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TieslietuMinistrijasVēstnesis
Ne 12 1924.

Pagastu satversme līdz 19. g. s.

(Turpinājums)

Starp zviedru laiku valsts nodokļiem pirmā vietā minams stac i s,

stac i n š,
463

) Station, Stationškorn. Jau Romā sastopam stationes

fisci, pie kam par statio sauca militāras un fiskalas iestādes, kurām bij

sava kase. 464)

Vidzemē stacis bij labības un lopbarības nodoklis, kuru kontribū-

cijas veidā jau zviedru-polu karā zviedru militārās iestādes uzlika oku-

pēto apgabalu zemniekiem karaspēka uzturam. Šī nodokļa pirmnozīme

redzama no 1624. g. zemes revizijas aktīm. Piem., 1621. g. katram

nabiešu saimniekam bij jādod: klaips maizes, 2 vistas, 2 mārciņas sviesta,

sauja sāls. Muižkungs šīs nodevas aizvedis uz Liepupi, kur karakungs

produktus izdalījis karaspēkam.
465)

Drīz vien šis kara laiku nodoklis pārvērtās par pastāvīgu. Pēc

1634. g. 14. augusta noteikumiem stacis bij jādod no arkla šādā apmērā:

44/6 pūri rudzu, tikpat miežu, 2
2/s p. auzu un 120 podi siena. Siens

bij jāved uz Rīgu, kāpēc malienā dzīvojošiem zemniekiem tas bij par

lielu slogu. Tāpēc 1648. g. karaliene Kristina atļāva šādiem saimnie-

kiem siena staci samaksāt naudā, rēķinot to par vienu Alberta dālderi.
466

)

Gan muižniecība lūdza staci pavisam atcelt, bet valdība šo lūgumu no-

raidīja ar 1650. g. 14. novembra rezolūciju, aizrādot, ka „šis nodoklis

ir vienīgais kārtējais ienākums, kuru kronis dabū no Vidzemes, lai daudz

maz segtu valsts iestāžu izdevumus".
467) Valdība varēja šo nodokli ne

tikai piedzīt graudā, bet ari likt samaksāt naudā pēc valdības takses, pie

kam labības un siena staciņa vērtību aprēķināja par 6 dālderiem 36

grašiem no arkla.
468

)

463) Stender, Lett. Lexikon, I. 295.

464) Heumanns Handlexikon zu den Ouellen des romischen Rechts c

, 553.

465) A. Švābe, Latvju zemnieks 1624. g., 180. lp.

460) Ges., 11. 223., §8.
467) Turp.. 11. 234., §2.
468) VBA., 260 s., 701-b, 861-b. A. Hupel, Topographische Nachrichten, L 186.

497



Lielā zviedru kadastra laikā krona staciņš, Konigliche Station, ap-

tvēra vēl divus citus nodokļus — šķūšu un baļķu naudas,

Schuss- und Balkengelder. Ari tās bij sākumā kara klaušas, kuras

ieveda zviedri polu-zviedru karā. Šķūtis („skjuts") bij zviedru zemnieku

pienākums vest tālāk ceļinieku. Šiem nolūkiem lietoja īpašus divratus.

Šķūtis ieveda ari Baltijā, un tās bij divējādas: pasta un kara šķūtis. Pasta

šķūtis deva ne tikai muižas, bet ari brīvzemnieki samērā ar arklu skaitu.

Šķūšu dienas bij iepriekš noteiktas. Piem., Burtnieku Jaunā muiža 1711.

gadā deva pasta zirgus uz Vecpiebalgas ceļa: 1. un 15. februārī, 1. martā,

1. un 15. maijā un t. t, ikreizes pa vienam zirgam.
469) Turpretim kara

šķūtis miera laikā pārvērta naudā — vienu karolinu jeb 28 grašus no

arkla pēc 1647. g. rīkojuma. 470

) Baļķu naudu vietām sauca ari par

malkas naudu,
471

) Holzgeld, un sākumā tas bij zemnieku pienākums

pievest baļķus un citu koku materiālu ierakumiem, tiltiem un pārējām

karaspēka vajadzībām. Ari šīs klaušas 1647. g. pārvērta naudā — vienā

karolinā. Tā tad kopā karaļa stacis bij 7 dālderi 2
1

/* graši liels

nodoklis uz zemnieku zemes arkla. No kādiem „kroņa tiesas gabaliem"

sastādījās stacis zviedru laikos, to liecina vaku grāmatas. Paraugam

ņemsim Valmieras „mācītāja ļaudis" 1688. g.:
472

)

Kroņa staciņš.

Rudzi Mieži Auzas Siens Šķūšu Baļķu
Arkli Saimnieki nauda

pūros vezumos Alb. markās.

1 Pulekša Kaspars
...

2 2 1 4 4 4

% Drača Jānis
....

1 1 % 2 2 2

V* Ruģēnu Ansis
....

1% lV> *h 3 3 3

Zviedru stacis bij spēkā ari krievu laikos un tādā pat lielumā, kamēr

to beidzot galīgi atcēla Aleksandrs I. ar 1801. g. 3. decembra rīkojumu,

nolikdams tai vietā galvas naudu. Par kroņa staciņa sastāvdaļām

krievu laikos varam spriest no Katrinas 11. pavēles 1784. g.:

„See fd)obeenaB ©emmežarfli irr jau 6toeebru■ 2aitbē ugnemtt,
•

un pef)3 STtoftrafjbafc&anag un jeb Seefač no (Semneefeem

eeballttt tappufd)i... fcf)af)g irr taf)3 s?rol)na-

SeefaS noforeeftag, un taž <statftttfcf> bef)tt>etaž tappufajag.
<sdjiB grtbb no toeena Slrflt:

489) A. Švābe, Lapa no brīvzemnieku vēstures zviedru laikos, 457. Izglītības mi-

nistrijas mēnešraksts, 1921. g., Nr. 5.

*70) A. Tobien, Die Agrargesetzgebung Livlands, I. 75.

*71) VA., Sesswāgisch VVacken-Buch.

*72) VBA., 260. s., 527. Nodevas uzrādītas vietējā mērā, kurš līdzinās diviem

strīķētiem Rīgas mēriem, kādā stacis bij maksājams.
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bitoi <&übfu par 2 <Rtf)ir. 36 grafcf)eem;
bttot <2Hu33až SHleefaju par 2 36 grafdjeem;
toeenu

<2Hu33u par 54 grafdjeem;
bitei $arlineg <Bd)fur)tu un <33aIfu»<2Taubu par 561/* grafcr)eem;
un 4 SDDefumuž ©ecna par 1 '•Rtfjlr.

SaB pabcrra fofjpd: feptimtS S>af)leru3 21/* grafajuš. @cr)o

2,'eefu jeb ©tatft burjž nu teem (Semneefeem maffafjt. Ža3 bfimtč»
fungg falaffa to lirjbg ar to Seefu, fo ia3 ©emneefg fatoai SŽHmfajai

nomaffa, un fd)t jeb Seefa tof)p Seefašgrarjmatd ne fetotfcrjfi,
bet ftarp tarjm 3ttar)m 6emneefu Seefam eerafftita, bet tai SZHutfcrjai buf)3
to $rofmei atfal t3bof)t jļcb mafžar)t. ft

Tā tad parasti pats dzimtskungs iekasēja staci no pagasta ļaudīm un

to nodeva krona rentejai;
473

) tāpēc ari visbiežāk vaku grāmatas kroņa

tiesu neizdala no kungu tiesas, bet abus nodokļus skaita kopā. Tikai

dažās kroņa muižās zemnieki tieši nodeva valdībai savu staci, noberot

Rīgas vai Pērnavas magaziņās.
474

) Bet kvīti vajadzēja nodot glabāt

muižkungam. 47r')

Otrs valsts nodoklis bij Reuterverpflegung, armijas

uzturs, kurš pastāvēja jau Gustava Ādolfa laikā.
47C

), Tas sākumā bij

ārkārtējs zemes nodoklis, kuru uzlika kara laikā un tikai ar Vidzemes

landtāga piekrišanu. 477

) Tas bij domāts kā papildu nodoklis pie staciņa.

Bet lielā zviedru kadastra laikā valdība to pārvērta par pastāvīgu kroņa

zemnieku nodokli. Tas bij jānodod ik mēnešus graudā un naudā. 478)

Pēc 1682. g. landtāga lēmuma to varēja maksāt ari naudā. Piem., Kok-

nesē — ziemā 6, vasarā 3 mārkas mēnesī no V2arkla;
479

) Druvienā —

ziemā 18, vasarā 9 šķiliņi. 48°) Pēc 1688. g. 30. jūnija memoriāla armijas

uzturam bij jādod ik no arkla 3dālderi 50
2

/5 graši.
481

)
Līdz 1682. g. zviedru zaldāti bij novietoti pa saimnieku mājām, kur

tie ari saņēma savu „karavīra porciju". Vēlāk tos izkortelēja pa pil-

sētām un miestiem, kur muižas tiem piegādāja pārtiku. No kādām par-

celēm jeb kroņa tiesas gabaliem šis nodoklis sastāvēja, varam spriest

no vaku grāmatām. Piem., Cēsu mācītāja ļaudis deva gadā: 2 siekus

rudzu, tikpat miežu un auzu, rēķinot 3 siekus pūrā; 6 stopus putraimu,
3 stopus sāls, 20 grīstes siena un 1 dālderi naudā.

482

) Še nodokļa vie-

473) VBA., 260 s., 752-b.

474) VA., Neuw-Formirtes Wackenbuch von Groshoff Ruven, 1684. g.

475) VBA., Das Guht Stolben, 1688 Mai 17.
478) Ges., 11. 1282.

477) Schirren, Recesse d. livl, Landtage, 54. Dorpat, 1865.

478) VA., Feygenhoff, 1685 Marty 10.

479) VA., Das Guht Kokenhusen, 1688.

""J VA., Druwen i Tirsen, 1684.

*") Ges., 11. 1260 § 32.

"*) VBA., 260 s., 698-b un 752-b.
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nība nebij arkls, bet Mannzahl's, 483) vīru skaits, jo to ņēma vienādā aug-

stumā no 1,
S

U un V> arkla; tikai 1U arkliniekiem tas bij uz pusi mazāks.

Lai gan nodoklis bij maksājams vienīgi kroņa zemniekiem, tomēr ari pri-

vātu muižu īpašnieki un mācītāji to ņēma no saviem ļaudīm. Zināms,

nekas no tā neieplūda valsts kasē.
484) Tā kā armijas apgādi muižnieki

uzskatīja par ārkārtīgu nodokli, tad padodamies Krievijai, viņi 1710. g.

izkaulēja sev tiesības to nemaksāt miera laikos.
485

)

Trešais valsts nodoklis bij tā sauktais Rossdienst, jātnieka

dienests. Tas ir viens no vecākiem publiski tiesisko zemes klaušu

veidiem, kurš 13. g. s. bij leimaņa pienākums personīgi ierasties lēņa

kunga karaspēkā ar savu kaujas kumeļu un apbruņojumu, lai cīnītos pret

zemes ienaidniekiem. Bet jau vācu laikos (līdz 1561. g.) lēņa zemturis

iegūst tiesību personīgā kara dienesta vietā stādīt zem karoga bruņotu

jātnieku, to apgādājot un uzturot. Šo kārtību jau atrodam Sigismunda

Augusta privilēģijā (28.X1. 1561.) un to 1602. g. apstiprināja ari Kārlis IX.

Muižnieku uzturamo jātnieku skaitu noteica pēc zemnieku zemes lie-

luma — vai nu uz 20 saimniekiem vienu, vai vēlāk zviedru laikos ik no

15 arkliem zemnieku zemes.
486

)

Pēc 1640! g. 30. jūlija noteikumiem par jātnieku dienestu viena jāt-

nieka uzturs gada laikā aprēķināts par 60 dālderiem, tā tad 4 dālderi

(60 : 15) no arkla. Tāpēc kroņa rentnieki pēc muižu redukcijas (1688. g.)

jātnieku dienesta vietā maksāja ik no arkla 4 dālderus.
487

) Turpretim

privātie muižnieki, pa vienam vai vairāki kopā, visā zviedru valdības laikā

bij spiesti pildīt jātnieku dienestu natūrā, t. i. stādīt karavīru zem muiž-

niecības karoga, Adelsfahne. Šo pulku komandēja muižnieku vēlēts pa-

vēlnieks, un to varēja sūtīt kaujās ārpus Vidzemes robežām tikai ar land-

tāga atļauju. Pulkam izejot uz pozicijām, muižniekam bij jāmaksā sa-

viem zaldātiem vēl 5 lieki dālderi mēnesī, bet ne ilgāk par trim mēne-

šiem, kad par pulka uzturu vajadzēja gādāt valdībai. Vēlāk, piem. 1686.

gadā, izdeva stingrus noteikumus par jātnieku dienesta iekārtu, zirgiem,

ieročiem un tml. 488) Ziemeļu karā ar 1700. g. pavēli muižniekiem savu

jātnieku skaitu vajadzēja dubultot un tiem, kas zaldātu vietā nolīdzinājās

naudā, bij jāmaksā nevis vairs 4, bet 8 dālderi no arkla.489) Beidzot, pa-

dodamies Krievijai, muižnieki atsvabinājās pavisam no pienākuma stādīt

483) VBA., 260 s., 12-b un 698-b.

*84) Jannau, Geschichte der Sklaverev, 297.

*85) A. Tobien, Die Agrargesetzgebung, I. 76.

488) Tobien, Die Agrargesetzgebung, 74. Transehe, Gutsherr und Bauer, 10.

487) Jannau, Geschichte der Sklaverev, 287.

**) Ges., It. 976.

*"») Ges., 11. 1563.
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natūrā karavīrus un atpirkās ar 4 dālderiem no arkla pēc kņaza Menši-

kova 1712. g. 1. marta rezolūcijas. 490) Šo „zaldātu naudu" nebij jāmaksā

ne kroņa muižu rentniekiem, ne mācītāja ļaudīm. 491)

Visi trīs valsts nodokļi — stacis, armijas uzturs un jātnieku nauda

bij jāmaksā vienīgi no zemnieku zemes jeb vaku mājām; tie gulēja uz

saimnieku arkliem kā reālas nastas, kāpēc pašu pagasta zemi sauca par

klaušu zemi. Turpretim muižnieka privilēģija jau no pašas lēņu iekārtas

sākuma bij pilnīga nodokļu brīvība. Tāpēc kunga valsts novads dalījās

divās, tiesiski pilnīgi dažādās zemju kategorijās: muižas un pagasta ze-

mēs. Pēdējā bij sadalīta nodokļa vienībās jeb klaušu arklos 60 dālderu

vērtībā, no kuras uz valsts nodokļiem krita 24,3 % jeb šādas su-

mas:

1. Staciņš 7 dāld. 2'U gr.

2. Armijas uzturs 3
„

50
2

/5 „

3. Jātnieku dienests
....

4
„

—

Kopā ...
14 dāld. 52*7*0 gr.

Pie šīs pašas grupas vēl jāpieskaita vietējās pašvaldības

nodokļi — ceļu klaušas un lādes naudas, kuras nāca tieši pašai Vid-

zemei par labu. Ceļu klaušas jau paredz 13. g. s. padošanās lī-

gumi, un viņu vērtību nav iespējams aprēķināt naudā. Zviedru val-

dība tās nokārtoja ar 1668. g. 28. janvāra rīkojumu, pie kam bij jālabo

ne tikai 8 lielceļi, bet ari visi citi lauku ceļi, sadalot klaušas pēc arklu

skaita: muižas deva tikai materiālu, bet zemnieki piedalījās ar savu dārba

spēku. 492)

Beidzot uz privātu muižu zemnieku arkliem gulēja vēl realnastas

par labu vietējās muižniecības iestādēm, tā sauktās lādes naudas,

Ladengelder — pusdālderis no arkla. Jau 1637. g. landtāgs nolēma

dibināt „kopēju zemes lādi", t. i. bruņniecības kasi, ko ari 1642. g. atļāva

zviedru valdība. 493

) Lai gan formeli šo „ārkārtējo nastu", extraordinair-

onera,
494

) sedza muižnieki, tomēr faktiski kungu tiesas veidā to pārlika

uz zemnieku kamiešiem. Par laimi līdz ar muižu redukciju 1687. g. piecas

sestdaļas Vidzemes zemnieku atsvabinājās no šī nodokļa. Saskaņā ar

1694. g. 20. decembra rīkojumu lādes naudas nebij jāmaksā kroņa ļaudīm

49°) Jannau, Geschichte der Sklaverev, 297.

*91) Hupel, Topographische Nachrichten, I. 184. un 186.

492) Ges., 11. 574.
.

493) Turpat, 11. 175.

494) VA., Wacken-Buch ūber Kegel, Podsen, VVaidau. Ao. 1685, April 25
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pat tad, ja valsts zeme bij izleņota privātiem muižniekiem mūža vai

dzimts nomā.
495

)

Otrā nodokļu kategorija bij privattiesiskas realnastas par labu

baznīcai. Tās bij divējādas: 1) mācīt ā j a tiesa, Priestergerechtig-

keit un 2) būvkla v š a s, Baulast. Zviedru laikos mācītājiem viņu

algas tiesu parasti piešķīra trejādā ceļā:

a) Mācītāja muiža un pagasts. Kaimiņu muiža deva

mācītājam kādu arklu muižas zemes pastorata ierīkošanai, un bez tam

vēl kungs no sava pagasta izdalīja dažus saimniekus mācītāja muižas ap-

strādāšanai, kuri tagad sastādīja atsevišķu mācītāja pagastu. Vēl citādi

viņus sauca par mācītāja ļaudīm. Tā 1678. g., dibinot Matīšu pastoratu,

Bauņu kungs deva mācītājam vienu arklu zemes muižai un trīs pus-

arkla saimniekus mācītāja pagastam.
496

) To pašu kārtību redzam jau

zviedru laiku sākumā pēc 1599. g. kadastra ziņām. Piem.:

Mācītāju pagasti:

Draudze Mācītāja saimnieki Arklu skaits

Piebalgā 497) 8 17*

Cesvainē 498

) 1 1 2

Dzērbenē 499) 2
x/2

Valmierā 500) 8 6Vi

Burtniekos*) 8 5

Raunā
2

) 10 ?

Salacā
3

) 7 ?

Krimuldā 4)
.......

5 11/»l 1/»

Gadusimteņa ceturksni vēlāk 1624. g. mācītāju pagasti bij apm. tādā

pat lielumā: Umurgā — 2 saimnieki, Burtniekos — 7, Valmierā — 6, Si-

guldā — 3, Carnikavā — 2, Lēdurgā — 2 un t. t.
5) Kādas administratī-

vas un teritoriālas attiecības bij mācītāju pagastiem pret kungu paga-

stiem, par to trūkst noteiktu datu. Tikai no vēlākiem 19. g. s. materiā-

liem var spriest, ka būs bijusi diezgan liela dažādība: vietām mācītāja

495) Ges., 11. 1336. § 13.

49e) VBA., 260 s., 216-b.

497) Th. Schiemann, Der ālteste Kataster, 70. lp.
498) Turpat, 72.

499) Turpat, 74.

50°) Turpat, 84.

*) Turpat, 86.

2) Turpat, 79.

8) Turpat, 87.

*) Turpat, 66.

8) A. Švābe, Latvju zemnieks 1624. g., 180.
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pagasts bij nepārtraukta teritorija, citur mācītāja saimnieki bij izkaisīti

starp kunga ļaudīm. Citur mācītāja pagasts uzstājās kā atsevišķa vienība

ar tiesībām vēlēt savus priekšstāvjus kunga pagasta administrācijā un

tiesā.

b) Mācītāja tiesa. Pēc katoļu kanoniskām tiesībām baz-

nīcai, pamatojoties uz veco derību, ir brīv ņemt desmito tiesu no visiem

kristīto ienākumiem. Ari Latvijā jau 13. g. s. katoļu baznīca sev nodro-

šināja šo tiesību ar vietējo tautu padošanās līgumiem, pie kam blakus

baznīcas valsts desmitai tiesai viņa sev prasīja ari papildu nodokli prie-

steru uzturam. Kuršu līgumā ar bīskapu 1252. g. 18. oktobrī lasām:
8

)

„Draudzes locekļiem ik gadus jādod saviem priesteriem no katra arkla

sieks rudzu, miežu un auzu. Bez tam katram 14 g. vecam vīrietim un

sievietei jādod trīs Rīgas peniņi upura naudas, offerpenninge."
7

)
Šos trīs mācītāja sieciņus pēc Sigismunda Augusta privi-

lēģijas (1561.) bij tiesība prasīt ari luterāņu garīdzniekiem, un 1599. g.

zviedru kadastri tie ari atzīmēti kā zemnieku kārtējie nodokli. 8

) Upura

nauda sākumā bij labprātīga ticīgo dāvana baznīcas kalpotājiem svēt-

kos vai ejot pie dievgalda. Latvijā tā jau 13. g. s. bij saistošs nodoklis.

Tauta viņu sauca par mācītāja cāļiem, lai gan no 1599. g. kada-

stra var redzēt, ka bez vistām zemnieki deva ari linus, zivis un citus

produktus. 1648. g. "VVestfāles miers uzlika luterāņiem pienākumu maksāt

baznīcu un skolu amata personām viņu pienācīgo tiesu, ko zviedru val-

dība ar 1675. g. 1. novembra pavēli vēl reiz liečus atgādināja visiem muiž-

niekiem un zemniekiem.
9

)

Zviedru laiku sākumā saimnieki sieciņus nobēra tieši mācītāja klētī.

Tas nepatika muižniekiem, un tie griezās pie valdības ar priekšlikumu

atļaut muižai ievākt mācītāja sieciņus. Tāpēc 1640. g. ģenerālguberna-

tors deva mācītājiem izvēles tiesības: piedzīt sieciņus pašiem vai uzdot

to izdarīt muižkungiem.
10

) Tomēr šo rīkojumu maz ievēroja, jo 1687. g.

17. oktobrī landtāgs vēlreiz prasa dot muižniekiem tiesības piedzīt no

saimniekiem mācītāju sieciņus — sieku rudzu, miežu, auzu no katras

sētas, ja tā ir vismaz pusarkla liela. v) Bet ari šis lēmums tikai pa daļai

ieviesās dzīvē, jo zemes revidentiem vēl gadu vēlāk bij uzdots noskaidrot,

kur mācītāja sieciņus ievāc muiža, kur pastorats.
12) Beidzot 1696. g.

6) ÜB., L, 240, § B—9.

7) A. Lubben, Mittelniederdeutsches Handw6rterbuch, 253.

8) Schiemann, 1. c, 10.

9) Ges., 11. 687. § IV. un 697 § XIV.

10) A. Richter, Geschichte der Ostseeprovinzen, II
2

.,
38.

") A. Transehe, Gutsherr und Bauer, 85.: 4 sieki vietējā mērā=l Rīgas

pūram.
12) Ges., 11. 1252. §6.
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21. marta noteikumi uzliek kroņa muižu rentniekiem par pienākumu

„ievākt mācītāju sieciņus kopā ar kunga tiesu un pēc tam tos līdz ar

muižas dalu nodot pastoratā", piedraudot ar lielu naudas sodu.
13

) Tie-

šām, jaunās vaku grāmatās mācītāju sieciņus kā atsevišķu kunga paga-

stu saimnieku nodokli vairs nesastopam,
14

) bet tas formēli ieskaitīts

parastā kunga tie s ā, lai gan faktiski bij jāatvelk no muižas ienā-

kumiem. 15

)

Tā kā mācītāja sieciņi pēc 1696. g. 21. marta noteikumiem bij jādod

ari muižai, bet muižas zeme principā nebij apgrūtināma publiski tiesi-

skiem pienākumiem — nodokļiem, tad jāslēdz, ka realnastām par labu

baznīcai bij privattiesisks raksturs.
16

)

c) Muižas tiesas lielums mācītāju uzturēšanai nebij noteikts

ar likumu, bet atstāts ieradumu tiesībām: „pēc katras muižas parašām un

noteikumiem." 17) Piem., „Matīšu mācītājs algas nesaņem, bet pēc vecas

tiesas no apkārtējām muižām visu dabū tikai Burtnieku mācītājs."
18)

Valmieras pastoratam par piecām muižām kopā maksā Kokmuiža —

36 pūrus rudzu un tikpat miežu Rīgas mērā.
19

)

Otra baznīcas realnastu grupa bij būvju klaušas, kuras nāca

par labu pašai baznīcai un ari viņas kalpotājiem, jo uzlika par pienākumu

uzturēt baznīcas, kapličas, kapsētas, lūgšanas namus, skolas un mācītāj-

muižas ēkas. Šīs nastas gūlās ari uz muižas zemi, ko zviedru valdība

ir apstiprinājusi ar 1694. g.
20

) un 1697. g.
21

) rīkojumiem. Sīkākus no-

teikumus par būvklaušu sadalīšanu starp muižas un pagastu zemi val-

dība nav izdevusi, bet no 1691. g. 21. augusta instrukcijām var spriest,

ka paliek spēkā vecā kārtība: muižnieki gādā būvmateriālu līdz ar mei-

staru un amatnieku naudām,
22

) bet zemniekiem jādod strādnieki un jā-

pieved materiāls. Ari būvklaušas nebij publiskas nastas, bet privattie-

siskas klaušas, kuras atsevišķas draudzes kā juridiskas personas pra-

sīja no saviem locekļiem.
23

)

Atliek apskatīt trešo zemnieku nodevu kategoriju — maksājumus

dzimtskungam par viņa zemes lietošanu. Tiem bij privattiesisks rak-

13) Turpat, 11., 1205. §7.
14) VBA., 260 s., 7-b un 22-b.

15) Jannau, Geschichte der Sklaverev, 287.

16) Tobien, Agrargesetzgebung, I. 70.
17) Ges., 11. 1205. §7.
18) VBA., 260 s., 216-b.

19) Turpat, 525-b.

20) Ges., 11., 1336. § 14.
21) Turpat, 11., 1499.

22) Ges., 11., 1226. §5.
w) Tobien, Agrargesetzgebung, 72.
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sturs, un tie vēl zviedru laikos dalījās divās dažādās sastāvdaļās: pa-

gastā un kunga tiesā. Piem., 1690. g. Kokneses Baltavas pagasta

Siljāņu Ansis maksā Hainam kunga tiesu, Gerechtigkeit, un pagastu,

Paggast, par V* arklu.
24

)

Kas tad bij zviedru laiku nodeva vārdā pagasts jeb vaka? —

Par to nākam skaidrībā, salīdzinot vairākas vācu un zviedru valodās

sastādītas vaku grāmatas neilgi pirms lielā kadastra.

1) Cesvaines Kūjas pag. 1681. g.: a) Zinss Korn, goba — rudzi,

mieži, auzas,

b) VVacken Gerechtigkeit,

vakas tiesa — 18 tiesas gabali:

medus, apiņi, aitas un t. t.

2) Ozolmuiža 1683. g.: a) Gerechtigkeit Korn —

rudzi, mieži, auzas, linsēklas,

b) Wacken Gerechtigkei-

t c n — 16 nodokli.

3) Rūjiena 1684. g.: a) Korn Gerechtigkeit, la-

bības tiesa — rudzi, mieži, auzas,

b) La n d Gerechtigkeit, ze-

mes tiesa — 11 nodokļi.

4) Strīķi 1685. g.: a) Gerechtigkeit, kunga tiesa

— rudzi, mieži, auzas,

b) VVacken Persehlen, vakas

tiesas gabali — 10 nodokļi.

5) Krape 1688. g.: a) Spannemaohl, labība pūros—

rudzi, mieži, auzas,

b) Penni n gar och Perzeh-

-1 c r, nauda un citi tiesas gabali —

13 nodokļi.

6. Druviena 1684. g.: a) Landtloop, vietējos pūros —

rudzi, mieži, auzas.

b)Wacke Penningar och

Pertzehler, vakas nauda un

gabali — 11 nodokļi.

Šis pretstatījums ir diezgan pamācošs. No vienas puses „kunga

tiesa", Zinskorn, kas aptver pūros noberamu gobas labību — parasti

rudzus, miežus, auzas. No otras puses „pagasts jeb vaka", kas aptver

ļoti daudzas sīkas nodevas naudā vai gabalos pēc skaita. Kunga tiesas

aplikšanas vienība sākumā bij saimnieka sēta, vēlāk klaušu arkls; tur-

24) VBA., 259-a., 587.
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pretim vakas tiesu ņema no pagasta ka zemnieku administrativas vienī-

bas, kāpēc ari pašus nodokļus ar laiku sāka saukt par pagastu.

Šīs domas apstiprina 1599./1601. g. kadastris. — Dzērbenē no ka t r a

pagasta bij jādod muca zirņu, muca kaņepju un trekna cūka. 25)

Raunā — 2 pūri zirņu un puspūrs kaņepju;
2fi

) Smiltenē —no katras vakas

2 cūkas, 3 maisus un 3 zaķus; pa diviem pagastiem kopā — 4
x/

2 pūrus

zirņu.
27

) Burtniekos
— ik no vakas pūrs zirņu, pūrs kaņepju, 2 cūkas.

28

)

Tāpēc minētais kadastris lieto vārdu „vaka" piederuma ģenetivā ar šā-

diem nodokļiem: vakas nauda, lini, vērši, govis, cūkas, zirņi, kaņepes,

maisi un zaķi.

No šī uzskaitījuma redzam, ka pagastu maksāja pa daļai naudā, pa

daļai natūrā. Tāpēc dažās vaku grāmatās „vakas tiesa" jau grafiski

iedalīta divās rubrikās: „mit Gelde zu bezahlen", naudā samaksājama un

„m Persehlen", tiesas gabalos.
29

) Naudas pagastā varam atšķirt divē-

jādus naudas maksājumus: obligatoriskos un fakultativos. Pirmos var

nomaksāt tikai naudā, otros — vienojoties ar dzimtskungu — vai nu

naudā, vai graudā.

Pie obligatoriskām pagasta naudām vispirms jāpieskaita zemes

nauda, Landgeld, kuras lielums bij ļoti dažāds un kuru zviedru laikos

jau aprēķināja pēc ciemātu vai arklu skaita. Tā kā tas bij pats lielākais

un svarīgākais naudas pagasta nodoklis, tad parasti to sāka saukt vien-

kārši par pagastu jeb v ak a s naudu, landt oder wackengeldt.
30

) Vien-

reiz tā nosaukta par arkla naudu,
31

) otrreiz par zinse geldt — no-

mas naudu.
31a)

Tālāk jāmin tiesas nauda, Gerichtsgeld,
32

) kuras lielums bij

vienāds visiem 1,
3

/4, Va, 1U arkla saimniekiem; tikai asmītnieks O/8) mak-

sāja uz pusi mazāk. Šādu aplikšanas vienību sauc par vīru arklu, Mann-

haken 33) pretstatā zemes arkliem, Besitzhaken, pēc kuru lieluma bij

jādod klaušas, kunga tiesa un zemes nauda. Paraugam ņemsim Val-

mieras muižas Mellupes pagastu 1688. g.:
84

)

26) Th. Schiemann, Der ālteste Kataster, 74.

26) Turpat, 78.

a7) Turpat, 80—«1.

28) Turpat, 85—86.

29) VA., "VVackenbuch von Groshoff. Ruyen, 1684.

30) Th. Schiemann, Der ālteste Kataster, 11, 12, 76.

31) Turpat, 39.

31-a) Turpat, 50.

32) VA., Wackenbuch von Strikenhoff, 1685. VBA., 260 s., 14, 578, 635, 670, 706.

S3) VBA., 260 s., 12-b.

M) VBA., 260 s., 538-40.
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Naudas pagasts.

Besitz- Mann- Mann- Zemesjeb Kārtnieku Tiesas

haken zahl haken vakasnauda nauda nauda

markās

1 ļ ļ Libertu Miķelis
.

.
9 10 2

*U 1 ļ Kurlu Pēteris
....

6*U 10 2

% ļ 1 Radziņu Ansis
.. .

4
1/* 10 2

V* i;
2 Tūtēļu Indriķis

. .
.

2
1

/* 5 2

Vs • V 4 V, Bukas Jēkabs
....

lVs 2% 1

Redzam visas trīs aplikšanas vienības un kopā ar to triju nodokļu

samēru uz dažāda lieluma saimnieku sētām. Šai tabelē minētā kārt-

nieku nauda, Cartnecksgeld, nav nekas cits kā atpirkšanās no lopu

klaušām saskaņā ar ģenerālgubernatora Oksenšernas rīkojumu.
36

) Tā-

pēc jaunās vaku grāmatās, pēc muižu redukcijas, kārtnieku klaušas gan-

drīz viscaur atvietotas ar kārtnieku naudu.
36

)

A. Švābe.

(Turpmāk beigas.)

**) VBA., 260 s., 12-b.: „Geben sie auch beym Viehe keine Cartnecken, sondern

zahlen darvor das Cartnecksgeld."

") VBA., 260 s., 23, 88, 216-b, 227, 254, 295, 392, 475 un t. t.
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Latvijas valsts varas organi un viņu funkcijas

(Turpinājums)

Mūsu moderno demokrātisko republiku galvenie tipi ir sekošie:

1. Tieša un reprezentativa demokrātija.

Klasiskās senatnes republikas, kā jau atzīmējam, bij tiešas demokrā-

tijas ar tautas sapulci kā augstāko aktivo valsts varas orgānu. Tā piem.:

Atēnās 5. un 4. gadu simtenī pirms mūsu eras tautas sapulcē varēja pieda-

līties visi pāri par 20 g. veci vīriešu kārtas pilsoņi (un valdīja ieskats, ka

viņiem ir jāpiedalās tautas sapulcē, ja vien viņi jau nekalpoja valstij, at-

razdamies armijā, Senātā, tiesnešu vai citos vēlētos amatos); kārtējās

tautas sapulces sanāca ik pa 9 dienām (40 reizes gadā) un nodarbojās ar

likumdošanas, politiskiem, svarīgākiem administrativiem un jurisdiktiviem

jautājumiem, ievēlēja un kontrolēja amatpersonas v. t. t. Lai ari trūcīgie

pilsoņi varētu piedalīties sapulcēs, par piedalīšanos maksāja 3 oboli dienā.

Tāpat ari Romas republikā augstākais aktivais valsts varas orgāns, kurš

izdeva likumus, ievēlēja, formāli pilnvaroja un kontrolēja augstākos ma-

ģistrātus, pieņēma sūdzības un izšķīra svarīgākos politiskos jautājumus —

bij tautas sapulces (kūriju, centuriju, tribu sapulces). Tagad tamlīdzīgu

(klasiskās senatnes tipa) tiešu demokrātiju atrodam tikai dažos mazākajos

Šveices kantonos (Uri, Glarus, divi Untervaldenas un divi Apenceles kan-

toni), kur ari kā augstākais lemjošais valsts varas orgāns pastāv tautas

sapulces ar visu politiski pilntiesīgo pilsoņu piedalīšanos; tomēr šīs sa-

pulces nav vairs ne tuvu tik aktīvas, kā klasiskajā senatnē, jo viņas sanāk

tikai vienu reizi gadā: modernā saimnieciskā dzīve neatļauj vairs pilso-

ņiem tik aktīvi nodoties politiskajai darbībai, ka senatnē, kad aktivā.saim-

nieciskā darbība bij politiski nepilntiesīgo valsts iedzīvotāju un vērgu

rokās. Bez tam, kautcik lielākās valstīs sapulces techniski vairs nav

iespējamas.

Bet tas nenozīmē, ka tamdēļ tieša demokrātija tagad vairs nebūtu

iespējama: modernā politiskā dzīve ir izveidojusi politiski-juridiskus insti-

tūtus, kas tiešo demokrātiju dara iespējamu pat lielākajās valstīs. Šie

institūti ir tautas iniciative (likumu ierosināšana) un referendums vairākos

veidos (konstitutivais un leģislativais referendums, obligatoriskais un fa-

kultatīvais), Un tāpēc republikas, kurās šie institūti atrodami (Šveice,

508



Z.-A. Savienotās Valstis, Vācija un viņas zemes, Austrija, Latvija, Igau-

nija v. c), varam pieskaitīt tiešām demokrātijām. Referenduma tiesības

šinīs valstīs, protams, nav vienādas, dažās valstīs viņas stipri plašas (kā

Šveicē), dažās daudz šaurākas (kā piem. Čechoslovakijā, kuras satversme

paredz tautas nobalsošanu tikai gadījumā, kad valdība ar vienbalsīgu lē-

mumu nodod tautas nobalsošanai valdības likumprojektu, kuru parla-

ments noraidījis); bet te no svara pats princips, ka piedalīšanās dažu

valsts varas funkciju realizēšanā un dažu svarīgu valsts dzīves jautājumu

galīga izšķiršana paliek tautai pašai caur viņas dabisko priekšstāvības

orgānu — pilsoņu kopumu. Latvija, kuras satversmē atrodam kā tau-

tas iniciativi, tā ari referendumu vairākos veidos, no šī viedokļa pieskaii-

tāma tie_šām demokrātijām.

Vairākās republikās (Francijā, Polijā v. c.) tomēr šie tiešas tautval-

dības institūti nav vēl ievesti; šinīs republikās tauta (caur pilsoņu kopumu)

ievēl parlamentu, kurš ir augstākais aktīvais valsts varas orgāns un sva-

rīgāko valsts dzīves jautājumu pēdējais izšķīrējs. Dažu šo republiku

konstitūcijās gan ir paredzēta republikas prezidenta tiesība atlaist par-

lamentu pirms viņa pilnvaru notecēšanas un nolikt jaunas vispārīgas vē-

lēšanas; un tā kā parlamenta atlaišana, kā domājams, notiktu vienīgi ga-

dījumos, kad starp parlamentu un valdību būtu radies kādā jautājumā

konflikts un pie tam tiktu domāts, ka parlaments vairs neizteic tautas do-

mas, — tad šie parlamenta atlaišanas gadījumi ar sekojošām vispārīgām

vēlēšanām būtu ieskatāmi kā konflikta izšķiršanas nodošana pašai tautai.

Dažās parlamentārās monarchijās — piem. Anglijā — šī «apelācija pie

tautas" ir loti parasts valststiesisks institūts; bet republikās, cik var

spriest no līdzšinējās vēstures, šis institūts vai nu nemaz nav pazīstams,

vai ari nav attīstījies tiktāl, ka viņu varētu ieskatīt par tiešas tautvaldī-

bas institūtu. Tamdēļ šīs republikas varam pieskaitīt tīri reprezentativām

demokrātijām. Pielietojot stingri norobežotus jēdzienus, mēs varētu teikt,

ka tiešas demokrātijas šī vārda īstajā nozīmē tagad vairs nepastāv; taga-

dējās republikas ir vai nu reprezentativas demokrātijas, vai ari jauktas

demokrātijas, kurās līdzās reprezentatīvai sistēmai atrodam ari tiešas

tautvaldības institūtus.

2. Dualistiska un parlamentāra republika.

Savā uzbūvē (materiālajā būtībā) katra demokrātiska republika ir mo-

nistiska, jo viņas materiālais konstitutivais elements ir tikai viens: tauta;

turpretim monarchijā tādi elementi ir divi: tauta un monarchs (un tāpat

ari aristokrātijā vai oligarchijā: tauta un valdošā grupa). Bet savā orga-

nizācijā (formālajā būtībā) demokrātiska republika var būt vai nu dua-

listiska, tādējādi kā leģislativā un administratīvā varas (varas funkcijas) ir
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nostādītas patstāvīgi un neatkarīgi viena no otras; vai ari monistiska, tā-

dējādi ka leģislativā un administrativā varas vairāk vai mazāk apvienotas

vienā orgānā. Šis apvienojošais orgāns tagadējās valstīs ir parlaments —

kārtējais likumdošanas orgāns, kuram padoti ari administratīvās varas

orgāni (ministru kabinets un ministri), tāpēc šī tipa valstis sauc par parla-

mentārām valstīm. Par dualistiskas republikas piemēru var noderēt Zie-

meļamerikas Savienotās Valstīs; turpretim par parlamentāras republikas

piemēru — Francija.

Ziemeļamerikas Savienotajās Valstīs likumdošanas vara uzticēta

kongresam (parlamentam iz divām palātām), bet administrativā vara —

republikas prezidentam. 23) Ministri (statssekretari) ir iecelti no valsts

prezidenta pēc viņa brīvas izvēles, un viņi nekādā ziņā nav atkarīgi no

Kongresa, bet ir gan atkarīgi no prezidenta. Prezidenta brīvā izvēle pie

ministru iecelšanas irgan ierobežota no diviem faktoriem: 1) prezidentam

ir jārēķinājas ar partiju, kura viņu uzstādījusi par kandidātu un guvusi uz-

varu prezidenta vēlēšanās:
24) 2) jādabū Senāta piekrišana ministra iecel-

šanai amatā, — piekrišana, kura praktikā nekad netiekot liegta. leceltie

ministri patiesībā nesastāda kabinetu Eiropā pieņemtajā nozīmē; tomēr

viņus vieno tas, ka viņi ir vienas partijas cilvēki un tiek no valsts prezi-

denta diezgan bieži (kongresa sesiju laikā parasti divreiz nedēlā) sasaukti

uz kopējām apspriedēm. Ministri nevar būt parlamenta locekli, jo konstitū-

cija nosaka, ka neviena valsts dienastā stāvoša persona nevar būt ne

vienas, ne otras Kongresa palātas loceklis. Konstitūcijā gan nav tieša

aizlieguma ministriem būt klāt kongresa sēdēs, 25) bet praktikā ir nodibi-

nājusies kārtība, pēc kuras ministri kongresa sēdēs nepiedalās nemaz;

tikai kongresa komisijas var viņus uzaicināt savās sēdēs sniegt paskai-

drojumus — tāpat kā viņas var uzaicināt kuru katru citu lietpratēju vai

liecinieku. Džems Braiss raksturo Z.-A. Savienoto Valstu prezidenta un

viņa ministru attiecības sekoši: 26) «Prezidenta un viņu ministru savstar-

pējas attiecības ir pretējas tām, kādas pastāv parlamentārajās monar-

chijās Eiropā. Tur monarchs ir neatbildīgs un ministrs atbildīgs par

- 3) Constitution of the United States. Art. I. Section 1. All legislative Powers

herein granted shall be vested m a Congress of the United States, which shall consist

of a Senate and House of Representatives. Art. 2. Sect. 1. The executive Power shall

be vested m a President of the United States of America.

24) James Bryce, The American Commonvealth, 1919. vol. I. p. 87: often they are

those to whom the new President owes his election or to whose influence with the

party he looks for support m his policv.
-5) 1881. g. Komiteja iz astoņiem senatoriem izstrādāja priekšlikumu par

ministru pielaišanu kongresa sēdēs, bet šis priekšlikums nav dabūjis tālāku virzienu.

Sal. James Bryce o.c. p. 86.

M) James Bryce, The American Commonwealth, vol. I. chapter IX., The

Cabinet.
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aktiem, kurus viņš izdod monarcha vārdā. Amerikā prezidents ir atbil-

dīgs tāpēc, ka ministrs nav nekas vairāk kā viņa kalps, saistīts padoties

viņam un neatkarīgs no kongresa. Ministra akti tāpēc formāli ir prezi-

denta akti... Amerikā administrācija nedarbojas kā kaut kas vesels. Ta

ir personu grupa, kur katrs individuāli ir atkarīgs no prezidenta un at-

bildīgs prezidentam, bet bez apvienotas politikas, bez kolektivas atbil-

dības
...

Tādos apstākļos nevar īstenībā runāt par kabinetu atsevišķi no

prezidenta." Vēl krasāki šo kabineta stāvokli Braiss raksturo kādā citā

vietā sekoši: «Amerikā prezidenta kabinets ir daļa no viņa paša un vi-

ņam nav nekā kopēja ar kongresu."
27

) Par administratīvās varas augstāko

orgānu — prezidentu pašu — gan gluži nevar teikt, ka viņam nav nekā

kopēja ar kongresu; viņš griežas pie kongresa ar saviem vēstījumiem;

viņš var izlietot (un daži prezidenti — Džonsons, Grants, Mak Kinli, Ruz-

velts — ir diezgan bieži lietojuši) suspensivā veto tiesības; dažos jautā-

jumos, piem. pie iecelšanas amatos, viņam vajadzīga Senāta (Kongresa
otrās palātas) piekrišana. Bet to gan var teikt par Z.-A. Savienoto

Valstju prezidentu, ka viņš nav atkarīgs no kongresa. levēlēts no pilsoņu

kopuma un balsotāju kopuma (divpakāpeniskās vēlēšnaās), viņš skaitās

no tautas pilnvarots un ir par savu darbību tautas priekšā — pareizāki:

likuma priekšā — atbildīgs. Varētu gan ari mēģināt uzstādīt tezi, ka

Z.-A. Savienoto Valstju prezidents ir tomēr atbildīgs ari Kongresa priekšā;

jo Kongresa deputātu palāta var nodot prezidentu tiesai par «valsts node-

vību, kukuļu ņemšanu un citiem smagiem noziedzīgiem nodarījumiem"

(treason, briberv or other high crimes and misdemeanours), un Senāts ar

divu trešdaļu balsu vairākumu var notiesāt viņu ar atlaišanu no amata,

nododot viņu saukšanai pie likumīgās atbildības tiesas priekšā.
28

) Bet te,

kā redzams, prezidenta amata zaudēšana nevar tikt ieskatīta ka prezi-

denta politiskas atbildības rezultāts, bet gan kā loģiski nepieciešams pa-

pildu sods par noziedzīgu nodarījumu; tamdēļ pilnīgi pareizi ir jāatzīst,

ka Z.A. Savienoto Valstju prezidents ir patstāvīgs augstākais administra-

tivas varas orgāns, juridiski atbildīgs par savu darbību likuma priekšā,

bet neatkarīgs no Kongresa. Tādējādi raksturīga dualistiskai republikai ir

administratīvās varas patstāvība, neatkarība no leģislativās varas, kas iz-

teicās augstākā administratīvās varas orgāna patsāvībā un politiskā ne-

atbildībā parlamenta priekšā.

Citādas ir leģislativās un administratīvās varas attiecības parla-

mentārā republikā, par kuras piemēru varam ieskatīt Franciju, kura pār-

27) J. Brvce, o. c. p. 66: m America the Presidents cabinet is apart of himself

and has nothing to do with Congress.
28) Šī procedūra līdz šim tikusi pielietota tikai vienreiz — pie prezidenta Endrju

Džonsona, un nobeigusies ar Džonsona attaisnošanu. Sk. J. Brvce, o. c. p. 51.
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ņēmusi parlamentāro iekārtu no Anglijas, un kurai savukārt sekojušas

vairākas jaunās republikas (Polija, Čechoslovakija, Latvija un c). Angli-

jas parlamentārisms, kurš izveidojies monarchiskā valstī, pēc Dž. Braisa

aizrādījuma dibinājās uz četriem principiem.
29

) 1) Administrativās varas

galva ir neatbildīgs; atbildība gulstas uz ministru kabinetu; 2) ministri

sēž likumdošanas iestādē (parlamentā) un patiesībā ir parlamenta komi-

teja, kuru ir izraudzījis parlamenta vairākums. 3) Ministri ir atbildīgi par-

lamentam, un viņiem jāatkāpjas no amata, kad viņi zaudējuši parlamenta

uzticību. 4) Ministri ir atbildīgi par saviem aktiem kā atsevišķi, tā kopīgi,

t. i. pārmetums par kautkura ministra aktu var tikt vērsts pret visu ka-

binetu, izņemot gadījumu ja viens no viņiem ņem atbildību par vainojamo

aktu pilnīgi uz sevim un atkāpjas no amata. Viņu atbildība ir kolektiva.

Šos principus varam attiecināt ari uz parlamentāru republiku, mo-

dificējot tikai pirmo no šiem principiem. Monarchs nav ne juridiski, ne

politiski atbildīgs; par aktiem, kuri formāli skaitās par monarcha aktiem,

atbildību kā juridisko, tā politisko nes tikai ministri. Republikas prezi-

dents turpretim, lai ari viņš skaitītos par administrativās varas galvu,

tomēr ir par savu darbību juridiski atbildīgs, un var notikt, kā par kādu

nelikumīgu aktu tiek nodots tiesai kā ministrs (vai pat viss ministru ka-

binets), tā ari republikas prezidents. Bet republikas prezidents nav po-

litiski atbildīgs parlamentam un par kādu prezidenta un ministra kopēju

aktu (t. i. ministra kontrasignētu republikas prezidenta aktu) politisko

atbildību nes vienīgi ministrs. Un taisni šī ministru (kā atsevišķā, tā ko-

lektīvā) politiskā atbildība parlamenta priekšā ir raksturīga parlamentā-

rajai iekārtai, jo caur ministru politiskās atbildības institūtu administrativā

vara kļūst atkarīga no leģislativās varas, tiek viņai tieši padota, caur ko

parlamentā konstatējama leģislativās un administrativās varas funkciju

sintezē. Pie šī tipa parlamentārām republikām pieskaitāma ari L a t v i j a.

Vēl ir viens parlamentāro republiku tips, — tās ir republikas, kur nav at-

sevišķa republikas prezidenta institūta, un kur ministru kabinets vai nu

formāli tiek ievēlēts no parlamenta pilnā sastāvā, kā piem. Šveicē, vai ari

sastādīts ar tiešu aktivu parlamenta piedalīšanos (piem. tieši ievēlot mi-

nistru prezidentu, kā vairākās Vācijas zemēs v. t. 1.). Pie šī tipa republi-

kām pieder ari Igaunija. Parlamentārisma izpausmes formās šī tipa re-

publikās novērojama diezgan liela dažādība; Igaunija piem. tuvojas pirmā

tipa parlamentārajām republikām ar ministru politisko atbildību un kabi-

netu krīzēm; Šveice turpretim noteikti atšķiras no šī tipa ar to, ka mi-

nistru politiskā atbildība tur gandrīz nav pazīstama, un iz lietpratējiem

sastādītais kabinets parasti paliek amatā visu laiku (3 gadus), uz kādu

viņš no parlamenta ievēlēts. Tomēr ari Šveice jāpieskaita parlamenta-

29) J. Bryce, o. c. p. 92—93.
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rajām republikām, tāpēc ka ari tur parlamentā ir atrodama leģislativās

un administrativās varas sintezē.

Satversmes jēdzieni ir divi: materiālais, un formālais. Sa-

tversme materiālā nozīmē ir identiska ar valsti for-

mālā nozīmē, — ir publisko iestāžu un tiesisko institūtu un attie-

cību kopums, kas sastāda valsts juridisko organizāciju. Satversme

formālā nozīmē var tikt saprasta šaurāki vai plašāki. Šaurākā

nozīmē zem formālās satversmes saprotam to likumu (vai dažreiz vairā-

kus atsevišķus likumus kopā), kurš pieņemts no pilsoņu kopuma vai Sa-

tversmes sapulces, vai ari no parlamenta sevišķā formālā kārtībā un no-

saukts par «Satversmi", «konstitūciju", «pamatlikumiem" vai taml. Daž-

reiz šis likums ir pietiekoši plašs, lai ietvertu sevī gandrīz visas normas,

kuras attiecas uz satversmi materiālā nozīmē. Bet biežāki gan šis likums

(satversme, konstitūcija) ietver sevī tikai daļu no normām, kas attiecas

uz satversmi materiālā nozīmē; un šo normu otra daļa meklējama citos

likumos (piem. vēlēšanu likumā, ministriju iekārtas likumā, parlamenta

reglamentā v. t. i.), kuri tad kopā ar Satversmes likumu (konstitūciju)
sastāda formālo satversmi plašākā nozīmē. Šīs izšķirības (formālā sa-

tversme šaurākā un plašākā nozīmē) juridiskā nozīme ir ta, ka Satver-

smes likumā atrodamie noteikumi par Satversmes grozīšanu vai revidē-

šanu attiecināmi tikai uz formālo satversmi šaurākā nozīmē, t. i. satver-

smes likumu (konstitūciju), bet ne uz citiem likumiem, kuri līdzās konsti-

tūcijai ietilpst satversmē plašākā nozīmē. — Jēdzienu noteiktas apzīmē-

šanas dēļ būtu lietderīgi priekš materiālās un formālās satversmes lietot

dažādus apzīmējumus; tādā gadījumā priekš satversmes materiālā no-

zīmē varētu lietot vienkārši apzīmējumu «satversme", bet priekš sa-

tversmes formālā nozīmē — apzīmējumu «Satversmes likums".

Latvijas Republikas Satversme, kas pieņemta Sa-

tversmes Sapulcē 15. februārī 1922. g. un stājusies spēkā 7. novembrī

1922. g., ir Latvijas formālā Satversme šaurākā nozīmē; lai dabūtu for-

mālo Satversmi plašākā nozīmē, L. R. Satversmei jāpievieno vēl daži

citi likumi, piem. Likums par Saeimas vēlēšanām, Likums par tautas no-

balsošanu, Saeimas kārtības rullis, Likums par Valsts kontroli; Likums

par administratīvajām tiesām; turpmāk nāks vēl klāt likumi par Ministru

kabineta un ministriju iekārtu.

Latvijas Republikas Satversmē minētie valsts varas orgāni ir se-

košie: 1) Pilsoņu kopums; 2) Saeima; 3) Valsts Prezidents; 4) Ministru

kabinets; 5) Ministri; 6) Tiesas un 7) Valsts kontrole. Nākošās nodaļās

palūkosimies uz šiem valsts orgāniem un viņu funkcijām, pie kam mi-

nistrus ievērosim tikai ka Ministru kabineta locekļus, un no tiesām ievēro-
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sim tikai administrativās tiesas, jo kriminālo un civilo tiesu iekārta un

darbība tiek aplūkota kriminal- un civilprocesa zinātnēs.

6. Pilsoņu kopums.

Augstākais Latvijas valsts varas orgāns ir Pilsoņu kopums. Šī or-

gāna sastāvs un funkcijas ir noteikti Satversmes likumā, Likumā par

Saeimas vēlēšanām, un Likumā par tautas nobalsošanu un likumu iero-

sināšanu. Taisni pēc šiem noteikumiem par pilsoņu kopuma sastāvu un

funkcijām varam novērtēt, cik demokrātiska ir mūsu valsts iekārta.

A. Pilsoņu kopuma sastāvs.

Pilsoņu kopumu sastāda visi tie Latvijas pilsoņi, kuriem ir tiesībā

piedalīties Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanās. Satversmes li-

kuma 8. p. nosaka, ka «vēlēšanu tiesības ir abu dzimumu pilntiesīgiem

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu pirmā dienā ir vecāki par divdesmit

vienu gadu"; un pēc Satv. likuma 80. p. «tautas nobalsošanā var piedalī-

ties visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir balsstiesība Saeimas vēlēšanās". Citi

noteikumi par pilsoņu kopuma sastāvu atrodami Likumā par Saeimas vē-

lēšanām 1.—3. p.p., t. i. noteikumi, kuri ietver sevī vēlēšanu tiesību vis-

pārības principu. Varētu teikt, ka vispirms vispārības principa noregulē-

šanā vēlēšanu likumā izpaužas demokrātijas raksturs. Ja tiek runāts par

«ierobežotu demokrātiju", tad tiek domāta tāda valsts iekārta, kur vēlē-

šanu tiesības ierobežotas un līdz ar to pilsoņu kopuma sastāvs sašauri-

nāts. Deviņpadsmitajā gadusimtenī tādas «ierobežotas demokrātijas" bij

loti izplatītas, jo vēlēšanu tiesības baudīja parasti tikai tie vīriešu dzi-

muma pilsoni, kuri apmierināja dažādu cenzu prasības (īpašuma cenzs,

nodokļu, nomešanās, izglītības cenzi). Modernajās demokrātijās ir atme-

sti visi cenzi, kuri mākslīgi ierobežo vēlēšanu tiesības un sašaurina pilsoņu

kopuma sastāvu, un vispārības princips tiek noregulēts loģiskās pamato-

tības un nepieciešamības robežās. To pašu pilnīgi varam teikt par vis-

pārības principu regulējošiem noteikumiem Latvijas vēlēšanu likumā.

Pilsoņu kopums sastādās iz individiem. Lai ietilptu pilsoņu kopumā,

t. i., iegūtu tiesību piedalīties Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanās

Latvijā, individiem jāatbilst sekošiem noteikumiem:

1) Jābūt Latvijas pilsonim. Šis visās modernajās de-

mokrātijās pastāvošais noteikums kā nepieciešams ir pamatots ar to, ka

patstāvīgajām valstīm (materiālā nozīmē: patstāvīgajām tautām) nākās

individuāli rūpēties par savu eksistenci, dažreiz pat aizstāvot savu eksi-

stenci pret vienu vai otru citu valsti ar ieročiem rokā, pie kam katra

valsts pilsoņa (resp. katra patstāvīgajā organizētajā tautā ietilpstoša

individa) pienākums ir — kalpot vispirmā kārtā savas valsts interesēm,
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dažreiz pat vislielākos upurus nesot. Citiem vārdiem, politiskās tiesības

dibinājās uz pilsoņa politiskajiem pienākumiem. Piešķirot ārzemniekiem

politiskās tiesības, būtu no viņiem jāprasa ari politisko pienākumu, piem.

kara klausības izpildīšana, kas viņus varētu novest konfliktā ar savu

valsti. Bez tam, piedaloties valsts politiskajā dzīvē, ārzemnieki viegli

varētu gūt iespēju izdarīt pakalpojumus savai valstij uz viesmīlīgās (vi-

ņiem politiskās tiesības piešķīrušās) valsts rēķina. Sevišķi tas būtu

iespējams nelielās valstīs, kuras vairāk vai mazāk izpilda tā saucamo

tranzitzemju lomu, kāda ir ari Latvija. Tomēr kulturelo valstju vēstu-

riskajā attīstībā varam atzīmēt vispārīgu virzienu uz ārzemnieku tiesiskā

stāvokļa uzlabošanu un tiesību sfēras paplašināšanu, kas ir novedis pie

ārzemnieku gandrīz pilnīgas pielīdzināšanas pilsoņiem civiltiesību laukā.

Tamdēļ nebūtu nekas ārkārtīgs, ja kultūrai un valstju starptautiskai drau-

dzīgai satiksmei tālāk attīstoties ārzemniekiem sāktu pakāpeniski piešķirt

ari politiskās tiesības. Protams, vispirms to varētu domāt tikai starp

valstīm ar cieši nodibinātām labām kaimiņu attiecībām, kas dibinājās uz

kopējo interešu pareizu saprašanu un attiecīgiem līgumiem; kā piemērs

te var noderēt Latvija un Igaunija, un turpmāk, domājams, vēl plašāka

Baltijas valstju apvienība.

Latvijā (un vairākās citās valstīs) indivīds, kas agrāk bijis ārzem-

nieks, iegūst politiskās tiesības līdz ar pilsonības (pavalstniecības) iegū-

šanu. Bet dažās valstīs tas ir ari citādi; piem. Igaunijā aktivās un pasīvās

vēlēšanu tiesības un Vācijā pasivās vēlēšanu tiesības iegūst tikai pēc

gada no pilsonības iegūšanas.
30

)

Vēlēšanu tiesības ir abu dzimumu pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem

(L. R. Satv. p. 8), tā tad kā vīriešiem, tā sievietēm. Šis noteikums, kurš

mums liekas tik vienkāršs un nekādu pamatošanu neprasošs, kā tā sauktā

ābeces patiesība, ir gan pieņemts visās jaunajās valstīs, bet nebūt vēl

nav vispārējs, ja ņemam vērā ari vecākās kultūras valstis; tā piem. Švei-

ces un Francijas republikās sievietes vēl nav pielīdzinātas politiskajās

tiesībās vīriešiem. Tomēr ari tanīs valstīs, kur sievietēm vēl politisko

tiesību nav, jautājums par šo tiesību piešķiršanu viņām ir jau dienas kār-

tībā un, jādomā, ka netālā nākotnē visās kultūras valstīs sievietes būs

politiskajās tiesībās pielīdzinātas vīriešiem.

2. Jābūt pilnu 21 gadu vecam. Šim vecumam jābūt

sasniegtam jau līdz vēlēšanu pirmajai dienai, kaut pēdējā dienā pirms

vēlēšanām; bet nepietiek, ka šis vecums būtu sasniegts tikai vēlēšanu

pirmajā dienā, jo pēc L. R. Satv. 8. p. un Vēlēšanu likuma 1. p. vēlē-

šanu tiesības bauda tie Latvijas pilsoņi, „kuri vēlēšanu pirmajā dienā ir

30) Sk. K. Tiefentals-Dzijleja, Parlamenta velēšanu likumi Latvija un citas jau-

nās republikās. „TiesHetu Ministrijas Vēstnesis" Nr. 8. 1923.
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vecāki par 21 gadu". Tas pats, protams, attiecas uz tautas nobalsošanām*

kuras notiek divu dienu laikā tāpat kā Saeimas vēlēšanas (svētdienā un

sestdienā pirms tās). Jautājums varētu rasties, vai ari pie likuma ierosi-

nāšanas un fakultativā referenduma ierosināšanas, kur parakstu vākšanā

notiek laikā, „kas ietver vismaz četras svētdienas" (Lik. par tautas no-

balsošanu un likumu ierosināšanu p. 5), tā tad 3—4 nedējās, katrā ierosi-

nāšanā var piedalīties tikai tie pilsoņi, kuri parakstu vākšanas pirmajā

dienā ir vecāki par 21 gadu? Apstiprinoša atbilde uz šo jautājumu no-

vestu pie neloģiska slēdziena, ka, ja piem., parakstu vākšanas otrajā, tre-

šajā vai ceturtajā nedēļā notiktu Saeimas vēlēšanas vai tautas nobalso-

šana, zināms skaits pilsoņu varētu piedalīties šinīs vēlēšanās vai nobal-

sošanā, un tanī pašā laikā nevarētu piedalīties likuma vai referenduma

ierosināšanā. Tāpēc jāpieņem, ka pie likuma ierosināšanas un fakultativā

referenduma ierosināšanas parakstu var nodot katrs pilsonis, kurš parak-

stīšanās dienā ir vecāks par 21 gadu, tā tad katrs pilsonis, kurš priekšējā

dienā palicis pilnu 21 gadu vecs.

Politiskās pilngadības noteikšanu uz 21. gadu — nevaram atzīt par

vispārības principu ierobežojošu. Gan dažās valstīs politiskās tiesības

tiek piešķirtas jaunākiem pilsoņiem (piem. Igaunijā — 20 gadus veciem),
tomēr diezgan bieži atrodam politiskai pilngadībai noteiktu augstāku

vecumu nekā Latvijā; tā piem., Lietuvā.aktivās vēlēšanu tiesības gan ari

bauda 21 gadu veci pilsoņi, bet pasivās tikai 24 gadus veci; Somijā kā

aktivās, tā pasivās vēlēšanas tiesības bauda tikai 24 gadus veci pil-

soņi; Polijā Seima vēlēšanās aktivās vēlēšanu tiesības ir 21 gadu veciem,

turpretim pasivās — 25 gadus veciem pilsoņiem; Čechoslovakijā deputātu

palātas vēlēšanās aktivās vēlēšanu tiesības ir 21 g. veciem pilsoņiem,
bet pasivās tikai 30 gadus veciem v. t. 1. 31)

3. Jābūt neierobežotam tiesībās. Politiskās tiesības

pilsoņi zaudē uz tiesas sprieduma pamata četros gadījumos, kuri paredzēti

vēlēšanu likuma 3. pantā. Vispārīgais princips tas, ka tiesības tiek zau-

dētas ne uz visiem laikiem, bet uz noteiktu laiku.

a) «Vēlēšanu tiesības zaudē tie, kam uz spēkā nākuša tiesas sprie-

duma pamata atņemtas vai aprobežotas tiesības, ja no soda izciešanas

dienas nav pagājuši 10 gadi, vai ja viņi savas zaudētās tiesības nav ar

apžēlošanu vai amnestiju ieguvuši atpakaļ." Kā redzams, tie ir pilsoņi,

kuri apzinīgi izdarījuši smagus noziegumus; apzinīgi pārkāpuši likumus,

kuriem visiem pilsoņiem jāpadodas; apzinīgi gājuši pret

tiesisko iekārtu, kuru pilsoņiem vajag uzturēt spēkā un aiz-

stāvēt, — tamdēļ ir pilnīgi loģiski, ka viņi ar tiesas spriedumu

31) Sk. K. Tiefentals-Dziļleja, Parlamenta vēlēšanu likumi Latvijā un citas jau-

nās republikās, ./Tieslietu Ministrijas Vēstnesi" Nr. 8. 1923.
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papildu soda veidā tiek ierobežoti tiesībās un zaudē politiskās tiesības,

caur ko viņi tiek izslēgti no aktivās pilsoniskās dzīves. Bet noziedznieks

var laboties (un uz noziedznieku labošanu tiek vērsta modernā sodu

sistēma), var kļūt atkal par godīgu, likumus cienošu pilsoni, un tādā gadī-

jumā ari politiskās tiesības viņam atdodamas atpakaļ. Tāpēc ir pareizi,

ka politiskās tiesības notiesātam pilsonim tiek ņemtas ne uz visiem lai-

kiem, bet uz noteiktu laiku, t. i., soda izciešanas laika un vēl 10 gadus

.pēc soda izciešanas.

b) Uz šo pašu laiku zaudē politiskās tiesības pilsoņi, „kas sodīti ar

cietumu par noziegumiem, kuri izdarīti mantkārīgos nolūkos". Šinī grupā

ietilpst pilsoņi, kuri izdarījuši samērā vieglākus noziegumus, nekā tie,

kuri ietilpst pirmajā grupā, un tāpēc viņi ar tiesas spriedumu vispārīgi

nav ierobežoti tiesībās. Bet tā kā šo noziegumu motivs ir zems — mant-

kārība, — kas liecina ari par to, ka šie noziegumi (tā tad likuma pārkāp-

šana un tiesiskās iekārtas apdraudēšana) tiek izdarīti pilnīgi apzinīgi

ar iepriekš uzstādītu mērķi, tad ari šie pilsoņi, līdzīgi tiem, kas ietilpst

pirmajā grupā, uz tik pat ilgu noteiktu laiku tiek izslēgti no aktivās po-

litiskās dzīves.

c) Tiesas spriedumā var būt ari speciāli noteikta vēlēšanu tiesību

atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem, un uz šī pamata vēlēšanu tiesības

zaudē tie, „kam ar tiesas spriedumu ir atņemtas vēlēšanu tiesības par

vēlēšanu brīvības vai pareizības traucēšanu". Tā tad šinī grupā ir darī-

šana ar speciāliem deliktiem, kas paredzēti likumā par vēlēšanu tiesību

nodrošināšanu. Šie delikti un par viņiem draudošie sodi ir diezgan

dažādi, sākot ar vēlēšanu vai tautas nobalsošanas uzsaukumu, paziņo-

jumu vai sarakstu saplēšanu vai bojāšanu, par ko draud arests ne ilgāks

par trim mēnešiem, un beidzot ar vēlēšanu traucēšanu varas darbiem un

amata varas ļaunprātīgu lietošanu, kā ari dokumentu, protokolu v. t. 1.

viltošanu, par ko draud ieslodzīšana pārmācības namā uz laiku līdz trim

gadiem; bet visos šinīs gadījumos (tā tad neizslēdzot pat vieglākos pār-

kāpumus, kā piem. vēlēšanu uzsaukumu noplēšanu, apklāšanu vai sabojā-

šanu) „tiesa bez soda piespriešanas vainīgam var atņemt vēlēšanu un

balsstiesības uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem".

d) Beidzot, vēlēšanu tiesības zaudē tie, „kas notiesāti par atrau-

šanos no kara klausības vai dezertēšanu". Saprotams, ka tie, kuri atrau-

jas no pilsoņu pienākumu izpildīšanas pret valsti, nav cienīgi baudīt

politiskās tiesības. Jautājums šinī gadījumā tikai tas: uz kādu laiku zaudē

politiskās tiesības par dezertēšanu notiesātie? Pēc likuma burta gan-

drīz varētu pieņemt, ka viņi zaudē šīs tiesības uz visiem laikiem. Bet tas

būtu neloģiski, ja ņemam vērā, ka par pašiem smagākajiem noziegumiem

papildu soda veidā draud politisko tiesību zaudēšana uz 10 gadiem no
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soda izciešanas. Tāpēc pareizāki būtu pieņemt, ka ari par atraušanos

no kara klausības vai dezertēšanu notiesātie zaudē politiskās tiesības

uz 10 gadiem no soda izciešanas.

4. Jābūt neierobežotam rīcības spējā. Politiskajās

tiesībās tiesību spēja ir cieši — varētu teikt nedalāmi — saistīta ar rīcī-

bas spēju. «Vēlētājs var balsot tikai personīgi," nosaka Saeimas vēlēšanu

likuma 39. pants. Tāpēc pilsoņi, kuriem likumā noteiktā kārtībā ir ierobe-

žota rīcības spēja, līdz ar to zaudē pašas politiskās tiesības. Vēlēšanu

likums paredz trīs grupas tādu personu:

a) Vājprātīgie. Vēlēšanu likuma 2. p. nosaka, ka «vēlēšanu

tiesības nebauda personas, kuras likumā paredzētā kārtībā atzītas par

vājprātīgām". Zem vājprātības te jāsaprot tāds ilgstošs psichisks stā-

voklis (psichiska slimība, idiotisms, pilnīga garīga neattīstība), kas ņem

individam iespēju apzinīgi lietot savas tiesības. Ja tāds pilsoņa psichi-
skais stāvoklis ir likumos noteiktā kārtībā konstatēts, tad ir pilnīgi loģiski,

ka viņš zaudē rīcības spēju visā plašumā; tikai privāto tiesību laukā

tādam pilsonim paliek tiesību spēja, un rīkoties viņa vietā var viņa aiz-

bildņi; turpretim politisko tiesību laukā, kur, kā jau atzīmēts, tiesību

spēja ir nedalāmi saistīta ar rīcības spēju, pilsonis līdz ar rīcības spēju

zaudē ari pašas tiesības.

b) «...tāpat visas citas personas, kuras, atrodas

aizbildniecībā". Tā kā te vispār ir runa par pilsoņiem, kas jau sa-

snieguši pilngadību (21 gadu veci), tad atrašanās aizbildniecībā jāsaprot

kā tāda, kas radīta likumā noteiktā kārtībā uz kompetentas iestādes

lēmuma pamata (piem. attiecībā pret izšķērdētājiem, bankrotiem v. t. 1.).

Šīs personas tiek ierobežotas rīcības spējā, un līdz ar to zaudē politiskās

tiesības.

c) Personas, kas stāv zem tiesas vai izmeklēšanas par noziedzīgiem

nodarījumiem, kur tiesas sprieduma sekas var būt politisko tiesību zau-

dēšana uz laiku. Likums nosaka, ka «šīs personas zaudē tikai balss-

tiesības, bet var tikt ievēlētas". Tas nozīmē, ka šīs personas zaudē akti-

vās vēlēšanu tiesības, bet ne pasivās. Pēc vispār atzīta tiesiska prin-

cipa, pilsonis nevar tikt ieskatīts par vainīgu un nevar tikt ierobežots tie-

sībās pirms spēkā nākušā apvainojoša tiesas sprieduma. No šī principa

viedokļa tā tad būtu nepareizi, ka pilsonim, kurš atrodas zem tiesas vai

izmeklēšanas (kāds stāvoklis dažreiz var vilkties pārs gadu), tiek ņemtas

aktivās vēlēšanu tiesības. Paskaidrojumu uz jautājumu, kāpēc tas tomēr

darīts, šķiet, mēs atrodam Saeimas vēlēšanu likuma parauga — Satver-

smes Sapulces vēlēšanu likuma attiecīgā- pantā. Tautas Padomes 19. aug.

1919. gadā pieņemtā «Latvijas Satversmes Sapulces vēlēšanu likuma" 3.

pantā atrodam noteikumu: «Vēlēšanu tiesības zaudē tie
...

kas stāv zem
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tiesas un izmeklēšanas par 1. un 2. punktos paredzētiem noziegumiem, ja

viņi atrodās apcietinājumā; šīs personas zaudē tikai aktivās, bet ne pasi-
vās vēlēšanu tiesības". Pēc šī likuma tā tad par zināmiem noziedzīgiem

nodarījumiem apvainotie (zem tiesas un izmeklēšanas stāvošie) zaudēja

aktivās vēlēšanu tiesības tikai tad, ja kā drošības līdzeklis pret viņiem

bij pielietots arests („ja viņi atrodas apcietinājumā"); turpretim tie zem

tiesas un izmeklēšanas stāvošie, pret kuriem bij pielietoti citādi drošības

līdzekli (piem. drošības naudas deponēšana), vēlēšanu tiesībās ierobežoti

netika. Šis neloģiskais noteikums, pēc kura pilnīgi vienādā stāvoklī atro-

došās personas tika šķirotas tādējādi, ka viena dala tika ierobežota tie-

sībās, otra ne, šķiet, bij diktēts no praktiska motiva: nav pielaižams, ka

apcietinājumā atrodošies pilsoņi sargu pavadībā tiktu novesti pie vēlē-

šanu urnām. Šis pats motivs, jādomā, diktēijs ari Saeimas vēlēšanu

likumā jau minēto noteikumu, tikai ar to starpību, ka te visas zem tiesas

vai izmeklēšanas atrodošās personas nostādītas vienādā stāvoklī. Tāds

jautājuma atrisinājums katrā ziņā atzīstams par pareizāku, nekā tas, kuru

atrodam Satversmes Sapulces vēlēšanu likumā.

Visos trijos minētajos gadījumos vēlēšanu tiesības tiek zaudētas uz

laiku, kurā attiecīgo pilsoņu rīcības spēja ir ierobežota; ja pilsonis atve-

seļojas no psichiskās slimības, kad aizbildniecība pār viņu tiek atcelta,
kad izmeklēšana tiek izbeigta vai kad tiesāšana nobeidzas ar attaisno-

jošu spriedumu — pilsonis iegūst visas savas politiskās tiesības atpakaļ.

Pilsoņu kopums ir tautas dabiskais priekšstāvības orgāns, caur

kuru darbojas tieši tauta pati; tāpēc pilsoņu kopumam, kā valsts varas

orgānam, nekāda kreacijas akta nav vajadzīgs. Atsevišķie pilsoņi, kuri

ieiet pilsoņu kopuma sastāvā, katrs par sevi ņemti nav tautas orgāni,

bet tikai tautas dabiskā orgāna sastāvdaļas; tāpēc ari viņiem nekāda

kreacijas akta nav vajadzīgs. Bet gan ir vajadzīgs konstatēt, vai viņi

atbilst augstāk minētiem noteikumiem, lai ietilptu pilsoņu kopumā.

Daudzās valstīs šī konstatēšana notiek tādējādi, ka pirms vēlēšanām pa

vēlēšanu iecirkņiem tiek sastādīti vēlētāju saraksti, kuri noder kā iecirkņa

vēlētāju leģitimācija. Līdz ar to vēlētāji tiek piestiprināti pie vēlēšanu

iecirkņiem, jo nodot balsis var tikai tie pilsoņi, kuri ievesti vēlētāju sa-

rakstā, un tikai tanī iecirknī, kura sarakstā viņi ievesti. Šī komplicētā

procedūra, kura prasa daudz darba un izdevumu, kura paredz vēlētāju

sarakstu revidēšanas un pārsūdzības kārtību v. t. 1., mūsu vēlēšanu likumā

ir pilnīgi atmesta un tai vietā pieņemta daudz vienkāršāka pilsoņa tiesību

konstatēšanas kārtība, proti, leģitimējot sevi pie balss nodošanas ar

likumīgo personas apliecības dokumentu. Saeimas vēlēšanu likuma 34.

pants nosaka: «Vēlēšanu telpās pie ieejas vēlēšanu komisija pārliecinās,

vai ieradušies pilsoņi ir vēlētāji;" un 37. p.: „Pēc balss nodošanas vēlē-
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sanu komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks atzīmē uz vēlētāja pases,

ka šīs pases īpašnieks vēlēšanās ir piedalījies. Karavīriem izdotās per-

sonas apliecības pie vēlēšanām noder pases vietā." Līdz ar to atkrīt

darbs un izdevumi pie vēlētāju sarakstu sastādīšanas, un pilsonis nav

piestiprināts pie kāda noteikta vēlēšanu iecirkņa: vēlēšanu (vai tautas

nobalsošanas) dienā viņš var ierasties pie kaut kuras urnas valstī, leģi-

timēt sevi ar personas apliecības dokumentu un nodot savu balsi. Šis

apsveicamais jaunievedums (vēlētāju sarakstu atmešana) ir jau Latvijā

izmēģināts praktikā un pierādījies par ļoti ērtu un savu uzdevumu pilnīgi

pietiekoši izpildošu; tāpēc jādomā, ka ari citas valstis drīzumā sekos

Latvijas paraugam.

Ne tik daudz uz pilsoņu kopuma sastāvu, kā uz viņa raksturu attie-

cas noteikumi, kuri regulē vēlēšanu tiesību vienlīdzības prin-

cip u. Demokrātiskās valstīs visi pilsoņi ir vienlīdzīgi politiskajās tiesī-

bās; katrs var nodot vēlēšanās vai tautas nobalsošanā tikai vienu balsi,

un ar šo balsi darīt tādu pašu iespaidu uz vēlēšanu vai tautas nobalso-

šanas iznākumu, kā kurš katrs cits pilsonis. Saeimas vēlēšanu likuma

40. pants nosaka: «Vēlēšanās neviens nedrīkst nodot vairāk kā vienu

balsi." Tas pats attiecināms ari uz tautas nobalsošanām. 19. gadusim-

tenī (un vēl 20. gadusimteņa pirmajā desmitā) vairākās vēlēšanu sistē-

mās bij atrodama vienlīdzības principa pilnīga noliegšana (pluralais

votums, klašu sistēma, kūriju sistēma). Tagad vienlīdzības princips ir

atzīts visās demokrātiskās valstīs, bet praktikā nāk priekšā diezgan lieia

nevienlīdzība tur, kur pastāv mažoritārās vēlēšanas ar individuālām kan-

didatūrām un sīkiem vēlēšanu iecirkņiem, kuros tiek ievēlēti pa vienam

deputātam no katra iecirkņa. Nevienlīdzība starp iecirkņiem, sevišķi

starp lauku un lielo pilsētu iecirkņiem, mēdz būt diezgan liela, caur ko

mazāko iecirkņu v ēlētāji dabū iespēju darīt lielāku iespaidu uz vēlēšanu

iznākumu, nekā lielāko iecirkņu vēlētāji. Latvijā ari šinī ziņā ir darīts

viss iespējamais, lai sasniegtu vēlētāju vienlīdzību; te nav sīku vēlēšanu

iecirkņu, bet saskaņā ar proporcionalitātes principu — lieli vēlēšanu

apgabali, tikai pieci visā Latvijā: Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zem-

gale. No šiem apgabaliem ievēlamo deputātu skaits nav noteikts likumā,

bet tas tiek noteikts priekš katrām vēlēšanām, saskaņā ar Saeiams vēlē-

šanu likuma 17. p.: «Katrā vēlēšanu apgabalā ievēlāmo deputātu skaitu

nosaka Centrālā vēlēšanu komiteja proporcionāli apgabala balsstioigo

iedzīvotāju skaitam, kurš konstatējams pēdējā tautas skaitīšanā, kuras

izdarāmas ik piecus gadus."
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B. Pilsoņu kopuma funkcijas.

Latvijā un dažās citās modernajās demokrātijās pilsoņu kopumam

pieder trīs funkcijas: konstitutivā (satversmes f.), leģislativā un kreativā.

No šīm funkcijām vecākā un izplatītākā ir kreativā funkcija, kura dažās

republikās (piem. Francijā) ari tagad vēl ir vienīgā pilsoņu kopuma funk-

cija. Tomēr ari pilsoņu kopuma konstitutivā un leģislativā funkcijas

nebūt nav tikai demokrātiskās attīstības pēdējā posma auglis, bet pazīsta-

mas dažās demokrātiskās republikās jau no 18. gadusimteņa beigām

un 19. g. s. sākuma (piem. Z. A. Savienotajās Valstīs, Šveicē, ari Fran-

cijā lielās revolūcijas laikmetā) un stipri izplatītas jaunajās republikās

(Latvijā, Igaunijā, Vācijā un Vācijas zemēs v. c).
f. Kreativā funkcija. Šī funkcija var izpausties divējādi:

a) positivi, kādu valsts varas orgānu radot un b) negativi, kādu valsts

varas orgānu atceļot, atsaucot v. t. I. Latvijā pilsoņu kopuma kreativā

funkcija positivi izpaužas Saeimas ievēlēšanā, un negativi — Saeimas

atsaukšanā vai Valsts Prezidenta atlaišanā no amata. Saeimas vē-

lēšanas kārtēji notiek ik pa trim gadiem, oktobra, mēneša pirmajā

svētdienā un sestdienā pirms tās. Tomēr vēlēšanas var notikt ari citā

laikā, proti, ja Saeima ar tautas nobalsošanu ir atlaista pirms viņas piln-

varu notecēšanas; tādā gadījumā jaunas vēlēšanas notiek ne vēlāk kā

divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas; bet nākošās kārtējās vēlēšanas

notiek atkal parastajā laikā, oktobra mēnesī pēc diviem gadiem.

Vēlēšanas tiek vadītas no vēlēšanu komisijām. Augstākais vadošais

orgāns ir Centrālā vēlēšanu komisija, «kura sastādās no sešiem Saeimas

ievēlētiem locekļiem, Valsts Prezidenta pilnvarotas personas un Senāta

kopsēdē ievēlēta senatora". Centrālā 1 vēlēšanu komisija ir pastāvīgs

orgāns un tiek pārvēlēta ik pēc trim gadiem, ne vēlāk kā divas nedēļas

pēc jaunievēlētās Saeimas pirmās sēdes. Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu

likuma 7. p. «Centrālā vēlēšanu komisija vada vēlēšanas visā valstī, iz-

dod vajadzīgos rīkojumus un instrukcijas un rūpējas par to, kā nodi-

binās šinī likumā paredzētās vietējās vēlēšanu iestādes un kā tās izpilda

savus uzdevumus." Un nevien vietējām vēlēšanu komisijām, bet ari

«visām administratīvām un pašvaldības iestādēm jāizpilda Centrālās

vēlēšanu komisijas rīkojumi un instrukcijas". īstenībā šie rīkojumi un

instrukcijas var attiekties tikai uz vēlēšanu technisko pusi, bet ne uz

vēlēšanu tiesību principielo pusi. Ja rastos kādas neskaidrības likuma

noteikumos par vēlēšanu tiesību būtību, tad kā likuma iztulkotāja un at-

tiecīgo rīkojumu devēja varētu uzstāties nevis Centrālā vēlēšanu komi-

sija, bet Saeima vai Senāta kopsapulce.

Katrā apgabalā ir apgabala vēlēšanu komisija, sastāvoša iz pieciem

locekļiem (pa vienam priekšstāvim no apriņķa pilsētas, apriņķa valdes
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un apgabala tiesas, un divi priekšstāvji no Centrālās vēlēšana komisijas;

tikai Rīgas apgabalā Rīgas pilsētas valde ievēl 3 komisijas locekļus,

Rīgas apgabala tiesa un Centrālā vēlēšanu komisija sūta pa vienam

priekšstāvim). Techniski katra pašvaldības vienība (pilsēta, pagasts,

miests) ir vēlēšanu iecirknis, pie kam lielākās pilsētas un pagasti tiek

sadalīti vēlēšanu apakšiecirkņos; katrā iecirknī vai apakšiecirknī vēlēša-

nas vada vietējā komisija, kura sastāv no pagasta padomes vai pilsētas

domes ievēlētiem 3—5 locekļiem (iz vēlētājiem). Bez tam, apgabalu,

iecirkņu un apakšiecirkņu vēlēšanu komisiju sēdēs var piedalīties (bez

lemjošām balsstiesībām) pa vienam pilnvarotam priekšstāvim no katras

organizācijas vai vietējās grupas, kura iesnieguse attiecīgā vēlēšanu ap-

gabalā savu kandidātu sarakstu. Vietējās vēlēšanu komisijas ir padotas

Centrālajai vēlēšanu komisijai; bet savukārt ari vietējās vēlēšanu komi-

siijas var izdot rīkojumus saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas rīko-

jumiem un instrukcijām, un šie rīkojumi ir jāpilda visām attiecīgām admi-

nistratīvām un pašvaldības iestādēm. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka

vēlēšanu dienas un kandidātu sarakstu iesniegšanas laiku; kandidātu

sarakstiem jābūt parakstītiem vismaz no 100 vēlētājiem, un tos iesniedz

attiecīgai apgabala vēlēšanu komisijai. „Par kandidātu var uzstādīt

katru Latvijas pilsoni, ja ari tas nedzīvotu vēlēšanu apgabaiā, kurā tas

uzstādīts par kandidātu, ja viņš apmierina pārējās vēlēšanu likuma pra-

sības" (Saeimas vēlēšanu likuma 21. p.).

Pašas vēlēšanas notiek tieši un aizklāti balsojot. Tieša

balsošana, t. i. balsu nodošana tieši par uzstādītiem deputātu kandidātiem,

pieņemta gandrīz visās modernajās valstīs, tā kā netieša balsošana ieska-

tāma par izņēmumu. Netiešas balsošanas gadījumā teorētiski būtu jā-

saka, ka pilsoņu kopums, realizēdams savu kreativo funkciju, nerada vis

parlamentu, bet kādu balsotāju sapulci, kura savukārt izpilda kreativu

funkciju, radot parlamentu. Tādējādi starp pilsoņu kopumu un parla-

mentu nostājas vēl viens ar kreativu funkciju apbalvots valsts varas

orgāns — balsotāju sapulce, un līdz ar to tiek pārrauts tiešais sakars

starp pilsoņu kopumu un tautas priekšstāvību. Tamdēļ tiešas balsoša-

nas princips, kurš šos tiešos sakarus starp pilsoņu kopumu un tautas

priekšstāvību nodibina, tiek aizstāvēts kā demokrātisks princips

un pie mums ir atzīts par pietiekoši svarīgu, lai viņu

atzīmētu pašā Satversmes likumā starp vēlēšanu tiesību

pamatprincipiem (L. R. Satversme, 6. p.). Turpat atzīmēts ari aizklātas

balsošanas princips, kā tāds, kurš dod pilsonim iespēju nodot savu balsi

pilnīgi brīvi, pēc savas iekšējās pārliecības, nelaujoties iespaidoties no

ārienes. Aizklāta balsošana notiek tādējādi, ka vēlēšanu telpās katrs

vēlētājs dabū apzīmogotu kuvēru, kurā viņš, slēgtā istabā iegājis, ieliek
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vienu kandidātu sarakstu, pēc kam aizlīmēto kuvēru nodod vēlēšanu

komisijas priekšsēdētājam vai viņa vietniekam, kuram vēlētāja klātbūtnē

kuvērs jāiemet aizzieģelētā kastē. Lai aizklātības princips tiktu izvests

līdz galam, „par nederīgām uzskatāmas vēlētāju parakstītas zīmes, vai

ari zīmes ar citām pazīšanas iezīmēm, vai ieliktas kuvēros kopā ar kādu

pazīšanas zīmi..." (Saeimas vēlēšanu likuma 47. pants.)

Nodotās balsis tiek saskaitītas un deputātu vietas starp kandidātu

sarakstiem sadalītas pēc proporcionalitātes principa, kurš ari atzīts par

pietiekoši svarīgu, lai viņu atzīmētu Satversmes likumā. Ari šis princips

ir viens no modernajās demokrātijās arvienu vairāk atzītiem un izplatī-

tiem principiem, jo, pēc vispārīgā atzinuma, proporcionālajās vēlēšanās

radītā tautas priekšstāvība pareizāki atspoguļotu tautas gribu, nekā mažori-

tārajās vēlēšanās radītā tautas priekšstāvība. Līdz ar to varētu teikt,

ka proporcionalitātes princips ir nevien demokrātisks princips, bet ari

svarīgs organizācijas princips, kura pieņemšanu prasa valsts kulturelā

attīstība. — Proporcionālās vēlēšanās vēlētājs nodod balsi par veselu

kandidātu sarakstu. Pie negrozāmiem sarakstiem balsu saskaitīšana ir

vieglāka, bet grozāmie saraksti dod vēlētājam lielāku brīvību kandidātu

izvēlē. Tāpēc mūsu vēlēšanu likumā pieņemti grozāmie saraksti tādē-

jādi, ka vēlētājs nododamajā kandidātu sarakstā var izstrīpot nevēlamos

kandidātus un «izstrīpoto vietā vai tukšos nodalījumos var ierakstīt citu

kandidātu vārdus, kuri atrodas kādā citā tā paša vēlēšanu apgabala kan-

didātu sarakstā". (Pārgrozījumi likumā par Saeimas vēlēšanām, 35. p.

pārgroz.).
K. Dišlers.

(Turpmāk vel.)
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Par noziedzības socialiem cēloņiem Latvijā

VI.

Kara sekas.

A. Sieviešu noziegumi.

Pēc kara novērojams sieviešu noziegumu skaita pieaugums visās

zemēs. Francijas tieslietministrijas pārskats par kara gadiem saka par

to, ka 87

) «sieviešu noziedzība, kura priekš kara sastādīja 12% no visu

noziegumu skaita, kara gados stipri pieaugusi un aizsniedza jau 1916. g.

veselus 30%. Pieaugšana konstatējama attiecībā uz visām noziegumu

kategorijām". Šī parādība skaidri izpaužas ari mūsu statistikā. Dažus

norādījumus, kuri mums nepieciešami mieralaiku apstākļu salīdzināšanai

ar pēckara, mēs atrodam kapitālajā G. Mavr'a darbā. Tur teikts, 88

) ka

starp smagos noziegumos apvainotiem bij. Baltijā — vīrieši sastādījuši

86%, sievietes — 14%, t. i., vieni un otri atradušies attiecībā kā 6*51. Tā

ka mums priekškara datos jāietilpina ari Latgale, tad pievedam no tā pat

darba ari attiecīgos datus par Krieviju vispār, kur vīriešu noziegumi sa-

stādījuši 91%, sieviešu —9% no noziegumu kopskaita. Attiecība, tā tad,

kā 10,, : 1.

Minētā darbā nav tiešu datu par dzimumu nozīmi pie citu (ne smagu)

noziegumu un pārkāpumu pastrādāšanas bij. Baltijas guberņās.

Varam, tomēr, pieņemt, ka par citiem noziegumu veidiem sakāms tas

pats: uz to norāda Skandināvijas statistikas dati, pēc kuriem sodīto starpā

uz 100 vīriešiem nāca sieviešu: par smagiem noziegumiem — ap 13, no-

ziegumiem — ap 6, pārkāpumiem — ap 5.
89

) Pievestie skaitli dod tuvi-

nēju ainu par priekškara apstākļiem.

Par vēlāko gaitu franču pētnieks izsakās, apskatot noziegumus

Francijā pasaules kara laikā,
90

) ka līdz ar ārkārtēju nepilngadīgo izdarīto

noziegumu skaita pieaugumu, atzīmējama sieviešu-noziedznieču skaita

pieaugšana gluži nenormālā progresijā. „Šis pieaugums spēji kļuva ma-

s7) Leon Boullanger. L'administration dc la justice criminelle dc 1914 ā 1919.

(Žurnālā „Revue pēnitentiaire et dc droit pēnal", 1921. g., Nr. I—3, p. 103.
88) G. von Mayr. Statistik und Gesellschaftslehre, 111. Band: Moralstatistik.

739. lpp. Tubingen, 1917.

*9) G. Mayr. Statistik und Gesellschaft, 111, 744.

B0) Lēon Boullanger. L'administration dc la justice etc, 99.
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nams 1915. g. Starp noziegumiem, par kuriem visbiežāk sauktas pie

atbildības sievietes, pirmo vietu ieņem sava bērna nogalināšana un augļa

nodzīšana, kādu noziegumu kategorijās konstatēts pieaugums par vese-

liem 100%, salīdzinot ar priekškara gadu vidējo skaitli." 91) Pie tam, kā

rāda darbā pievestā tabele, pirmajos gados priekš kara stāvoklis nav

nebūt labojies; lūk izvilkums no tabeles:
92

)

1913 1918 1919

Bērna nogalināšana
.....

92 129 125

Augļa nodzīšana 89 125 104

Bet — atgriezīsimies pie Latvijas. Jaunākās statistikas dati telt

rāda, ka sieviešu noziedzība pēckara gados ievērojami pārsniedz skaitļus,

kurus pievedām augstāk no mieralaiku kriminalstatistikas. Tā, no mier-

tiesu notiesātām personām bij:

Vīriešu Sieviešu Kopā

1920.
93

)
....

1381 686 2.067

1921.
94

) .... 2116 952 3068

1922. 95) .... 1574 519 2093

Kopā
. . .

5071 2157 7228

Tabele rāda, ka karalaika iespaids gan samazinās ikgadus, bet lēni;

miertiesās tiesāto sieviešu skaits procentos no visu tiesāto kopskaita bijis:

1920. g. — 32, 5%

1921. g. — 30,5%

1922. g. — 24%

Augšējo slēdzienu apstiprina ari apgabaltiesās notiesāto statistika

Latvijā 1920.—1922. g.g.:

Gadi Vīriešu Sieviešu Kopā Sieviešu °/o

1920.
96

)
. . .

503 214 717 30%

1921.
97

) . . .
1389 510 1899 27%

1922.
98

) . . ...
2248 561 2809 20%

Kopā
. . .

4140 Ī285 5425 ~24%

Lielākā daļā no noziegumu kategorijām ir nodibinājušās jau daudz-

maz normālas skaitliskas attiecības starp vīriešu un sieviešu dzimumu

91) Ibidem, 99. I.
92) Ibidem, 102 1.

93) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1920., 63. I.

94)
„ „

'
„

1921., 69. 1.

95) „ „ „
1922., 39. 1.

96) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1920., 65. 1.

97) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1922., 40. 1.

98) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1921., 72. 1.

525



noziedzniekiem; par pilnīgi normālu attiecību Ketlē skaita 5:1.") Tur-

pinoties sieviešu noziedzības samazināšanai tādā pat tempā, tuvākos gados

jau kara iespaids būs maz manāms. Vienā noziegumu kategorijā tomēr

šī apsikšanas tendence nav saskatāma; un tā būtu tā pati, ko izcel ari

Francijas Tieslietu ministrijas pārskati:
100

) augļa nodzīšana un ārlaulībā

dzimušu bērnu nogalināšana. Par tiem notiesātu:

1920. g.
101

) .... 6,

1921. g.
102

) .... 16,

1922. g.
103

)
....

18.

Karš, tā tad, neapšaubāmi, šai ziņā stāvokli pasliktinājis; ja oficiālie

statistikas dati nedod vēl pietiekoša pamata vispārēju slēdzienu taisīšanai,

tad, katrā ziņā, ari ikdienas presē sastopamie norādījumi der par gaišu

pierādījumu. Mūsu zeme šai ziņā — ceļā uz to stāvokli, kādā atrodas

Itālija, kur minētā parādība tik loti izplatījusies, ka, spriežot pēc Mat-

teoti
104) darbā pievestiem datiem — „pirmo vietu sieviešu deliktu starpā

ieņem ārlaulības bērnu nogalināšana un augļa nodzīšana".

Karš sieviešu noziedzības procentu ievērojami paaugstinājis; bet,

izņemot abortu, viņš nav ienesis lielu pārmaiņu to noziegumu veidu sada-

lījumā, kurus pastrādā sieviete. Tāpat kā priekš kara Vakareiropā, 105)
ari Latvijā sieviešu izdarīto noziegumu starpā ieņem pirmo vietu sīkas

zādzības. Miertiesās notiesāto sieviešu starpā sodītu par zādzībām:

Gadi SievieSu nozie- No tiem Zādzību °/o no

gurnu skaits zādzību noz. skaita

1920. g.
106

)
....

686 552 81%

1921. g.
107)

....
952 710 75%

1922. g.
108)

....
519 332 65%,

Kopā
. .

2157 1594 74%

Ašafenburgs 109

) izskaidro lielo zādzību procentu sieviešu noziegumu

starpā ar to, ka zādzības (un piesavināšanās) — nodarījumi, kurus pie viņas

") Queteley. Sociale Physik, 11, 296. 1.

io°) La revue pēnitentiaire et dc droit pēnal, XLV, 99. 1922. g. Nr. I—3.

lūl) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1920. g., 65. un 68. I.

10!!) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1921. g., 72—73. 1.

103) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1922. g., 44—45. L
1M) Matteoti, G. La Recidiva, saggio di revisione critica con dati statistici, 1910,

Milano. 198. un sek. lapp.
105) G. Mayr. Statistik und Gesellschaftslehre. 111, 754. un sek. lapp.
106) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1920. g., 63. 1.

107) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1921. g., 69. 1.

108) Latvijas statistiskā gadagrāmata, 1922. g., 42. 1.

1M) Aschaffenburg. Das Verbrechen und seine Bekāmpfung. Heidelberg, 1906.

135. un sek. 1.
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dabas un dzīves veida tai visvieglāk esot izdarīt: priekš ielaušanās, laupī-

šanas tai nepietiekoši izveicības un „dūšas" etc.

Bet pievestā tabelīte raksturīga vēl vienā ziņā, ka ievērojams sie-

viešu noziedzību pieaugums izskaidrojams visupirms ar zādzību skaita

ļoti ievērojamu palielināšanos kara gados. Domājams, ka tas atrodas

cēloniskā sakarībā ar kādu Mavr'a darbā
110) izteiktu domu: protiet, ka

noziegumu skaits pie strādājošām sievietēm ir 4—5 reizes

augstāks, kā pie nestrādājošām. Viens no cēloņiem tad varētu būt ari

tas, ka karagados sieviešu darbaspēks tika pielietots daudz plašākos

apmēros, nekā mieralaikos. Ar saimnieciskās dzīves ieiešanu normālākā

gultnē rūpniecībā nodarbināto sieviešu sakits netikai nepieaug līdzi vīrie-

šu-strādnieku daudzumam, bet noteikti krītās, 11X) un no algotā darba

atbrīvota sieviete pastrādā ari mazāk noziegumu; augstāk pievestā

tabele rāda, ka taisni sīkas zādzības bijis tas pārkāpumu veids, pie kura

ķērusies sieviete tanī laikā, kad tai pašai bijis jācīnās par eksistenci.

B. Par pilngadīgiem noziedzniekiem

pēc kara Francijas tieslietministrijas pārskats teic, ka „t>ērnu un jaunat-

nes noziegumu pieaugums ir noticis tikpat spēji, kā citās no kara cietu-

šajās zemēs. Stāvoklis palicis šai ziņā tik nopietns, ka viņš dod iemeslu

nopietnām bažām." 112)

Palūkosim, ko teic šajā nozarē Latvijas kriminalstatistika. Latvijas

tiesās notiesāto starpā bij nepilngadīgu:

Līdz 16 g.
Gadi Tiesas Virstiesas °/o Miertiesas °/o Kopā °o

1920. 113)
....

20 1,8 484 23,4 504 16,,,,

1921. 114)
....

74 2,8
421 21,4 1084 19,,

1922.
115)

....
84 2,9 253 12,! 337 6,8

17—20 g.

1920/")
....

192 17,8 336 16,2 528 16,8

1921.
114)

....
427 16,5 657 21* 1084 19,x

1922.
115)

....

512 18,a 422 20,2 934 19

Par normālu procentu nepilngadīgiem
116

) līdz 21 g. Francijas

statistika uzskata 17%. Mūsu statistika ir par trūcīgu, lai varētu taisīt

"") G. Mavr. Statistik und Gesellschaftslehre, 111, 757.

11') Sal. «Latvijas Sociālie likumi un darba statistika", I, 18*—19.*: Latvijā

1.1.1922—LVII. 1922. privātos uzņēmumos nodarbināto vīriešu skaits cēlies no 13.717

uz 16.016, sieviešu tanī pašā laikā krities — no 6.462 uz 6.203. Visstraujākā krišanās —

Jelgavā: gandrīz par veselu trešdaļu.

m) La revue pēnitentiaire et dc droit pēnal,, XLV, 99.

113) Latv. statist, gadagr., 1920. g., 69. 1.

114) Latv. statist, gadagr., 1921., 82. 1.

us) Latv. statist, gadagr., 1922., 46. 1. (pēdējā gadā —
bez karatiesām).

116) G. Mayr. Statistik und Gesellschaftslehre, 111, 780.
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kādus vispārējus slēdzienus; uzkrīt tomēr tas, ka vecumā līdz 16 g.

noziegumu skaits 1922. g. ir pamazinājies vairāk kā trīskārtīgi; ārzemju

statistika dod pamatu gaidīt vēl tālāku krišanos šai vecuma kategorijā

ar normālu apstākļu iestāšanos:
117) nedzirdēti augstais mazgadīgo noziedz-

nieku procents 1921. g. — veseli 19% no notiesātiem jaunāki par 16 *g.!

— - tiešas kara sekas: tie ir bērni, kuru rakstura veidošanās gadi sakrita

ar bēglugaitām. Bet — nekrīt otras nepilngadīgo sodīto grupas skaitli-

skie apmēri (17—20 g.): 1) tur pārsvars par mieralaika procentu nav tik

ārkārtīgs, kā pirmajā gadījumā un 2) tos iespaido daži ģimenes dzīves

apstākli, kuru sīkāks apskats sastopams dažādos kriminalstatistikas dar-

bos.
118

) Par pirmo kategoriju kāda rakstniece izsakās, ka 119) no

nepilngadīgiem noziedzniekiem vecāki bijuši noziedznieki, 2/i 0 vecāki

bijuši übagi, blandoni vai publiskas sievietes un 'īo — ārlaulība dzimuši un

tādi, kuri pamesti no vecākiem, auguši uz ielas jeb pavadījuši bērnību

zem sveša pajumta." Taisni tā kategorija, kuru Halperina min kā pēdējo,

ar savu nesamērīgo palielināšanos kara un revolūcijas gados ir spēlējusi

izšķirošo lomu pie augstā mazgadīgo noziedznieku skaita radīšanas

1920.—1921. gados.

C. Klaidoņa dzīve un übagošana.

Šī
— ari viena no parādībām, kuras pēckara apmēros stipri pie-

augušas, neskatoties uz pakāpenisko sociālās apgādes izbūvi Latvijā.

Cēloņus, kuri vienotru noved pie šā dzīves veida, attiecībā uz Angliju

norāda Šippels savā darbā; 120

) pie viņa uzrādītiem nāktu vēl klāt tikai,

kā mūsu dienu faktors, — demobilizācija, kā armijas, tā rūpniecības; pie

mums — tikai pirmās. Jo —kā citādi izskaidrot, ka, piem., Francijā, 121

)

par klaidoņa dzīvi sodīto bij 1913. g. — 10.989, kara gados šis skaitlis no-

slīdēja līdz 3193, lai 1919. g. atkal spēji paceltos līdz 4839. Acīmredzot,

tos kontingentus, kuri bij pieraduši pie tāda dzīves veida, kara gados

uzsūca armija, bet pēc demobilizācijas, mazākais, dala no tiem, atkal pie-

griezās vecajam dzīves veidam. Tas — tomēr tikai viens no iemesliem,

pie kam jāteic, ka šinī deliktu kategorijā taisni sociālie apstākli ir tie, kuri

nespēlē izšķirošo lomu: mazākais, tiem nav tās nozīmes, kādu parasti

piešķir. Uz Anglijas statistisko datu pamata Morisons 122) nācis pie slē-

dziena, ka par klaidonību sodītie sastādot 7% no visa sodīto kopskaita,

bet no šiem 7% — pieci nebūt nav tieša trūkuma izsaukti un tikai 2%'

saistāmi ar spiedošu trūkumu.

117) Ibidem, 780.

"8) Bessler. Die Kriminalitat etc., 160. Mayr, 111, § 93.
ll9) EjieHa n, rajibnepHH-rHHs6ypr. Tloji 3iiaMeHeM npaša. C6opHHK cTaren,

BepjiHH, 1923. 101. Ipp.
1S0) Max Schippel. Das moderne Elend. Stuttgart, 1888. 85—90. lapp.
m ) La revue pēnitentiaire etc:

, XLV, 104.

***) "VVilliam D. Morrison. Crime and its Causes. London, 1891.; p. 119.
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Apmēram tādu pat sodīto procentu uzrāda ari Latvija: tā, 1922. g.

no 2093 miertiesās notiesātām personām — par klaidoņa dzīvi un üba-

gošanu bij sodītas 117,
123) t. i., apm. 5, 5%. Un, ka te sociālo apstākļu loma

nav vienīgi izšķirošā, to skaidri pierāda tas, ka ar normālu saimnieciskās

dzīves apstākļu atjaunošanos šis pārkāpumu veids netikai neizrāda ten-

denci uz apsīkšanu, bet drīzāk gan otrādi. Par klaidoņa dzīvi un übago-

šanu miertiesās notiesāto skaits bija: 124)

1920. 15, no tiem Rīgā — 13.

1921. g. — 30, no tiem Rīgā — 25.

1922. g. — 117, no tiem Rīgā — 103.

Tas nebūt nenozīmē, ka šī parādība būtu novērojama tikai Rīgā: ja

no notiesātiem vairāk par 30% nāk uz Rīgu, tad tur pa daļai iemesls

meklējams dažādajā uzskatā uz übagu un klaidoni lielpilsētā un uz lau-

kiem. Tomēr — fakts paliek fakts: 1922. g., kad miertiesās notiesāto

personu skaits sašļucis par veselu trešdaļu, salīdzinot ar iepriekšējo

gadu (no 3068 uz 2093), 125) par klaidoņa dzīvi sodīto skaits audzis četr-

kārtīgi! Bez tam — sakot ar 1922. g. par šo pārkāpumu sastopamas at-

zīmes ari apgabaltiesu un tiesu palātas pārskatos: tur 1922. g. notiesātas

par klaidoņa dzīvi un übagošanu 10 personas. Pretēji tam, ko apgalvo

Hobsons, 12e

) rūpniecības atzelšana Latvijā vedusi pie apgādājamo nabagu

skaita sašlukšanas no 3,5 % uz 2% no visa iedzīvotāju skaita:
127

) daudzi,

kas karagados bij spiesti, kā pie glābšanas riņķa, ķerties pie sociālās

apgādes, to vairs nedara; tādi sastāda veselus P/2% no Latvijas iedzīvo-

tajiem. Ja tanīs pat divos gados notiesāto klaidoņu skaits pavairojies B-

kārtīgi, tad vienīgais izskaidrojums — ka šīs personas nav vēlējušās iz-

lietot noorganizēto sociālās apgādes aparātu. Tādā kārtā viņi nav pie-

skaitāmi pie tiem übagiem, kuru nodarbošanos ar savu arodu Biudings

attaisno tādēļ, ka viņiem übagošana
12s) — vienīgais dzīvības uzturēšanas

līdzeklis. Pie tādiem būtu pieskaitāmi vienīgi tie par 30 gadiem vecāki

übagi, kuri šo pārkāpumu izdara pirmo reizi: tikai te pārkāpuma cēloni

„var meklēt ne morāliskā samaitātībā, bet ārējos apstākļos". 129) Citi —

karalaiku produkts; tos jālabo, neapmierinoties ar vienkāršu 274. un 276.

sodulikumu pantu piemērošanu. J. Griķis.

123) Latv. statist, gadagr., 1922. g., 42. 1.

12i) Latv. statist, gadagr.: 1920. g. — 63. lapp., 1921. g. — 69,, 1922. g. — 42. lapp.

m) Ibidem, 40. I.

186) Jltk. Fo6coh, Llpo6jieM&i 6e>iHOCTH a 6e3pa6oTnm>i. CIIB., 1900, 20. Ipp.
127) „Vald. Vēstnesis", 1923. g. 17. XI.

ILH ) Sal. Rotering. Der Bettel als antisoziale Erscheinung, iekš „Archiv fiir

Rechts- und VVirtschaftsphilosophie", X 8., H. 1. Berlin, 1916. — 73. lapp.

**•) Sal. Buerschapper. Der Besserungsgedanke im kūnftigen Strafvollzug, iekš

«Zeitschrift f. d. ges. S*trafrechtswissenschaft", XLIV, 443. Berlin, 1923.
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Valdības tiesība izdot noteikumus ar likuma spēku

(Sistematiski-teoretisks pārskats)

V.

Noteikumu ar likuma spēku izdošanas kārtība.

Šo jautājumu varam sadalīt divās dalās: 1) kam pieder noteikumu izdo-

šanas tiesība? 2) kādā formā noteikumus izdod?

1. Noteikumu izdošanas subjekts. Administrativās funk-

cijas orgāni, kas vistuvāk stāv valsts dzīves pulsam, var ātrāki uztvert

nepieciešamās vajadzības. Tāpēc saprotams, ka valsts augstākā vara,

izteikdama savu gribu konstitūcijā, noteikumu ar likuma spēku izdošanas

tiesību parasti piešķir augstākajam administrativajam orgānam. Monar-

chijā par augstāko administrativās varas orgānu skaitās monarchs, kāpēc

tur noteikumu izdošanas tiesība pieder monarcham. Republiku satver-

smes likumu nosacījumi nav vienādi; vieni izpildu funkciju piešķir prezi-

dentam (Ziemeļu Amerikas Savienotās Valstīs, Francijā, Vācijā un c);
otri — ministru kabinetam (Šveicē, Austrijā, Igaunijā, Prūsijā un c. vācu

valstīs), kur atsevišķa republikas prezidenta amata nav; trešie — ari

ministru kabinetam (L. R. S. 58. p.), lai gan pastāv Valsts Prezidenta

amats. Tajās republikās, kur prezidents skaitās par administrativās

funkcijas galvu, nav paredzēts ārkārtējās likumdošanas veids, kāpēc

mums nav piemēra, kur prezidents būtu noteikumu ar likuma spēku izdo-

šanas subjekts. Pārējās republikās nav cita orgāna, kā ministru kabinets,

kuram piešķirta noteikumu izdošanas tiesība.

Līdzšinējā konstitucionālā teorija noteikumu izdošanas tiesību

atzina vienīgi monarcham, kas esot suverenitātes nesējs valstī un kam

piederot likumdošana kā vienā tā otrā gadījumā; tikai kārtējā likumdo-

šanā viņš esot saistīts ar tautas pārstāvības piekrišanu, kas neesot vaja-

dzīga noteikumu ar likuma spēku izdošanas gadījumos.
as

) Republikās

tāds pamatojums pavisam nav pieņemams. Man šķiet, ka vienīgais at-

taisnojums var būt sekošais: administrativās funkcijas nesējs, valdība,

ir tautas pilnvarotais valsts varas orgāns līdzīgi parlamentam; attiecībā

pret augstāko valsts varas nesēju (tautu) parlaments un valdība ir vienlī-

M) Sal. Hansel. Die Notverordnung, 18. lpp.
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dzīgi; viņu funkcijas ir norobežotas, bet izņēmuma gadījumos valdībai

atjauts iejaukties likumdošanas funkcijā, jo viņa stāv valsts dzīves centrā.

Konstitūciju vairākums piešķir valdībai šo tiesību, neuzliekot par

pienākumu sazināties vai dabūt piekrišanu no citiem valsts orgāniem;

piem. Dānijā, Bulgārijā, Japānā, Oldenburgā, Anhaltā, Virtembergā,

Hessenā, Tiringā un Latvijā.

lerobežojumi šajā ziņā bija sastopami jau diezgan sen atpakaļ, pat

valdības noteikumu attīstības sākumā. Romiiešu-vācu impērijā, kur bija

pazīstami leges provisoriae, pie pēdējo izdošanas ķeizaram vajadzējis

kūrfirstu piekrišanas. 38) Kūrfirsti, kā ķeizara vasaļi, piedalījās likum-

došanas iestādē, kāpēc viņu piekrišanu varam uzskatīt zināmā mērā par

likumdošanas iestādes daļas resp. komisijas piekrišanu.

XIII. gadusimtenī Anglijā, kad karalis izlietoja noteikumu izdošanas

tiesību, redzam citu orgānu piedalīšanos šajā karaļa darbībā. 1610. gadā

karalis Jēkabs I. uz parlamenta pieprasījumu ir piekritis, ka viņš savu

tiesību izdot noteikumus sesiju starplaikā, izlietos tikai apjautājoties pie

karalistes tiesnešiem un piedaloties karaļa slepenai padomei. 37) Šeit li-

kumdošanas iestādes komisijas (daļas) vietā nāk cits orgāns — tiesneši,

kas kārtējā likumdošanā nepiedalās, bet tikai ārkārtējā likumdošanā

karalim jāprasa no tiesnešiem padoms. Kas attiecas uz slepenās padomes

piedalīšanos, tad tajā laikā šī padome bija izpildu funkcijas orgāns, kur

karalis apspriedās administrācijas jautājumos.

Braunšveigas 1832. g. konstitūcijas § 120. nosaka, ka hercogs no-

teikumus ar likuma spēku var izdot tikai tad, ja tam piekrīt landtāga izvē-

lēta komisija. Tā kā ne Anglijas, ne Francijas parlamenta vēsturē tamlī-

dzīgas likumdošanas lestādes komisijas nav sastopamas, tad ļoti iespē-

jams, ka Braunšveigas satversmes likumdevējs būtu patapinājis hercoga

tiesības ierobežojumu no romiešu-vācu impērijas valsts tiesībām.

Apspriežot Latvijas Tautas Padomē 1919. g. 16. jūlijā „likumprojektu

par ministru kabineta tiesību izdot pagaidu rīkojumus", izteiktas domas,

ka šīs tiesības izlietojot, valdībai jārīkojas saziņā ar Tautas Padomes

starpfrakciju biroju un prezidiju vai ari tikai starpfrakciju biroju. Šādam

priekšlikumam nepiekrita Padomes vairākums un likumprojektu pieņēma

komisijas redakcijā, kas neparedz šajā ziņā ierobežojumus. 38)

Tādu ierobežojumu sastopam dažās spēkā esošās konstitūcijās.

Prūsijas 1920. g. konstitūcijas 55. p. paredz, ka valsts ministrija var izdot

noteikumus ar likuma spēku, ja 26. pantā paredzētā pastāvīgā komisija

*6) Sk. Ho.ib;ie. Oiepmi etc, 56. lpp.
37) Sal. Oo"mee KqHcx. npaßO, 151. lpp.
M) Sal. Latvijas Tautas Padome 1., 122.—125. lpp.
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piekrīt. Minētā komisija darbojās sesiju starplaikā un laikā, kad iepriek-

šējā landtāga legislaturas periods ir beidzies vai landtāgs ir atlaists un

jaunievēlētais landtgs nav vēl sapulcējies. Saksijas 1920. g. konstitūcijas

40. p. atrodams līdzīgs ierobežojums mīkstinātā veidā:
„... ja iespējams,

pirms tam (izdošanas) jāuzklausa starpkomisijas domas."

2. Noteikumu izdošanas forma. Nosacījums, ka ministru kabi-

nets vai monarehs uz ministru kabineta priekšlikumu izdod noteikumus

ar likuma spēku, nozīmē, ka šādi noteikumi pirms izdošanas jāapspriež

ministru kabinetā.

Monarchiskās valstīs katram monarcha aktam jābūt līdzparakstītam

no attiecīgā ministra. Tā kā noteikumu izdošana ir loti svarīga funk-

cija, tad agrāk dažu konstitūciju attiecīgie panti prasīja visu ministru

kontrasignaciju. 30) Līdzīgu slēdzienu varam taisīt no Bulgārijas kon-

stitūcijas 47. p.i kas nosaka, ka noteikumus var izdot ar ministru padomes

kopēju atbildību. Parlamentārās valstīs tādam nosacījumam gan vairs

nav tik lielas nozīmes, kā konstitucionali-dualistiskās valstīs, jo pirmā

veida valstīs visi ministri ir solidāri savā starpā, nes kopēju atbildību

visos svarīgos valsts politikas jautājumos. Tāpēc pēckara konstitūcijās,

izņemot Oldenburgas, 40

) nesastopam tiešu norādījumu, ka visiem mini-

striem jāparaksta izdodamie noteikumi un ari parasti tos izdod ar ministru

prezidenta un attiecīgā ministra parakstiem.

Nolde, rakstīdams par Krievijas valsts tiesībām, piezīmē, ka notei-

kumus izdodot, jāatsaucas uz konstitūcijas 87. pantu.
41

) Lai gan nevienā

konstitūcijā nav sastopama tamlīdzīga prasība, tomēr šāda atzīme jāatzīst

par vajadzīgu. Ministru kabinets (resp. monarehs) ar ministru prezi-

denta un attiecīgā ministra parakstiem izdod ne tikai noteikumus ar

likuma spēku, bet ari rīkojumus. Ja nebūs atzīmes, ka noteikums izdots

satversmes likuma attiecīgā panta kārtībā, tad katrā atsevišķā gadījumā

būs grūti konstatēt — vai konkrētais akts ir noteikums vai rīkojums.

Katram likumam un tā tad ari noteikumam ar likuma spēku nav

saistošas nozīmes, iekams tas nav publicēts noteiktā kārtībā. Tamdēļ

nepieciešama noteikumu publicēšana oficiālā orgānā, kurā publicē liku-

mus. Lai gan izsludināšana liekas pati par sevi saprotama, bez kuras

īstenībā noteikuma nemaz nav, tomēr Tiringas 1921. g. konstitūcijas'§ 33.

tieši aizrāda, ka noteikumi jāizsludina likumu krājumā.

39) Sk. Austrijas 1867. g. konst. likuma § 14. Oldenburgas 1852. g. konst. 137. p.,

Saksijas 1831. g. konst. § 88.

40) 1919. g. konst. § 37. prasa noteikumu izdošanai visu ministru parakstus.

Jādomā, ka šis nosacījums ieviesies no 1852. g. konstitūcijas.
41) etc, 55. lpp.
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VI.

Noteikumu juridiskais spēks. Noteikumus ar likuma

spēku izdod valdība. Tā tad formāli tie ir administratīvie, bet ne likum-

došanas akti, jo pēc satversmes valdībai nepieder likumdošanas tiesības.

Ja konstitūcija nosaka, ka zināmos apstākļos izdotiem valdības noteiku-

miem ir likuma spēks, tad tas vēl nenozīmē, ka šie akti eo ipso būtu

jau likumi. Ja šādus noteikumus atzītu par likumiem, tad viņu darbībai

būtu jāatzīst tādas pat sekas, kā likumu darbībai, t. i. noteikumi atceltu

ar viņiem nesaskanošās normas. Es ar nolūku pastrīpoju vārdu „atceltu",

jo viņu literatūrā lieto ne pilnīgi pareizā nozīmē. Atcelt kādu likumu resp.

juridisko normu — nozīmē atņemt viņam tiesisko spēku uz visiem laikiem;

tāds likums vairs nepastāv un neiegūst spēku, nelūkojoties uz atcēluša

likuma pastāvēšanu vai spēka zaudēšanu. Valdības noteikumu darbībai

nav tādu seku. Ja noteikums zaudē spēku, tad stājas atkal spēkā līdz

noteikuma izdošanai pastāvējušās normas, nonākam pie status quo ante.
42)

Redzams, ka noteikumi ar likuma spēku nevis atcel, bet tikai aptura

(suspendē) tiem pretimrunājošās normas, kas, kā tādas, vēl pastāv, bet

viņu darbība apturēta pa to laiku, kamēr būs spēkā izdotie valdības notei-

kumi. No sacītā var redzēt lielo starpību likuma un noteikuma starpa.

Saprotams, kamēr šādi noteikumi pastav, tie katram pavalstniekam jā-

ievēro un jāpilda līdzīgi citiem likumiem. levērojot teikto, liekas, pre-

cizāki un pareizāki būtu runāt nevis par noteikumiem ar likuma spēku,

bet gan likumam līdzīgu spēku, kā izsakās ari Hanzels. 43)

No izteiciena, ka noteikumiem ir likuma resp. likumam līdzīgs spēks,

var taisīt trīs secinājumus: 1) ar šādu noteikumu, konstitūcijas nosprau-

stās robežās, var apturēt katra likuma darbību, 2) noteikumus var atcelt

ar likumu un 3) noteikumus nevar atcelt, nedz apturēt viņu darbību ar

administratīvo rīkojumu.

Pastāvošo konstitūciju terminoloģijā apskatāmā jautājumā nere-

dzam vienādības. Izteicienu „noteikumi resp. rīkojumi ar likuma spēku"

lieto Bulgārijas, Japānas, Anhaltas, Prūsijas, Latvijas un Dienvidslāvijas

konstitūcija. Dažu citu valstu (Oldenburgas, Virtembergas un Hessenas)

konstitūcijās nav tieša norādījuma uz noteikumu spēku, bet attiecīgos

pantos iet runa par valdības tiesību „izdot rīkojumus, kam citādi vajadzīga

likuma forma", vai „pēc savas būtības vajadzīga landtāga piekrišana"

(Saksijas 1920. g. konst. 40. p.>. Dānijas konstitūcijā valdības noteikumus

nosauc par pagaidu (forelo'bige) likumiem; Tiringas 1921. g. konst. —

vajadzības likumiem (Notgesetze).

42) Sal. JIa3apeBCKHH. Jlckuhh etc, 185. lpp. un Ho;ib;;e. Oieptai etc, 70. lpp.

43) Die Notverordnung, 26. lpp.

533



VII.

Noteikumu spēka zaudēšana jāapskata sakarā ar parla-

menta darbību attiecībā uz noteikumiem ar likuma spēku. Valdības iejauk-

šanās likumdošanas laukā iedomājama tikai ārkārtīgos apstākļos un ja

kārtējais likumdošanas orgāns nedarbojās. Tāpēc parlamentam, atjau-

nojot darbību, jāķeras pie attiecīgā jautājuma nokārtošanas, kas iespē-

jams tikai tādā gadījumā, ja valdība viņam par to ziņo, resp. iesniedz

starpsesiju laikā izdotos noteikumus. Visās pastāvošās konstitūcijās atro-

dam nosacījumu, ka valdībai jāiesniedz izdotie noteikumi likumdošanas

iestādei.

Lai gan saturs apmēram ir vienāds, tomēr noteiktības ziņā varam

konstatēt dažādības. Dažu konstitūciju attiecīgie panti nosaka, ka notei-

kumi jāiesniedz „tuvākam parlamentam", 44

) „pirmam pēc tam iesauktam

parlamentam", 4ā

), vai „parlamentam viņa tuvākā sapulcēšanās laikā". 46)

Visi pievestie nosacījumi ir diezgan nenoteikti: jāiesniedz parlamenta

sesijas pirmajā dienā, nedēlā, mēnesī, vai pat sesijas pēdējā dienā? Citas

konstitūcijas ir drusciņ noteiktākas un prasa, ka „parlamentam sanākot

tūliņ jāliek priekšā".
4T

) Ari te vārdiņa „tūliņ" interpretēšana darīs grūtī-

bas; dažam tas nozīmēs sesijas — pirmajā dienā, citam — vēlāk. Prak-

tikā, ņemot vērā parlamentāro kārtību, tas sevišķas grūtības neradīs.

Skaidri noteikts tomēr paliek, ka noteikumi jāiesniedz pirmā parlamenta

sesijā pēc noteikumu izdošanas, vienalga kārtējā vai ārkārtējā, un ari

neskatoties uz sesijas ilgumu.

Latvijas Republikas Satversmes 81. p. precizi nosaka, ka šādi no-

teikumi jāiesniedz Saeimai vēlākais trīs dienas pēc Saeimas nākošās

sesijas atklāšanas. Valdībai ar noteikto laiku katrā ziņā jārēķinājās.

Teorijā minēto termiņu uzlūko par tempus continuum (a momento ad mo-

mentum), kuru nekādos apstākļos un nekāda vara nevar pagarināt. Tā

tad, no vienas puses, L. R. S. nosacījumi ir stingrāki, nekā pārējo tagad

spēkā esošo satversmju nosacījumi. No otras — zināmos gadījumos,

mūsu konstitūcijas precizi noteiktais termiņš ir labvēlīgāks valdības

rīcībai. Tas būs tādos gadījumos, kad Saeimas sesija nevilksies trīs die-

nas (kas gan praktikā nāk priekšā tikai ārkārtējā sesijā). Teorija atzīst,

ka valdībai ir tiesība iesniegt izdotos noteikumus sekojošā sesijā. Bet

tagad paceļas jautājums par termiņu: vai iepriekšējā sesijā tecējušo

laiku skaitīt par iznīcinātu, vai tikai par pārtrauktu resp. vai valdība var

**) Sk. Dānijas konst. § 25.

4r') Sk. Bulgārijas konst. 47. p.

4e) Sk. Japānas konst. §8. Oldenburgas 1919. g. konst. § 37., Anhaltas 1919. g.

konst. § 44., Saksijas 1920. g. konst. 40. p., Prūsijas 1920. g. konst. 55. p.

47) Sk. Virtembergas 1919. g. konst. § 46., Hessenas 1919. g. konst. § 9., Tiringas

1921. g. konst. § 33.
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izlietot 3 dienu termiņu, vai ari 3 dienas — iepriekšējā sesijā notecējušais

laiks? Austriešu juristi (Spigels un Colgers) atzina (sakarā ar 1867. g.

konst. likuma § 14.) laika tecējumu par pārtrauktu un aizstāvēja uzskatu,

ka valdība var izlietot tikai atlikušo laiku. Spigeļa un Colgera domām pie-

vienojās ari Nolde.
48

)

Kad noteikumus ar likuma spēku valdība iesniegusi likumdošanas

iestādei, tad par pēdējās pirmo uzdevumu teorētiķi atzīst sekošo: jākon-

statē, vai pie noteikumu izdošanas ievēroti attiecīgie konstitūcijas nosacī-

jumi. Šo likumdošanas iestādes darbību Hanzels nosauc par kritiski-

juridisko. 40

) Hanzels visus satversmes nosacījumus aplūkojamā jau-

tājumā šķiro: formālos un materielos. Attiecīgi pārgrozot un papildinot

Hanzela koncepciju, mēs varam pie formālās dabas nosacījumiem, kuru

ievērošana jākonstatē parlamentam, pieskaitot sekošo: 1) noteikumus

izdevis konstitūcijā paredzētais valsts orgāns (monarehs vai ministru kabi-

nets), 2) monarehijās līdzparakstīti no atiecīgā ministra resp. visiem

ministru kabineta locekļiem, 3) attiecīgi publicēti un 4) izdoti starpsesiju

laikā.

Pie materielās dabas nosacījumiem jāpieskaita visi pārējie: 1) ievē-

roti konstitūcijā paredzētie ierobežojumi pēc satura un, 2) bijuši neat-

liekama vajadzība.

Ja pie noteikumu izdošanas ievēroti visi uzskaitītie nosacījumi, tad

šādi noteikumi ir likumīgi un likumdošanas iestādei jāķeras pie viņu

tāļākas iztirzāšanas. Turpretim, ja kāds nosacījums pārkāpts, tad attiecī-

gais noteikums ir nelikumīgi izdots un tā tad juridiski neeksistējošs jau no

izdošanas laika. Ar tādiem noteikumiem likumdošanas iestādei nav jāno-

darbojās un viņa paziņo valdībai savu lēmumu par zināma noteikuma

neesamību.

Latvijas konstitucionālā praksē ir nācis priekšā vienreiz tamlīdzīgs

gadījums. 1920. g. 1. novembrī (kad Satversmes Sapulce nedarbojās)

ministru kabinetā pieņemti divi rīkojumi: a) par sīku parādu sumu dzē-

šanu un b) par valsts statistiskās pārvaldes korespondentu pasta sūtīju-

miem, kas publicēti „Valdības Vēstnesī" Nr. 272., 1920. g. 27. novembrī

(kad Satversmes Sapulce jau sanākusi). Šoreiz nav ievērots 1919. g. 16.

jūlija likuma nosacījums, ka noteikumus valdība izdod tikai likumdošanas

iestādes starpsesiju laikā, kamdēļ Satversmes Sapulce pieņēmusi lēmumu:

«Noklausījusies prezidija ziņojumu par 1. novembrī pieņemtiem un 27.

nowembrī publicētiem kabineta rīkojumiem, Satversmes Sapulce nolemj:

nosūtīt minētos rīkojumus atpakaļ kabinetam, kā pretēji 1919. g. 16.

48) Sal. etc, 76. lpp.

*9) Sk Die Notverordnung, 43. lpp.
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jūlija likumam izdotus". r>o) Valsts kancleja 1920. g. 20. decembri attiecīgi

publicējusi, ka augšminētie rīkojumi nav spēkā.

Likumdošanas iestādes kritiski-juridiskā darbība patiesībā ir vērsta

uz noteikumu likumību, tā tad negatīvas atbildes gadījumā nav runas

par valdības izdoto noteikumu spēka zaudēšanu, bet gan neesamību, jo

juridiski šādi noteikumi nemaz nav pastāvējuši.

Pēc šām piezīmēm piegriezīsim vērību jautājumam par likumīgi
izdotu noteikumu spēka zaudēšanu. Noteikumu spēka zaudē-

šanā var izšķirt vairākus veidus.

1. Ja valdība izdotos noteikumus nav iesniegusi likumdo-

šanas iestādei konstitūcijā paredzētā laikā, tad tie zaudē spēku. Tamlī-

dzīgu tiešu norādījumu no pastāvošām konstitūcijām atrodam tikai Latvi-

jas Republikas Satversmes 81. pantā. Citu valstu satversmes likumi

tādu nosacījumu nesatura, bet par līdzīgām neiesniegšanas sekām varam

spriest no pārējiem nosacījumiem. Šādos gadījumos noteikumi zaudē

spēku uz izdevēja vēlēšanos, jo no valdības atkarājas noteikumu iesnieg-

šana likumdošanas iestādei.

2. lesniegtie noteikumi zaudē spēku no likumdošanas iestādes no -

raidīšanas laika. Kur likumdošanas iestāde sastāv no divām palā-

tām, tur valdības noteikumi zaudē spēku no vienas vai otras palātas

noraidīšanas laika. Noteikumi ar likuma spēku nav likumi, kāpēc viņus

iesniedz parlamentam, lai tos apspriestu un pēc tam izdotu likuma veidā.

Bet ja parlaments tos atraida, tad, saprotams, tie zaudē spēku.

Krievijas 1906. g. konstitūcijas 87. p. un Latvijas 1919. g. 16. jūlija

likums prasīja, lai valdība parlamentam iesniegtu «attiecīgus likumu pro-

jektus". Nevienā no pastāvošām konstitūcijām vairs tādu nosacījumu ne-

atrodam; attiecīgie satversmju panti runā par pašu noteikumu iesnieg-

šanu. Patiesībā ari Krievijā un Latvijā (līdz 1922. g. 7. novembrim) val-

dības iesniegto likumprojektu un izdotajiem noteikumiem atbilstošo likumu

projektu starpā pastāvēja zināma atšķirība. Parlamenta darbībai, ko

Hanzels nosauc par kritiski-juridisko, bija vieta tikai pie likumprojektiem,

kurus iesniedza valdība sakarā ar izdotiem noteikumiem. Turpmākā parla-

menta darbībā gan nav atšķirības ari tagad, kā vienā, tā otrā gadījumā

tie ir likumprojekti. Tomēr parlamenta lēmuma sekas likumprojektu no-

raidīšanas gadījumā ir dažādas. Ja noraida parasto likumprojektu, tad

vienkārši — šis projekts nav kļuvis par likumu. Turpretim, ja noraida

iesniegtos noteikumus resp. noteikumiem atbilstošo likumprojektu, tad

līdz ar to zināmie noteikumi skaitās par spēku zaudējušiem.

80) Sal. Satversmes Sapulces 11. sesijas 1920. g. 15. decembra 9. sēdes steno-

gramas.
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Pēc Noldes domām nepieciešams tiešs lēmums par attiecīgā likum-

projekta resp. noteikumu noraidīšanu, bet nepietiek tikai ar vienkāršu

pāreju uz nākošo dienas kārtības punktu. 51)

Japānas, Oldenburgas, Hessenas, Saksijas, Prūsijas un Tiringas

konstitūcijas nosaka, — ja parlaments nepiekrīt izdotiem noteikumiem,

tad valdībai jāpublicē to atcelšana. Nav skaidrs, no kura laika noteikumi

skaitās par spēku zaudējušiem: no parlamenta noraidīšanas, izsludināša-

nas dienas, vai ari konstitūcijas noteiktā laikā pēc publicēšanas? Tas

atkarāsies no katras valsts prakses.

Anhaltas 1919. g. konst. 44. p., liekas, saskan ar teorijas aizstāvētām

domām, ka noteikumi zaudē spēku ar atraidīšanu parlamentā.

Virtembergas un Latvijas satversmes likumi šajā ziņā nesatura ne-

kādus tiešus norādījumus.

3. Ja tuvākā parlamenta sesijā izsniegtos noteikumus neskata

vai nespēj skatīt cauri, tad viņi zaudē spēku. Šis noteikumu

spēka zaudēšanas veids tagad pazīstams tikai divās valstīs — Dānijā un

Bulgārijā (1879. g. konst. 47. p.). Dānijas 1849. g. konst. § 25. tamlīdzīgu

nosacījumu nesaturēja, bet beidzamā laikā minētais pants ir attiecīgi

papildināts.
r>2 )

Krievu teorētiķu starpā nevaldīja vienprātība par to, vai noteikumi,

kurus Dome nepaspēja resp. neskatīja cauri pirmajā sesijā pēc izdošanas,

ir jāiesniedz no jauna nākošā sesijā, vai nē? Lazarevskis bija tajās do-

mās, ka jāiesniedz;
53

) Nolde, turpretim, ka nav no jauna jāiesniedz.
54

)

4. Noteikumi zaudē spēku ne tikai ar noraidīšanu, bet ari ar pi e -

ņemšanu likumdošanas iestādē, jo to vietā stājas likums

un noteikumiem vairs nav spēka. Kā jau aizrādīts, lai gan valdības notei-

kumiem piešķirts likuma spēks, tomēr vii.iv darbībai nav tādu seku, kādas

piemīt likuma darbībai. Lai noteikums kļūtu par likumu, t. i. atceltu, bet

ne tikai apturētu viņam pretimrunājošās normas, tad tam jāiziet visas

likumdošanas stadijas.

Neskatoties uz līdzīga uzskata aizstāvēšanu ari vācu teorijā,

vācu, speciāli Prūsijas, pirmskara prakse dažos gadījumos turējās pie ci-

tāda viedokļa. Ja valdības iesniegtos noteikumus parlaments pieņem

negrozītus, tajā pašā redakcijā, tad izsludina tikai likumdošanas iestādes

rezolūciju, bet pašu likuma tekstu vairs nesludina. Tādu parlamenta dar-

"") Sk. OiepKu etc, 80. lpp.
52) Sk. Henrika Hanzena rakstu grāmatā „Jahrbuch des offentlichen Rechts",

1922., XI.

6S) Sal. JleKiiim etc, 183. lpp.

S4) Sal. Oiepun etc, 76. lpp.

'"') Sk. Hansel. Die Notverordnung, 52. lpp.
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bību nosauca par quasi-legislatorisku. 56

) Turpretim, ja likumdošanas

iestāde groza noteikumu saturu, tad tas nozīmējot valdības noteikumu

atraidīšanu un jauna likumprojekta uzstādīšanu, kam jau esot vajadzīga

karaļa piekrišana resp. izsludināšana likumdošanas kārtībā.

Liekas, vācu uzskats par kautkādu quasi-legislatorisku parlamenta

darbību nāk no XIX. gadusimteņa sākuma valststiesībnieku liberālās

skolas. Benžamens Konstans rakstīja, ka valdības noteikumi esot provi-

zoriski likumi, kam vajadzīga parlamenta «sankcija", 57

) t. i. tautas pār-

stāvībai itkā piederot veto tiesība attiecībā pret karaļa izdotiem notei-

kumiem.

Līdzīgas domas valdījušas ari krievu aprindās Krievijas konstitucio-

nālisma sākumā. Pret šo uzskatu raksta Kovaļevskis :
58

) „Pie tam iz-

rādās, ka Krievijā pastāv divējāda veida likumi: tādi, attiecībā pret ku-

riem monarcham pieder veto tiesība, un tāda veida likumi, attiecībā pret

kuriem veto tiesība pieder Domei. Varu apgalvot, ka konstitucionālo tie-

sību vēsturē nav neviena fakta, kas runātu par to, ka kādreiz būtu pastā-

vējusi tāda likumdošanas kārtība, pēc kuras veto (jeb tiesība aizkavēt

lēmumus) pārietu uz tautas pārstāvjiem."

Republikās, kur likumdošanas tiesības visumā pieder tautas pārstā-

vībai (resp. tautai) tamlīdzīgas domas nevar pacelties, jo ministru kabi-

netam nav nodota veto tiesība un tāpēc nekrīt svarā, vai parlaments val-

dības noteikumus pieņem grozītā vai negrozītā veidā, abas reizes tas būs

likumdošanas akts, kas izsludināms attiecīgā kārtībā.

Dienvidslāvijas konstitūcijas 94. p. nosaka, ka valdības izdotos rīko-

jumus parlaments var atcelt ar rezolūciju. Kā parlaments ar šādiem

rīkojumiem iepazīsies, vai viņus valdība iesniegs likumdošanas iestādei?

Par to nav nekādu norādījumu.

VIII.

Beidzot jāapskata jautājums: vai tiesu iestādēm pieder tiesība pār-

liecināties par noteikumu ar likuma spēku likumību resp. satversmību?

Teorijā un praksē nonākuši pie vienādām domām, ka rīkojums kā liku-

mam padots akts, nedrīkst pēdējam runāt pretim. Tiesu iestādēm, ja

viņas konstatē likuma un rīkojuma nesaskaņu, jāpiemēro likums, bet ne

rīkojums. Tiesas, lai gan nevar atcelt nelikumīgu rīkojumu (Francijā,

Beļģijā), atteicas no tāda rīkojuma piemērošanas.
59

) Izņēmums šajā

ziņā ir tagadējā Austrija.

56) Sal. ib., 49.—50. lpp.
ST) Sk. J. Hatschek. Der Ursprung der Notverordnung, Wien, 1899., 23. lpp.
SK) Sk. 06m.ee kohct. npaßO, 151, lpp.
59) Sal. Koßaj.eßCKiiH. 06niee kohct. npaßO, 335.—337. lpp.
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Likuma satversmības konstatēšana līdz šim Eiropas valstīs netika

atzīta par tiesu iestāžu kompetencē ietilpstošu uzdevumu. Šajā jautājumā

par vienīgi kompetento atzīst likumdošanas iestādi, to pašu orgānu,' kas

likumus izdod. Ziemeļu Amerikas Savienotās Valstīs un dažās citās

Amerikas valstīs, kur satversmes likumi darināti pēc Savienoto Valstu

konstitūcijas parauga, augstākai valsts tiesai piešķirtas tiesības raudzīties

uz likumu saskaņu ar satversmi un savos lēmumos nepiemērot tādus

likumus, kas runā pretim satversmes likumam.

Tikai pašā pēdējā laikā eiropiešu tradicionelais uzskats ir dabūjis

zināmu triecienu. Saskaņā ar 1920. g. konstitūciju Austrijā pastāv se-

višķa satversmes tiesa (Verfassungsgerichtshoi), kuras vienīgā uzde-

vumā ietilpst nekonstitucionalu likumu un pretlikumīgu rīkojumu atcel-

šana. Pārējās tiesas var tikai iesniegt ierosinājumu satversmes tiesai, ja

pēc viņu domām rīkojums ir pretrunā ar attiecīgo likumu. Likumus

satversmes tiesa atceļ uz savienības vai atsevišķas valsts valdības iero-

sinājumu. Uz savu iniciativi tiesa darbojās tikai tad, ja rīkojums vai

likums aizskar kādu satversmes tiesas lēmumu.
60

) Kautko līdzīgu atro-

dam Čechoslovakijas 1920. g. likumā par satversmes ievešanu, kas nodi-

bina ari satversmes tiesu, kuras kompetencē ietilpst nekonstitucionalu

likumu atcelšana, bet parastās tiesas raugās uz rīkojuma likumību. 61)

Kas attiecas uz tām valstīm, kur valdībai piešķirtas tiesības izdot

noteikumus ar likuma spēku, tad redzams, ka, no vienas puses, valdības

noteikumiem ir likuma spēks un tā tad tie itkā identiski ar likumiem; no

otras puses, šādus noteikumus izdod valdība, likumam padota iestāde.

Es domāju, ka jautājuma izšķiršana stāv ciešā sakarā ar sekošo. Kā

redzējām, valdības noteikumu izdošana ir padota sevišķiem nosacīju-

miem, ierobežojumiem, kādus konstitūcija likumam neuzliek. Eiropā

likumu par nelikumīgu (nekonstitucionalu) nevar atzīt; izņemot Austriju

un Čechoslovakiju; reiz likums izsludināts noteiktā kārtībā, tas eo ipso

skaitās likumīgs. Citādi ir ar noteikumiem; zināmos gadījumos valdības

noteikumus, kad tie izdoti pretēji konstitūcijas nosacījumiem, var atzīt

par neesošiem jau no paša izdošanas momenta, t. i. tādi noteikumi juri-

diski nekad nav bijuši noteikumi ar likuma spēku. Jau augšā aizrādīts,

ka valdības rjoteikumus var atzīt par juridiski neeksistējošiem likumdoša-

nas iestāde. Ja nu mēs pieņemtu, ka tiesu iestādes nedrīkst kontrolēt

noteikumu satversmību, tad viegli iedomāties gadījumu, kad tiesa piemē-

ros noteikumus, kas nekad tādi nav bijuši. Lai novērstu nevēlamās

60) Sal. L. Adamovich. Die Priifung der Gesetze und Verordnungen durch den

osterreichischen Verfassungsgerichtshof (1924.), un Kelsena rakstu grāmatā „Jahr-

buch des offentlichen Rechts", 1922. XI.

61) Sal. Čechoslovakijas konst. § 102. un Weyr'a rakstu grāmatā „Jahrbuch

des offentlichen Rechts ,
1922. XI.
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sekas, ievērojot tiesas spriedumu autoritāti un nosacījumu, ka tiesas pie-

mēro pastāvošos likumus,
62) man liekas, nonākam tikai pie viena slē-

dziena: tiesai ir tiesība raudzīties uz valdības izdoto noteikumu satver-

smību, pārbaudot, vai ievēroti visi satversmē paredzētie nosacījumi un

ierobežojumi. Ja tiesa konstatē noteikumu nesaskaņu ar satversmes

nosacījumiem, tad viņa tādus noteikumus nepiemēro. Lietderības jautā-

juma izšķiršana tiesai nepiekrīt; šajā ziņā valdošā teorijā nav domu star-

pības. Tiesas darbība attiecas tikai uz juridiskas dabas jautājumiem.

Lietderīgums vai nelietderīgums piekrīt politiskai kontrolei un par to

valdība nes politisku atbildību likumdošanas iestādes priekšā.

Tiesu iestāžu kontroli par valdības noteikumu satversmību resp.

likumību atzīst Goos un Hanzens, 63) kā ari Siotto-Pintors. Siotto-

Pintors pieved vairākus Itālijas tiesu spriedumus, kuros ir runa

par valdības dekrētiem, kas izdoti uz 1915. g. 21. marta likuma, pamata,

pēc kura valdībai pieder tiesība izdot noteikumus ar likuma spēku kara

apstākļos radušos vajadzību nokārtošanai. Es atļaušos šeit citēt pāris

raksturīgākos no minētiem spriedumiem. Kara un jūras virstiesa 1917. g.

16. martā nolēmusi, ka uz pilnvaras likuma pamatotie dekrēti nav izdoti

izlietojot likumdošanas varas neaprobežotu delegāciju un tāpēc, tos pie-

lietojot, tiesnešiem katrā gadījumā jāpārliecinājas — vai delegācijas ro-

bežas ir ievērotas. Dženovas apelācijas tiesas 1919. g. 13. jūnija sprie-

dums ievērojams vēl ar to, ka tajā atrodam pazīstamo uzskatu par sa-

tversmes likumu (pilnvaras likuma) pārākumu par parastiem likumiem.

«Tiesnesim jāraugās, ka augstākais likums taptu ievērots. Ties-

nesis gan nevar lemt — vai valdība uzticēto varu izlietojusi lie-

tišķi, lietderīgi un t. t. (šeit — bet ari tikai šeit — valda vienīgi politiskā

kontrole); viņam jāizšķir, vai valdības spertie soli atbilst delegācijas

likumā paredzētiem mērķiem; pretējā gadījumā viņš nedrīkst atzīt šos

solus, nedrīkst piemērot kā likumu. Ja ir nenoliedzami, ka agrākos

laikos valdība viņai izņēmuma veidā pārnesto likumdošanas varu ir izlie-

tojusi ļoti plaši, tad tomēr no tā nevar secināt turpmāku pārkāpumu at-

taisnošanu." 84

)

Speciālās pilnvaras gadījumā tiesu iestāžu kompetencei piekrīt kon-

statēt valdības noteikumu saskaņu ar likumīgo pilnvaru, kuras robežas

valdībai nav atļauts pārkāp.
P. Mucenieks.

w) Sk. Latvijas Civilproc. lik. 10. p. un Kriminalproc. lik. 12. p.

<i:>) Sal. C. Goos und H. Hansen. Staatsrecht des Konigreichs Dānemark. Tūbin-

gen, 1913. 98. lpp.
M) Sal. Siotto-Pintora rakstu grāmatā „Jahrbuch des offentlichen Rechts", 1922.

XI.
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Likumprojekts par ārlaulības bērniem

1. Par ārlaulības bērniem atzīstami bērni: 1) kuri dzimuši nepre-

cētai sievietei; 2) kuri dzimuši pēc mātes vīra nāves, vai laulības šķirša-

nas vai viņas atzīšanas par neesošu, ja no mātes vīra nāves vai laulības

šķiršanas vai viņas atzīšanas par neesošu līdz bērna dzimšanas dienai

pagājušas vairāk nekā 310 dienas; un 3) kuri dzimuši laulības laikā vai

pirms notecējušas 310 dienas no viņas izbeigšanās, ja tiesa atzinusi, ka

bērns nav dzimis no viņa mātes vīra.

Viet. civ. lik. kop. 163. p., X. sēj. I. d. 132. p., Krievijas civ.

kod. proj. 432. p.

2. Ārlaulības bērnam attiecībā uz savu māti vii viņas radiniekiem

ir likumīgu bērnu tiesības un pienākumi.

Vecāku vara par ārlaulības bērnu pieder viņa mātei.

Ārlaulības bērnu sauc viņa mātes meitas uzvārdā.

Viet. civ. lik. kop. 167., 171., 209., 1872. p.p., X. sēj. I. d. 132
1

.,

132\, 132
12

.

—

14

. p.p., Kr. civ. kod. pr. 435. p., Ungārijas civ. kod.

proj. 213. p., Polijas civ. lik. 485. p., BGB (Vācijas civ. kod.) 1705.,

1706. p.p., Latvijas likuma par civilstāvokļa aktu reģistrāciju 49. p.

3. Ārlaulības bērna tēyam samērā ar saviem mantas līdzekļiem

un bērna mātes sabiedrisko stāvokli jādod bērnam nepieciešamais uzturs,

līdz viņš sasniedz 17 gadu vecumu.

Dodamais uzturs aptver visu to, kas bērnam nepieciešams, starp

citu ari izdevumus viņa audzināšanai un sagatavošanai uz patstāvīgu

darbību.

Viet. civ. lik. kop. 167.—169. p.p., X. sēj. I. d. 132
4

. p., Kr. civ.

kod. pr. 437., 438. p.p., BGB 1408. p., ZGB (Šveices civ. kod.)

319. p., Ungārijas projekta 216. un 218. p.p.

4. Noteicot uztura apmēru, kurš bērnam pienākas no viņa tēva,

jāievēro bērna mātes mantas līdzekļi; mātei jāpiedalās bērna uzturēšanā

samērā ar saviem mantas līdzekļiem.

Ja ārlaulības bērns, sasniegdams 17 gadu vecumu, miesīgu vai

garīgu trūkumu dēļ nespēj pats sevi uzturēt ar savu darbu, tad pienākums

dot viņam uzturu turpinās ari pēc tam, kad bērns minēto vecumu sa-

sniedzis.
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X. sēj. 132\ p., ZGB 319. p., BGB 1708. p., Ungārijas projekta

216. p.

5. Uzturu dod bērna tēvs ar periodiskām izmaksām par trīs mēne-

šiem uz priekšu.

Ja top prasīts uzturs par pagājušu laiku, tad bērna tēvam tas jāatlī-

dzina ne vairāk kā par vienu gadu līdz prasījuma celšanai.

X. sēj. 132\ p., BGB 1710. un 1711. p.p., ZGB 319. p., Ungārijas

projekta 219. p.

6. Uzturs, kurš pienākas ārlaulības bērnam, guļ ari uz mantas,

kuru viņa tēvs atstājis pēc savas nāves. Bet pēdējā radinieki ir brīvi no

jebkādas atbildības šai ziņā, ja viņi tēva mantojumu nav pieņēmuši.

Mantinieki lejupejošā linijā var atsvabināties no šī pienākuma, pie-

šķirot ārlaulības bērnam ceturto dalu no tās mantas, kura tam pienāk-

tos pēc likuma, ja viņš būtu likumīgs bērns.

Viet. civ. lik. kop. 170. p., BGB 1712. p., Ungārijas projekta

222. p.

7. Vienošanās starp ārlaulības bērna tēvu un māti vai viņa aiz-

bildni par uztura došanu nākotnē vai par periodisku izmaksu atvietošanu

ar vienreizīgi izmaksājamu sumu, pielaižama tikai ar bāriņu iestādes

apstiprinājumu.

X. sēj. 132
4

. p., BGB 1714. p., Ungārijas projekta 224. p.

8. Reiz noteiktu ārlaulības bērna uztura apmēru var palielināt vai

pamazināt sakarā ar apstākļu pārgrozīšanos; ja bērns var pats sevi pie-

tiekoši uzturēt ar savu darbu vai ja viņam ir pietiekoši mantas līdzekli,

tēva pienākumu attiecībā uz bērna uzturēšanu var atcelt ari pirms

bērns sasniedzis 17 gadu vecumu; šis noteikums piemērojams ari tad,

kad ārlaulībā dzimusi meita top apprecēta.

X. sēj. 132
8

. p., ZGB 320. p.

9. Ārlaulības bērna tēvam, kurš dod līdzekļus viņa uzturam, ir

tiesība uzraudzīt viņa uzturēšanu un audzināšanu.

Domu starpības šais jautājumos starp tēvu un māti vai bērna aiz-

bildni izšķir attiecīgā bāriņu iestāde.

X. sēj. 132
10

. p.

19. Ārlaulības bērna tēvam uzlikts par pienākumu:

1) atlīdzināt viņa mātei nepieciešamos izdevumus sakarā ar dzem-

dēšanu ;

2) dot bērna mātei nepieciešamo uzturu par to laiku, kamēr tai

grūtniecības dēļ laupīta darba spēja, un katrā ziņā par laiku četras

nedējas pirms un četras nedēļas pēc dzemdēšanas, bet ja bērna kopšana

viņai atņem iespēju nopelnīt sev līdzekļus dzīvei, tad par to laiku ari

tālāku uzturu;
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3) atlīdzina bērna mātei nepieciešamos izdevumus, kuriem par

iemeslu bijusi viņas grūtniecība un dzemdēšana.

Prasījuma tiesības pieder mātei kā tai gadījumā, kad bērns pie-

dzimst nedzīvs, tā ari gadījumā, kad tēvs mirst pirms bērna dzimšanas.

Uz šī panta pamatota sūdzība noilgst divu gadu laikā no bērna

dzimšanas dienas.

X. sēj. 132
8

.,
132

7

. p.p., BGB 1715. p., Austrijas civ. kod. 167. p.,

Ungārijas projekta 223. p., ZGB 309., 317. un 328. p.p.

11. Uz ārlaulības bērna mātes lūgumu tiesa jau pirms bērna dzim-

šanas var piespriest no viņa tēva:

1) uzturu bērnam par pirmiem trim mēnešiem no viņa dzimšanas;

2) sagaidāmo nepieciešamo izdevumu atlīdzību sakarā ar bērna

mātes dzemdēšanu.

Šī panta 1. un 2. pkt. minētie līdzekli iemaksājami tiesas depozitā

un tur glabājami līdz bērna piedzimšanai.

Lai izpildītu šo lūgumu, nav vajadzīgi pierādījumi, ka ārlaulības

bērna un viņa mātes tiesības uz minēto līdzekļu saņemšanu ir apdrau-

dētas.

BGB 1716. p., ZGB 321. p.

12. Par ārlaulības bērna tēvu atzīstams tas, kuram tai laika sprīdī,

kad vajadzēja notikt bērna ieņemšanai, ir bijusi ar viņa māti miesīga

satiksme, izņemot gadījumu, ja no lietas apstākļiem būtu noskaidrots,

ka bērns varējis izcelties no miesīgas satiksmes minētā laikā ar kādu citu

personu.

Viet. civ. lik. kop. 165. p., BGB 1717. p., ZGB 314. p., Ungārijas

projekta 215. p.

13. Pilngadīgam, kurš pavedis nepilngadīgu sievieti uz miesīgiem

sakariem, ja viņai nav pelņas un trūkst līdzekļu, uzlikts par pienā-

kumu dot viņai uzturu, kamēr tas viņai vajadzīgs, samērā ar viņas sa-

biedrisko stāvokli un viņa mantas līdzekļiem. Tiesība uz šādu sūdzību,

noilgst viena gada laikā, skaitot no tās dienas, kad sūdzētāja sasniegusi

pilngadību, un atkrīt, ja nepilngadīgai ir bijuši neatļauti sakari ari ar citām

personām.

Viet. civ. lik. kop. 152. un turpmākie panti, ZGB 318. p.

14. Attiecīgos gadījumos piemērojami ari Nodaļas par laulāto un

radinieku pienākumu sniegt uzturu 12., 14. un 15. panti.

Piezīme. Ar to netop atcelts šīs nodaļas 6. pants.

15. Attiecības starp ārlaulības bērna tēvu un māti apspriežamas

pēc tās zemes likumiem, kuras pavalstniece ir bērna māte.

BGB ievešanas likuma 20. p.
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16. Ārlaulības bērna un vina mātes attiecības ar virja tēvu ap-

spriežamas pēc tās zemes likumiem, kuras pavalstniece ir bijusi māte

bērna dzimšanas laikā.

BGB ievešanas lik. 21. p.

17. Nepilngadīgas sievietes pavedēja pienākumi apspriežami pēc

tās zemes likumiem, kuras pavalstniece bijusi pavestā miesīgā sakara

laikā.

18. 16. un 17. pantos minētās prasījumu tiesības no ārlaulības

bērna tēva vai pavedēja nevar meklēt, ciktāl viņas nesaskan ar prasījumu

tiesībām, kuras piešķirtas ar Latvijas likumiem, vai ari pārsniedz šīs

tiesības.

BGB iev. lik. 30. p.

19. Atcelti Vietējo civillikumu kopojuma 151.—172. panti un 174. p.,

kā ari to pašu likumu ievada XXX. pants, Likumu kopojuma X. sējuma

I. daļas 132.—144. panti, Vidzemes zemnieku likumu 948. un 949. panti

un Kurzemes zemnieku likumu 111. pants, kā ari atcelti vai attiecīgi pār-

grozīti pārējie Latvijas likumu noteikumi, ciktāl tie runā pretī šim

likumam.
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