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īss pārskats par kodifikacijas vēsturi un tās tagadējo

stāvokli Latvijā

Vārdu „kodifikacija" lieto nereti divējādā nozīmē. Vispārējā litera-

tūra ar šo termiņu, — kas atvasināts 'no latiņu vārda ~codex", — parasti

saprot tā valsts varas orgāna darbību, kura uzdevums ir nodibināt atsevi-

šķās tiesiskās nozarēs jaunas juridiskas normas, izdodot attiecīgos liku-

mus vienas vai otras valsts dzīves parādības nokārtošanai.

Šai ziņā mēdz runāt par ~civilkodeksu", ~tirdzniecības kodeksu",

~kriminālkodeksu" un tamlīdzīgiem tiesiska rakstura aktiem, kuri nāk klajā

kā likumdošanas iestādes darbības iznākumi.

Pretēji augšnorādītam jēdzienam par „kodifikaciju" (vai kodificē-

šanu), šī vārda īstā, techniskā nozīmē, kuru viņam, sākot ar 1882. gadu,

piešķīrusi ari Krievijas likumdošanas terminoloģija, pieņemts saukt tās

valsts iestādes darbību, kuras mērķis sakopot un sistematizēt jau pa-

stāvošos likumus, saskaņojot agrāk izdoto noteikumu tekstu ar vēlāku

likumu saturu un apvienojot atsevišķās grāmatās visus likumdošanas aktus,

kuri attiecas uz vienu vai lotru tiesisko nozari. — Kodifikacijas ie-

stādes izdevumi netiek apstiprināti no likumdevēja puses, un kodifi-

kacijas ceļā pārstrādātiem un sakopotiem noteikumiem — kā to vairākkārt

paskaidrojis Krievijas Senāts — piemīt saistošu normu raksturs līdz tam

laikam, kamēr tajos nav izrādījusies kāda kļūda, t. i., attiecīgā panta ne-

saskaņa ar tiem tiesiskiem avotiem, uz kuriem viņš pamatojās vai kuri at-

tiecas uz viņa saturu. Ar 'to kodifikacijas kārtā sastādītais pants ievērojamā

mērā atšķiras no likumdošanas akta, kuram katrā ziņā ir saistoša nozīme

un kura pareizību nevar apstrīdēt (quamvis dura lex sed lex).

Pie Latvijas tieslietu ministrijas pastāvošā kodifikacijas nodaļa nodi-

bināta 1920. gada beigās savā ziņā pēc Krievijas kodifikacijas iestādes pa-

rauga. Tādēļ nebūtu lieki drusku apskatīt pēdējās iestādes vēsturisko

gaitu minētā valstī un īsos vilcienos noskaidrot viņas darbības un uzdevumu

sevišķo raksturu un to tiesisko stāvokli, kuru viņa vienmēr ieņēma Krie-

vijā starp citiem valsts varas orgāniem.
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1826. gada 31. janvārī (sk.riojiH.Co6p.3aK.Nr. 114) ar toreizējā ķeizara

Nikolaja I. pavēli agrākās ~likumu kārtošanas komisijas" (Komhcchh co-

CTaßJiemn 3aKOHOB) darbi tika uzlikti t. s. „Visaugstākās kanclejas 11. no-

daļai", uzdodot viņai ļoti plašā, bet pilnīgi izkaisītā likumdošanas mate-

riāla sistematizēšanu, t. i., pastāvējušo tiesisko normu atšķiršanu no spēku

zaudējušiem noteikumiem un šo normu ievietošanu sevišķā oficiālā izde-

vumā, kuram, laižot to klajā ar 1833. gada 31. janvāra manifestu (sk.llojih.

Co6p. 3aK. Nr. 5947), bija piešķirts nosaukums ~Cbojī 3aKOHOB Pocciā-

cKoft Ihinepin". — Šis izdevums it nebūt nav uzskatāms par likumde-

vēja darbības rezultātu, tas bija kodifikacionalais darbs šī vārda īstā no-

zīmē, un proti visu līdz 1832. gadam spēkā palikušo noteikumu sakopošana
un sadalīšana starp atsevišķiem (XV.) *) sējumiem, atkarībā no šo notei-

kumu galveniem priekšmetiem. Augšminētā manifesta 4. pantā tieši aiz-

rādīts uz to, ka iznākušais izdevums pastāvošos likumos pēc satura neko

negroza, bet tikai nokārto un apvieno viņus, kādu aizrādījumu vēlreiz pa-

stiprina 1834. g. 12. decembra valsts padomes lēmums par Krievijas likumu

kopojuma lietošanas kārtību (sk. llojih. Co6p. 3an. Nr. 7654), kurā starp

citu (VIII. p.) teikts, ka šis kopojums nemaz neuzstāda kaut kādus notei-

kumus no jauna, bet ir vienīgi pastāvošo likumu sistemātiska veida apvie-

nojums.
Par visu „Visaugstākās kanclejas 11. nodaļas" pastāvēšanas laiku,

t. i., no 1826. g. līdz 1882. gadam, Krievijas likumu kopojums pārdzīvoja

trīs izdevumus pilnā apmērā (1832., 1842. un 1857. g.), un bez tam šī ko-

pojuma attiecīgie sējumi (resp. daļas) vairākkārt tika laisti klajā atsevišķi,

atkarībā no likumdošanas materiāla daudzuma un katrreizējām praktiskām

vajadzībām.

Augšminētā 11. nodaļa, līdzīgi Visaugstākās kanclejas pārējām.... (1.,

111. un IV.) nodaļām, darbojās kā pilnīgi patstāvīga valsts iestāde sevišķa

'galvenā pārvaldnieka (rjiaßHoynpaßjmioiii.aro) vadībā, kurš baudīja ministra

tiesības, piedaloties ministru padomes sēdēs un griežoties viņam uzticētās

11. nodaļas, t. i., kodifikacijas rakstura lietās tieši pie visaugstākās varas

ar t. s. vispadevīgiem ziņojumiem vai priekšlikumiem.

1882. gada 23. janvārī (sk. llojih. Co6p. 3aK.Nr. 621 ), lai tuvinātu ko-

difikacijas uzdevumus ar likumdošanas iestādes darbiem, visaugstākās kanc-

lejas 11. nodaļa tika pārvērsta par kodifikacijas nodaļu pie

valsts padomes (KojīH(ļ)HKauioHHHH OTfleji npn rocvn, CoßeTe),

pie kam šīs nodaļas galvenam pārvaldniekam piešķirtas agrākās 11. nodaļas

x) Ar sevišķu XVI. sējumu Krievijas likumu kopojums papildināts tikai 1892.

gadā, ievietojot un koncentrējot šinī sējumā, uz 1885. g. 5. novembra likuma pamata

k. riojiH. Co6p. 3aK. Nr. 3261), visus noteikumus ar tiesu iestāžu iekārtu un tiesā-

šanas kārtību civil- un krimināllietās, t. i. noteikumus, kuri likumu kopojuma agrākos

izdevumos atradās 11., X. v. XV. sējumā. —
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vadītāja tiesības un uzlikts par pienākumu rūpēties par likumu kopojuma

tāļāku izstrādāšanu pēc turpmāk izdodamiem sevišķiem noteikumiem (pē-

dējie apstiprināti 1885. g. 5. novembrī, llojih. Co6p. 3ai<. Nr. 3261 ). —

Uz šo noteikumu pamata Krievijas likumu kopojuma atsevišķu sējumu
lielākā daļa laista klajā jaunu izdevumu veidā un )bez tam dažiem

agrākiem izdevumiem sastādīti t. s. kopoti turpinājumi ( Cbohhbiji IlpoiīJio-

/Keirifl), kuros pārspriesti no jauna tikai visi tie atsevišķie panti, kas pār-

grozīti vai papildināti ar jaunākiem likumiem, t. i., tādiem, kuri iznākuši

p ē c attiecīgā izdevuma klajā laišanas.

Augšaprādītā stāvoklī kodifikacijas Jieta palika līdz 1893. gadam,
kad ar 18. septembra visaugstāko pavēli (llojih. Co6p. 3aK.Nr. 9949) tika

atzīts par vēlamu kodifikacijas un likumdošanas daļas pilnīgi apvie-

not vienā iestādē, t. i., valsts padomes sastāvā, pie kam šīs pa-

domes sekretāram (rocynapcTßeHHOMy ceKpeTapio), kā turpmāk ari

kodifik a c i ja s daļas galvenam priekšniekam, piešķirtas
dažas tādas tiesības, kuras viņš līdz tam laikam — stāvot tikai valsts kanc-

lejas priekšgalā — nemaz nebaudīja, kā piem., tiesība visos kodifikacijas

jautājumos griezties tieši pie ķeizara, resp. iesniegt attiecīgus projektus
likumdošanas iestādei un dot tajā paskaidrojumus un atzinumus no kodifi-

kacijas viedokļa par visām valsts padomē apspriežamām lietām, kā ari būt

klāt ministru komitejas sēdēs.

Mazliet vēlāk un, proti, ar tā paša gada 27. decembra likumu (llojih.)

Co6p. 3aK. 10212), izdodot kodifikacijas daļas jaunu štatu, valsts padomes

sekretāra tiesības attiecībā uz šo daļu formulētas drusku noteik-

tāki, pie kam, sakarā ar šī amata (funkciju paplašināšanu ar kodifikacijas
lietu augstāko vadīšanu, tika nodibināts valsts padomes sekre-

tāra biedra amats, pielīdzinot pēdējo attiecībā uz dienesta tiesībām

ministru biedriem. — Ar šo 1893. g. likumu kodifikacijas iestādei, bez li-

kumu kopojuma sastādīšanas, bija uzlikta ari atzinumu došana par visiem

resora izstrādātiem likumprojektiem, kādas funkcijas pēc valsts domes no-

dibināšanas tika ievērojamā mērā paplašinātas ar toreizējās ministru pa-

domes 1908. gada lēmumu.

Likumdošanas iestādes sastāvā kodifikacijas daļa darbojās ve-

selus 24 gadus, t. i., no 1893. līdz pat 1917. gadam, kad viņa, — likvidējot

valsts domi un valsts padomi, — ar Krievijas pagaidu valdības 19. septembra

likumu (Co6p. y3an.) tika pārveidota un pievienota — lai gan ar pastāvī-

gas iestādes raksturu — Senātam zem nosaukuma
„

KonHSHKauioHHHH

Oaeji npn lIpaBHTejibCTB. CeHaTe". — Kodifikacijas nodaļas sakars ar Krie-

vijas Senātu bija, saprotams, diezgan mākslīgs un izsaukts ar toreizējiem

ārkārtīgiem politiskiem apstākļiem, pastāvēdams vienīgi iekš tam, ka ar

augšminēto likumu bija nodomāts jaunizstrādāto kodifikacijas izdevumv

caurskatīšanai un vispār svarīgāko kodifikacijas jautājumu apspriešanai pie-
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aicināt, kā personas ar lieliem praktiskiem piedzīvojumiem atsevišķu tie-

sību nozarēs, pa vienam no katra departamenta senatoriem, kuri, pēc augš-
minētā likuma, bija ievēlami uz trlsgadēju laikmetu un, kopīgi ar kodifika-

cijas nodaļas dažiem citiem pastāvīgiem darbiniekiem, sastādīja se-

višķu apspriedi (ripncyTCTßie Tādā veidā reor-

ganizētās kodifikacijas nodaļas priekšniekam (ynpaßjiniom,.

Hoio nacTßio) tika dotas ministra biedra pilnvaras, kā ari t. s. likuma ierosi-

nāšanas tiesība kodifikacijas rakstura lietās.

Tomēr šai nodaļai savā paplašinātā sastāvā nemaz nav izdevies ķerties

pie darba uz 1917. g. 19. septembra likuma pamata, jo 1918. gada sākumā

lielinieki reizē ar Krievijas Senātu likvidējuši ari kodifikacijas iestādi, kura

minētā valstī pastāvēja tā tad nepārtraukti 92 [gadus (no 1826. g. līdz

1918. g.). — Še gribētu aizrādīt, ka par šīs iestādes pēdējo darbu, kurš at-

tiecās uz Krievijas likumu kopojuma visiem 16 sējumiem, uzska-

tāms 1914. gada turpinājums (nponojiJKeme 1914 rojļa); bez tam 1914.—

1916. g, laikmetā šī kopojuma dažas atsevišķas daļas laistas klajā jaunu iz-

devumu veidā un beidzot 1917. gadā, jau pastāvot Krievijas pagaidu

valdībai, iznāca, kā š I perioda vienīgais kodifikacijas piemineklis,

Senāta iekārtas likumu jauns (1917. g.) izdevums, kurā ietvērti 1916. gada

26. decembra likums par Krievijas Senāta t. s. veco departamentu (t. i.

ne kasācijas departamentu) pārveidošanu un 1917. g. 13. maija noteikumi

par dažiem pārgrozījumiem Senāta iekārtas likumos sakarā ar toreizējās jau-

nās valdīšanas formas nodibināšanu. Par nožēlošanu, augšminētās likum-

grāmatas, ar kuru pilnīgi atvietots Senāta iekārtas likumu 1915. gada izde-

vums, nedz Latvijas Senātā, nedz ari vispār mūsu Tieslietu ministrijas rīcībā

nav un šo likumu 1917. g. izdevums nav atrodams ari ne valsts, ne Rīgas

pilsētas bibliotēkā, kamdēļ Senāta administratīvam departamentam, uz kuru

šie likumi attiecās, nākās līdz pēdējam laikam pamatoties un atsaukties

vajadzības gadījumā uz tāda (1915. g.) izdevuma pantiem, kurš no juridiskā

viedokļa vairs nemaz nepastāv un kura numerācija ievērojamā mērā grozīta

1917. gada izdevumā.

No augšējā vēsturiskā pārskata par Krievijas kodifikacijas iestādi

redzams, ka pēdējā no pašas nodibināšanās dienas līdz tās izbeigšanai ne-

atlaidīgi ieņēmusi pavisam sevišķu stāvokli starp citiem augstākiem valsts

orgāniem, un Krievijas valdība, ne tikai cara laikā (1826., 1882. un 1893. g.),

bet ari 1917. gasdā pēc pirmās (februāra) revolūcijas vairākkārt apsverot

jautājumu par kodifikacijas daļas nokārtošanas principiem, vienmēr atradusi

par lietderīgu nodrošināt šai iestādei zināmu patstāvību, neierindojot to

kādas ministrijas vai citas centrālās pārvaldes sastāvā, bet padodot viņu tieši

visaugstākai varai (monarchām, resp. pagaidu valdībai) un piešķirot šīs

iestādes priekšniekam atsevišķa resora vadītāja tiesības. Še jāsaka, ka no-

rādītais, Krievijas valdības konsekventi izturētais princips, stingri ņemot,

JĻ
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gluži pareizs un pilnīgi atbilst kodifikacijas iestādes īpatnējiem uzdevu-

miem, kuri pēc sava rakstura nestāv tiešā sakarā ne ar vienas ministrijas

darbību, kamdēļ minētās iestādes savienošanu ar kādu pārvaldības

orgānu nevar uzskatīt par atbilstošu valsts iestāžu vispārējai struktūrai.

Kodifikacijas iestādei, vismaz principā, — jābūt vai nu pilnīgi patstāvīgai

iestādei, kā tas bija Krievijā ho 1826. g. līdz 1882. gadam, vai pievienotai

vienā vai otrā veidā likumdošanas orgānam, ar kuru kodifikacijai ir

vistuvākās attiecības. Šim jautājumam ir ne tikai teorētiska, bet ari zi-

nāma praktiska nozīme. Tā vispirms jāņem vērā, ka likumu kopojuma sa-

stādīšana notiek vispārējās valsts un sabiedrības interesēs un nestāv

nekādā specifiskā sakaļrā 'ar vais t s pārvaldības org a nu (m m ir

stri j v) darbību. Tāpat ministru kabinetam iesniedzamos likumprojektus

kodifikacijas iestāde skata cauri nevis no viņu lietderīguma vai at-

sevišķa resora interešu viedokļa (kas būtu darāms vienīgi attiecīgā resora

vadītājam vai viņam padotām amatpersonām pēc vadītāja dotiem aizrā-

dījumiem), bet vienīgi no likumdošanas technikas, vispārējā valsts un

tiesiskā redzes stāvokļa (piem., par projektu attiecībām ar valsts pamat-

likumiem un citiem pastāvošiem noteikumiem, tāpat ar tieslietu zinātnē

pieņemtiem principiem), kā ari redakcionālā un valodnieciskā ziņā.

Tā tad mēs redzam, ka kodifikacijas iestāde dod savas atsauksmes

pie likumprojektiem, vadoties no drusku citādiem apsvērumiem, nekā at-

tiecīgie pārvaldības orgāni, kuri ieinteresēti lietas būtībā, kamdēļ

minētas iestādes atsauksmes, kaut ari tā pastāvētu kādas ministrijas sastāvā,

it nebūt nav uzskatāmas par šīs ministrijas ieskatiem. Tā tad pēdējā gadī-

jumā viegli var notikt, ka kodifikacijas iestāde pie pārrunājamā projekta

nemaz netaisa tos iebildumus, kuri pēc lietas būtības, resp. po-

litiskiem apsvērumiem var celties no tās pašas ministrijas vadītāja

puses, kuras sastāvā kodifikacijas nodaļa atrodas. Tādu parādību nevar

atzīt par pilnīgi normālu, jo ministrijā ietilpstošās daļas (departamenta,

pārvaldes v. t. 1.) oficiālus rakstus parasti uzskata par attiecīgā resora

(domām.

Sakarā ar sacīto nebūtu lieki aizrādīt vēl uz to, ka Krievijas ministru

padome, pastāvot kodifikacijas iestādei ārpus centrāliem pārvaldības orgā-

niem un baudot savā laikā diezgan lielu autoritāti, nereti likusi šai iestādei

priekšā dot savu atsauksmi tādos svarīgos juridiskos jautājumos, kuros

cēlušās domu starpības starp attiecīgā lietā ieinteresētām ministrijām vai

citām administratīvām iestādēm, kas, saprotams, būtu neērti izdarāms, ja

pati kodifikacijas daļa hierarchiskā ziņā būtu padota kāda pār-

valdības resora vadītājam.

No šī redzes stāvokļa liktos ari mūsu jaunlaiku apstākļos par piemē-

rotāku tuvināt šo iestādi parlamentam, nekā administrācijai, ar kuru viņai

nekā kopīga nav. — Še vēl aizrādāms uz to, ka dažādā laikā izdotu likumu
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savstarpējā saskaņošana ir visai sarežģīta darbība, un kodifikatoriem ne-

vien pamatīgi jāapsver visu attiecīgo likumdošanas aktu teksts, bet ari

nepieciešami, daudzos gadījumos tuvāki iepazīties ar likumdevēja moti-

viem, jo, viņiem pēdējos nezinot, pareiza kodificēšana ļoti apgrūtināta un

dažreiz pat nemaz nav iespējama. To ievērojot, Krievijas kodifikacijas

nodaļas rīcībā, sākot ar 1893. gadu, tika nodoti visi valsts padomes sēžu

protokoli, bet no valsts domes nodibināšanas laika (1906. g.) — vispār
visas abu likumdošanas iestāžu stenogramas. No tā paša laika kodifika-

cijas nodaļas atsauksmei tika piesūtīti likumprojekti, ne tikai pirms viņu

iesniegšanas ministru padomei, bet ari pēc to pieņemšanas valsts domē,

t. i. iekam tie nāca apspriešanā augstākā palātā — valsts padomē. — Pats

par sevi saprotams, ka sekmīgi izpildīt tik plašus uzdevumus kodifikacijas

nodaļai bija iespējams vienīgi pateicoties viņas toreizējam lielajam sastā-

vam, kā ari tam apstāklim, ka viņā bija atrodami darbinieki ar gadu desmi-

tiem ilgiem piedzīvojumiem kodifikacijas lietās.

Kā jau šī apcerējuma sākumā sacīts, mūsu kodifikacijas nodaļai par

paraugu noderējusi zināmā mērā Krievijas tā paša nosaukuma iestāde.

Līdzīgi minētā valstī 1893. gadā nodibinātai kārtībai, ari mūsu kodifikacijas

nodaļai uzlikti divi galvenie uzdevumi, un proti: 1) likumu grāmatu sastā-

dīšana atsevišķu tiesību nozarēs, t. i., kodifikacija šī vārda īstā nozīmē,

un 2) zināma piedalīšanās likumdošanas darbos, dodot attiecīgas atsauk-

smes pie visiem resoru izstrādātiem likumprojektiem no kodifikacijas vie-

dokļa. Tomēr starp minētām iestādēm dažādā ziņā pastāv ievērojama star-

pība. Tā vispirms jāatzīmē, ka pretēji Krievijas valsts iestāžu uzbūvei

Latvijas kodifikacijas nodaļa atrodās administrativā resora un, proti,

tieslietu ministrijas sastāvā, līdzīgi šīs ministrijas pārējām daļām (depar-

tamentam, juriskonsultacijai un galvenai cietumu valdei), pie kam minētās

nodaļas vadītāja dienesta stāvoklis atšķiras ho ministrijas citu atsevišķu

sastāvdaļu priekšniekiem vienīgi ar to, ka viņa amats pēc pastāvošā valsts

darbinieku saraksta ierindots drusku augstākā kategorijā.

Tāļāk mūsu kodifikacijas nodaļas raksturiskā īpatnība pastāv iekš

tam, ki viņai, uz ministru kabineta 1920. g. 25. oktobra lēmuma pamata

jādod atsauksmes pie likumprojektiem tikai to pirmējā stādijā, t. i.

pirms šo projektu iesniegšanas ministru kabinetam, bet nodaļai nav dota

iespēja darīt kaut kādu iespaidu no likumdošanas techniskās puses uz attie-

cīgiem projektiem pēc tam, kad tie apspriesti un nereti pilnīgi pārgrozīti

Saeimas komisijas sēdēs, kas bez šaubām uzskatāms par iemeslu zināmai

nevienādībai likumdošanas aktu rediģēšanā un vispārējos techniskos un

juridiskos paņēmienos, kā ari valodnieciskā ziņā.

Tāda parādība savukārt ievērojamā mērā apgrūtina jaunizdodamo li-

kumu turpmāko kodificēšanu, t. i. viņu savienošanu ar citiem likumdošanas

aktiem, ietverot tos likumu grāmatās, jo kodifikatoram nav tiesības, *trūk-
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stot attaisnojošiem aizrādījumiem, šo grāmatu attiecīgo pantu atsauksmēs

(citātos), izdarīt kaut kādus pārgrozījumus likumu tekstā.

Sakarā ar jautājumu par kodifikacijas iestādes darba lauku še vēl

jāatzīmē, ka bez tiem galvenajiem uzdevumiem, kurus šī iestāde izpildīja

Krievijā un kuri uzlikti ari mūsu kodifikacijas nodaļai, pēdējā, uz Latvijas

valdības 1920. g. lēmuma pamata, izdod ari „Likumu un ministru kabineta

noteikumu krājumu" (agrāko „Likumu un valdības rīkojumu krājumu"),
kurā ievieto visus likumdošanas iestādes un augstākās izpildu varas orgānu

aktus pēc iespējas chronoloģiskā kārtībā, sastādot viņiem katra gada beigās

alfabētisku satura rādītāju. Līdzīga krājuma („Co6pame y3aKOHemfi ii

pacnopHM{eHiH ripaßHTejiLCTßa") izdošana Krievijā bija uzlikta Senāta pirma-

jam departamentam, kuram ari bija jārīkojas par jaunizdodamo likumu

un rīkojumu izsludināšanu, par kādu, kā tas redzams no Senāta iekārtas

likuma VIL pielikuma 8. panta 1. piezīmes (1915. g. izd.), skaitījās šo

likumu un rīkojumu iespiešana minētā krājumā, bet ne Valdības

Vēstnesī (ripaßirrejitcTß. Bccthhk), kā tas pieņemts pie mums pēc Tautas

Padomes 1920. g. 15. marta likuma.

Bez tam mūsu kodifikacijas nodaļa, līdzīgi Krievijā pastāvošai kārtī-

bai, sastāda un izdod ari, vajadzības gadījumos, dažādus uzziņu krājumus,

resp. sarakstus, kuriem ir sakars ar tekošo likumdošanu.

Beidzot gribētu aizrādīt uz to, ka Latvijas kodifikacijas nodaļai nākās

darboties diezgan grūtos un nelabvēlīgos apstākļos. Šai ziņā vispirms

jāatzīmē, ka viņai trūkst dažādu ļoti svarīgu Krievijas likumu grāmatu,
kā ari daudzu citu juridiska satura izdevumu, kuri nav atrodami nedz

tieslietu ministrijas, nedz ari citu iestāžu bibliotēkās. Tā, piem., nelkur nav

dabūjami pilna komplekta veidā Krievijas kodifikacijas iestādes 1906. —

1916. g. krājumi, kuros sakopoti visi 1906. g. pamatlikumu 87. panta kār-

tībā, t. i. valsts domes starpsesiju laikā izdoti noteikumi (C6opHHKH no-

cTaHOßjieHM no CTaTte 87 Ochobh. rocyn. 3aK.), kuri, kā zināms, nemaz

netika ievietoti Krievijas likumu kopojuma attiecīgās daļās. Tāpat

pie mums nav atrodamas daudzās Krievijas likumu un rīkojumu krājuma

burtnīcas, kas attiecās uz pasaules kara laiku un kurās iespiesti lielā skaitā

tādi noteikumi, kuri, toreizējo ārkārtīgo apstākļu dēļ, līdz pat 1917. gadam

palikuši ārpus likumu kopojuma, t. i., nav ietverti attiecīgos sējumos kodi-

fikacionālā ceļā. — Ļoti sajūtama ari tā nelādzība, ka mūsu kodifikacijas

nodaļas rīcībā nav likumdevēju motivējumu, jo, trūkstot pēdējiem, ne-

reti visai grūti nākt pie noteikta slēdziena par attiecīgā liknma panta īsto

nozīmi un līdz ar to par šī'likuma kodificēšanas veida pareizību un-pie-

mērīgumu.

Uz vislielākām grūtībām mūsu kodifikacijas nodaļa atdūrās savā dar-

bībā vēl nepilnīgi nodibinātās latviešu juridiskās terminoloģijas dēļ. ' Še

jāņem vērā, ka pēc Tautas Padomes 1919. g. 5. decembra lēmuma visi
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agrākie Krievijas likumi, kuri pastāvēja tagadējās Latvijas teritorijā līdz

1917. g. 24. oktobrim, uzskatāmi par spēkā palikušiem, ciktāl tie nav

atcelti ar jauniem likumiem un nerunā pretim Latvijas valsts iekārtai. Tā

tad visas tās Krievijas likumu kopojuma grāmatas, kuras līdz šim nav

atvietotas ar Latvijas valdības laikā izdotiem likumiem (kā, piem., tiesu

iekārtas, kriminālprocesa un civilprocesa likumi, muitas un vekseļu likumi

v. t. t.), piemērojamas ari turpmāk, kamdēļ kodifikacijas nodaļai, pirms
šo likumgrāmatu saskaņošanas ar vēlākiem papildinājumiem un pārgrozī-

jumiem, nākās pārtulkot tās valsts valodā, kāds uzdevums, ievērojot dažu

grāmatu plašo saturu un juridisko terminu trūkumu, resp. nenoteiktību,

prasa daudz pūļu un laika no kodifikacijas nodaļas darbinieku puses. — Šīs

nodaļas pirmie, 1922. gadā, klajā laistie izdevumi („No teiku m i par

strādnieku un citu algotu darbinieku nodrošināšanu sli-

mības gadījumos" un ~X riminal p r o c c s a likumu 1. grāma-

ta — tiesāšanas kārtība miertiesās") uzskatāmi nevien par pa-

rastu kodifikacijas pārstrādājumu, bet ari par Krievijas likumu kopojuma
XI. un XVI. sējumu attiecīgo daļu tulkojumu. Sakarā ar augšnorādīto

apstākli, jāsaka, ka mūsu kodifikacijas nodaļas darbinieku skaits ir nesa-

mērīgi mazs, jo tās sarežģītie darbi visās tiesību nozarēs sadalīti starp

ne vairāk par 4 redakcijām, kuras katra sastāv tikai no viena darbinieka-

redaktora bez jebkādiem palīga spēkiem. Krievijas kodifikacijas nodaļā

gandrīz katram likumu kopojuma sējumam bija savs redaktors, kurš dalījās

darbā — kodificēšanā un atzinumu došanā par likumprojektiem — ar saviem

palīgiem. Tādi amati ļoti vajadzīgi un ari mūsu kodifikacijas nodaļai turp-

māk bez viņiem grūti iztikt. Redaktoru palīgu amatu nodibināšanu prasa

ne tikai darba daudzums un sarežģītība, bet ari nepieciešamās kontinui-

tātes princips, jo sekmīgi izpildīt kodifikacijas nodaļas funkcijas var vie-

nīgi personas ar zināmiem piedzīvojumiem 'šinī special i t a i ē, kura

prasa- plašas zināšanas pastāvošās tiesiskās normās un likumdošanas tech-

nikā. Tādēļ nevienu darbinieku nebūtu lietderīgi (kā tas ari vienmēr

tika i evērots Krievijas 'kodifik/acijas iestādēs) iecelt tieši likumgrāmatu

redaktora amatā, t. i. bez iepriekšējas vairākgadējas sagatavošanās un

iepazīšanās ar kodifikacijas īpatnējiem paņēmieniem.

Zināmā mērā kodifikacijas darbus kavē Krievijas iekārtai pretējais

apstāklis (sk. 1882. g. 23. jaiivara likumu, ITojih. Co6p. 3aK. 621), ka

mūsu kodifikacijas izdevumus iespiež ne viņas pārziņā stāvoša, bet pavisam

citam resoram (valsts kanclejai) padota tipogrāfija.

B. Disterlo
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Paskaidrojumi pie Sodu likumu projekta*)

1903. g. Sodu likumi ir sava laika labāko juristu darbs. Ja tos sa-

līdzina arKrievijas agrākiem kriminal-un labošanas sodu likumiem un mier-

tiesnešu sodu likumiem, tie jāatzīst par juridiskās zinātnes un tiesu prak-

tikas pēdējo vārdu. Tādi tie tomēr tikai salīdzinājumā. Jau Sodu liku-

mus izstrādājot un apspriežot pagāja vairāk par 20 gadiem (1881. g. līdz

1903. g.) un ari tad šis lielais darbs dabūja tikai apstprinājumu. Dļzīvē

un tiesu praksē tos ieveda 'tikai vēlāk un tikai dažās atsevišķās nodaļās.
Pilnā apmērā Sodu likumi Krievijā netika ievesti. Jau toreiz Krievijā,
kad apstiprināja Sodu likiimus un sāka ievest dzīvē, pacēlās balsis, ka

Sodu likumi dažā ziņā novecojušies un nav piemēroti dzīvei. Ja radās

šaubas jau toreiz Krievijā par Sodu likumu piemērotību dzīvē, nav apstrī-

dams, kļa tagad, kur mums pavisam cita Valsts un sabiedriskas dzīves

iekārta, Sodu likumu tūlitēja pamatīga pārstrādāšana ir nepieciešama.

Pie 2. panta.

Stājoties pie Latvijas Sodu likumu projekta izstrādāšanas, komisija

vispirms uzkavējās pie sodu pakāpenēm, pie kam komisijai bija jāizšķir

jautājums par nāves soda piemērošanu civiltiesās.

Šinī jautājumā domas dalījās.

Daži komisijas locekļi izteicās par nāves soda ievešanas lietderību,

aizrādot, ka patiesībā nāves soda atcelšanas izsludināšana to vēl dzīvē

neatceļ, jo šo soda veidu turpina piemērot kara tiesās, kādēļ pareizāki

būtu nāves sodu atklāti ievest civilsodu likumos. Šis soda, veids nepie-

ciešams, lai iebaidītu sevišķi bīstamus noziedzniekus, kā vairākkārtējus

slepkavas, spiegus v. c. Ja valsts kara laikā raida pret ienaidnieku savus

labākos pilsoņus, ziedodama to dzīvības, tad viņai ir daudz lielākas tiesības

atņemt dzīvību sevišķi kaitīgiem noziedzniekiem un tādā kārtā aizsargāt

valsts un atsevišķu pilsoņu intereses. Ja pieņemtu, ka ar nāves soda plašu

piemērošanu šis soda veids zaudētu savu iebaidīšanas spēku, tad tomēr

jāatzīst, ka aprobežojot tā piemērošanu tikai sevišķi bīstamiem noziedz-

niekiem, šis sods bez šaubām sasniegtu savu mērķi (iebaidīšanu un izo-

lēšanu).

*) Projekts iespiests „Tiesl Min. V." 1922./23. g. INa 9/10
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Komisijas vairākums tomēr izteicās pret nāves soda ievešanu jaunajā
sodu likumu kodeksā, jo pēdējais domāts nākamai normālai dzīvei un tādā

kodeksā nevar būt vietas nāves sodam. Ari zinātnē skatās skeptiski uz šo

soda veidu, atrodot, ka tā piemērošana atstāj ļoti kaitīgu iespaidu uz sa-

biedrību. Bez tam nav jāaizmirst, ka nāves sods nesaskan ar tiesu likumos

pieņemto lietu atjaunošanas institūtu. Šis soda veids, kā izrādījies praksē,

nepavisam nesasniedzsavu iebaidīšanas mērķi pie norūdītiem noziedzniekiem,
kuriem šis sods domāts, bet attiecībā uz noziedznieku izolēšanu :— tad ari

ar tādu iemeslu nav attaisnojama nāves soda ievešana, jo valstij ir iespēja
un ari pienākums to panākt citādiem līdzekļiem, proti — ierīkojot attiecīgas

ieslodzījuma vietas, kur izolēšana būtu pilnīgi nodrošināta.

Komisijas pieņemtie soda veidi ir šādi:

1) ieslodzījums katorgas cietumā;

2) ieslodzījums ilglaika cietumā:

3) ieslodzījums īslaika cietumā;

4) arests;

5) naudas sods.

Pārejot uz atsevišķiem soda veidiem un ņemot vērā to, ka sodu pakā-

penēs nav ievests nāves sods, komisija uzkavējās pie jautājuma — kāds

soda veids varētu izpildīt agrāko smagāko soda veidu par smagiem nozie-

gumiem. Komisija atzina par nepieciešamu atstāt sodu pakāpenēs ieslo-

dzījumu katorgas cietumā — uz visu mūžu, vai uz noteiktu laiku (no sešiem

līdz piecpadsmit gadiem), kas savienots ar sevišķi smagiem obligatoriskiem

darbiem. Bez tam, lai katorgas cietuma režims būtu smagāks un lai tas

atšķirtos no pārējiem brīvības atņemšanas soda veidiem, komisija nolēma

ievest katorgas cietumā notiesātiem papildu sodu — turēšanu važās. Tā

kā pēdējo var uzskatīt kā disciplinārsodu, kas atkarājas no cietuma admi-

nistrācijas, vai kā piedevas tiesas piespriestam sodam", tad komisija atrada

par vajadzīgu likumā noteikti aizrādīt, ka turēšanu važās nosaka tiesa uz

noteiktu laiku. Komisija neatrada par iespējamu atstāt šo tiesību vienīgi

cietuma administrācijai, jo ar to administratīvai varai būtu piešķirtas tiesas

funkcijas. Lai novērstu patvaļību, laiks, kurā notiesātie turami važās,

likumā noteikts no 3 mēnešiem līdz 6 'gadiem. Bet atzīstot tomēr, ka

cietuma administrācijai nevar atņemt pavisam tiesību uzlikt disciplinārā

kārtībā važas katorgas cietumā notiesātiem, ja tie neapvaldāmi uzvedušies

komisija atrod, ka tādi noteikumi, kā ari visi sīkumi par turēšanu važās, to

uzlikšanu un par važu veidiem, ievietojami sevišķā cietumu instrukcijā.

Projekts nosaka, ka tiesai ir tiesība, bet ne pienākums piespriest tu-

rēšanu važās.

Komisija atrod, ka notiesāšana uz ieslodzījumu katorgas cietumā sa-

vienojama ar notiesāto turēšanu iesākumā vienieslodzījumā. Lai gan faktiski

vienieslodzījums būtu uzskatāms kā daudz smagāks sods, nekā kopieslo-
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dzijums, tomēr pēc komisijas domām, vienieslodzījums piemērojams kā pār-

baudīšanas līdzeklis, lai cietuma administrācija varētu iepazīties ar notiesātā

raksturu un savukārt notiesātais — ar cietuma disciplinu un noteikumiem.

Vienieslodzījums iesākumā nepieciešams ari, lai notiesātais vienatnē varētu

koncentrēties un pārdomāt visu notikušo un nenokļūtu tūliņ no apsūdzēto

sola — norūdītu noziedznieku vidu. Aiz aprādītiem iemesliem komisija

nolēma noteikt likumā tikai laika obligatorisko minimumu (seši mēneši) un

pielaižafmo maksimumu (viens gads), kurā katorgas cietumā notiesāti turami

vienieslodzījumā, dodot tādā kārtā ievērojamu brīvību cietuma administrā-

cijai. Katorgas cietumā notiesātie, kamēr atrodas kopieslodzījumā, atšķirami

pa brīvo no darba laiku un pa nakti, ja ir vajadzīgie ierīkojumi.

Otrs nosacījums, kas katorgas cietuma režimu padara smagāku, ir

obligatoriskie sevišķi smagie darbi. Darbs ir katra pareizi organizēta brī-

vības atņemšanas veida galvenais elements un tādēļ aizrādījumam par darba

nepieciešamību jāietilpst katra soda veida likumīgā definicijā.

levedot ieslodzījumu vietās darbus, vispirms jāievēro pašu ieslodzīto

intereses, viņu nākamais liktenis un ari tas, ka obligatorisku darbu ievešanai

ieslodzījumu vietās ir liela nozīme priekš cietuma (disciplīnas uzturēšanas,

bez tam tāds darba obligatorisks raksturs dod pašam brīvības atņemšanas

aktam audzināšanas nozīmi un beidzot obligatorisku darbu ievešana dara

iespaidu uz cietumu reformas finansielo pusi. Katorgas cietumā notiesātiem

uzliktie smagie piespiedu darbi izpildāmi, kā cietuma telpās, tā ari ārpus

tām, bet sievietes, pēc komisijas domām, nodarbināmas pie ārējiem dar-

biem tikai ar viņu piekrišanu.

Sekojošais pēc režima smaguma brīvības atņemšanas veids ir ilglaika

cietums, kura raksturs parādās arestēto darbā, kas organizējams visplašā-
kos apmēros, pie kaim, ievērojot ilgo ieslodzījuma laiku — no \% līdz

6 gadiem — ieslodzītie jāpieradina Un jāiemāca kādā amatā. Notiesātie

nodarbinaļmi, kā cietuma telpās, tā ari ārpus tām, izņemot sievietes, kuras

pie ārējiem darbiem nodarbināmas tikai ar viņu piekrišanu.

Lai pamazinātu dažādus ieslodzījuma veidus, komisija, ievērojot cie-

tumu valdes aizrādījumus — ka pie tagadējiem apstākļiem (līdzekļu un

telpu trūkuma dēļ) nav iespējams nodibināt cietumos sevišķu cietokšņa

režimu, — nolēma izslēgt cietoksni no sodu pakāpēm. Tam pretojās daži

komisijas locekļi, aizrādot, ka praksē nāk priekšā gadījumi, kad ir nepiecie-

šams ne tikdaudz sods, kuj*a mērķis ir sasniegt noziedznieka labošanos, —

cik noziedznieka izolēšana. Šo mērķi sasniedz ieslodzījums cietoksnī, kas

uzskatāms it kā gūstniecība. Bez tam kara sodu likumu projekts, kurš jau

pieņemts apsardzības padomē, ir paplašinājis cietokšņa piemērošanu, kā-

dēļ jādomā, ka šo sodu turpmāk plaiši piemēros un valdība rūpēsies ari ierī-

kot attiecīgas ieslodzījuma telpas.

59



Apspriežot nākošo brīvības atņemšanas veidu — ieslodzījumu īslaika

cietumā, komisija atrada par vajadzīgu pieņemt vienieslodzījumu, kā pār-

baudīšanas līdzekli, noteicot to uz laiku ne ilgāku par 3 mēnešiem, pēc

kam notiesātie pārvedami kopieslodzījumā. Komisija paaugstināja ieslo-

dzījuma laiku īslaika cietumā, lai pāreja no ilglaika cietuma uz īslaika cie-

tumu būtu pakāpeniska.

Tāļāk komisija atrada par iespējamu nodarbināt ieslodzītos īslaika

cietumā ari pie ārējiem darbiem, pielaižot izņēmumu tikai sievietēm, kuras

pie ārējiem darbiem nodarbināmas tikai ar viņu piekrišanu.

Kas attiecas uz katorgas, ilglaika un īslaika cietumos notiesāto pār-

vešanu no vienieslodzījuma '— kopieslodzījumā, tad komisija izstrādāja

sevišķus noteikumus, kas pielikti pie projektējamā jaunā 201. panta, kurā

lapvienotļas piezīmes pie 1903. g. Sod. lik. 18. un 20. p.p., pie 'kam kā pa-

matojumu tādai pārvešanai komisija atrod ne tikai noteiktā kārtībā kon-

statēto vienieslodzījuma bīstamību notiesātā veselībai, bet ari vienieslodzī-

juma kameru trūkumu, kas praksē sevišķi sajūtams.

Arestu, vispārīgi ņemot, komisija atstājusi tādā pat veidā, kā tas no-

teikts 1903. g. Sodu lik. 21. pantā. Arests piespriežams uz laiku no vienas

dienas līdz sešiem mēnešiem. Notiesātie uz viņu lūgumu, ja ir brīvas ka-

meras, pārvedami vienieslodzījuma. Kas attiecas uz ieslodzīto darbu, tad

komisija atzina, ka notiesātiem uz laiku, ilgāku par septiņām dienām, —

obligatoriski jāizvēlas darbs, kāds pielaižams aresta "telpās, pretējā gadījumā

darbu noteic cietuma priekšniecība. Komisija ir atkāpusies no 1921. gada

14. jul. likuma (~Vald. Vēstn." 1921. g. JV» 134), atrodot, ka minētā likumā

arestētam noteiktais minimums — viena mēneša laiks, kurā ieslodzītam

darbs nav obligatorisks, ir par ilgu, jo atstāj notiesāto 2—3 nedēļas ne-

vēlamā bezdarbībā.

Pie 4. un 5. pantiem.

Apspriedusi šos pantus, komisija nolēma izmest no 5. panta 1. punktu,

papildinot 4. pantu ar vārdiem: ~ciktāļu šādu nodarījumu sodāmība nav

paredzēta sevišķos likumos", — lai tādā kārtā iznīcinātu šaubas par Sodu

likumu vispārējās daļas piemērošanas iespējamību nodarījumiem, kas pa-

redzēti sevišķos nolikumos, kad pēdējos nav izšķirts aizrādītais jautājums.

Pie 11. panta.

Dzīvas pārrunas izsauca jautājums par sava pavalstnieka izdošanu

ārvalstij par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu šīs ārvalsts teritorijā.

Vispārējā jēdzienā par starpvalstisku izpalīdzību tiesu lietās ietilpst

ari jautājums par personu izdošanu, kas īstenībā ir valstu šāda veida sav-

starpējas izpalīdzības augstākā potence. Jēdziena šaurākā nozīmē zem

izpalīdzības tiesu lietās saprotami mazāk svarīgi pakalpojumi citas valsts

augstākai tiesu varai.
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Pamati, uz kuriem atbalstās starpvalstiska izpalīdzība tiesu lietās, no

taģaldējā starptautisko tiesību stāvokļa meklējami, no vienas puses, līdz

šim vēl nesatricinātā atsevišķo valstu suverenitātes principā Un, no otras

puses, ne mazāk stabilā pasaules civilizēto valstu starptautisko interešu

kopības principā.
Savā galējā konsekvencē suverenitātes princips izslēgtu katru starp-

valstisku izpalīdzību tiesu lietās. Tā tās ir bijis vidus laikos un renesanses

laikmetā, kad valstis un viņu valdinieki, kas Valsti uzlūkoja kā savu domi-

nialu īpašumu, savās maziskās ķildās ieskatīja katras svešas valsts līdz-

darbošanos kā sava prestiža mazināšanu. Tikai pēc tam, kad visu civili-

zēto valstu starptautiskās kopības princips izlauza sev ceļu, bij nodibināts

pamatsl savstarpējai izpalīdzībai kopējās vajadzībās, uz ka atbalstās starp-
tautiskas izpalīdzības modernais institūts.

No šo divu tiesības radošo faktoru — suverenitātes un interešu ko-

pības —* kopdarbības radušās sekošās vadošās linijas šī institūta uzbūvei.

Vispirms savstarpības (reciprocitates) jēdziens. Šī savstarpība irstarp-
valstiskas izpalīdzības imanentais priekšnoteikums (premiss). Tam seko

diplomātiskais ceļš, kurš ved no valsts uz valsti un no kura tikai ārkārtējos

apstākļos — un ari tad tikai provizoriski un tikai mazāk svarīgos gadīju-

mos — uz sevišķas vienošanās pamata var novērsties. Te skaidri redzama

minēto principu cīņa, pie kam arvien vēl suverenitātes princips paliek pār-

svarā. Tam pievienojas noteikums, ka Visos šaubu gadījumos valstij, pie
kuras vērsts lūgums dēļ izpalīdzības tiesu lietās, pieder izvēle, resp. iz-

šķiršana, vai un kam sniedzama izpalīdzība un kādā apmērā, kā piemēram,

tā saucamo relativi-politisko noziegumu gadījumos, vai jautājumā par savu

pavalstnieku eventuelu izdošanu. Tāļākais noteikums — noziegumu sodāmī-

bas vienādība valstī, kura meklējas izpalīdzību tiesu lietās un valstī, pie

kuras šādā lietā vērsts lūgūms, pie kam jautājumos par sodāmību vai ne-

sodāmību, un it īpaši par noilgumu, arvien noteicoši tās valsts nolikumi,

pie kuras vērsts lūgums dēļ izpalīdzības; un beidzot, tā saucamā special-

klausula, pēc kuras izpalīdzības akts ietilpst cieti norobežota nozieguma

apjomā, kura dēļ šī palīdzība tiek sniegta. Tā valsts, pie kuras griežas

dēļ izpalīdzības, it kā tura savu sargājošu roku pār zināmu personu, kura

ir izpalīdzības procedūras objekts, — tas ir bez šaubām asiltiesību tāļāka

attīstība, kas bij radušās senos laikos asins atriebības apkarošanai un kas

atdzīvojās, pateicoties renesanses laikmeta sīkvalstu patstāvības pašlepnai

apziņai.

Augšminētie pamatnoteikumi ir vispārējos vilcienos izkristalizējušies
un formulēti tā saucamos 1880. g. Oksfordas noteikumos.

Baltijas valstu robežās spēkā esošie krimināllikumi vispirms gan pa-

matojas uz teritoriālā principa, tomēr tiek papildināti āri ar noteikumiem.,

kuri izriet no personai- un realprincipiem. Valstis sauc pie atbildības par
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ārzemēs izdarītiem zināmiem noziegumiem savas valsts pavalstniekus, kā

ari ārzemniekus par zināmiem noziegumiem, kuri izdarīti ārzemēs un vērsti

pret iekšzemes tiesību objēktiem. Tādā kārtā pilnīgi iespējama un pie-
laižama noziedznieka izdošana valstij, kaut ari tanī noziegums nav izdarīts.

Tik vien tā valsts, pie kuras griezts lūgums dēļ personas izdošanas, patur

priekšrocību izdarīt iepriekšēju izmeklēšanu, tiesas spriešanu un soda iz-

pildīšanu par noziegumu, par kuru iesniegts lūgums dēļ noziedznieka izdo-

šanas. Ja te viena un tā paša nozieguma gadījumā konkurē lūguma iesnie-

dzēja valsts ar to valsi, pie kuras vērsts lūgums, tad šī pēdējā valsts —

skatoties pēc tās stadijas, līdz kurai jau nonākusi lietas gaita, — vai nu

pilnīgi izslēdz pirmo valsti, vai ari patur sev uz to tiesību, bet dažādu no-

ziegumu gadījumos nāk pirmai valstij pretim tikai tiktāļ, ka izpilda prasību

par personas izdošanu pēc kriminalproceduras nobeigšanas, pat šo proce-

dūru pagaidām pārtrauc, lai varētu izpildīt lūgumu. Politiskie noziedz-

nieki, kuru neizdošana sākot no 1833. gada kļuvusi par aksiomu, neatkarīgi

no tam, vai lieta grozījusies ap absolūti politiskiem noziegumiem, vai tā

sauktiem kompleksiem, resp. konneksiem noziegumiem, izslēdzami no iz-

došanas tikai tādā gadījumā, ja viņu noziedzīgā darbība tīri politiskas dabas.

No formelā viedokļa personas izdošanas gadījumā, jāprasa, ka no ie-

interesētās valsts būtu ievadīta kriminalizmeklēšana, kuras gaita jau būtu

tiktāļ novadīta, ka celtais apvainojums vismaz izliktos ticams. Tādā kārtā

vismaz vajadzīgs tiesas' lēmums par izdodamās personas apcietināšanu/

ja jau nav spēkā gājis spriedums. Valsts, pie kuras vērsts lūgums par izdo-

šanu, atstāj sev iespēju pārliecināties par apsūdzības ticamību, bet ne par

vainīguma esamību, un tāpēc vari prasīt, .lai tiktu pievesti sīki dati par tā

nozieguma faktisko pusi, par kuru izdodamais tiek saukts pie atbildības.

Pie 12. panta.

Komisijas domām par pamatu ņemts Vācijas sodu likumu projekta

6. pants. Šaubas izsauca tikai 12. panta 4. daļa. Šī panta otrā un trešā

daļās teikts: „Ja likumu, kurš bija spēkā noziedzīga nodarījuma izdarī-

šanas laikā, grozītu līdz vainīgā notiesāšanai, sods piespriežams pēc likuma,

kurā paredzēts 1 vieglāks sods."

~Ja likumu, kurš bija spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā,

atceltu līdz vainīgā tiesāšanai, atzīstot nodarījumu par nesodāmu, sods

nav piespriežams."
Bet pēc 12. p. 4. daļas šī panta 11. un 111. daļu noteikumi nav piemē-

rojami, ja likums ir bijis-izdots sevišķu laika vai vietēju apstākļu dēļ un

zaudējis savu spēku šiem apstākļiem izbeidzoties.

12. panta 4. daļas teksts pamatojas uz to, ka praksē sevišķu laika vai

vietēju apstākļu dēļ bieži izdod likumus, kuri zaudē spēku šiem apstākļiem

izbeidzoties, bet no tā nepavisam neizriet, ka nodarījums, kas izdarīts, ka-
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mēr tāds likums bija spēkā, butu nesodāms, ja līdz lietas iztiesāšanai šo

likumu atceltu.

Pavisam citādi ir, ja likums atcelts aiz likumdevēja uzskatu grozīšanas

par kāda noziedzīga nodarījuma sodāmību; tas paredzēts 12. p. 11. un 111.

daļās.

Pie 19. panta par soda laika ilguma aprēķināšanu.

Komisija pieņēma principu, ka aprēķinot soda laika ilgumu, dienā

skaitāmas divdesmitčetras stundas, nedēļā septiņas dienas; mēnesis un

gads aprēķināmi kalendariski, bet sodus saskaitot un dalot mēnesī rēķi-

nāmas trīsdesmit dienas.

Pie 20. panta par nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu.

Jautājumā par nosacītu pirmstermiņa atsvabināšanu komisija nāca pie

slēdziena, ka šis atvieglinājums attiecināms uz katorgas, ilglaika un īslaika

cietumiem, pie kam, noteicot 20. pantā minēto ieslodzījuma minimumu,
tiesas ieskaitītais iepriekšējā apcietinājumā pavadītais laiks — nav ņe-

mams vērā.

Pie 26. panta par naudas sodu.

Naudas sodam komisija ņēmusi par pamatu „latu", atstājot atklātu

jautājumu par kursu, pēc kāda piedzenams latos noteicamais naudas sods.

Pie 21.—25. pantiem par soda nosacītu atlaišanu.

Krimināltiesības konstruē mācību par noziegumu un sodu ne tikai zem

laikmeta morāliskā līmeņa iespaida, bet ari atkarībā no citām zinātnēm, kas

atrodas ciešā sakarā ar krimināltiesībām, kādas ir filosofija, psicholoģija

un socioloģija.

No cilvēka gribas darbības likumības viedokļa noziegums nav brīvas

gribas akts, kā mācīja indeterministi un ari nav fizioloģisku faktoru sekas,

kā mācīja deterministi, bet cilvēka apzinīgas darbības, viņa psichisko

spēku rezultāts, kas tomēr padots sevišķai jebkuru patvaļību izslēdzošai

likumībai. Sods nav atmaksa noziedzniekam un nav ari tikai sabiedrības

drošības līdzeklis, bet viņa galvenais uzdevums ir nostiprināt cilvēka sa-

biedriskos instinktus un iedvest viņam dzenuļus, kuri to atturētu no nozie-

guma izdarīšanas.. Tā tad soda galvenais mērķis ir noziedznieka labošana,

jo tikai ar tādu noteikumu sabiedrība būs nodrošināta no noziedzīgiem no-

darījumiem un bez tam būs pabalstītas ari noziedznieka intereses, kas

tam dos iespēju no jauna stāties uz godīga ceļa. Bet no noziedznieku vidus

izdalās „gadījuma" noziedznieku grupa, kuri noziegumu izdara kaislības

aizrautībā, zem spiedošu vajadzību sloga vai ari aiz citiem nelaimīgiem

apstākļiem. Viņu atturēšanai no nozieguma izdarīšanas ir pietiekošs morā-

lisks soda piedraudējums. Soda lietošana šinī gadījumā būtu lieks un pat

kaitīgs solis.
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leslodzīšana cietumā viņa pastāvīgo iemītnieku starpā tikai samaitātu

„gadījuma" noziedzniekus un pamudinātu viņus uz vēl smagākiem nozie-

gumiem. Šī doma likta par pamatu jaunam krimināltiesību institūtam —

inosacītai notiesāšanai.

Viņas būtība pastāv iekš tā, ka likums piešķir tiesai tiesību gadījumos,
kad tā nāk pie pārliecības,» ka notiesātais bez soda izpildīšanas labosies,

uz noteiktu laiku atlikt sprieduma izpildīšanu. Ja išinī laikā notiesātais

neizdari jaunu noziegumu, tad viņam piespriestais sods tiek dzēsts. Jauna

nozieguma izdarīšanas gadījumā ar pirmo spriedumu piespriestais sods pie-
skaitāms sodam, kas piespriests par jaunizdarīto noziegumu. Neatkarīgi no

augšminētiem motiviem, soda nosacīta atlaišana izrādās par derīgu ari no

praktiskā viedokļa. Tā atsvabina cilvēku no cietumnieka traipa. Izrādot

notiesātam uzticēšanos, soda nosacīta atlaišana to paceļ viņa paša acīs un

tādā kārtā griežas pie viņa labākām un cēlākām jūtām. Viņa neatrauj

ģimenei strādnieku un dod vainīgām iespēju ar savu peļņu atlīdzināt cietu-

šām nodarītos materiālos zaudējumus. Pēdīgi soda nosacīta atlaišana ir

lietderīgs līdzeklis kriminalrepresijas ekonomizēšanas ziņā, kādēļ ievēro-

jamā mērā samazinās cietumnieku skaits un līdz ar to valsts izdevumi ieslo-

gāmo vietu uzturēšanai.

Lai nu tomēr soda nosacīta atlaišana atstātu labvēlīgu iespaidu uz no-

ziedznieku, tad ir nepieciešama viņas racionela nostādīšana. Ja vajadzīgs

atstāt iespaidu uz morāliski nenosvērtu cilvēku, kuram zem nelabvēlīgu ap-

stākļu iespaida ir tieksmes izdarīt noziegumus, tad nevar aprobežoties tikai

ar atliktās soda izpildīšanas piedraudējumu.

Krimināltiesībās valdošā (klasiskā) skola atzīst, ka sabiedriskās dzīves

iekārta atstāj lielu iespaidu uz 'noziedzību. Statistika ir pierādījusi, ka

neražas, kara un revolūcijas gados ievērojamā kārtā vairojās noziedzību

procents; turpretim izglītības pacelšana un sabiedriskās dzīves apstākļu

uzlabošana noziedzību skaitu mazina. Tāpēc, jānāk pie slēdziena, kā lai

sasniegtu noziedznieka labošanas mērķi un lai nostiprinātu viņā sabiedri-

skās kopdzīves instinktus, ir neatkarīgi no kriminalrepresijas vajadzīga ari

ciņa ar tiem faktoriem, kuri noziedznieku dzen uz jauna nozieguma iz-

darīšanu. Pretējā gadījumā soda labdarīgos panākumus paralizēs" apkārt-

nes samaitājošais iespaids.

Piemērojot šo noteikumu soda nosacītai atlaišanai, rodas nepieciešama

vajadzība, netikai morāliski iespaidot notiesāto, bet ari nostādīt viņu labā-

kos sabiedriskos apstākļos, sniedzot tam materiālu palīdzību, ja noziegumu

viņš izdarījis trūkuma spiests. Aplūkojot no aprādītā viedokļa likumu zi-

stemas par soda nosacītu atlaišanu, novērojam divas grupas, amerikāņu,

kura paredz aizgādnības uzraudzību par nosacīti notiesātiem ar sevišķām

amata personām, un eiropiešu (kontinentālo), kura aprobežojās tikai ar

sprieduma izpildīšanas atlikšanu.
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Nosacītas notiesāšanas amerikāņu formas dzimtene ir Masačusetas

štats. Piaig. gadusimteņa 60. gadu beigās štata galvas pilsētā Bostonā sāka

piemērot nosacītas soda atlaišanas angļu sistēmu, pieprasot par notiesāto

galvniecību.

Bet amerikāņu tiesneši neapmierinājās ar likuma mechanisku pār-

ņemšanu. Viņi ir to pārlabojuši un paplašinājuši saskaņā ar zinātnes pra-

sībām. Tie centās nodibināt pastāvīgi nosacīti notiesātā uzraudzību un

veicināt viņa labošanos. Tādam mērķim nodibināja sevišķa aizgādņa amatu.

lesākumā šo līdzekli piemēroja tikai pie nepilngadīgiem noziedzniekiem

(līdz 17. g.). Aizgādņa pienākums bija izdibināt līdz tiesai apstākļus,

kādos dzīvo apvainotais, un iemeslus, kas to bija pamudinājuši uz nozie-

gumu. Līdz ar izmeklēšanu aizgādnis paziņoja tiesai savu atzinumu par

iespējamību nosacīti atlikt sodu. Ja tiesa nosprieda šādu sodu atlikšanu,
tad notiesāto nodeva aizgādņa uzraudzībā pa visu pārbaudīšanas laiku.

Šinī periodā aizgādnis izlietoja līdzekļus, lai zem Uzraudzības nodoto la-

botu. Aizgādnim bija jāuzrauga viņa uzvešanās, nodarbošanās un dzīves

veids un jārūpējas pacelt tā morālisko līmeni. Ja notiesātā ģimene da-

rīja uz viņu samaitājošu iespaidu, aizgādnis to nodeva samaitātu bērnu

audzināšanas iestādē. Aizgādnības nodibināšanas sekas bija nepilngadīgo

galīga izzušana no Bostonas cietumiem. levērojot šī līdzekļa lielos panā-

kumus 1878. gadā to attiecināja ari uz pieaugušiem. lesākumā, kad aiz-

gādņi bija padoti policijai, to darbība nedeva redzamus panākumus, bet

kad uzraudzību par aizgādņiem pārņēma tiesneši, stāvoklis spēji pārgrozī-

jās. Tiesneši bija ieinteresēti izvēlēt šim amatam noderīgas personas un —

aizgādņu darbība kļuva enerģiskāka un produktīvāka. Pēc tam aizgād-

nība ātri izplatījās pārējās Amerikas Savienotās Valstīs. Ne tikai zinātne

un tiesu darbinieki, bet ari sabiedrība ar lielu interesi reaģēja uz aizgād-

nību, atrodot tanī jaunu pasākumu cīņā ar noziedzību. Ar katru gadu
šinī institūtā ieveda pārgrozījumus, kas paplašināja viņa funkcijas un pie-

šķīra tam pareizāku iekārtu. Nodibinājās daudz privātas biedrības, kas

sprauda sev par mērķi tāļāk attīstīt aizgādnību un popularizēt sabie-

drībā šī līdzekļa nozīmi. Gandrīz katrai valstij par nosacītu notiesāšanu

bija patstāvīgs likums, kurā bija pieņemti aizgādnības pamata noteikumi.

Labākie likumi pieder Ņujorkas un Masačusetas valstīm. Izejot no tā

viedokļa, ka nosacīta notiesāšana ir labākais līdzeklis pret gadījuma no-

ziedzniekiem, minēto valstu likumi nostāda šo institūtu plaši, savienojot tā

piemērošanu nevis ar noziegumu būtību, bet ar noziedznieka personīgām

īpatnībām. Pēc šiem likumiem nosacītu notiesāšanu var piemērot, ja ir

vainu mīkstinoši apstākļi. Par kavēkli var būt tikai agrākā sodāmība par

smagu noziegumu. Ir pielaižama ne tikai soda, bet ari notiesāšanas no-

sacīta atlikšana. Tiesāšanu vai sodu atliek uz zināmu termiņu, katram

nozieguma veidam likumā noteiktās robežās. Sprieduma vai soda nosacītai
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atlikšanai seko apvainotā obligatoriska nodošana aizgādņa uzraudzībā. Tanī

laikā, kad apvainotais atrodās zem uzraudzības, tam jāizpilda vesela virkne

likumā noteiktu nosacījumu, piem., apzinīgi strādāt, izvairīties no satikša-

nās ar netikumīgiem cilvēkiem, neapmeklēt aizdomīgas vietas, neatstāt

tiesas apgabalu, padoties tiesas un aizgādņa aizrādījumiem, nomaksāt uz-

likto naudas sodu, atlīdzināt cietušajam zaudējumus, un ja noziegums iz-

darīts dzēruma stāvoklī — atturēties no reibinošu dzērienu lietošanas v. c.

No šiem nosacījumiem tiesa noteic tikai tādus, kādus atzīst par nepiecie-
šamiem. Ja nav izpildīti pārbaudījuma nosacījumi, tiesa var nolemt aiz-

turēt zem uzraudzības nodoto un izpildīt spriedumu. Uzraudzības funk-

cijas pieder sevišķiem aizgādņiem zem tiesas kontroles. No aizgādņu sa-

stāva un no tā, kā tie saprot Savus pienākumus, atkarājās šī līdzekļa pa-

nākumi cīņā ar noziedzību. Tādēļ saprotams, ka Amerikas likums se-

višķu vērību piegriež aizgādņu izvēlei un ari tam, -lai tie saprastu savus

pienākumus. Aizgādnim, neatkarīgi no pienākuma iepazīties ar uzraudzībā

nodotā dzīves apstākļiem un novērot tā uzvešanos, ir ari jāiemanto pēdējā

uzticība un tas jāpārliecina, ka viņa uzraudzībai nav formels raksturs, bet

tās mērķis ir rūpēties par viņu un tam palīdzēt. Aizgādnim jāizpētī uzrau-

dzībā nodotais, jānovēro iemesli, kas ved to kārdināšanā, jāsniedz draudzīgi

padomi un jābūt aktjivi ieinteresētam novērst to no neceļiem. Līdz lietas*

caurskatīšanai tiesā, aizgādnim jāizdara izmeklēšana, lai noskaidrotu jau-

tājumu, vai iespējams piemērot nosacītu notiesāšanu. Tādā kārtā tiesai

pie lietas caurskatīšanas ir pilnīgs materiāls jautājuma izšķiršanai par soda

vai tiesāšanas nosacītu atlikšanu.

Ja notiesātais pārkāpj uzraudzības nosacījumus, tad aizgādnis, ja

atzīst par nepieciešamu soda piemērošanu, paziņo par to tiesnesim. Patei-

coties tam, tiesai vienmēr ir iespēja sodīt tos, kuri izrādās par viņiem pie-

šķirtās uzticības necienīgiem un kuru uzvešanās atklāj tādus defektus

psichikā, kas prasa represivus soļus to izlabošanai.

Aizgādniskās uzraudzības rezultātu statistika pastiprina viņas piemē-

rošanas lietderību.

Eiropiešu likumdošanas (kontinenta) nosacītās notiesāšanas paraugs

ir franču likumdošana, kur tā pazīstama zem viņas autora vārda — sena-

tora Beransche likums" (1891. g.). Še nosacīto notiesāšanu piemēro ap-

sūdzībās, par kurām paredzēts naudas sods vai ieslodzīšana cietumā, bet

ja notiesātais nav agrāk izcietis cietuma vai vēl stingrāku sodu, tad ari

apsūdzībās, par kurām draud smagāks sods, nekā ieslodzīšana cietumā,

sodu atliek uz 5 gadiem ar attiecīgu motivāciju spriedumā. Ja par to

laiku notiesātais izdara jaunu noziegumu vai likuma pārkāpumu, par ko

draud cietuma sods vai bargāks, nosacīti atlikto sodu izpilda, neatkarīgi

no soda par jaunizdarīto noziegumu. Bet ja pārbaudīšanas periodā jauna

apsūdzīb* netiek celta, agrākais spriedums tiek dzēsts un skaitās kā nebijis.
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Angļu sistēmas nosacītas notiesāšanas savādība pastāv galvniecības

iecelšanā apsūdzētam pie soda nosacītas atlikšanas. Notiesātam tiek uzlikts

pienākums pārbaudīšanas laikā labi uzvesties. Pienākuma pārkāpšanas

gadījumā viņam uzliek ieslodzīšanu cietumā vai naudas sodu, bet no gal-

votāja piedzen galvojumā aprādīto naudas sumu.

Salīdzinot abas nosacītās notiesāšanas sistēmas, amerikāņu un eiro-

piešu, redzam, ka pirmā no viņām satur sevī pilnīgāku tagadējās krimināl-

tiesību doktrīnas jēdzienu par sodu kā noziedznieka labošanas līdzekli.

Amerikas kriminālisti un tiesu darbinieki ir paplašinājuši aploku cīņā ar

noziedzībām. Viņi rada amata personu institūtu: kuras tiek ieceltas gā-

dībai par apsūdzētiem ar uzdevumu rūpēties par viņu morālisko labošanos

un materiālo labklājību. Viņi ieceļ aizgādnisku uzraudzību par nosacīti no-

tiesātiem pa visu pārbaudīšanas laiku, bet neatstāj viņus pašus sev un to

apstākļu varai, kuri tos spieda uz noziegumu.

Eiropiešu likumdošana par nosacītu notiesāšanu paliek pusceļā. Viņa

pārņēma tikai institūta vienu pusi — soda nosacītu atlikšanu un pilnīgi

ignorēja otru, ar to organiski saistītu — aizgādnisko uzraudzību par no-

sacīti notiesātiem. Nosakot sprieduma nosacītu atlikšanu, Eiropas tiesnesis

rīkojas taustoties, uz labu laimi. Amerikas tiesnesim ir šinī ziņā speciāla

aizgādņa izmeklēšanas materiāli un pēdējā slēdziens par nosacītās notiesā-

šanas vēlamību. Nosacītās notiesāšanas otra nepilnība, ka tiesnesim gan-

drīz nav iespējams izzināt, vai patiesībā pirmo reizi tiesas priekšā stājusies

persona izdarījusi noziegumu pirmo reizi. Šis pārmetums dibināts tai ziņā,

ka tiesnesim nav pie rokas cita materiāla, kā ziņas par agrāko sodāmību,
kas pašas par sevi maz nozīmīgas. Pie aizgādniskās uzraudzības sistēmas

turpretim būs reti tie gadījumi, kad uzraudzībā stāvošo jauni noziegumi

paliks neatklāti.

Mūsu likums par nosacītu notiesāšanu izstrādāts pēc franču parauga

ar nelieliem pārgrozījumiem. Tā, pēc Beransche likuma tiesību aprobe-
žošana iestājas ari pie soda nosacītas atlaišanas, turpretim pēc mūsu likuma

šīs soda sekas tiek atliktas līdz ar paša soda izpildīšanas atlikšanu. Soda

nosacīta atlikšana nav pielaižama tādā gadījumā, ja ar cietuma sodu notie-

sātais agrāk bijis notiesāts par smagu noziegumu vai vispār par noziegumu

un ja no šī soda izciešanas dienas nav notecējuši noteikti termiņi. Nozie-

guma aina, viņa raksturs un motivi ir tik dažādi, ka nozieguma (ne smaga

nozieguma) izdarīšana vēl it nebūt neliecina par prettiesisku tieksmju pa-

stāvību, kas izslēdz soda atlikšanas piemērošanu. Viss nosacītas notiesā-

šanas institūts ir vairāk subjektivas dabas, jo viņa pamatā ir liktas perso-

nas īpašības, bet ne nozieguma raksturs. Pēc Beransche likuma par šķērsli
soda nosacītai atlaišanai ir atzīta tiesājamā agrākā notiesāšana uz cietuma

sodu par noziegumu vai pārkāpumu. No otras puses, mūsū likums par soda

nosacītas atlikšanas šķērsli neuzskata recidīvu, kaut gan tā paša pārkāpuma
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atkārtošanās vai līdzīga pārkāpuma izdarīšana norāda uz tādu noziedzīgu

tieksmju pastāvību, kādas stāv pretrunā ar nosacītās notiesāšanas idejām.

Ja persona, kura izcietusi, piemēram, sodu par nepaklausību valdības liku-

mīgām prasībām, no jauna pielaiž tādu pat nepaklausību, tad šī atkārtoša-

nās norāda uz kriminalrepresijas pastiprināšanas vajadzību un nosacītās

notiesāšanas piemērošanas neiespējamību.

Jāšaubās par to, vai var piekrist nosacītas notiesāšanas izslēgšanai

privatvajāšanas lietās, kuras ierosināmas tikai uz cietušo sūdzības pamata

un pielaiž izlīgšanu miera ceļā. Juridiskā literatūrā paceļas balsis, kuras no-

teikti pieprasa šī aizlieguma pilnīgu atcelšanu. Aizrāda uz to, ka sodu

uzliek publiskās, bet nevis privātu personu interesēs, ka cietušām nav tiesī-

bas izvēlēties sodu. Tā kā nosacīta notiesāšana ir viens no sodīšanas vei-

diem, cietušām nav dodama iespēja darīt iespaidu Uz šī soda veida piemē-
rošanu. Otrs uzskats neiet tik tāļu un aizrāda uz iespējamību piemērot

soda nosacītu atlikšanu cietušā piekrišanas gadījumā. Pirmā ieskata aiz-

stāvji iziet, šo jautājumu apskatot, no teorētiskā redzes viedokļa. Viņi izlaiž

no redzes aploka cietušā psichiku, kurš dabiski vēlas vainīgā nekavējošu
nosodīšanu. Vainīgā nosacīta notiesāšana nevar katru cietušo apmierināt

un pat jāšaubās, vai būtu lietderīgi pievienot cietušā morāliskām ciešanām

vēl jaunu sarūgtinājumu, kurš ceļas no apziņas, ka vainīgais faktiski paliek

nesodīts. No otras puses, ja fcietušam ir piešķirtas tiesības atsacīties no

apvainošanas un izlīgt ar vainīgo miera ceļā, tad jāpiešķir ari tiesības pie-

krist soda nosacītai atlikšanai, jo lielākā ietilpst mazākais.

Kā soda nosacītas atlikšanas pārtraukšanas iemesli jāatzīst:

1) Nosacīti notiesātā notiesāšana no jauna pārbaudīšanas laikmetā par

smagu noziegumu vai noziegumu. Pēc Beransche likuma soda atlikšana

jāpārtrauc, ja nosacīti nosodītalis 5 gadu laikā no jauna tiek notiesāts par

noziegumu vai pārkāpumu ar sodu ne zemāku kā ieslodzīšanu cietumā.

2) Notiesātā agrākās sodāmības atklāšana ūn viņam piespriestā, ar

specieli noteiktiem termiņiem nesegtā soda izciešana. Lai ari cik nesvarīgi

būtu bijuši atkārtojošies pārkāpumi pēc soda izpildīšanas nosacītas atlik-

šanas, tomēr pats viņu izdarīšanas fakts norāda uz morāliska spiediena ne-

attaisnošanos un represivu līdzekļu piemērošanas nepieciešamību.

3) Nosacīti notiesātā nepieklājīga uzvešanās, ar kuru tas apdraud per-

sonīgu vai sabiedrisku drošību vai kārtību.

4) Nosacīti notiesātā izvairīšanās no viņam noteiktās uzraudzības. —

Tieslietu ministrim piešķirta tiesība noteikt minētās uzraudzības iekārtu.

Aizgādniskā uzraudzība ievērojamā mērā samazina valsts izdevumus par

apcietinājuma vietu uzturēšanu un nodrošina kārtīgus soda naudas ienā-

kumus no nosacīti notiesātiem.

Vai soda nosacītā atlaišana attiecināma ari uz amata personām? Šis

jautājums sadaļas divās daļās ; atkarībā no tā, vai noziegumam ir krirninal-
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raksturs vai dienesta nozieguma raksturs. Gan liktos, ka nevarētu rasties

'šaubas, ka likums jāattiecina ari uz amata personu vispārējiem noziegu-
miem. Amata persona taču tāpat ietilpst pilsoņu sastāvā un ja viņa izdara

vispārēju noziegumu, tad tai piemērojami tie paši likumi, kā ikkatram pil-

sonim, jo visu pilsoņu vienlīdzība likuma priekšā ir viens nO tiesiskās valsts

pamata noteikumiem. Bet no otras puses,'valsts var no saviem aģentiem

prasīt augstākas morāliskas īpašības un dziļāku tiesisku apziņu. Ja ir

pielaižamus, ka var pilsoni.-nosacīti - sodīt •'Zādzību,''kuru 'tas - izdarījis
trūkuma spiests, tad valsts dienesta prestižs, turpretim, prasā, ka nevar pa-

likt valsts dienestā persona, kura notiesāta par zādzību vai krāpšanu. Tā-

pēc ir nepieciešami ievest nosacītās notiesāšanas aprobežojumus attiecībā

uz amata personām un nepielaist šāda veida notiesāšanu par mantkārīgiem
vai vispār apkaunojošiem nodarījumiem. Vēl nesaudzīgāki valstij jāizturas

pret tiem amata personu noziegumiem, kurus tās izdara tieši savā dienesta

aplokā. Principieli ari te pielaižama nosacīta notiesāšana, jo tie pamati,

uz kuriem viņa dibinās, patur savu spēku ari attiecībā ūz dienesta nozie-

gumiem. Bet ievērojot to, ka pret dienesta 'noziegumiem jāizturas nesau-

dzīgāk, nosacīta notiesāšana dienesta noziegumu aplokā ir vairāk ierobežo-

jama, nekā vispārēju noziegumu gadījumos; Nosacīta notiesāšana būtu

pielaižama tikai par mazāk svarīgiem nodarījumiem, par kuriem paredzēts
arests. Pie tam būtu lietderīgi, ja tiesa pieprasītu no apsūdzētā priekšnie-
cības motivētu slēdzienu par nosacīta soda atlikšanas vēlamību zināmā ga-

dījumā. Priekšniecība pazīst apsūdzēto tuvāk nekā tiesa, kura to redz

pirmo reizi; priekšniecība zin viņa morālisko personībuj kā ari agrākās at-

tiecības pret dienestu un šīs ziņas var būt tiesai ļoti noderīgas, izšķirot

jautājumu par soda nosacītu atlikšanu. Par labu nosacītas notiesāšanas at-

tiecināšanai uz dienesta noziegumiem runā tas apstāklis, kā, pastāvot

priekšniecības uzraudzībai, notiesātā jauno pārkāpumu varēs laikā atklāt

un līdz ar to izpildīt ar spriedumu atlikto sodu.

Soda nosacītas atlaišanas institūts pelna sevišķu ievērību. Vakar-

eiropas valstu likumdevēji sevišķu uzmanību piegriež gadījuma noziedznie-

kiem. Pēdējiem piemīt kā pienākuma, tā ari tiesiska apziņa un pat līdz

zināmai pakāpei — morālisks spēks — bet trūkuma spiesti, vai kaislību

iespaidoti, vai aiz citādiem apstākļiem, tie nav spējīgi cīnīties ar saviem

noziedzīgiem dzenuļiem — un izdara noziegumus, kuri vēlāk viņos izsauc

rūgtu nožēlošanu. Domu starpība komisijā radās jautājumā par minētā li-

kuma piemērošanas robežām, pie kam komisija nolēma, ka šis institūts pie-

mērojams tikai notiesātiem uz ieslodzīšanu- īslaika cietumā. Lai novērstu

patvaļību, komisija atzina, ka tiesai vajadzētu uzlikt pienākumu sīki mo-

tivēt katrā atsevišķā gadījumā nosacītu soda atlaišanu.

Domu starpība radās ari jautājumā par to, kādos gadījumos atceļama
soda nosacīta atlaišana. Komisija nolēma, ka nosacītais spriedums obliga-
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toriski izpildāms, ja nosacīti notiesāto no jauna notiesā par smagu nozie-

gumu, kas izdarīts iepriekš likumā minētiem termiņiem, vai šinīs pašos ter-

miņos. Komisijas mazākums atzina, ka nosacīta soda atlaišana atceļama —

1) ja notiesātais likumā noteiktā laikā izdara jaunu nodomātu noziedzīgu

nodarījumu, par kuru viņam draud sods — ne zemāks par ieslodzījumu
īslaika cietumā, vai 2) ja konstatēts, ka vainīgais izdarījis kādu citu nodo-

mātu noziedzīgu nodarījumu līdz sprieduma taisīšanai.

Pie projekta galīgas rediģēšanas komisija nolēma piešķirt tiesību iz-

pildīt spriedumu tikai tai tiesai, kura pati piespriedusi nosacītu soda at-

laišanu. Šis noteikums pamatojas uz to, ka tiesa taisa nosacītu spriedumu

pēc savas iekšējas pārliecības, iepazinusies ar visiem lietas apstākļiem un

ar noziedznieku personību, bet dažos gadījumos 1922. g. 12. janvāra no-

teikumi piešķir tiešai tiesību atcelt nosacītu spriedumu pēc sava ieskata,
kas neapšaubāmi piekrīt tai tiesai, kura piespriedusi soda nosacītu atlai-

šanu. Pie tam tiesai jābūt informētai par sava nosacītā sprieduma rezul-

tātiem. Tāļāk komisija atzina, kā šī institūta pastāvēšana atkarājas no pa-

tronāta sekmīgas darbošanās. Tikai izvedot dzīvē notiesāto uzraudzību un

pareizi ierīkojot reģistrāciju, šim līdzeklim var būt panākumi, pretējā gadī-

jumā likums nesasniegs savu mērķi.

Pie 27.—34. pantiem par tiesību ierobežošanu.

Kriminal-juridiskā doma pakāpeniski nogājusi līdz individam neatņe-

mamu tiesību principa atzīšanai, kas iekaroja paliekamu vietu tagadējā

kriminālā likumdošanā.

Zināms, valsts var faktiski atņemt individam katru labumu. Viņa var

tam atņemt dzīvību, veselību, brīvību, īpašumu un cieņu. Bet valsts var

to darīt tikai tad, ja tas ir valstiski nepieciešams sabiedrības interesēs,

kurai individs spiests upurēt savus labumus.

Plašākā vārda nozīmē katrs soda līdzeklis, pēc būtības, satur sevī

kaut kādas tiesības ierobežošanu. Tā, nāves sods nav iedomājams bez

dzīvības atņemšanas, ieslodzīšana cietumā — bez tiesību atņemšanas brīvi

pārvietoties v. t. t. Bet šaurākā, teehniskā vārda nozīmē tā saucamā ~ties-

ību atņemšana" attiecas tādā vai citā ziņā uz vairāk abstraktu tiesību ko-

pību pretēji reāliem dzīvības, brīvības un īpašumu labumiem.

Līdz lielinieciskam apvērsumam Krievijā spēkā bijušais 1845. g. sodu

likums ar sevišķu patiku paredzēja tiesību ierobežošanu, dibinot uz to savu

sodu sistēmu. Nešķirams pavadonis tā saucamiem ~kriminal" sodiem bija

„visu kārtas tiesību atņemšana", kas bija savienota ar visu īpašumu 'un ģi-

menes, t. i., laulības, vecāku un citu uz radniecības un svainības saitēm di-

binātu tiesību zaudēšanu.

1903. g. sodu likumu sastādītāji atmeta šo novecojošo sistēmu un gri-

bēja apstāties uz kārtu un citu goda un politisku tiesību atņemšanas, bet
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galīgi rediģējot atgriezās pie tradicionēlās īpašuma, mantojuma un ģimenes

tiesību atņemšanas, kas palikusi 1903. g. Sodu lik. 29. pantā.

Pie mums spēkā esošais kriminālkodekss līdz šim laikam satur sevī

noteikumu par notiesātā noziedznieka pilnīgu izslēgšanu no pilntiesīgo

sabiedrības locekļu skaita.

Kā reformas pioniers šinī nozarē ir daudzā ziņā priekšzīmīgais, lai

gan tagad jau novecojies vācu 1871. g. „Strafgesetzbuch".

Vācu kodekss pazīst tikai vienīgi ~Būrgerliche Ehrenrechte" zaudē-

šanu, t. i., politisku un goda tiesību zaudēšanu. Kriminalspriedums neaiz-

skar nedz ģimenes, nedz īpašuma, kā ari mantojuma tiesības.

Tieslietu ministrijas sevišķa komisija, kas stājusies pie 1903. g. sodu

likumu caurlūkošanas, lai tos saskaņotu ar mūsu republikas tiesiskiem

pamatiem, un lai līdz ar šo ievestu viņā tos pārlabojumus, kurus nepiecie-

šami prasa progresējošā krimināltiesiskā doma, nevarēja neredzēt šos no-

vecojošos likumu noteikumus tiesību atņemšanas nozarē.

Vispirms acīs krīt jau augšā pievestie 1903. g. Sodu lik. 29. panta
noteikumi par spaidu darbos notiesātā civiltiesību zaudēšanu, kas

aptvef tiesību uz īpašumu un tiesību uz mantošanu pēc likuma, kā ari par

notiesātā ģimenes tiesību izbeigšanu. Tās ir tās no kriminālā redzes vie-

dokļa „neatņemamās" tiesības, kuras ir neatņemamas nevis tai nozīmē, ka

sodošā vara nevar viņas atņemt, bet tai nozīmē, ka viņai to nevajaga

darīt. Ģimenes un īpaišuma tiesības pieder visiem pilsoņiem, neatkarīgi no

pēdējo individuālām īpašībām; tās vienādi bauda godīgie un negodīgie,

tikumiskie un netikumiskie. Tās ir sodīšanas represijai nederīgs objekts,

īpašumu tiesību atņemšana visā visumā ņem cilvēkam visus viņa līdzekļus.

Mūslaiku sodīšanas sistēma, kaut ari pamatota uz iebiedēšanas principa,

tomēr pēc iespējas atturas no sodiem, kuri pēc savas īpatnības lauž notie-

sātam cerību uz labāku nākotni un līdz ar to ņem viņam ikkatru stimulu uz

labošanos. Ja par civiltiesību atņemšanu no šā redzes viedokļa, varētu vēl

runāt beztermiņa spaidu darbos notiesāšanas gadījumā, jo tiem jāizbeidzas

tikai ar notiesātā nāvi, tad praktikā mūža spaidu darbu, kā zināms, nav, ja

iespējama notiesātā pirmstermiņa atsvabināšana.

1903. g. Sodu lik. 29. p., turpretim, civiltiesību atņemšanu saista ari

ar termiņa spaidu darbiem, pat uz visīsāko laiku. Bet, ja ņem vērā, kā,

atceļot ar spaidu darbu izciešanu savienoto izsūtīšanu uz nometināšanu,
sodīšana ar spaidu darbiem pavisam zaudējusi savu raksturojošo pazīmi —

notiesātā atšķiršanu no sabiedrības, — tad ir pilnīgi pamatots augšā aprā-
dītais iebildums pret to, ka 'civiltiesību atņemšana ir vietā, nerunājot jau

nemaz par to, ka ielaušanās ģimenes attiecību intīmā sierā satur sevī ne

ar ko neattaisnojamu bardzību (cietsirdību). Cita lieta — līdzekļi, kas

izsaukti ar 'notiesātā ieslodzīšanu uz ilgāku laiku, sakarā ar trešo per-

sonu, to skaitā ari viņa ģimenes locekļu, interesēm. Bet šiem līdzekļiem
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nav neka kopēja af kriminālo sodīšanu un noteikumi par tiem attiecas uz

pilsoņu civiltiesisko sfēru. Kriminālkodeksā tiem nav vietas.

Pievesto motivu dēļ viss 29. pants ir izslēdzams no spēkā esošiem sodu

likumiem.

Izslēdzami ari 25., 26. un 27. p. p. (viņu vecajā redakcijā), kuri paredz
tā saucamo kārtas tiesību atņemšanu personām, piederošām pie

priviliģētām šķirām, tādēļ ka priviliģētās šķiras pie mums vairs nepastāv,
un atņemt kādam vairs nepastāvošas tiesības ne faktiski, nedz juridiski nav

iespējams.

Pēc tam tad pastāvošās tiesībās,., bez 34. un 35. p.p. paredzētās sodu

izcietušo noziedznieku pārvietošanās brīvības aprobežošanas un 33. p. pa-

redzētās tiesības atņemšanas nodarboties ar noteiktu profesiju, paliks, pēc

1903. g. Sodu lik. 28. un 30. p.p. izpratnes, tikai tas, ko vienīgi pielaiž
mūslaiku doktrinas tiesību atņemšanā, un proti — politisko un goda
tiesību zaudēšana un pie tam jau iegūto tiesību zaudēšana — uz visiem

laikiem, bet iespējas zaudēšana iegūt tiesības no jauna — uz noteiktu laiku.

Baudīt politiskās tiesības nozīmē darīt iespaidu uz sabiedrisko un

valsts dzīvi. Tāda iespaida pielaišana dibināta uz nevainojamības pre-

sumpcijas. Quisquis praesumitur bonus donec probatur contrarium. Ja

persona krimināli notiesāta, tad šāda presumpcija par viņas nevainojamību

atkrīt vai katrā ziņā var atkrist. Tāpat atkrīt vai var atkrist presumpcija,

kura nepieciešama, lai pilsonim dotu tiesību nest ārējās goda zīmes.

Ne mazāk svarīgs ir cits jautājums: vai tiesību aprobežošana uzska-

tāma kā noteikta soda piespriešanas sekas, jeb tā saistās ar noteiktu no-

ziedzīgu nodarījumu izdarīšanu? Pēc 1845. g. sodu likuma sistēmas, kas

šajā ziņā tuvu stāv vecajam 'franču ieskatam par tā saucamām „Peines in-

famantes", tiesību aprobežošana negrozāmi saistīta ar noteiktā veida sodu.

Spēkā esošos 1903. g. sodu likumos šis princips nav izturēts līdz ga-

lam. Tā, — tiesību zaudēšana negrozāmi saistīta ar katorgu, neatka-

rīgi no tā noziedzīgā nodarījuma rakstura, par kuru šis sods nolikts, un no

tās personas stāvokļa, kurai tas piemērots (25., 28., 29. un 30. p. p.). No-

tiesāšanai uz ieslodzījumu pārmācības namā tāpat seko tiesību zau-

dēšana neatkarīgi no nozieguma rakstura (26., 28. un 30. p. p.), bet kārtu

tiesību zaudēšana saistīta ar pārmācības namu tikai muižniekiem, garīgas

kārtas amatpersonām, goda pilsoņiem un tirgotājiem (26, p.), kamēr ka-

torgai šīs sekas ir ari attiecībā uz pārējo kārtu, ļaudīm (25. p.). Bet 27.

pants, kurā iet runa par cietuma soda savienošanu ar tiesību zaudēšanu,

ir dibināts jau uz cita (pamata. Še izšķirošā nozīme piekrīt nodarītā no-

zieguma raksturam. Tiesa gan, — likums neizvirza vispārīgu kritēriju

nozieguma novērtēšanai no šā viedokļa. Nepiešķirdams tiesai novērtēšanas

brīvību, likums izsmeļoši uzskaita tos noziedzīgos nodarījumus, kuru izda-

rīšana savienota ar tiesību zaudēšanu, ja vainīgo notiesā uz ieslodzījumu
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cietuma. Teorētiski tadu jautājuma atrisinājumu gan nevarētu atzīt par

apmierinošu.

Ja vērā ņem vispārīgo principu, ka noziedznieku īstenībā apkauno
nevis par nodarīto uzliktais sods, bet gan tas, ka viņš noziegumu izdarījis,

ja tāļāk vērā ņem to, ka pēc spēkā esošiem sodu likumiem tāds bargs sods,
kā katorga, paredzēts par veselu virkni politisku noziegumu, kuri gan bī-

stami valsts iekārtai, pret ko tie vērsti, tomēr kā tīri politiska rakstura no-

ziegumi sevī nekā apkaunojoša šā vārda parastā nozīme nesatur, — tad

grūti atteikties no domām, ka šabloniski savienojot vienā vispārīgā kate-

gorijā visas personas, kas sodāmas ar katorgu v. t. t., likumdevējs grēko
kā pret taisnību — tā ari pret sodīšanas līdzekļu ekonomijas principu, kas

pilnā mērā ari sakāms par to noziegumu formelo uzskaitīšanu likumā, par

kuriem cietuma sods negrozāmi savienots ne tikai ar politisku, bet ari ar

goda tiesību zaudēšanu. Negribot jānāk pie slēdziena, ķa, tā kā likum-

devējs absolūti neiespēj paredzēt visas varbūtējas katra atsevišķa gadījuma

nokrāsas, daudz pareizāks būtu tāds lietas stāvoklis, ka likumdevējs dotu

vispārīgu to noteikumu kritēriju, kad tiesai vaj a g, vai ejot soli tāļāk,
kad tā var ierobežot tiesības sakarā ar kaut kuru soda veidu, vai pat sa-

karā ar likumā noteikto minimālo soda mēru.

Pie šāda slēdziena nāk 1919. gada Vācijas jauno sodu likumu ~Strafg-

esetzbūch" projekts, kas izvirza kā tādu kritēriju noziedzīgā nodarījuma
nodarīšanu aiz nekrietniem (negodīgiem) dzenuļiem (eine Tat, die auf

ehrloser Gesinnung beruht), atstājot tiesai katrā atsevišķā gadījumā kon-

statēt, vai šādi dzenuļi ir bijuši. Projekts tomēr tāļāk apstājas pusceļā,

izvirzīdams kā noteicošo momentu nevis nodarījuma smagumu, bet „m

concreto" uzliekamo sodu.

Ja konstatējot ~ehrlose Gesinnung" (75. §) vainīgajam piespriež nā-

ves sodu vai spaidu darbus, tad tiesai obligatoriski jāierobežo tam tiesības,

bet ja vainīgajam piespriež ieslodzījumu cietumā uz laiku ne mazāk par

6 mēnešiem, tad tiesa to var darīt, pie kam no tiesas atkarājas vai nu visā

pilnībā ierobežot likumā uzskaitītās tiesības, — vai ierobežot tikai atse-

višķas tiesības sakarā ar nodarījuma raksturu. Literatūrā izteiktas šaubas

par Vaciijas projektā uzņemtā vispārīgā kritērija' formulējuma lietderību.

Bet nav apšaubāms, kā, ja beidzot attiecīgs 'formulējums tiks atrasts, —

ceļš, "pa kūru iet Vācijas projekts, jāatzīst par pareizu. Šeit izvirzīts prin-

cips, kas pastāv tiesību fakultatīvā ierobežošanā, sakarā ar katra konkrēta

nodarījuma apstākļiem, kas attaisno šādu tiesību ierobežojumu.

Šī fakultativitate var būt divpakāpeniska. Vai nu augšā minēto ap-

stākļu konstatēšana uzliek tiesai pienākumu ierobežot tiesības (pirmā

pakāpe), vai pat tādā gadījumā tiesību ierobežošana notiek pēc tiesas

ieskata (otrā pakāpe).
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Mūsu sodu likumu projekta pārstrādāšanas komisija neuzdrošinājās
iet tik tāļu. Paturot vispārīgi šinī jautājumā veco 1903. g. sodu likumu

sistēmu un tādā kārtā absolūti savienojot tiesību zaudēšanu ar notiesāšanu

uz katorgu, ieslodzījumu pārmācības namā (kas pārdēvēts par ilglaika cie-

tumu) un ieslodzījumu īslaika cietumā, ja pēdējais piespriests par nozie-

dzīgiem nodarījumiem, kas uzskaitīti projekta 27. p., — komisija tomēr

taisa mēģinājumu fakultativitates virzienā, un proti, ja tā varētu izteikties,

negativā nozīmē. •

Pēc komisijas projekta, tiesa, piespriežot ieslodzījumu īslaika cietumā,

var, izņēmuma veidā, atsvabināt notiesāto no tiesību zaudēšanas, kas pa-

redzēts projekta 27., 28. un 32. p.p. Tāds formulējums, kura mērķis ir

iedvest tiesai tādu pat apdomību minētā noteikuma piemērošanā, tomēr

dod tiesai iespēju atturēties no tiesību ierobežošanas tur, kur tas nesaska-

nētu ar taisnības sajūtu un lietderību.

Uz tāda komisijas lēmuma zināmu iespaidu darīja tas, ka pēc likuma

tiesību zaudēšana aptver sevī ari aizliegumu kalpot armijā un flotē (pro-
jekta 28. panta 3. pk.) — un tā ka, saskaņā ar 27. pantu, tiesību zaudē-

šana ir savienota ar kaut kuru zādzības izdarīšanu, tad varam iedomāties

gadījumu, kur izdara mazu zādzību ar nolūku izvairīties no kara klausības.

Pastāvot augšā pievestam formulējumam, sodošai varai ir iespēja apkarot

ari aprādītos noziedzīgus nodarījumus. No nodziedzīgā subjekta stāvokļa

atsvabināšana no tiesību ierobežošanas šādā gadījumā būtu uzskatāma par

„odiosu", bet, no otras puses, tiesa, zināms, var izlietot savas tiesības ari

notiesātā likteņa atvieglošanai, ja pēc lietas apstākļiem izrādītos,

ka tiesību ierobežošana nesasniegtu mērķi.

Apspriežot jautājumu par iegūto tiesību ierobežošanu un, ņemot vērā

starpību starp Latvijas un bij. Krievijas sabiedrisko iekārtu, komisija no-

lēma izmest no sodu likumiem tos noteikumus, kuri bija saistīti ar kārtu

tiesībām.

27. panta jaunajā redakcijā komisija ievietoja aizrādījumu, ka tiesību

ierobežošana seko katram apkaunojošam sodam — tas ir ieslodzījumam ka-

torgas un ilglaika cietumos, kā ari ieslodzījumam īslaika cietumā, ja šinī

pēdējā gadījumā izdarīti noziegumi, kas paredzēti 27. pantā pievestā sodu

likumu pantu uzskaitījumā.

Komisijā tika izteiktas domas, ka tiesību ierobežošana nav saistāma

ar zināmu sodu, bet tā var atkarāties tikai no noziedzīgā nodarījuma rak-

stura, no tā, cik lielā mērā konstatējami noziedznieka nekrietnie dzenuļi

un no vadošb motivu kopzumas.

Neizbēgamā pēc likuma 'tiesību zaudēšana, kas savienota ar zināmu

sodu, 'bieži ne ar ko nav attaisnojama un dažreiz uzskatāma kā pārmērīgs

formālisms. Sodošai varai nevajadzētu iejaukties intimā dzīvē un aizskārt

mantas un mantojuma tiesības, jo še cieš ne tikai pats noziedznieks, bet
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ari viņa likumīgie mantinieki, kas nesaskan ar soda individualizāciju. Soda

izciešanas laikā notiesātais zaudē iespēju pārvaldīt savu mantu, bet tad jau

var iecelt aizgādni un nevis atņemt tam mantas tiesības uz visiem laikiem.

Krievijā mantas un ģimenes tiesību zaudēšanai bija zināms attaisnojums.

Uz katorgu notiesātos sūtīja tālu prom no viņu pastāvīgās dzīves vietas,
kur viņi retumis atgriezās pēc soda izciešanas, paredzēdami, ka agrākā
sabiedrībā ne visai labvēlīgi pret viņiem izturēsies.

Latvijā pastāv citādi apstākļi. Notiesātais uz ieslodzīšanu katorgas
cietumā pastāvīgi atrodās savas ģimenes un mantas tuvumā un sakars ar

iecelto par viņa mantu aizgādni var būt ļoti ciešs.

Apspriežot projekta 28. p., komisija atzina, ka katorgas un ilglaika
cietumos notiesātie, kā ari īslaika cietumā notiesātie par noziegumiem,

kuri paredzēti 27. pantā uzskaitītos sod. lik. sevišķās daļas pantos, zaudē

saistītās ar dienesta un sabiedrisko darbību tiesības. Pie tam komisija vis-

pirms apstājās pie vēlēšanu tiesību ierobežošanas un pieņēma sekošu for-

mulu, pēc Vācijas sodu likumu projekta parauga: „valsts un pašvaldības

lietās balsot, vēlēt vai tikt vēlētam vai izlietot citas politiskas tiesības".

Tādā kārtā, piemēram, personai, kurai ierobežotas tiesības pēc projekta

28. p. — nav tiesības piedalīties referendumā.

Kara sodu likumu pārstrādāšanas komisija izteikusi vēlēšanos, lai sodu

likumos ievestu noteikumu, ka notiesājot uz ieslodzījumu īslaika cietumā,

sod. lik. proj. 28. pantā paredzēto tiesību zaudēšanu tiesa var piespriest

pēc sava ieskata un pie tam tikai gadījumos, kad piespriestais cietuma

sods nepārsniedz trīs mēnešus. levērojot šo aizrādījumu, sodu likumu pār-

strādāšanas komisija ieveda pie 28. panta šekošu piezīmi: „notiesājot uz

ieslodzījumu īslaika cietumā, tiesa var izņēmuma veidā atsvabināt no-

tiesāto no soda sekām".

Tāļāk komisija atzina, ka tiesību ierobežojumi attiecībā uz tirdznie-

cības-rūpniecības zīmju izņemšanu nav pielaižami, jo tāds aizliegums ir

novecojies un tas dibināts uz vecā likuma Ipar pirmās un otrās ģildes tir-

gotāju kārtu tiesībām. Bez tam, ja noziedzīgs nodarījums saistīts ar vai-

nīgā profesiju, tad tiesības var ierobežot uz sod. lik. projekta 31. panta

pamata.

Vispārīgi atzīstot, ka tiesības ierobežojamas tikai uz likumā norādī-

tiem pamatiem, komisija nolēma dot tiesai fakultativu tiesību neierobežot

tiesības notiesātiem uz ieslodzījumu īslaika cietumā.

29. pantā (agrākā 31. p.) komisija ieveda pārgrozījumu vienīgi attie-

cībā uz šinī pantā pievesto termiņu katorgas cietumam, noteicot šo ter-

miņu — 15 gadus, pie kam panta otrā daļā aprādīto termiņu saīsināšanu

var izdarīt tikai tiesa.

Lai saskaņotu projekta 31. pantu ar 26. panta tekstu, komisija otrā

daļā ieveda noteikumu, kā naudas sods nāk par labu valstij.
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Projekta 32. pantā komisija atzīmēja, ka pie atsvabināšanas no ieslo-

dzījuma, ja notiesātie paši neizvēlas dzīves vietu — tādu viņiem noteic

iekšlietu ministrs.

Ņemot Vērā to, ka nometināšana, kura agrāk sekoja katorgas cie-

tumam, tagad atcelta, komisija pagarināja līdz 3 gadiem termiņu, kurā ka-

tordzniekiem aizliegts bez vietējās policijas sevišķas atļaujas atstāt izvēlēto

vai norādīto dzīves vietu pēc soda izciešanas.

Agrākā Sod. lik. 34. p. pirmo piezīmi — par pierakstīšanos, otro —

par nepieņemšanu valsts dienestā un trešo — par pirmstermiņa atsvabi-

nāto ierobežošanu dzīves vietas izvēlē un maiņā, komisija izslēdza, —

pirmo aiz obligatoriskas pierakstīšanās atcelšanas, — otro — kā pilnīgi

lieku, jo 28. pantā jau ievests aizliegums kalpot valsts dienestā un trešo

tādēļ, ka komisija izstrādājusi sevišķus noteikumus par pirmstermiņa at-

svabināšanu, kuri ievietoti pielikumā pie projekta 20, panta.

Projekta 33. pantā komisija, tāpat kā iepriekšējā, ierobežoja katordz-

niekiem brīvību mainīt dzīves vietu bez policijas atļaujas, pagarinot ter-

miņu (līdz 10 g.), kurā tie atstājami priekšniecības uzraudzībā; šis termiņš
saīsināms ar iekšlietu ministra atļauju līdz 3 gadiem. Šinī termiņā tiem,
kas pavadījuši novietošanas vietā noteikto laiku, neskatoties uz to, ka tiem

ir dota brīvība mainīt dzīves vietu, — tomēr jāpaziņo policijai par izvē-

lēto dzīves vietu, kur tie var pārcelties ar sevišķu atļauju (ceļa biļeti).

Komisija atzina, ka bijušiem katordzniekiem ari pēc 10 gadiem nav

tiesība luzturēties valdības sevišķi norādītos apvidos.

Pie 34. panta.

Komisija nolēma izmest aizrādījumu par naudas piesavināšanos, kas

ieņemta par šinī pantā minēto mantu pārdošanu. Viens komisijas loceklis

atzina, ka šāds aizrādījums ir nepieciešams, jo bez tā pavairosies gadījumi,

kad tādu naudu piesavina dienestpersonas.

Pie 37. panta.

Komisija atzina, ka sabiedrība jāaizsargā no personām, kuras patolo-

ģiskā stāvoklī spējīgas izdarīt 37. pantā minētos noziegumus; tādas per-

sonas nav atstājamas vecāku uzraudzībā, bet jāievieto dziedniecības iestādē.

Tā ka tādi slimie ievietojami dziedniecības iestādē ne tik daudz ārstēšanas

nolūkā, cik izolēšanas dēļ, jo tie apdraud sabiedrības drošību, tad tiklīdz

tie sabiedrībai nav vairs bīstāmi, — atkrīt ari vajadzība turēt tos dziednie-

cības iestādē. Būtu netaisnīgi noteikt, ka garā slimie turāmi dziedniecības

iestādē ~līdz izveseļošanai", jo tad tie būtu jātur tur līdz mūža galam, tā-

dēļ komisija nolēma, ka tādas personas turāmas dziedniecības iestādē tikai

līdz tādai viņu veselības stāvokļa Uzlabošanās pakāpei, kā tie sabiedrībai

nav vairs bīstāmi.
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Šīs domas izteiktas 37. pantā trešā daļā, kura skan: „šos sabiedrības

aizsardzības līdzekļus tiesa atceļ, ja pēc pārbaudīšanas atzīst, ka persona,

pret kuru tādi izlietoti, sabiedrībai vairs nav bīstāma".

Pie 38., 39., 53., 54. un 55. p.p. par nepilhgaidīgiem noziedzniekiem.

Absolūto nodarījumu nepieskaitāmības periodu komisija noteica

līdz 12. g. vecumam, relativo — no 12.—21. gadam, sadalot pēdējo

divās daļās: no 12.—17. un no 17.—21. g.g.

Projektējamos pantos noteikts, ka nepilngadīgiem relativa soda nepie-

skaitāmības periodā var piemērot divējādus līdzekļus: ja nepilngadīgais

(12—17 g.) atzīts par vainīgu, tad to ievieto audzin ā š a n a s-1 ab o-

šanas iestādē, kas uzskatāms kā sods, bet ja tiesa atzīst, ka nepilngadī-

gais, izdarīdams šādā vecumā noziegumu, nav sapratis aiz prāta vai tiku-

miskās neattīstības nodarāmā raksturu un nozīmi, vai nav varējis tādēļ

vadīt savu rīcību, tiesa nodod to vecāku uzraudzība, vai ievieto to audzi-

nāšanas iestādē, kurai piemīt tikai pedagoģisks raksturs.

No 53. p. komisija apzināti izmeta aizrādījumu, ka nepilngadīgie, ja

iestādē nav vietu, ievietojami sevišķās telpās pie

cietumiem, atrodot, ka 'tāds aizrādījums aizkavētu audzināšanas-labošanas

iestāžu attīstīšanos.

Tāļāk komisija atzina, ka represijām pret 17—21 g. večiem nepiln-

gadīgiem noziedzniekiem jābūt stingrākām — .pat līdz ieslodzījumam ka-

torgas cietumā — bet tiesību ierobežojumi attiecināmi tikai uz tiem nepilh-

ļgadīgiem noziedzniekiem, kuri notiesāti uz ieslodzīšanu katorgas cietumā.

Piemērojot nepilngadīgiem soda nosacītu atlaišanu, uzraudzības pe-

riodā tie nododami audzināšanas iestādē, vai vecāku uzraudzībā.

Pie 44. panta.

Apsprieduši 44. pantu, komisija nolēma izmest teikumu „kas cēlušās

no draudiem, pretlikumīgas vardarbības vai cita iemesla", atrodot, ka šinī

gadījumā smaguma punkts guļ briesmu n en ovēr š a m ībā, bet minētais

teikums tikai padara panta saturu nesaprotamāku.

Pie 49. panta.

1903. g. sodu likumu vispārējā daļā vismazāk apmierina noteikumi

par noziedzīgu līdzdalību. Šo likumu 51. pants, kufš runā par Šo jautā-

jumu, skan sekoši: „par līdzdalībniekiem noziedzīgā darbā, izdarītā no

vairākām personām, kuras vienojušās uz tā izdarīšanu vai apzinīgi darbo-

jušās kopīgi, uzskatāmi tie, kuri: 1) tieši izdarījuši noziedzīgo darbu, vai

piedalījušies tā izpildīšanā; 2) uzmudinājuši citu uz līdzdalību noziedzīgā
darbā; 3) bijuši par pabalstītājiem, piegādājot līdzekļus vai novēršot šķērš-
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ļus, vai piepalīdzot noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai ar padomu, aizrādī-

jumu vai solījumu nelikt šķēršļus tā izdarīšanai, vai to noslēpt.

Smaga nozieguma vai nozieguma līdzdalībnieki sodāmi ar to sodu,
kāds likumā paredzēts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, tikai pabal-

stītājam, kura palīdzība bijusi nesvarīga, sods mīkstināms pēc 53. pantā

paredzētiem notiekurhiem. No pārkāpuma dalībniekiem sodāms tikai tieši

viņa nedarītājs vai ari tas, kurš piedalījies viņa faktiskā izvešanā; uzkū-

dītājs un pabalstītājs atbild tikai sevišķos likumā paredzētos gadījumos.

Sevišķas personīgas attiecības vai apstākļi, kas noteic, palielina vai

pamazina kāda līdzdalībnieka atbildību, neatsaucās uz pārējo atbildību.

Līdzdalībnieks, kurš atsacījies no • līdzdalības noziedzīgā darbā un

laikā izlietojis visus līdzekļus noziedzīgā darba novēršanai, atsvabināms

no soda".

Augšā pievestie likuma noteikumi pamatojās uz līdzdalībnieku ~vien-

ošanās" un „solidaras" ātbildības principiem, kas jau ir apgāzti no taga-

dējo laiku teorijas. Tas izriet no 51. panta burtiska teksta. Kā likuma

sastādītāji piedevuši minētam pantam taisni aprādīto nozīmi, redzams no

likuma komentatora Taganceva paskaidrojumiem, kurš ir ari panta au-

tors, — Tagancevam sekojis ari kasācijas senāts ar saviem paskaidrojumiem.

~Līdzdalības galvenā pazīme vispār", saka Tagancevs, „ir vienošanās

uz vienu vai vairākiem noziedzīgiem darbiem."

Ari senāts savā 1908. g. spriedumā J\f° 4 pazīstamā Viborgas uzsau-

kuma lietā paskaidro, ~ka pēc Sodu lik. 51. p. līdzdalības galvenā pazīme

ir vienošanās uz vienu vai vairākiem noziedzīgiem darbiem un ka pēc pie-

vestā panta tiešas izpratnes visi līdzdalībnieki nes solidāru atbildību par

noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts pēc vienošanās (norunas); lai kādu

lomu no viņiem būtu izpildījis un lai kāds apjoms ari būtu katrai perso-

nīgai darbībai, — katra apsūdzētā līdzdalības pakāpe ir atzīstama par vie-

nādu". Gan citā vietā Tagancevs paskaidro, ka personu var atzīt par līdz-

darbojusēs līdzi otrai personai noziegumu izdarot, tomēr tāds vienošanās —

šī sazvērestības modernizētā jēdziena (Komplott-Theorie) — iztulkojums

«runā pretim vienošanās jēdziena burtiskai nozīmei, ar kuru negrozāmi sai-

stīta dalībnieku savstarpējā piekrišana vai nu tā būtu notikusi tieši vai ari

klusu ciešot. Atzīstot par neiespējamu turēties pie tik šaura

līdzdalības" jēdziena iztulkojuma, Tagancevs pieķeras vārdam „vienošanās",

patvaļīgi piešķir viņam nozīmi, kāda tam nevar būt, kaut gan būtu vien-

kāršāki bijis pavisam atteikties no šī vārda, kurš nav nepieciešami vaja-

dzīgs līdzdalības jēdziena konstrukcijai. Līdzdalība, kā to atzīst Tagancevs,

iespējama ari pie vienpusējas apzināšanās. Bet tādā gadījumā, nodibinot

līdzdalībū, teorētiski pareizi pamatoties uz noziedzības minimumu, kā nor-

mālo tipu, t. i. jāiziet no vienpusējas apzināšanās, kādēļ netikai ir lieki,

bet ari ir loģiski nepareizi pieskaitīt jēdzienam „vienošanās" ari vienpusēju

78



apzināšanos, kā to dara 51. pants līdzšinējā redakcijā. Līdzdalība, pro-

tams, vienmēr būs ari pievienošanās, bet vienošanās elements tādā gadī-

jumā ir tikai kvalificējošs pluss, līdzīgi organizācijas elementam jēdzienā

„banda", kuras pamatā taču ari ir vienkāršas līdzdalības princips.

Tāļāk 51. panta redakcijā pielaistas dažas nepilnības, galvenā kārtā

definējot līdzdalības trīs pamatprincipus: 1) līdzdarbību, 2) uzkūdīšanu un

3) pabalstīšanu. Jēdziens „līdzdarītājs" (Mittāter) īstenībā ir pilnīgi iz-

smelts ar ,piedalīšanos noziedzīga nodarījuma izpildīšanā". Pavisam nesa-

protami ir aizrādīt itkā uz citu šī jēdziena veidu, kas pastāvētu „tiešā

nodarīšanā". Šī terminoloģija jau ļoti atgādina 1845. gada sodu likumu

12. pantu. Starp „tiešu nodarīšanu" un „izpildīšanu" nav nekādas starpī-

bas. Ja, turpretim, ir domāts nodibināt pretstatu „piedalīšanās izpildī-

šanā" pašai „izpildīšanai" (nodarīšanai), tad pantā par līdzdalību ir ie-

vests jēdziens par vienizdarītāju (Einzeltāter), kādam jēdzienam te nav

vietas.

Turpretim, jēdziens ~uzkūdītājs" pēc 1903. g. sod. lik. 51. panta nav

pietiekoši plašs. Uzkūdīt otru var ne tikai uz līdzdalību noziedzīgā darbā

— tā būtu līdzdarbinieka uzkūdīšana, — bet ari noziedzīga darba izdarīšanu;
šis ir uzkūdīšanas pamata tips, proti, izdarītāju uzkūdīšana uz noziedzīga

darba izdarīšanu. Pēdējā gadījumā teorētiski ir nepareizi runāt par da-

rītāja „līdzdalību", jo techniskā nozīmē līdzdalība te ir tikai uzkūdītāja

pusē.

Visvairāk, tomēr, 51. pants līdzšinējā redakcijā pelna pārmetumu tai

daļā, kura nosaka pabalstītāja (Gehilfe) sodāmību. Ir zināms, kāda bagāta

literatūra ir jautājumā par izdarītāja un pabalstītāja jēdzienu nošķirošanu.

Uz šī pamata attīstītām teorijām (objektivām, subjektīvām un jauktām) ir

savi priekšstāvji starp krimināltiesību zinātnes korifejiem. Agrāko sodu

likumu sastādītāji itkā pieskaitāmi tiem mācītiem, kuri noliedz iespējamību

vilkt pēc būtības robežu starp izdarītāju un pabalstītāju un kuri, kā tas

augšā aprādīts, pamato pabalstītāja sodāmību uz viņu „solidarās" atbil-

dības par nodarīto, kas runā pretim kardinalprincipam, izteiktam ari mūsu

kriminālprocesa likumu 15. pantā, — ka krimināllietās katrs nes atbildību

pats par sevi.

leskats par dalībnieku solidāro atbildību pamatojās uz nepareizu iz-

pratni, kādu piešķir tā sauktai pabalstīšanas ~akcesoriskai dabai". Ne

iekš tā pastāv lieta, itkā pabalstītāja liktens sekotu darītāja liktenim, kā

tas ir civiltiesībās, kur res accessoria seko res principalis liktenim. Aprā-
dītās formulas iepriekšējā nozīme, tagadējās teorijas izveidojumā, pastāv
tikai iekš tā, ka no izdarītāja nodarītā apjoms nosaka pabalstītāja atbil-

dības objektivo apjomu. Tas ir jau kas cits, nekā tā vispārējā principa

speciālā piemērošana, ka noziedznieka atbildību noteic iestājošos seku ap-

joms, jo viņš tās paredzējis vai (neuzmanības gadījumā) varējis paredzēt,
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resp. tās tam bija jāparedz. Pabalstītāja atbildība arvien jo projām paliek
individuela. Izejot no ~solidāras" atbildības principa, 51. pānts nosaka

vienādu atbildību izdarītājam un pabalstītājam, bet līdz ar to nokļūst
ar sevi pretrunā, uzstādot kategorisku noteikumu, ka pabalstītājam, kura

lidzdalība mazsvarīga, sods mīkstināms pēc 53. panta noteikumiem. Atkal

vecā sodu likuma atbalss (121. p.). Panta pirmā daļā pilnīgi pareizi definējot

pabalstītāju kā tādu darboni, kurš piegādājis līdzekļus, novērsis šķēršļus vai

devis padomu, norādījumu vai solījumu nelikt šķēršļus noziedzīga nodarī-

juma izdarīšanai vai to noslēpt — citiem vārdiem, kura fiziskā vai inte-

lektuelā līdzdalība bijusi nesvarīga (salīdzinot ar noziedzīgā nodarījuma

sastāva izpildīšanu), šis pats 15. pants, savā otrā daļā tomēr izdala tā

sauktā „svarīgā pabalstītāja" tipu, proti, XIX. gadu simteņa pirmās puses

teorētiķu „Hauptgehilfe". Tas ir — contradictio m adiecto. Svarīga pa-

balstītāja nāv un nevar būt, jo starpība starp pabalstītāju un līdzdarītāju

tikai iekš tā var pastāvēt, ka pabalstītājs (neizdara nekā svarīga augšap-

radītā nozīmē. ~Pabalstītājs" un „pabalstītājs, kura palīdzība bijusi ne-

svarīgā", ir tautoloģija. Tāpēc soda mīkstināšana īstenībā piemērojama

katram pabalstītājam, kā tādam.

Tāļāk, 51. panta pirmās daļas formulējuma vispārējais trūkums pastāv

iekš tā, ka nav norādījumu' uz to, vai līdz ar nodomātu uzkūdīšanu un

pabalstīšanu sodāma ari neuzmanīga. Tagadēja teorija, pretēji nove-

cojušai doktrinai, pietiekošā mērā ir noskaidrojusi neuzmanīgas uzkūdīša-

nas un pabalstīšanas konstrukcijas iespējamību. Tagadējās tiesības no

~minima non curat praetor" redzes stāvoķļa atstāj neuzmanīgu uzkūdīšanu

vai pabalstīšanu nesodītu. Bet tad to vajag izteikt likumā, ko mēs 51. pantā

neredzam. Kas attiecas uz līdzdarī tā j i c m, tad viņi var izdarīt neuz-

manīgu darbu (piem., vairāki strādnieki kopīgi sviež baļķi no mājas jumta,

bez pietiekošu aizsargu līdzekļu lietošanas), bet tādu darbu nevar ari

atstāt nesodītu. Tā kā 51. pantā vispār nav norādījumu uz starpību

starp nodomu un neuzmanību, tad ari šī jautājuma izšķiršana apšaubāma.

Augšā aprādītie trūkumi spiež 51. pantu (projekta 49. p.) izlabot se-

košā kārtā:

Nepieciešami jāatmet katrs norādījums uz „vienošanos". Attiecībā

uz uzkūdīšanu un pabalstīšanu ir tieši jānosaka nodoma esamību, priekš

kura, saskaņā ar augšā pievesto, vajadzīga vismaz vienpusēja apzināšanās.

No ~līdzdarbības" jēdziena jāizslēdz ~tieša nodarīšana", bet viņa iekšējā

puse jāformulē tā, lai neizslēgtu atbildību neuzmanības gadījumā. Pēdēji,

nepieciešami norādīt uz uzkūdīšanas pamata veidu, — proti, izdarītāja uz-

kūdīšanu, un pavisam atmest neiespējamo ~svarīgo pabalstītāju" kategoriju.

Pēc tādiem izlabojumiem projekta 49. panta pirmā daļa būtu rediģē-

jama sekošā veidā.
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Noziedzīgā nodarījumā, kurš izdarīts no vairāk personām, par līdzda-

lībniekiem skaitās tie, kuri: 1) apzinīgi kopīgi piedalījušies noziedzīgā

nodarījuma izvešanā; 2) ar nodomu uzkūdījuši citu uz noziedzīga darba

izpildīšanu vai līdzdalību tanī; 3) bijuši kā pabalstītāji, ar nodomu

piegādājot līdzekļus vai novēršot šķēršļus, vai piepalīdzot noziedzīga no-

darījuma izdarīšanai ar padomu, aizrādījumu vai solījumu nelikt šķēršļus

tā izdarīšanai vai to noslēpt.

Smaga nozieguma vai nozieguma līdzdalībnieki sodāmi ar to sodu,

kāds likumā paredzēts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet pabalstī-

tājam sods mīkstināms pēc 53. (projekta 51.) pantā paredzētiem noteiku-

miem.

No pārkāpuma līdzdalībniekiem sodāms tikai tas, kas piedalījies tā

izpildīšanā; uzkūdītājs un pabalstītājs atbild tikai sevišķos likumā pare-

dzētos gadījumos.
Bet tie vēl nav visi izlabojumi, kas vajadzīgi šinī pantā. Pēc šī panta

ceturtās daļas līdzšinējās redakcijas, tā saucamās „sevišķas personīgas at-

tiecības un apstākļi", kuros atrodas kāds no dalībniekiem, nekad neatsau-

cas uz pārējo atbildību. Šis princips pats par sevi vispār ļoti pareizs, to-

mēr savās galējās konsekvencēs rada sekas, kuras nav ciešamas. Pietiek

aizrādīt kaut tikai uz gadījumu, kad privātpersona uzkūda „dtienest-

personu" izdarīt noziegumu. Pēc 51. panta līdzšinējās redakcijas, tāds

uzkūdītājs nav sodāms, jo viņa personā trūkst tās sevišķās attiecības, kuras

atšķir dienestpersonu no privātpersonas.

Vakareiropas likumdevēji tāpēc atšķir personīgās attiecības un ap-

stākļus, kas palielina vai pamazina atbildību (piemēram, tēva slepkavības

pastiprināta sodāmība), no tiem, kuri objektivizējās tā sakot pašā nozie-

dzīgā darbā vai, izsakoties techniskļi, nosaka tā noziedzīgo dabu (piemēram,

dienestpersonas sevišķas attiecības pret valsti noziedzīgos nodarījumos,

kuriem ir tīri dienesta nozieguma, raksturs); šādu attiecību trūkums līdz-

dalībnieku personā neizslēdz viņu atbildību. Tikai viņa atbildībai jābūt

vieglākai, jo sevišķas attiecības un noteikumi, kuros zināma persona at-

rodas, rada tās pastiprinātu atbildību. To var viegli panākt, ievedot no-

teikumu par soda obligatorisku mīkstināšanu tam līdzdalībniekam, kura

personā šīs sevišķās attiecības un apstākļi iztrūkst, pieturoties pie Sodu

likumu vispārējiem noteikumiem, t. i., 53. (projekta 51.) panta kārtībā.

Tādā kārtā projekta 49. panta otrā daļa skanētu: sevišķas personīgas

attiecības un apstākļi, kuri palielina, pamazina vai izslēdz kāda dalībnieka

sodāmību, neatsaucās uz citu atbildību.

Sevišķas personīgas attiecības un apstākļi, kuri nosaka darba nozie-

dzīgo dabu, neizslēdz tā līdzdalībnieka atbildību, kurš šādās attiecībās vai

apstākļos neatrodas, bet sods viņam mīkstināms uz 53. (projekta 51.) pantā
aprādītiem nosacījumiem.
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Līdzdalībnieks, kurš atsacījies no līdzdalības noziedzīgā darbā un

izlietojis laikā visus līdzekļus noziedzīgā darba novēršanai, atsvabināms no

soda.

Pie 52. panta.

Komisija atzina, ka iepriekšējā apcietinājumā pavadītā laika ieskai-

tīšana attiecināma uz visiem brīvības atņemšanas veidiem.

Pie 57. panta.

Komisija izslēdza piezīmi, jo tai bija nozīme tikai bij. Krievijas laikā,

kad paralēli piemēroja dažādus kriminālkodeksus. Latvijā šī piezīme zau-

dējusi savu nozīmi.

Pie 61. panta.

Šinī pantā, kurā paredzēti gadījumi, kad noziedznieks līdz sprieduma

pasludināšanai izdara vairākus pilnīgi vienādus vai vienāda veida nozie-

dzīgus nodarījumus aiz ieraduma pie noziedzīgas darbības, — komisija

ieveda svarīgu papildinājumu.

Tā kā ieslodzījumu katorgas cietumā uz visu mūžu faktiski nav iespē-

jas pagarināt, tad radās vajadzība atrast citādu līdzekli, ar kuru šo sodu

varētu padarīt smagāku — un komisija atzina, ka tādos gadījumos jāaiz-

liedz nosacīta soda atsvabināšana no soda tāļākas izciešanas, pirms nav pa-

gājuši 20 gadi.

Neizslēdzot iespējamību izdarīt aiz huļiganiskām tieksmēm ari citus

noziedzīgus nodarījumus, likās veltīgi īpaši par to atzīmēt veselā atsevišķu

gadījumu virknē, ka huļiganisms, sodāms pēc Sodu likumu 2621
. panta, —

pats par sevi tiek uzskatīts par smagāku noziegumu. Gala slēdzienā komi-

sija palika pie soda paaugstināšanas par katru noziedzīgu nodarījumu,

kurš izvests aiz huļiganiskām tieksmēm. Bieži savienodamies ar citu pat-

stāvīgu noziegumu, huļiganisms katrā atsevišķā gadījumā var tikt no tiesas

kvalificēts kā īpašs noziedzīgs nodarījums neļaunprātīgas palaidnības veidā,

vai kā noziedzīgs nodarījums, kurš izvests aiz ļaunprātīgas palaidnības

tieksmēm, skatoties pēc lietas apstākļiem ūn atkarībā no tās nokrāsas,

kādu noziegums pieņēmis.

No tiesas atkarājās" noteikt, kur atrodas pārkāpuma smaguma punkts.

Saskaņā ar izteikto, komisija galīgā slēdzienā nolēma ievest Sodu

likumos vispārējā daļā sevišķu 62. pantu ar sekošu saturu: Uz iepriekšējā

(61.) pantā nodibinātiem pamatiem sodam jātiek paaugstinātam tai gadī-

jumā, ja noziedzīgais nodarījums izdarīts aiz huļiganiskām tieksmēm, iz-

sauktām no sevišķas nemotivētas ļaunprātības, bez jebkāda ierosinājuma

no cietušā puses.
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Pie 64. panta.

Komisija noraidīja priekšlikumu par termiņa pagarināšanu nosacītai

pirmstermiņa atsvabināšanai attiecībā uz 64. p. pirmā punktā aprādīto

gadījumu, bet atzina, ka še piemērojama turēšana važās, kas uzskatāma ne

tikai kā līdzeklis jauna nozieguma aizkavēšanai, bet ari kā sods. Šis pa-

pildu sods nepieciešams 64. pantā pievestos gadījumos, lai nepaliktu ne-

sodīts cietumā izdarītais noziegums pēc sprieduma pasludināšanas.

Termiņus turēšanai važās komisija noteikusi sakarā ar nodarītā no-

zieguma smagumu un piespriesto sodu.

Pie 6(>. panta.

Ņemot vērā to, ka attiecīgos gadījumos nāves soda vietā tagad likts

ieslodzījums katorgas cietumā uz visu mūžu, komisija noteica šādiem no-

ziegumiem noilguma termiņu — 15 gadus.

Pie 70. panta.

Komisija atzina, ka notiesātā likteņa mīkstināšana pāri tām robežām,

kas norādītas Sodu likumos, vai viņa vainas pilnīga piedošana atkarājās no

Valsts Prezidenta. Prezidentam šī tiesība piešķirta „ad hoc" katra atse-

višķa notiesātā lietā. Vispārēja amnestija pieder Saeimai.

Rīgā, 1923. g. 9. janvārī.

Tieslietu ministrs V. Holcmanis
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N. S. Taganceva nozīme kriminaltiesību zinātnē

Pat no juristiem dažreiz jādzird, ka Tagancevs esot tikai apdāvināts
krimināltiesību kursa sacerētājs, bet zinātnei neka radoša viņš neesot snie-

dzis. Tās ir ļoti maldīgas ļdomaSj tāpēc ari gribu viņas atspēkot.

Nelaiķa profesora radošā darbība parādījās vienā no krimināltiesību

pamata jautājumiem — mācībā par pieskaitāmību. Tagancevs bij šī jau-

tājuma pirmais reformators un to priekšzīmīgi formulēja. Lai labāki no-

skaidrotu viņa nozīmi šinī ziņā, tad vispirms jāatcerāsl
,

kā priekš viņa zi-

nātne un likumdevēji atrisināja jautājumu par pieskaitāmību. Literatūrā

dominēja tikai ekstrēmās mācības — indeterminisms un determinisms.

Indeterminisms pamatoja pieskaitāmību uz cilvēka gribas brīvības, turpre-
tim determinisms, kurš cilvēka nodarījumus uzskatīja par piespiestiem un

starp fiziskiem un psichiskiem . spēkiem nekādas starpības nemanīja, pie-
skaitāmības jēdzienu, kā vainīguml pamatu, principā neatzina. Starp šīm

galējām teorijām pilnīgi vientuļa bij Feierbacha mācība, kura pieskaitā-

mību uzskatīja par tādu personas stāvokli, kad viņa apzinās, ka tas, ko viņa

dara,'ir noziedzīgs, un ir spējīga virzīt savu gribu tā, kā to prasa likums.

Un kaut gan daži pētnieki saprata, ka Feierbachs pieskaitāmības jēdzienu

ceļ uz jauna pamata, kurā gribas brīvības ideja neietilpst, tomēr viņi ar šo

mācību riebij vienis prātis un vācu literatūrā tai piekritēju nebij. Vecie

krimināllikumi (līdz 1870. g.) pieturējās pie kazuistiskās sistēmas un uz-

skaitīja visus atsevišķos cēloņus, 'kuri pieskaitāmību izslēdz (Francijas

Code pēnal, Beļģijas un Krievijas 1845. g. sodu likumi). Bet pieturoties

pie tādas sistēmas, ļoti viegli var gadīties, ka vienu vai otru nenormālu

psichisku stāvokli,- kurš tāpat izslēdz pieskaitāmību, izlaiž; un

tā kā psichiatriskie jēdzieni pat Vēl tagad ir ļoti nenoteikti,

ļoti viegli var gadīties, ka likumā ievieto tādu jēdzienu, kurš likuma no-

teikumu piemērošanu konkrētam, slimīgam stāvoklim padara par stipri ap-

grūtinošu. Tāpēc ari 19. gadusimteņa otrās puses likumdevēji ieved ap-

vienojošo formulu sistēmu, un pieskaitāmības jēdzienu pamato uz brīvas

gribas idejas. Tā, p. p., Vācijas 1870. g. sodu likumi nosaka, ka „nodārī-

jums nav noziedzīgs, ja vainīgais, nodarījuma pastrādāšanas brīdī atradies

bezsamaņas vai gara darbības slimīga sajukuma stāvoklī, kurš viņa gribas

brīvu noteikšanu izslēdz" (§ 51). Tamlīdzīgs noteikums ir ari 1880. g.

Ungārijas likumā.
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Tagancevs bij pirmais, kurš aizrādīja, ka aplami ir pieskaitāmības

jēdzienu dibināt uz metafiziskās idejas par gribas brīvību; tāds šī jautā-

juma atrisinājums izsauc tikai bezgalīgus strīdus ar minētās idejas preti-

niekiem, jo šī ideja nav savienojama ar parādību vispārējo cēlonības likumu

un valsts penitaro darbību pārvērš par vienkāršu atriebības aktu. Tikpat

neapmierinošus panākumus iegūstam ari tad, ja pieskaitāmības jēdzienu

ļpamatojarn; uz determinisma mācības. Ja atmetam vainīguma jēdzienu,

'iad sods pārvēršas par līdzekli, ar kura palīdzību padarām par nekaitīgiem

pie cilvēku sugas piederošus dzīvniekus. Beidzot, jā dibinām pieskaitā-

mību uz mācības par cilvēka darbībaspadotību zināmiem likumiem, tad paliek
nenoskaidrots jautājums, kādi no viņa darbiem, kas padoti vispārējam

cēlonības likumam, būs pieskaitāmi un kādi nē. Tāpēc ari brīvās vai ne-

brīvās gribas metaf.iziskais 'kritērijs neder. Tā vietā Tagancevs ieveda

spozitivo metodi; viņš pieskaitāmību pamato uz vainīguma jēdziena, un

galveno vērību piešķir tam apstāklim, vai persona ir spējusi apzināti vadīt

savu rīcību. Viņš bij pirmais, kas Feierbacha uzskatus atzina par pareiziem,

viņa uzstādītos principus attīstīja un priekšzīmīgi un izsmeļoši formulēja

(Sod. lik. 39. p. I. d.).
„
Tikai pēc Taganceva attapās vācu literatūra un

pieņēma to mantojumu, kuru viņai Feierbachs bij atstājis," raksta prof.

Sergejevskis savā ~Krievijas krimināltiesību kursā" (1896. g. izdevums,

lpp. 222.). Savu pieskaitāmības teoriju Tagancevs pirmo reizi cēla atklā-

tībā 1867. g. savā rakstā ,„Par noziegumu atkārtošanos" un pēc tam to vis-

pusīgi attīstīja savā krimināltiesību kursā 1874. g. Vairāk nekā 10 gadu

viņa uzskats zinātnē bij vientuļš. Tikai 1878. g. apdāvinātais austriešu

kriminālists Janka pievienojās Taganceva uzskatam un pierāda, ka inde-

terministiskā pieskaitāmības teorija, kuru aizstāv tik ievērojami kriminālisti

kā Helšners un Bindings, ir pilnīgi aplama. Jankam sekoja Merkels

(1889. g.) tam; Jellineks, Glazers, Lists un daudz citu kriminālistu. Inte-

resanti atzīmēt, ka viens no viņiem — Netters par Merkeli saka, ka

sinot pieskaitāmības jautājumu*, Merkels kļuvis par krimināltiesību refor-

matoru". *) Kā tagad redzam, tad Merkelim piešķirtais gods pilnā mērā

piekrīt Tagancevam, kura teorijai Merkels pievienojās 14 gadus vēlāk pēc

tās parādīšanās atklātībā.

Bez šīs jaunradošās reformas ne mazāk svarīgs ir otrs Taganceva

darbs, viņa plaši pazīstamais Krievijas krimināltiesību kurss. Tas ne tikai

pelna ievērību kā ļoti vērtīgs zinātnisks darbs, skaidrām, noteiktām defi-

nicijām un izsmeļošiem kritiskiem apcerējumiem par dažādām teorijām,
bet ari tādēļ, ka tas ir sevišķi. humāna gara apdvēsts. Līdzcietība pret

nelaimīgu noziedznieku, cienība pret viņa personu un viņa dzīvības ne-

aizskaramību — tās ir tās idejas, kas apgaro šo klasisko darbu. Piemēra

*) Citēts pec Tagenceva „Krievijas krimināltiesības" 1902. g. izd., I. sējums,

405. lpp.
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dēļ pievedīsim dažus citātus no šī kursa. Runājot par klasiskās un antro-

poloģiskās skolas metodu atšķirību, Tagancevs saka: ~antropologam no-

ziedznieks nav dzīva dvēsele, kura, varbūt, zem dzīves grūtību nastas pa-

klupusi un gaida savu pelnīto, dažreiz ari nepelnīto, likumīgo sodu, bet

tas ir vienīgi pētījamā tipa interesants individs" (10. lpp.). Tad tāļāk,

polemizēdams pret Helšnera uzskatu, ka atsavināt personīgās tiesības ir

netikumīgi, Tagancevs saka: „cik daudz taisnības šai teorijai ir pie taga-
dējās sabiedrības ekonomiskās iekārtas, pie proletariāta tagadējā stā-

vokļa, kad darbs atdod kapitālam ne tikai cilvēka personīgo cieņu un brī-

vību, bet ari veselību, vienīgi par to, lai kādu laiciņu varētu izvairīties no

bada nāves — tas katram acīm redzams" (493. lpp.).
,

Sevišķi karsti nelaiķis cīnījās pret nāves sodu un pulējās pierādīt, ka

tas nav pielaižams ne tikai no kristīgās ticības, morāles un tiesību viedokļa,

bet ari valsts pārvaldes interesēs. Šinī kursa nodaļā viņa valoda ir tik

daiļa un gleznaina, ka uz to var būt lepns ne tikai zinātnisks, bet ari māk-

sliniecisks ražojums. Tā pierādot, ka nāves soda piemērošana politiskiem

'noziedzniekiem neatnes nekāda labuma, Tagancevs saka: „Ja ideja vai

pārliecība, kurām sākumā seko kaut ari tikai dažas personas, ir tiešām cil-

vēces atjaunošanas princips, viņas tāļākās attīstības ķīla, tad nekas nespēj

apturēt to uzvārās gājienu: ne asins plūdi, ne cilvēku galvu tūkstoši. No

līķu kaudzēm, no kūpošām drupām un no izpostītām pilsētām tie neuzva-

rēti no jauna celsies, mūžam jauni un vienmēr gatavi sev pievilkt dvēseles.

Vai tādā nav ari kristīgās [ticības vēsture? Ja spēks ir idejā, bet nevis vi-

ņas nesējos, tad nemirstīgo nenogalinās ari tūks tots bendes. Ja,

uz partijas karoga rakstītā ideja nav atjaunošanas, bet postīšanas simbols,

nevis attīstības, bet gan iznīcības ķīla visam tam, ko agrākās paaudzes

sakrājušas un mums kā dārgu mantojumu nodevušas, tad viņas morāliskā

neauglībā ir tās nāve. Uz īsu brīdi tā var spilgti uzliesmot un dažreiz pat

bīstami eksplodēt, iznīcinot visu, kas tuvumā atrodas. Bet uzvārās prieks

ir īss: mūžam attīstošās cilvēces veselīgie spēki to satrieks un brantaino

rētu aizdziedēs" (1132. lpp.).

Bez krimināltiesību kursa Tagancevs 1913. g. izlaiž grāmatu ~Nāves

sods"', kura veltīta dzīvības neaizskaramības idejai. Liels bij viņa prieks,

kad marta mēnesī 1917. g. Krievija atcēla nāves sodu. Likās, ka viņa

mūža darbs ir kronēts ar uzvāru, un apmierināts viņš varēja teikt: ~Kungs,

Tavs kalps nu var iet!" Bet īsi bij viņa prieki. Pēc pusgada nāca ~prol-

etariāta diktatūra", un pētniekam-humanistam bij savām acīm jāredz, kā

sabrūk tie ideāli, par kuriem viņš visu mūžu bij cīnījies.

Tagancevs bij viens no 1903. g. sodu likumu autoriem. Visas to sva-

rīgākās nodaļas, kā: vispārējā daļa, noziegumi pret pārvaldes kārtību un

pret personu, ir Taganceva sacerētas. Tā laika politiskie apstākļi atstā-

juši iespaidu ari uz šo darbu un nav ļāvuši zinātnieka domām brīvi attīsti-
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ties. Šis iespaids sevišķi stipri manāms pie reliģisko- un valsts noziegumu

(konstrukcijas.

Ļoti vērtīgs darbs ir nelaiķa izdotie sodu likumi ar izvilkumiem no

sodu likumu motiviem un sevišķās apspriedes žurnaļiem, kuri noskaidro

šo likumu principus un ari atsevišķus pantus.

Taganceva nopelni krimināltiesību zinātnē ir ļoti lieli. Viņa atstā-

tais garīgais mantojums var lepoties ne tikai ar savu lielo zinātnisko vēr-

tību, bet ari ar savu humāno garu, mīlestību un cienību pret personu.

Visu savu ilgo mūžu viņš veltījis tiesībām un 'taisnībai un visu mūžu viņš

aicinājis pret kritušiem būt žēlsirdīgiem.

A. Ugrjumovs
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Jaunie kriminalkodeksi

XX. gadusimteņa Nākums ir lielu politisku pārvērtību laikmets. Šīs

pārvērtības ir darījušas lielu iespaidu ne tikai uz likumdošanu publisko
tiesību laukā, bet ari uz krimināltiesībām. Svarīgas reformas šinī zi-

nātnē un praktiskā likumdošanā — kriminālkodeksu pārstrādāšanā — sa-

gatavojušas ari tās jaunās teorijas un skolas, kuras pag. gadusimteņa

beigās līdz pamatiem satricinājušas vecās, klasiskās doktrinas. Tāpat kā

XVIII. g. s. beigās un XIX. g. s. sākumā notika svarīgas pārvērtības kri-

minālā likumdošanā, pašos pamatos reformējot to, ko franči sauca par

„veco režimu", tā tagad, gadusimteni vēlāk, mēs atkal redzam, ka gandrīz

visā Eiropā, vecajās un jaunajā» valstīs, tiek izstrādāti jauni kriminālkodeksi.

Lielākā vai mazākā mērā tie dibinājās uz jaunākām atziņām un teorijām
krimināltiesību laukā. Lai tikai minam: Šveici, Vāciju, Austriju, Zvie-

driju, Dāniju, Itāliju, no jaunajām: valstīm Čekoslovaķiju, Poliju, Serbu-

Chorvatu- Slovēņu karalisti, Latviju, kur jauno kodeksu projekti jau iegūst

gatavu veidu un tiek iesniegti parlamentiem. Tikai pasaules kara un

lielo revolūciju laikmets ar daudziem citiem svarīgiem uzdevumiem ir aiz-

gavējis jauno kodeksu izvešanu dzīvē. Bet taisni šis politisko pārvērtību

laikmets prasa ari pēc jauna gara krimināltiesībās, kam ja ne šodien, tad

rīt jātiek sankcionētam likumdošanas iestādēs.

Vācijā pastāvošais kriminālkodekss jau pārdzīvojis savu 50. g. „ju-

bileju". Jau 1909. gadā nāca gatavs valdības uzdevumā sastādītais jaunā

kriminālkodeksa projekts. Tam sekoja pazīstamais ~kontrprojekts", kuru

privātā kārtā izstrādāja vairāki profesori (Lilientals, Kāls, Goldšmits) ar

pazīstamo kriminālistu Fr. Lietu priekšgalā. Tas spieda: valdības pro-

jektu revidēt, un tā radās 1913. g. projekts, kura tāļākvirzīšanu pārtrauca

kara apstākļi. 1918. gadā no jauna tika sastādīta speciāla komisija,

kurai bij uzdots galīgā veidā rediģēt projektu un pēc iespējas drīzāk ie-

sniegt Reichstagam, kas tagad ari izdarīts. Bet paredzams, ka Reichstags

pie tā neķersies steidzīgā kārtā, un drīzāk sagaidāma viņa realizācija pa

daļām. Vispirms, cik paredzams, likumā spēku iegūs tās projekta daļas,

"kuras jau izdalītas no pārējā kodeksa un zīmējās uz mazgadīgo un nepiln-

gadīgo noziedzību: „Jugendgerichtsgese t z" un
„

J v g c n d w o h I-

fahrts g c s c t z". Vai šai daļai būs lemts kļūt par atsevišķu kodeksu,
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vai ari palikt kopējos rāmjos, katrā ziņā ir no svara tas princips, kas iz-

teikts projekta § 70: mazgadējie (līdz 14. g.) un nepilngadīgie (14. —

18. g.) ievietojami atsevišķās, speciāli piemērotās labošanas vai soda ie-

stādēs, kaut gan ari šie sodi vai labošanas līdzekļi nesastāda īpašu sodu

sistēmu, bet tikai samazinātus pieaugušo noziedznieku sodus (§ 69, I-.).
Kas zīmējas uz jēdzienu par pieskaitāmību, tad Vācijas projekts
šeit nosaka gradāciju ar pārejas pakāpi: pamazināto (verminderte)

pieskaitāmību (§ 63, 11., 111., § 65), kura paredz pret sabiedrībai bīsta-

miem noziedzniekiem drošības labad speramus soļus (Venvahrung). Sva-

rīga ari tā i n di v i dualiz a c i ja, ar kādu likums cenšas pieiet pie no-

ziedzniekiem, klasificējot tos: 1) vieglprātīgos un nejaušos, 2) nolaidīgos

un vājas gribas un 3) profesionālos noziedzniekos. Atkarībā no šīs kla-

sifikācijas ari notiek soda skalas piemērošana: pirmajai kategorijai naudas

sods, arests, cietums, otrai — darba nami un patversmes-dziedinātavas

alkoholiķiem (§§ 42, 43), kurpretī pret trešās kategorijas noziedzniekiem,

Ka ~sabiedrībai bīstamiem", ir sperami radikālāki soļi. Līdzšinēja sodu

sistēma ir palikusi bez sekmēm, jo profesionālo noziedznieku, recidivistu

skaits ir vairojies, tāpēc ilgā cietuma soda vietā, kāds paredzēts ari 1909. g.

projektā (§ 89), F. Lista kontrprojektā (§ 98) paredzēts, ka tiesa

profesionālu (gewerbs- oder gewohnheitsmāssig) bīstāmu noziedznieku līdz

ar soda piespriešanu var nodot sevišķās izolācijas iestādēs (Verwah-

rungsan s t a 11 c n), kādas līdz šim Eiropā vpazīst vienīgi Anglija. Šo

jauninājumu pieņēmusi ari komisija pēdējā projekta redakcijā.

■ Austrijā, kur ir spēkā vēl 1852. g. kriminālkodekss, reforma vel-

kās jau pārāk ilgi. Jau sākot no 1867. g. ir bijuši vairāki mēģinājumi revi-

dēt kriminālkodeksu, un tagad, pēc kārtas septītais projekts, kas

izstrādāts 1912. g., tiek sagatavots parlamentam. Galvenos vilcienos Au-

strijas projekts līdzīgs Vācijas projektam (piem., jautājumā par mazgadē-

jjem un nepilngadīgiem noziedzniekiem, pieskaitāmību v. c). No svara

atzīmēt, ka, nenogaidot jaunā kodeksa pieņemšanu, ar sevišķu likumu

(3. apr. 1919.) ir atcelts Hāves sods kā civilā, tā kara justicē (izņemot

kara stāvokli). Šo likumu parlaments pēc revolūcijas pieņēmis bez iebil-

dumiem, kurpretī dažus gadus atpakaļ nāves soda atcelšanas projekts

sacēla lielu uztraukumu juristu kongresā Vīnē un kongresa vairākums iz-

teicās pret to! Šāda uzskatu pārmaiņa ir, bez šaubām, notikušās revolū-

cijas ieguvums.

Šveicē vēl tagaji nav vienota kriminālkodeksa: tur ir spēkā 22

atsevišķu kantonu kodeksi. 1893. gadā jau iesākti darbi jauna, visai valstij

kopēja kriminālkodeksa izstrādāšanai. Projekta izstrādāšanu vadījis pazī-

stamais kriminālists K. Stooss, piedaloties Milleram, Circheram, Gotje,

Delaki v. c). 23. jūlijā 1918. g. tas publicēts galīgā veidā un iesniegts
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savienības parlamentam. Ari šis projekts galvenos vilcienos līdzinās Vāci-

jas, projektam, bet dažus problemus tas izšķir daudz radikālāk. Tā, piem.,

jautājums par mazgadējiem (līdz 14 g.) un nepilngadīgiem (14—18 g.)
noziedzniekiem izslēgts no soda jēdziena sfēras, un attiecīgai kodeksa

daļai dots nosaukums „Behandlung der Kinder und der Jugendlichen".
Ne sodi, bet audzināšanas un aizsardzības līdzekļi (Erziehungs und Siche-

rungsmittel) šeit vietā (Art. 87.—92.). Šai noziedznieku kategorijai ir

radīta sevišķa „sodu sistēma", ar ko Šveices projekts atšķiras kā no Vāci-

jas, tā ari Austrijas projekta. Sodu individuālā piemērošana noziedznie-

kiem ieturēta Vācijas projektam līdzīgā gradācijā. Profesionālie noziedz-

nieki uz tiesas sprieduma pamata ari tiek ievietoti speciālās iestādēs (Ver-

wahrungsanstalt), mazākais uz 5 gadiem (Art. 40.).

Itālijā jaunā kodeksa izstrādāšana ar karaļa dekrētu no 14. sept.
1919. g. nodota pazīstamo juristu-antropologu Ferri un Garofalo va-

dībā. Tādā kārtā šajā projektā atspoguļojies antropoloģiskās skolas vir-

ziens. Pastāvošais Itālijas kriminālkodekss (no 1. janv. 1890.), kā Ferri

saka, ir nācis klajā par ātru, lai pienācīgi novērtētu antropoloģiski-pozi-

tivās skolas reformatoriskos priekšlikumus, bet par vēlu, lai pilnīgā mērā

uzglabātu klasiskās skolas principus. Tāpēc tas esot palicis karājoties

starp veco un jauno. Ferri nav apmierināts ari ar -citiem reformu projek-
tiem (piem., Vācijā, Austrijā, Šveicē v. c). Šī projekta pamatā likts jē-

dziens par sabiedriski bīstāmu noziedznieku un sociālu aizsardzību. Pozi-

tivistu-antropologu skola Visu uzmanību vērš uz (noziedznieka personu.

,„Katrs noziegums, pirms tas kļūst par faktu vai juridisku attiecību", lasāms

komentāros, ~ir cilvēka darījums. Likumā noteiktā represija tiek vērstai

pret cilvēku, bet ne »pret objektivu faktu." Bet represivās funkcijas

mērķis nav ~atmaksa", tās nolūks ir — „pasargāt sabiedrības locekļus no

noziedzīgiem uzbrukumiem". To ievērojot, komisija, līdz ar projekta is-

strādāšanu nodarbojusies ari ar jautājumu par sistemātisku iedzī-

votāju antropoloģisku pētīšanu: nākotnē tautskolā katram sko-

lēnam vajadzīga sava „antropoloģiska kartiņa", kura vēlāk vajadzības ga-

dījumos kā dokuments izlietojama tiesā. — Atšķirībā no citiem jaunajiem

projektiem, Itālijas projekts neizšķir sodus tiešā nozīmē no sociālās aiz-

sardzības līdzekļiem, gan plaši atļaudams nenoteikto spriedumu lietošanu.

No svara atzīmēt, ka ~s ociali-po 1 i t i s k i c" noziedznieki izdalīti no

visiem pārējiem noziedzniekiem. Pēc Ferri domām, ~vulgārie" noziedznieki

arvienu rīkojas pēc saviem egoistiskiem nolūkiem, kurpretī „sociali-poli-

tiskos" noziegumos, visos veidos, spēlē lomu tikai altruistiskie motivi. Te,

bez šaubām, izjūtams sociālistiskās doktrinas iespaids. Būdami šajā jau-

tājumā visradikālākie, Itālijas projekta autori tomēr priekš „sociali-politi-

skiem" noziedzniekiem paredz tādu praksē un teorijā sen diskreditētu soda
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veidu, kāds ir izraidīšana. — Ferri un viņa domu biedri ir centušies

savu projektu padarīt par „epochemachend", bet patiesībā tam piemīt sva-

rīgi defekti, kuri cēlušies no vienpusīgās antropoloģiskās doktrinas.

Zviedrijā 1920. gadā nobeigts jaunā kriminālkodeksa projekts,
kuru sastādījis pazīstamais jurists Thvrens. Pie projekta strādāts jau

kopš 1888. g. No radikālākām pārgrozībām atzīmējama atteikšanās

no nāves soda.

Dānijā 1912. g. projekta vietā nācis pazīstamā Kopenhāgenas pro-

fesora Torpa pretprojekts (1917.), kas nodots sevišķas komisijas caur-

skatīšanai. Pēdējais projekts vienkāršo sodu sistēmu (paredzēti divi ieslo-

dzīšanai veidi) un attīsta plaši aizsardzības līdzekļu lietošanu (reci-

divistu internēšanu, sliņķu v. c. parazītisku elementu ievietošanu darba

namos, kronisko alkoholiķu ievietošanu sevišķās patversmēs v. t. 1.). Pro-

jektā paredzēta nosacīta notiesāšana un rehabilitācija. Ari nāves sodu,
kas atstāts pirmajā projektā, Torps atmet.

Č c ko s 1 ov a ķ i j ā, kura kā mantojumu ir ieguvusi divus novecojušos
kodeksus (Ungārijas — no 1880. g. un Austrijas — no 1852. g.), 1921. g.

nodibināta speciālistu komisija ar Prāgas prof. Miržičku priekšgalā.—
Šī komisija jau paguvusi publicēt kodeksa vispārējās daļas projektu. Atse-

višķi izdalītas nodaļas par policejiskiem pārkāpumiem, mazgadējiem no-

ziedzniekiem. Šinī projektā ievesti daži radikāli mēģinājumi. Tā, piem.,

atšķirību starp noziegumu dod nodarījuma motivs: ~Vai zināmu nodarī-

jumu atzīt par noziegumu, tas neatkarājas no nozieguma veida vai smaguma,

bet no noziedznieka gala mērķa, no viņa motīviem un viņa zemājām tiek-

smēm." Tai pašā laikā par vainīguma kritēriju ir pieņemts nevis gribas

moments, bet seku apzināšanās (Vorstellungstheorie). Vainīguma

klasifikācija uz šī pamata ir sekoša: 1) noziedzīgs nodoms, 2) apzinīga

vaina un 3) nejauša vaina. Atzīmējama ari pamazinātā pieskaitāmība

(§§ 58, 76 — kā Vācijas Un Austrijas projektos), nosacītas noso-

dīšanas, nosacītas atsvabināšanas un rehabili t a c i ja s

institūti. Projekts atmet ari nāves sodu.

Polija mantojusi veselus trīs novecojušos kodeksus: Austrijas —

1852. g., Vācijas — 1871. g. un Krievijas — 1903. g. Pēdējais ievests

Polijā vācu okupācijas laikā (līdz tam no 1903. g. kodeksa Polijā bij spēkā

tikai tā daļa, kas bij ievesta pārējā p Krievijā), un tas ari tagad ir spēkā

(ar dažiem grozījumiem) bij. Krievijas daļā. Ar dekrētu no 9. dcc. 1918.g.

atcelts nāves sods un mūža katorga un samazināti cietuma

sodi. Krakovas prof. Kržimus k i s izstrādājis ari jauna kodeksa pro-

jektu (Projekt kodeksu karnego polskiego, 1918.).

Ser b v -chorvatu -s 1o v c ņ v karalistē, kura pasaules kara laikā ra-

dusies no vairākām sastāvdaļām, ari pastāv dažādiagrākie kodeksi (Serbijas,
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Mēlnkalnes, Austrijas, Ungārijas, Bosnijas un Hercegovinas). Pie jaunā
kodeksa izstrādāšanas tuvāku līdzdalību ņēmis pazīstamais krievu prof.
M. P. Čubinskis, ~Kypc vrojioßnofi nojiHTPiKH" autors, kas pašlaik

darbojas kā profesors Belģrades universitātē. Kaut ari šis projekts ir solis

uz priekšu, salīdzinot ar tagad spēkā esošiem kodeksiem, tomēr pēc bū-

tības daudzi labi domāti un zinātniski pamatoti jaunievedumi palikuši pus-

ceļā, ko atzīst pats Čubinskis. Starp sabiedriskās aizsardzības līdzekļiem

(izolācijas un dziedināšanas iestādēm, darba namiem, alkoholiķu patver-
smēm v. tml.) atrodām ari — nāves sodu, kas paredzēts sevišķi bī-

stamiem recidivistiem. Nāves sods ari kā augstākais soda mērs paliek

spēkā. . •

Ungārija (pastāv kriminālkodekss no 1879. g.) ir piedzīvojusi bēdīgus

eksperimentus. Komunistu valdības laikā bij nolūks izdot jaunu kodeksu,
kas derētu ~par priekšzīmi visai pasaulei.". Patiesībā daudzsološā

mas programa netika pildīta, bet diktatūras nolūkiem un politisko preti-
nieku vajāšanai tika izdoti likumi, kuri stāvēja tāļu elementārākām huma-

nitātes prasībām. Ari tagadējā reakcijas valdība ir gājusi nevis uz priekšu,
bet — atpakaļ. Tā, starp citu, no jauna ievests miesas sods par

vairākiem noziegumiem pret personu un mantu. Pēc G. Auera domām,

tas laikam darīts ar nolūku drīzāk savaldīt padomju laikā demoralizējušos

ielēmentus!

Mēs esam apskatījuši īsos vilcienos Eiropas valstu jaunradošo darbu

krimināltiesībās. Tas nav pietiekoši radikāls, bet savos galvenos vilcienos

palicis kompromisa stadijā starp līdz Šim valdošiem uzskatiem par

kriminālo atbildību un sodu nozīmi un modernās kriminalzinātnes atziņām,

'kuras centušās atsvabināties no „atmaksās" un nostāties uz sociālās aiz-

sardzības pamata. Pilnīgā mērā kriminālkodeksu projektos nav parādīta

ari tā uzmanība pret noziedznieka personu, kuru visnoteiktāk prasījuši

antropoloģiskā skola. Taču lielākā vai mazākā mērā ir realizēti jau tie

principi, par kuriem jau gadu desmitiem cīnījušies starptautiskā kriminā-

listu savienība. Solis uz priekšu tomēr ir sperts. Jāvēlas tikai, lai jaunie

kodeksi drīzāk nāktu spēkā un — nepiedzīvotu ilgu mūžu! Jaunradošai

zinātniskai domai jāiet tāļāk un jāiegūst jaunāko atziņu sankcija likum-

došanā.

Literatūra:

Dr. E. Hafter — Die kommenden Strafgesetzbūcher. Rakstu krājuma

„Die Zukunft des Strafrechts", Berl./Lpz., 1920.

A. MaKJieņoß — VrojiOßHoe npaßO nocjie bohhm. Rakstu krājumā

„Tpy,nH pyccKHX yqeHHx 3a-rpaHHuei", t. 11, 1923.

M. Hy6nHCKHH - Pe<|)opMa yrojiOßHoro npana h npouecca b Kopo-

jießCTße C. X. C. — turpat.

Dr. F. Liszt — Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 23. Aufl., 1921.

K. Tifentals-Dziļleja.
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Vēstule redakcijai

«Tieslietu Ministrijas Vēstneša" redaktoram

Ar lielu interesi izlasījis Jūsu piezīmes pie mana juridiskā apcerē-

juma par Latvijas Republikas Satversmi (Tiesl. Min. Vēstn,, Nr. 9/10),
turu par vajadzīgu aizrādīt īsos vārdos uz sekošo.

1. jūs atrodat, ka nosacījumu trūkums par pilsoņu vispārējiem pie-
nākumiem un tiesībām nebūtu pierēķināms mūsu konstitūcijai par kādu

defektu. — Man nākas pagrūti piekrist tādiem ieskatiem, pie kam pagodinos

griezt Jūsu vērību uz to, ka pati Satversmes Sapulce, kā tas redzams no

mūsu pamatlikumu projekta izstrādāšanas un apspriešanas gaitas, bija at-

zinusi par vajadzīgu ievietot tādus nosacījumus satversmes sa-

stāvā, ierādot tiem — pirmā un otrā lasī jumā — sevišķu

(II.) daļu un piešķirot mūsu tagadējai satversmei virsrakstu ~P ir m ā

daļa — Valsts iekārt a". — Izdarot konstitūcijas projekta trešo la-

sījumu, par satversmes otrās daļās atsevišķo pantu saturu, cēlās lielas

domu starpības un galīgi balsojot šī daļa netika pieņemta nevienā no

priekšā liktām redakcijām un tā tad pavisam krita cauri. — Es pilnīgi pie-
krītu Jūsu domām, ka Krievijas 1906. g. pamatlikumu noteikumi par pa-

valstnieku tiesībām un pienākumiem nevarētu satura ziņā noderēt mūsu

konstitūcijai par paraugu, bet es to ari nemaz neesmu sacījis

savā apcerējumā, kurā tikai konstatēju, ka tādi noteikumi Krievijas

pamatlikumos ir, bet mūsu konstitūcijā to na v.

2. Valstīs ar tautas priekšstāvniecību likumdošanas varas, tāpat kā

izpildu un tiesas varas orgāniem ir stingri noteiktas funkcijas, un ari mūsu

Saeimai pieder tikai tas tiesības, kuras paredzētas Satversmē vai citos

attiecīgos likumos. Tā tad šinī gadījumā jautājums grozās tikai ap to,

vai aizrādījumiem par Saeimas funkcijām jābūt tanī nodaļā (II.), kurai

ir virsraksts „Saeima", vai Satversmes citās nodaļās (111. un V.), kurās

ir runa par ~Valsts Prezidentu" un par „likumdošanu". Pēc manām do-

mām kaut kādi aizrādījumi uz Saeimas funkcijām visvairāk būtu vietā

attiecīgā (II.) nodaļā, ' bet par enumeracijas metodes vēla-

mību es nemaz neesmu rakstījis.

3. Ja atzītu par pareizu un vēlamu pamatnoteikumu par pilsoņu vē-

lēšanu tiesībām ievietot pašā konsti tu ci j ā (sk. mūsu Satversmes
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8. pantu), tad to pašu noteikumu nebūtu ieteicams atkārtot likumā par

Saeimas vēlēšanām (sk. 1. pantu), jo pēc vispār pieņemtiem principiem

valsts satversmju nosacījumus nedrīkst ievietot bez tam ari citos pastā-
vošos likumos, jo pirmajiem ir pavisam sevišķs juridisks raksturs.

4. Jūsu raksta 4. punktā teikts, ka tagadējos apstāķļos nebūtu ne-

kādas praktiskas nozīmes sevišķam noteikumam par to, ka atbilde uz Sa-

leimas jautājumiem un pieprasījumiem jādod noteiktā laikā. —

Ka mūsu likumdošanas iestāde tomēr piešķir tādam noteikumam zināmu

nozīmi, pierāda tas apstāklis, ka Š. g. 27. martā izsludinātais Saeimas kār-

tības rullis (Lik. krāj. 34.) savā 97. un 106. pantā noteic tādu laiku.

Tādēļ es šaubos, vai varētu piekrist Jūsu domām, it kā noteikumam par

laiku, kādā ministriem jādod paskaidrojums uz tautas priekšstāvniecības

pieprasījumu, būtu nozīme tikai tad, ja pēdējā un valdība stāv viena pret

ptru kā divas svešas varas.

5. No vienas puses, un proti, no lietderības redzes stāvokļa, ari pēc

maniem ieskatiem Latvijas Republikas Satversmes 51. un 52. pantā pa-

redzētos gadījumos jauns Valsts Prezidents būtu ievēlams tikai uz agrā-

kajā Prezidenta atlikušo pilnvaru laiku. Tomēr ar likuma tekstu tādu

slēdzienu nevarētu attaisnot, jo izņēmums no 35. panta vispārējā nosacī-

juma par Valsts Prezidenta ievēlēšanu uz 3 gadiem paredzēts vienīgi

50. pantā norādītam gadījumam, pie kam no otras puses vēl jāņem vērā,

ka pēc mūsu konstitūcijas Valsts Prezidenta amata laiks var ari ne sakrist

ar tās Saeimas pilnvaru periodu, kura viņu ievēlējusi (piem., tanī gadī-

jumā, ja pēc viena gada ho attiecīgās Saeimas sanākšanas un Prezidenta

ievēlēšanas Saeimā ar tautas nobalsošanu tiktu atlaista).

6. Ka mūsu konstitūcijas IV. nodaļā ministru prezidenta stāvoklis

nav pietiekoši noskaidrots, — uz ko es turēju par vajadzīgu aizrādīt savā

rakstā, — pierāda ari tas apstāklis, ka ministru kabinets savā iekārtas li-

kuma projektā (kurš nesen iesniegts Saeimļai) atzinis par vajadzīgu tuvāki

noteikt ministru prezidenta tiesības un varas robežas, paredzot ari

viņā amata savienojamību ar atsevišķa resora vadī-

tāja pienākumiem, kamdēļ, liktos, šo jautājumu nevarētu uzskatīt

par tādu, kas būtu saprotams pats par sevi, t. i., bez likumdevēja attie-

cīga aizrādījuma.

7. Parlamenta lēmumus par starptautisku līgumu ratificēšanu nevar

uzskatīt par likumiem šī vārda techniskā nozīmē, jo viņiem trūkst

parasto likumdošanas aktu juridisku pazīmju, kā to paskaidrojis starp citu

pazīstamais starptautisko tiesību profesors Martens. Tādēļ par mūsu

funkcijām līgumu noslēgšanas lietās ar ārvalstīm gan varētu

runāt nodaļā ~par Saeimu", bet nebūtu pareizi ievietot tādus nosacīju-

mus nodaļā ~pa,r likumdošanu", kurā tāpat sastopami nepareizi aizrādīs

jumi uz likumiem par kara pasludināšanu un uzsākšanu, kā
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ari uz likumiem par miera noslēgšanu, kurpretim pašas Satversmes

citos pantos (41. un 43.) pilnīgi pareizi ir runa par Saeimas lēmumiem

'šinīs lietās.

B. Disterlo

Pārmaiņas tiesu resora sastāvā

lecelti:

1) Papildu miertiesnesis pie Latgales Apgabaltiesas Ēvalds Kalē-

tjiņš par miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas ar š. g. 5. apriļa mini-

stru kabineta lēmumu; 2) vecākais kandidāts uz tiesu amatiem pie Liepājas

Apgabaltiesas Georgs Za s s par Liepājas Apgabaltiesas locekli ar š. g.

10. apriļa ministru kabineta lēmumu; 3) Jānis Dāvis par miertiesnesi

pie Latgales Apgabaltiesas ar š. g. 17. apriļa ministru kabineta lēmumu;

4) papildu miertiesnesis pie Rīgas Apgabaltiesas Miķelis Kalniņš par

pie tās pašas apgabaltiesas ar š. g. 17. apriļa ministru kabi-

neta lēmumu; 5) jaunākais kandidāts uz tiesu amatiem pie Rīgas Apgabal-

tiesas Andrējs Grāvers par papildu miertiesnesi pie tās pašas apga-

baltiesas ar š. g. 17. apriļa ministru kabineta lēmumu; 6) Rīgas Apgabal-

tiesas loceklis Jānis Balodis par Tiesu Palātas locekli ar š. g. 24. ap-

riļa ministru kabineta lēmumu, skaitot no š. g. 1. maija; 7) Senāta virs-

-sekretars Jūlijs Arājs par Tiesu Palātas prokurora biedri ar š. g. 28. ap-

riļa ministru kabineta lēmumu.

Pārmaiņas notaru amatos

lecelti:

1) Jānis Jurģis par notāru Cēsīs ar tieslietu ministra š. g. 23. ap-

riļa pavēli Nr. 20; 2) Jānis Podnieks par notāru Alūksnē ar ties-

lietu ministra š. g. 30. apriļa pavēli Nr. 21.
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2) pārskati par tiesu darbību, Senāta lēmumi, kā ari
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: un lai viņa saturs kļūtu arvien kuplāks un interesantāks, :
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Izglītības Ministrijas Mēnešraksts

sniedz rakstus par skolas, audzināšanas un izglītības jautājumiem,
par mākslu un literatūru, zinātniskus apcerējumus par garīgās
:::: dzīves parādībām, sevišķi par latviešu vēsturi un kultūru. ::::

□ □□

Izgl. Min. Mēnešrakstā, bez galvenās daļas, sekošas nodaļas:

. . , Ziņas par izglītības darbiniekiem, par nodomiem un

nDSKSIS Panākumiem skolas laukā, par dažādām izglītības iestā-
*

dēm, par zinātnes un mākslas jautājumiem.

II k'kr f"
Kritikas par zinātnisko un pedagoģisko,

KfltlKS Oli DIDIIOOI3IH9 ka ari Par vispārējo literatūru, jauniznā-
-3 ' kušo grāmatu saraksti un pārspriedumi.

. *
| i >.. Norādījumi praktiskos skolas darbos, dažādu

niKllSn. DEu9DDOI]3 Priekšme
.

tu pasniegšanā, mācības stundu
r 99 1

konspekti.

bikiimi un rīkojumi am at^ec^a uz un izglītību.

Mēnešrakstā ar saviem darbiem ņem dalību:

P. Abbuls, Fr. Adarņovičs, doc. L. Adamovičs, Dr. phil. L. Arbuzovs, Edg"
Ardenss, Arnis, M. Arons, A. Ašmane, doc. L. Ausējs, J. Bebris, Art. Bērziņš'
J. Bērziņš, doc. E. Blese, A. Briedis, J. Broka, E. Brusbārda, T. Celms, R. Cukurs'

doc. P. Dāle, doc. A. Dauge, J. Dombrovskis, P. Dreimanis, K. Egle, R. Egle'
prof. J. Endzelīns, prof. E. Felsbergs, prof. V. Frosts, J. Graubiņš, K. leviņš»
Fr. Jansons, J. Jaunsudrabiņš, P. Jeger-Freimane, doc. A. Kalniņš, K. KārkliņSj
Dr. K. Kasparsons, doc. J. Kauliņš, Kaudzītes Matīss, R Klaustiņš, J. Krodznieksi

Krūgers, J. Kronlīns, doc. A. Krūmiņš, prof. K. Kundziņš, Z. Lancmanis*

J. Lapiņš, doc. P. Lejiņš, doc. N. Malta, E. Meklers, A. Melnalksne, K. Meln-

alksnis, J. Missiņš,_ prof. J. Ozoliņš, M. Paļevič-Bulāne, Ed. Pētersons, prof.
J. Plāķis, V. Ramans, J. Rītiņš, P. Rozītis, R. Rudzītis, L. Sēja, C. Serģis,
J. Seskis, M. Skujenieks, L. Sloka, prof. A. Spekke, E. Stērste, doc. K. Strau-

bergs, O. Svenne, prof. P. Šmits, Dr. E.Šneiders, B. Šrenks, M. Stāls, A. Švābe,
Dr. E. Turkina, B. Valle, J. Vecozols, J. Velmē, A. Vičs, prof. J. Vītols, māc.
A. Vītols, prof. Dr. phil. P. Zālīte, doc. Fr. Zālītis, inž.-technol. K. Zaltis.

Teodors Zeiferts, Zeltmatis, V. Zemtautis, Dr. phil. J. Zēvers, J. Ziemeļnieks v. c.



TREŠAIS GADA GĀJUMS

Ritums
LITERATŪRAS UN MĀKSLAS ŽURNĀLS,

kuru izdod Latvju Rakstnieku Kooperatīvs, iznāk reiz mēnesī, izņemot
juniļu un ļuliju, liela formātā un uz laba papira. Ritums nav viena virziena

idevums, bet redakcija uz mākslinieciskas tolerances pamatiem apvieno
visus mūsu ievērojamākos rakstniekus un māksliniekus. Ritumā strādā ari

mūsu kaimiņu un citu tautu rakstnieki, sniegdami pārskatus par jaunākām
un eivērojamakām parādibam savu tautu literatūras un mākslas dzīvē. Tādā

kārtā Ritums, bez saviem galveniem tīri mākslinieciskiem mērķiem, sekmē ari

kulturelu tuvināšanos ar mūsu tuvākiem un tālākiem kaimiņiem.

Ritumu vada Pavils Rozits.

Ritumā strādā līdz:

J. Akmens, Jānis Akuraters, Apsesdēls, Edgars Ardenss, Arnis, Aspazija
Antons Austriņš, A. Baltpurviņš, Antons Bārda, Paulina Bārda, Alija Bauman

Arturs Bērziņš, Antons Birkerts, Birznieks - Upits, Peters Blau's

docents Ernsts Blese, Augusts Bračs, Anna Brigader, Ernests Brusubārda

Andris Burtnieks, (prof. J. Ozoliņš), M. Čielen, Austra Dāle, docents Pauls

Dāle, Voldemārs Dambergs, Aleksandrs Dauge, Valts Dāvids, J. Dombrovskis,
Kārlis Dzelzs, K. Egle, R. Egle, Viktors Eglits, Haralds Eldgasts, Kristaps Elias,
Ādolfs Erss, Peters Ermanis, Jānis Ezeriņš, prof. Ernsts Felsbergs, Kārlis Frein-

bergs, Angelika Gailit, A. GobaFr. Goliāts, Valdis Grēviņš, Aleksandrs Grīns,

Jānis Grīns, Dr. O. Grosvalds (Parizē), Jānis Grots, Pavils Gruzna, Ansis Gulbis,
V. HirvOnens, (Somijā), Kārlis Jakobsons, Jānis Jaunsudrabiņš, Arturs Jārviluoma
(Somijā), Kārlis leviņš) Stokholmā), Jānis Kairens, Alfrēds Kalniņš, Jānis Kār-

kliņš, K. Kārkliņš, Kaudzītes Matiss, Atis Ķēniņš, Faustas Ķirša (Lietavā),
Roberts Klaustiņš, Juris Kosa, A. Krauja, A. Kroders, Roberts Kroders, Kārlis

Krūza, Andrejs, Kurcijs, Stefans Kšivoševskis (Varšavā), J. Lapiņš, R. Lazdiņš,
Valdis Lesiņš, M. Liepa, Līgotņu Jēkabs, E. Lindbergs (Berlinē), Lindulis,
Jūlija Madernieks, Emils Melngailis, Augusts Mežsēts, Valda Moor, Aīda

Niedra, Jūlijs Petersons, Dr. Kurts Pintuss (Berlinē), Aleksandrs Plensners,
prof. Vilhelms Purvits, J. Rainis, Teodors Reiters, Jūlijs Roze, Pavils Rozits,
Richards Rudzits, A. Sauliets, V. Skaistlauks, Kārlis Skalbe, Elza Šiliņ, Reino

Silvanto (Somijā), Uga Skulme, prof. A. Spekke, Balys Sruoga (Lietavā),
J. Sproģis, Elza Strerste, Kārlis Strāls, docents A. Straubergs, Kārlis

Students, Jānis Sudrabkalns, Edgars Sūna, Romāns Suta, Alberts Zalts,
M. Šac-Aņins, Roberts Šterns, Arveds Svabe, Jānis Zālits, prof. P. Zālits, T.

Zaļkalns, Kārlis Zariņš, J. Ziemeļnieks, Prof. F. Zieļinskis (Varšavā), Teodors

Zeiferts, Frideberts Tuglass Igaunijā), Andrejs Upits, Jānis Vainovskis, Dr. M.

Valters (Romā), Jānis Vesels, S. Vidbergs, prof. Jozefs Vītols, Edvarts Virza v. c.

(?iflim£l redakcija un ekspedicija atrodas: Rigā, Suvorova ielā N° 14,
rvllUllia A. GULBJA grāmatu apgādniecibā.
(Redaktors personigi runājams: otrdienās no plk. _11—12 un piektdienās no plk. 3—4

dienā redakcijas telpas.)

RittTlf IQ pasūtot uz 1923. gadu, maksā: Latvijā ar piesūtišanu uz pus-
lIIIIUO, gadu (5 burtnicas) — 7 ls 50 sant. uz gadu (10 burtnicas) — 15 lati.

(1 lats = 50 rbļ.)
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