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TieslietuMinistrijasVēstnesis

1923.Ma 3 4.

Ministru kontrasignacija monarchijā un republikā

ValststiesrsM institmti parasti attīstās un mainas līdz ar valsts iekār-

tas attīstību. Daži no vieniem ir iznīkuši līdz ar tiem valsts veidiem, ku-

ros viņi bij attīstījušies un priekš kuriem viņi bij raksturīgi; bet daudzi

valststiesiski institūti tiek ari pārnesti no viena valsts veida uz otru, piem.,

no monarchijas uz republiku, pie tamnereti pat nemainotsavu ārējo formu.

Protams, ka gadījumos, kad valsts veidi, starp kuriem kāds valststiesisks

institūts ir gatavā veidā pārnests no viena uz otru, atšķiras pēc savas bū-

tības, tad ir dabīgi uzstādīt jautājumu: vai ari pārņemtais valststiesiskais

institūts nav mainījis savu būtību, kura izpaužas šī institūta racionālajā

pamatā?

No šī viedokļa gribu šoreiz veltīt dažas īsas piezīmes ministru

īkontrasignacijai kā tiesiskas valsts institūtam.

: 1.

Neiesākot ar jautājumu par kontrasignacijas būtību, bet palūkojoties

vienkārši uz šī institūta rašanos un chronoliģisku izplatīšanos, varam jau

zināmā mērā teikt, ka ministru kontrasignacija nevar tikt ieskatīta par

republikānisku institūtu, jo vecākās pastāvošās republikas (Šveice un Z.

A. Savienotās Valstis) ministru kontrasignaciju savā modernas tiesiskas

valsts institūta nozīmē nepazīst; turpretim vēlākā laikmeta parlamentāra-

jās republikās (ar atsevišķu valsts prezidenta amatu), neizslēdzot jaunā-

kās republikas (Vāciju, Austriju, Poliju, Čechoslovakiju, Lietavu, Latviju),

atrodam ministru kontrasignaciju apm. tādā pat formulējumā, kādā šis

institūts jau no 19. g. s. sākuma ir kļuvis pazīstams, nodibinājies un izpla-

tījies konstitucionālajās un parlamentārajās monarchijas. Saskaņā ar šo

formulējumu, kāds viņš atrodams gandrīz visu konstitucionālo un parla-

mentāro monarchiju konstitūcijās (Beļģijas 1831. g. konst. § 64., Itālijas

1848. g. konst. § 67., Prūsijas 1850. g. konst. § 44., Grieķijas 1864. g. konst.

§ 30., Vācijas 1871. g. konst. § 17., Spānijas 1876. g. konst! § 49., Holandes

1887. g. konst. § 77. v. c), monarcha izdotie akti iegūst spēku tikai tad,

ja viņi ir kontrasignēti (līdzparakstīti) no kāda ministra, pie kam šis mi-

nistrs kfūst atbildīgs par no viņa kontrasignēto monarcha aktu.
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Tā kā šinīs īsajās piezīmēs es neapstājos pie kontrasignacijas insti-

tūta dogmatiskas aplūkošanas, tad nepiegriežu vērību dažādajām konsti-

tūcijās sastopamajām variācijām šī institūta materiālajā un formālajā pu-

sē; manam nolūkam pietiek konstatēt, ka kontrasignacijas institūts mo-

narchija prasa monarcha aktu līdzparakstīšanu no kāda ministra,: kuram

līdz ar to tiek uzlikta atbildība par šo aktu. No tāda šī institūta formulē-

juma izriet divi secinājumi: 1) kontrasignācija ierobežo monarcha kā valsts

orgāna rīcības brīvību; un 2) atbildību par aktu, kas formāli skaitās par

monarcha aktu, kontrasignacija uzliek citai amata personai — līdzparak-

stītajam ministrim.

No pirmā secinājuma mums kļūst skaidrs, ka kontrasignacija kā

valststiesisks institūts aprādītajā nozīmē nevarēja rasties absolutistiskā

monarchijā, jo absolūta monarcha vara nepielaiž nekādus juridiskus ie-

robežojumus. Protams, ka ņemot vērā tikai šī institūta ārējo formu var

runāt par ministru līdzparakstīšanu ari absolutistiskā monarchijā, un tāda

līdzparakstīšana tur jau patiešām nereti tikusi lietota, sākot ar Romas

ķeizara Konstantīna Lielā 341. g. izdotu rīkojumu, ka uz visām ķeizara

pavēlēm vajaga būt ari kvestora parakstam. Bet tas bij pavisam cits

institūts, kura uzdevums bij tikai apliecināt monarcha aktu autentiskumu,

lai izbēgtu no viltojumiem; šis nolūks skaidri redzams no Justiniana 114.

novēlies, kura nosaka, ka tas, kurš nodod tālāk ķeizara pavēli bez kve-

stora paraksta, sodāms kā dokumenta viltotājs.
1

) Šādas apliecinošas līdz-

parakstīšanas sevišķu izplatīšanos vidus laikos stipri veicināja tas ap-

stāklis, ka augstie kungi tolaik parasti neprata lasīt un rakstīt, tā ka kādas

citas, monarcham tūvu stāvošas, amata personas paraksts vai zīmoga pie-

spiešana (vai ari abi kopā) bij vienīgie apliecinātāji, ka akts nāk no monar-

cha. Ari tādai līdzparakstīšanai var piedot valststiesisku nozīmi, kā tas

redzams ari no pieminētās Justiniana 114. novēlies; bet katrā ziņā mi-

nistru kontrasignacija absolutistiskā monarchijā un konstitucionālā mo-

narchijā ir divi pēc būtības gluži savādi institūti, kuriem tikai vienāda

ārējā forma.

2.

Pirmo reiz ministru kontrasignaciju kā tiesikas valsts institūtu liku-

mā formulētu atrodam franču lielās revolūcijas sākumā, 1789. g. 2. no-

vembra likumā; un vēlāk atkal 1791. g. 27. apr. — 25. maija likumā, kurš

starp citu nosaka, ka visiem karaļa aktiem un ministru padomes lēmumiem

vajag būt parakstītiem no kāda ministra, un' nekāda karaļa pavēle nedz

padomes lēmums nevar atsvabināt līdzparakstījušo ministri no atbildības,

kuru viņš ar saVu līdzparakstīšanu uzņēmies. (JL Zlionpis, FocvnapcTßo n

pojib MHHHCTp. bo <£paHuiH, CIĪB. 1906. lpp. 11.-12.) Francijas 1791. g.

l) H. Frisch, Die Verantwortlichkeit der Moūarchen etc. lpp. 12.
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konstitūcijā, kā Frišs aizrāda, pirmo reiz lietots pats tagad tik parastais

Francijas revolucionārās satversmes sapulces darbinieki 1789.—91.

ministru līdzparakstīsanas apzīmējums: contresigner.
1
)

&. g. pieņēmuši attiecīgos lēmumus un ieveduši attiecīgos likumos noteiku-

mus par kontrasignaciju jaunā valststiesikā nozīmē pēc garākām debatēm.

Par nožēlošanu, man nav šobrīd pie rokas šo debatu atreferējumu, un es

neņemos spriest, vai Francijas politiskie darbinieki 18. g. s. beigās patstā-

vīgi veidojuši šo institūtu, vai ari aizņēmušies viņu no citurienes. Katrā

ziņā tomēr skaidrs ir tas, ka franču politiskie darbinieki varēja atrast šo

institūtu jau izveidojušos tanī valstī, kur konstitutucionalā iekārta pastā-

vēja vismaz jau no 17. g. s. beigām, t. i. Anglijā. Tur kontrasignacija kā

tiesikas valsts institūts gan nebij atrodama formulēta konstitūcijā vai kā-

dā rakstītā likumā, bet tomēr pēc būtības viņa bij atrodama valsts prak-

tikā savā īstajā modernajā nozīmē. Anglijas politiskās aprindas, kas gru-

pējās ap parlamenta apakšpalātu, jau labi sen pirms galīgas konstuciona-

lisma nostiprināšanās Anglijā, ar savu praktisko prātu bij pareizi -novērtē-

jušas kontrasignacijas, kā karaļa varu ierobežojoša un ministru valsts-

tiesisko atbildību pamatojoša institūta nozīmi, un neatlaidīgi stāvēja par

Šī institūta izveidošanu un nostiprināšanu. Karaļa vara pie tam netika

noliegta vai atmesta (atskaitot 11 gadu ilgo Commomvealth laikmetu

17. g. s. vidū); karalis tiek atzīts par visas taisnības avotu, kas nav

spējīgs darīt neko ļaunu, neko nepareizu (the king can do no wrong), tā

tad ari neko pretēju likumam un valsts interesēm; bet ja likums ir pār-

kāpts vai valsts intereses cietušas, tad vainīgi ir karaļa padoma devēji,

ministri, kuri ari darāmi atbildīgi par likuma un valsts interešu aiz-

skāršanu, kas notikusi caur karaļa aktiem. No šādas doktrinas pilnīgi

loģiski izrietēja, ka karaļa padomniekiem resp. ministriem, vai vismaz

kādam no viņiem vajadzēja būt pazīstamam ar karaļa akta saturu un

dot savu piekrišanu, līdzparakstoties uz akta. Šī doktrina par karaļa

neatbildību un ministru atbildību tiek Anglijā no dažiem autoriem atzīta

kā pastāvoša no sen-seniem laikiem („of immemorial antiquity", Macau-

ley, citēts pie Friša, lp. 43.). Katrā ziņā, šī doktrina bij jau noteikti for-

mulēta viena no slavenāko angļu juristu — Blekstona — pazīstamajā

darbā, Anglijas likumu komentārā, kurš nāca klajā apm. 10 gadus pirms

franču revolūcijas sākuma, tā tad varēja būt ari Francijas politiskajiem

darbiniekiem labi pazīstama.

x) H. Frisch, Die Verantwortliehkeit etc. lpp. 20. Tomēr liekas, itkā Frišam

nebūtu bijis gluži skaidrs, ka te mums ir darīšana ar pēc būtības gluži jaunu valsts-

tiesisku institūtu: „Die Wirkung der Gegenzeiehnung war nun strikte formuliert",

raksta Frišs, „docb wurden hierbei nicht etwa neue Sātze von der Nationalversamm-

lung aufgestellt, sondern, man brachte nur m das, was bereits m Geltung war, Klar-

heit." To varētu attiecināt tikai uz institūta ārējo formu; bet kas attiecas uz saturu,

i&d te tika ienesta ne tikai skaidrība, bet gan gluži jauni principi.
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Mani, protams, te neinteresē pats par sevi jautājums:, vai angļul
doktrina bijusi pazīstama frančiem 1789. g. vai nē? — bet gan tas, ka šeit:

visā īsumā atzīmētajā angļu praktiskajā doktrīnā mēs atrodam kontrasig-

nacijas, kā tiesiskas monarchiskas valsts institūta, racionālo pamatu, pie

kura nekas nevarēja tikt pielikts nedz atņemts līdz pat jaunākajiem lai-

kiem. Ja karalis ir neatbildīgs, bet atbildīgi par karaļa aktiem viņa

ministri, tad, protams, ka šiem atbildīgajiem ministriem jāņem dalība,

karaļa aktu izdošanā, jādod sava piekrišana, un šī piekrišana un līdz ar

to atbildības uzņemšanās jāapliecina ar savu parakstu. Aforismam „the-

king can do no wrong" blakus, kā loģisks secinājums no pirmā, izvei-

dojas otrs aforisms, kurš ietver sevī lielu politisku principu: „tņe king

can no act alone" — karalis neko nevar darīt viens pats; un šī teze, kā

pareizi aizrāda A. A. Aļeksejevs, ir kļuvusi par vienu no modernā kon-

stitucionālisma principiem.
1)

Patiešām, ja politiski un juridiski neatbildīgas personas,,— kādas ir

monarchi, konstitucionālos un parlamentāros neizslēdzot, — varētu vie-

nas pašas savā vārdā izdot aktus ar valststiesisku un vispāri juridisku

nozīmi, tad varētu tikt nopietni apdraudēta visa pastāvošā tiesiskā

iekārta. Tālāk, tiesiska iekārta jau taisni prasa, lai katram juridiskam

aktam būtu atrodama sava atbildīga persona, kas patiesībā nozīmē to,

ka tiesība uz juridisku aktu izdošanu var tikt piešķirta tikai atbildīgām

personām. Monarcha kā aktiva un pie tam neatbildīga valsts orgāna

stāvoklis tā tad ir loģiski nesavienojams ar tiesisku iekārtu. Izeju no šī

stāvokļa nu rādīja angļu doktrina. Neiznīcinot monarchu kā valsts

orgānu, atstājot viņam pat formāli plašu kompetenci, tiesiskas iekārtas

stabilitāte tika glābta caur to, ka monarcham tika ņemta iespēja izdot

valststiesiskus aktus vienam pašam: monarcha akti iegūst spēku tikai

tad, kad katra tāda akta izdošanā ir līdzdarbojusies noteikti apzīmēta

atbildīga persona: kontrasignējušais ministrs. Caur to tika novērsta,,

vai vismaz stipri pamazināta, pretlikumīgu un valstij kaitīgu monarcha

aktu izdošanas iespējamība; un ja ari tāds akts tiktu izdots: par viņu,

jāatbild skaidri apzīmētai augstai valsts amata personai.

3.

Šī tad ari ir kontrasignacijas galvenā nozīme konstitucionālā mo-

narchijā, ka par neatbildīga monarcha aktu atbildība tiek uzlikta mini-

strim, kurš šo aktu kontrasignējis. Te tā tad dominē kontrasignacijas tīri

juridiskais raksturs: monarchs savu aktu izdošanā ir saistīts ar kāda,

ministra līdzdarbību, kuram tiek uzlikta atbildība par šo aktu. Politiskā

ziņā turpretim šim institūtam konstitucionālā monarchijā vēl maza no-

i) A. A. AjieKcieß'B, MHHECTepcKaB BjiācTß b-b kohct.ToevjiapcTß-E
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zīme, jo monarchs te vēl patiešām ir aktivs valsts varas orgāns, kurš
ja ari ir saistīts ar konstitūcijā noteikto formalitatu ievērošanu, tad

tomēr lielā mērā patstāvīgi var izvēlēties savus ministrus, tā tad ari

mēģināt atrast tādus, kuri būtu piekāpīgi monarcha gribas izvešanā.

Monarchs te caur kontrasignaciju nebūt nav atbīdīts no valsts lietām;

kantrasignētie akti ir patiešām viņa — monarcha paša — akti. Kontrasig-

nacijas nolūks šeit ir: garantēt monarcha aktu likumību, bet nebūt ne

pārvērst monarcha kompetenci par fiktīvu.

Citāds turpretim ir lietu stāvoklis parlamentārā monarchijā. Te

varam konstatēt kontrasignacijas institūta tāļāku attīstību un rakstura

maiņu: nezaudējot neko no savas juridiskās nozīmes, kontrasignacija
ir sevišķi attīstījusi vienu savu īpatnību, kura parādās monarcha varas

ierobežošanā pēc būtības. Pateicoties parlamentāras valsts apstākļiem,
kur ministri kļūst atkarīgi no parlamenta, bet iegūst patstāvību monarcham

pretim, ministru kontrasignacija kļūst par svarīgu politisku ieroci, ar kura

palīdzību monarcha vara tiek ierobežota ne tikai formālā, bet ari mate-

riālā ziņā: kontrasignējamo monarcha aktu saturu jau noteic ne vairs

monarchs, bet ministri; līdz ar to iniciatīva šo aktu izdošanā pāriet

ministru kabineta rokās, monarchs tiek pamazām atbīdīts no valsts darī-

šanām, viņš zaudē aktiva valsts orgāna lomu, viņa kompetence kļūst

lielā mērā fiktiva. — Varētu teikt, ka te, parlamentārā monarchijā, atro-

dam izkoptu kontrasignacijas politisko pusi, caur ko tiek darīts iespaids uz

valsts iekārtas pārveidošanu pastāvošajās juridiskajās formās. Un šī

institūta pielietošanas rezultāti ir ievērojami: monarchiskā valstī kļūst

iespējama nevien pilnīgi tiesiska iekārta, bet pat pēc būtības demokrā-

tisks rezims. Jo aktivā valsts vara ir pārgājusi tautas radīto un tautas

un likuma priekšā atbildīgo orgānu rokās; turpretim tas valsts orgāns,

kurš nav dabūjis savas pilnvaras no tautas, bet atsaucas uz sava paša

tiesībām — monarchs — ir savu varu un aktiva valsts orgāna lomu zau-

dējis. Tāpēc daži autori (piem. Šollenbergers) ir mēģinājuši dot parla-

mentārai monarchijai neloģisko apzīmējumu: demokrātiska monarchijā.

Anglijā izveidotais kontrasignacijas institūts ir pienācīgi novērtēts

un atradis ieeju visās modernās monarchiskās valstīs. Kā uz vienu no

jaunākām monarchiskām konstitūcijām varētu aizrādīt uz Dienvidslāvijas

konstitūciju (no 28. jūnija 1921. g.), kur kontrasignacijas institūts formu-

lēts § 54. sekoši: „Neviens vienīgs karaļa akts nevar iegūt spēku nedz

tikt izpildīts, ja viņš nav no attiecīga ministra līdzparakstīts. Par visiem

karaļa aktiem, mutiskiem vai rakstiskiem, kā kontrasignētiem, tā ne-

kontrasignētiem, par visu viņa politiska rakstura izturēšanos — ir atbil-

dīgs attiecīgais ministrs. Par karaļa, kā augstākā armijas virspavēl-

nieka aktiem ir kara un jūras ministri atbildīgi." No šī formulējuma

skaidri redzams, ka karalis nevar neko publiski tiesisku vai politisku
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darīt bez kāda ministra piekrišanas. Līdz ar to paplašinājās kontrasigna-
cijas apjoms pēc sava materiālā satura: ir kontrasignējami resp. no kāda

ministra atzīstami par pielaižamiem itin visi karaļa akti, kam vien kāda

politiska nozīme, — „visa viņa politiskā rakstura izturēšanās". Tas var

noderēt kā ilustrācija pie tā politiskā aforisma, ko 1830. g. formulēja
Ādolfs Thiers attiecībā uz parlamentāru režīmu: le roi regne, les mini-

stres gouvernent, les chambres jugent;
1
) karalis patura gan savu augsto

stāvokli, bet viņš nevalda — valda ministri.

Tā tad tiesiskā — konstitucionālā vai parlamentārā — monarchijā
ministru kontrasignacija ir pilnīgi vietā: viņa saskan ar šādas valsts

būtību, viņa te ir pat loģiska nepieciešamība, — jo te ir augsti stāvošs

pilnīgi neatbildīgs valsts orgāns, kurš ir loģiski jāsamierina ar tiesisku

iekārtu. Un šī monarchiskās iekārtas loģiska samierināšana ar tiesisku

režimu, kam parlamentārā monarchijā pievienojas: demokrātiska režima

izveidošana ārēji monarchiskās formās, — ir kontrasignacijas institūta

racionālais pamats monarchijā.

Tālāk nu mani interesē jautājums: vai uz šo pašu racionālo pamatu

kontrasignacijas institūts var balstīties ari republikā?

4. ■ $ , V. ■
No parlamentāras monarchijas ministru kontrasignacijas institūts ir

pārnests ari uz parlamentāro republiku, kur ir atsevišķs valsts prezi-

denta amats. Vispirms Francijas 1875. g. 25. februāra likumā (Par publi-

sko varu organizēšanu) § 3. pēdējais nodalījums nosaka: Chacun des

actes dv President dc la Republique doit ētre contresignē par un ministre.

Un tamlīdzīgus, tikai parasti vēl pilnīgāki formulētus noteikumus atrodam

vairāku jauno republiku konstitūcijās; tā, piemēram, Vācijas konstitūcijas

§ 50. skan: „Visiem valsts prezidenta noteikumiem un rīkojumiem, ari

kara pārvaldes laukā, lai viņi būtu derīgi, nepieciešama valsts kanclera

vai attiecīga ministra līdzparakstīšana. Ar līdzparakstīšanu tiek uzņemta

atbildība." Čechoslovakijas konstitūcijas § 68.: „Katram no prezidenta

izejošam valdības vai izpildu varas aktam, lai viņš iegūtu spēku, nepie-

ciešama atbildīga valdības locekļa līdzparakstīšana." Polijas konstitū-

cijas § 44. pēdējais nodalījums: „Lai iegūtu spēku, visiem republikas

prezidenta valdības aktiem jābūt līdzparakstītiem no ministru padomes

prezidenta un attiecīga ministra, kuri līdz ar to uzņemas atbildību." Lie-

tavas konstitūcijas § 55.: „Visiem republikas prezidenta aktiem, lai viņi

iegūtu spēku, jābūt parakstītiem no premjerministra vai attiecīga

ministra. Atbildība par aktu gulstas uz ministri, kas viņu parakstījis.""

Būtība tā pati ari Latvijas Satversmes § 53. (Šī panta raksturīgos notei-

l) G. Jellinek, Entwickelung des Ministeriums m der konstitution. Monarchie

Ausgewāhlte Sehriften und Reden, Bd. 11. lpp. 134.
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kūmus esmu aplūkojis apcerējumā „Latvijas Republikas Prezidenta poli-

tiskā atbildība" „Tiesl. Min. Vēstn." 1922. g. Nr. 2.). Ari Austrijā pēc

konst. § 67. visi valsts prezidenta akti tiek izdoti uz valdības vai valdības

pilnvarota ministra priekšlikumu, un viņiem, lai būtu derīgi, nepieciešama

valsts kanciera vai attiecīga ministra līdzparakstīšana.
1)

Lasot minētos un tamlīdzīgus noteikumus republiku konstitūcijās

liekas, ka kontrasignacijas mērķis te būtu tas pats, kas parlamentārā

monarchijā, —■ nostādīt republikas prezidentu parlamentāra monarcha

lomā un atbildību par aktiem, kuri formāli skaitās par rep. prezidenta

aktiem, uzlikt līdzparakstījušam ministrim. Bet te nu ir vieta zināmām

šaubām un jautājumiem: Vai kontrasignacijas institūts tādā veidā, ka

viņš izkopies tiesiskā monarchijā, saskan ar republikas būtību? Un vai,

varbūt, šim monarchijā izveidotajam un uz republiku pārnestajam institū-

tam nevar republikā saskatīt citu racionālu pamatu, nekā monarchijā?

Republika, nostādot viņu pretim monarchijai, raksturojas ar to, ka

viņā nav neviena orgāna, kurš nebūtu tieši vai netieši dabūjis savas piln-

varas no tautas. Vīnes profesors Bernatziks, kurš ir sarakstījis vienu no

pazīstamākiem juridiskiem pētījumiem par republikas un monarchijas

atšķirību, atrod, ka „Monarchija ir valsts, kuras augstākajam orgānam

ir sava paša tiesība-uz savu orgāna stāvokli; republika turpretim, kur

augstākā amata ieņēmējs ir tikai pilnvarotais, tikai valsts kalps, bez tie-

sības uz savu stāvokli." 2) Un kāds no jaunākā laika pazīstamākajiem

vācu publicistiem, prof. Redslobs saka: „Republikas orgāni tiek radīti

vienīgi caur vēlēšanām. Mēs varam šo definiciju izteikt ari negativi:

republikas orgāni nepamato savu tiesisko varu ar individuālu privilēģiju,

kas piederētu vienai vai vairākām ģimenēm... Visu orgānu ievēlēšana

ir republikānisks princips. No viņa izriet otrs: atbildība. Lai viņa būtu

juridiska, politiska, vai vienkārši morāliska, viņa pastāv pateicoties ievē-

lēšanai. 3
) Visu republikas amata personu atbildība ir jau agrāk atzīta ari

no dažiem citiem teorētiķiem,
4) gan ari noteikti deklarēta dažās kon-

stitūcijās, piemēram, Francijas 1793. g. un 1848. g. konstitūcijās. Bet ari

visas pastāvošās republiku konstitūcijas, lai gan parasti atturas no vis-

pārīgas valsts prezidenta atbildības deklarēšanas, tomēr noteikti atzīst

viņa juridisko atbildību. Šī atbildība gan visur ir ierobežota ar vienu

formālu noteikumu: Valsts prezidentu var saukt pie atbildības tiesas

1) Austrijas konstitūcijas teksta man nav pie rokas. §. 67. saturu pievedu

pēc Kelsen, Oesterreichisehes Staatsrecht, 1923. lpp. 191.

2) Dr. Edmund Bernatzik, Republik md Monarchie, 2te Aufl. 1919. lpp. 33.

3) Redslob, Die parlamentarische Regierung m ihrer wahren und m ihrer

unechten Form. 1918. lpp. 108.—109.

4) Rob. Mohls: „Prezidenta personīga atbildība ir loģiska nepieciešamība repub-
likā." Citēts pie C. Walter, Das Staatshaupt m den Republiken, lpp. 159.
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priekšā tikai uz parlamenta lēmumu; bet tas ir parastais noteikums ari

priekš ministru saukšanas pie tiesas atbildības par noziedzīgiem amata

nodarījumiem. Nereti valsts prezidenta juridiskā atbildība ir ierobežota

ari materiālā ziņā, t. i. viņa ir konstitūcijā noteikta tikai par dažiem no-

ziedzīgiem nodarījumiem, piem., par valsts nodevību (Francijā), par

valsts nodevību un konstitūcijas pārkāpšanu (Polijā) v. t. 1. Bet vairākas

jauno republiku konstitūcijas nekādu materiālu ierobežojumu valsts pre-

zidenta juridiskajai atbildībai neparedz, tā piem., Latvijas konstitūcijas

§ 54. skan: „Valsts Prezidentu var saukt pie kriminālas atbildības, ja

tam piekrīt Saeima ar ne mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu," kas

nozīmē, ka Valsts Prezidentu ar Saeimas piekrišanu var saukt pie atbil-

dības nevien par valsts nodevību, bet par katru nodarījumu, kuram

kriminālkodeksā paredzēts sods. Ari Vācijas konstitūcijas 59. pantā

valsts prezidenta atbildība ir formulēta plaši: „Reichstagam ir tiesība

valsts prezidentu, valsts kancleri un valsts ministrus Vācijas valsts tribu-

nāla priekšā apsūdzēt, ka viņi vainīgi valsts satversmes vai kāda valsts

likuma pārkāpšanā ..." Republikas prezidenta neatbildība, kura dažās

konstitūcijās ir deklarēta, ir politiskā neatbildība, kura kā tāda vai nu

skaidri apzīmēta (piem. Latvijas Satversmes § 53.), vai ari kā tāda jāsa-

prot, piem. Čechoslovakijas konst. § 66.: „Republikas prezidents par sava

amata izpildīšanu nav atbildīgs..." Šeit minētā republikas prezidenta

neatbildība jāsaprot kā politiska neatbildība tāpēc, ka nākošais § 67.

satura noteikumus par rep. prezidenta juridisko atbildību.

No principiela viedokļa nekrīt svarā tas, ka republiku praktikā

valsts prezidenta saukšana pie atbildības nāk ļoti reti priekšā (kas ari

ir pilnīgi saprotami, jo par valsts prezidentu tak parasti tiek ievēlēts

pilsonis, kurš pazīstams ar savu godīgumu, taisnīgumu un stingriem prin-

cipiem), un ka aiz politiskiem motiviem — valsts aparāta stabilitātes no-

lūkos — tiek prasīta valsts prezidenta atbildības sašaurināšana, — no

svara ir tas, ka republikas prezidents ir atbildības spējīgs un patiešām

ari ir atbildīga valsts amata persona. Tā tad starp republiku un monar-

ehiju pastāv noteikta juridiska starpība: monarchijā augstākais valsts

orgāns atbalstās uz savu paša tiesību un ir pilnīgi neatbildīgs; republikā

turpretim augstākā valsts amata persona ir dabūjusi savas pilnvaras no

tautas un ir tautas un likuma priekšā atbildīga.

Tiesiskā monarchijā, kā jau atzīmēju, ministru kontrasignacija

nevien saskan ar šādas valsts iekārtas raksturīgu īpatnību — viņas

augstākā valsts orgāna pilnīgu neatbildību, bet vēl vairāk: šis institūts

tur ir loģiska nepieciešamība neatbildīga valsts orgāna samierināšanai

ar tiesisku iekārtu. Republikā, kā redzams, nav tādas loģiskas nepiecie-

šamības pēc kontrasignacijas, jo republikā nav tāda neatbildīga valsts

orgāna, nav tādas neatbildīgas amata personas, kuras samierināšanai
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ar tiesisku iekārtu būtu vajadzīgs sevišķs valststiesisks institūts.. Repub-

likā zaudē savu nozīmi ari kontrasignacijas politiskā puse, kura sevišķi

attīstīta parlamentārā monarchijā, — jo republikā demokrātiskā režīma

nostiprināšana vairs nav jāsasniedz netiešiem līdzekļiem: monarchisma

atlieku vairs nav, demokrātiskā iekārta stingri noteikta pašā satversmē.

Ja no tautas viedokļa ir vēlami ierobežot monarchu un pēc iespējas

atņemt viņam aktiva valsts orgāna lomu, jo viņš nav dabūjis savas piln-

varas no tautas, — tad jāšaubās, vai to pašu var attiecināt ari uz valsts

prezidentu. Varētu iebilst, ka ari republikā kontrasignacija ir vēl vietā

tāpēc, ka republikas prezidenta kompetence parasti ir plašāka par viņa

atbildību, un par cik valsts prezidenta kompetence nesedzas ar viņa atbil-

dību, par tik atbildība par valsts prezidenta aktiem ir uzliekama kontra-

signējušam ministrim, un par tik valsts prezidenta kā aktiva valsts orgāna

loma ir ierobežojama. — Bet taisni tas jau ir tas priekš republikāniskas

iekārtas neloģiskais, kas rāda, ka kontrasignacija tādā veidā, kā viņa iz-

veidojusies monarchijā, nav savienojama ar republikas būtību. Nav tak

nekāda racionāla pamata priekš tam, lai vēlētai amata personai tiktu

piešķirta fiktiva kompetence. Pareizi saka somu profesors Erichs: „Ja

modernā konstitūcija piešķir valsts galvai kādu pilnvaru, tad ar to, bez

šaubām, ir saistīts nolūks, lai -viņš, kur vajacļzīgs, ari varētu šo pilnvaru

pielietot. Māņu tiesības (Scheinrechte) nesaskan ar modernās republi-

kāniskās konstitūcijas garu un mērķi."
1
) Šķiet loģiski ir tas, ka katra

valsts amata persona republikā, no zemākas līdz augstākajai, ir atbildīga

par savu darbību; un loģiski būtu ari tas, ka katras valsts amata per-

sonas kompetence — īsta, ne fiktiva — ir samērota ar viņas atbildību:

cik plaša atbildība, tik plaša kompetence. Un tāpēc, šķiet, kontrasig-

nacija tādā veidā, kā viņa ir izveidojusies monarchijā, kur viņa stāv ciešā

sakarā ar augstākā valsts orgāna neatbildību un fiktivu kompetenci, nav

loģiski savienojama ar republikas būtību.

5.

Pieņemot augšējo tezi, es tomēr negribu taisīt slēdzienu, ka kontra-

signacija republikā vispārīgi ir lieka; bet, ņemot vērā kontrasignacijas

institūta atzīšanu un pielietošanu visās parlamentārajās republikās, kur ir

atsevišķs valsts prezidenta amats, gribu stādīt jautājumu: vai, varbūt,

kontrasignacijai šeit nav saskatāms kāds cits racionāls pamats, nekā mo-

narchijā? Citiem vārdiem: vai, varbūt, republikā nav novērojama šī

institūta būtības maiņa?

Man. šķiet, ka patiesībā ministru kontrasignacija republikā ir jau

ieguvusi citādu nozīmi, nekā viņai bija un ir monarchijā. Tur vienmēr

l) R. Erich. Die Entwicklung des offentlichen Rechts m Finnland. Jahrbuch

»des oeffentlichen Rechts, Bd. XI. 1922. lpp. 110.
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par ministra kontrasignētu monarcha aktu atbild tikai viena persona —-

kontrasignējušais ministrs; republikā turpretim par kontrasignētu republi-

kas prezidenta aktu daudzos gadījumos atbild jau divas personas: kontra-

signējušais ministrs un republikas prezidents pats. Raksturīgu piemēru

šinī ziņā atrodam Polijas konstitūcijā. Augšā pievestais Polijas konsti-

tūcijas § 44. prasa republikas prezidenta aktu kontrasignēšanu no

diviem valdības locekļiem — ministru padomes prezidenta un attie-

cīga ministra, kuriem abiem ari uzliek atbildību par šo aktu; tālāk, pēc

Polijas konstitūcijas § 51. ir juridiski atbildīgs ari valsts prezidents,

starp citu konstitūcijas pārkāpšanas gadījumā. Ja nu pielaižam gadījumu,

ka kāds kontrasignēts republikas prezidenta akts tiktu atzīts par pretim-

runājošu konstitūcijai, tad Polijā šinī gadījumā par tādu aktu būtu tieši

atbildīgas veselas trīs augstas amata personas: republikas prezidents,

ministru padomes prezidents, un attiecīgais ministrs. Un Vācijā no kon-

stitūcijas 50. p. izriet, ka visos gadījumos, kad ar kontrasignētu valsts

prezidenta aktu ir pārkāpts kāds valsts likums, atbildīgi ir valsts prezi-
dents un kontrasignējušais ministrs.

Piegriežot vērību kontrasignācijas institūta jaunajai nozīmei

republikā, tūliņ ari krīt acīs tas, ka daudz kas vēl šinī ziņā ir neskaidrs;

tā, piemēram, kādi valststiesiskie akti būtu atstājami uz vienas amata

personas atbildību, un kādiem būtu vajadzīga divu vai vairāku amata

personu atbildība; tālāk, jautājums par to, vai divu resp. vairāku amata

personu atbildības gadījumā viņu atbildība ieskatāma kā solidāra un vien-

līdzīga, jeb vai vienas personas atbildība ir galvenā, otras tikai subsi-

diara? Domājams, ka zinātne un parlamentāro republiku praktiķa turp-

māk ienesīs šinīs un līdzīgos jautājumos skaidrību un noteiktību. Bet

taisni šie nenoskaidrotie jautājumi jau rāda, ka kontrasignacijas institūta

tāļāka pārveidošanās un attīstība republikā ir .iespējama, izejot no tā

pārveidošanās sākuma, kuru jau konstatējām, t. i. ka republikā ministru

kontrasignacija jau daudzos gadījumos nozīmē to, ka par kontasignēto

aktu ir atbildīgas divas (vai pat vairākas) personas, ieskaitot atbildīgo

amata personu starpā ari valsts prezidentu.

Un te nu kļūst redzams kontrasignacijas institūta racionālais pamats

republikā. Kontrasignacija kļūst par institūtu, kas prasa divu (vai pat

vairāku) atbildīgu valsts amata personu līdzdalību svarīgu valdības un

izpildu varas aktu izdošanā, ar ko tiek garantēta lielāka apdomība un

nopietnība pie šo aktu izdošanas. Te lai gan forma un līdzekļi citādi,
tomēr mērķis tas pats, kas Romas republikā pie maģistratūru koleģiālas

uzbūves un maģistrātiem piešķirtajām intercesijas tiesībām. Jntere-

santu piemēru šinī ziņā mums rāda Austrijas konstitūcija, kuras § 67.

nosaka, ka valsts prezidenta aktiem nevien vajadzīga attiecīga ministra

kontrasignacija, bet viņi vispārīgi tiek izdoti uz valdības (t. i. ministru
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kabineta) vai valdības pilnvarota ministra priekšlikumu. Te ir diezgan

skaidri redzams tas, ka kontrasignētais valsts prezidenta akts patiesībā

ir kontrasignējuša ministra resp. valdības akts, un valsts prezidentam

pieder patiesībā tikai veto tiesība pret tāda akta izdošanu, kas dažā ziņā

atgādina augstāko Romas republikas maģistrātu intercesijas tiesības.

Protams, ka rūpīgi studējot parlamentāro republiku konstitūcijas

un sevišķi šo valstju praktiķu, varētu taisīt dažus noteiktus slēdzienus

par kontrasignacijas institūta būtības maiņu republikā un viņa tālāko

izveidošanos kādā noteiktā virzienā. Bet tas jau ir cits jautājums, kurš

prasa atsevišķu aplūkošanu un nopietnu studēšanu. Mans nolūks šinīs

īsajās piezīmēs bij vienīgi aizrādīt uz to, ka tiesiskā monarchijā radies

un izveidojies ministru kontrasignacijas institūts, uz republiku pārnests

un no reālajiem apstākļiem spiests piemēroties republikas būtībai, nevar

palikt nemainījis savu būtību, kaut ari viņa agrākā ārējā forma paliktu

pilnīgi negrozīta.

K. Dišlers
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Daži juridiski jautājumi par Senata administrativo de-

partamentu un viņa attiecībām pret ģeneralprokuroru

Latviešu juridiskā literatūrā pēdējos (1920.—1922.) gados jau vairāk-

kārt parādījušies raksti, kuros apskatīti praksē radušies jautājumi par

Latvijas Senāta un it atsevišķi viņa administratīvā departamenta tagadējo

raksturu un demokrātiskai iekārtai atbilstošiem uzdevumiem. —- Tāda pa-

rādība bez šaubām liecina, ka šī mūsu valsts aparāta dala nav pietiekoši

nokārtota no likumdevējas varas puses.

Zemāk pievestais īsais apskats attiecas uz dažām administratīvā"

departamenta darbības vissvārīgākām pusēm, kuru noskaidroša-

nas vajadzība pati no sevis dzīvē uzmācās.

L Pēc kādiem noteikumiem darbojas Senāta administratīvais depar-
taments?

Pēc Tautas Padomes 1919. gada 5. decembra lēmuma (Lik. krāj. 154.)
visi agrākie Krievijas likumi, kuri pastāvēja Latvijas robežās līdz 1917. g.

24. oktobrim, uzskatāmi par spēkā esošiem, cik tālu tie nav atcelti ar jauniem

likumiem un nerunā pretim Latvijas valsts iekārtai. Uz šī lēmuma pamata

un ņemot vērā, ka no Latvijas valsts nodibināšanas laika līdz šim nav iz-

dots tāds likums, ar kuru būtu noteikta mūsu Senāta kompetence un dar-

bības kārtība, jāatzīst, ka attiecībā uz kasācijas departamentiem pa-

likuši spēkā Krievijas likumu kopojuma XVI. sējuma (CvjtečHtHTb Vcra-

bob-b) attiecīgie nosacījumi, bet administratīvam departamentam

jāpiemēro tā paša kopojuma I. sējumā ievietotais Senāta iekārtas

li k v m s, kas attiecās starp citu uz mūsu administratīvam departamen-

tam atbilstošo Krievijas pirmo departamentu.

Kamēr Latvijas Senāta kasācijas departamenti, saskaņā ar augš-

minēto Tautas Padomes lēmumu, darbojas pilnā apmērā pēc Krievi-

jas civilprocesa un kriminālprocesa likumiem ar vēlākiem pārgrozījumiem

un papildinājumiem šajos likumos, — mūsu administratīvais de-

partaments savā gandrīz piecgadu praksē piemēro Senāta iekārtas likumu

ar dažādām diezgan svarīgām modifikācijām, kuras attiecas ne tikai uz

šim departamentam likumā uzliktām funkcijām, bet ari uz pašu tiesāša-

nas kārtību. Atstājot pie malas jautājumu par to, ciktāl minētās modifi-

kācijas pēc sava rakstura atbilst lietderības prasījumiem, katrā ziņā jā-
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konstatē, ka lai gan no vienas puses Senāta iekārtas likuma visāda

veida nosacījumu burtiskā un neaprobežotā piemērošana nesaskanētu

ar mūsu valsts iekārtu un demokrātiskiem principiem, tomēr no otras pu-

ses tagadējais stāvoklis, — pēc kura, trūkstot likumdevēja

sīkākiem aizrādījumiem šai ziņā, pašam Senātam nākas izšķirt, kādus no

pastāvošiem Senāta iekārtas likuma noteikumiem būtu lietderīgi piepa-

turēt, un kādus vēlams atmest, — atzīstams bez šaubām par drusku

nenormālu.

Augšā sacīto gribētos ilustrēt ar dažiem piemēriem. Kā zināms,.

Krievijas Senāta pirmajam departamentam bija ne tikai augstākās admi-

nistratīvās tiesas, bet ari tīri pārvaldības iestādes

raksturs, un šī departamenta izlemšanai piekrita nevien sūdzības un

protesti par tam padoto iestāžu un amatpersonu rīkojumiem, bet ari

daudzas citas lietas, kuras nāca pirmā departamenta apspriešanā bez:

jebkādas personas sūdzības, t. i. izpildot pastāvošā likuma tieši uzstādīto*

prasījumu, kā piem. lietas par valsts kasē nepareizi ienākušo naudas

sumu atmaksāšanu, par bezcerības parādu atlaišanu, par lielāku torgu ap-

stiprināšanu v. t. t. — Tādas funkcijas, neskatoties uz to, ka tām piemīt

tīri pārvaldības lietu pazīmes, izpilda ari mūsu Senāta administratīvais de-

partaments (sk. piem. 1922. g. spriedumu Nr. 591.), atzīdams ar to pilnīgi

pareizi, ka šim departamentam, līdzīgi Krievijas pirmajam departamen-

tam, nav vienīgi tiesu orgāna raksturs, kas izšķir tikai sūdzības un pro-

testus par valsts un pašvaldības iestāžu lēmumiem un rīkojumiem pārval-

dības lietās, bet ka viņam šajās lietās uzlikti zināmi pienākumi, kuri pār-

sniedz atsevišķo ministriju varas robežas un kā tādi ipso jure ietilpst Se-

nāta kompetencē. — Turpretim no otras puses mūsu administratīvais de-

partaments jau savas darbības sākumā atsacījies no dažu tādu ļoti svarīgu

funkciju izpildīšanas, kuras tika uzliktas Krievijas Senāta pirmajam depar-

tamentam ar 1916. gada 26. decembra likumu, kā piem. no atsevišķo mi-

nistru pārvaldības ceļā izdodamo noteikumu, rīkojumu un instrukciju caur-

skatīšanas no likumības redzes stāvokļa pirms šo aktu izsludināšanas no-

teiktā kārtībā, pie kam Senātam'piekrita tiesība, atzītas nelikumības gadī-

jumā, liegt izsludināšanu. Šīs Senāta tiesības ne ar kādu likumu līdz šim

nav atceltas, un tām no vispārējā valsts interešu stāvokļa ir bez šaubām

liela praktiska nozīme, jo ar to Senātam, kā augstākai uzraudzības iestā-

dei, bija dota iespēja, iepazīties ar vispārējai zināšanai izsludināmiem rīko-

jumiem pirms to izvešanas dzīvē un pārbaudīt, ciktāl pēdējie saskan ar

pastāvošiem likumiem. — Var, saprotams, būt dažādās domās par to, vai

tādējāda Senāta funkcija atbilst demokrātiskas valsts principiem un vis-

pār sekmīgi izpildāma mūsu Senāta nelielā sastāva dēļ, bet katrā ziņā

jāatzīst, ka tik nopietna jautājuma vispusīgā apsvēršana un galīgā izšķir-
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šaria piekristu vienīgi likumdevējam, jo augšminētā funkcija uz-

likta Krievijas pirmajām departamentam, kā jau agrāk teikts, ar sevišķu

(1916. g.) likumu, kurš pēc Tautas Padomes 1919. g. 5. decembra lēmuma

no formālās puses uzskatāms par spēkā palikušu ari priekš Latvijas Se-

nāta administratīvā departamenta.

Tāpat attiecībā uz šī departamenta tiesāšanas un darbvedības kār-

tību, uzraudzību par tā rīkojumu pareizo izpil-

dīšanu no viņam padoto iestāžu un amatpersonu puses, kā ari dažos

citos jautājumos, mūsu administratīvā departamenta prakse pielaiž ievē-

rojamu atkāpšanos no Senāta iekārtas likumā uzstādītiem prasījumiem,

kādu parādību, — kaut ari viņa būtu attaisnojama ar mūsu valsts dzīves

faktiskiem apstākļiem, — nevar uzskatīt par vēlamu, jo — pastāvot taga-

dējai kārtībai — Senātam, kas tomēr padots pastāvošiem likumiem, nākas

rīkoties likumdevējas iestādes lomā, pašam noteicot dažos jautājumos

mūsu augstākā tribunāla uzdevumu robežas un tiesāšanas pamatus un no-

vēršoties no pastāvošā likuma aizrādījumiem, pie kam, zināms, Senāta

slēdzieni vienā vai otrā jautājumā viegli var svārstīties atkarībā no tā

katrreizējā personiskā sastāva. — Ar norādīto stāvokli, kā pastāvīgu pa-

rādību, grūti apmierināties, kamdēļ liktos nepieciešami reizē ar nodomāto

jautājuma nokārtošanu par ministriju kompetenci un darbību stāties ari

pie Senāta iekārtas likuma attiecīgas pārstrādāšanas, piemērojot šo likumu

tiem nosacījumiem, kuri jāapmierina augstākai administrativai tiesai de-

mokrātiskā valstī, un izšķirot reizē ar to, vai mūsu Senātam jāizpilda ari

— līdzīgi Krievijas pirmajam departamentam — tīri pārvaldības

(t. i. ne tiesāšanas) rakstura pienākumi, vai nē, un — pēdējā

gadījumā — kam tādi pienākumi turpmāk uzliekami. Likumdevēja pie-

dalīšanās šīs lietas nokārtošanā vajadzīga jo vairāk tādēļ, ka par Senāta

administratīvā departamenta kompetenci un tiesāšanas kārtību ir runa

ne tikai Senāta iekārtas likumā, bet ari Satversmes Sapulces 1921. g.

4. martā pieņemtā likumā par administratīvām tiesām (Lik. krāj. 50), pie

kam jautājumu par savstarpējām attiecībām starp abiem minētiem liku-

miem it nebūt nevar uzskatīt par pietiekoši noskaidrotu un šinī principiālā

jautājumā praksē līdz pat pēdējam laikam valda liela nenoteiktība un ne-

drošība. — Salīdzinot Senāta iekārtas likumu ar 1921. g. 4. marta likumu

par administratīvām tiesām, kā ari ar citiem Latvijas valdības laikā iz-

dotiem likumdošanas aktiem, ciktāl tajos minēts par sūdzību iesniegšanu

Senāta administrativam departamentam, jānāk pie slēdziena, ka ārpus

likuma par administratīvām tiesām paredzētās kārtības sūdzības iesnie-

dzamas Senāta administrativam departamentam tikai tanīs gadījumos,

ja tās nāk Senāta izspriešanā t. s. instanču ceļā uz atsevišķu likumu pa-

mata, t. i. kad Senāts, kā augstākā instance, galīgi izšķir tādas lietas, kuras
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jau priekš tam izspriestas zemākās instancēs — vietējās un centrālās pār-

valdības iestādēs resp. komisijās, kā piem. muitas, nodokļu un agrarlietas,

kuras iztiesājamas nevis uz likuma par administrativām tiesām pamata,

bet pēc Senāta iekārtas likuma un pēc tiem speciāliem noteikumiem, kuri

pastāv attiecībā uz minētām lietām. — Nostājoties uz pretējo redzes stā-

vokli un atzīstot, ka piem. finansu ministrijas apelācijas kārtībā

kontrbandas vai muitas tarifa lietās taisīti lēmumi būtu pārsūdzami S e-

natam likumā par administrativām tiesām noteiktā kārtībā, varētu nākt

pie acīmredzot nepareiza slēdziena, it kā par vietējās muitas iestādes

lēmumiem šinīs lietās būtu pielaižamas pārsūdzības attiecīgās apgabal-

tiesas administratīvai nodaļai, kas runātu pretim šām lietām paredzētai

kārtībai, kuru nevar uzskatīt par atceltu ar likumu par administrativām

tiesām. Būtu bez šaubām gluži aplami uz šī likuma 6. panta pamata griez-

ties ar sūdzībām par pagasta zemes ierīcības komitejas atzinumiem

pie vietējā miertiesneša, vai par apriņķa nodokļu komisijas

lēmumiem iesniegt pārsūdzību apgabaltiesai. — Tomēr jāpiezīmē, ka viss

augšā sacītais par Senāta iekārtas likuma un likuma par administrativām

tiesām piemērošanas robežām pamatojas tikai už vispārējiem juridiskiem

slēdzieniem un likumu iztulkošanas principiem, bet likumdevēja tieša aiz-

rādījuma šinī svarīgā lietā trūkst, kāds apstāklis uzskatāms par iemeslu

tām neskaidrībām un domstarpībām, kādas pastāv līdz šim ne tikai iedzī-

votājos, bet ari juristu'aprindās jautājumā par to, kādos īsti gadījumos ie-

interesētām personām jāgriežas pie Senāta administratīvā departamenta

uz likuma par admistrativām tiesām pamata un kādas sū-

dzības iesniedzamas un virzāmas pēc Senāta iekārtas likuma

nosacījumiem. Šim jautājumam ir ne tikai teorētiska, bet ari liela prak-

tiska nozīme, kamdēļ tas nepieciešami būtu jānoskaidro likumdo-

šanas ceļā.

11. Vai augšminētā 1916. gada 26. decembra likuma par Krievijas

Senāta pārvaldības departamentu reorganizāciju stingra piemērošana

mūsu Senāta administrativam departamentam atbilst šī likuma garam un

viņa ievesto jauninājumu īstai nozīmei?

Kā zināms, līdz 1916. g. likuma izdošanai Krievijas Senāta t. s. veca-

jos departamentos pastāvēja kārtība (sk. Senāta iekārtas likuma 109. un

111. p. 1915. g. izdevumā), pēc kuras virsprokuroram bija tiesība celt pro-

testus pret departamenta lēmumiem un prasīt attiecīgās lietas caurskatī-

šanu Senāta kopsapulcē. Šīs kopsapulces apspriešanā nāca ari visas tās

lietas, par kurām atsevišķo departamentu lēmumi tikuši taisīti vai nu ne

vienbalsīgi vai trūkstot likumā paredzētam
2

/3 balsu vairākumam. Bez

tam ari sūdzētājiem, uz Senāta iekārtas likuma 222. panta pamata, pie-

krita tiesība iesniegt lūgumus.par to, lai attiecīgā departamentā iz-

tiesātā lieta tiktu pārnesta Senāta kopsapulces izšķiršanai.
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Pārgrozot ar 1916. g. 26. decembra likumu augšnorādīto kārtību un

uzstādot to principu, ka turpmāk nekādas lietas, nedz protesta nedz sū-

dzības ceļā, nebūtu, pēc viņu izlemšanas attiecīgā departamentā, virzāmas

Senāta kopsapulces tiesāšanai, — kura,' kāaugstākainstance,

pavisam atcelta, likumdevējs reizē ar to, zināma ekvivalenta veidā, no-

lēma, ka — neskatoties uz toreiz pieņemto pamatnoteikumu par visu sū-

dzību galīgo izšķiršanu departamenta nodaļās — svarīgākās (t. i. 74\

pantā uzskaitītās) lietas katrā ziņā, bet visas citas lietas — uz priekš-

sēdētāja, viena senatora, virsprokurora vai attiecīgā ministra piepra-

sījumu, vai uz ieinteresēto personu lūgumu, kuram piekrīt vismaz

viens no senatoriem — būtu skatāmas cauri departamenta sēdē. —

Pievestam nosacījumam bija diezgan liela praktiska nozīme, jo pēc tā

paša likuma departamenta nodaļa sastāvēja tikai no trim senatoriem,

kurpretim departamenta sēdē bija jāpiedalās vismaz septi-

ņiem locekļiem. Šīs lielākās kolēģijas izšķiršanai piekrita starp citu

visas lietas par Senāta iekārtas likuma 209\ pantā minēto ministriju lē-

mumu un rīkojumu atcelšanu resp. apturēšanu.

Trūkstot mūsu Senātā departamenta nodaļām un ņemot vērā, ka

administratīvais departaments sastāv tikai no trim senatoriem, izrādās,

ka visos tos gadījumos, kur 1916. g. 26. decembra likums prasa lietas iz-

spriešanu tādā kolēģijā, kurā jābūt klāt vismaz 7 senatoriem,

mūsu Senātā attiecīgās lietas izšķir galīgi 3 senatori (resp. —

balsīm daloties — 2 senatori), kādu kārtību, kā redzams no augšā sacītā,

likumdevējs, atceļot 1916. gadā departamenta spriedumu pārsūdzē-

šanas iespējamību Sen a t a kopsapulcei, it nebūt nav nodomājis

nodibināt. No šī redzes stāvokļa liktos varbūt vēlami, piemērojoties

1916. gada likuma principam, piešķirt vismaz administratīvā departamen-

ta priekšsēdētājam un virsprokuraturai tiesību, viņu atzītas vajadzības

gadījumā, prasīt attiecīgas lietas izspriešanu Senāta apvienotā sapulcē, kā

tādā kolēģijā, kura pēc sava locekļu skaita vairāk atbilstu Krievijas Se-

nāta departamentiem, kamēr mūsu administratīvais departa-

ments šai ziņā pielīdzināms tikai Krievijas departamenta nodaļai.

Sakarā ar sacīto nebūtu lieki atzīmēt, ka pēc Latvijas Senāta 1919. g.

izstrādātā un tieslietu ministra tā paša gada 8. septembrī ministru kabi-

netam iesniegtā likumprojekta par mūsu Senāta pamatnoteikumiem bija

paredzēta pat dažu kategoriju administratīvā departamentā izspriesto lietu

pārsūdzēšana Senāta apvienotai sapulcei. — Nedrīkst ari aizmirst, ka

administratīvais departaments, pretēji Senāta kasācijas de-

partamentiem, daudzas sūdzības izšķir kā pirmā un reizē ar to ari kā

pēdējā instance.
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111. Kādas tiesiskas attiecības pastāv starp Senāta administratīvo

departamentu kā augstākās uzraudzības iestādi un tieslietu ministri kā

ģenerālprokuroru?

Lai pareizi atbildētu uz šo Jautājumu, nākas no vienas puses no-

skaidrot Senāta administratīvā departamenta vispārējo uzraudzības tie-

sību robežas un no otras puses drusku tuvāki apskatīt tās amatpersonas

tiesisko stāvokli, kura stāv tieslietu resora priekšgalā. Tā kā Latvijas

valdība šo svarīgo jautājumu līdz šim nav nokārtojusi ne ar kādiem speciā-

liem noteikumiem, mums jāgriežas pie attiecīgiem Krievijas likumiem,

kuri, uz augšminētā Tautas Padomes lēmuma pamata, ari šai ziņā uzska-

tāmi par spēkā esošiem.

Pēc Senāta iekārtas likuma 1. un 2. pantiem, kuri raksturo Senāta

galvenos uzdevumus, pēdējam c i v i 1 re s o r a tiesu un pārvaldībes lietās

bi> rpa;klian c ko m t, nopnjiK'fe cy;ia ii vnpaßjiemfl) padotas vispār

visas amatpersonas un iestādes valstī, izņemot tās, kuras ar sevišķu li-

kumu no tādas padotības atsvabinātas.

Tā tad šie panti uzstāda divējādu principu, un proti: 1) ka Senātam

nav padotas kara resora iestādes un amatpersonas, kamdēļ viņam nav

tiesības atcelt piem. apsardzības ministra rīkojumus kara resora lietās,

un 2) ka i r tādas civilas iestādes, resp. amatpersonas, uz kurām Se-

nāta uzraudzības tiesības ne attiecas.

Še ceļas jautājums par to, kas īsti jāsaprot zem Senāta iekārtas li-

kuma 1. pantā minētām iestādēm, „kuras ar sevišķu likumu tieši izņemtas

no padotības Senātam". — Apskatot Krievijas likumus par centrālām

valsts iestādēm, jākonstatē, ka tieši, t. s. expre s s i s ver b i s ne-

vienā no šiem likumiem nav aizrādīts uz to, ka attiecīgā iestāde resp.

amatpersona nebūtu padota Senātam. Tikai no likumdevēja motiviem

pie šī panta, no Krievijas Senāta plenarsapulces paskaidrojumiem, kā ari

no dažiem — jau 1832. g. izdevumā — zem šī (1.) panta pievestiem tie-

siskiem avotiem redzams, ka tajā ir domātas tādas iestādes vai amat-

personas, kurām likums piešķir tik plašas tiesības resp. tik lielu neatka-

rību, ka nemaz nevar būt runas par šo iestāžu padotību Senātam uzraudzī-

bas ziņā. —Tā piem. 1826. g. 22. augusta likumā par ķeizariskā galma

ministrijas iekārtu bija sacīts* ka šī resora vadītājs (ministrs) visās lietās

padots vienīgi visaugstākai varai un viņam uzlikto pienākumu robežās ne-

atbild nekādas valsts iestādes priekšā, kādu aizrādījumu atrodam ari tās

pašas ministrijas 1893. g. 16. apriļa iekārtas likumā. — Tāpat 1873. g.

11. decembra noteikumu par aizgādnības padomi (OrieirvncKin Cob-btV)

2.pantā teikts, ka viņai jārīkojas vienīgi pēc ķeizara pavēlēm un ka nevie-

nai valsts iestādei nav tiesības dot padomei kaut kādus priekšrakstus.

Senāta iekārtas likuma 1857. g. izdevu m ā tieši aizrādīts uz to (citātos
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zem 1. panta), ka augšminētās ķeizara galma ministrija un aizgādnības

padome, kā ari daži citi valsts orgāni pieder pie 1. pantā norādītām

iestādēm, kuras izņemtas no padotības Senātam. — Pēdējā uzraudzības

tiesības starp citu nekad neattiecās uz Krievijas ministru komiteju un uz

valsts sekretāru (FocvaapcTß. CeKpeTapb), pie kam ari valsts domes pa-

stāvēšanas laikā (1906.—1916.) tika atzīts, ka tai nav tiesības griezties

ar pieprasījumiem pie ministru padomes priekšsēdētāja vai pie valsts se-

kretāra, jo tāda tiesība piederēja likumdošanas iestādei, kā tas redzams

no Krievijas 1906. g. pamatlikumu 108. panta, tikai attiecībā uz tiem mini-

striem, resp. atsevišķo pārvalžu galveniem priekšniekiem, kuri bija

padoti Senātam. — Zem Senāta iekārtas likuma 1. panta teksta,

kurš ari jaunākos (1892. un 1915. g.) izdevumos pastiprina jau 1832. gadā

uzstādīto principu par dažu iestāžu resp. amatpersonu svabadību no

Senāta uzraudzības, atrodam starp citu tiešu aizrādījumu uz ministru pa-

domi, kamdēļ, — pastāvot šim likumam ari Latvijā, — jāatzīst, ka mūsu

ministru kabinets, kā augstākās izpildu varas orgāns, tāpat izņemts no

padotības Senātam, kamdēļ ari pēdējo nevarētu uzskatīt par pilnvarotu at-

celt kaut kādu ministru kabineta lēmumu vai ministru prezidenta rīkojumu,

kuru pēdējais izdevis kā šīs kolēģijas priekšsēdētājs, kurpretim Senātam

paliek, saprotams, uzraudzības tiesības attiecībā uz ministru prezidentu

kā atsevišķa resora vadītāju, kura rīcību Senāts var pār-

baudīt no likumības puses uz vispārējā pamata un vajadzības gadījumā

spert pret viņu likumā paredzētos solus.

Stājoties tagad pie to likumu apskatīšanas, kuri noteic tieslietu mi-

nistrijas priekšgalā stāvošās amatpersonas tiesisko stāvokli, vispirms

jākonstatē, ka šai ziņā attiecīgos likumos ir runa par diviem amatiem —

„t i c s 1 i c tu ministri" un „ģ c ne r a 1 p r o kur o r v", — (sk. mini-

striju iekārtas likumu 771. pantu, Senāta iekārtas likuma 30. pantu un

Tiesu iekārtas likuma 124. un 254. pantu), kādi amati apvienojami vienā

personā. Tā piem. ministriju iekārtas likumā teikts, ka ar ties-

lietu ministra amatu savienots ģenerālprokurora amats, Senāta ie -

kārtas likums savā 30. pantā (1916. g. 26. decembra likuma redakcijā)

nosaka, ka ģenerālprokurora amats savienots ar tieslietu ministra amatu,

un, beidzot, Tiesu iekārtas likums atsaucas uz tieslietu ministri

„kā ģenerālprokuroru".

Tieslietu ministra amata divējādo raksturu loti cieši noteic ministriju

iekārtas likuma 771. pants, aizrādīdams, ka tieslietu ministra (kā ģenerāl-

prokurora) attiecības pret Senātu un citām tiesu iestādēm nokārto Senāta

iekārtas un Tiesu iekārtas likumi, kurpretim tieslietu ministra kā atse-

višķa pārvaldības resora vadītāja pienākumi un tiesības paredzēti mini-

striju iekārtas likumā.
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Kamēr tieslietu ministrs kā tāds padots Senātam uz vispārējā pa-

mata, viņa tiesiskais stāvoklis ģenerālprokurora amatā ir pavisam citāds.

Pēc Tiesu iekārtas likuma 254. panta tieslietu ministrim kā ģenerāl-

prokuroram piekrīt uzraudzības tiesības par visām tiesu iestādēm un

amatpersonām, tā tad ari par Senātu, pie kam jāpiezīmē* ka gandrīz visas

tiesības, kuras tieslietu ministrs bauda attiecībā uz tiesu resoru (kā

piem. lietās par iecelšanu amatos, Pār tiesu darbinieku saukšanu pie atbil-

dības disciplinārā kārtā, par tiesu iestāžu kārtības ruļļa un gada pārskatu

sastādīšanu, resp. pārbaudīšanu, par dažādu instrukciju izdošanu tiesu re-

soram, par tiesu iestāžu revizijām v. t. t), izriet no minētā vispārējā v z -

raudzības principa, kas pieņemts Tiesu iekārtas likumā un nostāda

ģenerālprokuroru šai ziņā pat virs Senāta; jo pēc tiesu iekārtas likuma

254.—256. pantam viņam (t. i. ģenerālprokuroram) ir tiesība pieprasīt

no visiem tiesu resora ierēdņiem paskaidrojumus un ziņas un dot vi-

ņiem, atzītas vajadzības gadījumā, attiecīgus aizrādījumus resp. atgādinā-

jumus vai saukt viņus pie atbildības, kā ari izdarīt tiesu iestāžu reviziju.

— Turpretim Senātam attiecībā uz ģenerālprokuroru nekā-

das uzraudzības tiesības nepieder un pēdējais, bez šaubām, pieskaitāms

pie tām.amatpersonām, par kurām Senāta iekārtas likuma 1. pantā teikts,

ka viņas izņemtas no padotības Senātam, — kā tas vienmēr tika atzīts

Krievijas valdības laikā.

Tā tad uz pastāvošo likumu pamata jānāk pie slēdziena, ka vi-

sos tanīs gadījumos, kad tieslietu ministrs rīkojas kā ģenerālprokurors, t. i.

tiesu resora lietās, viņš par savu rīcību nemaz neatbild Senāta

priekšā, kamdēļ ari administratīvais departaments, kuram pēc Senāta ie-

kārtas likuma 20. panta 3. punkta uzraudzības tiesības pieder tikai attie-

cībā uz Senātam padotām pārvaldības iestādēm (M'fcera vnpan-

jienia), nevar atcelt ģenerālprokurora rīkojumus, kaut ari pēdējie nesa-

skanētu ar likumu. Tādos gadījumos varētu celties jautājums, ciktāl ģe-

nerālprokurora nelikumīgs rīkojums izpildāms no tiesu iestāžu puses, resp.

par viņa atbildību parlamenta vai vispārējās (ne administratīvas) tiesas

priekšā, bet nekādā ziņā Senāts nevar atcelt uzraudzības kārtībā tādas

amatpersonas rīkojumus, kurai pašai piekrīt uzraudzības tiesības

par Senātu. — Būtu acīmredzot ari aplami atsaukties Šinī gadījumā

uz Senāta iekārtas likuma 209\ pantu, jo šinī pantā ir runa par ministru

apkārtraksta veidā
s

izdoto rīkojumu atcelšanu, pie kuriem ģenerāl-

prokurors nemaz nepieder.

B. Disterlo.
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Piezīmes pie 1922. g. 12. janvara noteikumiem par soda

nosacītu atlaišanu

Jau apmēram IV2 gada mūsu tiesas piemēro jaunos noteikumus par

soda nosacīta atlaišanu. Šis laiks ir par - īsu, lai tagad jau noteikti va-

rētu spriest, cik noderīgs mūsu apstākļos ir šis likums, toties par šo laiku

jau esam pietiekoši iepazinušies ar šī likuma nepilnībām, kuras praksē rada

lielas grūtības un tāpēc tās katrā ziņā novēršamas. Visas nelaimes cē-

lonis ir tas apstāklis, ka likums par soda nosacītu atlaišanu ir 1903. gada

sodu likumu garam pilnīgi sveša novclla, un tāpēc ari ir pilnīgi dabīgi, ka

piemērojot šo likumu vispārējās daļas noteikumus tiem gadījumiem, kur

ir darīšana ar soda nosacītu atlaišanu, dažu labu reiz uzduramies uz grū-

tībām, jo izrādās, ka likumi nav saskaņoti. Šādu principielas dabas likuma

nepilnību novēršana nav tiesas, bet likumdevējas varas pienākums.

Tā, starp citu, mūsu tiesām ne vienreiz vien nācies izšķirt jautājumu,

vai 1903. g. soda likumu vispārējās daļas noteikumi (Sodu likumu VIL no-

dalījums) par sodu apvienošanu un savienošanu visā pilnībā piemērojami
ari tiem gadījumiem, kad jāizpilda nosacīti atlaistie sodi. Tādos gadīju-

mos, kad nosacīti no soda atsvabinātā persona pirms resolucijas pasludi-

nāšanas pastrādājusi vēl kādu citu noziegumu (Sod. lik. 60. p.), tad liekas,
ka piespriežot sodu par šo noziegumu un nododot izpildīšanai ari nosacīti

atlaisto sodu, nav iemesla šaubīties, ka saskaņā ar Sod. lik. 60. p. ir liku-

mīgi un ari lietderīgi šos abus sodus apvienot un vainīgam piespriest pēc

kopības vien v sodu, kas līdzinās smagākam no abiem apvienojamiem
sodiem. Jautājums kļūst daudz sarežģītāks, kad nosacīti no soda atsva-

binātai personai jāpiespriež sods par tādu noziegumu, kuru viņa pastrā-

dājusi pēc pirmā sprieduma pasludināšanas un pirms likumā paredzētā

noilguma termiņa notecējuma. Šeit nu ir izpildāmi divi sodi — nosacīti

atlaistais un tikko piespriestais. Tadnu paceļas jautājums, vai šie abi sodi

savienojami, kā to prasa 66. p. 7. pkt. un 64. p. 11. d. 2. pkt., vai ari varbūt

tie izpildāmi katrs atsevišķi?

Ja mēs raugāmies no mūsu vispārējo sodu likumu viedokļa, tad ari

nav ne mazāko šaubu, ka šie abi sodi jāsavieno, piemērojoties Sod. lik.

66. p. 7. pkt. un 64. p. 11. d. 2. pkta prasībām. Bet ir jautājums, vai tāds

stāvoklis savienojams ar soda nosacītas atlaišanas ideju, jo sodus savieno-

jot parastā kārtībā mēs tādu noziedznieku nostādām par daudz labvēlīgos
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apstākļos, tā kā rodas pilnīgi pamatots iemeslis apšaubīt tādas kārtības

lietderību. Tā kā mūsu sodu likumiem un tāpat ari mūsu kriminālpro-

cesa likumam soda nosacīta atlaišana ir pavisam svešs institūts, tad pil-

nīgi dabīgi, ka no jauna noziegušos nosacīti no soda atsvabinātu personu

šie likumi sodu izpildīšanas ziņā pilnīgi pielīdzina noziedzniekam, kurš

izvairās no viena piespriestā soda izpildīšanas un pa šo laiku ir pa-

gūvis pastrādāt jau otru noziegumu. Tomēr starp šiem abiem gadījumiem
ir liela starpība, tā kā tos pielīdzināt vienu otram nemaz nav iespējams.

Ja piekrītot principam, ka soda intensivitate nav proporcionāla tā ilgu-

mam, mēs varam atzīt par pareizu, ka pēdējā gadījumā sodi savienojami

nepārkāpjot sodu likumu 64. p. 11. d. 2. pkta prasības, tad to pašu nebūt

nevar teikt par pirmo gadījumu, kad jāsavieno un jāizpilda nosacīti atlai-

stais un par jaunu noziegumu piespriestais abzolutais sods. Nosacīti at-

laistam sodam ir sava īpatnēja dziļi psicholoģiska nozīme, kuru tam ne-

drīkstētu laupīt. Sodu nosacīti atlaižot tiesa uzkarina virs noziedznieka

galvas brīdinošo Damokla šķēpu, kurš katru acumirkli draud krist, tiklīdz

atsvabinātais mēģinās pastrādāt jaunu noziegumu, un tad viņam neiz-

bēgami būs jāizcieš all aist a i s so d s pilnā apmērā

un pilnīgi neatkarīgi no tā, kādu sodu viņam pie-

spriedīs par jauno noziegumu. Ja nosacīti atlaistam sodam

atņemam šo īpatnējo nozīmi, ja noziedzniekam dodam pamatu domāt, ka

jauna nozieguma pastrādāšanas gadījumā šis sods zināmos apstākļos vai

nu pavisam vai vismaz pa daļai var anulēties, tad līdz ar to mēs satri-

cinām soda nosacītas atlaišanas pamatus. Tā nav atriebība tiesas uzti-

cību neattaisnojušam noziedzniekam, bet no soda nosacītas atlaišanas

būtības izrietoša konsekvence.

Pilnīgi pareizi šo jautājumu atrisina Beļģijas un Francijas likumi.

Tā 1888. g. 31. maijā Beļģijas likums (loi ētablissant la libēration condi-

tionnelle et les condamnations conditionnelles dans le systēme pēnalj,

kurš ar-maziem pārgrozījumiem un papildinājumiem ir spēkā vēl tagad,

par nosacīti atlaistu un jaunpiespriestu sodu savienošanu saka tā:
„...

les

peines pour lesquelles le sursis a ētē accordē et celles qui font l'objet dc

la condamnation nouvelle sont cumulēe s." *) Par priekšzīmīgiem

prof. Lists nosauc attiecīgos Francijas likuma noteikumus, kuri nosaka:

„...
la premiēre peine sera d'abord exēcutēe sans qu'elle puisse se con-

fondre avec la seconde." 2) Pēc minēto valstu prakses abi sodi jāizpilda

patstāvīgi un atsevišķi bez savienošanas un bez kaut kādiem

saīsinājumiem. No krimiņalpolitiskā viedokļa raugoties šāds stāvoklis

1) Citēts pēc: Vergleiohende Darstelhing des Deutschen tind auslāndischen

Strafrechts. Allgemeiner Teil. 111. Band.. 22. lpp.

2) Ibid. — 84. lpp.
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atzīstams par vienīgi pareizo, jo tas spēkā stājušos tiesas spriedumu pa-

dara par nesatricināmu un nosacīti atlaistam sodam piešķir noteiktu

pozitivu vērtību. Turpretim sodu savienošana un bieži vien ar to saistītā

sodu saīsināšana vai pat pilnīga anulēšana ir par daudz riskants solis.

Varbūt pienāks kādreiz laiks, kad varēs noziedzniekiem sodus ne tikai

nosacīti, bet ari pilnīgi atlaist, tomēr tādu kārtību, kaut ari netieši, jau

tagad ievest ir pāragri., Varētu,* varbūt, vienīgi runāt par tiem gadīju-

miem, kad nosacīti atlaistais sods samērā ar jaunpiespriesto ir nesamērīgi

niecīgs, p. p. kad jāizpilda 1 diena nosacīti atlaista aresta un 20 gadu

katorgas. Tad tiešām nosacīti atlaistais sods faktiski zaudē savu nozīmi,

bet tas nebūt vēl neliecina, ka beļģu-franču princips ir nepareizs, bet gan

to, ka lietderības labā šim principam ir vajadzīgi zināmi korektivi.

Bet tās vēl nav visas šādas sodu savienošanas kļūmīgās sekas,

kuras jo spilgti parādās likumā paredzētos recidiva gadījumos. Tā pēc

mūsu sodu likumu 586. p. tas, kas izdarījis 581. p. pirmā vai otrā daļā

paredzētu zādzību pēc tam, kad divas reizes izcietis sodu par

zādzību, laupīšanu v. t. t. un pie tam, pirms piecu gadu notecējuma, skai-

tot no soda izciešanas dienas par vienu no šiem noziegumiem, kā reci-

divists sodāms ar ieslodzījumu pārmācības namā uz laiku ne ilgāku par

3 gadiem. Tāpat sodu likumu 587. p. runā par recidivistu, kas ne mazāk

kā trīs reizes izcietis sodu par zināmiem noziegumiem. Nav ne

mazāko šaubu, ka runājot par divas vai trīs reizes izciestiem sodiem,

likumdevējs ir domājis par diviem vai trim pilnīgi patstāvīgiem sodiem,

nepiegriežot šo sodu iekšējai struktūrai nekādas vērības. Katrs no šiem

sodiem var būt vai nu sastāvošs no viena vienīga soda vai ari kombinēts

no diviem vai vairākiem sodiem, tos apvienojot vai savienojot vienā sodā.

Bet ja nosacīti atlaistais sods pēc mūsu likumiem katrā ziņā jāsavieno

(vienā sodā) ar jaunpiespriesto sodu par vēlāk pastrādātu noziegumu, tad,

ja šo savienoto sodu izcietušais noziedznieks pirms piecu gadu notecē-

juma izdarīs trešo zādzību, sodu likumu 586. p. viņa noziegumam piemē-

rot nekādā ziņā nevarēs, jo viņš taču ir izcietis tikai vienu sodu. Izrādās,

ka vienreiz aiz kļūdas no soda nosacīti atsvabināta persona sevišķu

likuma labvēlību bauda ne tikai pie soda piespriešanas par nākošo nozie-

gumu, bet ari vēl turpmāk savā noziedzīgā darbībā. Šāda privilēģija ir

vairāk kā nevietā. Nav jāaizmirst, ka likums par soda nosacītu atlai-

šanu nebūt nav domāts recidivistu sodu mīkstināšanai. Galvenā vaina

šeit meklējama pie mūsu sodu likumiem, jo to noteikumi par recidivu ir

par daudz māksloti un pilnīgi novecojušies un nederīgi. Bet tā kā pār-

strādāt un izlabot šos likumus tuvākā nākotnē nav nekādas izredzes, tad

vēlams būtu attiecīgi papildināt likumu par soda nosacītu atlaišanu.

Sodu likumu pārstrādāšanas komisijā pie Tieslietu ministrijas, kura

izstrādāja likumprojektu par soda nosacītu atlaišanu, šie jautājumi ap-
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spriesti netika un. diezin vai tie ir apspriesti Ministru kabinetā pie likuma

izdošanas, tāpēc ir pilnīgi pamatots iemesls baidīties, vai tik mūsu sodu

likumu un kriminālprocesa vispārējo noteikumu piemērošana pie nosacīti

atlaisto sodu izpildīšanas saskan ar likumdevēja īsto gribu? Bet šie

jautājumi ir par daudz svarīgi, lai tos varētu apiet klusu ciešot un,

izlietojot jaunā likuma nepilnību, mēs, varbūt, līdz šim likumdevējam

uztiepjam domas, kuras ar viņa uzskatiem nemaz nesaskan. Šie jautā-

jumi pelna, ka tos vispirms apspriež un tad noteikti izšķir likumdošanas

kārtībā.

Tad tālāk gribu aizrādīt vēl uz vienu 12. janvāra likuma trūkumu.

Šī likuma 6. pants paredz gadījumus, kad nosacīti atlaistais sods obli-

gatoriski jānodod izpildīšanai, pie kam no šī panta I. d. beidzamā teikuma

redzams, ka lemt par nosacīti atlaistā soda izpildīšanu var vienīgi tā pati

tiesa, kura sodu nosacīti atlaidusi. Šī kārtība nav visai pareiza un nav

ari ērta. Piedzīvojumi māca, ka nosacīti atlaistu soda visbiežāki jāno-

dod izpildīšanai 6. p. I. punktā paredzētā gadījumā, t. i. par jaunu nozie-

gumu. Ja nosacīti no soda atsvabinātais pastrādājis jaunu noziegumu,

par kuru viņam atlaistais sods obligatoriski jānodod izpildīšanai,
tad nav ne mazākā iemesla neuzticēt kaut kurai tiesai lemt par šī soda

izpildīšanu, kura iztiesā šo otro apsūdzības lietu. Ērtības labā, varbūt,

piekāpties varētu tik daudz, ka zemākā tiesa nevarētu lemt par augstākās

tiesas spriedumu izpildīšanu, jo spriedumu savienošana tā kā tā piekrīt

augstākai tiesai. Bet visbiežāki tak šo likumu piemēro miertiesneši, un

kāpēc gan viens miertiesnesis nevar lemt par otra spriedumu, kāpēc gan

Apgabaltiesa nevar lemt par miertiesneša sprieduma izpildīšanu? Šī

kārtība tiesas apgrūtina tikai ar lieku sarakstīšanos un pilnīgi nevajadzīgi

novilcina sprieduma izpildīšanu. Pārējie 6. pantā parēdzētie gadījumi

būtu atstājami tās tiesas kompetencē, kura taisījusi spriedumu par soda

nosacītu atlaišanu. Turpretim 6. p. 11. d. paredzētos gadījumos, kad no-

sacīti atlaistā soda izpildīšana ir fakultatīva un atkarājas no tiesas ieskata,

par vienīgi kompetento tiesu pie lemšanas par šo spriedumu izpildīšanu

uzskatāma tā tiesa, kura iztiesā jauno apsūdzības lietu. Tiesa, kura no-

ziedzniekam sodu nosacīti atlaidusi, acīmredzot no viņa toreizējās dzīves

un no viņa izturēšanās tiesas priekšā mantojusi iespaidu, ka ir pamatoti

iemesli sagaidīt, ka noziedznieks ari sodu neizpildot turpmāk nevaino-

jami uzvedīsies. Turpretim par šī subjekta turpmāko dzīvi un ari par to,

kādā mērā viņš šīs tiesas cerības attaisnojis, daudz kompetentāka būs

spriest tā tiesa, kura viņu tiesās par vēlāk pastrādātu noziedzīgu noda-

rījumu un līdz ar to neizbēgami iepazīsies ar šī noziedznieka vēlāko

dzīvi.

Radīt sevišķu procedūru, lai ari pirmā tiesa vēl savukārt iepazīstas

ar to, ir pilnīgi nevajadzīgi un pat ļoti apgrūtinoši, jo tiesas izmeklēšana

pa lielākai daļai vislabāki raksturo apsūdzēto.
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No piedzīvojumiem gribētu ierosināt vēl vienu jautājumu. Izdodot

likumu par soda nesacītu atlaišanu mēs kriminālo represiju sistēmā esam

ieveduši principielu lūzumu. Bet katrs tāds lūzums ir saistīts ar lielu

risku. To saprata ari sodu likumu pārstrādāšanas komisija un, sekojot

citu kulturvalstu priekšzīmei, vienojās, ka sākumā šī jaunā likuma piemē-

rošanas sfērai jābūt šaurai, un šinī nolūkā ieveda likumprojektā daudz

dažādu ierobežojumu. Tomēr neskatoties uz visu to, piedzīvojumi tiesu

praksē liek noprast, ka vismaz sākumā šādu ierobežojumu varēja būt vēl

vairāk.. Sevišķi uzkrītoši un nepatīkami ir tie diezgan biežie gadījumi,

kad apsūdzētais ne policijā ne ari tiesas izmeklēšanā par vainīgu viņam

inkriminētā noziegumā nav atzinies, bet gan pielicis visus spēkus un izlie-

tojis visus līdzekļus, lai tik kaut kādi attaisnotos, tomēr tiesa viņu atzīst

par vainīgu, bet sodu nosacīti atlaiž. Notiesātie tad parasti iesniedz ape-

lācijas sūdzību un apelācijas instancē atkal turpina tiepties un kad

viņus ari šeit neattaisno, iesniedz kasācijas sūdzību. Vismaz no tiesas

darbiniekiem nereti jādzird domas, ka šādu gadījumu ir vairāk, nekā tas

tā drīkstētu būt. Tāpēc pilnīgi dabīgi rodas jautājums, vai nebūtu

pareizāki, ja. vismaz sākumā soda nosacīta atlaišana būtu saistīta ar

apsūdzētā atzīšanos (pilnīgu vai pa daļai) un nopietnu sava nepareizā

soļa nožēlošanu. Ka soda nosacīta atlaišana nedrīkst kalpot par tiesneša

sirdsapziņas apmierināšanas līdzekli tādos gadījumos, kad grūti izšķirties

par apsūdzētā vainīgumu, tā ir aksioma, kuru, kā rādās, mēs vēl neesam

pietiekoši labi iegaumējuši.

Beidzot, nevar klusu ciešot paiet garām ari noteikumam par nosa-

cīti no soda atsvabināto personu reģistrēšanu, jo tagadējā kārtība, kad

par visniecīgāko pārkāpumu var «iekļūt" «Valdības Vēstneša" slejās, kā

no likumības, tāpat ari no lietderības viedokļa ir vairāk nekā apšaubāma.

V. Alksnis
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Jaunā civilkodeksa izstrādāšanas Komisijas darbība

Par laulāto mantas dalīšanu pie līgumiskam

mantas attiecībām.

Aplūkojot jautājumu par vīra rokās apvienotās laulāto mantas

dalīšanu tai gadījumā, kad ar laulības līgumu noteiktā laulāto mantas

attiecību kārtība izbeigusies, Komisija vispirms atrada par nepieciešamu

nošķirt par sevi viena laulātā nāves gadījumu. Sakarā ar to, rodas vis-

pār jautājums, vai šai gadījumā patur spēku laulības līgumi, ar kuriem no-

teiktas laulāto savstarpējās mantas attiecības. Pēc vispārējā noteikuma,

personiskie līgumi ar vienas puses nāves momentu izbeidzas, man-

tiskie turpretī joprojām patur savu spēku un kļūst saistoši priekš miru-

šā mantiniekiem. Laulības līgumi gan ari attiecas uz mantiska rakstura

jautājumiem, taču viņos tiktāl ir pārsvarā personiskais, personiskas uzti-

cības elements, ka viņu spēkam un nozīmei bez šaubām jāizbeidzas ar

viena laulātā — kontrahenta nāvi, ja tikai ar laulāto vienošanos nav no:

teikts kas cits. Noteicot laulības līgumā mantas pārvaldības un lietošanas

veidu, laulātie protams arvien domā tikai par kopējās dzīves laikmetu, un

ja pēc spēkā esošiem likumiem mantas kopība vai vīra pārvaldība un

lietošana attiecībā uz sievas mantu turpinās ari pēc viena laulātā nāves,

tad taisni tāpēc, ka minētās mantas attiecību sistēmas ir likumiskas, bet

ne līgumiskas.

Tāpēc viena laulātā nāvei vajag būt par pamatu, lai tiktu izbeigta

kā laulāto mantas kopība, tā ari vīra pārvaldības un lietošanas sistēma

attiecībā uz sievas mantu.

Tā ka laulāto mantas kopība kā pēc spēkā esošiem likumiem, tā ari

pēc komisijas pieņemtiem noteikumiem, apzīmē abu mantas masu pilnīgu

sakušanu, pie kuras nevienam no laulātiem nepieder atsevišķi nekāda

daļa no kopējās mantas, tad rodas jautājums, uz kāda pamata izdalāma

kopējā manta pēc viena laulātā nāves. Spēkā esošie likumi šo jautājumu iz-

šķir dažādi laulības šķiršanas gadījumā (118. un 126. pp.) un viena laulātā

nāves gadījumā (viet. civ. lik. kop. 1819. un 1831. pp.). Pirmā gadījumā,

pretēji jēdzienam par abu laulāto mantas pilnīgu sakušanu tādā kopībā,

pie kuras nevienam no laulātiem nepieder nekāda daļa atsevišķi, — šī ko-

pējā manta sadalās savās pirmējās sastvdalās, kuras atgriežas atpakaļ
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pie laulātā-īpašnieka, bet laulāto kopēji iegūtā manta top dalīta starp vi-

ņiem uz pusēm.

Bet ja viens no laulātiem mirst, tad kopējā manta top izdalīta pēc

noteikumiem, kurus likums paredz mantojumu tiesību nodaļā, pie

kam jautājums par mantas daļām top izšķirts dažādi, raugoties pēc tam,

kas ir mantinieks pēc mirušā laulātā: ja nav mantinieku lejup-

ejošā līnijā, vīrs pēc sievas nāves dabū divas trešdaļas no kopējās

masas, bet sieva pēc vīra nāves — tikai pusi no kopējās mantas;

turpretī, kad manto bērni, tad pēc turpināmās kopības iz-

beigšanās, tēvs dabū vienu pusi, bet māte tikai vienu trešdaļu no kopējās

mantas, pie kam līdz ar to top noteiktas bērnu mantojuma daļas. Tā

ka pie izdalīšanas laulātie dabū tikai daļas no kopējās mantas, bet ne-

dabū viens pēc otra mantojuma daļas, tad, kā izrādās, viņiem netikai

nav tiesības mantot vienam pēc otra, bet zināmos gadījumos, kad kopē-

jās masas sastāvā iegājusi lielākā daļa no pārdzīvojušā laulātā mantas,

pēdējam ir pat daļa no savas mantas jāatdod mirušā laulātā manti-

niekiem. Lai būtu kā būdams, pēc spēkā esošiem likumiem, pārdzīvoju-

šais laulātais, saņemot savu daļu pie izdalīšanas, nezin kāda iemesla dēļ

zaudē mantojuma daļu un šo acīmredzamo netaisnību var izlabot tikai ar

laulāto savstarpējiem novēlējumiem. No izteiktā slēdzams, vispirms, ka

dc lege ferenda laulāto kopējas mantas izdalījums nevar būt par šķērsli

laulāto mantošanai vienam pēc otra, un ka šai mantošanai jānotiek pilnīgi

neatkarīgi no izdalījuma. Pati kopējās mantas izdalīšana, ja domājam

tās dalīšanu viņas pirmējās sastāvdaļās, pēc viena laulātā nāves pa lie-

lākai daļai mēdz būt ļoti apgrūtinoša, jo kaut cik pareizi noteikt, ko katrs

no laulātiem pirms daudziem gadiem ienesis laulībā, jau tāpēc vien nav

iespējams, ka viena laulātā vairs nav; no otras puses, ja ar laulības līgumu

noteikta visas mantas kopība, tad ir zināms pamats pieņemt, ka manti-

skās vērtības ir dažā ziņā vienlīdzīgas un ka ja tas tā nebūtu, tad laulātie,

domājams, nebūtu izvēlējušies šo mantas attiecību sistēmu; ievērojot to,

pēc Komisijas domām, šai gadījumā būtu vispareizāki pielaist kopējās

mantas izdalīšanu vienlīdzīgās daļās. Dažādu daļu noteikšana vīram un

sievai, kā to dara tagad spēkā esošie likumi, dažreiz var izrādīties ne-

taisna attiecībā uz sievu, kura ienesusi laulībā ievērojamu pūru un samērā

ar vīru dabū mazāku daļu. Ja ari pielaižam, ka laulības laikā galveno

iegūšanas darbību attīsta vīrs, bet ne sieva, tad, no otras puses, vīrs lau-

lības laikā ir visas mantas vienīgais rīkotājs, kas savā ziņā ir viņam zi-

nāma kompensācija. Tāpēc vispareizāki ir izdalīt kopējo mantu starp

laulātiem uz līdzīgām daļām. Tā ka top pieņemts, ka puse no kopējās

mantas, ko pārdzīvojušais laulātais pie šīs izdalīšanas saņem, viņam pie-

der kā kopējās mantas dalībniekam, tad, kā jau augšā aprādīts, nav ie-

mesla izslēgt viņu no mantinieku skaita, kuri manto kopējās mantas otru
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pusi. Tais gadījumos, kad pārdzīvojušā laulātā kopējā mantas masā ie-

nestā mantas dala pārsniegtu to pusi, kuru viņš dabū, viņa mantojuma

dala pie otras puses zināmā mērā izlabotu attiecībā uz viņa mantas tie-

sībām pielaisto netaisnību.

Pats par sevi protams, ka ja laulātie laulības līgumu noslēdzot pa-

redzējuši izdalīšanas kārtību nāves gadījumam un jau iepriekš noteikuši

daļas, tad izdalīšanai jānotiek vienīgi uz laulības līgumā paredzētiem pa-

matiem, pie kam tomēr nevar aizskart to mantinieku tiesības, kurus likums

nodrošina ar pienācīgo daļu.

Uz šo motivu pamata pieņēma sekošu noteikumu:

„Ja laulāto mantas kopība izbeidzas ar viena laulātā nāvi,

tad puse no kopējās mantas paliek pārdzīvojušam laulātam; otra

puse pāriet uz mirušā mantiniekiem, pieskaitot tiem ari pārdzī-

vojušo laulāto. Ar laulības līgumu var noteikt citādu mantas iz-

dalīšanu, tomēr ievērojot nepieciešamo mantinieku tiesības."

Tālāk, sakarā ar viena laulātā nāvi rodas jautājums par pārdzīvo-

jušā laulātā atbildību par parādiem; šis jautājums izšķirams dažādi, raugo-

ties pēc tam, vai runa iet par vīru vai sievu. Tā ka vīrs īstenībā ir ne-

vien mantas pārvaldnieks, bet ari rīkotājs, un par sievas parādiem ko-

pējā manta saskaņā ar vispārējiem noteikumiem atbild tikai tad, ja tie

taisīti ar vīra piekrišanu, — tad vīrs kā sievai dzīvojot, tā ari pēc viņas

nāves nes personīgu atbildību par visiem kopējās mantas parādiem. Pie

tam, protams, sievas mantinieki atbild neatkarīgi no tam par viņu pie-

ņemto mantojumu uz vispārēja pamata.

Citādā stāvoklī atrodas sieva, jo kopējā manta var būt pārāk ap-

krauta parādiem bez viņas ziņas un piekrišanas. Viņas stāvoklis ir līdzīgs

tāda mantinieka stāvoklim, kurš saņem stipri apgrūtinātu mantojumu, un

tāpēc ir taisnīgi piešķirt viņai ar mantinieku līdzīgas tiesības, uz kuru pa-

mata, atsacīdamās pieņemt tai pienākošos pusi, viņa var atsvabināties no

atbildības par kopējās mantas parādiem, zināms, izņemot tos, kuri tai pašā

laikā ir ari viņas personīgi parādi; tālāk, tai gadījumā, ja viņa atrastu par

nepieciešamu pieņemt viņai pienākošos daļu, viņai jādod tiesība to pie-

ņemt ar inventāra tiesībām, t. i., ar tādu atbildību, kas nepārsniedz pie-

ņemtā mantojuma vērtību.

Pamatojoties uz šiem principiem, pieņēma pantu:

„Ja sieva mirst, virs paliek personīgi atbildīgs par visiem

kopējās mantas parādiem, neatkarīgi no sievas mantinieku atbil-

dības uz vispārēja pamata. Ja vīrs mirst, sieva atsakoties no sa-

vas daļas top atsvabināta no atbildības par kopējās mantas pa-

rādiem, kuri nav tai pašā laikā viņas personīgi parādi."
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„Viņai ir tiesība aprobežot savu atbildību par minētiem pa-

rādiem ar to, ko tā ieguvusi, ievērojot noteikumus mantojuma

pieņemšanai ar inventāra tiesībām."

Pārdzīvojušais laulātais, kurš kā kopējās mantas dalībnieks dabū

pusi no šīs mantas vērtības, var būt ieinteresēts saņemt tās uzglabājušās

mantas daļas, kuras viņš pats ienesis kopējā masā; tāpēc ir taisnīgi dot

viņam iespēju saņemt šos priekšmetus uz viņa daļas rēķina. Sakarā ar to

ir nepieciešami noteikt pantu:

~,Pie kopējās mantas dalīšanas pārdzīvojušais laulātais var

prasīt, lai viņam uz viņa daļas rēķina izdala tās mantas vērtības,

kuras viņš iesniedzis kopējās mantas sastāvā."

Tāļāk, kas attiecas uz mantas kopības sistēmas izbeigšanu laulā-

tiem dzīvo j o t, sakarā ar to, ka iestājies viens no tiem apstākļiem,

kas agrāk sīki iztirzāti, — tad šais gadījumos laulāto kopējās mantas

dalīšana divās līdzīgās daļās, kā tas bija pieņemts viena laulātā nāves

gadījumā, pēc Komisijas domām, nav pielaižama.

Šādas dalīšanas iznākums pa lielākai daļai būtu viena laulātā ne-

taisna iedzīvošanās uz otra rēķina. Ir taču jāatzīst, ka praktikā samērā

retos gadījumos abi laulātie ienes laulībā vērtības ziņā vienlīdzīgu man-

tu; pa lielākai daļai šī vērtība ir dažāda, un nebūt nav reti tie gadījumi,

kad viena puse ienes laulībā lielu mantu, kurpretī otras puses manta

līdzinās nullei; tādos apstākļos mantas dalīšana uz divām līdzīgām da-

ļām, laulātiem dzīviem esot, acīmredzot dotu vienam laulātam iespēju

iedzīvoties uz otra rēķinu un mazturīgu laulāto varētu pat kārdināt tīši

un mākslīgi radīt apstākļus, ar kuriem nepieciešami saistīta mantas šķir-

tības noteikšana. Acīmredzot, aiz šiem iemesliem, spēkā esošie likumi

(viet. civ. lik. kop. 126. p.), pretēji pašai mantas kopības sistēmai, kura

neatzīst atsevišķas, katrām laulātam piederošas mantas sastāvdaļas, —-

laulības šķiršanas gadījumam nosaka kopējās mantas sadalīšanu viņas

pirmējās sastāvdaļās.

Saskaņā ar vācu tiesībām, pēc tam, kad no kopējās, mantas dzēstas

parādu saistības, pārpalikums top izdalīts starp laulātiem vienlīdzīgās

daļās (1475. p.); bet ja izdalīšana notiek laulības šķiršanas dēļ, tad laulā-

tais, kurš atzīts par nevainīgu, var prasīt, lai viņam atlīdzina tās mantas

vērtību, kuru tas ienesis laulībā, pie kam par iztrūkumu atbild abi laulā-

tie pusapmērā (1478. p.).

Pēc Šveices kodeksa (189. p.) visa manta sašķeļas viņas sastāvda-

ļās, bet.pārpalikums top izdalīts starp laulātiem līdzīgās daļās; par iztrū-

kumu atbild vīrs, ja tas nevar pierādīt, ka pie tā vainīga sieva.

Pieturoties pie augšā atstāstītiem motiviem un izejot no tagad spē-

kā esošiem likumiem (viet. civ. lik. kop. 126. p.), Komisija atzina par
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vispareizāku, ka mantas kopībai izbeidzoties manta tiek sadalīta viņas

sastāvdaļās. Tā ka abi laulātie pie dalīšanas ir klāt, tad noteikt šīs.

atsevišķās sastāvdaļas nav tik grūti, kā tas ir viena laulātā nāves ga-

dījumā.

Tā ka pie tādas izdalīšanas nedrīkst ciest trešo personu — kreditoru

intereses, kurām tiesība prasīt apmierinājumu no kopējās mantas, tad

attiecīgas parādu prasības apmierināmas pirms izdalīšanas, bet tām,

kurām vēl nav pienācis termiņš, attiecīgā suma jāietur no kopējās

mantas.

Te rodas jautājums, vai laulātam ir tiesība prasīt, lai otra laulātā

daļā ierēķina tās sumas, kuras samaksātas no kopējās mantas šī pēdējā

laulātā parādu dzēšanai. — Tā ka kopējās laulāto mantas masas uzde-

vums ir segt visus ģimenes dzīves izdevumus, — ja tie nav atsevišķi

izdevumi un negulstas uz laulātā atsevišķo mantu tāpēc, ka tiem nav

bijis otra laulātā piekrišanas, — tad attiecībā uz parādiem, par kuriem

atbild kopējā manta, nevienam no laulātiem nerodas tiesība prasīt sa-

maksātā atlīdzību un izņēmums ir tikai saistības no tiesību pārkāpumiem,

kuras ari laulības laikā, ja tās samaksātas no kopējās mantas, bij atlī-

dzināmas no atsevišķās mantas.

Kad no kopējās mantas segtas parādu saistības un katrs laulā-

tais paturējis savu laulībā ienesto mantu, pārpalikums, ja tāds ir, jāizdala.

Apspriežot šo jautājumu, Komisija atzina par vispareizāko, ka šis

pārpalikums tiktu dalīts starp laulātiem līdzīgās daļās. Tādam šī jautāju-

ma atrisinājumam par labu runā vispirms ari spēkā esošie vietējie likumi.

Tālāk, jāievēro, ka pie laulāto mantas kopības sistēmas grūti noteikt kā

vispārēju principu kādu citu pareizāku un taisnīgāku izdalīšanas veidu.

Ka vienam laulātam ir lielāka manta nekā otram, ar to vēl nebūt nav

iepriekš izšķirts jautājums par Citas mantas iegūšanas līdzekļiem vai

avotiem laulības laikā. Tas fakts vien, ka turīga sieva ienesusi kopējā

masā samērā lielāku mantu nekā vīrs, vēl nebūt nedod iemesla taisīt slē-

dzienu, ka laulības laikā iegūtā galvenais avots ir šī sievas manta. Sa-

karā ar vienu vai otru darbības veidu vīrs varēja pilnīgi patstāvīgi pa-

mazām ienest kopējā masā ievērojamas vērtības.

Pēc paša abu laulāto darbības rakstura — galvenā pelnīšanas un

iegūšanas loma kopējā ģimenes saimniecībā, pēc vispārēja principa, pie-

der sevišķi vīram, kurpretī sievai-saimniecei piekrīt vairāk tāda darbība,

ar kuru mantu atbalsta un paglabā. Ja šai pēdējai darbībai ir vairāk ne-

gativa nekā pozitiva daba, tad ari vīra iegūšanas darbība top stipri ap-

grūtināta. Tādos apstākļos ir pareizāki un taisnīgāki un vairāk saskan

ar demokrātisko abu laulāto vienlīdzības principu, ja augšā minētais pār-

palikums top starp abiem laulātiem dalīts vienlīdzīgās daļās. Nav jā-
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piemirst, ka pie mantas kopības sieva, vīram piederošo visas mantas

beznorēķina pārvaldības un rīcības tiesību dēļ, ja vīrs ir nesaimniecisks

un izšķērdīgs, riskē zaudēt visu savu mantu; un tāpēc ir taisnīgi piešķirt

ari viņai tiesību uz vienu pusi no visas laulības laikā iegūtās mantas.

Protams, ar to laulātiem nebūt nav atņemta tiesība noteikt pašā lau-

lības līgumā citādu mantas dalīšanas veidu.

Pārejot tālāk uz vīra pārvaldības un lieto š a n a s

sistēmu attiecībā uz sievas mantu, Komisija atrada: tā

ka te abu laulāto manta nav sakusuši kopā, tad tās izdalīšana viņas sastāv-

daļās nerada nekādas grūtības. Pie tam nav nekādas nozīmes jautājumam,

vai līgumiskās mantas attiecības izbeigušās tāpēc, ka viens laulātais miris,

vai tāpēc, ka jau laulātiem dzīvojot iestājies viens no tiem nosacījumiem,

kuri tādu izbeigšanu dara nepieciešamu. Tā ka nauda, uzrādītāja papīri

un citas pēc šķiras apzīmējumas apmaināmas lietas, kuras savā laikā no

sievas mantas pārgājušas vīra īpašumā, vīram jāizlīdzina, tad sievai

tiesība" prasīt, laiviņai tiktu atdota visa viņas ie -

nestāunvīra pārvaldībā nodotā manta, tikai ar tām pār-

grozībām, kuras cēlušās no šīs mantas normālas lietošanas. Vīra nāves

gadījumā šie prasījumi vēršami pret viņa mantiniekiem. Par ienākumiem,

kurus vīrs saņēmis no šīs mantas, viņš neatbild, jo tie top izlietoti saim-

niecības izdevumiem un pēc noteikumiem par lietošanu ir vīra īpašums;

Tbet visi pieaugumi, kas radušies laulības laikā, ietilpst ienestās mantas

sastāvā un atdodami sievai vai viņas mantiniekiem. Tā ka pēc vispārē-

ja noteikuma sieva neatbild par vīra saistībām, tad jautājums par parā-

diem nevar radīt šaubas un izšķirams saskaņā ar noteikumiem par lau-

lāto savstarpējām attiecībām parādu saistību ziņā. Tādā kārtā, pēc tam,

kad sievai atdota manta, kuru viņa laulībā ienesusi, atliek tikai izšķirt jau-

tājumu par to mantu, kuru laulātie ieguvuši ar kopēju darbu laulības laikā.

Pēc spēkā esošiem likumiem sieva, ja laulības šķiršanas

dēļ top izbeigtas vīra pārvaldības un lietošanas tiesības, dabū atpakaļ to

mantu, kuru viņa laulībā ienesusi, ar tiem pieaugumiem, kādi varēja rasties,

turpretī visa laulības laikā iegūtā manta ir vīra īpašums (59. un 121. pp.).

Tāpat šo jautājumu izšķir ari vācu likumi (1421. p.). Šveices kodekss,

ja laulība izbeidzas ar nāvi, piešķir sievai vai viņas mantiniekiem no

laulībā iegūtās mantas vienu trešdaļu, bet vīram un viņa mantiniekiem

divas trešdaļas; par iztrūkumu atbild vīrs vai viņa mantinieki, ja nepie-

rāda, ka pie zaudējuma bijusi vainīga sieva (Šveices kodeksa 214. p.).
Tā ka pie vīra pārvaldības un lietošanas sistēmas attiecībā uz sievas

mantu, ienākumiem no sievas mantas ir savs īpašs uzdevums — segt,

pirmkārt, lietošanas izdevumus (sal. viet. civ. lik. kop. 48., 1236. un 1237.

pp. un Vāc. kod. 1384.—1387. pp. un Šveices kod. 200. un 201. pp.), otrkārt,

ģimenes dzīves izdevumus (viet. civ. lik. kop. 46. p. un Vāc. kod. 1389. p.),
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—tad sievas tiesības pie izdalīšanas uz zināmu daļu no mantas, kas ie-

gūta laulības laikā un iztaisa pārpalikumu, pēc tam, kad katrs laulātais pa-

turējis savu mantu, varētu dibināt galvenā kārtā uz viņas aktivu līdzda-

lību vīra iegūstošā darbībā. Pēc Latvijā spēkā esošiem, kā ari pēc vācu

likumiem šī sievas līdzdalība pavisam netop ņemta vērā; pēc Šveices

kodeksa viņu varētu pieņemt kā līdzīgu vienai trešdaļai no vīra iegū-

stošās darbības. Tomēr nevajaga piemirst, ka pie šīs pārvaldības sistē-

mas uz vīra gul visa atbildība un viss risks par viņam nodotās sievas man-

tas veselumu; šai sistēmai izbeidzoties sieva tiesiski dabū savu mantu

atpakaļ veselu, kurpretī par visām ar risku savienotām operācijām, ar

kādām gandrīz arvien ir saistīta jebkura iegūšanas darbība, atbild vie-

nīgi vīra manta; jau tāpēc vien minētā pārpalikuma dalīšana uz līdzīgām

dalām būtu pilnīgi nepareiza; tālāk, nav šaubu, ka laulības laikā iegūsta-

mās mantas galvenais avots ir vīra personīgā individuālā darbība, viņa

personīgā iniciative, zināšanas, spējas un pūles, ķur sieva parasti ne-

piedalās un viņas iespaidam uz šo vīra iegūstošo darbību var būt labākā

gadījumā tikai tīri iekšēja tikumiska nozīme, atbalstot viņa garīgo: pusi.
Pie tam jāievēro ari tas apstāklis, ka pie pārvaldības un lietošanas sistē-

mas vīram jārēķinās ar zināmu sievas mantas nošķirtību, jo viņš atbild

par šīs mantas neaizskartību ar savu mantu un tāpēc psicholoģiski izlie-

kas gluži dabiska vīra darbība, ar kuru viņš tiecas iegūt uz sava rēķina

savā labā, bet nevis kopējās mantas labā, kādas te nav.

Ja pamata sistēma jr ar likumu noteikta mantas šķirtība, tad katrs

laulātais iegūst uz sava rēķina un laulība pati par sevi šai ziņā nedara

iespaida uz laulāto mantiskām attiecībām. Pie pārvaldības un lietoša-

nas sistēmas, nododot mantu vīra pārziņā, sievai atņemta iespēja piekopt

iegūšanas darbību, bet par to, raugoties no tiesību viedokļa, viņa ari

nenes risku par zaudējumiem, ko nes vienīgi vīrs.

Uz šo motivu pamata, Komisija atzina par pareizāku, saskaņā ar

Šveices tiesībām, nevien atdot sievai viņas mantu ar pieaugumiem, bet

ari piišķirt tai vēl zināmu dalu no laulības laikā iegūtās mantas; pēc

Komisijas domām būtu taisnīgi šo dalu aprēķināt kā 1U no laulības laikā

iegūtās mantas.

Protams, laulātiem nav atņemta tiesība laulības līgumā noteikt ci-

tādas daļas mantas izdalīšanai.

Kas attiecas uz to gadījumu, kad nevien nav laulības laikā iegūta

pārpalikuma, bet ari sievas laulībā ienestā mantā ir iztrūkums, tad, ievē-

rojot uz vīra gulošo atbildību par šīs mantas veselumu, viņam vai viņa

mantiniekiem jāatlīdzina sievai cēlies zaudējums, un viņi no šī pienākuma

top atsvabināti tikai tad, ja pierāda, ka zaudējums nav radies vīra vainas

dēļ. Pēc Šveices kodeksa (189. p.) vīra atbildība ir plašāka: viņam nav

jāatlīdzina tikai tāds zaudējums, kuru nodarījusi sieva pati, tomēr Ko-
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misija šai jautājumā pieturējās pie spēkā esošā likuma (viet. civ. lik. kop.
50. p.), pēc kura vīrs atbild par katru zaudējumu, kurš nodarīts sievas

mantai viņa vainas dēļ.

Ir iespējami gadījumi, kad pašai mantas izdalīšanai nepieciešams

zināms laiks, pa kuru visa izdalāmā manta paliek vīra pārvaldībā; tādos

apstākļos ir pareizi dot sievai tiesību prasīt, lai vīrs nodrošina viņai pie-

nākošos mantu.

Pašu izdalīšanas kārtību, pēc Komisijas domām, vispareizāk nosa-

cīt pēc noteikumiem, kādi pastāv mantojuma dalīšanai.

levērojot izteiktos motivus, Komisija pieņēma sekošus noteikumus:

„Ja vīra pašvaldības un lietošanas kārtībā attiecībā uz sie-

vas mantu top izbeigta vīra nāves dēļ, sievai atdodama visa vi-

ņas ienestā manta
1), bet par iztrūkstošo viņai tiesība prasīt no

vīra mantiniekiem viņas vērtības atlīdzību, ja pēdējie nepierāda,

ka vīrs pie tam nav vainīgs."

„Sievas nāves gadījumā viņas ienestā manta pāriet ar tām

pašām tiesībām uz viņas mantiniekiem, pieskaitot pēdējiem ari

vīru."

„Ja pēc tādas vīra un sievas mantas nodalīšanas izrādās

pārpalikums, tad viena ceturtdaļa no tā atzīstama par piederošu

sievai vai viņas mantiniekiem, bet trīs ceturtdaļas vīram vai viņa

mantiniekiem. Ja izrādās mantas iztrūkums, tad tas liekams

uz vīra vai viņa mantinieku rēķina, ciktāl nav pierādīts, ka vīrs

pie tā nav vainīgs."

„Ar laulības līgumu var noteikt citādu pārpalikuma izdalī-

jumu."

„Ja līgumiskās mantas attiecības izbeigtas laulātiem dzīvojot

un noteikta mantas šķirtība, tad, ja līgumā nav noteikts kas cits,

katram laulātam top atdota viņa laulībā ienestā manta, pēc ie-

priekšējas parādu saistību apmierināšanas vai nodrošināšanas,

ievērojot 35. un 72. pp. noteikumus. Varbūtējais mantaf pārpa-

likums, kā ari zaudējums izdalāms starp laulātiem: pie mantas

kopības uz pusēm, pie pārvaldības un lietošanas kārtības sievai

top piešķirta %U pārpalikuma* bet par viņas mantas zaudējumiem

atbild vīrs, kamēr nepierāda, ka tie nav notikuši viņa vainas

dēļ."

„Ja līdz izdalījuma pabeigšanai, sievai atdodamā manta pa-

liek vīra pārvaldībā, tad tam uz sievas pieprasījumu jādod viņai

nodrošinājums šīs mantas vērtības apmērā."

J ) Tā ka „ienestās" mantas jēdziens ietver sevī ari pieaugumus, kadi

laulības laikā varēja rasties, tad tie šai pantā nav sevišķi minēti. Pie pieaugumiem
nav skaitāmi ienākumi, kuri uz lietošanas tiesību pamata ir vīra īpašums.

128



«Izdalīšana notiek pec mantojumu dalīšanas noteikumiem."

Tas apstāklis, pirmkārt, kā vīrs var bez norēķina rīkoties ar ko p ē-

j o mantu un otrkārt, ka viņam ir no kopējās masas nošķirta atsevišķa

manta, — dod viņam plašu iespēju izlietot kopējās mantas līdzekļus sa-

vas atsevišķās mantas labā. Kad izdala kopējo mantas masu starp lau-

lātiem, šādi vīra izdevumi no kopējās masas bez- šaubām nāk par ļaunu

sievas interesēm, kuras daļa tādā kārtā var kļūt ievērojami mazāka. Tā-

pēc ir taisnīgi, ka vīram uzliek par pienākumu ieguldīt kopējā masā tā

vērtību, ko viņš izdevis no kopējās masas savas atsevišķās mantas labā;

no otras puses, tā paša taisnības principa dēļ, nepieciešami ari viņam pie-

šķirt tiesību prasīt, lai tiktu atlīdzināti tādi izdevumi, ko viņš no savas;

atsevišķās mantas izdevis kopējās mantas labā.

Sakarā ar izteikto pieņēma noteikumu, pēc kura:

«Ko vīrs no kopējās'mantas izdevis savas atsevišķās mantas

• labā, to viņš atlīdzina."

«Ja vīrs ko izdevis no savas atsevišķās mantas kopējās

mantas labā, tad viņam tiesība prasīt izdotā atlīdzinājumu no

kopējās mantas masas."

Tā ka laulāto līgumiskās mantas attiecības izbeidzas, starp citu, ari

tad, ka d laulība-top atzīta par neesošu, — gadījums, kurš

stāv pilnīgi par sevi, — Komisijā iekustināja jautājumu, vai šai gadījumā

nevajadzētu noteikt citu laulāto mantas izdalīšanas veidu. Pie tam aiz-

rādīja, ka ja laulība atzīta par neesošu, viņai nevar būt spēkā esošas lau-

lības sekas Saskaņā ar to ari spēkā esošie likumi (viet. civ. lik. kop.
117.—120. pp.) prasa laulāto mantas attiecību atjaunošanu tai stāvoklī,

kādā tās bij pirms laulības noslēgšanas, it kā pēdējās nemaz nebūtu bijis.

Pie tam tomēr tiek taisīts izņēmums, attiecībā uz laulātiem, kuri taisn-

prātīgi kļūdījušies un priekš kuriem tādā gadījumā šādi neesošai laulībai

ir visas spēkā esošās laulības sekas. Ja laulība top šķirta viņas neesamī-

bas dēļ, katrs laulātais dabū atpakaļ, kā pie laulības noslēgšanas ienesto,

tā ari viņam laulības laikā piekrītušo mantu; turpretī tā manta, kuru

laulātie kopēji ieguvuši, top dalīta starp viņiem līdzīgās daļās.

Ja laulība atzīta par neesošu, vācu tiesības pieļauj regulēt laulāto

mantas attiecības tikai tai gadījumā, ja viens no, laulātiem -taisnprātīgi

kļūdījies; pēdējam top piešķirta tiesība prasīt to noteikumu piemērošanu,

kuri ir spēkā pie laulības šķiršanas, atzīstot par vainīgo pusi otru laulāto,

kurš zinājis par šķēršļiem laulības noslēgšanai (1345. p.); visos pārējos

gadījumos laulības neesamības gadījumā laulāto mantas attiecības no-

kārtojamas pēc vispārējiem noteikumiem par līguma spēkā neesamību.
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Šveices tiesības (134. p.) turpretī, attiecībā uz mantas attiecību no-

kārtošanu starp laulātiem, netaisa starpību starp laulības šķiršanu un

tās atzīšanu par neesošu.

Apspriežot šo jautājumu, Komisija atrada, ka lai gan tiešām no stin-

gri tiesiska viedokļa neesošai laulībai vajaga sekot mantas attiecību at-

jaunošanai to agrākā stāvoklī, tad tomēr ir ārkārtīgi grūti pareizi izvest

šo principu, it sevišķi ja kopš laulības noslēgšanas ir pagājis daudz laika.

Tiešām, nav tik viegli novērtēt mantu pēc tā novērtējuma, kāds tai bijis

ilgi atpakaļ, laulības noslēgšanas laikā. Šai ziņā pieņemtās teorijas par

restitutio cx tunc un cx mmc praktiķa ļoti grūti izvedamas. It sevišķi

grūti un apstrīdāmi ir tie gadījumi, kad vienam laulātam, kurš taisnprātīgi

kļūdījies, top noteikts labvēlīgāks stāvoklis, prezumējot attiecībā uz viņu

laulības spēkā esamību.

Spēkā esošie likumi starp citu nosaka, ka laulības laikā kopīgi iegūtā

manta dalāma uz pusēm. Kādā mērā tādu dalīšanu var atzīt par taisnīgu

pie mantas kopības, kur abas mantas top uzskatītas kā sakusušas

vienā veselā un kur vīrs, pārzinādams visu mantu, neatbild par viņas

atsevišķu sastāvdaļu veselumu, — tādā pat mērā šī dalīšana ir netaisna

pie pārvaldības un lietošanas sistēmas, kur vīrs atbild par sievas mantās

neaizskārtību un kur tādā kārtā pēdējās neaizskārtība vairāk vai mazāk

nodrošināta, kāpēc ari sieva pie laulības šķiršanas, pat ja vīrs būtu atzīts

par vainīgu, var dabūt tikai savu mantu atpakaļ, bet nedabū nekā no lau-

lības laikā kopēji iegūtās mantas (viet. civ. lik. kop. 121. p.). Šai ziņā

Komisijas pieņemtais noteikums, ka laulības laikā iegūtais pārpalikums

pie pārvaldības un lietošanas sistēmas izdalāms pēc samēra
1U sievai un

SU vīram, izrādās taisnīgāks, ievērojot vīram uzlikto atbildību, jo sakarā

ar pēdējo, risku nes vienīgi viņa manta, kur pretī sievas manta no tiesiskā

viedokļa ir nodrošināta pret zaudējumiem ar vīra atbildību.

Tā kā mantas attiecības kļūtu ārkārtēji sarežģītas, ja tās būtu no-

teicamas citādi nekā pie laulības šķiršanas, Komisija, bez tam vēl ievē-

rojot, ka līgumisku mantas attiecību noteikšanas gadījumi, pie laulāto

mantas šķirtības pamata sistēmas, kā domājams, būs ļoti reti, — atzina

par noderīgāku pieturēties pie tās sistēmas, kuru pieņēmusi Šveices li-

kumdošana, un nenošķirt laulības neesamības gadījumu no citiem gadī-

jumiem, kuri pielaiž laulāto līgumisku mantas attiecību izbeigšanu, viņiem

dzīvojot.

Kas zīmējas uz to gadījumu, kad viens no laulātiem būtu taisnprā-

tīgi kļūdījies par laulības esamību, — gadījums, kurš dara sevišķi smagu

iespaidu uz nevainīgo sievu, kas taisnprātīgi kļūdījusies, — tad šai gadī-

jumā, pēc spēkā esošā laulības likuma, sieva var prasīt no vīra uzturu,

ciktāļ un kamēr viņai tas vajadzīgs. Pēc Komisijas domām, ar šo sievas
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tiesību visvairāk tiek labots viņas grūtais stāvoklis, kas radies bez viņas

gribas.
/

Sakarā ar līgumisku mantas attiecību izbeigšanos un mantas šķir-

tibas iestāšanos starp laulātiem, viņiem dzīvojot, rodas jautājums par

trešo personu iegūtām tiesībām attiecībā uz mantu, kura laulības līguma

dēļ bijusi vīra pārvaldībā vai rīcībā.

Nevar būt šaubu, ka savstarpējie mantiskie aprēķini, kuri pie tam

starp laulātiem notiek, nedrīkst darīt iespaidu uz jau iegūtām kreditoru

tiesībām un ja zināmas daļas no kopējās mantas, kura atbild par visiem

vīra parādiem, šķirtībai iestājoties pāriet uz sievu, tad pēdējā gluži da-

biski atbild ar šo mantu ari par vīra parādiem, protams, paturēdama pret

viņu regresa tiesības. Tāpat viņa var prasīt, lai parādus, par kuriem

atbild kopējā manta, samaksā vīrs, jo par visiem šiem parādiem viņš

viens pats atbild nedalīti ari ar savu atsevišķo mantu.

Pie lietošanas sistēmas sievas ienestā manta, kuru viņa nodevusi

vīra lietošanā, pēc vispārēja noteikuma jāatdod tīra un brīva no parādiem.

Tomēr, bez šaubām, ir iespējami gadījumi, kad šo mantu var apgrūtināt

ar viņas pašas parādiem un pat ar vīra parādiem, ar viņas piekrišanu;

bez tam, ari viņas iegūstamā
1U no pārpalikuma var būt pa daļai segta

ar parādu un tāpēc augšā minētam noteikumam par kreditoru tiesībām,

kuras tie ieguvuši attiecībā uz zināmu mantu, ir nozīme ari laulāto sav-

starpējos aprēķinos pie lietošanas sistēmas. Attiecībā uz šo noteikumu

Komisija atrada par pareizu pielaist tikai vienu izņēmumu, kuram gal-

venā kārtā ir nozīme pie mantas kopības — tās ir saistības no tiesību

pārkāpumiem, kuras atstāt nevainīgā laulātā atbildībai, līgumiskām man-

tas attiecībām izbeidzoties, — būtu netaisni.

Sakarā ar visu izteikto, pieņēma sekošu noteikumu:

«Savstarpēji mantiski aprēķini starp laulātiem, līgumiskām

mantas attiecībām izbeidzoties, neatņem viena laulātā kredito-

riem tiesības, kuras tie ieguvuši uz zināmu mantu."

„Ja šāda manta nonākusi otra laulātā rokās, tad ari viņš
atbild kreditoriem kā līdzparādnieks tās vērtības apmērā, kāda

'

: . ir viņa rokās nonākušai mantai."

«Izņēmums ir saistības no tiesību pārkāpumiem, kuras pēc

līgumiskas mantas attiecību kārtības izbeigšanas vēršamas uz

vainīgā laulātā mantu."

«Laulātais, kurš samaksājis otra laulātā parādu, var prasīt

no tā samaksātā atlīdzinājumu, bet sieva var prasīt, lai ari pa-

rādus, par kuriem bijņsi atbildīga kopējā manta, samaksā vīrs."

V. Bukovskis
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Pagasta pašvaldība

Pagasta pašvaldības un viņas orgānu uzbūvi, kompetenci un attie-

cības ar valdības un pārraugu iestādēm nosaka sekosi no Satversmes

Sapulces 1922. g. izdoti likumi: 1) likums par pagasta padomes vēlē-

šanām,1

) 2) likums par pagastu pašvaldību 2

) un 3) likums par pašvaldību
vienību tiesību piešķiršanu, robežu un nosaukumu noteikšanu un pār-

grozīšanu.
8)

Likums par pagastu pašvaldību 1. p. nosaka, ka pagastu pašvaldības

aptver noteiktu lauku apgabalu, ārpus pilsētām un miestiem, un visus

iedzīvotājus, kuriem šinī lauku apgabalā ir dzīves vieta. Satversmes

Sapulce, pieņemdama šo pantu, ir pastiprinājusi agrāko principu, kas jau

pastāv no 4. decembra 1918. g. ar Latvijas Pagastu Satversmes pagaidu

likuma izdošanu, t. i., ka par pagasta pilsoņiem skaitās tie, kuriem dzīves

vieta ir pagasta robežās, turpretim pēc agrākiem noteikumiem par pagasta

pilsoņiem skaitījās tie, kuri bija pierakstīti pie pagasta sabiedrības. Pie

šās kārtības ne visi pagasta pilsoņi varēja piedalīties pagasta pašval-

dības orgānu vēlēšanās, it sevišķi tie, kuriem. dzīves vieta atradās tālu

no piederības vietas, jo ierašanās uz vēlēšanām bija saistīta ar prāviem

izdevumiem, kas ne katram bij pa spēkam. Tagad šī nenormalība ir no-

vērsta, pie kam jaunais pagasta pašvaldības likums ir noteiktāks, jo pa-

gasta pilsoņa un līdz ar to ari vēlēšanas tiesības piešķir tikai pēc dzīves

vietas,un nodzīvošanas cenza iegūšanas vienā vietā, turpretim Pagastu

Satversmes pagaidu likums p. 4. p. b. pie pagasta pilsoņiem pieskaitīja

ari tos, kuri nedzīvoja pagastā, bet kuriem pagasta robežās piederēja

zeme vai cits kāds nekustāms īpašums, vai ari nekustāms īpašums uz lie-

tošanas tiesībām, tā tad no zemes īpašniekiem un tās lietotājiem netika

prasīts nodzīvošanas cenzs un viņi varēja baudīt vēlēšanas tiesības vienā

un tajā pašā laikā vairākās pagastu pašvaldību vienībās. Jaunais pa-

gasta pašvaldības likums šo iespējamību novērš.

Likums par pagasta padomes vēlēšanām nosaka pašvaldību orgānu,

kā padomes, .tā ari revizijas komisijas vēlēšanu kārtību. Pagasta pado-

1) Likumu un valdības rīkojumu krājums 1922. g. 4. burtnicaM 57.

2) „ „ „ n ,
1922.

„

"1?.
„. „

119.

3)
„ „ „ „ „

1922.
„

n.
„ ■ „

136.
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mes velēšanas notiek uz tiem pašiem principiem, ka Saeimas locekļu

vēlēšanas, ar sekošiem izņēmumiem:

1) Pie pagastu pašvaldību vēlēšanām tiek prasīts 4 mēnešu nodzī-

vošanas cenzs un līdz ar to ir nepieciešama vēlētāju sarakstu sastādīšana

un visi ar to saistītie vēlēšanu priekšdarbi. Vēlēšanas notiek nevis vienīgi

ar pases uzrādīšanu, kā Saeimas vēlēšanās, bet vēlētājam kā personības

pierādījumu ir vajadzīgs uzrādīt vēlētāju kartiņu, izdotu no tās pašas paš-

valdības vēlēšanas komisijas, kurā notiek vēlēšanas.

2) Vēlēšanās nevar piedalīties kara klausībā esošas personas, iz-

ņemot tās, kuras pagastā dzīvojušas jau pirms iestāšanās kara dienestā

un tur dzīvo pa vēlēšanu laiku. Saeimas vēlēšanās turpretim karavīri

bauda.vienādas vēlēšanu tiesības ar pārējiem pilsoņiem. Pēdējā notei-

kuma piemērošana dzīvē var izsaukt dažus pārpratumus. Likums nedod

noteiktu atbildi, vai karavīri, kuri pēc demobilizācijas atgriezās uz savu

pastāvīgu dzīves vietu, bet nav tur nodzīvojuši 4 mēnešus pēc demobili-

zācijas, bauda vēlēšanas tiesības vai nē. Pēc likuma par pagasta padomes

vēlēšanām 4. p. a. punkta karavīriem ir tiesības vēlēt, ja vēlēšanu laikā

viņi atrodās tajā pagastā, kur pirms iestāšanās 1kara dienestā ir dzīvo-

juši, bet demobilizētos nevar uzskatīt par karavīriem, jo tie kara die-

nestā vairs neatrodas, un ja pēc demobilizācijas nav vēl nodzīvojuši 4

mēnešus, tad viņi nav ieguvuši tiesības, saskaņā ar 3. p., piedalīties vē-

lēšanās. Tāpat ir neskaidrs jautājums par tiem karavīriem, kuri atrodās

virsdienestā uz pašu vēlēšanos, t. i., kuriem kara dienests ir pastāvīga

nodarbošanās. Kara spēka daļas un iestādes atrašanās vieta ir ari viņu

pastāvīgā dzīves vieta un viņi tāpat kā pārējie pilsoņi ir ieinteresēti paš-

valdības iestāžu darbības'pareizā nostādīšanā, bet pie vēlēšanām netiek

pielaisti, jo likums netaisa izšķirības starp karavīriem, esošiem obliga-

toriskā kara klausības dienestā un karavīriem, atrodošamies kara die-

nestā brīvprātīgi uz pašu Vēlēšanos.
1)

Kas attiecās uz vēlēšanu tiesību zaudēšanu, tad te ari nav vienādības

starp pagasta padomes un Saeimas locekļu vēlēšanu likumiem. Sodītie

par vienu un to pašu noziegumu pagasta padomes vēlēšanās tiesības zaudē

uz nenoteiktu laiku, t i. uz visu mūžu, bet Saeimas vēlēšanās tikai uz 10

!) Redakcijas piezīme. No likuma ~par pagasta padomes vēlēšanām

§ ķ. p. a. redzams, ka kara klausība neatņem, pilsonim vēlēšanu tiesības, bet ir tikai

kavēklis šo tiesību, realizēšanā. Ja šis kavēklis zaudē nozīmi, kā tas ir p. a. paredzē-

tajā gadījumā, tad ari kara klausībā esošais pilsonis var piedalīties vēlēšanās

No tā, šķiet, loģiski izriet sekošie secinājumi : 1) kareivjiem, kuri atrodas virsdienestā,

nav šinī ziņā taisāmi nekādi izņēmumi; un 2) demobilizētiemkareivjiem, atgriežoties
tieši tanī pagastā, kur viņi dzīvojuši pirms iestāšanās kara dienestā, četru mēnešu

nodzīvošanas cenzs — lai varētu piedalīties vēlēšanās — nav vajadzīgs.
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gadiem, bet atkal par citiem noziegumiem — pašvaldībās uz 5 gadiem,,

bet Saeimas — tāpat uz 10 gadiem. Šādai sodīto šķirošanai pie vēlē-

šanām atkarībā no tā, pie kādām vēlēšanām piedalās, nav pietiekošu

motivu, ja piem. kādu sodīto nepielaiž pie pagasta padomes vēlēšanām

uz 5 gadiem, tad neizprotams, kamdēļ to pašu sodīto par vienu un to

pašu noziegumu Saeimas vēlēšanās nevar pielaist uz 10 gadiem, jo kā

vienas, tā otras ir vienādi svarīgas un nozīmīgas.

Likuma par pagasta padomes vēlēšanām 5. pants nosaka, ka vēlē-

šanu tiesības zaudē personas, kurām ar tiesas spriedumu par krimināliem

noziegumiem ņemtas vai ierobežotas tiesības, vai kuras par vēlēšanu

likuma pārkāpšanu, vai zādzību, krāpšanu, zagtas mantas glabāšanu un

svešas mantas piesavināšanos, kā ari par aizliegtu degvīna izgatavošanu

un pārdošanu tiesa sodījusi ar cietuma sodu, ja no pēdējā izpildīšanas

dienas nav pagājuši 5 gadi, kā ari personas, kuras par šiem noziegumiem

stāv zem tiesas un izmeklēšanas, ja viņas atrodās apcietinājumā. Sa-

eimas vēlēšanās turpretim vēlēšanas tiesības, saskaņā ar likumu par Sa-

eimas locekļu vēlēšanām 3. p., zaudē tie, kam uz spēkā nākuša tiesas

sprieduma pamata atņemtas vai aprobežotas tiesības, ja no soda izcie-

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

apžēlošanu vai amnestiju ieguvuši atpakaļ. Pagasta pašvaldības vēlē-

šanās šādi notiesātie zaudē tiesības uz visu laiku, pie kam likums nepa-

redz, ka varētu atgūt savas tiesības atpakaļ ar apžēlošanu un amnestiju.
1)

Saeimas vēlēšanās šādi sodītie atgūst savas tiesības atpakaļ pēc 10 gadu

notecēšanas pēc soda izciešanas. Otras grupas sodītie, t. i. kas sodīti ar

cietuma sodu par noziegumiem, kuri izdarīti mantkārīgos nolūkos, vēlē-

šanas tiesības Saeimas vēlēšanās iegūst atpakaļ pēc 10 gadiem, bet paš-

valdības vēlēšanās pēc 5 gadu notecēšanas. Bez tam Saeimas vēlēšanās

nevar piedalīties tie, kuri sodīti par izvairīšanos no kara klausības vai

dezertēšanu. Pagastu pašvaldību vēlēšanu likumā nav paredzēts iero-

bežojums priekš sodītiem par minētiem*noziegumiem.

Pagasta padome tiek vēlēta uz 3 gadiem, pie kam vēlēšanas, tāpat

kā Saeimas locekļu vēlēšanas, ir vispārīgas, vienlīdzīgas, tiešas, aizklātas

un proporcionālas. Pagastu padomju locekļu skaits tiek noteikts atka-

rībā np iedzīvotāju skaita, minimālais — 12 un maksimālais — 21. Pa-

si vas vēlēšanu tiesības bauda tikai tie, kam ir ari aktivas vēlēšanu tie-

sības. Saeimas vēlēšanās, turpretim, ir izņēmumi. Vēlēšanas vada se-

višķa vēlēšanu komisija, kuru izvēl pagasta padome uz proporcionalitātes

pamatiem no personām, kurām pagastā ir vēlēšanu tiesības. Vēlēšanu la-

bākai izvešanai pagastu var sadalīt vēlēšanu iecirkņos, bet tādā gadī-

') Re d. pie z. Amnestētie — ja amnestijas likums neparedz izņēmumus —

iegūst atpakaļ visas savas agrākās pilsoņu tiesības, tā tad ari vēlēšanu tiesības.
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jumā pagasta padomei priekš katra iecirkņa ir jāievēl iecirkņa vēlēšanu

komisija, kura padota pagasta vēlēšanu komisijai.

Pagasta valdes un padomes iepriekšējie vēlēšanu priekšdarbi ir se-

koši: 1) vēlētāju sarakstu sastādīšana no pag. valdes, 2) vēlētāju sarakstu

apstiprināšana no pagasta padomes, 3) apstiprināto vēlētāju sarakstu

izkāršana pagasta valdes telpās vispārējam ieskatam un paziņošana iedzī-

votājiem par sarakstu izkaišami, 4) iesniegto sūdzību un protestu caur-

skatīšana pag. valdē par pielaistām kļūdām un nepareizībām vēlētāju sa-

rakstos un lēmumu paziņošana sūdzību un protestu iesniedzējiem, 5) sa-

rakstu izlabošana saskaņā ar iesniegtiem protestiem un sūdzībām, kuras

izrādījušās par pamatotām, kā ari uz miertiesneša lēmuma pamata, 6) iz-

laboto vēlētāju sarakstu otrreizēja izkāršana līdz vēlēšanu dienai vispā-

rējam ieskatam, 7) kandidātu sarakstu pieņemšana un to numurēšana

8) vēlēšanu kartiņu un kandidātu sarakstu izgatavošana un izsniegšana

vēlētājiem un 9) vēlēšanu telpu ierīkošana un to apgādāšana ar vajadzī-

giem piederumiem. Ar to izbeidzās pagasta valdes darbība un vēlēšanu

darbu vadīšana pāriet uz vēlēšanu komisiju.

Pie vēlēšanu priekšdarbu izvešanas ir stingri jāievēro likumā no-

teiktie termiņi. Pagasta padomes vēlēšanām ir jānotiek novembra mē-

nesī divās dienās no vietas, sestdienā un svētdienā. Vēlētāju sarakstu

sastādīšana ir jāuzsāk jau 2 mēn. iepriekš, t. i. septembra mēneša sā-

kumā. Apstiprinātie vēlētāju saraksti izliekami pagasta valdes telpās

vispārējam ieskatam 8 dienas, starp kurām divām dienām jābūt svēt-

dienām. 10 dienu laikā Uo saraksta izlikšanas pirmās dienas vietējās

administratīvās varas augstākam priekšstāvim ir tiesība iesniegt pro-

testus, bet vēlētājiem sūdzības, kuras pagasta valdei jāskata cauri 5 dienu

laikā. Pēc miertiesnesim iesniedzamo sūdzību vai protesta termiņa no-

tecēšanas izlabotie vēlētāju saraksti izliekami no jauna vispārējam ieska-

tam līdz vēlēšanu dienai. Vēlētāju sarakstu apskatīšana, izlabošana un

pieņemšana galīgā veidā var notikt pēc 35 dienu notecēšanas, t. i. 10

dienas sūdzību un protestu iesniegšanas termiņš, 5 dienas sūdzību un

protestu caurskatīšanai no pagasta valdes, 5 dienas pārsūdzību iesnieg-

šanai miertiesnesim, gadījumā, ja pagasta valde noraida iesniegtās sū-

dzības un protestus, jeb uz tiem neatbild, 10 dienas pārsūdzību caurska-

tīšanai no miertiesneša un 5 dienas vēlētāju sarakstu izlabošanai saskaņā

ar miertiesneša lēmumu. Šis vēlētāju sarakstu sastādīšanas termiņš ga-

līgā veidā var ari saīsināties uz 20 dienām, ja nekādi protesti vai sūdzības

neienāk pret vēlētāju sarakstu un uz 15 diertām, ja ari ienāk, bet tos pa-

gasta valde kā pamatotus ievēro un attiecīgi sarakstus izlabo.

Vēlēšanukomisijas pienākumi: 1) pirms vēlēšanām komisijas priekš-

sēdētājam vai viņa vietniekam vēlētāju klātbūtnē jāpārliecinājās, ka kaste,

kura nolemta vēlēšanu kuvēru iemešanai, ir tukša„ pēc kam tā jāaizzē-
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ģelē, 2) jāuztur pa vēlēšanu laiku kārtība telpās, kur notiek vēlēšanas,

3) jāizpilda visi tie darbi, kuri saistīti ar vēlēšanām, kā piem. apstempelēto
kuvēru izsniegšana vēlētājiem, aizlipināto kuvēru pieņemšana un ieme-

šana kastē, atzīmēšana vēlētāju sarakstos un uz vēlētāju kartiņas par

balsu nodošanu, pēc balsošanas izbeigšanas balsu skaitīšana, protokola

sastādīšana par balsošanas rezultātiem un visu vēlēšanas materiālu no-

došana pagasta valdei. Pēdējā saņemtos vēlēšanu materiālus 3 dienu

laikā nosūta pārbaudīšanai apriņķa valdei.

Par pielaistām nelikumībām pie vēlēšanām vēlētājiem ir tiesība ie-

sniegt sūdzību, bet apriņķa valde un vietējās administratīvās varas aug-

stākam priekšstāvim protestus. Miertiesnesis, ja vēlēšanas atrod par ne-

likumīgām, var tās atcelt pilnā sastāvā, vai ari pa daļai. Vēlēšanu likumā

nav tuvāk norādīts, kādos gadījumos, resp. par kādiem vēlēšanu likuma

noteikumu pārkāpumiem, vēlēšanas atceļamas pilnā sastāvā un kādos —

pa daļai. Tas ir atstāts miertiesneša noteikšanai. Gadījumā, ja tiesa ir

atcēlusi padomes vēlēšanas pilnā sastāvā, tad saskaņā ar likuma par pa-

gasta padomes vēlēšanām § 40. ir jāizsludina jaunas vēlēšanas uz šī likuma

pamata, bet ja miertiesnesis atzinis par nepareizu atsevišķu locekļu ievē-

lēšanu, tad pagasta valde viņus izslēdz no pagasta padomes locekļu sa-

raksta un viņu vietā nāk pēc rindas kandidāti no attiecīgiem padomes

locekļu kandidātu sarakstiem.

Pie jaunu vēlēšanu izsludināšanas atcelto vietā nav skaidrs, vai iz-

vedami visi vēlēšanu priekšdarbi, kā: vēlētāju sarakstu sastādīšana, ap-

stiprināšana no padomes, sarakstu izlikšana vispārējam ieskatam, izla-

bošana v. t. t, vai tikai izsludināma jauna vēlēšanu diena un izvedami tie

vēlēšanu priekšdarbi, kas saistīti ar kandidātu sarakstu pieņemšanu, to

reģistrēšanu, vēlētāju kartiņu un kandidātu sarakstu izgatavošanu un iz-

sniegšanu vēlētājiem. Uz to, ka vēlēšanu priekšdarbi nav visi izvedami,

bet tikai otrā daļa, norāda 3. p. likuma par pagasta padomes vēlēšanām

§ 3., kurš nosaka, ka vēlēšanās var piedalīties Latvijas pilsoņi, kuri vēlē-

tāju sarakstu sastādīšanas pirmā dienā ir ne jaunāki par 21 gadu, ja viņi

līdz minētai dienai, t. i. līdz sarakstu sastādīšanas dienai, ir nodzīvojuši

attiecīgā pagastā vismaz pēdējos 4 mēnešus pirms,vēlētāju saraksta sa-

stādīšanas. Tā tad nodzīvošanas cenzs un pilngadība, lai varētu pieda-

līties padomes vēlēšanās, tiek aprēķināti nevis no vēlēšanu dienas, bet no

vēlētāju sarakstu sastādīšanas pirmās dienas, un tamdēļ, "ja vēlēšanas

ari notiek vēlāk, sakarā ar jaunu vēlēšanu izsludināšanu atcelto vietā,

nav nekāda vajadzība izvest jaunu vēlētāju sarakstu sastādīšanu, jo ari

gadījumā, kad vēlēšanas netiek atceltas, ir tādi pilsoņi, kuri starplaikā

starp vēlētāju sarakstu sastādīšanas pirmo dienu un vēlēšanu dienu sa-

sniedz pilngadību, t. i. 21 gadu un iegūst 4 mēnešu nodzīvošanas cenzu,

bet vēlēšanās nevar piedalīties, tamdēļ, ka nav uzņemti sarakstos aiz tā
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iemesla, ka pirmā vēlētāju sarakstu sastādīšanas dienā nav vēl sasnie-

guši noteikto vecumu un nodzīvojuši pilnus 4 mēnešus pagastā. Pirmai

vēlētāju sarakstu sastādīšanas dienai ir liela juridiska nozīme. Atkarībā

no tā, kuru dienu uzskata par pirmo vēlētāju sarakstu sastādīšanas dienu,

tiek izšķirts jautājums par viena vai otra pilsoņa tiesībām piedalīties

pagasta padomes vēlēšanās. Likums neparedz, kas nosaka vēlētāju sa-

rakstu sastādīšanas pirmo dienu, un ari neparedz tās publicēšanu, resp.

izziņošanu pagasta iedzīvotājiem. Lai neceltos vēlāk pārpratumi starp

vēlētājiem un pagasta valdi, tad instrukcijas kārtībā' pie katrām vēlēša-

nām būtu jānosaka vēlētāju sarakstu sastādīšanas pirmā diena. Kā vē-

lēšanu likuma nepilnība uzskatāms ari tas, ka likumā nav paredzēts, kas

izpilda padomes pienākumus pie vēlētāju sarakstu apstiprināšanas un vē-

lēšanu komisijas locekļu ievēlēšanas tur, kur pagasta padome vēl nedar-

bojas, kā piem. jaundibinātā pagastā, kad pašvaldības funkcijas pagai-

dām, līdz padomes un valdes ievēlēšanām, izpilda ieceltā pagaidu valde.

11.

Pagasta pašvaldībai, saskaņā ar likuma par pagastu pašvaldību 2. p.,

ir jāpārzin pagasta sabiedrības saimniecības un pārvaldes lietas. Pagasta

pašvaldības uzdevumi ir ļoti plaši un aptver gandrīz visus tos pašus

uzdevumus, kurus pienākas veikt valstij valsts masštabā. Pagasta paš-

valdības uzdevumus var iedalīt 2 grupās; pirmā grupā tos, kuri saistīti

ar pašvaldību būtību un kuri prasa no pašvaldībām noteiktu darbību.

Attiecīgi likuma panti par šiem uzdevumiem m formulēti kategoriski

pavēlošā formā, kā piem., «pārvaldīt,-vadīt, gādāt, izpildīt" v. t. t. Otrā

grupā — tos uzdevumus, kuri likumā ir izteikti vēlējumu formā, kā piem.,

«veicināt, sekmēt, rūpēties" v. t. t. un pie kuru veikšanas pašvaldības

nav saistītas ar noteiktu darbību. Pie pirmās grupas pagastu pašvaldību

uzdevumiem pieder: 1) pagasta saimniecības pārzināšana, kā piem.,

pagasta nekustamu un kustamu mantu un kapitālu pārvaldīšana, pagasta

saimniecības vadīšana pēc budžeta, un likumā noteiktu nodokļu, nodevu

un klaušu uzlikšana un pārzināšana, 2) izglītības iestāžu uzturēšana,

3) sociālā apgādība un veselības aizsardzība, kā piem., nespējnieku un

bāriņu apgādāšana, slimo ārstēšana, epidēmiju apkarošana v. t. i,
4) pagasta pašvaldības pārzināšanā atrodošos ceļu un satiksmes līdzekļu
uzturēšana, 5) pienākumu izpildīšana, kuri saistīti ar personas un sabie-

drības drošības uzturēšanu, kā piem., policijas apgādāšana ar dzīvokļiem,

šķūtīm, palīdzēšana policijai pie noziedznieku gūstīšanas v. t. t., un

6) visu citu pienākumu izpildīšana, kuri uzlikti par pienākumu pagastam.
No šo uzdevumu izpildīšanas pašvaldības nevar atteikties. Par neiz-

pildīšanu vai nepietiekošu šo uzdevumu izpildīšanu pārraugu iestādes

var saukt pagasta pašvaldības amata personas pie atbildības, kā par
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bezdarbību, kamdēļ ari likums prasa no pašvaldību orgāniem noteiktu

darbību, jo katra vilcināšanās vai nepietiekoša šo uzdevumu veikšana

nelabvēlīgi atsaucās uz visu pagasta sabiedrību un atsevišķu pilsoņu lab-

klājību. Ja pagastu pašvaldības neapgādātu nespējniekus, neuzturētu

skolas, nelabotu ceļus, tad tas ienestu Melus traucējumus valsts orga-

nismā. Pašvaldības iestāžu darbības pareizai nostādīšanai ir liela

nozīme priekš visas valsts, kamdēļ šo uzdevumu izpildīšana tiek prasīta

kategoriskā formā.

Kas attiecās uz otras grupas uzdevumiem, tad tie ir uzskatāmi kā

vēlējumi no likumdošanas iestādes. Pie tiem pieder: 1) lauksaimniecī-

bas, rūpniecības, tirdzniecības un kooperācijas attīstības sekmēšana,

2) žūpības apkarošana, 3) juridiskas palīdzības sniegšanas veicināšana

vietējiem iedzīvotājiem, 4) dzīvokļa jautājuma nokārtošana un 5) aizsar-

dzības organizēšana pret ugunsgrēkiem un citiem nelaimes gadījumiem.

Pie šo uzdevumu veikšanas no pašvaldībām netiek prasīti noteikti soļi

un nevar to prasīt, lai viņas pašas noorganizētu, piem. rūpniecības,

tirdzniecības vai kooperatīvus uzņēmumus pagastā, tas ir atsevišķu

ieinteresētu personu uzdevums, un vispār šie uzdevumi jāveic- nevis

publiskiem iestādījumiem, kā piem., pašvaldībām, bet privātām personām

un biedrībām. Pašvaldībām jāveicina lauksaimniecības, rūpniecības,

tirdzniecības un kooperācijas attīstība ar indirektiem soļiem, t. i. pašval-
dību darbībai ir jābūt tādai, kas izietu uz šo nozaru attīstības veicināšanu.

Tāpat žūpības apkarošanu pašvaldības var veicināt indirektiem soļiem,

vai nu sarīkojot priekšlasījumus par šo jautājumu, vai ari neizdodot

atļaujas uz reibinošu dzērienu tirgotavu atvēršanu pagastā, vai taisot

lēmumus par pastāvošo tirgotavu slēgšanu un t. t.

Pagastu pašvaldībām jaunais likums piešķir ļoti plašu darbības

lauku, bet tā kā dažus uzdevumus, kā piem.: izglītības iestāžu, islimnicu,

patversmju uzturēšanu atsevišķas pašvaldības vienības nespēj, tad

pagastu, pašvaldībām likums atļauj to veikšanai slēgt līgumus un stāties

savienībās, kā ari sasaukt apspriedes šo jautājumu apspriešanai.

Pagasta pašvaldības lietas pārzin: 1) padome, 2) valde un 3)

revizijas komisija.

Pagasta padome ir augstākais orgāns pagasta pašvaldībai, un viņas

izspriešanai un izlemšanai piekrīt viss, kas zīmējās uz pagasta saim-

niecības labierīcību un pagasta iestāžu pārvaldīšanu.

Sakarā ar to ari pagasta padomes funkcijas, resp. kompetences

jautājumus, var iedalīt sekošās četrās grupās: 1) jautājumi, kuri saistīti

ar pagasta saimniecību, 2) ar pagasta labierīcību, 3) ar pagasta iestāžu

pārvaldīšanu, un 4) pārējie vispārējā rakstura jautājumi.

Pirmā grupā letilpst budžeta pieņemšana, gada pārskata un norē-

ķinu apstiprināšana. ,Nodokļu, nodevu un klaušu uzlikšana un sadalīšana,
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kā ari sodu uzlikšana nodokļu, nodevu un klaušu nepildīšanas gadījumos,

lemšana par dāvinājumu pieņemšanu, dažādu kapitālu un fondu nodibinā-

šanu, uzglabāšanu un to izlietošanu. Noteikšana par pagasta kapitāliem

un kustamu un nekustamu mantu, kā piem., par kustamu un nekustamu

īpašumu iegūšanu, pārdošanu', ieķīlāšanu, apmainīšanu. Jautājumu ap-

spriešana par nekustamu īpašumu atsavināšanu piespiedu kārtā pastā-

vošo likumu kārtībā, izlemšana par aizņēmumu vajadzību, kā ari par

iestāšanos kooperativos un citos uzņēmumos. Pārraudzība par sabie-

drības lietošanā nodoto mantu. Otras grupas, t. i. pagasta labierīcības

lietās pagasta padomes funkcijas pastāv iekš tam, ka viņai ir jārūpējas

par vēsturisku pieminekļu un dabas skaistumu aizsardzību, jāgādā

saskaņā ar attiecīgām apriņķa un valsts iestādēm par pārtikas jautā-

jumu nokārtošanu un uzturas vielu dārdzības un viltošanas apkarošanu,

tāpat jāgādā par nespējnieku un bāriņu apgādāšanu, ierīkojot priekš

viņiem patversmes, izsniedzot pabalstus un sniedzot ārsta palīdzību.

Pagasta padomēm ir jārūpējas par veselības aizsardzību, slimo pilsoņu

ārstēšanu, par aizsardzību pret ugunsgrēkiem un citiem nelaimes gadīju-

miem, kā ari par palīdzības sniegšanu šajos gadījumos. Tāpat pie pagasta

padomes labierīcības uzdevumiem pieder skolu bibliotēku un lasī-

tavu ierīkošana, kursu un priekšlasījumu sarīkošana, izglītības iestāžu

uzturēšana, šo iestāžu apgādāšana ar mācības līdzekļiem un mācības

spēku algošana, lauksaimniecības, rūpniecības, kooperācijas un tirdzniecī-

bas pacelšanas un kredītiestāžu nodibināšanas veicināšana.

Pie trešās grupas pagasta padomes uzdevumiem, t. i. pagasta iestāžu

pārvaldīšanas, pieder pagasta valdes, komisiju un amata personu vēlē-

šanas, no valdes pieņemto darbinieku apstiprināšana, instrukciju, notei-

kumu un rīkojumu izdošana šiem orgāniem un pārraudzība par viņu

darbību.

Beidzot, pagasta padomes uzdevumos ietilpst jautājumu izlemšana

par reibinošu dzērienu tirgotavu atvēršanu un slēgšanu, kā ari vfsu citu

uzdevumu izpildīšana, kas uzlikti pagastiem par pienākumu saskaņā ar

citiem likumiem (Likums par pagasta pašvaldību § 13. p. s.).

Pagasta padomes var nodot apriņķa padomei ar pēdējās piekrišanu

to pienākumu izpildīšanu, kurus pagasta pašvaldības nav spējīgas veikt

(§ 19). Šis likuma pants paredz, ka dažus pagastu pašvaldībām uzliktos

pienākumus apriņķa pašvaldības var pārņemt tikai uz pagasta padomes

iniciatīvi, t. i., kad pagasta padome ir ar mieru nodot, bet apriņķa padome

atkal savukārt ar mieru tos pārņemt. Lai apriņķa padomes varētu pār-

ņemt no pagastiem dažus viņu pienākumus un tos izvest apriņķa mas-

štabā, tad ir vajadzīga visu apriņķa pagastu priekrišana, bet tā kā tādu

vienprātīgu pagastu piekrišanu būs grūti sasniegt, tad § 19. maz varēs
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tikt pielietots pašvaldību lestāžu darbībā. Katra tāda darbība, kas

dibināta uz visu pagastu pašvaldību vienošanās pamata ar apriņķa paš-

valdību, ir padota dažādām varbūtībām, vienu gadu pagasti var piekrist
šo pienākumu nodošanai, bet otrā gadā atsacīties; pie tam nekad visi

pagasti nedos vienprātīgu piekrišanu uz savu pienākumu nodošanu, ja

tas ir saistīts ar iemaksām par labu apriņķa pašvaldībai, tā kā pie šādas

kārtības nav iespējama nekāda plānveidīga darbība, it sevišķi tāda, kas

paredzēta uz vairākiem gadiem un saistīta ar ikgadējām iemaksām.

Likums ari neparedz, ka apriņķa pašvaldības var pārņemt bez pagastu

padomju piekrišanas tādus pienākumus, uz kuru nodošanu ir izteicies

pagastu padomju vairākums apriņķī. Šāda likuma nepilnība padara § 19,

par dažu pienākumu nodošanu apriņķa pašvaldībām, par nenozīmīgu,

lai gan dzīve ir pierādījusi, ka pagasti dažus no tiem uzdevumiem, kur:

paredzēti likumā, kā piem., skolu un slimnicu uzturēšanu, nespēj veikt.

Pagasta padomē visas lietas, izņemot lēmumus par pagastam pie-

derošo kapitālu izlietošanu, aizņēmumu izdarīšanu, nekustamu īpašumu

ieķīlāšanu, pārdošanu, apmainīšanu vai iegūšanu, kā ari par pagasta

padomes un valdes locekļu saukšanu pie atbildības, tiek pieņemtas ar

vienkāršu balsu vairākumu. Lietas par pagastam piederošo kapitālu

izlietošanu, aizņēmumu izdarīšanu, pagasta nekustamu īpašumu ieķīlā-

šanu, pārdošanu, apmainīšanu vai iegūšanu izspriežamas' saskaņā ar

pagastu' pašvaldības likuma § 17. ar
2/

3 visu pagasta padomes locekļu

balsu vairākumu. Šis pants nav saskaņots ar § 11., • kurš nosaka, ka

padomes sēdes skaitās par pilntiesīgām, ja tajās piedalās ne mazāk kā

puse padomes locekļu, līdzieskaitot ari priekšsēdētaju vai viņa biedri,

pie kam likumā no šā vispārējā nosacījuma ir paredzēts izņēmums priekš

lēmumu taisīšanas par padomes un valdes locekļu saukšanu pie atbildības,

par budžetu, nodokļiem, nodevām un līgumiem, pie kuru izspriešanas

saskaņā ar 16. un 18. pantiem tiek prasīta piedalīšanās sēdēs vizmaz

% no visu padomes locekļu skaita. Rodās jautājums, vai pie šo lēmumu

taisīšanas ir vajadzīgs
2/8 balsu vairākums no visu padomes locekļu skaita

pēc saraksta, vai viņi piedalās vai nepiedalās sēdēs, vai tikai no sēdē

klātesošo locekļu skaita. Tā kā §§ 16. un 18. par budžetiem, nodevām,

nodokļiem un klaušām, kā ari par pagasta padomes un valdes locekļu

saukšanu pie atbildības, nosaka, ka ir vajadzīgs % klātesošo padomes

locekļu balsu vairākums, pie kam šajās sēdēs ir jāpiedalās vismaz %

no visu padomes locekļu skaita, tad ir jānāk pie slēdziena, ka pie to lietu

izspriešanas, kas paredzētas § 17., ir vajadzīgs
2/

3
balsu vairākums no

visu padomes locekļu skaita, vai viņi piedalās vai nepiedalās padomes

sēdē. Uz pēdējo norāda ari tas apstāklis, ka saskaņā ar § 17. šie lēmumi

ir apstiprināmi no attiecīga pašvaldību pārraudzības orgāna.
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Visas lietas, izņemot lēmumus par algas noteikšanu un pabalstu

izsniegšanu pagastu pašvaldības darbiniekiem, izspriežamas atklāti bal-

sojot, tāpat izdarāmas ari pagasta valdes vēlēšanas.

Pagasta valde ir pagasta pašvaldības izpildu orgāns. Valde sastāv

no priekšsēdētāja un no 2 līdz 4 locekļiem, kuru skaitu nosaka pagasta

padome. Pagasta valde tiek ievēlēta uz to pašu laiku, uz kādu ievēlēta

pagasta padome, pie kam valdē var ievēlēt katru pagasta locekli, kurš

ievests pagasta vēlētāju sarakstos. Saskaņā ar pagastu pašvaldības

likuma § 35., pagasta valdes locekļu amatus nevar ieņemt vienā un tanī

pašā laikā personas, kuras savā starpā ir : a) radniecībā, taisnā augšup

un lejup ejošā linijā bez pakāpju ierobežošanas un blakus līnijas līdz otrai

pakāpei, pēdējo ieslēdzot, b) svainībā līdz otrai pakāpei, pēdējo ieslēdzot,

c) adoptētāji un adoptētie.

Pagasta valdes pienākumi ir sekosi: 1) pagasta padomes sasauk-

šana, ziņojumu un priekšlikumu sastādīšana un citu materiālu sagata-

vošana priekšā celšanai padomes sēdē, 2) budžeta projekta sastādīšana,

ja pagasta padome to nav jau uzticējusi sevišķai komisijai, aprēķinu

vešana, pārskata sastādīšana -par ieņemtām un izdotām sumām un man-

tas stāvokli, 3) pagasta padomes lēmumu izpildīšana, 4) pagasta mantas

pārvaldīšana, 5) pagasta pašvaldības saimniecības vadīšana pēc padomes

pieņemtā budžeta, 6) nodevu un nodokļu ievākšana un klaušu sadalīšana,

7) darbinieku pieņemšana, saskaņā ar padomes lēmumiem, 8) uzraudzība

par obligatorisko noteikumu, pagasta padomes, augstāko pašvaldības

iestāžu un valdības rīkojumu izpildīšanu pagastā un 9) pārtikas jautā-

juma nokārtošana, saskaņā ar pagasta padomes lēmumiem.

Bez tam pagastu valdēm ir jāizpilda kara klausības un civilpār-

valdes lietās: a) likumu noteikumi un valdības rīkojumi un b) jāsastāda un

jāved iedzīvotāju un vēlētāju saraksti. Pagastu valdēm saskaņā ar

36. § p. h. ir tiesība izdot pilnvaras tiesu lietās un citās darīšanās.

Pagastu pašvaldības likumā kā jauninājums uzskatāms tiesības pie-

šķiršana pagasta valdei uzlikt vainīgajiem par pagasta valdes rīkojumu

neizpildīšanu naudas sodu līdz 500 rbļ. Pēc pagaidu likuma par pagastu

satversmi pagasta valdei šādu tiesību nebija, jo sodus varēja uzlikt vienīgi

pagasta padome un tad ne augstāk par 50 rub.

Pagasta valdes sēdes skaitās par pilntiesīgām, ja tajās bez priekš-

sēdētāja piedalās vismaz 2 valdes locekļi. Tajos pagastos, kur ir tikai

priekšsēdētājs un 2 valdes locekli, valdes sēdēs ir jāpiedalās neiztrūkstoši

visiem valdes locekļiem, pretējā gadījumā sēdes kvoruma trūkuma dēļ

skaitās pār nepilntiesīgām. Ārkārtējos gadījumos pagasta valdes priekš-

sēdētājs, nenogaidot valdes sēdi, var izdot attiecīgus " rīkojumus. Šie

rīkojumi apstiprināmi tuvākā valdes sēdē, kura viņam nekavējoties jāsa-

sauc. Pagasta valdes lēmumi pieņemami ar vienkāršu balsu vairākumu
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atklāti balsojot, bet ja viens valdes loceklis pieprasa aizklātu balsošanu,

tad tā izvedama aizklāti. Balsīm daloties līdzīgās daļās ir jābalso otrreiz,

un ja ari otrreiz balsojot balsis dalās līdzīgās daļās, tad priekšlikums

skaitās par atraidītu. '

Pagasta pašvaldības orgānu kanclejas darbus un grāmatvedību

vada un pārzin darbvedis. Izejošos rakstus un dokumentus paraksta val-

des priekšsēdētājs vai viņa biedrs un darbvedis, kuri atbild par šo rakstu

saturu. Pagasta darbvedi un viņa palīgu ievēl pagasta padome n.o per-

sonām, kuras sasniegušas pilngadību un kurām ir vajadzīgā izglītība, pie

kam no darbvežiem tiek pieprasīta ari attiecīga praktiķa pašvaldības

iestāžu darbvedībā.

Budžeta, gada pārskata un pagasta iestāžu un amata personu darbī-

bas revidēšanai tiek ievēlēta revizijas komisija no 3—5 locekļiem vispā-

rējās, vienlīdzīgās, tiešās, aizklātās un proporcionelās vēlēšanās. Vēlē-

šanas izvedamas vienā laikā ar pagasta padomes vēlēšanām un uz pa-

gasta padomes vēlēšanu likuma pamata. Revizijas komisijā var ievēlēt

katru pagasta pilsoni, kurš ievests vēlētāju sarakstā, izņemot pagasta

padomes un valdes locekļus, pagasta darbvedi un viņa palīgu. Pirmo

revizijas komisijas sēdi sasauc pagasta valdes priekšsēdētājs 10 dienu

laikā pēc viņas ievēlēšanas, to atklāj un vada, līdz kāmēr tā nav ievē-

lējusi priekšsēdētāju iz sava vidus. Revizijas komisija var izdarīt revī-

ziju kurā. katrā laikā, bet obligatoriski, saskaņā ar pagastu pašvaldības

likuma § 58., viņai tā ir jāizdara pēc pagasta darbības gada noslēgšanas

visā pagasta pārvaldībā un saimniecībā, kā ari jāskata cauri gada pār-

skats, norēķini un budžets. Likums piešķir revizijas komisijai tiesības

revidēt pagasta pašvaldības darbību visos sīkumos, ne tikai saimniecības

lietās, bet ari pārvaldības, kā piem., likumu un rīkojumu izpildīšanā, paš-

valdībām ar likumu uzlikto dažādu uzdevumu izpildīšanā v. t. t. Revi-

zijas komisijas atzinumi jāieraksta sevišķā protokolu grāmatā un jāziņo

pagasta padomei pirmā sēdē pēc revizijas.

Pārraudzība par pagasta pašvaldības darbību piekrīt apriņķa paš-

valdības orgāniem, tā piem., saskaņā ar § 110. apriņķa valdei ir tiesība

revidēt pagasta pašvaldības iestāžu darbību, izvēlēt šim nolūkam atse-

višķu revizijas komisiju vai uzticēt revizijas izvešanu sevišķi uz to piln-

varotām personām. Bez tam apriņķa valdei ir tiesība vainīgos pagasta

padomes, valdes un revizijas komisijas locekļus saukt pie atbildības par

amata pārkāpumiem un noziegumiem, kā ari viņus atstādināt no amata

līdz lietas galīgai izšķiršanai tiesā, ja viņi tiek saukti pie atbildības par

noziegumiem, par kuriem draud vismaz cietuma sods. Svarīgākie pa-

gasta padomes lēmumi izpildāmi vienīgi ar apriņķa padomes piekrišanu.

Saskaņā ar pagastu pašvaldības likuma § 107. apriņķa padomes piekri-

šana izprasāma uz sekošiem pagasta padomes lēmumiem: 1) par neku-
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stamu īpašumu iegūšanu un pagastam piederošu īpašumu atsavināšanu,

ieķīlāšanu un apmainīšanu, 2) par speciālu pagasta kapitālu izlietošanu

iepriekš neparedzētiem mērķiem, 3) par līgumiem, kuri slēgti uz laiku,

ilgāku par vienu gadu un pārsniedz
XU daļu no pagasta budžeta, 4) par

piedalīšanos un iestāšanos iestādēs un uzņēmumos pagasta pašvaldības

vārdā, ja tas saistīts ar mantas atbildību un pārsniedz 1U daļu no pagasta

gada budžeta, 5) par ceļu uzturēšanu, 6) par pagasta budžeta un

nodokļu normu nosacīšanu, cik tāļu tas nav noteikts likumā, 7) par notēi-

kumiem, kas attiecās uz tirdzniecības un rūpniecības iestādēm-1un 8) par

reibinošu dzērienu pārdotavu un izgatavotavu atvēršanu. Bez tam

apriņķa valdes apstiprinājums vajadzīgs pagasta padomes lēmumiem par

pagasta valdes priekšsēdētāja un locekļu atalgojuma lielumu darbveža un

viņa palīga vēlēšanām un budžeta pieņemšanu. Pārējie pagasta padomes

lēmumi iesūtāmi apriņķa valdei zināšanai 10 dienu laikā. Likumā nav

paredzēts, kādā kārtībā atceļami tie pagasta padomes lēmumi, kuri ir

taisīti nelikumīgi un piesūtīti apriņķa valdei tikai zināšanai. Lai gan

§ 109. nosaka, ka visi apriņķa padomes lēmumi, attiecībā uz pagasta paš-

valdības orgānu darbību ir pēdējiem obligatoriski, tad tomēr no tā nevar

taisīt slēdzienu, ka apriņķa pašvaldībai ir tiesība atcelt nelikumīgos

pagasta padomes lēmumus, jo šajā likuma pantā iet runa par tādiem

apriņķa padomes lēmumiem, kuriem vispārējs raksturs priekš visiem

pagastiem, kā piem., algas normu noteikšana pagasta padomes locekļiem

par piedalīšanos padomes un komisiju sēdēs un t. t. Šādi pagasta pado-

mes lēmumi atceļami vispārējā kārtībā caur administratīvo tiesu, t. i.

apriņķa valdei pret šādiem lēmumiem ir jāiesniedz vietējam mierties-

nesim protests ar lūgumu tos atcelt.

Izņemot tās likuma daļas, kurās iet runa par pagasta pašvaldības

līdzekļiem, to izlietošanu un norēķiniem,, jaunais pagastu pašvaldības

likums ienes skaidrību un jaunus principus pagastu pašvaldību darbībā,

kā ari paplašina darbības nozares un nosprauž robežas šo iestāžu darbī-

bai, tā kā tas ir uzskatāms kā solis uz priekšu. Turpretim, par tām

likuma normām, kas nosaka pagastu pašvaldību ieņēmumu avotus,

saņemto līdzekļu izlietošanu un t. t, to nevar teikt, jo ir izstrādātas ne-

pietiekoši un ir izrādījušās par nepiemērotām un dzīvē neizvedamām.

Pagastu pašvaldībām, lai veiktu uzlikto pienākumu izpildīšanu, ir vaja-

dzīgi līdzekļi, bet likumā atļautie nodokļi un pielaisto nodokļu normas ir

nepietiekošas visnepieciešamāko pagastu pašvaldību izdevumu seg-

šanai. *) Lielākā daļa pagasta pašvaldības izdevumu jau ir ar likumu

noteikti, kā piem., algas skolotājiem, darbvežiem un t. t. un izdevumu

samazināšana uz šiem posteņiem neatkarājās no pagastu pašvaldību

*) Pašvaldību finansu jautājums, no P. Lapiņa. Ekonomists N° 23. 1923. g.
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gribas. Tas pats sakāms ari par ieņēmumiem, resp. nodokļiem un maksā-

jamām nodokļu normām, jo likums nosaka ari maksimālās nodokļu

normas, virs kurām pagastu pašvaldības nodokļus nedrīkst ņemt. Tā tad

pagastu pašvaldības ir šinī ziņā saistītas un budžeta sabalansēšana neat-

karājas no viņām. Šā gada budžeta sastādīšana pēc jauniem noteiku-

miem, kuri ievesti jaunā pagastu pašvaldību likumā, ir pierādījuši, ka

pagastiem pietrūkst līdzekļu izdevumu segšanai, kuri saistīti ar pašval-

dībām uzlikto uzdevumu un pienākumu izpildīšanu, un viņas tiek nostā-

dītas bezizejas stāvoklī. Pēdējā apstākļa dēļ jaunā pagastu pašvaldības

likuma pilnīga izvešana dzīvē ir izrādījusies par neiespējamu un likumdo-

šanas iestādei ir vajadzējis tūliņ ķerties pie likuma pārstrādāšanas. Vē-

lams būtu, ka likumdevēji iedziļinātos kā pienākas pašvaldības iestāžu

darbībā un izstrādātu dzīves prasībām piemērotu pašvaldības likumu, jo

līdzšinējā nenoteiktība, kad gandrīz katru gadu likumi tiek grozīti, atstāj

ļoti nelabvēlīgu iespaidu uz šo iestāžu darbību.

'v'
m

-

* " ' ' :

Likums par pašvaldību vienību tiesību piešķiršanu, robežu un no-

saukumu noteikšanu un grozīšanu paredz,' ka uz iedzīvotāju vairākuma

ierosinājumu apriņķa padomes ar lekšlietu ministrijas piekrišanu var

grozīt pastāvošo pagastu pašvaldību vienību robežas, apvienot pastāvo-

šos pagastus vienā pašvaldības vienībā un pastāvošo pagastu sadalīt

divās un vairākās patstāvīgās vienībās. Uz pagasta pašvaldību robežu

grozīšanu netiek prasīta ieinteresēto pašvaldību piekrišana, to apriņķa

padome,,ja atrod par lietderīgu, var izšķirt bez pēdējo piekrišanas. Šis

noteikums atvieglina robežu noapaļošanas darbu starp pagastiem, kas

pēc agrākiem noteikumiem nebija tik viegli izvedams aiz tā iemesla, ka

tika prasīta ieinteresēto personu un pašvaldību vienību piekrišana. Ja

kāda no ieinteresētām pašvaldībām izsacījās pret robežu grozīšanas iero-

sinājumu, tad neskatoties uz to, ka citas pašvaldības vienības piekristu

tādam ierosinājumam, tomēr robežu grozīšana vairs nevarēja notikt.

Jaunais likums pašvaldības vienībām un personām, kuras nav apmieri-

nātas ar apriņķa padomes lēmumiem par robežu grozīšanu, dod iespēju

pārsūdzēt resp. celt ierunas lekšlietu ministrijā pret padomes lēmumiem.

Pagastā atrodošos bieži apdzīvoto vietu iedzīvotāji var iesniegt ierosinā-

jumu attiecīgās iestādēs par šādu apdzīvotu vietu pievienošanu pie pil-

sētām, ja robežas saietas ar pēdējām, vai miesta tiesību piešķiršanu, bet

ja bieži apdzīvotās vietas nes pilsētas raksturu un miesta tiesības ir

nepietiekošas, tad var ierosināt ari jautājumu par pilsētu tiesību piešķir-

šanu. Šādos gadījumos, ja no attiecīgām iestādēm ierosinājumi tiek

ievēroti, bieži apdzīvotās vietas tiek atdalītas, resp. izdalītas no pagasta
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teritorijas, un pirmā un trešā gadījumā, t. i. ja apdzīvotā vieta tiek pie-

dalīta pie pilsētas vai viņai piešķirtas pilsētas tiesības, tad viņa tiek

izdalīta ari no apriņķa pašvaldības sastāva. Apriņķa robežu grozīšana

un līdz ar to ari pagastu robežu grozīšana starp pagastiem, atrodošamies

divos apriņķos, var notikt tikai likumdošanas ceļā, lekšlietu ministrijai

izstrādājot attiecīgu likumprojektu.

P. Lapiņš
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Likumu ierosināšana pēc Latvijas Republikas un

pēc Saeimas kārtības ruļļa

Šinīs īsajās piezīmēs ievērosim tikai to likumu ierosināšanas jēdzienu,

kurš atrodams likumdošanas aktos; tā ir likumu ierosināšana juridiskajā

nozīmē, vai likumu ierosināšanas tiesība, kurai pretim stāv likumdošanas

iestādes pienākums piegriezt ierosinājumam vērību. Demokrātiskā valstī,

protams, var runāt par likumu ierosināšanu ari plašākā, varētu teikt, sa-

biedriskā nozīmē, saprotot zem viņas katra atsevišķa pilsoņa vai pilsoņu

grupas brīvību sapulcēs, presē, parlamentam iesniedzamās peticijās v. 1.1.

ierosināt jautājumu par kāda pastāvoša likuma grozīšanu vai jauna likuma

izdošanu. Tomēr tā nav likumu ierosināšana juridiskā nozīmē; šinīs gadīju-

mos nevaram runāt par likumu ierosināšanas tiesību, jo nevaram no-

stādīt viņai pretim likumdevējas iestādes pienākumu piegriezt šādiem iero-

sinājumiem vērību. Var jau būt, ka daudzos gadījumos parlaments pa-

tiešām piegriež šādiem ierosinājumiem vērību, un vispārīgi varētu teikt,

ka demokrātiskā valstī parlaments nevar nerēķināties ar pašas sabiedrības

domām; bet nekādu juridisku pienākumu parlamentam šinī ziņā nav, no

sabiedrības nākošie ierosinājumi viņu juridiski nesaista, viņš var tiem ne-

piegriezt ne mazāko vērību.

Par likuma ierosināšanu juridiskā nozīmē turpretim, kā jau minēju,

tiek atzīts tikai tāds ierosinājums, kuru parlamentam ir jāievēro, ar kuru

viņam ir jānodarbojas; kufu viņš gan, protams, var atraidīt pēc

īsākas vai garākas iztirzāšanas, bet kufu nevar noraidīt ar viņu nemaz ne-

iepazīstoties. Šī tiesība, iesniegt parlamentam likumprojektus vai likumu

ierosinājumus, ar kupem parlamentam ir jānodarbojas, kļūst tā tad par

svarīgu publisku tiesību. Tā ir publiska tiesība, kura — kā to krasi for-

mulē Hatscheks — „liek likumdošanas aparātam strādāt". Šīs tiesības

subjekti ir tās personas vai personu grupas, kuj-as uz likuma pamata var

iesniegt likumdevējai iestādei likumprojektus vai likumu ierosinājumus.
Šo subjektu skaits parasti mēdz paplašināties līdz ar valsts iekārtas demo-

kratizāciju. Pats par sevi protams, ka absolutistiskā monarchijā, kur vienīgi

monarcham pieder likumdošanas tiesības, ari viņam vienīgajam pieder li-

kumu ierosināšana Ši jēdziena juridiskajā nozīmē. Bet nereti ari vēl kon-

*) I. Hatschek, Deutsches und preussisches Staatsrecht, Bd. 2, lpp. 20
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stitucionalas monarchijas pirmajā laikmetā atrodam šīs tiesības ne ar ko

neattaisnojamus ierobežojumus. Liekas pilnīgi dabīgi, ka tautas vēlētai

likumdošanas iestādei vienumēr piederētu ari neierobežota likumu ierosi-

nāšana; tomēr konstitucionālisma vēsture uzrāda diezgan daudzus gadī-

jumus, kur tautas priekšstāvības iestādei, bez kurus piekrišanas likumi ne-

var tikt izdoti, pašai likumu ierosināšanas tiesības nav, vai ari šī tiesība

ir ierobežota. Tā piem., Dienvid-Vācijas valstīs, kur konstitūcijas tika

ievestas pag. gadu simteņa 20-tos un 30-tos gados, likumdošanas iestādēm

(landtāgiem) tomēr nebij likumu ierosināšanas tiesības līdz pag. g. simteņa

vidum (Badenē pat līdz 1868. g.), — viņas varēja tikai griezties pie mo-

narcha ar lūgumu, lai viņš iesniegtu attiecīgu likumprojektu. Ari Krievijā

pēc 1906. g. konstitūcijas ((pamatlikumiem) valsts domes likumu ierosi-

nāšanas tiesība bij ierobežota: iniciatīva pamatlikumu grozīšanā 'vai pa-

pildināšanā piederēja vienīgi monarcham. — Valstīs ar izveidotu tiesisku

iekārtu, bet bez tiešās tautvaldības institūtiem, likumu ierosināšanas tie-

sība parasti pieder parlamentam, resp. katrai palātai pie divpalātu sistēmas

(parlamenta komisijām un parlamenta atsevišķiem locekļiem vai skaitliski

noteiktām locekļu grupām) un valdībai, t. i. monarchijā monarcham, repu-

blikā valsts prezidentam, 1
) vai ari v. prezidentam un ministru kabinetam.

Republikās ar tiešas tautvaldības institūtiem šī svarīgā tiesība pieder ari

tautai pašai tādējādi, ka likumā noteikts skaits balsstiesīgo pilsoņu var

ierosināt likumu, Šo tā saukto tautas iniciativi atrodām Šveicē (federācijā

un kantonos), Vācijā (tederacijā un atsevišķās zemēs), Latvijā (Satversmes

lik. §§ 65. un 78.), Igaunijā (konst. § 31.), Lietavā (konst. § 20.) v. c.

Likumu ierosināšanas tiesība var tikt realizēta divējādos veidos: 1)

iesniedzot likumdevējai iestādei izstrādātu likumprojektu, un 2) iesniedzot

likumdevējai iestādei priekšlikumu par kāda pastāvoša likuma grozīšanu

vai jauna likuma izdošanu, aizrādot tikai uz grozījuma vai jaunā likuma

galvenajiem principiem, pie kam likumdevēja iestāde, ja viņa principā pie-

krīt šim ierosinājumam, rūpējas pati par attiecīgā likumprojekta izstrādā-

šanu, uzdodot to kādai ino savām komisijām Vai ari valdībai. Ja tāds vis-

pārīga veida ierosinājums nāk no tautas, kā tas tiek pielaists piem. Šveicē,

un likumdevēja iestāde tādam ierosinājumam principā nepiekrīt, tad notiek

tautas nobalsošana par ierosinājumu, un ja balsotāju vairākums ir izteicies

par ierosinājumu, tad likumdevējai iestādei vajag rūpēties par attiecīga

likuma izdošanu (Bernes kantona 1893. g. konst. § 9.); līdzīgu noteikumu

atrodam ari Ģenfes kantona 1905. g. konstitucionālajā likumā par iniciativi,

§ 4., pie kam te vēl sevišķi atzīmēts, ka attiecīgajam likumam jātiek izdo-

tam 6 mēnešu laikā.

1) Tomēr dualistiskās republikās ar stingri izvestu valsts varu dalīšanu, kā piem.

Z. A. Savienotajās Valstīs, ne valsts prezidentam, nedz no vioa atkarīgajiem ministru ka-

binetam likumu ierosināšanas tiesību nav.
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Neuzkavēsimies pie lietderības jautājuma: vai kādam no šiem likumu

ierosināšanas veidiem ir atzīstamas kādas priekšrocības, salīdzinot ar otru?

Atzīmēsim tikai, ka šis jautājums var tikt izšķirts dažādi, attiecībā uz da-

žādiem likumu ierosināšanas subjektiem. Tā piem., valdībai, kurai ir pa-

stāvīgi darīšana ar likumu izvešanu dzīvē dažādos resoros, ir nevien labi

pārredzama vajadzība pēc pastāvošo likumu grozīšanas vai jaunu likumu

izdošanas, bet viņas rīcībā ir ari vajadzīgais aparāts ar speciālistiem un

faktisko materiālu, lai izstrādātu attiecīgu labu (no techniskās puses) likum-

projektu; tāpēc ir no lietderības viedokļa pareizi, ka valdība iesniedz likum-

devējai iestādei jau izstrādātu likumprojektu, un ne tikai principiem- li-

kuma ierosinājumu. To pašu varētu zināmā mērā attiecināt ari uz pastā-

vīgajām parlamenta komisijām. Turpretim atsevišķiem parlamenta loce-

kļiem vai viņu nelielām grupām, kā ari pilsoņiem pašiem, var būt labi re-

dzama un apzinīgi vēlama kāda jauna likuma vajadzība, bet viņiem var

rasties lielas gfCītības attiecīga laba likumprojekta izstrādāšanā; tāpēc

no lietderības viedokļa vēlams pieņemt no viņiem nevien izstrādātus li-

kumu projektus, bet ari principielus ierosinājumus.

* *

Piegriežoties mūsu Satversmes likumam, atrodam tur sekošus no-

teikumus par likumu ierosināšanu: ~§ 47. Valsts Prezidentam ir likuma

ierosināšanas tiesība. — § 65. Likumprojektus var iesniegt Saeimai

Vaists Prezidents, ministru kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci

deputāti, kā ari šinī Satversme paredzētos gadījumos un kārtībā viena des-

mitā daļa vēlētāju. — § 78. Ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir

tiesība iesniegt Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu

projektu vai likuma projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai. Ja Saeima

to nepieņem bez pārgrozījumiem pēc satura, tad tas ir nododams tautas

nobalsošanai." Kā redzāms, §§ 47. un 78. attiecas katrs uz atsevišķu li'

kūmu ierosināšanas tiesības subjektu, pirmais uz V. Prezidentu, otrais uz

vienu desmito daļu vēlētāju: bet § 65. attiecas uz visiem šīs tiesības sub-

jektiem. Tāļāķ redzam, ka pašas šīs tiesības vārdiskais apzīmējums nav

viscaur vienāds. § 47. piešķir V. Prezidentam ~likuma ierosināšanas tie-

sību". No tā, šķiet, ir skaidrs, ka V. Prezidentam šī tiesība pieder visā

visumā, viņas abējos veidos : viņš var iesniegt Saeimai kā izstrādātu likum-

projektu, tā ari tikai priekšlikumu principiela ierosinājuma veidā. No liet-

derības viedokļa tas ari ir pilnīgi pareizi, jo Valsts Prezidenta tiešā rīcībā

nav viss ministru kabinetam padotais administratīvais aparāts, bet tikai

viņa personīgais sekretariāts; no sava augstā stāvokļa valsts dzīves centrā

Valsts Prezidentam nereti var būt labi saskatāma kāda jauna likuma vaja-

dzība, bet savā sekretariātā viņš varbūt neatrod vajadzīgos līdzekļus laba
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likumprojekta izstrādāšanai, tāpēc jādomā, ka no Valsts Prezidenta nākošie

likumu ierosinājumi parasti tiks iesniegti Saeimai ne izstrādātu likumprojektu

veidā, bet principiem priekšlikumu veidā. — § 65. uzskaita visus likumu

ierosināšanas tiesības subjektus, tomēr nerunā vairs par likuma ierosinā-

šanas tiesību (kā § 47.), bet lieto noteiktāku un pēc satura šaurāku apzī-

mējumu: ~Likumprojektus var iesniegt Saeimai Valsts Prezidents, ministru

kabinets v. t. t." Bet izstrādāta likumprojekta iesniegšana likumdevējai

iestādei, kā redzējām, ir tikai viens no likumu ierosināšanas veidiem. Te

nu rodas jautājums: vai no § 65. teksta nav jātaisa slēdziens, ka viņā

minētājiem likumu ierosināšanas tiesības subjektiem ir tiesība tikai uz vienu,
šinī paragrāfā noteikti minēto, likumu ierosināšanas veidu? Bet vismaz

attiecībā uz vienu no šiem subjektiem — Valsts Prezidentu, kā redzējām,
tāds slēdziens būtu nepareizs, jo § 47. piešķir- viņam likuma ierosināšanas

tiesību bez kāda ierobežojuma. Vēl vairāk, nostādot § 65. līdzās agrāko

§ 47., varētu pielaist apmēram sekošo domu gaitu: tā kā § 65., domājams,

atkārtoti piešķir V. Prezidentam to pašu tiesību,-kura viņam jau piešķirta

ar § 47. — un tā ir likumu ierosināšanas tiesība abējos veidos; — un tā kā

§ 65. visiem viņā minētajiem subjektiem piešķir- vienādas tiesības, tad būtu

jāpieņem, ka ari § 65. ir domāta tā pati „likuma ierosināšanas tiesība",
kas minēta § 47.; tikai § 65. no likumdevēja izvēlēts neizdevīgs — pārāk
šaurs — šī jēdziena apzīmējums.

Tāda, šķiet, ir bijusi likumdevēja domu gaita, formulējot ~Saeimas

kārtības ruļļa" 74.—76. pantus, jo te viscauri tiek izšķirti likumu projekti

un likumu ierosinājumi, tā tad izšķirti likumu ierosināšanas abi veidi, pie
kam ~Saeimas kārtības ruļļa" 74. p. likumu ierosināšanas tiesību abos

veidos noteikti piešķir visiem Satversmes likuma § 65. minētājiem šīs

tiesības subjektiem. Saeimas kārtības ruļļa 74. p. skan sekoši: ~Likump-

rojektu s vai likumu ierosinājumus, līdz ar motiviem, var iesniegt Saeimai:

a) Valsts 'Prezidents, b) ministru kabinets, c) Saeimas atsevišķas komisijas,

d) ne mazāk, kā pieci deputāti, c) viena desmitā daļa vēlētāju (L. R. Satv.

65. p.)."fPieņemot likumu ierosināšanu abos veidos, S. kārt. rullis 77. p.

nosaka kā rīkoties, ja Saeimai iesniegts ne likumprojekts, bet likuma iero-

sinājums: „Ja Saeima atzīst ierosinātā likuma izdošanu par vēlamu, tad

tā uzdod projekta izgatavošanu attiecīgai ministrijai vai komisijai." Ap-

stājoties drusku pie S. kārt. r. 74. p., vispirms jāatzīmē, ka šī panta pama-

tošana ar Latv. Rep. Satversmes 65. pantu, stingri ņemot, ir nepareiza. Kā

jau redzējām, S. kārt. r. 74. p. Varētu attaisnot ar zināmu domu gājienu,
kurš atbalstās uz Satversmes likuma 47. un 65. p.p., abus kopā ņemot.
Bet atsevišķi ņemts Satversmes likuma 65. p. runā tikai par likumu ierosinā-

šanas vienu veidu — likumprojektu iesniegšanu Saeimai. Varētu teikt,

ka S. kārt. r. 74. p., salīdzinot viņu ar* L. R. Satversmes 65. p., uz kuru

viņš atsaucas, satura divus papildinājumus, kuri Satv. lik. 65. pantā nemaz
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nav minēti: 1) likumprojektiem līdzās nostāda likumu ierosinājumus, un

2) prasa, ka likumprojektiem Vai likumu ierosinājumiem, tos iesniedzot Saei-

mai, jāpievieno ari motivi. Te nu rodas jautājums: vai šie Saeimas kārt.

ruļļa 74. p. ievestie likumu ierosināšanas tiesību regulējošie papildinājumi,

kuri patiesībā ir mūsu Satversmes papildinājumi, var tikt ieskaitīti kā vis-

pār saistoši?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, vispirms formālās puses noskaidro-

šanas dēļ jāatzīmē, ka mūsu» Saeimas kārtības rullis nav likumdošanas

palātas reglaments līdz šim parastajā formālajā nozīmē, bet ir likums.

Protams, ari agrāk nāca priekšā gadījumi, ka daļa no tā satura, kas vienā

valstī bij atrodama parlamenta reglamentā, otrā valstī bij ievietota likum-

došanas aktā; bet kā viss parlameta reglaments kā tāds kļūtu par likumu,
tas ir iespējams tikai demokrātiskā republikā ar vienu likumdošanas palātu.

Kā zināms, monarchiskās valstīs likumam nepieciešama monarcha sankcija,

un valstīs, kur likumdevēja iestāde sastāv iz divām palātām, ari republikās,

likumam vajadzīga abu palātu piekrišana; tāpēc tur vienas palātas pieņem-

tais reglaments formālā ziņā krasi atšķirās no likuma; tas ir tikai iekšējais

statūts, kurš nevar pretendēt uz vispārēju nozīmi. Turpretim demokrātiskā

republikā ar vienu likumdošanas palātu, kur šīs palātas pieņemtajiem liku-

miem nekāda cita valsts orgāna piekrišana vai sankcija nav vajadzīga, tur

ari šīs palātas pieņemtais reglaments (kārtības rullis) formāli neatšķiras

no likuma. Protams, ari te formālu atšķirību nebūtu grūti radīt, piem.,
uzstādot noteikumu, ka likumu publicē Valsts Prezidents, bet parlamenta

reglamentu publicē parlamenta prezidents. Bet vairākās jaunājās repu-

blikās nekādu formālu izšķirību šinī ziņā neatrodam; vēl vairāk: dažu jauno

republiku konstitūcijās atrodam noteikumus, kuri parlamenta reglamentu

formāli pielīdzina likumam. Tā, piem., Lietavas konstitūcijas § 33., otrs

nodalījums, skan: ~Savas darbības noregulēšanai Seims pieņem statūtu,

kuram ir likuma spēks"; un Igaunijas konstitūcijas § 44. nosaka: „Riigi-

kogu pieņem savu reglamentu, kurš tiek publicēts kā likums". Mūsu konsti-

tūcijā (Satversmes likumā) līdzīga ooteikuma nav, jo L. R. Satv. § 21.

vienkārši nojsakai; ~lekšējās darbības un kārtības noteikšanai Saeima

izstrādā sev kārtības rulli"; bet mūsu konstitucionālā praktiķa ir šo jautā-

jumu noteikti izšķīrusi: Saeima ir pieņēmusi savu kārtības rulli kā likumu,

un Valsts Prezidents viņu kā likumu publicējis, tā tad no formālās puses

bez šaubām tas ir likums ar vispārēju nozīmi. — Gan ari likumdevējas

palātas reglaments var iespaidot konstitūciju *); tomēr, ja formālā palātas

reglamentā atrodam noteikumus, kurj grib normēt ārpus palātas stāvošo

un palātai nepadoto subjektu tiesību sfēru, tad tādus noteikumus varētu

ari apšaubīt no formālās puses. Tā, piem., mūs interesējošā gadījumā

1) Sal. G. Jellinek, Besondere Staatslehre, „Geschāftsordnung und Verfassungs-

wandlung", Ausgewāhlte Schriften und Reden, Bd. 11., lpp. 261 un nākošās.
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Saeimas kārtības rullis, pat ja viņš nebūtu formāls likums, bet tikai likum-

devējas palātas reglaments, bez šaubām, varētu tuvāk noregulēt un papil-
dināt tā saukto ~likumu iekšējo ierosināšanu", t. i. palātas locekļiem un

komisijām piederošo likumu ierosināšanas tiesību; tāpat nebūtu šaubu par

to, ka palāta savā reglamentā varētu sīki noregulēt ari no ārienes nākošo

(V. Prezidenta, ministru kabineta, pilsoņu) likumprojektu vai ieroisiniā-

jumu tāļāko gaitu (kas āri parasti tiek darīts visos reglamentos, noregu-

lējot likumdošanas procesu); bet no formālās puses varētu stipri apšaubīt

palātas reglamenta noteikumus, kuri mēģinātu sašaurināt vai paplašināt Valsts

Prezidenta, ministru kabineta vai pilsoņu likumu ierosināšanas tiesību, kāda

viņiem piešķirta konstitūcijā. Bet šīs šaubas mūsu gadījumā atkrīt: Saei-

mas kārtības rullis ir likums, tā tad viņam ir vispārīga nozīme, viņš var

uzstādīt saistošas tiesību normas priekš visiem tiesību subjektiem, kuri

ir padoti Latvijas likumiem, — tikai, saprotams, ar vienu noteikumu: ka

viņš saskan ar konstitūciju (Latvijas Republikas Satversmi). Un te nu mēs

no mūs interesējošā likuma panta formālās puses pārejam pie viņa satura

aplūkošanas pēc būtības.

Vai Saeimas kārtības rullis, kurš atsaucas uz L. R. Satv. 65. p., pa-

tiešām ari viscaur saskan ar Latvijas Republikas Satversmes attiecīgiem

noteikumiem? — Lai no šī viedokļa analizētu mūs interesējošo likuma pantu,
izdalīsim no L. R. Satv. 65. p. un Saeimas kārt. ruļļa 74. p. minētājiem

tiesību subjektiem vienu likumu ierosināšanas subjektu atsevišķai aplūko-

šanai — vienu desmito daļu "vēlētāju; jo šim likumu ierosināšanas subjektam

ir veltīts nevien Satversmes likumā vēl atsevišķs pants (§ 78.), bet ari no

Satversmes Sapulces pieņemts speciāls ~likums par tautas, nobalsošanu

un likumu ierosināšanu". Tālāk palūkosimies vispirms, kā abi atzīmētie

Saeimas kārt. ruļļa 74. p. ievestie likumu ierosināšanas tiesību noregulē-

jošie papildinājumi (par likumu ierosinājumiem un motiviem), attiecināti uz

ššī panta a, b, c, un d, punktos minētajiem likumu ierosināšanas 'Subjek-

tiem, saskan ar paša Satversmes likuma noteikumiem.

1) Ja Saeimas kārtības ruļļa 74. p. tur minētajiem likumu ierosināša-

nas subjektiem piešķir tiesību iesniegt Saeimai likumprojektus vai likumu

ierosinājumus, bet Satversmes likuma 65. p. (uz kuru minētais S. kārt. r.

pants atsaucas) tiem pašiem subjektiem piešķir; tikai tiesību iesniegt Saeimai

likumprojektus, tad jāatzīst, ka Saeimas kārtības rullis šo subjektu likumu

ierosināšanas tiesības paplašina. Attiecībā uz Valsts Prezidentu šinī ziņā

nekādu šaubu nevar būt, jo Satversmes likuma 47. p., kā redzējām, piešķir;

viņam neierobežotu likumu ierosināšanas tiesību. Bet ari attiecībā uz S.

kārt. r. 74. p. punktos b, c, un d, minētajiem subjektiem, salīdzinot Satver-

smes likuma 47. un 65. p. p., kā redzējām, varētu nākt pie slēdziena, ka

likumdevējs ar Satv. likuma 65. p„ nav gribējis ierobežot likuma ierosinā-

šanas tiesību tikai ar vienu no likumu ierosināšanas veidiem, kā to varētu
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domāt, pieturoties burtiski pie šinī pantā neizdevīgi izvēlētā apzīmējuma.

Katrā ziņā liekas būt pietiekoši skaidrs, ka Saeimas kārt. ruļļa 74. p., pie-

šķire t jau minētajiem likumu ierosināšanas subjektiem tiesību iesniegt ari

likumu ierosinājumus, nekādi nerunā- pretim mūsu Satversmes būtībai. Li-

kumu ierosinājumu (bet ne jau sīki izstrādātu likumprojektu) iesniegšana

Saeimai atzīstama pat par lietderīgu, ja ņemam vērā Saeimas kārt. r. 76. p.

noteikumu: ~Par visiem ienākušiem likumu projektiem un likumu ierosi-

nājumiem prezidijs ziņo, līdz ar savu slēdzienu par to tālākvirzīšauu, Saei-

mai, kura lemj vai nu par to nodošanu komisijām vai atraidīšanu. Šinī

lietā pielaižamas debates". Te redzams, ka Saeima ir pieņēmusi tā saukto

franču sistēmu (~prise en consideration"), pēc kuras tālāku virzienu dabū

tikai tie likumprojekti un likumu ierosinājumi, kūpi no likumdevējas palātas

principā atzīti par vēlamiem; pie tam, kā no pievestā 76. p. pēdējā tei-

kuma redzams, iepriekšējais lēmums par iesniegto projekta vai ierosinājuma

vēlamību vai noraidīšanu var tikt pieņemts no Saeimas pat bez debatēm.

Tāpēc, šķiet, nebūtu lietderīgi tērēt laiku un līdzekļus kāda likumprojekta

sīkai izstrādāšanai, kurš, Saeimā iesniegts, var tikt noraidīts pat bez deba-

tēm. Kā redzams, pie šis sistēmas darba ekonomijas princips prasa, lai

Saeimai vispirms tiktu iesniegti principieli ierosinājumi, kuri tiktu izstrādāti

par likumprojektiem tikai pēc tam, kad Saeima pieņēmusi lēmumu par viņu

vēlamību.■' 5 >

2) Ja pirmais, tikko aplūkotais, Saeimas kārtības ruļļa 74. pantā ieve-

stais papildinājums, burtiski ņemot, paplašina dažu subjektu likuma iero-

sināšanas tiesības, tad otrs papildinājums — par motivu pievienošanu likum-

projektam vai likuma ierosinājumam, ja ari tieši neierobežo likumu ierosi-

nāšanu, tad tomēr to apgrūtina; jo te, lai likuma ierosināšanas tiesības rea-

lizētu, jāizpilda prasība, kāda pašā Satversmes likuma burtp nav-atrodama.

Likumu ierosināšanas jēdziens juridiskā nozīmē, kā redzējām, ietver, sevī

jēdzienu par attiecīga priekšlikuma iesniegšanu likumdevējai iestādei, kurai

ar šo priekšlikumu ir jānodarbojas; bet ka šis priekšlikums varētu būt tikai

motivēts, citiem vārdiem, ka likumu ierosināšanas jēdziens pats par sevi

jau ietvertu jēdzienu par motivēta likumprojekta vai motivēta likumu iero-

sinājuma iesniegšanu likumdevējai iestādei, — tādu tēzi, man šķiet, nav

iespējams pietiekoši pamatot. Bet pati šī S. kārt. r. 74. p. ievestā prasība

ir pilnīgi loģiska; jo likuma ierosinātājam vajag apzinīgi lietot šo svarīgo

tiesību, un kas viņu lietos apzinīgi, tam ari iesniedzamā likumprojekta vai

ierosinājuma motivi būs skaidri; Un no likuma izrietoša loģiska prasība,

katrā ziņā ir jāatzīst par saskanošu ar likuma būtību. S. kārt. ruļļa 74. p..

prasība par motivu pievienošanu likumprojektam vai ierosinājumam ir liet-

derīga, jo liek svarīgas publiskas tiesības subjektam piedomāt pie šīs tie-

sības apzinīgas lietošanas; šī prasība, cik zināms, visur tiek ievērota parla-

mentu praktiķa, un, domājams, ari pie mums viņa tiks pastāvīgi izpildīta,
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kā pati par sevi saprotama. Tomēr, ņemot vērā, ka šij prasībai nav atro-

dams formāls pamatojums Satversmes likuma burtā, viņas stingra izvešana

dzīvē varētu dažreiz ari izsaukt zināmas šaubas; protams, gan ne attiecībā

uz likumu iekšējo ierosināšanu, jo uzstādīt saistošus noteikumus saviem

locekļiem un savām komisijām palāta var ari savā reglamentā, pat ja viņš
nebūtu formāls likums. Tāpat nekādas "šaubas nedz sarežģījumi nevar cel-

ties pie šīs prasības izvešanas attiecībā pret ministru kabinetu, jo pie parla-

mentāra režima ministru kabinets ir — lai gan pati svarīgākā — tomēr pēc

savas būtības tikai parlamenta komisija. Bet zināmas šaubas un praktiķa

varbūt sarežģījumi varētu rasties, ja šo prasību gribētu stingri izpildīt

attiecībā uz Valsts Prezidentu. Protams, Saeima, saskaņā ar S. kārt. ruļļa

76. p., ari V. Prezidenta likumprojektu vai ierosinājumu var atraidīt, pat

bez debatēm; bet šī atraidīšana var notikt tikai tāpēc, ka Saeima atrod šo

likumprojektu vai ierosinājumu par nevēlamu pēc būtības. Bet, šķiet, Sa-

eima nevarētu atraidīt V. Prezidenta iesniegtu likumprojektu vai likuma iero-

sinājumu tikai tāpēc, ka viņam nav pievienoti motivi; jo Satversmes likuma

47. p. nesaista Valsts Preziderita likumu ierosināšanas tiesību ne ar kādiem

hoteikumiem.
- - '/ * *

Citādu atrisinājumu ir jādabū mūs interesējošam jautājumam attiecībā

uz tautas iniciativi, t. i. vienai desmitai daļai vēlētāju piederošo likumu iero-

sināšanas tiesību. Izšķirošā nozīme šinī ziņā pieder Latvijas Republikas
Satversmes 78. pantam, kuru jau augstāk pievedām. Te nevien skaidri un

nepārprotami teikts, ka vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesība iesniegt

. . . ~pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai likumu projektu",

bet ari no tālākā teksta („Ja Saeima to nepieņem bez pārgrozījumiem pēc

satura"...) ir redzams, ka šinī' gadījumā runa var būt tikai par izstrādātu

likumprojektu (bet ne vienkāršu priekšlikumu vai ierosinājumu), kuru Sa-

eima varētu pieņemt kā likumu, negrozot viņa saturu. Ko lai Saeima darītu

ar vienas desmitās daļas vēlētāju iesniegtu likuma ierosinājumu (bet ne

likumprojektu), par to ne Satversmes likumā, ne speciālajā likumā par

tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" nav ne vārda teikts; ari šis

speciālais likums (§ 11.) pazīst tikai ~Satversmes septiņdesmit astotā pantā

paredzēto izstrādātu likumprojektu", bet nekādu likuma ierosinājumu. Sa-

eimas kārtības ruļļa 77. pants (augstāk pievests) uz <šo gadījumu nevar at-

tiekties: io likumprojekts, kurš Saeimas uzdevumā uz pilsoņu iesniegta

ierosinājumu pamata tiktu izstrādāts no Saeimas komisijas vai valdības

(resp. attiecīgās- ministrijas), nekādā ziņā nevarētu tikt ieskatīts par vienas

desmitās daļas vēlētāju iesniegtu, likumprojektu, bet gan tikai par komisijas

vai attiecīgās ministrijas projektu. No lietderības viedokļa, protams, neva-

rētu celt iebildumus pret Saeimas kārtības ruļļa 74. p. noteikumu attic-
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cināšanu ari uz vienu desmito daļu vēlētāju kā likumu ierosināšanas sub-

jektu; ari ar demokrātisma principiem saskanētu noteikums, ka no pilsoņiem

tiek pieņemti ne tikai izstrādāti likumprojekti, bet ari likumu ierosinājumi.

Bet lai to patiešām varētu izvest dzīvē, tad, šķiet, cita ceļa nav, kā

Satversmes likuma 78. p. papildināšana ar tamlīdzīgiem noteikumiem, kādus,

piem., atrodam Bernes un Ģenfes kantonu konstitūcijās (kuj-us augstāk

atzīmējām). No otras puses, šķiet, skaidrs ir ari tas, ka uz vienas desmitās

daļas vēlētāju iesniegtiem likumprojektiem nevar tikt attiecināts Saeimas

kārt. ruļļa 74. p. noteikums par motiviem, jo ne Satversmes likums, ne

speciālais ~likums par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" nedod

priekš tam nekāda pamata. Tāpat uz tautas ierosinātiem likumprojektiem

nevar tikt attiecināts Saeimas kārt. ruļļa 76. p. neskatoties uz to, ka viņš

runā par ~visiem ienākušiem likumu projektiem un likumu ierosinājumiem";

jo no Satversmes likuma 78. p. ir skaidrs, ka vienas desmitās daļas vēlētāju

iesniegtie likumprojekti Saeimai ir jāskata cauri pēc būtības. Tāpēc jā-

atzīst, ka Saeimas kārtības ruļļa 74., 76. un 77. p.p., par cik viņi varētu tikt

attiecināti uz vienas desmitās daļas vēlētāju likumu ierosināšanas tiesībām,

nav saskaņoti ar Latvijas Republikas Satversmi un tāpēc nevar tikt izvesti

dzīvē.

K. Dišlers.
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Līdzdalība un tiesību atņemšana pēc Latvijas sodu

likumu projekta

Nav krimināltiesībās otras tādas doktrinas, ap kuru būtu norisinājies

tik daudz sīvu cīņu un strīdu, kā ap mācību par līdzdalību. Neviena cita

doktrina nav tādā mērā saistījusi pie sevis teorētiķu uzmanību un nav

radījusi tik bagātu literatūru, kā līdzdalības teorija. Nav otras sarežģītākas

doktrinas, kā savos pamata jēdzienos, tāpat ari sīkumos, nekā mācība par

līdzdalību. Aplūkojot šo milzīgo literatūru pats no sevis rodas jautājums,

kamdēļ gan vajadzēja radīt tādu līdzdalības doktrīnu, vai dzīvē viņa maz

ir vajadzīga un vai tik tā nav tālu no dzīves stāvošo teorētiķu mākslīgs

izgudrojums, viņu scholastisko prātojumu auglis. īss vēsturisks pārskats

par šīs doktrinas attīstību var mums sniegt atbildi uz uzstādīto jautājumu.

Eiropas tautu veco laiku tiesībās dominēja visu līdzdalībnieku vienādas

sodāmības princips, pie kam līdzdalību veidos neizšķifoja. Tā XI. gadu-

simteņa kodekss „Krievu Taisnība" saka: ~Ja kāds nozog lopu no kūts

un ja viņš ir viens, tad viņam jāmaksā 3 grivnas un 30 zvēru ādas, ja viņu

ir vairāk, tad visi' maksā pa 3 grivnām un pa 30 zvēru ādām". (37. p.).

XVII. gadu simtenī sākās līdzdalībnieku diferenciācija, tā 1647. gada sodu

likumi šķiro vainīgos no līdzdalībniekiem, tomēr sodāmības ziņā tos pilnīgi

pielīdzina vienu otram. Sevišķi raksturīga līdzdalības formula ir Pētera I.

kara sodu likumos (1721. g.), kura skan tā: ~Ko viens caur otru padara,

uzskatāms par tādu, ko it kā viņš pats būtu padarījis., Tie, kas zādzībā

palīdzējuši vai ari par zādzību zinājuši un mo tās daļu saņēmuši, tāpat kā

zagļi bārgi sodāmi".

XIX. gadu simteņa sākumā vācu literatūra sāk staigāt jaunus ceļus.
levedot pārspīlētu kazuismu, tā mācību par līdzdalību stipri sarežģīja.

~Līdzdalībnieku tipu sasmalcināšana", raksta prof. Tagancevs, ~sasniedza

šausmīgus apmērus", *) un kā Uz piemēru viņš Siorāda uz Borstu, kurš

ar Ņūtona binoma palīdzību līdzdalībniekus dalījis 12 veidos un 42 pakāpēs!

Zem šī virziena iespaida sastādīto likumu noteikumi par līdzdalību bij ārkār-

tīgi kazuistiski,. kas fo spilgti novērojams vācu partikularos kodeksos.

Atrazdamies zem šī paša iespaida 1845. gada sodu likumi līdzdalībniekus

dalīja trīs šķirās: bez iepriekšējas norunas, pēc norunas un bandas līdz-

1) »PyccK. yrojioßH. npaßo." 1902. g. izdevums, 754.. lpp
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dalībniekos. Pirmās šķiras līdzdalībnieki dalījās savukārt divās, otrās —

četrās un trešās — trīs kategorijās. 1870. gada Vācijas sodu likumi atkra-

tījās no savu priekšgājēju kazuisma un tāpat kā 1903. g. sodu likumi ap-

mierinājās ar trim līdzdalībnieku veidiem: nozieguma tiešiem pastrādāta-

jiem, uzkūdītājiem un pabalstītājiem. Otra, franču sistēma, aprobežojās ar

divām grupām: ~coauteurs", līdzvainīgie un „complices", dalībnieki, bet

uzkūdītājus daži šīs sistēmas kodeksi pieskaita pie līdzvainīgiem (Holandes,

Beļģijas un Itālijas), citi, turpretim, pie dalībniekiem (Francija). Litereturā

stipra, nevienprātība valda par uzkūdīšanu. Daži kriminālisti uzkūdītājus

pieskaita pie indirektiem līdzvainīgiem (prof. Lissts), citi — pie intelek-

tuāliem pabalstītājiem (Lūdens, Šūtce), bet pēc prof. Bindinģa mācības

uzkūdījums var būt divējāds un viņš to. pieskaita pie pirmās vai pie otrās

no minētām grupām atkarībā no tā, kā kufā konkrētā gadījumā uzkūdījums
ir izpaudies. Vēl vairāk strīdīgs ir jautājums par trešo nozieguma pastrā-

dātā]v atšķirību no pabalstītājiem. Simts gadus turpinājās strīdus ap šo

jautājumu, tam veltītas ir vairāk simtu grāmatu, viena pakaļ otrai radās

piecas teorijas, kamēr galu galā bij jānāk pie atzinuma, ka šo atšķirību
teorētiski konstruēt nemaz nav iespējams. Bet ar to vēl nepietiek. Nav

vienprātības ari par līdzdalības iekšējās dabas galveno pazīmi. Daži kri-

minālisti par līdzdalības nepieciešamo sastāvdaļu atzīst norunu starp tām

personām, kuras kopīgi darbojas, citi apmierinājās ar to, ja katrs no līdz-

dalībniekiem zin, ka viņa nodarījums pievienojas otra līdzdalībnieka no-

darījumam, un citi aprobežojas ar to, ja viens no lidzdalībniekiem zin, ka

viņš pabalsta otra noziedzīgo darbību. Pirmie, atzīdami par līdzdalībnie-

kiem tos, starp kuriem ir noruna, nāk pie atzinuma, ka visi līdzdalībnieki

ir vienlīdzīgi vainīgi un atbildīgi pilnā apmērā par visu nodarījumu, lai ari

cik niecīgā veidā katrs no viņiem atsevišķi nebūtu pabalstījis noziedzīgā

rezultāta iestāšanos. Tāpat pamatojoties uz norunas, kā līdzdalībai

būtības, šis virziens līdzdalību uzskata par iespējamu tikai tiešos nozie-

gumos un noliedz tās iespējamību noziegumos, kas izdarīti aiz neuzma-

nības, jo pēdējo daba (trūkst nodoma, noziedzīgais rezultāts neparedzēts)

izslēdz iespējamību dalīties vainā ar otru personu. Otrā un trešā virziena

piekritēji ari atzīst, ka katram līdzdalībniekam jāatbild par visām nozieguma

sekām ņemot turklāt vērā katra vainu un viņa nodarījuma Objektivo nozīmi;

līdzdalību noziegumos, kas pastrādāti aiz neuzminības, šie virzieni atzīst

par pilnīgi iespējamu.

Beidzot, pagājušā gadusimteņa 80-tos gados parādījās jauna teorija,

kura līdzdalības jēdzienu pilnīgi noliedz un katru līdzdalībnieku uzskata

kā patstāvīgu noziedznieku. Es neuzkavēšos pie citiem mazāk svarīgiem

jautājumiem, kuri, kā zinātnē, tāpat ari praksē ir nerimstošu strīdu objekts,

tā, p. p. par to, kāda nozīme ir viena līdzdalībnieka personīgām attiecībām

pret nozieguma objektu uz citu atbildību; par mēģinājuma iespaidu uz
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pabalsti]urnu un pierunājumu; par viena līdzdalībnieka atteikšanās nozīmi

attiecībā uz pārējo sodāmību; un daudz citu. Ja mācība par līdzdalību

ir tik sarežģīta, ja šī jēdziena pazīmes ir tik nenoteiktas, kamdēļ gan likumos

tad ieved šo nenoteikto jēdzienu, kufš rada tik ārkārtīgi daudz strīdu?

Kāda tam ir praktiska nozīme? Prof. Tagancevs raksta, ka: „noliedzot

visu līdzdalībnieku kopējās vainas un atbildības ideju, mēs atrodamies juri-

diskā bezizejas sstāvokll pie vainīguma jautājuma izšķiršanas tādā nozie-

gumā, kuru pastrādājis pūlis, un šie noziegumi mūsu dienās notiek diezgan

bieži" (741. lapp.). Pilnīgi pareizi aizrāda Thiberge, ka atzīstot katru līdz-

dalībnieku par patstāvīgi vainīgu ~mēs līdz ar to būtu spiesti ieraudzīt

slepkavības sastāvu tādā nodarījumā, kurš pats par sevi ņemot nav ne ļauns

ne noziedzīgs, kā p. p. revolvera iegādāšanās un tā nodošana slepkavām

lai viņš ar to pastrādā slepkavību" (Tagancevs, 740. lapp.). Kaut gan

pievestais piemērs nav sevišķi izdevies, jo revolvera pirkšana un nodošana,

apzinoties ka tas nolemts slepkavības pastrādāšanai, ir ne tikai ļauns,' bet

pats par sevi ari noziedzīgs darbs, jo tas ir slepkavības sagatavojums (Sod.

lik. 457. p.), tomēr Thiberge izteiktās domas ir pareizas, ka nozieguma sa-

gatavojumā ietilpstošie nodarījumi paši par sevi vēl nav noziegums. Tāpēc

ari likumā vajadzīgs aizrādījums, ka atbildīgi par pastrādāto noziegumu ir

netikai tieši nozieguma pastrādātāji, bet ari intelektuāli vainīgie — uz-

kūdītāji, kā ari tie, kuri apzināti palīdzējuši noziegumu pastrādāt. Stingri

teorētiski ņemot tādam stāvoklim vajadzētu būt pašam par sevi saprotamam,

jo katrs fizisks un tāpat ari psichisks akts, kurš iziet uz zināma rezultatļa

sasniegšanu, ir viens no daudziem šī rezultāta cēloņiem, un tāpēc ari līdz-

dalībniekam subjektīvi vainīgam nozieguma tiešā pabalstījumā jānes ari

atbildība par visu šo noziegumu. Bet tā kā sodu likumu sevišķās daļas

panti runā tikai par tiešiem nozieguma pastrādātajiem, tāpēc ari lai likums

nebūtu nepilnīgs un lai novērstu katras šaubas, nepieciešami vajadzīga

sevišķi noteikumi par līdzdalību, (kas pastrādātā noziegumā par atbildīgiem

noteic visas tās personas, kas vai nu tieši palīdzējušas nozieguma pa-

strādātajam, vai ari to uz nozieguma pastrādāšanu uzkūdījušas. Tādu

noteikumu varētu izteikt apmēram sekošā īsā vispārējā formulā; „ja nozie-

gumu pastrādājušas vairākas personas, tad kā fiziski, tāpat ari intelektuāļi

vainīgie, kā ari tie, kuri viņiem materiāli vai morāliski palīdzējusi, sodāmi

ar tādu sodu, kāds likumā par šo noziegumu paredzēts. Tam, kura palī-

dzība noziegumā bijusi mazvērtīga, sods mīkstināms Sodu likumu 53. p.

kārtībā". Man iebildīs, ka nav pareizi uzķūditāju pieskaitīt pie intelektuāli

vainīgiem. Bet es jau aizrādīju, ka šim uzskatam piekrīt tik slaveni krimi-

ni listi, kā Lists un Bindings. Ari pēc būtības šis uzskats ir pilnīgi pareizs.

Ar cita rokām uzkūdītājs padara nodomāto noziegumu. Ja ari izņēmuma

veidā izrādītos, ka nodoms noziegumu pastrādāt nobriedis pilnīgi patstāvīgi

citā personā un viņa jau ir galīgi izšķīrusies par nozieguma realizēšanu,
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bet uzkūdītājs šo viņas apņēmību ir tikai stiprinājis, p. p. izmācījis veikli

noslēpt nozieguma pēdas, tad ari tādam pierunājumam ir intelektuāla pabal-

stījuma raksturs. Tā tad ne pirmā, ne otrā gadījumā nav nekādas vajadzī-

bas izdalīt uzkūdītājus sevišķā grupā. Uzkūdītāju izdalīšanai sevišķā grupā

bij nozīme tikai pie agrākās sodu noteikšanas sistēmas, kad tiesas ieskatam

pie soda mēra noteikšanas bij ļoti šauras robežas, kad sodus dozēja ar

pakāpēm un pat pakāpju daļām. Tā, pēc kriminālo un lobojošo sodu likumu

noteikumiem galveniem vainīgiem bij jāuzliek augstākais soda mērs, kāds

vispār par to noziegumu likumā bij paredzēts, bet līdzdalībniekus sodīja

par vienu vai divām pakāpēm mīkstāki (117. p.). Ari uzkūdītājiem drau-

dēja augstākais soda mērs, kāds likumā noteikts par to noziegumu, uz kuru

viņi bij uzkūdījuši (120. p.). Turpretim Sodu likumi (1903. g.) pa pusga-

diem un pa mēnešiem sodus Vairs nedozē, bet piešķir šinī ziņā tiesai ļoti

plašas pilnvaras. Agrāk tiesai pēc normālā soda noteikšanas likumā norā-

dītās pakāpes robežās nozieguma pastrādātajam un uzkūdītājam bij obligāto-
riski jāpiemēro šinī pakāpē paredzētais lielākais soda mērs. Turpretim

tagad uzkūdītājs sodāms tāpat kā nozieguma pastrādātājs, bet pēc lietas

apstākļiem viņu var ari sodīt mīkstāki nekā pēdējo. Tā par laupīšanu li-

kumā noteikts ieslodzījums pārmācības namā uz laiku ne mazāku par 3

gadiem; uzkūdītāju uz šo noziegumu var sodīt ar 3 gadiem, bet pašu laupī-

tāju ar 6 gadiem pārmācības namā.

Attiecībā uz līdzdalībnieku sodāmību projekts pieturas pie Vācijas
sodu likumu sistēmas, pabalstītājus nedala nekādās grupās un nosaka, ka

sods viņiem mīkstināms Sodu likumu 53. p. kārtībā, kurpretim līdzšinējie
sodu likumi soda mīkstinājumu paredz tikai tādiem pabalstītājiem, kuru

palīdzība bijusi mazvērtīga. Kura sistēma ir pareizāka? Mēs jau redzē-

jām, ka teorētiski nemaz nav iespējams novilkt noteiktu robežu starp nozie-

guma pastrādatāju un pabalstītāju ne pēc subjektīvā ne ari pēc objektīvā

mēroga. Bez visa tā, kā to pilnīgi pareizi aizrāda prof. Tagancevs:

gurna realizēšanā un palīdzības sniegšanā līdzstrādājušo personu dažādība

nebūt nav attiecīga viņu darbības nbziedzīguma un bīstamības pakāpei:

ļoti bieži tādas personas (nodarījums, kura ir līdzdarbojusies nozieguma

realizēšanā, ir daudzkārt mazvērtīgāks, nekā otras personas nodarījums,

kura ir tikai piegādājusi nepieciešamos nozieguma pastrādāšanas līdzekļus;

fnevar taču cilvēku, kurš pie viltotu naudas zīmju izgatavošanas griezis

/ mašīnas "kloķi, atzīt par visādā ziņā noziedzīgāku, nekā to, kurš iegriezis

/ akmenī naudas zīmējumu". (Kurss, 789. lapp.). Tāpēc ari par pareizāku

! jāatzīst līdzšinējo sodu likumu sistēma. Šo sistēmu par pilnīgi pareizu

atzīst ari tāds slavens kriminālists, kā prof. Lists. „Sevišķu atzinību",

raksta viņš savās piezīmēs pie 1903. g. Sodu likumu projekta, „pelna soda

mēru regulējošie noteikumi līdzdalībniekiem: tā saucamo galveno pabalstī-

tāju pielīdzināšana sodāmības ziņā nozieguma pastrādātajiem un uzkūdī-
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tājiem pilnīgi piemērota viņu subjektivai un objekti vai līdzdalības daļai

kopējā noziegumā. Vācu Sodu likumu formālisms laimīgā kārtā ir atmests;

lai līdz ar šo formālismu izzūd vai vismaz pamazinājās tās praktiskās grū-

tības, kuras rodas pie līdzdalības apspriešanas". (Taganceva kurss, 889.

lapp.). Uz tā paša viedokļa stāv ari Norvēģijas sodu likumi, kuri sodu

mīkstina tikai tiem līdzdalībniekiem, kas „noziedzlgo seku iestāšanos pa-

balstījuši tikai tāpēc, ka atradušies atkarībā no citiem līdzdalībniekiem',

kā ari tiem, kuru līdzdalībai bijušas mazvērtīgas sekas". Šinī ziņā vēl tāļāk

ir gājis Šveices sodu likumu projekts, tas ieved fakultativu soda mīkstinā-

šanu pabalstītājiem (projekta 23^.p.).

Par daudz kazuistiska ir ari no pastāvošiem sodu likumiem pārņemtā

pabalstījuma formula. Par pabalstītājiem tā atzīst tos, „kas tieši piegādā-

juši līdzekļus, vai novērsuši kavēkļus un palīdzējuši noziedzīgo nodarījumu
izdarīt ar padomu norādījumu vai apsolījumu nekavēt tā izdarīšanu vai to

apslēpt". Vācijas un Ungārijas sodu likumos ir īsa un skaidra, kaut ari

ne visai pilnīga, pabalstījuma formula, kura par pabalstījumu nosauc tīšu

palīdzības sniegšanu vainīgam ar padomu vai ar darbiem. Tomēr ~padoms"

nebūt vēl neaptver visus intelektuālā pabalstījuma veidus. Tā, solījums
nekavēt nozieguma izdarīšanu vai apslēpt tā pēdas nekādā ziņā nav uzska-

tāms par padomu. Tāpēc ari šī izteiciena vietā jāliek cits plašāks, un par

pabalstījumu jānosauc materiāla vai morāliska pabalsta sniegšana nozie-

guma izdarīšanai, vai ari jāpieņem vēl vienkāršākā Šveices sodu likumu

projekta formula, kurā par pabalstījumu nosauc tīšu palīdzības sniegšanu

noziegumam.

Konstruējot līdzdalību kā īpatnēja veida noziedznieku sagadīšanos,
kad katrs no līdzdalībniekiem pilnā apmērā atbild par visām noziedzīgām

šikām, nekādā ziņā nevar nākt pie atzinuma, ka atbildīgi ir ari tādu atseviķo

noziegumu līdzdalībnieki, kuru noziegumu noteic sevišķās subjekta attie-

cības pret nozieguma objektu, (p. p. dienesta noziegumi), kāpēc ari šādās

attiecībās ar nozieguma objektu nesastāvošo citu personu piedalīšanās tā-

dos noziegumos nekādā ziņā nevar būt līdzdalība juridiskā nozīmē, jo tāda

nozieguma objektu pret šo personu apdraudējumiem likums neapsargā. *)
Lai tādas piedalīšanās atsevišķus gadījumus tomēr varētu sodīt, tad tos

vajadzētu ievest sevišķā daļā kā speciālus noziegumus. Tāpēc man liekas,'

ka vispraktiskākā ir Šveices sodu likumu sistēma, tur līdzdalības formu-

lējuma nemaz nav, bet uzkūdījums un pabalstījums sodāmi kā pilnlgi patstā-

vīgi noziegumi. Uzkūdījurhu šis projekts formulē sekosi: „kas piedabūjis

otru, ka tas pastrādā kādu noziegumu, sodāms tāpat kā nozieguma izda-

rītājs". Apzinoties, cik bīstams ir uzkūdījums uz smagiem noziegumiem,

l) Mans raksts: „Privatpersonu līdzdalība dienesta noziegumos pēc'sodu likumu

projekta". Tiesl. min. vēstn. 1923. g. X» 9/10.
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projekts atzīst par sodāmu ari uzkūdījuma mēģinājumu, kuram reālu seku

nemaz nav bijis. 22. panta 2. d. nosaka: „kas mēģinājis piedabūt kādu

pastrādāt noziegumu, kuru soda ar pārmāc, namu, tas sodāms kā par šī nozie-

guma mēģinājumu." Par pabalstījumu projekts saka tā: „kas tieši nozie-

gumam palīdz, to var sodīt mīkstāki".

Vai ir pareizi sodīt par tādu uzkūdījumu, kuram nav reālu seku,, tas

ir cits jautājums. Tomēr nav jāaizmirst, ka ari pastāvošie sodu likumi

publisku uzkūdījumu uz smagāko un bīstamāko noziegumu pastrādāšanu

paredz kā patstāvīgu noziegumu (129. p.), tā tad starpība starp šiem abiem

kodeksiem ir tikai tā, ka pēc Šveices projekta sodāms katrs bez reālām

sekām palikušais uzkūdījums uz smagu noziegumu, bet pēc Sodu likumiem—

tikai publisks uzkūdījums uz tādu noziegumu. Ja uzkūdījumu un pabalstī-

jumu konstruē kā patstāvīgus noziegumus, tad to sodāmībai teorētiski jābūt

pilnīgi neatkarīgai no nozieguma izdarītāja darbības, t. i. uzkūdītājs un

pabalstītājs jāsoda ari tanī gadījumā, ja noziegums nemaz «nav izdarīts.

Tad ari būtu pavisam viegli ievest nepieciešamo papildinājumu un aizrādīt,
I ka uzkūdītāji un pabalstītāji tikai tādā gadījumā sodāmi, kad noziegums,

uz kuru viņi ir kūdījuši vai kuram viņi ir palīdzējuši, ir noticis vai vismaz»

novests līdz sodāmam mēģinājumam vai sagatavojumam; ari viņi pēdējā

gadījumā sodāmi tikai par mēģinājumu vai par sagatavojumu. Kā jau mēs

redzējām, teorētiski gan tāda konstrukcija nav pareiza, jo katrai no tām

personām, kuras kopējiem spēkiem izdarījušas kādu noziegumu, jānes at-

bildība par šo noziegumu pilnā apmērā, bet ne vis tikai par to atsevišķo

darbību, kura radīja noziedzīgās sekas. Tomēr tāda novirzīšanās no teo-

rijas ir bez praktiskas nozīmes ja uzkūdītāju un pabalstītāju sods pielī-
dzināts nozieguma izdarītāja sodam. Labums no šādas uzkūdījuma un pa-

balstījuma konstrukcijas ir tāds, ka speciālie noteikumi par sevišķo nozie-

gumu līdzdalībnieku sodamīb* tad nemaz vairs nav vajadzīgi, kas kodeksa

sevišķo daļu padara daudzvienkāršāku un skaidrāku. Ka sevišķo noziegumu

līdzdalībnieki jāsoda — tā ir neatlaidīga dzīves prasība, tā ir tautas tiesiskās

apziņas balss. Saleils teica: ~tagad notiek vispārēja kustība ar nolūku

atsvabināt tiesības no abstraktām formulām, kurās, kā vismaz daudzi to

saprot, tiesības- šķiļ- no dzīves". Šveices sodu likumu projekts ar saviem

noteikumiem par līdzdalību šai kustībai nāk plašā mērā pretim, un šī priekš-

zīme, kā man liekas, pelna to, lai viņu ievēro.

Kad noziedznieku sodīja tikai tādēļ, lai viņam atriebtu par pastrādāto

ļaunumu, tad noziedzības apkarošanas vienīgais mērķis bij — izstrādāt da-

žāda smaguma soda līdzekļus lai varētu katru reizi atriebību saskaņot ar

nozieguma ļaunām sekām. Tad tiesību atņemšana noziedzniekam bij vienīgi

attiecīgā 'soda mēra palielinājums. Tiesību atņemšanas institūta vēsturi-
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skā attīstība šo uzskatu pilnīgi apstiprina. Lai atceramies tikai veco un

vidus laiku beztiesību būtnes, 'kuras likums vairs neapsargāja; no cilvēku

sabiedrības izslēgtas tās klejoja pa mežiem un laukiem. Katram bij brīv

to nosist kā zvēru vai putnu (tāpēc ari šo institūtu sauca par Vogelfreiheit).
Tā bij vārda pilnā nozīmē visas tiesības zaudējusi būtne, viņai nebij pat
tiesību uz savu dzīvību. Tikai 48-tais gadusimtenis 'šos bārgos likuma

noteikumus sāk mīkstināt. Tagad visas tiesības zaudējušam, jeb pēc Pē-

tera I. kara likumu terminoloģijas — mcji h\iobahhomv
, ir vismaz tiesības

uz dzīvību, tomēr visas pārējās tiesības tas zaudē. Katram bij brīv tādu

ievainot vai aplaupīt. Sūdzības no tādiem tiesas nepieņēma. Uzturēt sa-

karus ar citiem cilvēkiem ari viņiem bij aizliegts. XVIII. gadusimteņa

beigās mejibMOßame pārvēršas par visu kārtas tiesību atņemšanu. 1845. g.

sodu likumi pazina trīs tiesību atņemšanas veidus: visu Kārtas tiesību at-

ņemšana, kura bij savienota ar nāves sodu, spaidu darbiem un izsūtīšanu

uz nometināšanu; visu sevišķo tiesību un priekšrocību atņemšana, kura bij
savienota ar ieslodzījumu arestantu pārmācības nodaļā un cietumā uz ilgāku

laiku, un dažu sevišķo tiesību atņemšana, kura bij savienota ar ieslodzījumu

cietoksnī un cietumā uz ilgāku laiku un ar dažiem sevišķiem noziegumiem

(p. p. dienestpersonas par noziegumiem atstādināja no amata). 1903. gada

Sodu likumi pieturas pie tās pašas tiesību atņemšanas sistēmas, pārgrozīti

ir tikai nosaukumi, — kārtas tiesību atņemšanas vietā tie ieved zināmu

tiesību grupu atņemšanu, pie kam atņemamo tiesību apjoms atkarīgs no

soda smaguma. Bet par tādiem noziegumiem, kurus nav izsaukuši apkau-

nojoši motivi, Sodu likumi noteic ieslodzījumu cietoksnī bez jebkādu tiesību

atņemšanas. Šī soda piemērošanas sfēra ir diezgan plaša, tajā ietilpst visi

puslīdz svarīgie noziegumi (līdz smagiem noziegumiem), tāpēc ari tā ilgums

paredzēts no 2 nedēļām līdz 6 gadiem. Paredzot tādu soda veidu Sodu

likumi ieveduši uz atriebības principa dibinātā sodu sistēmā ļoti svarīgu

korektivu, un šīs sistēmas neizbēgamo pavadoni — tiesību atņemšanas

obligatoriskumu pie viena vai otra likumā noteiktā soda. Pavisam citādi

nostādītu tiesību atņemšanas institūtu atrodam tajos kodeksos, kuri pie-

turas pie tagadējā uzskata par sodu, kā lietderīgu noziedzības apkarošanas

līdzekli, kura mērķis ir noziedznieka labošana. Šie kodeksi tiesību atņem-

šanu neuzskata par obligatorisku, bet atstāj tiesai tiesību jautājumu par

tiesību atņemšanu izšķirt katrā atsevišķā gadījumā. Holandes sodu likumi

nesaista tiesību atņemšanu ar sodu, bet ar noziegumu un noteic tos no-

ziegumus, kur tiesa sodam var pievienot tiesību atņemšanu. Šveices sodu

likumu projekts pieved obligatorisku tiesību atņemšanu tikai pie ieslodzī-

juma pārmāc, namā (uz iaiku no 2 līdz 10 gadiem) un fakultatīvu — pie ieslo-

dzījuma cietumā (no 1 līdz 5 gadiem). Man liekas, ka šī sistēma ir parei-

zāka. Katorgu noteic tikai par smagiem noziegumiem un kā papildinājums

obligatoriska tiesību atņemšana šeit ir pilnīgi vietā. Tomēr šis papildi-
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nājums ir vajadzīgs nevis tādēļ, lai palielinātu kriminālo represiju, bet vie-

nīgi lietderības labā. Atstājot visas pilsoņu tiesības smagu noziegumu

pastrādājušai personai, mēs dodam viņai iespējamību pēc iziešanas no cie-

tuma pastrādāt jaunu smagu noziegumu pret sabiedrības interesēm. Tā

tad lietderības princips prasa, lai tiesības noziedzniekam aprobežo vienīgi

sabiedriskās drošības labā, kad noziegums liecina par noziedznieka mo-

rālisko samaitātību un par viņa bīstamību
.

sabiedrības interesēm, tā kā

tam vairs nevar uzticēties. Dažreiz, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma

raksturu un motivus, ari ar ieslodzījumu pārmācības namā un pat cietumā

sodāmi noziegumi aiz augšā minētiem iemesliem prasa, lai vainīgam pie

soda pievieno ari tiesību atņemšanu. Tomēr katrs ar pārmācības namu

sodāms noziegums pēc soda pasludināšanas ar tādām sekām nebūt neprasa.

Kā piemēru ņemsim kaut tik svarīgu noziegumu, kā slepkavību greizsirdības

uzliesmojumā vai ari piepēžās dusmās no smaga apvainojuma. Vai var ap-

galvot, ka tāds noziedznieks ir sabiedrībai bīstams un ka sodu viņam vajaga

pasludināt ar tiesību atņemšanu? • Nozieguma motivi neliecina, ka no-

ziedznieks būtu morāliski samaitāts, tie liecina tikai to, ka viņš ir ātrs un

ļoti jūtīgs. Kāds gart ir pamats par tādu noziegumu, kurš viņam varbūt

ir ļoti smagi pārdzīvojama nelaime, palielināt sodu ar tiesību atņemšanu,

kurai vienmēr ir apkaunojošs raksturs. Gluži tas pats sakāms ari par ci-

tiem, kaut ari ļoti svarīgiem, akūtās noziedzības gadījumiem. Vai tā nav

izskaidrojami tik biezie zvērināto piesēdētāju attaisnojošie verdikti slep-
kavības lietās, ja šis noziegums pastrādāts aiz greizsirdības. Tautas tie-

siskā apziņā šinīs attaisnojošos verdiķtos 'izteic teorētiski pilnīgi pareizas

domas, ka sabiedrībai nav bīstāmi tādi dzīvības apdraudējumi, kurus rada

ārkārtēji, ievērības pelnoši motivi, kas par noziedznieka morālisko samai-

tātību nebūt vēl neliecina. Šinī ziņā pilnīgi konzekvents ir čechu sodu

likumu projekts. Tas šķiro noziegumu no pārkāpuma ne vis pēc objektivā

mēroga, ne vis pēc tiesisko vērtību apdraudējuma veida un pakāpes, bet

gan pēc subjektivā momenta, pēc noziedzīgā nodarījuma motivu rakstura.

Ja noziedzīgo nodarījumu ir izsaukusi mantkārība, rupjība, slinkums, bez-

kaunība, ļaunprātība vai citi zemiski motivi, tad tas ir noziegums un to soda

ar godu laupošu, apkaunojošu ieslodzījumu un bez tam vēl atņem tiesības.

Ja, turpretim, noziedzīgo nodarījumu ir izsaukuši motivi, ievērības pelnoši

tad tas ir pārkāpums un to soda ar ieslodzījumu, bet tiesības neatņem. Vai

gadusimteņus dominējošos tiesiskos ieskatus var tik pēkšņi lauzt, tas ir

liels jautājums, bet to gan ari nevar noliegt, ka tādas šķirošanas pamatā

nebūtu savas iekšējas patiesības un taisnības. Ja noziegums nav pastrā-

dāts aiz zemiskiem motiviem, tad tas nekad nevar būt tik bīstams sabie-

drībai, kā aiz ļaunprātības vai mantkārības pastrādāts noziegums, kas

liecina par noziedznieka morālisko samaitātību. Un tāpēc ari es katego-

riski nostājos uz tā viedokļa, ka pie pārmācības nama un cietuma sodu pie-
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spriešanas tiesību atņemšanai vajaga būt fakultatīvai. Pret šo sistēmu

ortodoksie atriebjošā soda aizstāvji iebilst, ka tad vienam un tam pašam
soda veidam var būt dažādas penitaras sekas, un to viņi uzskata par ne-

taisnību. Turpretim, man liekas, ka tā gan būtu netaisnība, ja ar vienu

soda šablonu visus noziedzniekus' abstrakti padarītu par vienlīdzīgiem.
Konsekventi izvests sodu individualizācijas princips prasa, lai būtu plaša
brīvība netikai sodu ilguma izvēle, bet lai ari sodu palielinošās sekas būtu

fakultativas. Šo prasību var pamatot ari uz atriebjošā soda teorijas, ja
tik vien par taisnīgu mēs atzīstam nevifc tādu sodu, ķurš ir samērīgs no-

zieguma smagumam, ko praksē nekad nesasniedz, bet gan tādu, kurš iekšēji
ir piemērots noziedznieka dabas subjektīvām īpatnībām. Kāpēc gan at-

riebjošā soda aizstāvji pret fakultativu tiesību atņemšanu ceļ šādu iebil-

dumu? Tik pat labi viņi varētu celt Šos iebildumus ari pret soda nosacītu';

atlaišanu, pirmstermiņa atsvabināšanu, vārdu sakot, ,pret visiem tiem sodu

likumu noteikumiem, kuri iziet uz soda individuajizēšanu, t. i. lai sods būtu

iekšēji taisnis. Vēl mazāk pārliecinošas ir Latvijas sodu likurrili pārstrādā-

šanas komisijas bažas, ka noziedzīgais elements varētu demoralizēt armiju.

Atsaukšanās šinī ziņā uz krievu praksi ir pilnīgs pārpratums. Komisija nav

ievērojusi vienu ļoti svarīgu apstākli, kas viņas argumentāciju pilnīgi ap-

gāž. Krievijā, kur bij daudz dažādu kārtu, sodu likumu 27. pantam (kurš

korespondē kriminālo un labojošo sodu likumu 30. p. un miertiesnešu sodu

likumu 181. p.), bij pavisam cita ļoti šaura nozīme. Par šinī pantā norā-

dītiem noziegumiem tiesību atņemšana draudēja pēc skaita ļoti niecīgai

privileģēto iedzīvotāju daļai, muižniekiem, igoda pilsoņiem un garīdznie-

kiem, turpretim, uz vislielāko iedzīvotāju daļu, uz zemniekiem un uz pil-

soņiem, tā neattiecās. Tāpēc ari tur nevarēja būt "ne runas par tiesību at-

ņemšanu zemniekam vai, pilsonim par zādzību, piesavināšanos vai krāp-

šanu 300 rubļus nepārsniedzošā vērtība; pilsoņi un zemnieki galvenā kārtā

sastādīja armijas masu, un kaut ari līdz iesaukšanai kara dienestā vai ari

pa dienesta laiku viņi par tamlīdzīgiem noziegumiem būtu tiesāti, tomēr

nekādu tiesību viņiem neatņēma un armijā viņiem bij jādien. Pavisam cits

stāvoklis ir demokrātiskā republikā, kur kārtu nav, un likuma priekšā visi

pilsoņi ir vienlīdzīgi. Šeit attieksme starp sodu likumu 27. p. piemērošanas

apjomu ir gluži pretēja iepriekš aprādītai un tiesību atņemšanai par sīku

zādzību vai piesavināšanos jāattiecas bez izņēmuma uz visiem pilsoņiem.

Bet tā kā atņemamo tiesību sfērā ietilpst ari tiesības dienēt armijā un flotē,

tad rastos šādas ļoti nopietnas sekas: 1) neviens pilsonis, kurš pēc piln-

gadības sasniegšanas pastrādājis vienu no minētiem noziegumiem, nav

iesaucams kara dienestā kamēr viņš nav reabilitējies. Šāds stāvoklis se-

višķi bīstams būtu mobilizācijas gadījumā, kad pats likums morāliski ne-

nosvērtiem elementiem piešķirtu ļoti viļinošu un tikpat vieglu līdzekli, ar

kura palīdzību tie varētu izvairīties no dienesta aktivā armijā, jo pilnīgi
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pietiktu, ja izdarītu sīkas zādzības simulāciju. 2) katrs kareivis, kurš ak-

tivā kara dienesta laikā pastrādājis vienu no minētiem noziegumiem, no

dienesta jāizslēdz, un pāripalikusi obligatoriskā dienesta daļa tam būtu jā-

nodien pēc tiesību atjaunošanas, t. i. pēc 2i/2—5 gadiem, kas ļoti apgrū-

tinātu kareivju apmācību. 3) katrs kareivis, kurš kara laikā pastrādājis vienu

no tiem pašiem samērā nesvarīgiem un pat niecīgiem noziegumiem, jāiz-

slēdz no armijas, kas savukārt uz armijas Sastāva daudzumu varētu atstāt

ļoti ļaunu iespaidu. Kriminālās politikas pienākums ir noziedzīgās tiek-

smes apspiest nozieguma ieguvumiem pretim nostādot soda ciešanas. Bet

pie obligatoriskās tiesību atņemšanas sistēmas šis līdzsvars ir stipri trau-

cēts. Nozieguma ieguvums (izvairīšanās no kara dienesta lai glābtu dzī-

vību) nav samērīgs ari ar dažus mēnešus ilgu cietuma sodu, pie kam uz

21/2 gadiem atņem ari tiesības. Un tāpēc pārejot uz jaunām sabiedriskās

iekārtas formām un atmetot kārtas jāpārveido ari tiesību atņemšanas si-

stēma. Vai to zemju kriminālkodeksi, kur kārtas vairs nepastāv, nav labā-

kais pierādījums tam, ka fak_idtativa tiesību atņemšana ir pareiza. Dažos

no tiem šī fakultativitate ir ļoti plaša, kā p. p. Holandes sodu likumos, citos,

turpretim, diezgan šaurā, kā Vācijas sodu likumu projektā. Latvijas sodu

likumu projekts šinī ziņā ir viskonservatīvākais. Dzīves un teorijas dego-

šās prasības ļoti maz ko panākušas pie pārakmeņojušās, inertās vecās si-

stēmas. Projekts tikai izņēmuma veidā pieļauj pie cietuma soda piesprie-

šanas fakultativi atņemt tiesības. Šeit nav jāaizmirst viens ļoti svarīgs ap-

stāklis, ka ieslodzījums cietoksnī izslēgts no sodu sistēmas, tā kā diezgan
daudz noziegumus, kurus tagad soda ar ieslodzījumu cietoksnī

bez tiesību atņemšanas, pēc projekta sodīs ar pārmācības namu

(ilgtermiņa cietums) obligatoriski atņemot pie tam tiesības, jo cie-

tokšņa soda ilgums noteikts no 2 nedēļām līdz 6 gadiem, bet cietuma

soda ilgums pēc projekta ir 1 gads un 6 mēneši, tā tad ilgāka laika cietokšņa
vietā būs jāliek ilgtermiņa cietums. Tādā kārtā, kas attiecas uz minētās no-

ziegumu kategorijas kriminālās represijas bardzību, tad šinī ziņā Latvijas

projekts ir bārgāks pat par pastāvošiem sodu likumiem. Kā jau augšā bij

aizrādīts, ar cietoksni soda tādus noziegumus, kuri nav pastrādāti aiz ze-

miskiem motiviem, tāpēc šī bārdzība ir jo vairāk nevietā un pievienot sodam

šādos gadījumos ari apkaunojošo piedēkli ir pavisam nelietderīgi. Kā liekas,
mūsu projekta autoriem vispievilcīgākais no ārzemju kodeksiem ir Vācijas
sodu likumu projekts. Kaut gan starp jaunākiem projektiem juridiskā lite-

ratūrā apsveica Šveices sodu likumu projektu kā lielu, ievērojamu parādību

tiesību vēsturē un kā priekšzīmīgu likumdošanas technikas un stila darbu.

Man liekas, ka pievests ir pietiekoši daudz argumentu. tam, ka mūsu

projektā tiesību atņemšanas sistēma jāgroza, un tā jāpadara elastīga un

veikla, — to dzīve neatlaidīgi prasa. Taisnība, projektā novērojams ari

stiprs progress, tas salīdzinot ar pastāvošiem sodu likumiem stipri sašau-
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rinājis atņemamo tiesību apjomu, — mantas un ģimenes tiesības no tā iz-

slēgtas. Nav vairs ari starpības atņemamo tiesību apjomā atkarībā no soda

veida. Tagad katorgai, ilgtermiņa un īstermiņa cietumam ir vienādas sekas

(projekta 27. un 28. p. p.). Jāsper vēl tikai viens solis un jāpiešķir tiesai

tiesības pievienot ieslodzījumam ilgtermiņa un īstermiņa cietumā tiesību

atņemšanu tikai tad, kad tā (sabiedrības drošības labā to atzīst par nepie-
ciešamu. Ja izdarītu šādu labojumu, tad attiecībā uz tiesību atņemšanu pro-

jekts apmierinātu tagadējās zinātnes prasības un nostātos blakus labākiem

pēdējā laika kodeksiem. Bez tam tad panāktum ari iekšēju saskaņojumu ar

kara sodu likumu projekta pamata noteikumiem. Ari kara sodu likumu pro-

jekts izslēdzis no sodu sistēmas ieslodzījumu cietoksnī un pieņēmis sodu

likumu projekta sodu sistēmu, bet par karavīru noziegumiem, kuri nav pa-

strādāti mantkārīgā nolūkā vai aiz citiem nekrietniem motīviem un liecina

tikai par nepietiekošu pašsavaldīšanos, par ātru dabu un par disciplinas

trūkumu, par tiem projekts noteic ilgtermiņa cietumu bez tiesību atņem-

šanas. Ja attiecībā uz tiesību atņemšanas sistēmu sodu likumu projekta
autori nepiekāpsies, tad no kodeksa būs ne visai patīkams iespaids, jo tas

nozieguma motiviem un raksturam nepiešķirs nekādas nozīmes, bet pie-

karot sodiem vienādus apkaunojošus piedēkļus dažāda rakstura noziegu-

mus pilnīgi pielīdzinās vienu otram. Neviens taču nenoliegs, ka dzīvē ne-

gadītos diezgan daudz tādu noziegumu, kuriem apkaunojošu motivu ne-

maz nav, tā p. p. daži valsts noziegumi, nogalināšana divkaujā v. t. t. Tā,

tad kā no zinātniskā tāpat ari no taisnības Viedokļa raugoties kara

likumu projekts ir augstāki stādams nekā vispārējo sodu likumu projekts.

Nezin, vai tāds stāvoklis vēlams. Novērst to var tikai vienā ceļā — šo ra-

dikālo reformu nevajaga apstādināt pusceļā, bet izvest to loģiski līdz galam,

kā to mums zinātne un dzīves tiešamība māca.

A. Ugrjumovs
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Juridisku darījumu interpretēšana. Piespiesti un

normativi līgumi

Juridisks apskats

Fr. Leonh ar d, Die Auslegung der Rechtsgeschāfte (Arehiv fūr

die civilistische Praxis, 120. Bd. 1922.). Eug. Locli c r, Geschāīts-

grundlage und Geschāftszweck (ibidem, I Bd. 1923) A. Tuhr, Eigen-

tumserwerb aus unsittlichem Vertrag (ibidem, 120. Bd. 1922.). E. Moli-

to r, Zur Theorie des Vertragszwangs (Jherings Jahrbūcher, 73 Bd.

1923.), Hue c k, Normenvertrāge (ibidem. 73.8d. 1923).

1. Juridisks darījums, vai juridisks akts, ir galvenais kustinātājs

rats civiltiesiskajā sabiedrībā. Tamdēļ saprotams, kāda interese piemīt

katram nopietnam darbam, kurš veltīts juridisko aktu interpretēšanas

teorijai un kritikai un šo aktu tipiem. Pie tādiem darbiem jāpieskaita

augšā atzīmētais Leonharda darbs, kurš veltīts ari priekš praktiķiem

svarīgajam jautājumam par juridisko aktu interpretēšanu. Autors nonāk

pie slēdziena, ka līdz pēdējam laikam teorija un praktiķa ir sarežģījušās

juridisko aktu interpretēšanas problēmu, ienesot tur viņai gluži svešus

elementus — akta satura noteikšanu un faktisko apstākļu noskaidrošanu.

Tāpēc autors liek priekšā aprobežot juridiska akta interpretēšanu tikai ar

kontrahentu gribas izteiksmes noskaidrošanu; pie tam pie šīs gribas no-

skaidrošanas ir jāizpēta ne tikai pats noslēgtais akts, bet ari kontrahentu

iepriekšējā uz aktu attiecošās rīcība. Tāds uztvērums, lai gan pats par

sevi loģiski pareizs, tomēr var būt drusku bīstams priekš tiesneša. Atrau-

jot gribas izteiksmi no akta satura tin lietas faktiskajiem apstākļiem, var

gan atvieglināt tiesneša uzdevumu, bet līdz ar to var novest pie formālisma

un niecīgiem rezultātiem praktikā. Juridisko aktu interpretēšana ir dzīvs

darbs; juridisks darījums ir cieši saistīts ar visu attiecīgo tiesību sistēmu

kā civiltiesisko sabiedrību. Tāpēc darījumu sadalīšana viņu elementos,

teorētiski gan derīga, tiesu praktikā prasa lielu uzmanību. Tāpat ari darī-

juma kontrahentiMepriekšējās rīcības novērtēšana pie darījuma interpretē-

šanas nebūt nav neapstrīdams jautājums teorijā. Tomēr Leonharda darbs

pelna teorētiķu un praktiķu nopietnu ievērību.
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2. Cik komplicēta ir mācība par juridisku darījumu pielietošanu un

iztulkošanu atsevišķos gadījumos, rāda Lochera interesantais darbs,

kurš veltīts jautājuma noskaidrošanai par juridiska darījuma pamatu un

mērķi. Šis jautājumi, kurš savā laikā tika iekustināts no Vindšeida un

atmests no Vācijas civilkodeksa, no jauna tika pacelts no Oertmana

(Oertmann, Arcli. civ. Prax. 116. Bd.), kurš nāca klajā ar savu mācību par

juridiska darījuma pamatiem. Zem darījuma pamatiem Oertmans saprot

faktiskos apstākļus, kā darījuma noslēgšanas momentā pastāvošos, tā ari

iepriekšējos. Jautājums nu ir sekošs: vai darījums būs vēl spēkā, ja šie

apstākļi vairs nepastāvēs darījuma izpildīšanas momentā? Lochers

izšķir šo jautājumu sekosi: Geschāftsgrundlage sind die zur Erreichung

des Geschātszvvecks mit den Geschāftsmitteln notwendigen Umstānde S.

72). No tā izriet, ka pie darījuma interpretēšanas vajag, piegriezt vērību

ne tikai gribas izteiksmei pašā darījumā, bet ari tiem faktiskiem apstā-

kļiem, kuriem pastāvot viņa radusēs un tiek realizēta (S. 72). Man šķiet,
ka Lochera mācībā par darījuma mērķa (Geschāftszvveck) aktivo nozīmi

ir ļoti daudz interesanta un derīga priekš tiesu praktikas. Teorētiski viņa

dod iespēju pieiet ari, starp citu, jautājuma Atrisināšanai par clausula rebus

sic stantibus civiltiesiskās sabiedrības dzīvē. Pie tam darījuma mērķi va-

jag saprast ne vispārīgi, bet kā ar mērķi saskanošu darījuma rezultātu,

kurš tiek noteikts no viņa satura (nach dem Inhalt des Rechtsgeschāfts,

S. 75).

3. Tū r s savā darbā uzstāda jautājumu par īpašuma tiesību iegūša-

nas spēku pēc darījuma, kurš runā pretim labiem tikumiem, pie kam īpašu-

ma tiesības ievestas zemes grāmatās. Konkrētā gadījumā, vai ir derīga pār-

devēja hipotēka uz māju, kuru viņš pārdevis atklāta netiklības nama ierī-

košanai. Pēdējais jautājums taisni bij ticis aplūkots ari Vācijas senātā un

bij radījis atskaņas ari vācu literatūrā (Rumpf, Arch. civ. Prax. Bd. 117.).

Šis jautājums ir interesants ari priekš Latvijas tiesībām, jo Latvijas civil-

kodekss pazīst Vācijas civilkodeksa § 817. līdzīgu noteikumu, kurš jau

no romiešu juristiem tika formulēts sekoši: m pari turpitudine melior est

causa possidentis. Pie minētā jautājuma izšķiršanas senāts bij piegriezis

galveno vērību līguma abstraktajai dabai, Tūrs turpretim — zemes grā-

matu ierakstu spēkam. Tāpēc kā viens tā otrs atzina mājas, pircēja īpa-

šuma tiesības, bet atmeta pārdevēja hipotēkas tiesību, kā papildu (akces-

soro) tiesību, kas dibināta uz spēkā neesošu juridisku darījumu. Es tomēr

domāju, ka jautājuma tāda nostādīšana ir nepareiza. Izšķirošā nozīme te

piekrīt ne līguma abstraktajai dabai un ne zemes grāmatu ierakstu spēkam.

Līguma abstraktā daba nevar atcelt likuma noteikumu, ka līgums nav

spēkā attiecībā uz kontrahentiem, kuri apzinīgi rīkojušies pretēji labiem

tikumietti (kontrachentu savstarpējās attiecībās, bet ne attiecībā uz., labā

pārliecībā esošām trešajām personām). Tāpat zemes grāmatu ierakstu
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spēks tiek aprobežots attiecībā uz trešajām personām un pašiem kontra-

hentiem, ja viņi (kā vieni tā otri) ir rīkojušies sliktā pārliecībā. Tāpēc ari

pārrunājamais jautājums jāizšķir saskaņā ar formulu: m pari turpitudinc

inelior est causa possidentis.

4. Zem piespiestiem jeb spaidu līgumiem Moli to r s saprot ne

tikai monopolu līgumus un vispārīgi visus tos līgumus, kurus noslēgt kon-

trahents ir no likuma spiests (līguma brīvības negativā puse), bet ari tādus

līgumus, kuros pienākums līgumu noslēgt dibinājās uz kādu iepriekšēju ju-

ridisku darījumu fdurch Rechtsgeschāft). Pie tam Molitors liek priekšā

stingri atšķirt šos pēdējos spaidu līgumus no pirmajiem. Tāda nošķiršana

ir pilnīgi pareiza, jo pirmā veida līgumos mums ir darīšana ar līgumu

brīvības aprobežošanu no paša likuma (sabiedriskās intereses), turpretim

otra veida līgumos mums ir darīšana ar kontrahentu gribas pašierobežo-

šano.s (privātās intereses). ...Tāpēc ari tiesai ir jāpiegriež vērība atzīmēta-

jai izšķirībai eip spaidu līgumu interpretēšanas.

5. Huecks savā ļoti interesantajā darbā par normatīvajiem līgu-

miem (Normenvertrāge) pareizi atzīmē (S. 37), ka normatīvie līgumi nesa-

tura spaidus citu līgumu noslēgšanai; viņi tikai nosaka nākošo līgumu

saturu, viņa nepieciešamos noteikumus (līgumu brīvības pozitivās pu-

ses ierobežošana). Tālāk Huecks uzstāda normatīvo līgumu klasifikāciju

(S. 40, 44), noskaidro normu saistošo nozīmi (S. 47—99) un šo normu spēku

attiecībā uz pašiem normativa līguma dalībniekiem (S. 99—106), aplūko

gribas kļūdu nozīmi un jautājumu par normativo līgumu spēka ilgumu (S.

106—115), beidzot pareizi aizrāda, ka normativo līgumu nozīme nebūt

neaprobežojas ar civiltiesiskās dzīves saimnieciski-organizatorisko pusi,

un ka dzīves sabiedriskā (korporatīvā) puse ari pazīst normativus līgumus

(S. 115—117, — Normenkorporation). No atzīmētā satura ir redzams, cik

interesants ir Huecka darbs priekš juristiem kā teorētiķiem, tā praktiķiem;,

pēdējiem jautājumā par normativo līgumu interpretēšanu, pirmajiem jau-

tājumā par jauna veida — sabiedriska rakstura — darijumu juridiskās da-

bas noskaidrošanu. Autors pareizi aizrāda, ka šo noskaidrošanu līdz šim

stipri kavējušas tagadējo tiesību individuālistiskās tendences, kas dibinā-

jās uz romiešu tiesībām, un ka normativie līgumi, šī jaunā tiesiskā parā-

dība, plaši pieskaras visai tagadējai tiesību sistēmai, un ne tikai dzīves

saimnieciskai pusei.
Prof. V. Sinaiskis.
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Piezīmes pie Latvijas Sodu likumu projekta

51. panta IV. punkts. Pilnīgi pareizs ir prof. Mintca aizrādījums,

ka Sodu likumu 440. pantu nevar pielīdzināt 667. pantam, jo pirmais no

tiem paredz materiālu ,bet otrs — intelektuālu viltojumu. Tomēr šis iebil-

dums, izrādās, nebūt vēl neapgāž to principu, uz kuru es aizrādīju, ka Sodu

likumu 51. p. IV. pkta jaunā redakcija bīstamākiem uzkūdīšannas gadīju-

miem ieved privileģētu sodāmību.1) Intelektuālo viltojumu attiecībā uz

privātpersonām sodu likumi paredz 445. p., bet attiecībā uz dienestper-

sonām — 667. pantā. Sods, kā pēc viena, tāpat ari pēc otra panta ir viens

iun tas pats — ieslodzījums pārmācības namā. Tā tad, kas dienestpersonu
uzkūdīs izdarīt intelektuālu viltojumu, to sodīs mīkstāki nekā to, kas uz tā

paša nozieguma pastrādāšanu uzkūdīs privātpersonu. Dienestpersonu pa-

strādātu materiālu viltojumu sodu likumi speciāli neparedz, tā tad par kom-

petences robežās pastrādātu viltojumu dienestpersonai jāatbild pēc Sodu

lik. 440.—441. p.p. (atkarībā no tā, kāds ir dokuments), pie kam pamato-

joties uz Sodu likumu 65. un 64. p. p., sodu viņai var paaugstināt. Bet uz-

kūdītājs uz dienesta viltojumu ari būs privileģētākā stāvoklī, nekā uzkū-

dītājs uz privātu viltojumu. Gluži tādu pašu attieksmi starp privātpersonas

un dienestpersonas uzkūdījuma sodāmību novērojam pie sodu likumu 173. p.

(arestanta atsvabināšana no apcietinājuma). Varbūt iebildīs, ka soda mīk-

stināšanu līdzdalībniekam dienesta noziegumā iesāks nevis no likumā pa-

redzētā soda par vispārējo noziegumu, bet no dienestpersonai paredzētā

paaugstinātā soda. Bet, vispirms, sodu likumu 65. p. tiesai piešķir vienīgi

tiesību sodu paaugstināt, bet neuzliek viņai to par pienākumu. Tāļāk, šinī

gadījumā var paaugstināt tikai soda mēru tā paša soda veida robežās (64. p.).

Projekta 51. p. IV. pkt. soda mīkstināšanu līdzdalībniekam atzīst par obli-

gatorisku un turklāt vēl pēc Sodu likumu 53. p. noteikumiem, t. i. daudz

plašākos apmēros. Lai ilustrētu sacīto, ņemsim piemēru, kad privātpersona

uzkūda dienestpersonu viņas kompetences robežās viltot kādu dokumentu.

Par 440. pantā paredzētā dokumenta viltojumu draud pārmācības nams.

Augstākais soda mērs nav noteikts, tā tad dienestpersonai tiesa var pie-

spriest līdz 8 gadiem pārmācības nama. ,Privatpersonai - līdzdalībniekam

sods jāmīkstina pēc 53. p. noteikumiem, un, tā. kā zemākais soda mērs nav

l)
„
Privātpersonu līdzdalība dienesta noziegumos pēc Sodu likuma projekta."

Tiesl. Min. Vēstn. 1923. g. -N° 9 /10.
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noteikts, tiesa viņam var piespriest līdz 2 nedēļām cietumsoda. Turpretim,

kas uzkūdīs privātpersonu viltot to pašu dokumentu, to sodīs tāpat kā

viltotāju, t. i. ar ieslodzījumu pārmācības namā uz laiku ne mazāku par

1 gadu un 6 mēnešiem. Abos gadījumos ņemti galējie sodi, kādus vispār

tiesa var piespriest.

Un tomēr man liekās, ka privātpersonu sodāmību par dienestnoziegumu

pabalstīšanu uz līdzdalības teorijas nekādā ziņā nevar pamatot. Pēc šīs

teorijas pamatprincipa katrs līdzdalībnieks pil n ā mērā atbild par viņu

kopējas darbības noziedzīgiem rezultātiem. Prof. Tagancevs saka: ~Pier-

unāšana ir akts, ar kura palīdzību uzkūdītājs iestājas līdzdalībniekos; bet

kā līdzdalībnieks viņš atbild nevis par pierunāšanu, bet par to, ko a i z

šī pierunāju m a nozieguma pastrā d ā tā j s izdarīji s". 1
) Bet

privātpersona par uzkūdījumu uz dienesta noziegumu nevar atbildēt par

to, tas ir skaidri redzāms, jo dienesta nozieguma būtība guļ dienesta pie-

nākumu pārkāpšanā, un šādu pienākumu privātpersonai nemaz nav. Dienesta

noziegums ir speciāls noziegums netikai tāpēc, ka par šī nozieguma sub-

jektu var būt vienīgi tāda persona, kura aiz dienesta stāvokļa atrodas ar

valsti sevišķās attiecībās, bet ari tādēļ, ka šī nozieguma objektu; likumīgu

dienesta izpildīšanu, spēj apdraudēt vienīgi dienestpersonas un tikai no

viņu apdraudējumiem Sodu likums to sargā. Tā tad privātpersonu līdz-

dalība dienesta noiegumos ir juridisi indiferenta. Pie šāda atzinuma nonāk

ari prof. Pozniševs, kurš raksta: ~Vai tādu piedalīšanos var uzskatīt par

līdzdalību juridiskā nozīmē?" 2) Viņš piekrīt prof. Tagancevam un Krie-

vijas senātam, kuri tādu līdzdalību neatzīst, un piebilst: ~Tomēr veļams,

lai dažos gadījumos nepaliktu nesodītas ari privātpersonas, kufas ņem da-

lību dienesta noziegumos, un lai viņas par to atbildētu kā par delicta sui

ļgeneriš.

Prof. Mintcs izsakās pret tādu sistēmu, jo tā, pēc viņa domām, kodeksu

padarīs kazuistisku. Man liekas, ka šīs bažas ir drusku pārspīlētas. Lielākā

dienesta noziegumu daļa ir dienesta kārtībā pastrādāti vispārēji noziegumi.

Privātpersonu līdzdalība tajos sodāma uz vispārējo noteikumu pamata. īsto

dienesta noziegumu samērā nav daudz un gadījumus, kad privātpersonu
līdzdalība tajos būtu sodāma, ļoti viegli varētu paredzēt sevišķā daļā. Bet

ja apmierināmies ar to stāvokli, kādu ieved projekts, tad nodaļā par dienesta

noziegumiem no jauna būs jāatkārto noteikumi par šiem vispārējiem no-

ziegumiem, lai dienestpersonām paaugstinātu sodu par tiem (Sod. lik. 173.,

440., 441., 574. v. c. panti), citādi privātpersonas par līdzdalību dienesta

kārtībā pastrādātos vispārējos noziegumos soda ziņā būs nostādītas privi-

leģētā stāvokli.

1) TaraHn;eßī>, „Pvcck. yroj. npaßo", 1902. g. izdevums, I. sējums, 777. lpp
2 ) rio3iioineßi>, „Oco6. necr. pyccK. yro;i. npaßa", 1909. g. izdev., 475. lpp.
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Vācu soda likumu projekta uzskats par to līdzdalībnieku sodāmību,

kuri piedalījušies sevišķos noziegumos, radies pakāpeniski un, kā man liekas,

izskaidrojams ar Code pēnal un franču tiesu prakses iespaidu uz vācu

kriminālo likumdošanu. Franču tiesu prakse pieturas pie tā uzskata, ka

nozieguma pastrādātajā sevišķām attiecībām pret nozieguma objektu ir

iespaids uz visu līdzdalībnieku atbildību, Code pēnal iespaids uz 1851. g.

franču sodu likumiem bij tik liels, ka prūšu jurists Kochs šos sodu likumus

dēvē par Code penal otro izdevumu (Tagancevs, „PyccK. yroji. iipano",

I. sējums, 255. lap. p.). Vācijas 1870. g. sodu likumu projektu caurlūkoja

komisija, kura galvenā kārtā sastāvēja no prūšu juristiem, un tāpēc ari ir

pilnīgi dabīgi, ka uz šiem sodu likumiem dziļu iespaidu atstājuši prūšu

sodu likumi un to pirmavots — Code penal. Un kaut gan vācu sodu liku-

mos nav sevišķu noteikumu par nodarījuma noziedzīgumu noteicošo perso-

nīgo apstākļu iespaidu uz līdzdalībniekiem, tomēr Reichsgerichts turējās

pie franču tiesu prakses un atzina, ka par līdzdalību dienesta noziegumos

privātpersonas sodāmas. Tomēr prof. Bindingd, uz kuru sava apcerējuma

beigās atsaucas prof. Mintcs, pret tādu praksi izturās negativi un tādu

līdzdalību neatzīst. 1) Ja, turpretim, mēs atzīstam par pareizu prof. Naglera

uzskatu, kuram piekrīt ari prof. Mintcs, ka piedaloties dienesta noziegumā

privātpersona pārkāpj savu īpašu normu, tad viņas noziegums kļūst pilnīgi

patstāvīgs un līdzdalības jēdzienu, juridiskā nozīmē pilnīgi izslēdz. Tad

privātpersona atbild nevis par līdzdalību dienesta noziegumā, bet par

pabalstījumu kā tādu. Lai ievestu tādu atbildību, tad sevišķā daļā neva-

jadzētu nemaz uzskaitīt visus atsevišķos gadījumus, bet varētu apmieri-

nāties apmēram ar šādu noteikumu: par tīšu uzkūdījumu uz tādu pastrā-

dātu nodarījumu, kura noziedzīgumu noteic pastrādātajā sevišķās personīgās

attiecības pret to, kā ari par tāda nodarījuma pabalstījumu vainīgais

sodāms tāpat kā nozieguma pastrādātājs, tikai sods viņam jāmīkstina Sodu

likumu 53. panta kārtībā. Saprotams, es nedomāju, ka šī redakcija būtu

absolūti pareiza, tomēr šādai privātpersonu sadamības konstrukcijai piemīt

tā labā īpašība, ka viņa nav mākslota un dienesta noziegumu faktisko

pabalstījumu nesajauc ar līdzdalības juridisko jēdzienu. Pēc manām do-

mām, vēl pareizāku ceļu izvēlējies Šveices Sodu likumu projekts; tas domi-

nējošo līdzdalības doktrinu pilnīgi atmetis un ievedis vienkāršu un skaidru

uzkūdījuma un pabalstījuma formulu, uzskatot tos par patstāvīgiem nozie-

gumiem. Par uzkūdījumu projektā ir sekošs noteikums: kas otru uzkū-

dījis uz pastrādātu noziegumu, sodāms tāpat, kā pastrādātājs. Kas mē-

ģina uzkūdīt otru uz noziegumu,, kurš sodāms ar spaidu darbiem (Zucht-

haus), sodāms kā par šī nozieguma mēģinājumu (1918. g. projekta 22.

pants). Pabalstījums definēts sekosi: kas noziegumā tīši palīdz, to var

l ) LLĪHpHeBTb, w bi> aoji3{hocthhx'b npecTynjieHiflx ,B", >K.ypH. Mhh.

K)ct. 1915- g., 3, m. lpp.
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sodīt mīkstāki (projekta 23. pants). Bez šiem diviem pantiem par līdz-

dalību projektā nav citu noteikumu. šo pantu redakcija nerāda nekādu

šaubu, ka ari sevišķo noziegumu pabalstīšana sodāma. Šī priekšzīmīgā

vi
e nkār§ība un skaidrība sasniegta atsakoties no mākslīgās un relativās

līdzdalības teorijas.

Tā kā Sodu likumu pārstrādāšanas komisija pie Tieslietu Ministrijas

patlaban pārstrādā Sodu likumu sevišķo daļu, tad turu par vajadzīgu aiz-

rādīt uz dažiem šīs daļas trūkumiem. Tā Sodu likumu 173. p. paredz

arestanta atsvabināšanu no apcietinājuma vai palīdzības sniegšanu viņam

pie bēgšanas. Pēc Sodu likumu terminoloģijas „kas atsvabinājis ..." par

šī nozieguma subjektu var būt kā privātpersona, tā ari dienesta persona,

p. p. cietuma kalpotājs, kurš arestantus pavada, un cietuma uzraugs, kurš

arestantus apsargā. 173. p. I. d. kā sodu paredz ieslodzījumu cietumā

un tikai 111. d., — kad atsvabināta persona, kura, vainīgam to zinot, no-

tiesāta uz spaidu darbiem, — paredz paaugstinātu sodu — ieslodzījumu

pārmācības namā. Tā tad cietuma uzraugs, kurš palīdzējis izbēgt no

cietuma viņa apsargātam arestantam, kas par laupīšanu notiesāts uz ilg-

laika ieslodzījumu cietumā (pēc Latvijas sodu likumu projekta tāds ieslo-

dzījums ievests līdzšinējos likumos paredzētā pārmācības nama vietā), so-

dāms ar ieslodzījumu īslaika cietumā (līdz 1 g. un 6 mēnešiem), pie kam,

pēc tiesas ieskata, viņam, kā dienesta personai, kura ļaunprātīgi izlietojusi

savu dienesta pilnvarojumu, ieslodzījumu var pagarināt līdz diviem gadiem

(projekta 61. un 63. p. p. un tagadējo sodu lik. 64. un 65. p. p.). Tur-

pretim tas pats cietuma uzraugs, kurš nolaidīgi uzraudzījis arestantu, kaut

ari tas būtu sīks zaglēns, ja aiz šās nolaidības arestants izbēdzis, ari so-

dāms ar ieslodzījumu cietumā (pēc projekta — līdz 1 g. un 6 mēn.). Vai

tiešām iespējams pielīdzināt vienu otram šos divus noziegumus kā pēc

subjektīvās vainīguma pakāpes (tīšs noziegums pirmā gadījumā un aiz ne-

uzmanības pastrādāts otrā), tā ari pēc objektivā kaitīguma (pirmā gadī-

jumā laupītāja atsvabināšana, otrā — sīka zaglēna izbēgšana)? Katram

skaidrs, ka starp šiem diviem noziegumiem liela starpība, bet soda ziņā
tie gandrīz pielīdzināti viens otram. Pareizāki šo jautājumu izšķir; pastā-

vošie kara sodu likumi. Tie atšķip 1) arestanta izbēgšanu aiz sardzes

dienestpersonu nolaidības, 2) patvaļīgu sardzes dienestpersonu pastrādātu

arestanta atsvabināšanu, bet bez nolūka pabalstīt tā izbēgšanu un 3) sar-

dzes dienestpersonu tīšu pieļaušanu viņu apsargātam arestantam izbēgt.
Par pirmo gadījumu paredzēts disciplinārs sods vai kara cietums zemākā

apmērā (kara sod. lik. 153. p.), par otro — ievietošana disciplinārā daļā

no 2 līdz 3 gadiem (154 1
. p.) un par pēdējo — katorga no 8 līdz 15 gadiem.

Lai kara soda likumus saskaņotu ar vispārējiem sodu likumiem, tad kara

tiesu pārvaldē izstrādātais kara sodu likumu projekts paredz tikai sardzes
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dienestpersonu pastrādātu arestantu atsvabināšanu, kuri atradušies šo per-

sonu uzraudzībā, kā ari tādu arestantu izbēgšanas pabalstījumu, un par šo

noziegumu noteic ieslodzījumu katorgas cietumā uz laiku, ne ilgāku par

8 gadiem, bet ja vainīgam zinot atsvabināts smags noziedznieks, tad —

ieslodzījumu katorgas cietumā uz noteiktu laiku. Nolaidību pie arestantu

uzraudzības, kuras sekas ir noziedznieka izbēgšana, projekts specieli ne-

paredz, bet visus nolaidības gadījumus, kuriem ir kaitīgas sekas, aptver

ar vienu vispārēju pantu.

Tāļāk, Sodu likumu 636. p. paredz trīs dienestpersonu šķiras: 1) amat-

personas, 2) lauku pārvaldes personas un 3) policijas un citus sargus un

kalpotājus. Sodu likumu nodaļā par nepaklausību likumīgai varai starp
šīm trim dienestpersonu šķirām nav nekādas starpības, vainīgam jāatbild,

vienalga, vai viņš nav izpildījis augstākās amatpersonas vai policijas sarga

likumīgo prasījumu (138. p.). Bet pie dienestpersonu personīgās cieņas

apsargāšanas stāvoklis ir citāds. Šeit nodarījuma smagumu noteic pēc

dienestpersonas ranga. Tā p. p., ar izturēšanos vai izteikšanos pastrādāts

dienestpersonas apvainojums, kad tā izpilda dienesta pienākumus vai sakarā

ar šo pienākumu izpildīšanu, ir kvalificēts noziegums tikai tad, kad cietu-

šais pieder pie vienas no pirmām divām dienestpersonu d šķirām, turpretim

policijas sargu apvainošanas sodāmība izcilus nav nostādīta (532. p.). Vēl

lielāku izšķirību atrodam pie vardarbības pret dienestpersonām. Šo noda-

rījumu smagumu noteic pēc sodu likumu 636. p. minētām dienestpersonu

šķirām. Vardarbību pret amatpersonu, kad tā izpilda dienesta pienākumus

vai sakarā ar šo pienākumu izpildīšanu, soda ar ieslodzījumu pārmācības

■namā uz laiku ne ilgāku par 3 gadiem, vardarbību pret pagasta vecāko —

ar ieslodzījumu cietumā uz laiku, ne mazāku par 6 mēnešiem (480. p. 111. d.),

turpretim vardarbība pret policijas sargu tanīs pašos apstākļos soda ziņā

pielīdzināta vispārējai vardarbībai, un viņu personīgās cieņas tiesiskā ap-

sardzība pastiprināta vienīgi ar to, ka Sod. lik. 477. p. noteikumi par ab-

pusēju savstarpēju vardarbību nav piemērojami, kad vardarbība izdarīta

attiecībā uz policijas sargu. Pie tāda paša ieskata par dienestpersonu

goda aizskārumu smaguma šķirošanu pieturas ari kafa sodu likumi, kuri

dežurējošā virsnieka un ierēdņa" goda aizskārumu atšķir no amatā sastāvoša

kareivja goda aizskāruma. Bet Latvijas kafa sodu likumu projekts no tāda

šķirojuma atteicies, par dienestpersonu goda aizskāršanas smaguma punktu

tas uzskata valsts varas orgāna cieņas apdraudējumu, pie kam šī orgāna

rangs nekrīt svarā. Lai sodu par vardarbību attiecībā, uz dežurniekiem,

dieneniekiem v. c. plaši varētu individualizēt, blakus pārmācības namam

projekts paredz ari ieslodzījumu kafa cietumā līdz 3 gadiem. Tādā kārtā

kara sodu likumu projekts nostājies uz demokrātiskāka viedokļa, nekā

vispārējo sodu likumi. Man liekas, ka šie abi projekti katrā ziņā jāsaskaņo.

A. Ugrjumovs
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Noteikumi par havarijām

Pēdējos gados Latviju bieži dēvē par tiltu starp austrumiem un rietu-

miem un tas pilnīgi dibināti, ja aplūkojam uz kartes mūsu zemes ģeogrāfisko

stāvokli: Latvijai ir ap 500 kilometru gara jūras robeža jeb apm. 290/o no

visas valsts robežas, ar sešām vairāk vai mazāk ievērojamām ostām (Aināži,

Rīga, Roja, Ventspils, Pāvilosta un Liepāja), caur kurām' satiksme starp
austrumiem un rietumiem vienmēr ir bijusi dzīva. Jācer, ka ari uz priekšu,

patstāvīgai Latvijai nostiprinoties un izveidojoties, uzplauks ari mūsu kuģ-

niecība, īr aplami dēvēt mūsu zemi vienīgi par zemkopības zemi un tikai

uz lauksaimniecību dibināt valsis ekonomisko ēku, jo normālos apstākļos

Latvija nevarēs sacensties un izturēt konkurenci ar Ukraines, Argentinas un

Ziemeļamerikas kviešu plantācijām, kur zeme bez mēslošanas un ar maz pūļu

izdod pēc mūsu mēroga pasakainas ražas. Būs jāķerās pie citiem arodiem,

pie citiem ienākumu avotiem un it sevišķi pie kuģniecības. Un patiešām,

vai tad mums būt tikai par tilta uzturētājiem un sargiem ? Nē, mums pa-

šiem jācenšas izmantot visas priekšrocības, ko daba mums devusi.

Atjaunojot un paplašinot mūsu tirdzniecības floti, aizvien plašākas ļaužu

grupas nāks sakaros ar jūr/u, un te nu jāņem vērā, ka uz jūras valda speciāla

tiesiska iekārta, pamatota gan uz likumiem, gan uz ieradumiem. Runājot

par Latviju svarā krīt galvenā kārtā Baltijas privatlikumi ,(4254. —4265. p.p.)

un Rīgas biržas ieradumi. Bet ar to nepietiek, jo kuģniecība, var teikt, ir

internacionāla. Jūrnieki nāk sakaros ar daždažādām zemēm un valstīm un

ari viņu kontraģenti, ar kuriem tiem nākās stāties ekonomiskās un juridi-

skās attiecības, bieži vien ir dažādu valstu pilsoņi. Viss tas ir bijis par

iemeslu tam, ka dažiem jūrniecības noteikumiem ir internacionāls raksturs,

kas lielā mērā atvieglo dažādu jautājumu nokārtošanu. Viens no svarīgā-

kiem jautājumiem kuģniecībā ir jautājums par havarijām jeb juras klizmām.

Havarijas sadaļas vispārējās un partikularās. Par vispārējo jeb lielo hava-

riju sauc tādus zaudējumus vai izdevumus, kas izdarīti pie kuģa vai krau-

tiņa tieši, viņu kopīgas glābšanas nolūkos no kopīgām briesmām, ja nestie

upuri radījuši labvēlīgas sekas. Šie jzdevumi vai zaudējumi tiek sadalīti

starp trim dalībniekiem: kuģi, krautiņu un vedummaksu (frakti), kādēļ šo

havariju sauc par vispārējo, pretēji partikularai, kur zaudējumus cieš katrs

par sevi; piem., ja kuģis uzskrien sēklī un viņa atvieglošanai un nocelšanai
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daļu krautiņa iesviež jūrā, tad zaudējumus dala starp augšminētiem dalīb-

niekiem pēc sevišķa aprēķina — tā būs vispārējā havarija; turpretī ja kuģis
ar visu krautiņu nogrimst jūrā, tad zaudējumus cieš katrs atsevišķi un šinī

gadījumā mums darīšana ar partikularo havariju. Ir skaidrs, ka jautājums

par havarijas seku likvidēšanu var aizķert uz reizi vairāku valstu pavalst-
niekus. Tāpēc starptautisks raksturs ir zemāk tulkojumā pievestiem York-

A n tver pe ne s 1890. gada noteikumiem par vispārējām jeb
lielām h av ari j ām, uz kuriem bieži vien redz atsaucamies kuģu doku-

mentos un certepartijās, t. i. kontrahenti apņēmās lielās havarijas gadīju-

mos caur viņu radušos stāvokli nokārtot pēc augšminētiem noteikumiem.

Šie noteikumi tika izstrādāti Un pieņemti Liverpūles „Internacionalo tiesību

reformas un kodifikacijas biedrības" pilnās sapulcēs, kuras notikušas Yorkā

un Antverpenē, no kurām cēlies ari viņu nosaukums, un ir tā iesakņojušies

jūrnieku dzīvē, ka gandrīz ļnav iedomājama jūras klizmu regulēšana bez

viņiem. Noteikumu pirmteksts izdots trijās valodās: angļu, franču un vācu,

un mūsu pilsoņu plašākām grupām viņi nav pieietami ne tikdaudz valodas

dēļ, kā dēļ neatrašanās grāmatu tirgū, kāpēc, lai darītu viņus pieietāmus

galvenā kārtā nākošiem juristiem un tirgotājiem, t. i. studējošiem, kā ari

jūrniekiem un ostu darbiniekiem — pasniedzam viņu tulkojumu.

R. M.

York-Antverpenes 1890. gada noteikumi

par lielām jeb vispārējām havarijām.

(Vork-Antverp Rules 1890.)

1. Klāja (dēķa) kr autiņa izsviešana pār malu. Klāja

krautiņa izsviešana pār malu nav atlīdzināma pēc vispārējās havarijas.
Katra virsbūve, kas nesastāda ar kuģa rumpi kopīgu veselu, skaitās

par kuģa klāja sastāvdaļu.

2. Zaudējums no izsviešanas pār im a1 v v n kopīgās

glābšanās upuri. Kuģam un krautiņam kopīgi vai atsevišķi nodarītie

zaudējumi, kā kopīgās glābšanās upuris vai ari caur vaļējiem lūkiem un

citiem vispārējās glābšanās nolūkos krautiņa izsviešanai ietaisītiem cauru-

miem ūdenim kuģa telpās pieplūstot — tiek atlīdzināti pēc vispārējās ha-

varijas.

3. Ugunsgrēka dzēšana uz kuģa. Kuģim un krautiņam, ko-

pīgi vai atsevišķi, caur ugunsgrēka dzēšanu no ūdens vai citādā kārtā noda-

rītie zaudējumi, ieskaitot ari zaudējumus no kuģa uzsēdināšanas uz sēkļa,

vai degoša kuģa nogremdēšanas — tiek atlīdzināti pēc vispārējās havarijas;

izņemot šo gadījumu, nekāds atlīdzinājums par zaudējumiem nepienākas

tām kuģa daļām un tām beramā krautiņa daļām vai tām atsevišķām iesaiņotā

krautiņa vietām, kuras pašas bijušas ugunī.
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4. Lūzumu atlieku apciršana. Caur aplausto kuģa daļu, vai

līstu un mastu, kā ari citu jau agrāk vētras norauto priekšmetu atlieku

apciršanu cēlies zudums vai zaudējums nav atlīdzināms pēc vispārējās ha-

varijas.

5. Tīša kuģa uzs ēdināšana uz sēkļa. Ja kuģi ar nodamu

uzsēdina uz sēkļa tādu apstākļu dēļ, pie' kuriem šāda paņēmiena nepielieto-

šanas gadījumā kuģis neizbēgami nogrimtu vai tiktu izsviests uz krasta

vai klintīm, tad nekāds kuģim, krautiņam vai fraktij (vedummaksai) kopīgi

vai atsevišķi caur tādu tīšu sēklī uzsēdināšanu nodarītais zudums vai zau-

dējums netiek atlīdzināts pēc vispārējās havarijas. Bet pie katriem citiem

apstākļiem kuģa tīša uzsēdināšana sēklī, ar kopīgās glābšanas nolūku, dod

tiesību no tam cēlušos zaudējumus uzņemt vispārējā havarijā.

6. Buru pārspīlēšana, bojāšana vai pazaudēšana. Buru

un rangouta bojāšana vai pazaudēšana, kopā vai atsevišķi ar piespiešanos,

kas vērsta uz to, lai kuģi noceltu no sēkļa vai ari lai vēl augstāk uzdžītu

sēkli vispārējās glābšanās nolūkā — tiek atlīdzināti pēc vispārējās havarijas;

turpretī kuģim peldošā stāvoklī atrodoties, pie burti pārspīlēšanas, kuģim,

lādiņam vai fraktij nodarītie zaudējumi netiek atlīdzināti .pēc vispārējās

havarijas.

7. Zaudējumi pie mašīnām, kuģi no sēkļa noceļot. Ja

kuģis sēd uz sēkļa un atrodas apdraudētā stāvoklī sakarā ar cenšanos no

sēkļa nocelties — zaudējums pie kuģa mašīnām un katliem skaitās par vis-

pārējo havariju, ja tiek pierādīts, ka patiesi ir bijis nodoms kuģi nocelt no

sēkļa, riskējot kopīgās glābšanās nolūkā nodarīt tādus zaudējumus.

8. Izdevumi pie sēklē uzskrējušā kuģa atkraušanas un

zaudējumi no tā. Ja kuģis uzskrējis sēklī un viņa nocelšanai krautiņš,

ogles no bedrēm vai kuģa piederumi vai kautkurš no viņiem tiek atkpiuti,

tad ārkārtējie atkfaušanas izdevumi, lichtera īre, atpakaļiekj-aušana (ja tas

izrādītos par vajadzīgu), kā ari no tam cēlušies zaudējumi, tiek atlīdzināti

pēc vispārējās havarijas.

9. Krautiņa, kuģa inventāra un piederumu sadedzi-

nāšana kuri nā m ā vietā. Iztrūkums pie kfautiņa, kuģa inventāra un

piederumiem vai pie kaut kura no viņiem, ja tie spaidīgos apstākļos sade-

dzināti kurināmā vietā vispārīgās glābšanās nolūkā briesmu brīdī, tiek at-

līdzināti pēc vispārējās havarijas tad, un tikai tad, ja uz kuģa bijis uzņemts

pilns kurināma krājums; pēc iepriekšējā aprēķina sadedzinātais ogļu dau-

dzums liekams uz kuģa īpašnieka rēķina, kreditējot vispārējo havariju pēc

pēdējās kuģa nosūtīšanas ostas cenām ostas atstāšanas dienā.

10. Izdevumi patvēruma ostā v. c. a) Kad kuģis nelaimes

gadījuma, upuru vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ ir spiests vispārīgas glāb-

šanās nolūkā ieiet patvēruma vietā vai ostā, vai atgriezties uz iekraušanas

vietu vai ostu,- tad ar iegriešanos tādā vietā vai ostā saistītie izdevumi
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atlīdzināmi pēc vispārējās havarijas; kad kuģis no turienes iziet ar pirmējo

krautiņu vai viņa daļu, tad ar iziešanu no tādas ostas vai vietas saistītie

izdevumi ari atlīdzināmi pēc vispārējās havarijas, ja šie izdevumi ir kā sekas

no augšā minētās iegriešanās patvēruma ostā vai iziešanas no tās.

b) Izdevumi par preču izkraušanu kuģa nosūtīšanas, saņemšanas vai

patvēruma ostā jeb vietā tiek atlīdzināti pēc vispārējās havarijas, ja šī

izkraušana bijusi nepieciešama kopīgai glābšanai vai to kuģa bojājumu izla-

bošauai, kuri cēlušies kā upura vai nelaimes gadījuma sekas ceļojumā un

ja izlabošana bijusi nepieciešama ceļojuma turpināšanai.

c) Gadījumos, kad izdevumi par preču izkraušanu no kuģa tiek atzīti

par atlīdzināmiem pēc vispārējās havarijas, par tādiem tiek atzīti ari izde-

vumi par to pašu preču atpakaļ iekraušanu kuģī kopā ar visiem izdevumiem

par preču uzglabāšanu. Turpretī ja kuģis tiek atzīts par nederīgu brauk-

šanai un ja viņš neturpina savu iesākto ceļojumu, tad, rēķinot no laika, kad

kuģis atzīts par nederīgu vai pats atsakās turpināt ceļojumu — nekādi izde-

vumi par preču uzglabāšanu netiek atlīdzināti pēc vispārējās havarijas.

d) Gadījumā, ja izlabotais kuģis atrodās vietā jeb ostā, kur viņam va-

rētu tikt izdarīts tāds remonts, pēc kura viņš būtu spējīgs aizvest pilnu

lādiņu un, ja izdevumu Samazināšanas labā viņš 'tiktu buksierī aizvilkts uz

citu remonta vai saņemšanas ostu jeb vietu, vai ja krautiņš pilnīgi vai pa

daļai tiktu aizvests ar citu kuģi vai citādā ceļā nogādāts, tad ārkārtējie izde-

vumi, saistīti ar buksiera īrēšanu, preču pārkraušanu un nosūtīšanu, vai

daļa no šiem izdevumiem (novērsto ārkārtējo izdevumu robežās) samaksā-

jami no ieinteresētām pusēm proporcionāli novērstiem ārkārtējiem izde-

vumiem. , —

1.1. Ekipāža alga un uzturs patvēruma ostā. Ja kuģis

iegriezies un uzturējies vietā jeb ostā šo noteikumu 10. pantā uzrādīto ap-

stākļu dēļ vai turpat uzrādītā remonta gadījumā, — alga kapteinim, virsnie-

kiem un visam ekipāžām, kā ari viņu uzturs pa visu ārkārtējo aizturēšanās

laiku tādā ostā jeb vietā, kamēr kuģis tiek vai varētu tikt savests ceļojuma

turpināšanai noderīgā stāvoklī, tiek pieņemti vispārējā havarijā. Bet ja

kuģis tiek atzīts par nederīgu, — skaitot nb tādas atzīšanas laika vai at-

teikšanās ' no ceļojuma turpināšanas — alga un uzturs kapteiņam, virsnie-

kiem un visam ekipāžām netiek pieskaitīti vispārējai havarijai.

12. Pre č v iztrūkums pie izkraušanas v. t. t. Caur iz-

kraušanu, sakraušanu un otrreizēju iekraušanu prečēm neizbēgami cēlies

iztrūkums atlīdzināmi pēc vispārējās havarijas tad un tikai tad, ja paši iz-

devumi par tādu rīkošanos tiek likti uz vispārējo havariju.

13. Atvilkumi no remonta izdevumiem. Pie vispārējās

havarijas rēķina sastādīšanas uz vispārējo havariju attiecināmie remonta

izdevumi padoti sekošiem atvilkumiem par „jaunu veca vietā" un proti:
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Gadījumos, kad kuģis no dzelzs vai tērauda: no viņa pirmās •reģistrē-
šanas līdz nelaimes gadījuma dienai: -

' :

Pirmā gadā (A.):

visi izlabojumi tiek atlīdzināti pilnā mērā, izņemot krāsošanu un zemūdenss

daļu tīrīšanu, no kuru izmaksas tiek atvilkta viena trešā daļa.

No viena līdz trim gadiem (B.):

no izlabojumu un no korpusa koka daļu, kā ari no mastu, rangouta, mēbeļu

apvilkuma, trauku, metāla un stikla priekšmetu, buru, takelāžas, kanatu un

važu, sauljumu un brezentu atjaunošanas un krāsošanas izdevumiem tiek

atvilkta viena trešā daļa.

No trim līdz sešiem gadiem (C):
tie paši B. punktā uzskaitītie atvilkumi un bez tam viena sestā daļa no mastu

rangouta dzelzapkalumu vērtības un no mašinām (ierēķinot tai skaitā ari

tvaika katlus ar armatūru).

No sešiem līdz desmit gadiem (D.):
tie paši atvilkumi, kas minēti C. punktā; no mastu un rangouta dzelzs-

apkalumu maksas kā ari no visu mašinu (tai skaitā ari no tvaika katlu un

viņu armatūras), drātstauvu, kanatu, Skotu un takelāžas izlabošanas un

atjaunošanas tiek atvilkta viena trešdaļa.

No desmit līdz piecpadsmit gadiem (E.):
no visiem izlabojumiem un atjaunojumiem tiek atvilkta viena trešdaļa, iz-

ņemot korpusa dzelzsdaļas cementējumu, enkurķēdes, — no kuriem tiek

atvilkta viena sestā daļa. Enkuri tiek uzņemti pilnos apmēros.

, Pāri par piecpadsmit gadiem (F.):

no visiem izlabojumiem un atjaunojumiem atvelk vienu trešdaļu. Enkuri

pieņemami par pilnu cenu. No enkurķēdēm atvelkama viena sestā daļa.

Vispār (G.):
atvilkumu no visiem priekšmetiem aprēķina (izņemot proviziju, kuģa pie-

derumus, mašinas, katlus) atkarīgi no visa kuģa, bet ne viņa atsevišķu daļu

lietošanas ilguma. Zemūdens daļu netiek atlīdzināta, ja viņas

nebij krāsotas sešus mēnešus priekš nelaimes gadījuma. Nekāds atvilkums

nenākas no vecu daļu vērtības, kas izlabotas bez apmaiņas pret jaunām,

kā ari par proviantu un kuģa piederumiem, kuri nav bijuši lietošanā.

Gadījumos, kad kuģi koka vai jauktas būves:

Ja kuģis nav vecāks par vienu gadu, skaitot no pirmās reģistrācijas līdz

nelaimes gadījuma dienai, tad nekādu atvilkumu par „jaunu veca vietā"

netaisa. Pēc šī laika notecēšanas taisa atvilkumu vienas trešdaļas apmērā,

ar sekošiem izņēmumiem: enkurus pieņem pilnā apmērā, no enkurķēdēm

novelk tikai vienu sesto daļu. No provianta un piederumiem, kas nav bi-

juši lietošanā, nekādu atvilkumu netaisa.
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Metāla apšuvums tiek atmaksāts ar sumu, līdzīgu pilnai brutto svara

cenai, apšuvuma noplēstā veidā, atskaitot par vecu metālu iegūto sumu.

Naglu, voiloka un metalajDŠūšanas darba yērtlba padota atvilkumam vienas

trešdaļas apmērā.

Vispār visiem kuģiem:

Vispār visiem kuģiem, izdevumi par saliektu kuģa daļu izlīdzināšanu,

ieskaitot darbu viņu noņemšanai un atpakaļ pielikšanai, — tiek atlīdzināti

pilnā apmērā.

Maksa par doku, ieskaitot pārvietošanas izdevumus, maksu par pa-

jūgiem, krāna, steķu un doka labierīcību lietošanu atlīdzināma pilnos ap-

mēros. . •, '. ( ■ ■ -\ ■ .'

14. Pagaidu izlabojumi. Nekāds atvilkums par „jaunu veca

vietā" nevar tikt piemērots no vispārējā havarijā uzņemtās bojājumu pa-

gaidu izlabojumu maksas.

15. Frakts naudas zaudējums. Frakts naudas zaudējums,

kā preču iztrūkuma vai zuduma sekas,, — atlīdzināms pēc vispārējās hava-

rijas tai gadījumā, ja viņš cēlies no rīcības kā pie vispārējās havarijas vai

ja pats preču iztrūkums vai zudums tiek atlīdzināts tādā kārtā.

16. Par upura veidā zaudētām vai bojātām precēm

atlīdzināmās sumas. Pēc vispārējās havarijas atlīdzināmās sumas

par upurējamo preču zudumu vai bojājumu ir tās sumas, kuras cieš prečū

īpašnieks un kuru cena nosakāma pēc tirgus cenām kuģa pienākšanas vai

uzņēmuma likvidēšanas dienā.

17. Kontribūcijas kapitāls. Vispārējās havarijas iemaksas

nosakāmas saskaņā ar priekšmetu patieso cenu uzņēmuma beigās, pie-

vienojot tai par upurētiem priekšmetiem pēc vispārējās havarijas samak-

sājamās sumas; pie tam no juras riskam padotām kuģa īpašnieka frakts

un pasažieru naudām atvelkami tie ostas izdevumi un ekipāža alga, kuri

nebūtu jāmaksā, ja kuģis un krautiņš galīgi ietu bojā tai laikā, kad notika

vispārējā havarija vai tika Uests upurfe, un kuri netika atzīti par atlīdzi-

nāmiem pēc višpārējās havarijas. Bez tam no priekšmetu vērtības izslē-

dzami visi tie izdevumi, kas izdarīti attiecībā uz šiem priekšmetiem pēc

vispārējās havarijas gadījuma, izņemot tos izdevumus, kuri atzīti par attieci-

nāmiem uz vispārējo havariju. Bez konosamenta iekrautā pasažieru ba-

gāža un personīgā manta nepiedalās vispārējās havarijas zaudējumu at-

līdzībā.

18. Dispašas sastādīšana. Pie dispašas sastādīšanas, ciktāļ
tas nav paredzēts augšpievestos noteikumos, — jāievēro likums un praktiķa,

kuri noder kā pamats tos (gadījumos, kad fraktsllgums nesatur klauzulu

par vispārējās havarijas izdevumu atlīdzināšanu uz šo noteikumu pamāta,

Tulk. Rob. Mucenieks.
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Pārmaiņas tiesu resora sastāvā

Icc c 11 i:

1) Leo Vit te par papildu miertiesnesi pie Rīgas Apgabaltiesas ar

š. g. 8. maija ministru kabineta lēmumu; 2) Jānis Krauklis par papildu
miertiesnesi pie Latgales Apgabaltiesas ar š. g. 15. maija ministru kabineta

lēmumu; 3) miertiesnesis pie Latgales Apgabaltiesas Ernests Pūriņš

par Latgales Apgabaltiesas locekli ar š. g. 15. maija ministru kabineta lē-

mumu; 4) izmeklēšanas tiesnesis pie Jelgavas Apgabaltiesas Jāzeps-Persijs
Saukums par svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesi pie Latgales Apgabal-
tiesas ar š. g. 15. maija ministru kabineta lēmumu; 5) kandidāts uz tiesu

amatiem pie Rīgas Apgabaltiesas Rūdolfs Plauka par Latgales Apgabal-
tiesas locekli; 6) svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis pie Rīgas Apgabal-
tiesas Kārlis Striķis par Rīgas Apgabaltiesas locekli ar š. g. 17. maija
ministru kabineta lēmumu; 7) miertiesnesis pie Latgales Apgabaltiesas

Juris Pabē r z s par Latgales Apgabaltiesas locekli ar š. g. 17. maija
ministru kabineta lēmumu; 8) Senāta virssekretara palīgs Jānis Volk o v s

par Senāta administrativā departamenta virssekretafa vietas izpildītāju ar

tieslietu ministra š. g. 23. maija pavēli Nr. 27; 9) jaunākais kandidāts uz

tiesu amatiem pie Liepājas Apgabaltiesas Aleksandrs Hinše par izmeklē-

šanas tiesnesi pie tās pašās apgabaltiesas ar ministru kabineta š. g. 24.

maija lēmumu; 10) jaunākais kandidāts uz tiesu amatiem pie Liepājas
Apgabaltiesas Jēkabs Māže par izmeklēšanas tiesnesi pie tās pašas ap-

gabaltiesas ar š. g. 24. maija ministru kabineta lēmumu; 11) jaunākais
kandidāts uz tiesu amatiem pie Liepājas Apgabaltiesas Jānis Nusberģis

par papildru miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas ar š. g. 24. maija
ministru kabineta lēmumu; 12) papildu miertiesnesis pie Rīgas Apgabal-
tiesas Lvi Korps par Rīgas Apgabaltiesas locekli ar š. g. 24. maija
ministru kabineta lēmUmu; 13) Dāvids Sarkans par papildu mierties-

nesi pie Rīgas Apgabaltiesas ar š. g. 31. maija ministru kabineta lēmumu;

14) Jānis Geide par papildu miertiesnesi pie Rīgas Apgabaltiesas ar

š. g. 7. jūnija ministru kabineta lēmumu; 15- jaunākais kandidāts uz tiesu

amatiem pie Liepājas Apgabaltiesas Voldemārs Sīmanis par papildu
miertiesnesi pie Liepājas Apgabaltiesas ar š. g. 7. jūnija ministru kabineta

lēmumu.

Apstiprināts amatā:

Senāta administrativā departamenta virssekretara vietas izpildītājs
Vilis Kāders ar š. g. 23. maija tieslietu ministra pavēli Nr. 28.

Pie komandēti:

1) Tiesu Palātas prokurora biedrs Jūlijs Arājs par Senāta Virs-

prokurora biedra vietas izpildītāju, skaitot no š. g. 28. apriļa ar tieslietu

ministra š. g. 4. maija pavēli Nr. 22; 2) miertiesnesis pie Latgales Ap-
gabaltiesas Jānis Dāvis— Latgales Apgabaltiesai, minētās tiesas ties-

nešu sastāva, papildināšanai, ar tieslietu ministra š. g. 15. jūnija pavēli N° 32.

Atsvabināts no amata:

Miertiesnesis pie Latgales Apgabaltiesas Antons Rubins, uz paša

lūguma, ar š. g. 14. jūnija ministru kabineta lēmumu, skaitot no š. g.

15. jūlija.

"Redaktors: Docents K. Dišlers.

Ekspedicija: Rīgā, Suvorova ielā 14, A. Gulbja grāmatu veikala.

Redakcija : Rīgas apgabaltiesā, Priekšs. kabinetā.

Jul. Pētersona drukatava, Rīgā, Suvorova ielā Nr. 20/22.
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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 latv iešuvēsturi un kultūru. :: ::

□ □□

Izgi. Min. Mēnešrakstā, bez galvenās daļas, sekošas nodaļas:

H | , Ziņas par izglītības darbiniekiem, par nodomiem un

nDSKOIS Panākumiem skolas laukā, par dažādām izglītības iestā-

dēm, par zinātnes un mākslas jautājumiem.

U
i p i*.

Kritikas par zinātnisko un pedagoģisko,
BFllllii Ull DIDIIOOT3III9 kā ari ijar visP literatūru, i-auniznā-

-3 ' kušo grāmatu saraksti un pārspriedumi.

.
|

* , >.. Norādījumi praktiskos skolas darbos, dažādu

niKIISK. DBD9DOOII9 priekšmetu pasniegšanā, mācības stundu
r 93 J

konspekti.

[|jj(|]||ļļ ļļļļ kam attiecība uz skolu un izglītību.

Mēnešrakstā ar saviem darbiem ņem dalību:

P. Abbuls, Fr. Adamovičs, 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. Kārkliņš,
Dr. K. Kasparsons, doc. J. Kauliņš, Kaudzītes Matīss, R. Klaustiņš, J. X odznieks-

Kriigers, 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. prof. J. Ozoliņš, M. Paļevič-Bulāne, Ed. Pētersons, prof.
J. Plāķis, V. Ramans, J. Rītiņš, P. Rozītis, R. Rudzītis, L. Seja, 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. Štāls, A. Švābe,
Dr. E. Turkina, B. Valle, J. Vecozols, J. Velmē, A. Vies, prof. J. Vītols, māc.
A. Vītols, prof. Dr. phil. P. Zālīte, doc. Fr. Zālītis

i
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 Kooperativs, iznāk reiz mēnesī, izņemot
jūniju un jūliju, lielā formātā un uz laba papira. Ritums nav viena virziena

izdevums, 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 - Ūpits, Peters Blau's

docents Ernsts Blese, Augusts Bračs, Anna Brigader, Ernests Brusubārda
Andris Burtnieks, (prof. J. Ozoliņš), M. Cielen,, 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. Erasts* Feļsbergs, Kārlis Frein-

bergs, Angelika Gailit, A. Goba Fr. Goliāts, Valdis Grēviņš, Aleksandrs Grīns,

Jānis Grīns, Dr. O. Grosvaids (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 Krocļers, Kārlis

Krūza, Andrejs, Kurcijs, Stefans Kšivoševskis (Varšavā), J. Lapiņš, R. Lazdiņš,
Valdis Lesiņš, M. Liepa, Līgotņu Jēkabs, E. Lindbergs (Berlinē), Lindulis,
Jūlijs 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. Sac-Aņins, Roberts Šterns, Arveds Švabe, 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.

Rifi lITISI redakcija un ekspedīcija atrodas: Rigā, Suvorova ielā Xs 14,
rVllUllia A. GULBJA grāmatu apgādniecibā.
(Redaktors personīgi runājams: otrdienās no plk. 11—12 un piektdienās no plk. 3—4

diena redakcijas telpas.)

Q]fiimc pasūtot uz 1923. gadu, maksā: Latvijā ar piesūtišanu uz pus-
i\l lUllld; gadu (5 burtnicas) — 7.1s 50 sant. uz gadu (10 burtnicas) — 15 lati.

(1 lats = 50 rbļ.)
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