņa vai apgabala vēlētājiem, bet gan starp parlamentu visumā un

tautu. Stingri juridiski ņemot, šīs juridiskās priekšstāvības attiecības va-

jadzētu konstruēt starp parlamentu un pilsoņu kopumu, jo pēdējais, reali-

zējot vispārīgajās vēlēšanās savu kreativo funkciju, ir radījis parlamentu.

Bet tā kā starp tautu (visumā) un pilsoņu kopumu juridiskas attiecības ne-

pastāv un pilsoņu kopumu atzīstam par tautas dabisko priekšstāvības or-

gānu, tad varam konstruēt juridiskās priekšstāvības attiecības tieši starp

tautu un parlamentu, un parlamentu varam nosaukt par tiešu tautas

priekšstāvības orgānu. Parlamenta funkcijas tagadējās valstīs

ir stipri plašas, sevišķi parlamentārajās valstīs. Viņa svarīgākā funkcija

vēl arvienu ir leģislativā funkcija, bet viņš piedalās ari vairāku citu valsts

funkciju realizēšanā: ievēl vai apstiprina amatos dažas amatpersonas

(kreativā funkcija), apstiprina budžetu (administrativi-saimnieciskā funk-

cija), lemj par armijas sastāvu, kara sākšanu vai izbeigšanu, mobilizāciju

un demobilizāciju (defensivā funkcija), ratificē starptautiskus līgumus (fe-

derativā funkcija), lemj par publisku satiksmes ceļu ierīkošanu, skolu at-

vēršanu v. t. 1. (administrativi-kulturelā funkcija), lemj par deputātu un

dažu amatpersonu nodošanu tiesai (jurisdiktivā-sodošā funkcija), pārbauda

deputātu pilnvaras (jurisdiktivā-konstatējošā funkcija), kontrolē ministru

darbību un budžeta izpildīšanu (kontroles funkcija), pārējas formulu un re-
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zoluciju veidā dod vadošus aizrādījumus ministru kabinetam (regulativā

funkcija).

Dažās republikās ari valsts prezidents tiek ievēlēts no pilso-

ņu kopuma tiešās vēlēšanās, un tādā gadījumā ari viņš ir tiešs tautas

priekšstāvības orgāns; bet tanīs valstīs, kur prezidents tiek vēlēts no kāda

juridiskas priekšstāvības orgāna (parlamenta vai balsotāju sapulces), viņš

(valsts prezidents) atzīstams par netiešu tautas priekšstāvības orgānu.

Ari šis orgāns piedalās vairāku valsts varas funkciju realizēšanā, no ku-

rām parastākās viņa kompetencē ir: leģislativā funkcija (suspensivais

veto un likumu publicēšana), kreativā funkcija (lielāka vai mazāka skaita

amatpersonu iecelšana amatos), defensivā funkcija (parasti valsts prezi-

dents ir valsts bruņoto spēku augstākais vadonis), federativā funkcija

(starptautiskā valsts reprezentēšana un līgumu slēgšana), regulativā funk-

cija (valsts prezidents kā augstākais administratīvās varas orgāns duali-

stiskās republikās), jurisdiktivā-sodošā (notiesātu noziedznieku ap-

žēlošana).

Pēc kompetences (vai piedalīšanās valsts funkciju realizēšanā) ap-

mēram valsts prezidentam līdzīgu stāvokli parlamentārajās monarchijās

ieņem monarchs; bet šī orgāna tiesiskais stāvoklis ir citāds. Monarchs,

ari parlamentārais, ir gan valsts orgāns, bet nav tautas orgāns, jo pēc

līdzšim atzītās teorijas monarchs ieņem savu valsts orgāna stāvokli uz

savu paša tiesību pamata, nedabū nekādas pilnvaras no tautas un nav

tautas nedz likuma priekšā atbildīgs. Te parādās monarchistiskas valsts

dualistiskā daba, kura formāli konstatējama pat vēl parlamentārajās

monarchijās: republikā valsts materiālā nozīmē sastāv vienīgi no tautas,

turpretim monarchijā — no tautas un monarcha.

Ministru kabinets tiek sastādīts vai nu vienīgi no parlamenta

(Šveicē, Igaunijā, Vācijas zemēs), vai ari no parlamenta un valsts prezi-

denta resp. monarcha, tāpēc viņš "ir netiešs tautas priekšstāvības orgāns.

Ari šis orgāns piedalās vairāku valsts funkciju realizēšanā: leģislativajā

(likumu ierosināšana, dažreiz pat provizorisku likumu izdošana; tepat pēc

būtības pieskaitāma valdības vispārējo rīkojumu un obligatorisku notei-

kumu izdošana), vairākās administratīvajās (budžeta projekta sastādīšana,

koncesiju izdošana, ārzemnieku uzņemšana pilsonībā, dažreiz izņēmuma

stāvokļa ievešana v. c), kreativajā (vairāku amatpersonu iecelšana vai ap-

stiprināšana amatos). Bet par galveno ministru kabineta funkciju ieska-

tāma regulativā funkcija: atsevišķo, no ministriem vadīto, resoru darbības

saskaņošana un apvienošana, ņemot vērā likumus, parlamenta norādīju-

mus, un kabinetā noskaidroto valsts interešu viedokli.

M i n i s t r v, kā atsevišķu resoru vadītāju, funkcijas ir vienkāršākas;

parasti katram ministrim uzticēta kāda noteikta funkcija, pie tam pa lielā-
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kai daļai ne pilnos apmēros; tā piem. tautas izglītības, satiksmes, darba

ministriem uzticēta dala no administrativi-kulturelās funkcijas; finansu

ministrim administrativi-saimnieciskā, kara ministrim defensivā, ārlietu

ministrim federativā, — bet šo funkciju realizēšanā piedalās ari vēl citi

orgāni.

Visnoteiktāki ir norobežotas jurisdikcijas orgānu funkci-

jas. Kriminālās tiesas realizē jurisdiktivo-sodošo funkciju, un civiltie-

sas — jurisdiktivo-konstatējošo. Jaunākā laikā daudzās valstīs ir jau vai-

rāk vai mazāk izveidojušās administratīvās tiesas, kuras uz ieinteresēto

personu sūdzību pamata pārbauda administrativo iestāžu un amatpersonu

lēmumu un rīkojumu likumību. Šo darbību varētu apzīmēt kā juris d i k-

tivo-kontrolējošo funkciju; tomēr tā nav ieskatāma kā patstāvīga

funkcija, bet kā kontrolējošās funkcijas dala.

Valsts kontrole, kā speciāls kontroles orgāns, tomēr nerea-

lizē kontrolējošo funkciju visumā, bet tikai dalu no šīs funkcijas, galvenā

kārtā attiecībā uz valsts administrativi-saimniecisko darbību.

Tā redzam, ka daudzas no valsts varas funkcijām ir sadalītas starp

vairākiem orgāniem. Konstitutivā funkcija ir nereti sadalīta starp pilsoņu

kopumu un parlamentu; leģislativā funkcija tagad jau diezgan daudzās

valstīs ir sadalīta tāpat, un bez tam viņas realizēšanā piedalās ari vēl citi

orgāni (valsts prezidents, ministru kabinets, monarchijās — monarchs).

Kreativā funkcija mēdz būt sadalīta starp pilsoņu kopumu, parlamentu,

valsts prezidentu, ministru kabinetu un ministriem. Administrativi-saim-

nieciskās funkcijas realizēšanā piedalās parlaments, ministru kabinets,

finansu ministrs, pa daļai ari citi ministri (piem. satiksmes, zemkopības),

ja attiecīgiem resoriem vajag sniegt ienākumus valsts kasei. Administra-

tīvi kulturelā funkcija ir sadalīta starp parlamentu un vairākiem mini-

striem; defensivā funkcija — starp parlamentu, valsts prezidentu un kara

ministri; federativā funkcija — starp parlamentu, valsts prezidentu (resp.

monarchu) un ārlietu ministri; regulativā funkcija —■starp parlamentu un

ministru kabinetu, un kontrolējošā funkcija — starp parlamentu, valsts

kontroli un administratīvajām tiesām.

Beidzot pārskata dēl atzīmēsim vienkopus tagadējās demokrātiska-

jās republikās parastos valsts varas orgānus:

h Tautas dabiskais priekšstāvības orgāns —

pilsoņu kopums. •

11. Tiešie juridiskās priekšstāvības orgāni:

1. Parlaments; 2. Valsts prezidents (dažās republikās).

111. Netiešie juridiskās priekšstāvības orgāni:

1. Valsts prezidents (dažās republikās); 2. Ministru kabinets; 3. Mi-

nistri; 4. Tiesas; 5. Valsts kontrole.
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5. Latvijas Republikas Satversme

Piegriežoties Latvijas Republikas Satversmei, sastopamies vispirms

ar diviem jēdzieniem, kuri mums vēl īsumā jānoskaidro, — tie ir republi-

kas un satversmes jēdzieni.

Latvijas Republikas Satversmes pirmais pants skan: „Latvija ir

neatkarīga demokrātiska republika." Te republika jāsaprot kā īpatnējs

valsts veids, kas kā tāds tiek nostādīts pretim monarchijai. Klasiskās

senatnes politiskā teorija pazina trīs galvenos valsts veidus (vai pareizāki:

valdības formas), pēc valdošo personu daudzuma, un tie bij: monarchijā

vai tirānija (vienas personas valdība), aristokrātija vai oligarchija (nelie-

las grupas valdība pār vairākumu), un politija vai demokrātija (tautas

valdība).
17) Citāds valsts veidu iedalījums kļūst pazīstams no renesanses

laikmeta, pateicoties pazīstamā Florences politiķa Makiavelli iespaidam,

kurš savu politisko traktātu par monarchu (II principe) iesāk apmēram ar

tādu teikumu: Visas valstis pēc savas iekārtas dr vai nu monarchijās, vai

republikas. Šis valsts veidu duālais iedalījums ir palicis valdošais līdz

pat mūsu dienām. Gan jāatzīmē, ka savā laikā pazīstamākais republikas

tips bij tā saucamā aristokrātiskā republika, un tāpēc vārēja pieņemt, ka

Aristoteļa uzstādītajā valsts veidu sadalījumā notikusi tikai neliela maiņa:

monarchijās, aristokrātijas, demokrātijas vietā liktas — monarchijā, ari-

stokrātiska republika, demokrātiska republika. Bet moderno laiku demo-

kratizācijas process ir iznīcinājis aristokrātiskās republikas (Aristoteļa

aristokrātijas vai, pareizāki, oligarchijas), tā kā tagadējās valstis patiešām
ir vai nu republkas, vai monarchijās. Palūkosimies tāpēc vispirms, ar ko

republika atšķiras no monarchijās.

Pats republikas vārds — res publica (indentisks ar res populi) ap-

zīmē visas sabiedrības vai tautas lietu, tautas piederumu, tā tad pašas
tautas valsti; valsti, kur vienīgi pati organizētā tauta sastāda valsti mate-

riālā nozīmē, un kur tā tad ari visa valsts vara pieder tautai pašai. Viens

no tagādnes pazīstamākajiem valststiesībniekiem, prof. Hatčeks, definē

republiku sekoši: „Republika ir tā valsts forma, kur tautai un tikai tautai

pieder svarīgāko valsts jautājumu izšķiršana."
18

) Šis definējums, kā

redzams, pēc būtības sakrīt ar pievesto res publica jēdzienu. Tā tad

republiku kā valsts veidu raksturo vispirms tas, ka viņā valsts vara pie-

der vienīgi pašai tautai, kura vai nu izpilda valsts varas funkcijas tieši

caur savu dabisko priekšstāvības orgānu — pilsoņu kopumu (tautas sa-

17) Sk. Aristoteļa Politikas 111. grām. 7. nod. Lietots Williama Ellis angļu

tulkojums, Everyman's Librery sērijas 1919. g. izd. lpp. 78—79.

18) Dr. Julius Hatschek, Deutsches und preussisches Staatrecht, Bd. I. 1922

p. 35-' „Republik ist diejenige Staatsform, bei der das Volk und nur das Volk m

den wichtigsten Staatsfragen die Entscheidung hat."
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pulcē klasiskās senātnes demokrātijās), vai ari, kā tas ir parasts moder-

najās demokrātijās, patura sevīm tikai dažas svarīgākās valsts varas

funkicjas, bet citas uztic saviem pilnvarotajiem priekšstāvjiem un amat-

personām
.

Tādējādi starp republikas orgāniem nav neviena, kurš nebūtu

tieši vai netieši dabūjis savas pilnvaras no tautas. Vīnes profesors Ber-

natciks, kurš ir sarakstījis vienu no pazīstamākajiem juridiskiem pētīju-

miem par republikas un monarchijās atšķirību, atrod, ka „monarchija ir

valsts, kuras augstākajam orgānam ir sava paša tiesība uz savu orgāna

stāvokli; republika turpretim, kur augstākā amata ieņēmējs ir tikai pilnva-

rotais, tikai valsts kalps, bez tiesības uz savu stāvokli." 19) Ja visi repub-

likas orgāni, neizņemot augstākos, ir no tautas pilnvaroti, tad visi viņi

ari ir atbildīgi sava pilnvaras devēja priekšā, kas nozīmē to pašu, ka visi

republikas orgāni ir atbildīgi par savu darbību likuma priekšā. To pa-

strīpo kāds no pazīstamiem jaunākajiem vācu valststiesībniekiem, prof.

Redslobs: „Republikas orgāni tiek radīti vienīgi caur vēlēšanām. Mēs

varam šo definiciju izteikt ari negativi: republikas orgāni nepamato savu

tiesisko varu ar individuālu privilēģiju, kas piederētu vienai vai vairākām

dzimtām
...

Visu orgānu ievēlēšana ir republikānisks princips. No viņa
izriet otrs: atbildība. Lai viņa būtu juridiska, politiska, vai vienkārši mo-

rāliska, viņa pastāv pateicoties ievēlēšanai."
20

) Republikai raksturīgas

tā tad divas pazīmes: 1) visi republikas orgāni ir pilnvaroti (tieši vai

netieši) no tautas; 2) visi republikas orgāni ir atbildīgi par savu darbību

likuma priekšā.

/ Monarchijā turpretim atrodam orgānu — monarchu, — kurš nav

saņēmis pilnvaras no tautas, bet ieņem savu stāvokli „uz savu paša tie-

sību pamata", un tāļāk, šis orgāns ari nav atbildīgs par savu darbību.

Tāds monarcha stāvoklis valstī, kā redzams, ir grūti savienojams ar

tiesiskas valsts iekārtu; praktiski te izlīdzas tādējādi, ka parlamentārā

monarchijā, kur tiesiskā iekārta ir jau pietiekoši izveidojusies un nostipri-

nājusies, neatbildīgais monarchs ir padarīts nekaitīgs caur to, ka viņš

viens pats, bez kāda atbildīga ministra kontrasignacijas, nevar izdot ne-

vienu valststiesisku aktu (izņemot, varbūt, savu atteikšanos no troņa).

No šī īsā republikas un monarchijās juridiskā raksturojuma redzam,

ka 1) tiesiskā iekārta republikā ir vienkāršāki pamatojama un loģiskāki

izveidojama, nekā monarchijā; un 2) ka republikā valsts materiālā nozīmē

sastāv vienīgi iz tautas, turpretim monarchiska valsts ir dualistiska, jo

viņa sastāv iz diviem elementiem — tautas un monarcha.

19) Dr. Edmund Bernatzik, Republik und Monarchie, 2-te Aufl. 1919, lpp. 33.

J0) Redslob. Die parlamentarische Regierung m ihrer \vahren und m ihrer

unechten Form. 1918. lpp. 108—109.
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Ir pazīstami vairāki monarchiju un republiku tipi. Palūkosimies,

kādam tipam pieskaitāma Latvijas republika. Kā jau redzējām, L. R.

Satversmē viņa apzīmēta par demokrātisku republiku. Demokrā-

tija nozīmē tautas valdību; un ja jau republika, kā tikko noskaidrojām,

patiesībā nozīmē valsti, kur valsts ir tautas lieta, kur tautai pieder valsts

vara, kur tauta pati sevi valda, — tad varētu teikt, ka katra republika

šī vārda īstajā nozīmē ir un var būt tikai demokrātiska republika. Bet

demokrātiska republika vēl arvienu tiek pieņemta kā atsevišķs republi-

kas tips, nostādīts pretim aristokrātiskai republikai. Zem aristokrātijas

tiek saprasta priviliģēta ļaužu grupa, kuras priekšrocības ir noteiktas

likumos, un parasti pāriet no paaudzes uz paaudzi. Tāda priviliģēta (ari-

stokrātiska) grupa pretim nepriviliģētajām tautas masām piem. bij vēstu-

riski pazīstamā muižniecība. Daudzās vēsturiskās valstīs valsts vara

ir vai nu pilnīgi bijusi tādas aristokrātiskas grupas rokās, vai ari tāda

grupa vismaz ir darījusi lielu iespaidu uz valsts varu (aristokrātisku ele-

mentu, piem., atrodam ari tagad vēl Anglijas valsts iekārtā — lordu palā-

tas veidā). Bet daudzos no šiem vēsturiskajiem piemēriem redzam ari, kā

aristokrātiskā priviliģētā grupa izveidojas no agrākās vienlīdzīgās demo-

krātiskās tautas ekonomiski stiprākajām (bagātākajām — lielo zemes

īpašnieku vai kapitālistu) dzimtām. Te tā tad šķira (ekonomiska grupa)

pāriet kārtā (juridiski norobežotā grupā); te šķira un kārta sadodas rokās,

iedamas uz vienu un to pašu mērķi — valsts varas sagrābšanu savās

rokās. Vēsturē tas nereti ir noticis tā, kā ekonomiski stiprā grupa sagrābj

varu savās rokās, un tad pārvēršas par priviliģētu grupu — aristokrātiju.

Tā tas ir noticis, piem., vairākās pazīstamajās Itālijas pilsētu republikās,

kur sākumā valsts iekārta ir bijusi stipri demokrātiska, bet vēlāk, nostipri-

noties materiālai labklājībai un bagātībai koncentrējoties nedaudzu dzimtu

rokās, šī ekonomiski stiprā grupa pamazām sagrābj valsts varu savās

rokās (oligarchija), un tad pārvērš sevi par aristokratiem-patriciešiem.

Valsts nu ir pārvērtusies par aristokrātisku republiku (kā, piem., Venēcija

sākot ar XIII. gadu simteni), — bet tā vairs nav republika šī vārda īstajā

nozīmē, tā vairs nav tautas lieta. Tauta tur ir savas politiskās tiesības

zaudējusi; viņa ir vairs tikai šauras noslēgtas valdošas grupas objekts,

tāpat kā tas ir absolūtā monarchijā. Kā redzams, šāda valsts forma (ari-

stokrātiska vai oligarchiska republika) pēc būtības stāv daudz tuvāki

monarchijai, nekā republikai. Jau Aristotels atzīmē savā Politikā, ka pie

izkoptas oligarchijas „attīstas tāda dinastiska sistēma, kura stāv tuvu mo-

narchijai" (IV. grām. 5. nod.). Nosaukt tādu oligarchiju (šauras grupas

valdību) par aristokrātisku republiku, citiem vārdiem par aristokrātisku

tautas valsti — nozīmē pielaist rupju loģisku kļūdu. Rupji negrēkot pret

loģiku, lietojot aristokrātiskas republikas apzīmējumu, varētu tikai divos

gadījumos: 1) saprotot zem republikas ne īpatnēju valsts veidu, bet valsti
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vispār; savā laikā tāds republikas jēdziens bijis pazīstams romiešiem,
21

)

tagad turpretim mums republika nav vairs kautkura valsts, bet noteikts

valsts veids, kura raksturojumu augstāk pievedām. 2) Ari aristokrātijas

jēdzienā var ielikt citādu saturu, nekā tas mums parasts. Grieķu politi-

skajā teorijā aristokrātija nozīmēja labāko (tautas locekļu) valdību,

pie kam šie labākie tiek no tautas izvēlēti šī vārda īstajā nozīmē, t. i. nevis

ar lozi, kā tas bij parasts grieķu demokrātijās, piem. Atēnās, bet balso-

jot par uzstādītiem kandidātiem. 22

) Bet, pieņemot valsts varas funkciju

nodošanu tautas pašas vēlētu uzticības vīru un amatpersonu rokās, mēs

nonākam pie modernās reprezentatīvās demokrātijas jēdziena. Šis

jēdziens nav bijis svešs ari klasiskās senatnes politiskajai teorijai, tikai

tur viņam dots citāds apzīmējums: mūsu tīrās reprezentativās demokrā-

tijas (bez tiešas tautvaldības institūtiem un bez lozēšanas kārtībā izrau-

dzītām amatpersonām) Aristotels būtu pieskaitījis aristokrātiskām valsts

formām; jo grieķi apzīmēja par demokrātiju tikai tādu valsti, kur darbo-

jās tautas sapulce kā augstākais valsts varas orgāns, un kur valsts

amati bij visiem vienādi pieejami un tika aizvietoti ar lozi.

(Turpmāk vēl.)

K. Dišlers.

21 ) Sal. K. Mommseu, Abriss des romischen Staatsrechts, 2 Aufl. p. B*±.

22) IlojiHTHKa ApncTOTejiH, nepeßojn. aKajie&iHKa C. )Ke6ejießa, 1911. lpp. 112

190, 200.
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Valdības tiesības izdot noteikumus ar likuma spēku

(Sistematiski-teoretisks pārskats)

I

Lai izprastu noteikumu ar likuma spēku juridisko būtību, jācenšas

atrast un noteikt viņu tiesiskās pazīmes.

Vispirms mums jānoskaidro šās valdības tiesības avots.

Līdz šim valdošā teorijā valsts likumdošanas funkcija tika uzlūkota par

augstāko valstī. Tāpēc sprieda, ja likumdošanas funkcijas nesējam —

parlamentam atļauts pārnest no viena orgāna uz otru administrativās

un tiesu funkciju realizēšanu, tad viņam vajagot ari piederēt tiesībai

deleģēt savu likumdošanas varu kādam citam orgānam, valdībai.
1

) No

šāda uzskata, kuru galvenā kārtā aizstāv vācu zinātnieki, kā Jellineks,

Labands un c, radās tā saucamā delegaci-jas teorija, pēc kuras

valdības tiesība izdot noteikumus ar likuma spēku principā pamatojoties

uz parlamenta doto pilnvaru valdībai — izdot pagaidu likumus.

Nenoliedzot pilnīgi uzskatu, ka parlaments ir augstākais orgāns valstī,

tomēr jāaizrāda, ka modernās demokrātiskās republikās tautu uzlūko

ne tikai principieli par augstākās valsts varas nesēju (L. R. S. f. p.), no

kuras iegūst savu varu pārējie valsts orgāni, bet tautai pieder ari tie-

sība aktivi piedalīties savas varas realizēšanā (referendums, iniciative,

parlamenta atlaišana). Vēl līdz plašam pēdējam laikam sastopam valstu

satversmju ievados aizrādījumu, ka tauta pati sev nolēmusi attiecīgo

konstitūciju brīvi vēlētā Satversmes Sapulcē vai ari tieši nobalsojot.

Sakarā ar to satversmes likumi, kas nokārto augstāko valsts varas or-

gānu attiecības, tiek uzlūkoti par augstākiem likumiem valstī, kuriem ne-

drīkst runāt pretim pārējie valsts likumi. Tamlīdzīgs uzskats ir at-

taisnojams ne tikai pēc satversmes likumu ievadiem, bet ari pēc kon-

stitūciju grozīšanas noteikumiem. Dažās valstīs (Šveicē, Amerikā) sa-

tversmes grozīšana ir iespējama ne citādi, kā tautai nobalsojot; citās, lai

gan konstitūcijas grozīšana nav nodota vienīgi tautas lēmumam, tomēr

grozījumu likumu pieņemšanai paredzēti sevišķi nosacījumi, kas atšķiras
.

no parastās likumdošanas kārtības.
2

) Tā kā satversme likumdošanas

*) Sal. M. M. KbßajießCKuS. 06mee KOHCTHTyn;HOHHoe npaßO. Jlckiīhh 1907/08

yi. r. 329. lpp.
2) Sal. L. R. S. 76. un 79. p.p.
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tiesības piešķir parlamentam resp. tautai un ja satversmes likumā nav

nosacījuma, ka zināmos gadījumos valdībai pieder tiesība izdot notei-

kumus ar likuma spēku, tad valdībai tādas tiesības nav un likumdošanas

iestāde ar parasto likumu šo tiesību nevar piešķirt, jo tas runātu pretim

konstitūcijai. Likumdošanas iestāde gan var izdot par kādu jautājumu

likumu vispārējos vilcienos un tā pielietošanu, sīkāku noteikšanu uzticēt

valdībai. Jāsaka, ka tādos gadījumos valdības rīkojums būs intra legem,

bet ne contra legem, kas iespējams pie noteikuma ar likuma spēku.

Ja pielaistu, ka likumdošanas iestāde deleģē valdībai noteikumu

izdošanas tiesības, tad būtu jāatzīst viņai ari tiesība atņemt savu piln-

varu, pieņemot attiecīgu lēmumu vai izdodot likumu. Tādas tiesības

parlamentam nepieder un lēmumi vai likumi, kas atceļ kādam orgānam

konstitūcijā paredzētās funkcijas, būtu nekonstitucionali un kā tādi ne-

obligatoriski. Ari likumdošanas iestāde darbojas konstitūcijas novilktās

robežās.

Tamlīdzīgu uzskatu aizstāvēja jau daži franču zinātnieki. Prof. Es-

mēns raksta: „Man liekas neiespējama likumdošanas varas juridiska de-

legācija, jo visur, kur konstitūcijas izdod suverenās tautas vārdā, kā tas ir

Amerikā, pašām šām konstitūcijām atzīst augstāku nozīmi par vienkār-

kāršiem likumiem. Turpretim tur, kur nepastāv atšķirība konstitucionālo

un parasto likumu starpā, likumdošanas vara ir aicināta izteikties par vi-

siem jautājumieim, kā konstitucionāliem, tā ari nekonstitucionaliem, kāpēc

tur pilnvara vairāk iedomājama. Pirmā veida valstīs atsevišķas varas

savas pļlnvaras iegūst tieši no konstitūcijas; šīs varas ir viņas radītas un

pastāv pateicoties viņai. Radīdama varas, viņa neatļauj pārnest funkci-

jas no vienas varas otrai. Līdzīgi tam, kā neviena vara nedrīkst piesavi-

nāties otras pilnvaras, tāpat tā nedrīkst atsacīties, lai ari uz laiku, no sa-

vām pilnvarām citas labā. Tas nesaskanētu ar tautas suverenitātes un

varu sadalīšanas principu." 3) Esmēna uzskatu atbalsta otrs franču zināt-

nieks — prof. Bertelemi, kas saka: „Kā var pielaist, ka parlamentam, kam

piešķirta likumu izdošanas tiesība, pieder tiesības nodot kādam citam šā

mandāta realizēšanu?" Bertelemi atzīst par nekonstitucionalu likumu, kas

atļautu Francijas prezidentam izdot administratīvu reglamentu ar likum-

došanas normu saturu.
4)

Par pareizu būtu jāuzlūko prof. Esmēna aizrādījums, ka valstīs, kur

nav atšķirības konstitucionālo un parasto likumu starpā, varam iedo-

māties likumdošanas iestādes pilnvaru valdībai izdot ar savu varu liku-

mam līdzīgas normas. To redzam Anglijā un Itālijā, kur parlaments izdod

2 ) Citēju no KoBajieBCKHH. OSmee kohct. npaßO 328. un 329. lpp.

*) Ib. 329. lpp. Jāaizrāda, ka Francijas konstitucionālie likumi valdībai nepie-

šķir tiesības izdot noteikumus ar likuma spēku, kāpēc franču zinātnieki cenšas pierādīt,

ka ari likumdošanas iestāde nevar dot valdībai tādu pilnvaru.
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parastos un satversmes likumus. Izdošanas formalitātes ari ir vienādas;

nepastāv sevišķi ierobežojumi satversmes likumu grozīšanai un papildinā-

šanai. Tādās valstīs iespējams, ka likumdošanas iestāde pilnvaro valdību

izdot noteikumus ar likuma spēku. Šī pilnvara, likuma veidā, būtu jāuz-

lūko, kā satversmes likuma grozījums resp. papildinājums, ja konstitūcija

valdībai tamlīdzīgas tiesības neparedz. Jau agrāk (1909. g.) un pasaules

kara laikā Itālijas parlaments tiešām pilnvarojis valdību izdot noteikumus

zināmos apstākļos. 1915. g. 21. marta likums piešķir karalim (resp. valdī-

bai) provizoriskas likumdošanas tiesības. 1915. g. 22. maija likums uztic

karalim tiesību izdot dekrētus ar likuma spēku bez kautkādiem priekšno-

teikumiem; nav paredzēts, ka tie būtu jāiesniedz parlamentam, lai pēdē-

jais apspriestu un tikai pēc tam publicētu kā likumus vārda īstajā nozīmē.
5)

Itālijas likumdošanas iestāde pieņēmusi šos likumus neraugoties uz

konst. 6. pantu, kas karaļa dekrētiem aizliedz apturēt likumus un to izpil-

dīšanu. Tā kā Itālijā likumdošanas funkcijas nesējs ir ari satversmes

funkcijas nesējs, tad jāpieņem, ka parlaments pie 1915. gada likuma izdo-

šanas rīkojies kā satversmes likumdevējs un uz laiku apturējis konst.

6. pantu (jo minētie likumi pielietojami tikai kara radīto seku novēršanai).

Neraugoties uz konst. 6. pantu, Itālijā jau pirms kara un ari kara laikā

karalis dekrētu kārtībā centās noregulēt atsevišķus valsts dzīves jautāju-

mus, kas ietilpst likumdošanas sfērā. Itālijas tiesas un teorētiķi bija ne-

skaidrībā: vai tādi karaļa dekrēti jāpielieto, kamēr parlaments nav atcēlis,

vai ari jānoraida kā nekonstitucionali? Tagad vairums italu zinātnieku aiz-

stāv uzskatu, ka karalim nav tiesības iejaukties likumdošanā, ja uz to nav

attiecīgās pilnvaras. Raksturīgs ir 1921. g. 20 oktobra Ferraras tiesas

spriedums šajā jautājumā: „Ja visi ir vienādos uzskatos, ka satversme .

aizliedz izpildu varai likumdošanas varas lietošanu, tad viņa to nevar pie-

savināties nekādā gadījumā, cik nepieciešama nebūtu vajadzība, cik nepie-

ciešamas ari neizliktos „salus publica" prasības. Ja tomēr valdība piesa-

vinās likumdošanas varu, tad pats par sevi saprotams, viņu pie atbildī-

bas var saukt tikai parlaments; tiesu iestādes tanī laikā nevar piemērot kā

likumu to, kas nav likums."
6)

Ņemot vērā visu sacīto, mums jāslēdz, ka valdības tiesība izdot no-

teikuma spēku var pamatoties tikai uz satversmes likumu. Ja konstitū-

cijā valdībai tādas tiesības nav paredzētas, tad likumdošanas iestādes dele-

gācija viņai šīs tiesības nevar piešķirt, jo nepieciešama formāla satversmes

grozīšana resp. papildināšana, formāla tiesību piešķiršana valdībai iejauk-

ties likumdošanas laukā, lai ari tikai provizoriski.

5) Sal. M. Siotto-Pintora rakstu grāmata „Jahrbuch des offentlichen Rechts",

1922. XI.

8) Sk. Siotto-Pintora rakstu grāmatā „Jahrbuch des offentlichen Rechts", 1922.XI.
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Tā kā likumdošanas iestāde nevar valdībai ne piešķirt (deleģēt)

likumdošanas varu, nedz ari ierobežot satversmē paredzēto valdības tie-

sību izdot noteikumus ar likuma spēku, tad, šķiet, pilnīgi nevajadzīga dele-

gācijas teorijas konstrukcija, itkā likumdošanas iestāde principā būtu dele-

ģējusi savu varu valdībai. Man liekas, ka pareizāki atzīt šādu valdības

tiesību par tikpat patstāvīgu, kā citiem valsts orgāniem konstitūcijā pare-

dzēto kompetenci, jo zināmā laikā un apstākļos valdība var viņu izlietot

un nekāds valsts orgāns nevar stāties viņas izlietošanai ceļā, izņemot vie-

nīgi satversmes funkcijas nesēju, kas, grozot satversmi, var valdības tiesī-

bu ierobežot vai pilnīgi atcelt.

Ja varētu runāt par delegāciju, tad ganpar tautas, kā augtsākas varas

nesējas pilnvaru valdībai noteiktos gadījumos izdot likumam pēc spēka

līdzīgus noteikumus. Bet tādu pilnvaru jau iegūst tāpat citi valsts orgāni,

starp citu ari likumdošanas iestāde, kāpēc principā nav nekādas at-

šķirības.

Līdz šim mēs runājām par valdības vispārējo tiesību izdot noteiku-

mus ar likuma spēku. Kas attiecas uz speciālo pilnvaru,
7) tad te

gan var runāt par likumdošanas iestādes delegāciju. Valdībai nav tiesības

iejaukties likumdošanā, bet ja parlaments katrā gadījumā atsevišķi atrod

par vajadzīgu kāda jautājuma steidzīgu nokārtošanu, tad viņš pilnvaro val-

dību attiecīgu noteikumu izdošanai; šādiem valdības noteikumiem ir likuma

spēks.8

) Valdības tiesības izlietošana ir pilnīgā atkarībā no likumdoša-

nas iestādes, kas savu pilnvaru var dot vai nedot. Bez likumdošanas iestā-

des pilnvaras (katram gadījumam sevišķi) valdība nevar izdot noteiku-

mus ar likuma spēku. Tomēr ar speciālas pilnvaras iespējamību, ja tas

paredzēts konstitūcijā, nav apgāzts mūsu augšējais slēdziens, jo ari šajā

gadījumā likumdošanas iestādei jārīkojas saskaņā ar konstitūciju un viņā

nevar izdot likumu, kas valdībai piešķir vispārējo pilnvaru, t. i. nevar pa-

plašināt valdības tiesības. Speciālas pilnvaras piešķiršana šeit gan ir no-

dota likumdevēja diskrecionarai lemšanai.

II

Likumdošanas tiesības mūsu laiku valstīs parasti pieder tautas pār-

stāvībai — parlamentam, — kuru uzlūko parkārtējo likumdošanas iestādi.

Tikai izņēmuma veidā dažās valstīs valdībai piešķirtas tiesības izdot no-

teikumus ar likuma spēku. Ja likumdošanas iestāde darbotos nepārtraukti,

tad viņa pati varētu reaģēt uz visiem nepieciešamiem valsts dzīves jau-

tājumiem likumdošanas laukā ari steidzāmos gadījumos, jo steidzamus

') Šis termius, kā redzēsim, ir piemērotāks institūta būtībai, nekā „vispārējā

pilnvara".
8) Sk. Dienvidslāvijas 1921. g. konst. 94. p.
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likumprojektus pieņem samērā īsā laikā; piem. Latvijas Saeima divos lasī-

jumos (parasto triju lasījumu vietā), vienā sēdē; Valsts Prezidents stei-

dzamu likumu izsludina ne vēlāk, kā trešā dienā pēc likuma saņemšanas.

Lai gan dažas jaunās konstitūcijas (L. R. S. 12. un 13. p., Lietuvas konst.

§ 26, Austrijas konst. 27. p.) nosaka, ka iepriekšējās tautas pārstāvības piln-

varas izbeidzas tikai jaunās pārstāvības sanākšanas dienā, tomēr nav ne-

vienas valsts, kur parlaments darbotos nepārtraukti, kā citas valsts

iestādes (valdība, tiesas). Likumdošanas iestādes darbība ir iedalīta se-

sijās, un sesiju starplaikā viņa faktiski nedarbojas. Tāpēc kārtējās likum-

došanas ceļā nav iespējams šajā laikā nokārtot valsts vajadzības.

Sakarā ar to valdība var izdot noteikumus ar likuma spēku tikai

parlamenta starpsesiju laikā. Eiropas kontinenta valstīs

valdības noteikumu attīstības sākumā gan tādu nosacījumu neatrodam.
0)

Tikai vēlākā laikā rodas attiecīgie ierobežojumi; papriekšu itkā slēptā

veidā, — jāiesniedz likumdošanas iestādes piekrišanai.
10

) No tā var taisīt

slēdzienu: ja likumdošanas iestāde būtu sapulcējusies, tad viņas piekri-

šana būtu vajadzīga tūliņ un valdības noteikumiem nebūtu praktiskas no-

zīmes.

Sākot ar XIX. gadusimteņa vidus sastopam visās konstitūcijās tiešu

norādījumu, ka valdība noteikumu izdošanas tiesības var izlietot tikai

starpsesiju laikā, vai kad parlaments nav sapulcējies. Tagad pastāvo-

šās konstitūcijas, 11

) visās bez izņēmuma, atrodam tādu nosacījumu. Pēc

satversmes likumiem, kuros paredzēts, kamēr „parlaments nav sapulcē-

jies", var pacelties jautājums: vai valdība minētās tiesības var izlietot ti-

kai starpsesiju laikā, vai ari parlamenta darbības pārtraukuma laikā (piem.,
svētku pārtraukums)? Man šķiet, ka būtu jāņem vērā tikai starpsesiju

laiks, jo sesijas laikā parlaments skaitās par sapulcējušos un darbojas.

Lielākā daļā no spēkā esošām konstitūcijām atrodam vienkāršu aiz-

rādījumu — „starpsesiju laikā", „parlaments nav sapulcējies". Tas no-

zīmē, ka valdībai nav uzlikts pienākums sasaukt, ja iespējams, parlamenta

ārkārtēju sesiju, bet viņa var rīkoties vajadzības gadījumā tūliņ.

Dažu satversmju attiecīgie panti gan nosaka, ka valdība var izdot

noteikumus ar likuma spēku tikai tad, ja likumdošanas iestādi nevar ie-

saukt. Tādu nosacījumu atrodam Bulgārijas 1879. g. konst. 47. p. un Japa-

9) Sk. Francijas 1814. g. chartijas 14. p., Virtembergas 1819. g. konst. § 89., Hes-

senas 1920. g. konst. 73. p., Badenas 1818. g. konst. 66. p. un dažās citās vācu valstu

konstitūcijās.
10) Sk. Saksijas 1831. g. konst. § 88. un citas vācu valstu konstitūcijas.

v) Sk. Dānijas 1849. g. konst. § 25., Bulgārijas 1879. g. konst. 47. p., Japānas 1889.

gada konst. § 8. un § 70., Oldenburgas 1919. g. konst. § 37., Anhaltas 1919. g. konst. § 44.,

Virtembergas 1919. g. konst. § 46., Hessenas 1919. g. konst. § 9., Saksijas 1920. g. konst.

40. p., Prūsijas 1920. g. konst. 55. p., Tiringas 1921. g. konst. § 33., L. R. S. 81. p.
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nas 1889. g. konst. § 70.; pēdējais runā par finansieliem soliem, kamēr pā-

rējo noteikumu izdošanai Japānā netiek prasīta parlamenta iesaukšanas

neiespējamība (§ 8.).

Speciālās pilnvaras gadījumā atkrīt apskatītais nosacījums, jo likum-

došanas iestāde var pilnvarot valdību izstrādāt un izdot kādu noteikumu

kautkurā laikā, kad viņa atrod to par vajadzīgu. Tāpēc Dienvidslāvijas

konst. 94. p. neko nemin par laiku, kad atļauts izdot noteikumus ar liku-

ma spēku.

111

Ja likumdošanas iestāde juridiski nav ierobežota pie viena vai otra

likuma izdošanas ar pastāvošiem apstākļiem, tad valdības noteikumu izdo-

šanai ir novilktas robežas ar «neatliekamas vajadzības" pra-

sību. Atsevišķo konstitūciju nosacījumi šajā ziņā ir ļoti dažādi. Mēs la-

sām, ka valdība var izdot noteikumus ar likuma spēku «sevišķi steidzamos

gadījumos",12) „ja iekšienē vai no ārienes draud briesmas",13) „ja ārkār-

tīgi notikumi prasa tūlītēju iejaukšanos", 14) „ja valsts labklājība steidzami

prasa nokārtojumu",
15

) „steidzamos gadījumos",
16) „ja neatliekama vaja-

dzība to prasa",
17

„ja publiskas drošības uzturēšana vai ārkārtīgas krīzes

novēršana steidzami prasa".
18

) Lai gan šie vārdi etimoloģiski stipri at-

šķiras viens no otra, tomēr juridiski tie apzīmē vienu un to pašu jeb, labāki,

ir vienādi nenoteikti. Kad iestājies „steidzams", „sevišķi steidzams gadī-

jums", „ārkārtīga krīze", vai «neatliekama vajadzība" vienmēr būs grūti

atrast vispārēju, objektivu mērauklu, pie kuras būtu jāpieturas valdībai.

Vienam vajadzība var likties neatliekama, otram viņas nemaz nav. „Vai

ir neatliekama vajadzība, — ir quaestio facti, atbildei uz kuru nav tiesisku

nosacījumu ... Viņa izšķiršana ir visu faktisko attiecību kopības subjek-

tiva novērtējuma resultats" (Colgers).
19

) — «Neatliekamas vajadzības jē-

dziena pārsvarā atrodas subjektivs raksturs. Vispirms nav iespējams ob-

jektivi konstruēt neatliekamas vajadzības saistošu jēdzienu, neievērojot

speciālos acumirkļa apstākļus, un valsts politisko un sociālo stāvokli. Mo-

dernās valsts dzīves komplicētās attiecības gandrīz nedod pieturas neat-

12) Dānijas konst. § 25.
13) Bulgārijas konst. 47. p.

") Virtembergas 1919. g. konst. § 46., Oldenburgas 1919. g. konst. § 37. un

Hessenas 1919. g. konst. § 9.

ir> ) Saksijas 1920. g. konst. 40. p.

18) Tiringas 1921. g. konst. § 33.
17) L. R. S. 81. P.

1S) Japānas konst. § 79., Anhaltas 1919. g. konst. § 44., Prūsijas 1920. g. konst.
55. p.

19) Citēju no B. E. Ho.iiae. Oiepuii pycci<aro rocy,i. npaaaCflß. £911. r., 43. lpp.
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liekamas vajadzības materiālai uzstādīšanai."
20

) Līdzīgās domās atrodas

ari citi šā jautājuma pētītāji (piem. Lazarevskis, Govs un Hanzens,

Hačeks).

Lai gan neviens zinātnieks nenoliedz valdības subjektivā novērtē-

juma lielo iespaidu, tomēr viņi visi cenšas uzstādīt zināmus principus, vis-

pārējas linijas, pie kurām valdībai būtu jāpieturās izdodot noteikumus ar

likuma spēku. Tas loti labi saprotams, jo pēc sava rakstura šī valdības

darbība ir izņēmums no parastās kārtības un tāpēc kā katrs izņēmums jā-

tulko šaurākā nozīmē. Ja likumdevējs nav tuvāku apzīmējis «neatliekamu

vajadzību" (kas nav iespējams, jo novestu pie kazuistikas), tad tas vēl

nenozīmē, ka viņš sankcionē pilnīgu valdības patvaļu. Es centīšos īsumā

uzmest vispārējās linijas, kuras izvirzījusi zinātne.

Ļ Vienkārša likuma vēlamība vai pat nepieciešamība nevar būt

par pietiekošu iemeslu noteikumu izdošanai; likumprojekts bija iesniegts

parlamentam, kas to nepaspēja skatīt cauri. Katrā atsevišķā gadījumā

valdībai jābūt pārliecībai, ka iestājušies ārkārtīgi apstākli, kas no-

teikti prasa zināmu nokārtojumu. «Noteikums ar likuma spēku ir normālas

valsts iekārtas traucējums, jo konstitucionālā aktā ar tā ievešanu sankcio-

nēta likumdošanas ceļa negācija, tāpēc ka tas pēc savām sekām var pār-

kāpt vispārējo likumos paredzēto kārtību." 21)

2. Apstākļiem, kādos var izdot noteikumus ar likuma spēku, jābūt

tādiem, kas stipri atšķiras no normāliem. Uz to aizrāda vārdi

«steidzama", «sevišķi steidzama", «neatliekama" v. t. t. vajadzība. Valdī-

ba nevar ķerties kuras katras vajadzības gadījumā pie šā līdzekļa, bet jā-

nāk pie slēdziena, ka cita ceļa vairs nav un šī ir vienīgā izeja, lai glābtu

valsti, sabiedrības labklājību, drošību v. t. t.
22

) Saksijas 1920. g. konst.

40. pantā tieši aizrādīts, ka valdība izdod noteikumus tad, «ja ar kavēšanos

mērķis kļūtu veltīgs".

3. Kas attiecas uz nenormālo apstākļu veidiem, tad

vispirms tie var būt kā ārēji, tā iekšēji. lespējams, ka abi ir venādi ne-

pieciešami, un grūti iepriekš paredzēt, kuri varētu vairāk apdraudēt valsti.

lekšējo un ārējo apstākļu vienādību pastrīpo Bulgārijas konst. 47. pants,
kur lasām: «Gadījumā, kad valstij draud briesmas iekšienē vai no ārienes."

Valdība savu tiesību var izlietot vienādā mērā, ja nenormālie apstākli

iestājušies resp. draud iestāties visā valstī vai tikai kādā valsts daļā. Star-

pība šeit ir tikai kvantitativa, bet ne kvalitativa.
23

)

20 ) Sk. H. Hansel. Die Notverordnung nach Deutschem Staatsrechtc. Leipzig

1904., 10. lpp.

21 ) Sal. HoJib.ie. OnepKii etc., 44.—45. lpp. -

") Sal. ib-, 45. lpp. un F. Glatzer. Das Recht der provisorischen Gesetzgebung.

Breslau, 1899, 22. lpp.
23) Sal. Hansel. Die Notverordnung, 10.—14. lpp. un Hojibje OiepKH etc,

46.—49. lpp.
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Tāpat nevar prasīt, lai ārkārtīgie apstākli būtu jau iestājušies valdī-

bas noteikumu izdošanas laikā, bet atzīst par pilnīgi pietiekošu, ja tādi ap-

stākli draud iestāties. «Valdības noteikumiem jāpasargā valsti no zaudē-

jumiem. Ir iespējams, ka aizsardzības funkcijas šai vajadzībai tiek diktētas

nevien no lietderības, jo zaudējumu novēršana bieži ir vieglāki izvedama,

nekā zaudējumu atdabūšana, bet nereti pat atgriešana nav iespējama, ka-

mēr aizsargāšana nebija izslēgta."
24

)

4. Beidzot griezīsim vērību ua lai k v, kad nenormāliem apstākļiem

vajadzīgs iestāties resp. draudēt iestāties, lai valdība varētu izlietot savas

noteikumu izdošanas tiesības. Jāsaka, ka skaidru norādījumu neatrodam

nevienā no spēkā esošām konstitūcijām. Agrākā Austrijas (1867. g.) kon-

stitūcija gan nosaka, ka valdība var izdot noteikumus ar provizorisku liku-

ma spēku, ja nenormālie apstākli kļuvuši nomanāmi laikā, kad parlaments

nav sapulcējies. 25

) Lai gan tagadējās konstitūcijās nav tieša nosacījuma,

tomēr ņemot vērā citus nosacījumus, un taisni to, ka valdības noteikumi

ir iespējami tikai likumdošanas iestādes starpsesiju laikā, loģiski jāslēdz,

ka ārkārtīgiem apstākļiem vajaga iestāties resp. draudēt iestāties pēc par-

lamenta sesijas slēgšanas, kad parlaments nedarbojas. Tiešām, ja likum-

došanas iestāde minēto apstākļu iestāšanās laikā darbojas, tad viņa var

tūliņ nokārtot attiecīgo jautājumu un nav vajadzīgs valdības noteikums,

kas šoreiz nozīmētu vilcināšanos un līdz ar to būtu iespējams apšaubīt no-

kārtojuma steidzamību. Man liekas, ka ārkārtīgo apstākļu iestāšanās

momentā meklējams noteikumu ar likuma spēku raison d'ētre, dzīvības

nervs. Ja novēršamies no šā pamata, tad pati noteikumu nepieciešamība

karājas gaisā un valdība var pārvērsties par konkurējošu iestādi ar likum-

došanas orgānu.

Dienvidslāvijas konst. 94. pants nemin par neatliekamu vajadzību, šo

raksturīgāko vispārējās pilnvaras pazīmi. Satversmes funkcijas nesējs

nav šajā ziņā ierobežojis likumdošanas iestādi, kurai ir tiesība pilnvarot

valdību attiecīgu noteikumu izdošanai, neskatoties uz ārējiem, objektīviem

apstākļiem, katru reizi, kad viņai tas liekas nepieciešami. Ja ari varētu

runāt par zināmu neatliekamu vajadzību, tad tādai jākļūst redzamai jau

parlamenta darbības laikā, ko pie vispārējās pilnvaras mēs atzinām par ne-

pieļaujamu. Sakarā ar to varam konstatēt radikālu atšķirību starp notei-

kumiem, kas izdoti uz vispārējās un speciālās pilnvaras pamata. Pēdējā

gadījumā nevaram runāt par nenormāliem apstākļiem, kuru novēršanai

ātrākais līdzeklis ir noteikumi ar likuma spēku, jo parlaments vēl darbo-

jas un tāpēc pats var spert nepieciešamos soļus steidzamības kārtībā.

24) Sk. Hansel. ib. 12. lpp.
25) § 14. Wenn sich die dringende Notwendigkeit... zu einer Zeit herausstellt,

wo dieser (der Reichsrat) nicht versammelt ist...
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Šķiet deizgan nesaprotami, kāpēc vajadzīgais nokārtojums jāuzdod valdī-

bai? Domājams, ka šis institūts attīstīsies tādā virzienā, ka valdība zinā-

mā mērā kļūs par palīgorganu likumdevējam; pēdējais uzdos valdībai no-

teikumu kārtībā regulēt atsevišķus valsts dzīves jautājumus, kurus pats

nespēs paveikt, bet atzīs par nepieciešamiem. Līdzīgu uzskatu vispārējās

pilnvaras gadījumā, man liekas, nevarētu atzīt par pareizu, jo valdība izdod

noteikumus ar likuma spēku parlamenta starpsesiju laikā un ja neatlieka-

ma vajadzība to prasa. Valdība funkcionē kā pagaidu likumdevējs nenor-

mālos apstākļos un tikai nenormālos apstākļos, citādi šai valsts darbībai

pastāv kārtējais likumdošanas orgāns.
20 )

IV

Noteikumu ar likuma spēku saturu pareizāki liekas aplūkot sakarā

ar jautājumu, kādu vietu valdības noteikumi ieņem valsts tiesisko aktu si-

stēmā? No konstitucionālās valsts attīstības sākuma izšķir trīs valsts

tiesisko pavēlu veidus: satversmes likumus, likumus, un rīkojumus. Šajā

hicrarchiskā ķēdē valdības noteikumi neietilpst kā atsevišķs loceklis, bet

tie ir viena locekļa (likumu) surogāts. Noteikumus izdod valdība neatlie-

kamas vajadzības gadījumos, kad likumdošanas iestāde nedarbojas un viņi

nokārto jautājumus, kas citādi tiek regulēti likumdošanas kārtībā. Tā tad,

pēc sava satura noteikumi ar likuma spēku vispār sakrīt ar likumu.

Kādus valsts tiesiskus jautājumus var nokārtot ar likumu, tādus var

ar valdības noteikumu, un kas nav iespējams ar pirmo, tāpat nav iespē-

jams ar otro. Nolde,27

) ievērojot sacīto, taisa divus slēdzienus: 1) notei-

kums ar likuma spēku nevar ietvert normas, kas paredzētas satversmes li-

kumā un 2) noteikumam nevajaga nokārtot to, ko var sasniegt ar rīkojumu.

XVIII. gadusimteņa beigās jau pazīstams uzskats, ka satversmes

likumi ir augstākie likumi valstī, kuros izteikta tautas suverenā griba; kon-

stitūcijas pieņemšana, grozīšana, papildināšana un atcelšana iespējama

tikai pašai tautai nobalsojot. Pēdējais gan nav atradis vispārēju piemēro-

šanu, tomēr, kā augšā minēts, uzskats par konstitūciju kā augstāka veida

likumu atrod attaisnojumu vēl tagadējās pozitivās tiesībās. Valsts varas

funkciju nesēji saņem savu varu no tautas, kuras griba izteikta konstitū-

cijā, tāpēc ari šo valsts orgānu akti nedrīkst runāt pretim satversmei.

Likumdošanas iestādei jāturas konstitūcijas novilktās robežās, kuras viņai

nav atļauts pārkāpt; tāpēc likumdošanas akti — likumi nevar atcelt vai

26) Ja tagad Latvijā daži uzlūko ministru kabinetu kā papildu likumdošanas

iestādi, tad tas izskaidrojams ar mūsu sevišķiem apstākļiem — cariskās Krievijas

mantojumu tiesību sistēmas veidā. Cerams, ka ar laiku šādam uzskatam pie mums

vairs nebūs piekritēju.
J7) Sk. BapoH B. E. rļojib.ie. OnepKH etc, 57. lpp.
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grozīt normas, kas noteiktas satversmes likumā. Tākā valdības noteikumi

ir akti ar likumam līdzīgu spēku, tad viņi tāpat nevar grozīt vai atcelt sa-

tversmes likumu vai viņa atsevišķas daļas.

Glacers,28

) runājot par šo jautājumu, raksta: «Satversme sankcionē

šo ārkārtējo pilnvarojumu; viņa sastāda nesatricināmu pamatu, uz kura tas

iegūst savu dzīves tiesību, spēku un tiesisko nozīmīgumu valsts dzīvē:

tamdēļ provizoriskais likums ir ierobežots ar satversmes integritāti un

eksistenci. Ja tas ar satversmi pastāv un krīt, tad kā ir iespējams pavisam

uzstādīt jautājumu par satversmēs likuma grozīšanu vai pat esamību."

Tomēr aplūkojamā jautājuma pētītāju starpā atrodam dažus, kas

cenšas apgāzt tikko pamatoto uzskatu. Hanzels
29

) garākā nodalījumā iz-

tirzā augšminēto Glacera vārdus un pūlas pa punktiem noraidīt. Man

liekas, nav vajadzīgs visos sīkumos apstāties pie Hanzeļa domu gaitas, bet

nebūs par ļaunu pievest pāris argumentus, kas raksturos šī uzskata aiz-

stāvju tieksmes. Vispirms Hanzels noraida uzskatu, ka konstitūciju, kas ir

valdības tiesības pamatā, noteikumi ar likuma spēku nevar aizskārt. Vē-

sture mums rādot pretēju piemēru. 1830. gadā Francijas karalis Kārlis X.

uz 1814. g. chartijas 14. panta pamata atcēlis pilsoņu brīvības resp. grozījis

konstitūciju. Man šķiet, ka pievedot kādu vēsturisku faktu, nedrīkstam

aizmirst ari tā sekas. Kā zināms, karaļa rīcību nosodīja netikai tā laika

sabiedrība, bet Kārļa X. ministri tika nodoti tiesai par konstitūcijas pār-

kāpšanu. 30

) Domāju, ka šāds vēstures fakts drīzāk runā par sliktu Han-

zeļa uzskatam.

Galu galā Hanzels taisa slēdzienu: «Noteikuma ar likuma spēku

apriora ierobežošana no satversmes ir nepareizi un patvaļīgi konstruēta,

jo šāda noteikuma īstais pamats ir taisni tur, ka tas ir 1 c g a 1 s satver-

smes pārkāpums"
31

) (autora pastrīpojums). Varam redzēt konstitu-

cionali-dualistiskas valsts monarcha tieksmju pamatojumu visā spilgtumā.

Demokrātiskā valstī, saprotams, tādam spriedumam nevar būt ne mazākā

pamata.

Lai gan jau mūsu vispārējie slēdzieni noliedz satversmes likuma

grozīšanu vai atcelšanu ar valdības noteikumu, tomēr ari vairāku valstu

konstitūciju attiecīgos pantos atrodam tiešu norādījumu, ka «noteikumi ar

likuma spēku nedrīkst runāt pretim satversmei". 32) Glacers šādus nosa-

-
s) Das Recht der prov. Gesetzgebung, 29. un 30. lpp. Līdzīgu uzskatu aizstāv

Nolde, Lazarevskis un citi.

29) Die Notverordnung, 27.-36. lpp.
30) Sk. A. C. AjieKceeß. Ee3oTßeTCTßeHnocTi> Monapxa un OTBeTCTBeHHOcTt

npaßHTejibCTßa. MoKKBa 51. lpp.
31) Sal. Hansel. Die Notverordnung, 35. un 36. lpp.

*) Sk. Dānijas konst. § 25., Oldenburgas 1919. g. konst. § 37., Anhaltas 1919. g.

konst. § 44., Virtembergas 1919. g. konst. § 46., Hessenas 1919. g. konst. 9. p., Saksijas

1920. g. konst. 40. p., Prūsijas 1920. g. konst. 55. p. un Tiringas 1921. g. konst. § 33.
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cījumus nosauc par «deklaratīviem", kas pastrīpj) jau pašu par sevi sa-

protamu.
33) Tādu uzskatu apstiprina ari citas satversmes likuma normas.

Ja piegriezīsim vērību to valstu konstitūcijām, kas tieši neaizrāda, ka no-

teikumi nevar grozīt satversmi (Japānas, Bulgārijas un Latvijas konst.),

tad redzēsim, ka tas ari nav nepieciešams. Japānas konst. § 73. nosaka,

ka satversmes grozījuma projekti jāiesniedz parlamentam; tā tad satver-

smes grozīšanai cita ceļa nav. L. R. S. 76. pants: «Satversmi Saeima var

grozīt..."; 78. un 79. panti paredz satversmes grozīšanu tautas nobalso-

šanā. Redzams, ka šis uzdevums uzticēts tikai Saeimai un tautai.

Kas attiecas uz otro Noldes slēdzienu: noteikumam ar likuma spēku

nevajaga regulēt to, ko var sasniegt ar rīkojumu, tad šeit, liekas, daudz

nav ko piebilst. Rīkojumu izdošanas tiesības valdībai piešķir visas kon-

stitūcijas un šis ceļš ir daudz vieglāks, jo nav jāievēro daži sevišķie no-

sacījumi, kas ierobežo aplūkojamās valdības tiesības izlietošanu.

Bez konstitūcijas neaizkaramības ierobežojuma dažu valstu satver-

smes likumos sastopam vēl citus ierobežojumus, kas neatjauj valdībai no-

teikumu kārtībā regulēt vienu vai otru jautājumu valstī, kas likumdošanas

cejā ir atjauts. Visvairāk bija izplatīts jau pirmskara konstitūcijās nosacī-

jums, ka noteikumi ar likuma spēku nevar grozīt parlamenta resp. deputātu

palātas vēlēšanu likumu. Tādu noteikumu ierobežojumu pēc satura

tagad atrodam Saksijas 1920. g. konst. 40. p. un L. R. S. 81. p.
-

Otrs ierobežojums attiecas uz finan s v likumiem, t. i. valsts

budžetu, nodokļiem, valsts aizņēmumiem un t. t. Bulgārijas konstitūcijas

48. p. nosaka, ka noteikumi ar likuma spēku nedrīkst attiekties uz nodokļu

uzlikšanu un valsts izdevumiem. L. R. S. 81. pantā lasām: «Šādi notei-

kumi nevar grozīt... budžetu un budžeta tiesības
...,

tie nevar attiekties

uz valsts kases zīmju emisiju, valsts nodokļiem, muitām, dzelzceļa tari-

fiem un aizņēmumiem ..."

Vistāļāk šajā virzienā ir gājusi Latvijas konstitūcija, ķuras 81. pants

bez minētiem paredz vēl sekošus noteikumu saturu ierobežojošos nosa-

cījumus: «Šādi noteikumi nevar grozīt... tiesu iekārtas un procesa liku-

mus
...,

kā ari pastāvošās Saeimas laikā pieņemtos likumus, tie nevar

attiekties uz amnestiju..."

Minētiem noteikumu saturu ierobežojošiem nosacījumiem jāpievieno

vēl daži citi valststiesiski jautājumi, kuru nokārtošanu satversmes likums

nodod vienīgi likumdošanas iestādei, likuma kārtībā, — to tieši uzsverot.

Tā Latvijas konstitūcijas 67. p. (par valsts bruņoto spēku lielumu miera

laikā) un 68. p. (par starptautisko līgumu, kas nokārto likumdošanas ceļā

izšķiramos jautājumus, apstiprināšanu) prasa Saeimas lēmumu. Tamlīdzī-

**) Sal. Glatzer. Das Recht der prov. Gesetzgebung, 30. lpp
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gus ierobežojumus atrodam ari citu valstu konstitūcijās, piem., Prūsijas

1920. g. konstitūcijas 63. p. paredz, ka budžetu pieņem likuma veidā.

Garāmejot jāaizrāda uz dažiem Latvijas Republikas Satversmē at-

kar tojošamies nosacījumiem. 45. p. nosaka, ka «amnestiju dod Saeima",

tomēr vēl 81. pantā lasām, ka valdības noteikumi «nevar attiekties uz

amnestiju." Ja 81. pantā pēdējā aizrādījuma ari nebūtu, tad tomēr, man

liekas, ka amnestijas dāvāšana nepiekristu valdībai noteikumu kārtībā, jo

pēc 45. panta šajā jautājumā vienīgi kompetentā valsts iestāde ir Saeima.

To pašu var teikt attiecībā uz budžetu (sal. 66. un 81. p.).
Kādi iemesli pamudinājuši satversmes likumdevēju ierobežot valdī-

bas tiesību attiecībā uz noteikumu ar likuma spēku saturu? Kā redzējām,

konstitūcijas neaizskaramības ierobežojumiem ir principieli juridisks rak-

sturs. Par pārējiem noteikumu satura ierobežojumiem to nevar teikt; tā

tad tiem ir lietderības iemesli. Pārlaisdami skatu uzskaitītiem likum-

došanas jautājumiem, kas izņemti no ārkārtējās likumdošanas kompeten-

ces, grūti būtu taisīt slēdzienu, ka tie uzskatāmi par svarīgākiem valsts

dzīves jautājumiem. Drīzāk būtu jāpievienojās Noldem, kas izskaidro

šādu valdības tiesības ierobežojumu ar to, ka atiecīgos jautājumos esot

grūti vai pat neiespējami labot, atjaunot agrāko stāvokli.
34

) Piem., ja pēc

parlamenta pilnvaru izbeigšanās resp. atlaišanas grozītu tautas pārstāvī-

bas vēlēšanu likumu, tad jaunsanākušais parlaments nebūtu tāda sastāva,

kā iepriekšējais un tāpēc varbūt attēlotu citādas domas. Neiespējamību

atjaunot agrāko stāvokli varam attiecināt ari uz amnestiju, budžetu, tiesu

iekārtas un procesuTikumiem. Tomēr tamlīdzīgs arguments nav pietie-

košs aizliegumam vispāri grozīt pastāvošās Saeimas laikā pieņemtos liku-

mus. Man šķiet, ka tādam noteikumu ierobežojumam pēc satura nevarēs

atrast svarīgus iemeslus. Kāpēc gan nevarētu rasties ārkārtīgi apstākli,

kad pastāvošās Saeimas pieņemtie likumi vairs nesaskanētu ar valsts

dzīves prasībām?

Pie speciālās pilnvaras ierobežojums nepārkāpt konstitūciju paliek

pilnā spēkā, jo likumdošanas iestāde, kas likuma veidā pilnvaro valdību

attiecīgu noteikumu izdošanai, nevar grozīt satversmi, kas notiek sevišķā

kārtībā (sal. Dienvidslāvijas konstitūcijas 125. un 126. p.).

Tāpat jāatzīst, ka valdības noteikumi nevar regulēt jautājumus, kurus

satversme nodod vienīgi likumdošanas iestādes lemšanai; piem., 113. p.

1. punkts nosaka: «Narodna skupština (parlaments) katru gadu pieņem

valsts budžetu, kas ir spēkā tikai vienu gadu." Galvenais ierobežojums

tomēr valdībai paliek likumdošanas iestādes pilnvara, kuru noteikumos

nedrīkst pārkāpt (konst. 94. p.). (Turpmāk beigas.)

P. Mucenieks.

") Sal. „OHepKn" etc. 63. lpp.
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Likumprojekts par likumīgiem bērniem

1. Par likumīgiem atzīstami bērni, kuri dzimuši laulībā vai 310 dienu

laikā pēc tam, kad laulība izbeigusies ar vīra nāvi vai šķiršanu.

X. sēj. I. d. 159. p., Viet. civ. lik. kop. 132.—135. p.p., Vācijas civ.

kod. 1591., 1592. p.p., Šveices civ. kod. 252. p., Kr. civ. kod. proj.

379. p.

2. Bērns, kurš dzimis pēc 310 dienu notecēšanas no agrākās laulī-

bas izbeigšanās, bet pēc mātes iestāšanās jaunā laulībā, uzskatāms kā

mātes jaunajā laulībā dzimis, ja vien tiesa nav atzinusi, ka viņš dzimis

no agrākās laulības.

Kr. civ. kod. proj. 380. p., Vācijas civ. kod. 1600. p.

3. Dzimšanas likumība pierādama ar civilstāvokļa aktos izdarītu

ierakstu par likumīgu dzimšanu vai tam atbilstošu metrisku apliecību par

dzimšanu likumīgā laulībā, ciktāl ieraksts vai apliecība nav noteiktā kār-

tībā apstrīdēti.

Kr. civ. kod. pr. 381. p., Civ. proc. lik. 1354. p., X. sēj. I. d. 120.

līdz 122. p.p., Viet. civ. lik. kop. 146. p., Šveices civ. kod. 33. p.

4. Ja nav ieraksta vai metriskas apliecības par likumīgu dzimšanu,

pietiekošs pierādījums dzimšanas likumībai var būt likumīgi dzimuša bērna

stāvokļa pastāvīga izlietošana. Šī stāvokļa izlietošana pierādama ar to

apstākļu kopību, kuri norāda uz bērna izcelšanos no laulātiem un piede-

rību pie viņu ģimenes. Galvenie no šiem apstākļiem ir: bērna nosauk-

šana viņa mātes vīra uzvārdā, viņa atzīšana par laulāto likumīgu bērnu

ģimenē un starp apkārtesošiem ļaudīm, nosaukšana par mātes vīra liku-

mīgu bērnu aktos un iestādēs un šiem līdzīgi apstākli. Šo apstākļu

pastiprināšanai var pielaist liecinieku izteicienus.

Kr. civ. kod. pr. 382. p., Polijas c. lik. 280., 281. p.p., X. sēj. I. d.

125. p., Šveices civ. kod. 33. p.

5. Attiecīgas personas dzimšanas likumības apstiprināšanai bez 3.

pantā minētiem var sniegt ari citus rakstiskus pierādījumus, turpretī lie-

cinieku liecības, ja tās nav pievestas kā pierādījums tam, ka pastāvīgi iz-

lietots likumīgi dzimuša bērna stāvoklis, pieņemamas tikai tad, ja ir tādi

rakstiski pierādījumi, kuri apliecina varbūtību, ka attiecīgā persona cēlu-

sies no viņas uzrādāmiem vecākiem.

Kr. civ. kod. p. 383. p., Polijas civ. lik. 283. p.
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6. Lai atzītu dzimšanas likumību, jākonstatē vecāku laulība.

Kr. civ. Lik. 384. p., X. sēj. I. d. 120. un 121. p.p.

7. Sūdzība par dzimšanas likumības atzīšanu attiecīgai personai

dzīvojot neizbeidzas ne ar kādu noilgumu. Sūdzību, kuru cēlusi pati per-

sona vai viņas pārstāvis, var turpināt viņas mantinieki. Sūdzību nevar

celt tādas personas mantinieki, kura nemaz nav meklējusi savas stāvokļa

tiesības, izņemot gadījumu, ja tā mirusi pirms divdesmit sešu gadu vecuma

sasniegšanas; pēc desmit gadiem no viņas nāves izbeidzas mantinieku tie-

sība celt sūdzību.

Civ. proc. lik. 1347. p., Kr. civ. kod. pr. 385. p., Vācijas civ. kod.

pr. 194. p. 2. d.

8. Ja tiesa apmierina sūdzību par dzimšanas likumību, tad ar to

netop ne atjaunotas noilguma dēl zaudētās mantas tiesības, ne ari aizskar-

tas citu personu uz noilguma pamata iegūtās mantiskās tiesības.

Kr. civ. kod. pr. 386. p.

9. Tāda bērna dzimšanas likumību, kurš dzimis laulības laikā vai

310 dienu laikā pēc tās izbeigšanās, var apstrīdēt tikai bērna mātes vīrs,

bet tai gadījumā, ja vīrs miris pirms dzimšanas vai pirms notecējis

viņam strīdus celšanai dotais termiņš vai pēc tam, kad viņš sūdzību jau

cēlis, sūdzību var celt vai turpināt ari viņa likumiskie vai testamenta-

riskie mantinieki, kuru tiesības var aizskart bērna atzīšana par likumīgi

dzimušu.

Par vīru, kurš atzīts par ārprātīgu vai vājprātīgu, šo strīdu var celt

aizbildnis ar bāriņu iestādes atļauju; citas aizbildnībā esošās personas, ne-

izņemot ari nepilngadīgās, var pašas celt strīdu pret dzimšanas likumību.

Kr. civ. kod. pr. 389., 1393., 1394. p.p., Civ. proc. lik. 1348. un

1352. p.p., Vācijas civ. kod. 1593. p., Šveices civ. kod. 253., 256. p.p.

10. Sūdzība par zināmas personas dzimšanas likumību ceļama pret

šo personu vai pret viņas mantiniekiem.

Vācijas civ. kod. 1596. p., Civ. proc. lik. 1346. p.

11. Ceļot strīdu par tāda bērna dzimšanas likumību, kurš piedzimis

180. vai kādā vēlākā dienā pēc laulības noslēgšanas vai 310 dienu laikā

pēc laulības izbeigšanās, jāpierāda, ka bērna mātes vīrs dzīvojis šķirti no

savas sievas visā tai laikā, uz kuru var attiecināt bērna ieņemšanu, vai

ka bērns citu iemeslu dēl nav varējis no viņa celties.

Civ. proc. lik. 1348. p., Kr. civ. kod. pr. 391. p., Šveices civ. kod.

252. un 254. p.p., Vācijas civ. kod. 1591. p.

12. Ceļot strīdu pret tāda bērna dzimšanas likumību, kurš dzimis

pirms 180 dienām no laulības noslēgšanas vai ieņemts pēc laulāto atšķir-

šanas caur tiesu, personai, kura apstrīd bērna dzimšanas likumību, jāpie-
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rāda tikai, ka bērns dzimis pirms 180 dienām no laulības noslēgšanas vai

ka ieņemšana attiecas uz laiku pēc laulāto atšķiršanas caur tiesu.

Dzimšanas likumība pieņemama ari šai gadījumā, ja tiesa atrod ar

iesniegtiem pierādījumiem pietiekoši apstiprinātu varbūtību, ka bērna

mātes vīram bērna uzņemšanas laikā bijusi ar viņu laulātu ļaužu kopdzīve

vai ari ka viņš pirms laulības noslēgšanas zinājis par līgavas grūtniecību.

Kr. civ. kod. pr. 390. p., Šveices civ. kod. 255. p.

13. Sūdzību par dzimšanas nelikumību vīrs var celt gada laikā

no bērna dzimšanas dienas. Ja bērna dzimšana bijusi noslēpta no vīra

vai notikusi tai laikā, kad sieva dzīvojusi atsevišķi no vīra, tad termiņš

šīs sūdzības celšanai skaitāms no tā laika, kad vīrs dabūjis zināt par

bērna dzimšanu.

Civ. proc. lik. 1351. p., Vācijas civ. kod. 1549. p., Kr. civ. kod. pr.

392. p.

14. Mātes vīra mantinieki var celt sūdzību par bērna dzimšanas

nelikumību triju mēnešu laikā no vīra nāves, bet ja pēdējais miris pirms

bērna dzimšanas vai nav dabūjis zināt par dzimšanu iepriekšējā pantā

aprādīto iemeslu dēļ, tad triju mēnešu laikā no bērna dzimšanas, vai ari no

tā laika, kad mantinieki paši dabūjuši zināt par bērna dzimšanu, ja tā bijusi

noslēpta no vīra, vai ari notikusi tai laikā, kad sieva dzīvojusi atsevišķi no

vīra.

Civ. proc. lik. 1353. p., Kr. civ. kod. proj. 394. p.

15. Bērna dzimšanas likumību neviens nevar apstrīdēt, ja mātes

vīrs atzinis bērnu par savu ar parakstu civilstāvokļa aktos vai citādā

kārtā. Atzīšanu nevar savienot ar nosacījumu vai termiņu.

Viet. civ. lik. kop. 138. p., Kr. civ. kod. proj. 388. p., Vācijas civ.

kod. 1598. p.

16. Ja bērna mātes vīrs atzinis bērnu par likumīgi dzimušu vai ja

notecējis termiņš sūdzības celšanai, lai viņu atzītu par nelikumīgi dzimušu,

tad strīdu par dzimšanas likumību var celt tikai tai gadījumā, ja ir pierā-

dīts, ka bērns atzīts par likumīgi dzimušu vai ari ka nav celta likumīgā

laikā sūdzība vai nu zem draudu iespaida vai tāpēc, ka persona, kurai

bijusi tiesība sūdzību celt, tikusi ļaunprātīgi maldināta.

Vācijas civ. kod. 1599. p., Šveices civ. kod. 257. p.

17. lerakstu civilstāvokļa aktos par tāda bērna dzimšanas liku-

mību, kurš dzimis pēc 310 dienām no laulības izbeigšanās vai viņas šķir-

šanas vai atzīšanas par neesošu, var apstrīdēt nevien bērna mātes vīrs

vai vīra mantinieki, bet ari katra persona, kuras tiesības var aizskart

bērna atzīšana par likumīgu, pie kam strīdu šai gadījumā var celt bez 13.

un 14. pantos paredzētiem termiņa ierobežojumiem sūdzības celšanai.

X. sēj. t d. 131. p., Civ. kod. 398. p.
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Par bērniem, kuri pieskaitīti likumīgiem bērniem

18. Pie likumīgiem bērniem pieskaitāmi:

a) ārlaulības bērni no tā laika, kad viņu vecāki savā starpā iestā-

jušies laulībā;

b) bērni, kas dzimuši no līgavaiņa miesīgiem sakariem ar saderinātu

līgavu, kurai atzītas viņa vainas dēļ šķirtas sievas tiesības;

c) bērni, kuri dzimuši vēlāk par neesošu atzītā laulībā vai ari 310

dienu laikā no tādas laulības izbeigšanās.

Viet. civ. kop. 147.—149., 183. p. p., X. sēj. I. d. 144
1

. un 191*. p.p.,

Vācijas civ. kod. 1719. p., Šveices civ. kod. 258., 133., 260. p. p., Kr.

civ. kod. proj. 446., 431. p. p.

19. Vēlākai laulības noslēgšanai starp vecākiem ir leģitimācijas

tiesiskās sekas priekš ārlaulības bērna pēcnācējiem lejupejošā līnijā pat

tai gadījumā, ja bērns miris, pirms viņa vecāki savā starpā noslēguši

laulību.

Šveices civ. kod. 263. p., Vācijas.civ. kod. 1722. p.

20. Pēc laulības noslēgšanas ārlaulības bērnu vecākiem jāiesniedz

par noslēgto laulību paziņojums dzimtsarakstu nodaļai pēc bērna dzimša-

nas ieraksta vietas vai pēc laulības noslēgšanas vietas, lai ievestu attie-

cīgu ierakstu par ārlaulības bērna dzimšanas likumību, pie kam pēdējā

gadījumā par ievesto ierakstu jāpaziņo tai nodaļai, kurā ierakstīta ārlaulī-

bas bērna dzimšana, lai tā izdarītu attiecīgu izlabojumu.

Šveices civ. kod. 259. p.

21. Bērna dzimšanas likumība apspriežama pēc tās zemes liku-

miem, kuras pavalstnieks ir bērna mātes vīrs viņa dzimšanas laikā; ja

mātes vīrs miris pirms bērna dzimšanas, tad pēc tās zemes likumiem,

kuras pavalstnieks viņš bijis miršanas laikā.

Ārlaulības bērna leģitimācija caur vecāku vēlāku laulību apsprie-
žama pēc tās zemes likumiem, kuras pavalstnieks bijis vīrs laulības no-

slēgšanas laikā.

Vācijas civ. kod. ievešanas lik. 18. un 22. p.p.

22. Atcelti vietējā civ lik. kopojuma 132.—150. un 173. p. p., Krie-

vijas likumu kopojuma X. sēj. L daļas 119.—1311

.
un 144

1

. p.p., kā ari

Civilprocesa likumu 1351.—1356. un 1896. p.p.; tāpat atcelti vai attie-

cīgi pārgrozīti pārējie Latvijas likumu noteikumi, ciktāl tie runā pretī šim

likumam.

Civilprocesa likumu 1346.—1350. pantus izteikt sekoši:

1346. Lietas par dzimšanas likumību tiesājamas uz vispārēja pa-

mata, ar izņēmumiem, kuri paredzēti 1347—1350. p.p. un ievērojot likuma

par likumīgiem bērniem 1.—21. pantus.
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1347. Lietas par dzimšanas likumību uzsākamas tai apgabaltiesā,

kuras rajonā dzīvo atbildētājs; ja lietā atbildētāja nav, tad pēc sūdzētāja

dzīves vietas.

1348. Lietās, kurās nav atbildētāja, prokuroram uzlikts pienākums

savākt attiecīgos pierādījumus sūdzētāja nepareizo prasījumu atspēko-

šanai.

1349. Spriedumi lietās par dzimšanas likumību taisāmi ne citādi kā

pēc prokurora slēdzienu noklausīšanās.

1348. p. minētās lietās prokuroram ir tiesība iesniegt sūdzības par

tiesu spriedumiem, ievērojot vispārējos noteikumus par tiesu spriedumu

pārsūdzēšanu privātām personām.

V. Bukovskis.

483



Par noziedzības socialiem cēloņiem Latvijā

111

Pilsētas dzīves iespaids

«Lielpilsētām dažu iemeslu dēl ir liels noziedznieku un strādāt

negribošu elementu pievilkšanas spēks; pēdējie atrod lielpilsētās izdevī-

gāku darbības lauku saviem tumšajiiem pasākumiem, atrod vieglāku iespē-

ju apvienoties ar līdzīgi domājošiem individiem; beidzot, tur tiem izdevī-

gāki ari noslēpties ar laupījumu."
48) Šie Ašafenburga vārdi papildināmi

un izlabojami tikai tanī ziņā, ka būtu nepareizi domāt, itin ka vairums liel-

pilsētu kriminālnoziedznieku ir «pievilkti" no laukiem. Tas tā nav. Hob-

sons teic: «Viegli saprast, ka mūsu (domāts Anglijas) lauku nederīgie ele-

menti — klaidoņi, dzērāji, noziedznieki dabīgi tiek pievilkti viņiem ērtā-

kās vietās; tie papildina mūsu pilsētu «sociālo atkritumu" kadrus. Bet —

nevajag pārspīlēt šī elementa skaitliskos apmērus. Pilsētas noziedznieki,

klaidoņi — galvenā kārtā — dzimuši jau pilsētā."
49

) Abi pievestie autori

ir vienisprātis tanī ziņā, ka pilsētu dzīve sekmē noziedzību; tiem pievie-

nojas ari Ketlē, teikdams, ka «zemes..., kurās rūpniecības un tirdzniecī-

bas attīstības dēl notiek liela laužu un mantu koncentrācija vienkopus un

kur rit drudžaina dzīve,... uzrāda pie citiem līdzīgieim apstākļiem aug-

stāku noziegumu procentu."
50

)

Šiem slēdzieniem mēs varam atrast veselu rindu apstiprinājumu Lat-

vijas statistikā. Pilsēfu iedzīvotāji vienmēr pārspēj noziedzību ziņā lauci-

niekus. Ņemsim Rīgu 1921.—1923. g. Izdalot Rīgas iedzīvotāju skaitu

šajos gados51 ) uz Rīgā izdarīto zādzību skaitu,
52

) mēs dabūjam sekošus

skaitļus:

1) 1920. g. — uz 57 iedzīvotājiem — 1 zādz.

2) 1922. g. —uz 171 iedzīvotājiem — 1 zādz.

3) 1923. g. —uz 124 iedzīvotājiem — 1 zādz.

*8) Aschaffenburg. Das Verbrechen und senu Bekāmpfung. Heidelberg, 1906,

43. lpp.
49 ) Jlm. ročc.OH. npo6jieMH 6ejīHocTH h 6e3pa6oTuu;H. Cn6. 1900.,CTp. 49.

&") Ouetelet. Soziale Phvsik, 11. 8., 321 lpp.
81) Pēc Latv. Stat. gadagrāmatas, 1922. g., 1. lpp. *

. ™). Pēc «Policijas Vēstneša", 1924. g. Nj. 16.

484



Visas Latvijas mēroga, turpretī, viena zādzība iznāk:

1) 1921. g. —uz ik 126 iedz.

2) 1922. g. —uz ik 203 iedz.

3) 1923. g. —uz ik 200 iedz.

Slēdziens: ka pie citiem līdzīgiem apstākļiem Rīga uzrāda divkārt

lielāku noziegumu skaitu pret mantu, nekā Latvijas lauki. Tas pats sakāms

ari par laupīšanām. Pēdējā laikā tomēr to skaits Rīgā absolūti un relatīvi

stipri krītas.

To pašu norāda ari miertiesu notiesāto personu sadalījums pēc

nozieguma veidiem un vietām 1921. un 1922. gados: 1) nf3"īrjsB zādzībām

1921. g. uz Rīgu krīt vairāk par V»; ari 1922. g. — vairāk par Vs. 2) No

svešu mantu piesavināšanās gadījumiem 1921. g. — gandrīz puse, 1922. —

tāpat. 3) Krāpšana — tāds nodarījums, kurš sevišķi bieži sastopams taisni

pilsētās. Uz Rīgu krīt no izdarītiem krāpšanas gadījumiem:

1921. g. no 95 — 41,

1922. g. no 79 — 43.

Ka pilsētas, tiešām, rada noziegumu pastrādāšanai labvēlīgus ap-

stākļus, to norāda ari karatiesās notiesāto statistika. Tā, no visa

karatiesās sodīto kopskaita uz pilsētām krīt (pēc nozieguma pastrādāša-

nas vietas):

1920. g. no 635 — 267
53

),
1921. g. no 646 — 295

54

).

Vēl krasāk šī pilsētu īpatnība izpaužas smagos noziegumus vien ap-

lūkojot. No slepkavībām, par kurām apvainotie tiesāti karatiesās, lielā

puse izdarītas pilsētās.

1920. g. — 17 slepkavību, no tām 9 pils.
55

);
1921. g. — 31 slepkavība, no tām 21 pils.

56

).

Šī skaitļu valoda par pilsētas dzīves apstākļu iespaidu uz noziegumu

pastrādāšanu kļūst vēl izteicošāka, ja pie šī gadījuma pievedīsim kāda

krievu profesora domas, kurš uz kriminalstatistisku pētījumu pamata
57) ap-

galvo, ka vispār pie latvjiem pilsētas ļaunais iespaids noziedzības sekmē-

šanas ziņā grūti esot saskatāms: to iznīcinot rāsas faktori. Jāteic,

ka attiecībā uz to laika sprīdi, uz kuru attiecas prof. Čiža savāktais skaitļu

53) Latv. statistiskā gadagrāmata, 1920. g., 68. lpp.
54) Latv. statistiskā gadagrāmata, 1921. g., 80. lpp.
Br>) Latv. statistiskā gadagrāmata, 1920. g., 68. 1.

86) Latv. statistiskā gadagrāmata, 1921. g., 80. 1.

57) Ham,, npo/i., BjiHßHne Hau,HOiia:iBHOCTH Ha npecTjnHocTb. }KypH. „BecT-

hhk Llpaßa", 1901 r., k. XI.
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materiāls par noziedzību pie latvjiem un igauņiem bij. Vidzemes guberņā,

tāda doma ir zināmā mērā pamatota. Jo — kā citādi izskaidrot, ka 6 gados

(1891.—1896.) izdarīto noziegumu skaits bijis pie latvjiem — 265, bet pie

igauņiem — 408 (pie apmērām gandrīz līdzīga divu tautību iedzīvotāju

skaita). Toreiz, prof. Čižs, pastrīpodams, ka lielpilsētā dzīvojoša tautas

daļa vairāk padota izviršanas briesmām, uzsvēra, ka tikai latvju bij. Vid-

zemes guberņas daļā atrodoties liels rūpniecības centrs — igauņu daļā tādu

neesot bijis. Ja nu tomēr latvieši, ari lielpilsētā dzīvodami, izrādoties nor-

mālos laikos uz pusi godīgāki, kā laucinieki — igauņi, tad viņš to nevarot

citādi izskaidrot, kā ar vienas un otras tautas rakstura īpatnībām. Šo

domu apstiprina ari tas, ka, lai gan taisni lielpilsētās visvairāk kārdinājumu

uz mantisko noziegumu pastrādāšanu, latvju daļā ari šo noziegumu mazāk,

nekā igauņu: 89 pret 112 — 6 gados.
58

)

Ja, salīdzinot vienu tautu visumā ar otru, tādu tēzi uzstādīt visumā

ir iespējams, tad, salīdzinot jaunlaiku jau daudz pilnīgākos statistiskos da-

tus, kuri dod tiešu ieskatu pilsētu un lauku attiecībās šinī ziņā, prof. Čiža

spriedums neattaisnojas mūsu dienās: cik labvēlīgas ari nebūtu vienas vai

otras rāsas īpatnības cīņai pret noziedzību, pilsētas dzīves ļaunais iespaids

ir nenoliedzams. Ja pret tiem skaitļiem, kurus augstāk pievedām no kara-

tiesu prakses, varētu vēl iebilst, ka tie ir pārejas laika simptomi, tad jāteic,

ka ari miera laikos „lielu iedzīvotāju masu sablīvējums pilsētās ir un pa-

liek svarīgs noziedzības faktors, jo pie saspiestākas lielu masu kopdzīves

dabiski paceļas konfliktu skaits un vieglāk rodama izdevība noziedzīgu

darījumu pastrādāšanai. Lielāks iedzīvotāju blīvums pilsētās, vai nu runa

iet par iedzīvotāju vidējo skaitli atsevišķā namā, jeb par iedzīvotāju dau-

dzumu attiecību pret pilsētas platību, — tik krasi izpaužas kriminalstati-

stiskos datos, ka šim momentam jāpieraksta ārkārtīgs iespaids uz no-

ziedzību." 59)
Par vienu no specifiski-pilsētnieciskiem pārkāpumiem uzskatāma

amatpersonu apvainošana. No kopējā amatpersonu apvaino-

šanas gadījumu skaita uz Rīgu nāk daudzums, kurš 2—3 reizes augstāks,

nekā pie tā paša iedzīvotāju skaita uz laukiem. Statistiskos datos ganamat-

personu apvainošanai pievienota ari vecāku apvainošana. Tā, no ap-

vainošanas gadījumu kopskaita uz Rīgu nāk:

1920. g. — no 70 — 28
60

),

1921. g. — no 132 — 48
61),

1922. g. — no 81 — 37
62

).

58) Ibidem.
59) Bessler. Die Kriminalitāt der Provinz VVestpreussen. Halle, 1915. 192. 1.

80) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1920. g., 63. 1.

61) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1921. g., 69. 1.

62) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1922. g., 42. 1.
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Kāpēc tā? Uz to rodam sekošu atbildi
63): «Varmācība un draudi

pret amatpersonām — tipisks lielpilsētu delikts. Uz laukiem un mazpil-

sētiņās izpildvaras ierēdņi, kuri te vispirms krīt svarā, ieņem pavisam citā-

du stāvokli — ņemsim kaut policijas kārtībnieku un tiesas pristavu. Vi-

ņiem tur augstāks respekts un lielāks iespaids, tā ka viņu iejaukšanās retāk

sastop pretestību no aizķertās puses. Lielpilsētās tā vietā atrodam ar

bailēm kopotu naidīgumu, kurš pie ierēdņu iejaukšanās izlaužas uz aru,

izsaucot minētos deliktus."

JV

Zems kultūras līmenis,

neapšaubāmi, atstāj iespaidu uz noziegumu daudzumu zināmā apvidū;

Ketlē izteic domu, ka noziegumu skaits ir pretēji proporcionāls kultūras

līmeņa augstumam;
64) pie tam mēs nedomājam nekādā ziņā ari materiālo

kultūru, bet tikai izglītības pakāpi: ir pierādīts (Francijā), ka taisni mate-

riāli nabagākos departamentos izdarīts vismazāk noziegumu
65) — sevišķi

lauku iedzīvotāju starpā. Par izglītības līmeni, turpretī, jāteic, ka viņa

lomas svarīgums ir nenoliedzams, un Ašafenburgs
86) pilnīgi pamatoti šim

faktoram ierāda otro vietu individuālo noziedzības cēloņu starpā — tūliņ

pēc audzināšanas. Tas ari dod pamatu dažiem teorētiķiem67) pēdējos ga-

dos uzstādīt prasību, ka pie noziedznieka sodīšanas uz viņa izglītības stā-

vokli griežama visnopietnākā vērība. 66

) Latvijas statistika šai ziņā sniedz,

dažu iemeslu dēļ, sevišķi vērtīgus norādījumus, kuros gan tieši kultūras

līmeņa iespaids ir sapīts ar rāsas iespaidu.

No Latvijas iedzīvotājiem kulturelā ziņā samērā zemāk par citiem

stāv Latgales iedzīvotāji, kuru kultūras līmenis ievērojami zemāks.

Un kur tiek izdarīts visvairāk smagu noziegumu? Taisni Latgalē. Ne-

skatoties uz lielo iedzīvotāju daudzumu Rīgā, uz lielpilsētas dzīves ap-

stākļiem, kas sevišķi labvēlīgi smagu noziedznieku savstarpējai tuvinā-

šanai, Riga ne tuvu netiek Latgalei slepkavību un laupīšanu ziņā. Tā, no

kopējā slepkavību skaita visā Latvijā uz Latgali krīt:
69

)

63) Ferdinand Walter. Untersuchungen ūber die Kriminalitāt m der Provinz

VVestpreussen. Weida m Th., 1913. 22. lpp.
M) Ouetelet. Soziale Physik, 11. 8., 278. lpp.

Ib., 284. lpp.
'") Aschaffenburg. Das Verbrechen und seine Bekāmpfung. Heidelberg, 1903.

11. lpp.
67) Buerschaper. „Der Besserungsgedanke im kūnftigen Strafvollzug". Zeischr.

fiir die ges. Strafrechtswissenschaft, XLIV., 4. Heft, 443. lpp.

*) Ib., 446. lpp.: „Die Behandlung des einzelnen Gefangenen muss sich richten

nach... seiner Erziehung im weitesten Siņne und seiner Bildsāmkeit."
68) „Policijas Vēstnesis", 1924. g., Nr. 16, 1. lpp.

487



1920. g. no 238 — 108,

1921. g. no 189 — 85,

1922. g. no 174 — 86,

. 1923. g. no 121 — 51.

Bet Latgales iedzīvotāji nesastāda pat trešo dalu no visas Latvijas

iedzīvotājiem! 7 ") Noslepkavoto starpā, turpretī, latgalieši sastāda līdz 50%

(1922. gadā).

Tāpat laupīšanu ziņā. No kopējā laupīšanu skaita izdarītas

Latgalē
71

):

1920. g. — no 627 — 176,

1921. g. — no 452 — 152,

1922. g. — no 248 — 70,

1923. g. — no 181 — 50.

To nevar izskaidrot ar samērā zemāko materiālās labklājības stā-

vokli, kāds, tiešām, Latgalē novērojams: pēdējais apstāklis — vienkārša

sakrišana, vairāk nekas. Jo — kāpēc mantisko pārkāpumu ziņā (zādzības)

Latgales apriņķi neieņem tādu izcilus stāvokli: zādzību (sīko) skaits Vid-

zemē, piem., 1922. g., ir ievērojami augstāks, nekā Latgalē.
72) Rāsas īpat-

nības, zemais izglītības līmenis Latgalē teit var būt vienīgais apmierino-

šais izskaidrojums. 73

)

To pašu pierāda ari dati par uzliktiem administratīviem

sodiem: trīsi Latgales apriņķi stāv pirmā vietā (neskaitot Rīgas pilsētu),

pārspēdami citas Latvijas administratīvās vienības (kā pilsētas, tā apriņ-

ķus) caurmērā trīskārtīgi, bet vienu (Aizputes) — pat 8-kārtīgi.
74

)

Ja latviešu iedzīvotāju daudzuma attiecības pret krieviem Latvijā

(pēc 1920. g. datiem
75

) pieņemt par līdzīgu 12:1, tad raksturīgi, ka admi-

nistrativi sodīto starpā proporcija starp sodītiem latvjiem un krieviem

būs
76) (1922. g.) starp l)degvīna tecinātājiem 3:1; 2) parādījušiemies

iereib. stāvoklī 8 : 1; 3) spekulantiem 4:1.

Pievestie pārkāpumi, neapšaubāmi, radušies kultureli zema stāvokļa

dēl. Izsekojot visus 18 pārkāpuma veidus, par kuriem uzlikti administra-

tīvie sodi, mums jāatzīst, ka pārkāpumu ziņā krievu tautības iedzīvotāji

stāv pāri latviešiem.

70) I. 1923. g.: 567.800. no 1.885.870. Latv. Stat. gadagrāmata, 1923. g., 1. lpp.
71) „Policijas Vēstnesis", 1924. g., Nr. 16, 1. lpp.

™) Ibidem.
73) Pie tāda slēdziena attiecībā uz Vācijas poļiem nāk ari Bessler, m. d. 179. lpp
74) Latvijas Statistiskā gadagrāmata, 1923. g., 52. lpp.
75) Latv. Statistiskā gadagrāmata, 1920. g., .13. lpp.
76) Latv. Statistiskā gadagrāmata, 1922. g., 56. lpp.
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V

Alkoholisms,

pēc kāda vācu autora
7T ) domām, ir viens no galveniem noziegumu cēlo-

ņiem: viņš apgalvo pat, ka vairāk par pusi no visiem noziegumiem tiek

izdarīti dzērumā. Tā, bāzējoties uz 1904. g. statistiku par kriminālnozie-

gumiem Prūsijā, viņš nāk pie slēdizena, ka 54% no visiem noziegumiem

izsaucis alkohols. 78) Līdz pēdējam laikam, saka Dosenheimers, ir tomēr

juristi, kuri šo sakarību apšauba, bāzēdamies uz to, ka alkohola patēriņa

un noziegumu daudzuma starpā pastāv gan zināms paralēlisms, bet —

viena pieaugums nenotiek proporcionāli otram. Tas tā tiešām ar' ir: ja

Latvijā ražotais spirta daudzums no 7.000.000 grādiem 1920./21. g. pie-

audzis uz 25.000.000 grādiem 1921./22. g.,
79) tad jāteic, ka noziegumu

skaita pieaugšanā nav saskatāma ne mazākā atkarība no šīs rūpniecības

nozares plaukšanas. Ja, tomēr, nevar pierādīt stingru sakarību starp

ražotā un patērētā alkohola daudzumu grādos un noziegumu skaitu, tad

tas vēl nenozīmē, ka alkoholisma iespaids uz noziedzību izplātīšanos vis-

pār nebūtu pierādams. Trūcīgā statistika neatļauj to izdarīt pietiekoši

spilgti; tomēr, aplinkus ceļā ejot, abu parādību cēloniskā sakarība ir ne-

noliedzama.

Kādā nedējas dienā notiek visvairāk noziegumu? Pierā-

dīts, ka svētdienā — 43%, pirmdienā — 18%, sestdienā — 16% ; atliku-

šajās nedēļas dienās — 4—7%.
80) Tikai niecīgā mērā teit varētu spēlēt

lomu fizioloģiskie apstākļi: cilvēka pašsajūtas dažādība dažādās nedēļas

dienās; 81) galvenais faktors teit var būt tikai alkohola patēriņš galvenām

kārtām svētkos, svētdienās, sestdienās. Par nožēlošanu, latvju statistikā

nav datu, kas dotu iespēju apgaismot jautājumu vispusīgi; taču, pietiek

paraudzīties uz noziegumiem trijos lielos svētkos, kādi nāk priekšā ikga-

dus, lai nāktu pie pārliecības par alkoholisma lielo iespaidu uz noziegumu

pastrādāšanu.

Tiešām — kāds cits noziegums ir vairāk iedomājams piedzērušā

stāvoklī, kā slepkavība: gan uzbudinājumā, gan ar nodomu— pēdējā

gadījumā alkohols var tikt lietots „dūšas pacelšanai". Paraudzīsimies,
kad visvairāk slepkavību ir izdarīts. Mes redzēsim, ka liels vairums no

7T) Dosenheimer. Die Ursachen des Verbrechens und ihre Bekāmpfung. 32. lpp.
7W) Ib. Pie pārkāpumiem, kurus izsaucis alkohols, viņš pieskaita: 1) miesas

bojājumus, 2) apvainošanu, 3) miera traucēšanu, 4) valsts amatpersonu aizskāršanu,
6) draudēšanu, 6) tikumības pārkāpumus.

79) Latv. Stat. gadagrāmata, 1922. g., 257. lpp.
80) Dosenheimer, m. d., 33. lpp.
81) Attiecībā uz pašslepkavībām to ir pierādījis Havelock Ellis. Sal. „Geschlechts-

trieb und Schamgefiihl" baigās pievestās tabeles.

489



tām krīt uz momentiem, kad visvairāk pielaižama subjekta varbūtēja

atrašanās iereibušā stāvoklī.

Pēc iekšējās apsardzības pārvaldes pārskata
82

) par 1923. g. vis-

vairāk slepkavību noticis marta un maija mēnešos (12 un 16);

pēc viņiem nāk 3 mēneši ar 11 slepkavībām, to starpā decembris. Tie

ir taisni tie mēneši, kuros iekrita 3 svētki — Lieldienas, Vasarsvētki,

Ziemsvētki, pie kam visvairāk upurus prasījuši ir Vasarsvētki. Citos

gados slepkavību skaits visaugstāks: 1920. g. — decembrī;
83

) tā tad,

Ziemassvētku mēnesī — taisni 1U no visām gada laikā pastrādātām slep-

kavībām! 1923. g. visvairāk slepkavību izdarīts martā — Lieldienu mē-

nesī (25.—27. martam 1921.) — V& no visām šai gadā pastrādātām slep-

kavībām (4 no 20). Par visu 1922. g.
84) mūsu rīcībā nav materiālu, bet

par viņa pirmo pusi jāteic, ka slepkavību skaits ir visaugstākais tanī

mēnesī, kurā iekrīt Vasaras svētki.

Žūpības apkarošanai administratīvi uzlikto sodu apmērs

1923. g.
85

) sastādīja kopsumā 54.837 latus, t. i., Vio no visu administrativo

naudassodu kopuma. Pie tam raksturīgi, ka žūpības lietās atklāto pār-

kāpumu bijis visvairāk aprija mēnesī (1923. g. Lieldienas bij 1.—3. aprilim).

No 1922. gadā
86

) admnistrativi sodītām apm. 24 tūkst, personām

gandrīz puse sodīti par nodarījumiem, kuri stāv neapšaubāmā sakarā ar

alkoholu — 1.600 par slepenu degvīna tecināšanu un gandrīz 9.000 — par

parādīšanos publiskā vietā iereibušā stāvoklī, sabiedriskā miera un kār-

tības traucēšanu.

J. Griķis.

(Turpmāk beigas.)

82) «Policijas Vēstnesis", Nr. 3. 1924. g., 1. lpp.
83) Sal. «Latvijas sociālie likumi un darba statistika, I. 86. lpp.
84) Latvijas sociālie likumi etc, L, 86 lpp.
sr>) «Policijas Vēstnesis", 1924. g., Nr. 3, 1. lpp.
80) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1922. g., 54. lpp.
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Jautājumi un ierosinājumi

Tiesnešu ncatceļamība un neatkarība pec likuma un dzīve

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi tiesneši ir neatkarīgi un

vienīgi likumam padoti (83. p.). Tiesnešus, to starpā ari miertiesnešus un

izmeklēšanas tiesnešus, ieceļ Ministru Kabinets un apstiprina Saeima;

viņi ir neatceļami (Latv. Rep. Satv. 84. p., Tiesu iek. lik. 18. un 143. p.p.).

Kā zināms, Latvijā darbojas tiesneši, kuri no Saeimas resp. Satver-

smes Sapulces vai Tautas Padomes nav apstiprināti. Sevišķi liels skaits

neapstiprinātu tiesnešu ir izmeklēšanas tiesnešu starpā; no miertiesne-

šiem, liekas, neviens nav apstiprināts. Dažas no šām personām darbojas

jau 5 gadus, tomēr apstiprināšana nav vēl notikusi. Saeimai ir brīvas

rokas attiecībā uz ministru kabineta tiesnešu amatos iecelto personu

apstiprināšanu; viņa var atraidīt ministru kabineta priekšlikumu, apstip-

rināt šās personas amatos. Tā tad pretēji Satversmei pie mums darbojas

tiesneši, kuri nav neatceļami. Bet šis stāvoklis nozīmē ari vēl citu:

liels skaits tiesnešu faktiski ir atkarīgs no parlamenta sastāva.

Rodas jautājums, vai tiesas spriedums, kurš taisīts piedaloties ne-

apstiprinātam tiesnesim, atzīstams par likumīgu? Saskaņā ar tiesas

iekārtas likumu 359. p., miertiesneša pienākumu izpildīšanu var uzdot

tiesu amatu kandidātiem; no pievestā redzams, ka miertiesas spriedumu

likumība neatkarājas no tā, vai spriedumu taisījusi persona, kura ir neat-

ceļama. Ari izmeklēšanas tiesneša pienākumu izpildīšanu var uzdot kan-

didātiem (ties. iek. lik. 359. p.); tā tad ari neapstiprināta izmeklēšanas

tiesneša darbība atzīstama par likumīgu. Turpretim saskaņā ar ties. iek.

lik. 86. p. Apgabaltiesas un Tiesu palātas sēžu sastāvu var papildināt

vienīgi ar miertiesnešiem un izmeklēšanas tiesnešiem, kuriem — tāpat

kā pārējiem tiesnešiem — pēc Satv. 84. p. jābūt neatceļamiem. No pie-

vestā izriet, ka koleģiālās tiesas spriedumi, kurus taisīja nelikumīgs

sastāvs, (piedaloties tiesnesim, kurš nav neatceļams) ir nelikumīgi, kam-

dēļ viņus kasācijas kārtībā ari varētu atcelt. Tāļāka šās domas konsek-

vence ir tā, ka persona (piemēram zvērināts advokāts), kuru ministru

kabinets ieceltu par apgabaltiesas locekli, varētu stāties pie savu pienā-

kumu izpildīšanas tikai pēc .apstiprināšanas no Saeimas.

*) levietots pārrunas kartība. Red.
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Ka aizkustinātiem jautājumiem ir liela praktiska nozīme, ka no līdz-
šinējas prakses, pēc kuras tiesnešu apstiprināšana tiek atlikta pat uz vai-
rākiem grādiem, un pēc kuras tiesās darbojas neapstiprinātie tiesneši,
var liela merā ciest valsts un pilsoņu intereses, — redzams sevišķi spilgti,
ja domātu gadījumu, kurā neapstiprinātie tiesneši piedalās politiska rak-
stura lietu iztiesāšanā. Tiesneša votums nereti var runāt pretim vienas
vai otras partijas uzskatiem. Nododot savu votumu pret parlamenta
locekļu majoritātes uzskatiem, tiesnesim var draudēt neapstiprināšana.
Tadeļ politiskās lietās tiesnešu neatkarībai ir ārkārtēja nozīme. Bet

tas ir tikai viens, kaut gan varbūt svarīgākais no daudziem gadījumiem,
kur tiesneša neatkarība spēlē lomu. Jāaizrāda vienīgi vēl, piemēram,
uz valsts lietām, lai šā jautājuma svarīgums būtu pilnīgi skaidrs.

Liekas, ka pienācis laiks atteikties no pievestās prakses turpinā-
šanas. Suverenā tauta uzticējusi Saeimas locekļiem starp citu ari tiesību

un pienākumu raudzīties uz to, ka tiesnešu amatu izpildīšana tiktu uzti-

cēta tikai personām, kuras ir cienīgas tos ieņemt. Bet šis pienākums un

šī tiesība netiek izpildīti un izlietoti saskaņā ar Satversmi. Tas var sa-

tricināt tautas tiesisko sajūtu un tiesas prestižu.

H. Stegmans.
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Kronika

Kādas grāmatas 600 gadu jubileja

Šogad ir pagājuši 600 gadu, kopš Marsilijs Mainordino no Padujas,

parasti saukts Padujas Marsilijs (Marsilio da Padova) laida klajā

savu ievērojamo darbu „Defensor Pacis" (1324.). Laikmets, kad parā-

dījās šis darbs, bij asu cīnu laikmets, cīņu, kuras tika izcīnītas galvenā

kārtā starp laicīgo varu un baznīcas varu un kuras tika izcīnītas gan ar

kara ieročiem, gan ar spalvu. Marsilijs gribēja savā darbā rādīt, kā nodro-

šināt mieru, kurš valstu un tautu labklājībai un attīstībai tik nepiecie-

šams. Viņš nostājās laicīgās varas pusē un pamatoja tās patstāvību pre-

tim garīgajai (baznīcas) varai, un taisni šī laicīgās varas pamatošana viņa

teorijā ir stipri radniecīga mūsu moderno laiku valsts teorijai. Marsilijs

gluži noteikti būvē savu valsts teoriju uz tautas suverenitātes

p r i n c i pa, un viņš ar pilnu tiesību tiek atzīts par šī principa pirmo sludi-

nātāju viņa modernajā veidā. Pēc Marselija mācības tauta ir visas valsts

varas avots; augstākā valsts vara, kas izteicas likumdošanā un augstāko

maģistrātu ievēlēšanā, pieder tautai visu pilntiesīgo pilsoņu kopuma veidā

(pertinet ad universitātēm civium). Tauta var izdot likumus vai nu pati,

vai ari uzticēt šo tiesību izvēlētiem labākiem ļaudīm, tautas priekšstāvjiem.

Augstāko izpildu varas orgānu ievēl tauta vai nu uz noteiktu laiku, vai

ari uz dzīves laiku, bet nekad tā, ka vara varētu pāriet uz pēcnācēju bez

ievēlēšanas; ari citi izpildu varas orgāni tiek vai nu no tautas vēlēti, vai

ari viņu iecelšana uzticēta tautas vēlētājam orgānam. Marsilijs tā tad

izšķir likumdošanas varu un izpildu varu, pie kam likumdošanas vara ir no-

stādīta pāri izpildu varai, — izpildu vara ir padota likumdošanas varai un

no viņas ierobežota; bet abas šīs varas pieder tautai un tiek uzticētas

tautas vēlētiem orgāniem.

Šī teorija mums liekas tik tuva un, tā teikt, moderna tāpēc, ka viņa

balstījās uz patiesajiem politiskajiem apstākļiem toreizējās Itālijas pilsētu

republikās (starp citu ari Marsilija dzimtenē Padujā), kuru iekārta patie-

šam bij stipri moderna, salīdzinot ar toreizējām monarchiskajām valstīm.

Marsilija uzskatu radniecība ar moderno valsts teoriju ari izskaidro to,

ka literatūra par Padujas Marsiliju ir stipri plaša (nevien vācu un italu,

bet ari angļu, franču v. c. valodās). Atzīmēšu no šīs literatūras tikai pārs
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darbu, kuri mūsu apstākļos vieglāki pieejami: Dr. Leopold Stieglitz, Die

Staatstheorie des Marsilius von Padua, Verlag B. Q. Teubner, Leipzig

1914; Otto Gierke, Johannes Althusius und die Entwicklung der natur-

rechtličhen Staatstheorien, Breslau 1902, lpp. 125 v. c.; M Koßajießcnia,

On> npa.Moro uapoaonpaßCTßa kt> npejicTaßiiTejibHOMy h ott» naTpiap-
xajibHofi Mon ipxin Xl? napjiaMeflTapH3My, t. I, M. 1906. lpp. 351 un sek. lepa-

zīšanai ar Marsilija darbu latiņu tekstā ieteicams Richarda Šolca saīsinā-

tais izdevums: Marsilius von Padua Defensor Pacis, bearbeitet von Richard

Scholz, Verlag von B. G. Teubner, Leipzig 1914. K. Dl.

Bibliografija

J. Cincels. Mantošanas tiesības Kurzemē un Vidzemē un mantinieku

apstiprināšana caur tiesu. 1924. g. E. Petķeviča apgādībā, Kuldīgā. Ce-

na 2 Ls.

Spriežot pēc uzraksta, varētu domāt, ka sarakstītājs ar šo darbu

gribējis sniegt vai nu tā saucamo „rokas grāmatu" mantojumu tiesībās,

t. i. grāmatu, kurā par attiecīgo jautājumu sistemātiski sakopots viss, kas

juristam-praktiķim nepieciešams, .t. i., likumi, tiesu iestāžu spriedumi,

ari zinātnes atzinumi v. t. t., vai ari nespeciālistu aprindām pieietamu

populāri zinātnisku mantojumu tiesību iztirzājumu. Bet jau no autora

priekšvārda redzam, ka nav gribēts ne viens ne otrs. Kā tur lasām, grā-

matiņa nodomāta „lauciniekiem-zemniekiem", kuri pūlēdamies paši no-

kārtot savas mantojumu lietas un nezinādami vajadzīgās formalitātes,

atduroties uz grūtībām, kāpēc autors savā grāmatā ievietojis galvenākos

civ. lik. un civ. proc. lik. noteikumus un aizrādījumus par mantojumu lietu

vešanu. Tādā kārtā sarakstītājs sev spraudis diezgan šauru, bet noteiktu

mērķi — sniegt lauciniekiem pamācību viņu mantojumu lietu vešanā līdz

ar attiecīgiem likumiem. levērojot stipri sarežģīto mantojumu lietu no-

kārtošanu apgabaltiesās, jāatzīst, ka šis mērķis nav viegli sasnie-

dzams. Bet ja to nelielā brošūrā tomēr varētu izdarīt, tad tiešām būtu

jāatzīst, ka sasniegts ideāls „každij sam sebe advokat".

Grāmatiņa iedalīta 3 dalās: I. mantošanas tiesības, 11. mantošanas

tiesību un testamentu apstiprināšana caur tiesu, un 111. mantojuma dalī-

šana. I. daļā autors sāk sniegt civiltiesību noteikumus tulkojumā, bet

jau pēc 8 pantiem pāriet uz atstāstījumu un nepilnās 10 lappusēs veic

mūsu civilkodeksa grāmatu par mantojumtiesībām ar visām galvenajām

vietējām izšķirībām, nepiemirstot'pat Vidzemes pils. lielās un mazās ģil-

des atraitņu „rīta dāvanas" Alberta dālderos. Tāļāk seko Kurzemes un

Vidzemes zemnieku likumu panti par mantošanas un dāvināšanas rak-

stiem pilnīgā tulkojumā, ar pāris niecīgām piezīmēm no sastādītāja pu-
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ses. 11. daļā iztirzāti attiecīgie procesa jautājumi un tā ka likuma vielas

te mazāk, tad autors ar viņiem tiek galā 5 lappusēs. Šai daļai pievie-

noti 4 lietišķi sastādīti formulāri, kuri, nezin kāpēc, iespiesti tikai uz

vienas lapas puses. Beidzot, 111. dala, par mantojuma dalīšanu, satur ne

vairāk ne mazāk kā 14 rindas! Kā redzams, sarakstītājs sniedz „lauci-

niekiem-zemniekiem" juridisko vielu loti koncentrētā veidā; zināms,

ir cits jautājums, vai viņi no sniegtajiem likumiem un likumu pantu at-

stāstījumiem spēs konkrētā gadījumā sev kaut ko izlobīt. Pamatojoties

už novērojumiem ar iesācējiem-juristiem, kuru rīcībā ir pilnīgi likumu

teksti ar paskaidrojumiem un juridiskā literatūra, man gan liekas, ka

nē. Viens katrā ziņā ir skaidrs, ka tiesu darbiniekam-praktiķim šī grā-

mata it nekā nevar sniegt.

Autors savā priekšvārdā izsaka cerību, ka ja mantojumu lietas

nodotu atpakaļ pagasttiesām, tad noderētu viņa brošūras L daļā ievie-

totie zemnieku likumu tulkojumi. Bez šaubām, būtu ērti, ja uz manto-

jumu tiesībām attiecošies likumi būtu sakopoti vienā grāmatā. Bet kad

aplūkojam tuvāk autora sniegtos likumu tulkojumus, tad ari šīs cerības

pa lielai daļai izgaist. Jo pirmkārt, sevišķi zemnieku likumi liekas būt

tulkoti steigā un katrā ziņā bez tās rūpības, kādu likuma tulkojumā va-

jadzēja ievērot. Jau pavirši salīdzinot ar krievu tekstu, atrodam

daudz nepielaižamu nepareizību. Piem. Kurz. zemn. lik.: 106. p. beigās

lasām, „rūpēties, ka mantojums netiktu izpostīts", kurpretī oriģ. stāv.:

„...
lai mantojums tiktu paglabāts"; 108. p. izlaidums; 114.—116. p.p.

likts krievu vārds „pokoļenno", it kā tas nebūtu pārtulkojams;
1

) 126. p.

stāv „pie nek. īp. mantošanas", bet oriģinālā „pie nek. īp. dalīšanas"

v. c. sīkākas kļūdas. Vidzemes zemnieku likumos: 993., 997., 1003. un

1015. pantos izlaidumi. Daži termini neizdevīgi izvēlēti, piem. „manto-

juma devējs", ~obligatoriskā daļa", nepareizi lietots „kārtas" vietā „šķira";

„testamentators" V. z. 1. 1018. p., jādomā, izskaidrojams ar iespieduma

kļūdu. Otrkārt, peļama sarakstītāja sliktā valoda, galvenā kārtā tais

pašos likumu tulkojumos. Daži piemēri. K. z. 1. 127. p.: „Sievas, kurām

ir bērni, var savu vīru, no kuriem bērni piedzīvoti, dzīvības laikā taisīt...

testamentu...", 131. p. „uz priekš (!) tādiem gadījumiem...", V. z. 1.

987. p. „...
ja tikai mantojumā neatrodas bērnu no pirmās vai iepriekšējās

mātes mantība", 1021. un 1022. v. c. p. „ ... v/ nāves gadījumu", vairāk

vietās „līdzīgu ar bērniem dalu", v. d. c. Būtu žēl, ja mūsu tiesu dar-

binieki sāktu šai ziņā sekot autoram.

') Maters „Vidz. un Kurz. privatt. lik. gr." tulko „pec ciltīm"; T. Ore savā

«Vidzemes zemn. lik." tulkojumā lieto „pēc dzimtēm (ciltīm)".
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Vispār grāmatiņa atstāj nepārdomāta un sasteigta darba iespaidu,

tā ka priecāties par viņas klajā nākšanu nav iemesla. Turklāt vēl cena

— 2 Ls — jāatzīst par ļoti augstu, ja ievērojam, ka Cinceļa kga grāmatā

pavisam tikai 48 lappuses, no kurām veselas 7 gluži baltas!

A. B.

Redakcijai piesūtītās grāmatas:

1) Jūlijs Feldmans, Latvijas Tautu Savienības Veicināšanas

Biedrības sekretārs, Vai mēs zinām, kas ir Tautu Savienība. Izdev. „Leta",

Rīgā, 1924. g. 96 lpp.

2) Agrārās iekārtas likumu un rīkojumu kopojums, papildināts ar

Senāta spriedumiem, 11. grāmata. Sastādījuši E. Cīruls un R. Muce-

nieks. Rīgā, 1924. g.

Domāta kā rokas grāmata zemes ierīcības darbiniekiem, zvērinātiem

mērniekiem un advokātiem, notāriem, mežziņiem, pagastu valdēm, zemes

ieguvējiem v. c, kuru darbība saistās ar zemes ierīcību un agrāro iekārtu.

3) 27. maija 1902. gada Vekseļu likums. Tulkojis R. Mucenieks.

Pielikumā Latvijas valdības izdotie likumi attiecībā uz vekseļiem. Rīgā,

1924. Tulkotāja apgādībā. 64 lpp.
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