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Deputatu tiesība atteikties no liecības došanas

Musu konstitūcijas 31. pants piešķir Saeimas locekļiem tiesību
atteikties no liecības došanas šinī pantā paredzētos gadījumos. Tāda
deputātu privilēģija agrākajās konstitūcijās (pirms 1919. gada) nebij
sastopama. Vācijas 11. augusta 1919. gada konstitūcijas 38. pants piešķir
šādu privilēģiju kā Reichstaga, tā Landtāgu locekļiem; un, jādomā, šis

vācu konstitūcijas 38. pants noderējis par paraugu ari mūsu konstitūcijas
31. pantam. Tā kā mums te darīšana ar konstitucionālu jauninājumu, tad

piegriezīsim viņam drusku vērības.

Agrākajās konstitūcijās par deputātu liecībām parasti nekas netika

minēts, un tāpēc teorijā un tiesu praktikā izplatītākais ieskats bij tas, ka

attiecībā uz liecību došanu deputāti nav nostāditi citādā stāvoklī kā visi

citi pilsoni. Bosnijas un Hercegovinas 1910. g. konstitūcijā (§ 34) taisni

bij teikts, ka noteikumi par Landtāga deputātu imunitāti neaizskar likuma

noteikumus par liecinieku aicināšanu tiesas priekšā. 1) Pretēju noteikumu

daži publicisti domāja atraduši Beļģijas konstitūcijas § 44: „Aucun

membre dc l'une ou dc l'autre Chambre ne peut ētre poursuivi ou

recherchē ā l'occasion des opinions et votes ēmis par lvi dans rexercice

dc ses fonctions." Ko te īstenībā apzīmē termins „recherchē"? Daži

zem šī apzīmējuma saprot izmeklēšanas uzsākšanu pret pašu deputātu;

citi, turpretim, saprot šo apzīmējumu plašāki — un proti, kā deputāta

nopratināšanu, kurā ietilpst ari deputāta liecības došana.
2 ) Pie pēdējā

ieskata turas vairāki publicisti, aizstāvēdami domas, ka sakarā ar parla-

1) JI. •A. lllajiJiaHjn>, HapoflHHxi. npejcTaßHTejieft, tomt, 11,

pielikums, lp. 4.

2) Interesanti atzīmēt, ka šie dažādie ieskati izteikušies ari Beļģijas konstitūcijas

krievu tulkojumos: „ne peut ētre recherchē" tulkots Bhji&coiti,, TocyjiapcTßO, pieli-

kumā lapp. 156: ne MonceTt noAßepraT&cfl cjiiflCTßiio; turpretim STBern, «tjiaHjieHT»,

IlojiHTHiecKifl VHpeHaeirifl coßpeMeHHoft EsponH, lapp. 303. tie paši vārdi tulkoti:

He MOjKen> nojißepraTtCH jionpocy. Pirmajā tulkojumā, kā redzams, tiek

saprasta izmeklēšana pret pašu deputātu, turpretim otrā gadījumā — vispārīgi viņa

nopratināšana.
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mentā izteiktām domām vai
s

paziņojumiem nevien nevar uzsākt iezmeklē-

šanu pret deputātu, bet nevar ari no viņa prasīt liecības došanu. Turpre-

tim Beļģijas tiesu praktiķa turas pie pirmā ieskata, t. i. atzīst, ka

konstitūcijas § 44. aizliedz gan uzsākt izmeklēšanu pret deputātu sakarā

ar viņa parlamentā izteiktām domām vaj paziņojumiem, bet neatsvabina

vinu no liecības došanas citas personas lietā; tāpēc deputātam, kurš

aisakas no liecības došanas, kaut ari sakarā ar no parlamenta tribines

izdarītiem paziņojumiem, tiesa atrod par iespējamu uzlikt likupā pare-

dzēto sodu par atteikšanos no liecības došanas. 1
) Tamlīdzīga praktiķa

nodibinājusies ari citās valstīs, izņemot Franciju, kur 1830. g. sakarā ar

deputāta Lameta lietu <2) palāta pieņēma rezolūciju, ka deputātu, attiecībā

uz viņa paziņojumiem parlamentā, tiesa nevar izsaukt par liecinieku

citādi, kā tikai ar palātas atļauju; un šo rezolūciju turpmāk ievēroja

ari praktiķa.

Ari Vācijā jautājums par deputātu liecībām ieguva zināmu interesi

sakarā ar praktiķu. 1886. g. Reichstaga deputāts Šalša bij izteicies kādā

runā no tribines, ka divas Berlines firmas viltojot ārzemēs Vācijas naudu.

Uzaicināts no prokuratūras par liecinieku šinī lietā, Šalša atteicās no lie-

cības došanas. Tiesa atzina viņa atteikšanos par likumīgu, —ne tāpēc,

ka viņš Reichstaga locēklis, bet gan tāpēc, ka atrada par iespējamu attie-

cināt uz šo gadījumu Vācijas kriminālprocesa likuma § 54, kurš paredz

liecinieka tiesību atteikties no liecības došanas šinī § apzīmētos gadīju-

mos. Tomēr Reichstagā izcēlās debates par šo lietu, pie kam daži depu-

tāti lika priekšā pieņemt lēmumu, ka no deputāta nevar prasīt liecību par

faktiem, kas viņam uzticēti kā deputātam. Lēmums gan netika pieņemts,
— lieta tika nodota komisijā, kur apklusa; bet jautājums tika iznests

ārpus parlamenta, uztverts no literatūras un dzīvi pārrunāts. Vairums

publicistu, kas ņēma dalību šī jautājuma noskaidrošanā, tomēr nonāca pie

l ) Šallands aizrāda (HMMyHHTeT-b HapojiH. npe,ncTaiwrre;ieH, tomt> 11, lpp. 360.),

ka 1884. g. tādējādi ticis nosodīts deputātu palātas loceklis VVoeste.

•) Sk. o.c. lpp. 355. un sek. Lamets tika no izmeklēšanas tiesneša

izsaukts kā liecinieks sakarā ar dažiem vina paziņojumiem parlamentā, bet Lamets attei-

cās uzaicinājumu paklausīt un ziņoja par to palātai. Pie lietas apspriešanas palātā pro-

kuratūra uzturēja domas, ka tiesai ir tiesība izsaukt deputātu kā liecinieku, bet nav tie-

sību lietot pret vinu spaidus, ja viņš atsakās. Pazīstamais Benžamens Konstans aizstā-

vēja ieskatu, ka tiesai ir tiesība uzaicināt deputātu liecību nodot, bet deputātam nav pie-

nākums liecību dot, — viņš var liecību nodot, ja atrod to par vēlamu un lietderīgu. Bet

palātas vairākums bij tanīs domās, ka bez palātas atļaujas tiesai pavisam nav tiesības

uzaicināt deputātu kā liecinieku lietās, kas stāv sakarā ar vina paziņojumiem palātā. —

Šallands, analizēdams šī lēmuma motivus, atrod, kā tie bijuši tīri politiski: iebiedēti no

priekšējās (Kārla X.) valdības patvarībām, parlamenta locekļi tagad, jaunas valdības

sākumā, izlietojuši Lameta lietu, lai sevišķi pastrīpotu parlamenta un parlamenta locekļu

privilēģijas.
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slēdziena, ka nav juridiska pamata atzīt deputātam tiesību atteikties no

liecības došanas, un uz šī paša viedokļa nostājās ari Vācijas tiesu prak-

tiķa.
1
) Tomēr ideja par deputātu tiesību zināmos gadījumos atteikties

no liecības došanas palika dzīva, un juridiskā komisija, kura revidēja

Vācijas kriminālprocesa kodeksu, projektēja ievest tur sekošo noteikumu:

„Reichstaga vai citu likumdevēju sapulču locekli drīkst atteikties no lie-

cināšanas par personām, kuras viņiem pie viņu pienākumu izpildīšanas

ir kautko uzticējušas, vai kurām viņi pie savu pienākumu izpildīšanas ir

kautko uzticējuši, kā ari par uzticētajiem faktiem. Šis notikums netiek

pielietots, ja uzticējums pieder pie nozieguma sastāva vai attiecās uz

noziegumu."
2
)

Interesanti atzīmēt īsumā tos principus, ar kādiem daži teorētiķi

mēģināja pamatot šādu deputātu privilēģiju, pirms nekā viņa bij atradusi

savu noteiktu formulējumu likumā. Vispirms tika mēģināts deputātu tie-

sību atteikties no liecības došanas — atvedināt no plaši saprastas depu-

tātu imunitātes, vedot šo tiesību sakarā gan ar deputātu neatbildību, gan

ar viņu neaizskaramību. Bet, kā pareizi aizrāda ari Šallands deputātu

imunitātē ietvertais neatbildības princips izslēdz tikai deputāta paša sauk-

šanu pie atbildības, bet nevis viņa liecības došanu lietā, kur cits tiek

saukts pie atbildības. Tāpat ari deputāta tiesību atteikties no liecības doša-

nas nevar atvedināt no deputātu neaizskaramības; jo liecības došana

ir vienkāršs pilsoņa pienākums, un ja uz neaizskaramības pamata depu-

tātu varētu atsvabināt no liecības došanas, tad kāpēc gan uz šī paša

pamata nevarētu prasīt deputāta atsvabināšanu no nodokļu maksāšanas

v. t. 1. pilsoņu pienākumiem? — Vēl citi, un to starpā ari Reichstaga depu-

tāts Vindhorsts pieminētajās 1886. g. Reichstaga debatēs, gribēja pielīdzi-

nāt šo privilēģiju profesionāla noslēpuma glabāšanas tiesībām: ja ir per-

sonu kategorijas, kā piem., ārsti, garīdznieki, tiesājamo aizstāvji, kuriem

likums nevien piešķir tiesību, bet parasti pat uzliek par pienākumu — gla-

bāt kā noslēpumu viņiem no pacientiem, grēku sūdzētājiem, aizstāvama-

jiem uzticētos faktus, tad šādu personu kategorijām jāpieskaita ari depu-

tāti un jāpiešķir viņiem tiesība atteikties no liecības došanas par faktiem,

kas viņiem uzticēti kā deputātiem, kā ari par personām, kas viņiem šos

faktus uzticējušas. Bet pretim šim ieskatam tiek aizrādīts, kā deputāta

amats nav profesija; un ja deputātam tiek uzticēti kādi fakti kā deputātam,

tad ne tāpēc, lai viņš tos glabātu kā noslēpumu, bet gan drīzāk otrādi —

lai viņš tos izmantotu savā darbībā, paziņotu no tribines, nodotu atklātī-

bai; tā tad deputāta tiesība atteikties no liecības došanas nevar tikt

pielīdzināta profesionālu noslēpumu glabāšanas tiesībai.
3)

1) Sk. ĪllajijīaH,Ti>
)

o. c. lpp. 362. un sek.

2) Sk. LLJajiJiaHji'b, o. c. lpp. 376.

8) Tādu ieskatu izsaka, piem., pazīstamais vācu publicists Labands, Die Zeu-
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Kāds ari nebūtu aplūkojamās deputātu privilēģijas teorētiskais

pamats, pēc būtības viņa ir rada deputātu imunitātei; kā redzams, tā uz

viņu skatās ari likumdevējs, noteikumus par deputātu tesību atteikties no

liecības došanas ievietodams konstitūcijā līdzās parastajiem noteikumiem

par deputātu imunitāti (neatbildību un neaizskaramību). Šo noteikumu

labākas pārskatīšanas dēļ nostādīsim blakus Vācijas konstitūcijas § 38.

un mūsu konstitūcijas § 31. Vācijas konstitūcijas § 38. pirmais teikums

skan:

«Reichstaga un Landtāgu locekļiem ir tiesības atteikties no liecības

došanas par personām, kuras viņiem kā deputātiem ir uzticējušas kādus

faktus, vai kurām viņi savus deputāta pienākumus izpildot tādus ir uzti-

cējuši, kā ari par pašiem šiem faktiem."

Un Latvijas konstitūcijas § 31.:

„Saeimas loceklim ir tiesība atteikties no liecības došanas: 1) par

personām, kuras viņam kā tautas priekšstāvim uzticējušas kādus faktus

vai ziņas; 2) par personām, kurām viņš, izpildot savus tautas priekš-

stāvja pienākumus, uzticējis kādus faktus vai ziņas; 3) par pašiem šiem

faktiem un ziņām."

Vispirms, kā redzams, šie konstitūciju panti nepiešķir deputātam

tiesību atteikties no liecības došanas vispārīgi, piem.,gadījumos, kur depu-

tāts ir bijis liecinieks notikumiem, kuriem nav nekāda sakara ar viņa

deputātu darbību, bet tikai likumā uzskaitītos trijos gadījumos. Vienādība

abu pievesto konstitūciju pantu saturā ir loti liela, bet tomēr ir atzīmējama

ari viena atšķirība: Vācijas konstitūcijas § 38. runā tikai par faktiem

(Tatsachen), turpretim mūsu konstitūcijas § 31. runā par faktiem un

ziņām. Zem faktiem, jādomā, abās konstitūcijās tiek saprasti patiesīgi

paziņojumi par patiesīgiem notikumiem. Bet kas tiek saprasts zem mūsu

konstitūcijas § 31. faktiem līdzās nostādītajām ziņām? Jādomā, ka

kautkas, kas atšķiras no faktiem, piem., paziņojumi par nebījušiem, izdo-

mātiem notikumiem, vai ari nepatiesīgi, nepareizi, sagrozīti paziņojumi

par kādiem notikumiem. Varbūt, starpību starp „faktu" un „ziņu" varētu

ari formulēt sekoši: fakts ir pārbaudīts ziņojums par kādu noti-

kumu, bet ziņa — nepārbaudīts ziņojums par kādu notikumu. Viss

var būt, ka ari ziņa vēlāk patiešām apstiprinās un kļūst par faktu, bet var

ari būt, ka viņa izrādās par nepamatotu baumu. Šķiet, pareizāki rīkojies

Vācijas likumdevējs, piešķirdams deputātam pārrunājamo privilēģiju (tie-

sību atteikties no liecības došanas) tikai attiecībā uz f ak t i c m, ar kuriem

viņš savā deputāta darbībā operējis. Bet ja mūsu konstitūcija to pašu pri-

vilēģiju attiecina ari uz z i ņ ā m, tad paliek vieta šaubām, vai šis apstāk-

genpflicht der Abgeordneten, Deutsche Juristenzeitung 1906 Nr. 16/17. Sal. UlannaHß-b,

o. c. lpp. 368.
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lis, no vienas puses, neizrādīsies par traucējošu priekš sekmīgas tiesu dar-

bības, un no otras puses, vai viņš nenostādīs dažreiz neveiklā stāvoklī

pašu deputātu, kurš ticis maldināts no nepārbaudītiem ziņojumiem, un

tomēr grib izlietot savu privilēģiju — atteikties no liecības došanas par

nepārbaudīto ziņojumu sniedzēju. Te mums tomēr jāievēro gan atkal tas,

ka likums tikai dod deputātam tiesību atteikties no liecības došanas, bet

nebūt neuzliek viņam pienākumu glabāt minētajos gadījumos kādu profe-

sionālu noslēpumu. No tāda Vācijas konstitūcijas § 38. un Latvijas kon-

stitūcijas § 31. formulējuma iztek ari tas slēdziens, ka tiesai ir tiesība uzai-

cināt deputātu nodot liecību ari šinīs pantos minētajos gadījumos, un depu-

tāts, ja grib (resp. ja atrod to par vēlamu un lietderīgu), var liecību nodot,

ja ne, var no liecības došanas atteikties. Varētu teikt, ka šinīs pantos for-

mulēts Benžamena Konstana ieskats, kuru viņš izteicis 1830. g. Francijas

parlamentā, augšā minētajā deputāta Lameta lietā.

Palūkosimies atsevišķi uz mūsu konstitūcijas-§ 31. minētajiem gadī-

jumiem, kad deputāts var atteikties no liecības došanas. 1) Deputāts var

atteikties no liecības došanas par personu, kura viņam kā deputātam, kā

tautas priekšstāvim, uzticējusi kādus faktus vai ziņas. Šis noteikums ir

diezgan skaidrs: redzams, te ir runa par tādiem faktiem (vai ziņām), kas

deputātam tiek uzticēti tanī nolūkā, lai viņš tos izlietotu tā, kā vienīgi

deputātam ir iespējams tos izlietot, un ja deputāts viņus tā ari izlieto, —

piem., iesniedzot pieprasījumu valdībai, paziņojot no parlamenta tribines

v. t. 1. Ari nolūks ir skaidrs: segt personu, kurai varbūt varētu celties

nepatikšanas caur faktu nodošanu deputātam. Turpretim, šis noteikums

nevar attiekties uz faktiem vai ziņām, ko deputāts izlietojis tā, kā viņus

varētu izlietot ari cits pilsonis, kurš nav deputāts, piem., izplatot tālāk

privātās sarunās, publicējot laikrakstos v. t. L

2) Daudz neskaidrāki apzīmēts otrs gadījums: ja deputāts, izpil-

dot savus tautas priekšstāvja pienākumus", uzticējis kādai personai kādus

faktus vai ziņas, viņš var atteikties no liecības došanas par šo personu.

Te vispirms jājautā: kādi tautas priekšstāvja pienākumi te domāti — juri-

diskie vai morāliskie? Šķiet, ka likuma noteikumā, kas saistits ar juridi-

skām sekām, varētu būt runa tikai par juridiskiem pienākumiem Bet lieta

nu tā, deputāta juridiskie pienākumi līdzšinējās konstitūcijās, neizslēdzot

pašas jaunākās, ir formulēti loti skopi, un es šaubos, vai vispārīgi ir iespē-

jams atrast kaut jel vienā konstitūcijā kādu deputāta juridisku pienākumu,

kurš būtu formulēts tādējādi, ka deputāts varētu uz vņu atsaukties, gri-

bēdams pielietot mūsu konstitūcijas § 31. otro punktu. Pie mums tagad,

piem., ir loti parasts (un tā tas, jādomā, ir ari citās demokrātiskajās val-

stīs), ka deputāti stājās sakaros ar savu vēlēšanu iecirkņu vai apgabalu

pilsoņiem, ziņojot viņiem par savu darbību parlamentā, saņemot no viņiem

kādus iesniegumus (ari „faktus vai ziņas"), un savukārt varbūt atsevi-
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šķām personām no šiem saviem vēlētājiem uzticot kādus „faktus vai

ziņas". Bet lieta nu tā, ka šāda sakaru uzturēšana un savstarpēja „faktu

un ziņu" apmaiņa starp deputātiem un vēlētājiem līdz pēdējam laikam ne-

vienā konstitūcijā nav atzīta par „tautas priekšstāvja pienākuma izpildī-

šanu", — saprotot to kā juridisku pienākumu. Var gan loti būt, ka depu-

tāts, izpildot savus tautas priekšstāvja pienākumus, piem., pārbaudot kādā

komisijā kāda ministra iesniegtus dokumentus vai aktis (konst. § 27.),

piedaloties kādā komisijas vai Saeimas slēgtā sēdē v. t. 1., dabū zināt fak-

tus, kas lielajam vairumam citu pilsoņu ir nezināmi; bet līdz ko deputāts

būs uzticējis šos faktus vai ziņas kādai trešai personai, man šķiet, vien-

mēr būs iespējams konstatēt, ka uzticēšana notikusi nevis „tautas priekš-

stāvja pienākumus izpildot, bet pilnīgi neatkarīgi no tautas priekšstāvja

juridisko pienākumu izpildīšanas. Tāpēc § 31. otram punktam patiesībā

šobrīd nav nekādas juridiskas nozīmes, un praktikā nezin vai viņu maz

nāksies pielietot.

3) Trešais gadījums — tiesība atteikties no liecības došanas par

pašiem šiem (pirmajos divos punktos minētajiem) faktiem vai ziņām, iztek

iz pirmajiem diviem, vai, pareizāki, papildina pirmos divus; un par cik

viņš papildina pirmo gadījumu, par tik viņam var būt sava juridiska

nozīme, bet par cik viņš attiecas uz otro gadījumu, viņa juridiskā nozīme

šim brīžam ir jāatzīst par gluži niecīgu. Tādējādi agrāko parasto depu-

tātu privilēģiju paplašināšana ar no jauna klāt pienākušo, mūsu konsti-

tūcijas § 31. formulēto tiesību atteikties no liecības došanas, patiesībā nav

tik plaša, ka viņa izliekas no pirmā acu uzmetiena. Bet tomēr viņa ir pla-

ša un ievērojama diezgan, lai uzstādītu jautājumu: ar kādu nolūku viņa

ievesta?

Ja prasām: ar kādu nolūku ievests mūsu konstitūcijā § 31. formulē-

tais jauninājums? — tad, šķiet, atbilde varētu būt sekoša: lai deputāti

kā tautas priekšstāvji varētu pilnīgi brīvi stāties sakaros ar pašu tautu un

brīvi iegūt materiālus l
) savai darbībai. Tas liekas pilnīgi saskaņā ar tau-

tas priekšstāvības būtību un demokrātisma principiem. Tomēr lieta nav

vairs tik gluži vienkārša, ja mēs palūkojamies drusku tālāk un jautājam:

kāda nozīme priekš deputāta tiem materiāliem, tiem „faktiem vai ziņām",

ko viņš ieguvis kā deputāts; citiem vārdiem: kādai deputāta darbībai

šie materiāli ir vajadzīgi vaj noderīgi? Šķiet, priekš deputāta likumdoša-

nas darbības tādā ceļā iegūstamiem materiāliem nav nekādas nozīmes,

jo visus likumdošanai vajadzīgos materiālus deputātiem ir iespējams

dabūt pilnīgi atklātā, publiskā, pat oficiālā kārtā. Bet „faktiem vai ziņām",

kuri minēti §-31., gan var būt priekš deputāta nozīme pie valdības kontro-

*) Ņemot vera musu konst. § 31. otro punktu, tāpat ari Vācijas konstitūcijas

§ 38. attiecīgu noteikumu, būtu gan jāsaka: apmainīties materiāliem.
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lešanas. Kā tas taisni tā tiek uztverts ari no dažiem ievērojamiem teo-

rētiķiem, kuri ņēmuši dalību šī jautājuma iztirzāšanā, redzams no prof.

Labanda 1907. g. uzrakstītas atsauksmes par §īs deputātu privilēģijas (t. i.

tiesības atteikties no liecības došanas) varbūtēju ievešanu Vācijā: „Nav

neticami, ka Reichstaga deputāti tuvākā nākotnē iegūs jaunu privilēģiju,

proti — atsvabināšanu no liecības došanas pienākuma attiecībā uz fak-

tiem, kuri viņiem uzticēti kā deputātiem, nelūkojot uz to lielo ierēdņu

disciplinas un dienesta uzticības apdraudēšanu, kura ar šo privilēģiju būtu

saistīta." x
) Te redzams, ka Labands domājis šo privilēģiju taisni kā tādu,

kura dotu deputātiem rokā jaunu ieroci pie valdības kontrolēšanas, ievā-

cot attiecīgus faktus no valsts dienestā stāvošiem ierēdņiem. Bez šaubām,

inonarchistiskās Vācijas apstākļos, un vispārīgi katrā nedemokrātiski val-

dītā valstī, pārrunājamai deputātu privilēģijai no šī viedokļa būtu nozīme.

Sevišķi konstitucionālā duaiistiskā (neparlamentarā) monarchijā, kuf

izpildu vara nav atkarīga nd tautas priekšstāvības, šāda deputātu privilē-

ģija būtu bijusi īsti vietā, kā ierocis, kurš pastiprina tautas priekšstāvības

kontroles tiesības par ārpus viņas stāvošo izpildu varu. Bet tur šīs depu-

tātu privilēģijas vēl nebija. Tagad nu mēs šo deputātu privilēģiju

atrodam — Vācijā un Latvijā — demokrātisku parlamentāru

republiku konstitūcijās. Un te nu mums jāsaka, ka tagadējos apstāk-

ļos šai jaunajai deputātu privilēģijai vairs ne tuvu nav tā nozīme, kāda

viņai būtu bijusi agrāk — konstitucionālā monarchijā. Jo modernajās

demokrātiskajās valstīs likumdošanas un izpildu varas attiecības ir radi-

kāli grozijušās; izpildu jeb administratīvās varas orgāni ir ne vairs tau-

tai svešas varas (monarcha) aģenti, bet pašas" tautas aģenti. Pie parla-

mentāras valdīšanas sistēmas valdība šaurākā nozīmē (ministru kabinets)

ir pašas tautas priekšstāvības izbīdīta, pēc būtības no parlamenta izrau-

dzīta un ar viņa uzticību apbalvota komiteja. Pēc būtības nav ko iebilst pret

to dažu angļu publicistu ieskatu, pēc kura parlamentārs ministru kabinets ir

pati ievērojamākā parlamenta komiteja. Protams gan, ari te vēl ir vietā

parlamenta kontrole pār šo savu komiteju — savu radīto valdību, sevišķi

ari opozicijas kontrole pār parlamenta vairākuma izbīdīto valdību. Bet

saprotams ari, ka pie šīm parlamenta un valdības savstarpējām attiecībām

nav vairs pielietojami daži no tiem kontroles līdzēkļiem, kādi būtu bijuši

vietā pie tautas priekšstāvības un izpildu varas attiecībām konstitucionālā

monarchijā. Šķiet, demokrātiskā valstī tautas - priekšstāvības necienīgi

būtu lietot pie šīs kontroles labprātīgu aģentu slepeni piegādātas ziņas.

Atklātība ir viens no tiesiskas valsts principiem, un tā nav demokrā-

tiska tiesiska valsts, kur f ak tu s, kas nāk tautai un valstij par labu, katrs

nevarētu ziņot pilnīgi atklāti.

*) Sk. Jahrbuch des offentlichen Rechts, Bd. 1., lpp. 24
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Vispārīgi, no Vācijas konstitūcijas § 38. un Latvijas konstitūcijas

§ 31. paliek tāds iespaids, ka likumdevēji ar šiem pantiem būtu noseboju-

šies: konstitucionālā monarchijā viņi būtu bijuši ļoti vietā, turpretim

demokrātiskā republikā nav vairs pietiekoša pamata skaitit viņus par vēr-

tīgu jaunieguvumu.
K. Dišlers.
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Liecinieku liecības no psicholoģiskā viedokļa

(Beigas) *)

Cik daudz mēs varam uzticēties bērnu liecībām dažādos bērnības

periodos, raugoties uz tām no loģiskā un morāliskā redzes stāvokļiem,

par to bieži nākās spriest un pārliecināties tiesu praksē, sevišķi tad, kad

tiesneši savās tieksmēs atrast patiesību, zināmā konkrētā gadījumā ir spie-
sti vadīties vienīgi no bērnu liecībām: lai atceramies tikai daudzās sūdzī-

bas par bērnu izvarošanu v. d. c. Kā redzams no attiecīgiem eksperimen-

tālās psicholoģijas pētījumiem, tad galvenais faktors, kurš sevišķi nelab-

vēlīgu iespaidu atstāj uz bērnu liecībām, — tiklab uz agrāko pieredzējumu

reprodukciju, kā ari uz šo pēdējo iegūšanu, — ir ļoti liela bērnu padotība

iedvesmei. Šī bērnu psiches īpašība stāv ciešā sakarā ar viņu vecumu:

jo bērni jaunāki, jo vieglāk tos iedvesmēt visdažādākā veidā. Tā Sterns a
)

uz savu izdarīto eksperimentu pamata nāk pie slēdziena, ka 7 gadus vecu

bērnu padotība iedvēsmei caur jautājumiem ir aprēķināma uz 50%, bet

14 gadus vecu — tikai uz 15%. Sevišķi lielu iespaidu uz bērnu liecībām

atstāj viņu pašiedvēsme, kurai tie padoti ļoti lielā mērā un kurai par

pamatu ir viņu sevišķi dzīvā fantāzija un paškritikas trūkums. Atzīdami

bieži vien savu fantāziju par īstenību, bērni pilnīgi neapzinīgi nonāk savos

slēdzienos no „tā var būt" uz „tā vajadzēja būt" un tālāk uz „tā bija", pie

kam arvienu šo savu pēdējo apgalvojumu jo stingri uztur spēkā, apzīmē-

dami to par savu personīgo pārdzīvojumu reprodukciju
.

Ne mazāku iespaidu uz bērnu liecībām atstāj bērniem piemītošais,

nekad neizsīkstošais optimisms, kurš bērnu neatstāj pat visgrūtākos dzī-

ves apstākļos. Šis optimisms, šī bērnu dabas pastāvīgā tieksme izvairī-

ties un novērsties no visa nepatīkamā, dara daudz lielāku iespaidu uz

bērnu liecībām, nekā to parasti domā. Šai bērnu dabas īpašībā ir meklē-

jama ari sakne tai nevēlamai parādībai, kuru sauc par bērnu meliem.

Bērnu optimisms vispirms parādās viņu lielajā iedomībā un sevis pār-

vērtēšanā un līdz ar to viņš palīdz bērnam pārvērst ar fantāzijas palīdzību

visvienkāršākās lietas un parādības par ideālām lietām un parādībām,

kurām nav vairs līdzības ar īstenību. Par ko visu nepārvēršas bērna

*) Sākumu sk. «Tiesl. Min. Vēstn." Nr. 6., 1922. g.

-) W. Stern, Beitrāge zur Psvch. der Auss. 11.
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fantāzijā ceļmalā gulošs akmens, atsevišķi stāvošs koks v. t. t. Cik liela

starpība šādos gadījumos starp novērojamo īstenību un bērna fantasti-

skajām noģiedām! Ja mēs pie visa sacītā vēl ņemsim vērā bērna tieksmi

visus pārdzīvojumus attiecināt uz vienu zināmu momentu un uz visu

raudzīties tikai no savu interešu viedokļa, kā ari viņa vājās novērošanas

un noģišanas spējas, tad mums gribot negribot būs jānāk pie slēdziena,

ka bērnu liecības vispārīgi ir augstākā mērā apšaubāmas un kā tādas tās

katrā ziņā būtu pārbaudāmas ari no eksperta-psichologa.

Kas attiecas uz vīriešu un s-ieviešu liecībām, tad starp tām pastāv

dažā ziņā ļoti liela starpība, kas izskaidrojama ar vīriešu un sieviešu

nevienādām psichiskām spējām un īpašībām. Pie interesantiem slēdzie-

niem šinī ziņā nāk Sterns 1
) uz attiecīgu eksperimentu pamata: tā viņš

apgalvo, ka sievietes vispārēji mazāk aizmirst nekā vīrieši, bet toties

vairāk kļūdās. Ja liecība tiek nodota tūlīt, tieši pēc zināma gadījuma

novērošanas, tad starpība starp vīriešu un sieviešu liecībām nav konsta-

tējama, bet tiklīdz liecības nodošana attālinās no attiecīgās novērošanas

jeb noģišanas momenta, tad šī starpība tūlīt rodas, pie kam sieviešu

aizmāršība attiecas pret vīriešu aizmāršību, ka 2:3, bet sieviešu kļūdī-

šanās pret vīriešu kļūdīšanos, kā 4:3. Tāļak, izpētot un salīdzinot

vīriešu un sieviešu liecību saturu taīs gadījumos, kad šīs liecības tiek

nodotas zem zvēresta solījuma, Sterns konstatē, ka sieviešu liecības

šinī gadījienā satur sevī divreiz tik kļūdu, kā vīriešu liecības.

Psicholoģiskie novērojumi mums rāda, ka starp vīriešu un sieviešu

psichi dažā ziņā ir ievērojama starpība. Eksperimentālā ceļā ir noteikti

konstatēts, ka sāpju sajūta, oste, dzirde un redze pie vīriešiem ir daudz

augstāk attīstītas nekā pie sieviešiem; turpretīm dzīves mīlestiba,

izturība un garšas sajūta arvienu vairāk attīstītas pie sievietēm. Tāpat

psicholoģija mums māca, ka spēja šaubīties pie sievietēm ir daudz mazākā

mērā atrodama, nekā pie vīriešiem un ka sievietes visu novērtē vairāk

ar jūtām, nekā ar prātu, un daudz vieglāk padodas dažādiem iespaidiem,

nekā vīrieši.

Visas nupat minētās psichiskās īpašības ir vērā ņemamas pie lieci-

nieku liecību novērtēšanas, jo ikkatra no tām spēlē zināmu lomu pie

dažādu parādību noģišanas un novērošanas. Ja vienu un to pašu parā-

dību, to pašu notikumu novēros divas personas ar dažādām dzirdes

un redzes spējām, tad, bez šaubām, šo personu attiecīgie noskārtumi būs

dažādi: ko uztvers vienas personas smalkā dzirde un redze, tas otrai

personai ar vājāku dzirdi un redzi paies garām nepamanīts.

Bet jo sevišķi svarīga starpība starp vīriešiem un sieviešiem ir tā,

kādu konstatē eksperimentālā psicholoģija attiecībā uz vīriešu un sieviešu

1 ) Sk.: Zur Psvch. d. Aussage, 21. lpp
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spēju uztvērt un novērtēt laika garumu: izrādās, ka laiks vīriešiem izlie-

kas garāks, nekā tas īstenībā ir, par 45%, bet sieviešiem tas izliekas

garāks par 111%. Ja nu mēs ņemsim vērā, cik liela nozīme vispārīgi

piekrīt liecinieku liecībās laika garuma novērtējumiem, tad mums taps

skaidrs, ka nupat minētā vīriešu un sieviešu starpība laika garumanovēr-

tēšanas ziņā ir it īpaši vērā jāņem pie liecinieku liecību novērtēšanas.

Tālāk, pie liecinieku liecību novērtēšanas mums vērā jāņem ikviena

liecinieka raksturs, jeb labāki sakot viņa temperaments, jo no pēdējā, kā

māca psicholoģija, lielā mērā atkarājas mūsu noģišanas process, kurš

liek pamatu mūsu apziņas saturam, tā tad ari mūsu liecībām, jo pēdējās

nav nekas cits, kā agrāko pārdzīvojumu reprodukcija, reiz bijušo noģiedu

jeb noskārtumu atveidināšana jeb par jaunu izsaukšana mūsu apziņā.

Ja vienu un to pašu notikumu, it īpaši dramatiskas nokrāsas, — būs

novērojuši jūtām bagātais melancholiķis un aukstasinīgais flegmatiķis,

tad viņu liecībās par šo notikumu, bez šaubām, būs atrodama starpība.

Jo stiprāk tiek aizrauts un saviļņots aculiecinieks no zināma notikuma,

jo neskaidrākas un nenoteiktākas būs viņa noģiedas, jo bālākas un kļū-

dainākas būs viņa atmiņas, t. i. viņa liecība par šo notikumu.

Kā ilustrācija sacītam var noderēt pazīstamais eksperiments, kurš

tika izdarīts 1902. g. Berlinē, tanī brīdī, kad profesors Lists nodarbojās

ar saviem klausītājiem krimināltiesību seminārā un kuru jo sīki apraksta

un iztirzā Jaffa: 1) Viens no klausītājiem, juzdamies apvainots no sava

biedra asās piezīmes, uzbrucis pēdējam ar rupjiem vārdiem un paceltām

dūrēm; apvainotais izrāvis no kabatas revolveru un mērķējis to pret

uzbrucēju. Taī pašā brīdī profesors satvēris mērķētāja roku, caur ko

šāviens nav noticis.

Klātesošie, izņemot incidenta dalībniekus, nav zinājuši, ka notiek

mākslīgi inscenēts eksperiments, nav zinājuši pat tad, kad par notikušo

bij devuši rakstiskas liecības. Caurskatot šās pēdējās, izrādījās, ka no 14

klātbijušiem tikai 3 bij nodevuši nepareizu liecību mazāk par 50%, pie

pārējiem 11, nepareizas liecības pārsniedza 50% (50% no visa tā, ko

ikkatrs bij noliecinājis). Pie tam vēl jāpiezīmē, ka tā liecību daļa, kura

tieši attiecās uz incidenta dramatisko daļu (uzbrukums), izrādījās par jo

sevišķi apstrīdamu. Šaī liecību daļā atsevišķu liecinieku nepareizo lie-

cību skaitlis svārstījās no 42,8%—114,3%, t. i. 42,8% no visobjektivakā

liecinieka liecībām par incidenta dramatisko daļu bij nepareizas, bet vis-

vājākā liecinieka liecībās bij 114,3% nepareizību un kļūdu, pie kam

pēdējais skaitlis aizrāda uz to, ka ne tikai viss incidents bij atstāstīts

nepareizi, bet šaī atstāstījumā bij daudz kas klāt piedomāts, kas īstenībā

nebij noticies. No pievestā eksperimenta ir skaidri redzams no mums jau

x ) Sk. žurn.: „Beitrāge zur Psvchologie der Aussage", I. burtn.
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izteiktais, t. i. jo stiprāk tiek saviļņots un aizrauts liecinieks no novē-

rojamā notikuma, jo nepareizākas un kļūdainākas būs viņa liecības par
šo notikumu. Bet tā kā ikkatrs cilvēka lielāks jeb mazāks jūtu saviļņo-

jums, lielāka vai mazāka uztraukšanās, kādu viņa psichē izsauc novēro-

jamā parādība jeb notikums, atkarājas no viņa temperamenta, tad top
skaidrs, ka pie liecinieku liecību novērtēšanas ir, bez šaubām, zināma

vērība jāpiegriež liecinieka temperamentam, jo pazīstot pēdējo, zinot lie-

cinieka tipisko dvēseles noskaņu, nebūs grūti izprast viņa tādus jeb

citādus pārdzīvojumus sakarā ar zināmiem pieredzējumiem, ar zināmu

notikumu, nebūs grūti saprast, kādēļ daži apstākļi no novērotā un atstā-

stāmā notikuma ir pievilkuši liecinieka uzmanību un iespiedušies tā

atmiņā, bet daži atkal ir paslīdējuši garām pilnīgi nepamanīti un tos velti

meklēt liecinieka atmiņā.

Konstatēt liecinieka tādu jeb citādu temperamentu, noteikt viņa rak-

sturīgāko dvēseles noskaņu, daudzreiz nav tik grūti, sevišķi priekš pie-

dzīvojumiem bagāta tiesneša, kā tas var izlikties pirmā acumirklī, jo lie-

cinieka temperamenta raksturīgākās pazīmes pat tiesas zālē izpaužas uz

āru ik brīdi, ik uz soļa: gan žestos, mimikā, gan balss intonācijā, gan

runāšanas manierē v. t. t.

Tāļāk pie liecību novērtēšanas stipri vien vērā jāņem ari liecinieku

izglītības stāvoklis: nav ne mazāko šaubu, ka izglītots cilvēks nereti

pavisam citādi uztver zināmu notikumu, nekā neizglītots, kuram izglītības

trūkums dažu labu reiz laupa iespēju izprast notikuma iekšējo sakaru,

bet redzētais un dzirdētais tiek no viņa uztverts pilnīgi mechaniski, caur

ko tas daudz vājāk iespiežas atmiņā, nekā uztvertais ar saprašanu un

zināmā sakarā. Ar sacīto nebūt nav teikts, ka mazāk izglītota liecinieka

liecība būtu mazvērtīgāka, bet tikai tas, ka vienas un tās pašas parādības

noskārtumi pie dažādiem cilvēkiem var būt dažādi, atkarībā no viņu

vispārīgās izglītības līmeņa, tā jo sevišķi no viņu profesionālās (arodnie-

ciskās) izglītības, jo ir daudz tādu parādību un bieži nāk priekšā tādi

notikumi, kurus pareizi un izsmeļoši spēj uztvert tikai cilvēki ar attiecīgu

speciālu izglītību.

Bet galvenā izglītības nozīme ir meklējama tieši pie liecību nodo-

šanas un šī nozīme pastāv iekš tam, ka mazākizglītotie liecinieki pie

liecību nodošanas, līdzīgi bērniem, ir lielā mērā padoti iedvēsmei. Tā

Sterns uz savu eksperimentu pamata ar strādniekiem nāk pie noteikta

slēdziena, ka 25% no pēdējo liecībām, kuras nodotas atbildes veidā uz

uzvedinošiem (iedvēsmi saturošiem) jautājumiem, ir nepareizas, tur-

pretīm izglītotu cilvēku liecības šinī gadījumā satur sevī kļūdu ne

vairāk par 5%.

Kas tika teikts par liecinieku profesionālās izglītības nozīmi, tas

pilnā mērā sakāms ari par liecinieka nodarbošanos, par viņa amatu. Ir
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pilnīgi dabiski un saprotami, ka pilsētnieks un laucinieks, matrozis un

ierēdnis, pavārs un gans, stāstīdami par vienu un to pašu notikumu,
ikkatrs vislabāk atcerēsies tos apstākļus — pat sīkumos, — kuri būs

stāvējuši kaut kādā sakarā ar stāstītāja nodarbošanos, jeb ar vina dzīves

veidu, bet kuri citiem, tos mazāk interesēdami, būs varbūt pavisam

nepamanīti garām pagājuši. Sacītais izskaidrojams ar to psicholoģijas

likumu, ka mūsu atmiņā dziji iespiežas tikai tas, kas tiek no mums

uztverts jeb noģists ar zināmu uzmanību; uzmanību rada interese, bet šī

pēdējā mūsos rodas pret novērojamo objektu tikai tad, ja tas priekš

mums pa daļai būs pazīstams, pa daļai jauns; turpretim ja tas priekš

mums būs pavisam svešs un nepazīstams, viņš mūsos neradīs pret sevi

intereses, tā tad viņš nevērsīs uz sevi mūsu uzmanību un, droši vien,

viņš dziju pēdu mūsu atmiņā neatstās.

Bez nupat apskatītajām liecinieku individuālajām pazīmēm un savā-

dībām, kā to vecums, kārta, temperaments un izglītība, kuras attiecās uz

visiem cilvēkiem, kā garā veseliem, tā slimiem, tagad mums vēl atliekās

apskatīt to liecinieku psicholoģiju, kurus medicina uzskata par zināmā

mērā slimiem. Mēs nerunāsim par garā vājiem, ar kuru liecībām nākas

reti sastapties tiesu praksē, bet apskatīsim to personu liecības, kuras

medicina nostāda starp garā veseliem un garā vājiem un kuras kā lieci-

nieki figurē ik dienas tiesu zālēs — es runāju par alkoholiķiem, histeri-

ķiem un neirasteniķem.

Runājot par alkoholiķiem mums vispirms ir jāatzīmē tā pie viņiem

bieži novērojamā parādība, ka viņu tikumisko jēdzienu sfēra arvienu ir

stipri ruinejusies un viņi izrāda stipru tieksmi uz meliem. Bez tam starp

alkoholiķiem ir bieži sastopami tādi, kuru intelektuālās spējas ir jau tik-

tālu novājinātas, ka tie paši tic saviem meliem. Tālāk, ikkatrs alkoho-

liķis, viens agrāk, otrs vēlāk, atkarībā no savām individuālajām īpašībām

neizbēgami nonāk līdz tikumiskai izvirtībai, — kā tas neapšaubāmi tiek

konstatēts psichiatrijā.

Atrazdamies tādā stāvoklī, alkoholiķis nekautrējas otram kaitēt tīri

aiz personīgiem iemesliem, viņš melo apzinīgi, ar ļaunu nolūku un runā

nepatiesību tiesas priekšā pat zem zvēresta.

Bet it sevišķi ir jāatzīmē tas svarīgais fakts, ka liecinieki-alkoholiķi

ikreizes dod nepatiesu liecību, tiklīdz tā stāv sakarā ar viņu vājību vai

var nākt par labu viņu kaislības apmierināšanai. Pats par sevi sapro-

tams, ka šādu personu liecības ir ļoti mazvērtīgas un tās var izlietot tikai

pēc rūpīgas pārbaudīšanas.

Bez tam vēl jāatzīmē, ka pie kroniskiem alkoholiķiem drīz vien

sāk atmiņa vājāka palikt, tā kā šādu personu liecības, — sevišķi ja tās

tiek nodotas ilgi pēc atstāstāmā fakta jeb notikuma novērošanas, —

daudz zaudē no savas vērtības.
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Viss nupat sacītais par alkoholiķu liecībām ir neapšaubāmi konsta-

tēts un pierādīts un psichiatrijā tiek uzskatīts par elementāru patiesību;

tomēr, neskatoties uz to, tiesu praksē šim apstāklim netiek piegriesta

ne mazākā vērība un tiesa nekad neievāc ziņu par to, vaj liecinieks

varbūt nav alkoholiķis. Bet lietderības un patiesības interesēs tas katrā

ziņā būtu darāms.

Ne mazāka vērība kā lieciniekiem-alkoholiķiem, ir jāpiegriež ari

lieciniekiem-histeriķiem. Ja pirmie atrodami galvenām kārtām starp

vīriešiem, tad pēdējie sastopami gandrīz vienīgi starp sievietēm.

Histeriķu liecību defektiem un viņu mazvērtībai par cēloni ir tas

apstāklis, ka tiem piemīt ārkārtīgi dzīva fantāzija, tik dzīva, ka tie nereti

nav spējīgi atšķirt savus īstos pārdzīvojumus, — kuriem par pamatu ir tieši

ārēji pieredzējumi, —no tiem, kuri norisinās tikai viņu galvā. Histeriķu

noģišanas jeb uztveršanas process parasti norisinās pilnīgi normāli, un

zināma parādība tiek noģista pareizi; ari atmiņa tiem pa lielākai daļai

ir laba, bet viņu pārāk dzīvā fantāzija ir tā, kas nedod histeriķa repro-

dukcijas jeb atveidināšanas procesam norisināties normālā kārtībā. Ja

no notikuma momenta būs pagājis zināms laiks un histeriķim būs nācies

vairākkārt pie šā notikuma domās pakavēties vai par to sarunāties ar

citiem, vai ari kaut ko lasīt par to avizēs, tad viss tas, ko viņš ir domājis

lasijis vaj dzirdējis, tiks, bez šaubām, sajaukts ar tiešajām noģiedām un,

pats par sevi saprotams, ka liecībai, kura šādā ceļā radusies, nebūs nekā

kopēja ar patiesību. Dažreiz pietiek pat ar zināmu afektu, lai īstās no-

ģiedas histeriķa apziņā tiktu tūdaļ pārveidotas saskaņā ar viņa patreizējo

dvēseles noskaņu un pēc tam tiktu attiecīgi reproducētas.

Vēl jāpiezīmē, ka tiesas zāles zināmais svinīgums, zvēresta nodo-

šana v. t. t., ļoti stipri uztrauc histeriķu fantāziju un tādā gadījumā tie

arvienu cenšas piedot savai liecībai sevišķu, izcilus nozīmi, pats par

sevi saprotams, ka tāda liecība var ļoti tālu novirzīties no bijušās

īstenības. Ņemot vērā samērā diezgan lielo histeriķu skaitu, kuri tāpat

kā alkoholiķi ikdienišķā dzīvē ne caur ko netiek atšķirti no pilnīgi nor-

māliem pilsoņiem, būtu vēlams ievākt ziņas par lieciniekiem ari attiecībā

uz histēriju, it īpaši ja šaī ziņā rodas aizdomas.

Vēl biežāk nekā alkoholiķus un histeriķus, mēs sastopam starp

lieciniekiem neirasteniķus. Neirastenija savā tīrā veidā nav nekas cits,

kā kroniskas pārpūlēšanās stāvoklis. Neirasteniķa garastāvoklis ir

arvienu nospiests, skumjš; viss, ārpus viņa notiekošais to ļoti maz

interesē, jo visas viņa psichiskās spējas ir lielākā vaj mazākā mērā pama-

zinātas, caur ko tad ikkatrs darbs tam izliekas pārāks par viņa spēkiem

un ārkārtīgi grūts. Pats par sevi saprotams, ka šāds cilvēks daudz

mazāk vērības un uzmanības piegriež ārpus viņa notiekošajām parādī-

bām, nekā pilnīgi vesels cilvēks, caur ko tad ari viņa noskārtumi ir daudz
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neskaidrāki un bālāki un bieži ven daudz kas no „redzētā" un „dzirdētā"

tam paiet garām pilnīgi nepamanīts. Nav ne mazāko šaubu par to, ka

liecinieks-neirasteniķis ir spējīgs dot pareizu liecību, bet ņemot vērā

nupat sacīto, var gadīties, un tas bieži ari atgadās tiesu praksē, ka tāds

liecinieks sāk dot tikai negativas atbildes, t. i., ka viņš nav nekā ievē-

rojis, nav nekā redzējis, ne dzirdējis. Šāda liecība būs gan pareiza, rau-

goties no liecinieka subjektīvā viedokļa, bet tā nesaskanēs ar lietas

īstajiem apstākļiem un tādēļ tai nevar tikt piegriesta pienācīga vērība.

Viss augšminētais mums rāda galvenos vilcienos, kādā ceļā pēdējā

laikā tiek noskaidrota un pārbaudīta liecinieku liecību vērtība un kādi ir

šo liecību galvenie trūkumi un kādi šie trūkumu cēloņi. Kā redzējām, šis

ceļš ir eksperimenta ceļš un šinī ceļā rastie daudzie un dažādie psicho-

logu un kriminālistu novērojumi ir tik svarīgi, ka mēs nevaram un

nedrīkstam tiem vienaldzīgi garām paiet. Tie rāda mums skaidri un gaiši

un pārliecina mūs, ka liecinieku liecības ari tad, ja tās tiek nodotas ar tīru

sirdi un vislabākiem nolūkiem, nav uzskatamas par tik neapšaubāmām,

kā tas līdz šim tiek darīts, jo, kā mēs redzējām, liecību trūkumi ir

daudzi un dažādi, — tāpat šo trūkumu cēloņi.

Bet ar trūkumu konstatēšanu vien nepietiek, — ir jārod līdzekļi, kā

šos trūkumus novērst. Tādēļ rodas jautājums, kas darāms, lai mēs

ikreizes rastu īstas neviltotas liecības, kuras saskanētu ar īstenību.

Uz šo jautājumu dod zināmā mērā atbildi, lai gan ne izsmeļošu, tie

paši jauno ceļu meklētāji runā stāvošā jautājumā — Sterns, Vrešners,

Gross, Klausmans v. d. c. Pēc viņu domām, tie praktiskie soļi, kādi

šinī lietā ir sperami, var būt divējādi: negativi un pozitivi. Pie negatī-

viem pieder to apstākļu un cēloņu novēršana, kuri rāda no mums apska-

tītos liecību trūkumus. Tas var būt panākams dažādā ceļā: ja ar laiku

izrādīsies un tiks neapšaubāmi pierādīts, ka uzvedinošie jautājumi novirza

liecinieku no pareizā ceļa, tad pie liecinieku nopratināšanas būs jālieto

citi paņēmieni; ja tiks noteikti konstatēts, ka liecinieku liecības daudz

zaudē no savas vērtības caur to, ka liecinieki tiek nopratināti par daudz

ilgi pēc attiecīga notikuma novērošanas, tad, bez šaubām? būs jārūpējas

par to, lai lietas iztiesāšana notiktu jo drīzi un caur to ari liecinieku

nopratināšana; tāpat, varbūt, būs nopietni jāraugās uz to, lai liecinieki

caur ilgu gaidīšanu uz nopratināšanu nenogurtu, kā tas tagad parasti

mēdz būt, jo liecība, kura nodota nogurušā stāvoklī, bez šaubām, nevar

būt tik pilnīga un izsmeļoša, kā tāda, kura nodota spirgtā gara

stāvoklī.

Kas attiecas uz pozitivajiem soļiem, kādi būtu sperami šinī lietā,

tad pie tādiem, galvenā kārtā, piederētu: 1) liecinieku psicholoģiskās

ekspertizes ievešana lietas izmeklēšanas stadijā un 2) mūsu atmiņas un

novērošanas spējas izkopšana un disciplinēšana caur audzināšanu.
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Ka psicholoģiska ekspertize attiecība uz lieciniekiem ir veļama un

ka tas līdz galam tiek darīts, jo, kā mēs redzējām, liecību trūkumi ir/

zināmā mērā ari dzīvē izvedama bez sevišķām grūtībām, to cenšas pie-
rādit no mums jau minētie Sterns, Gross, Klausmans v. c. Tā Sterns

starp citu izsakās, ka eksperta-psichologa uzdevumam vajadzētu būt

divējādam: pirmkārt, tas varētu noskaidrot, kādu iespaidu ir atstājuši uz

lieciniekiem tie jeb citi apstākli; no viņa varētu, par piemēru, prasīt, cik

vērtīgas un ar īstenību saskanošas ir caurmērā bērnu liecības; dažos

gadījumos atkal no eksperta varētu prasīt atsauksmes par to, vai no

notikuma momenta pagājušais laika sprīdis nav jau par garu, lai notikums

varētu būt uzglabājies atmiņā; ja tiktu konstatēts, ka liecinieks atrodas

zem zināmas iedvēsmes iespaida, tad ekspertam būtu jānosaka, cik lielā

mērā minētā iedvēsme var kaitēt patiesībai, to sagrozot vai neatklājot

v. t. t.

Otrkārt, eksperts-psichologs» varētu vajadzības gadījumā pārbaudīt

svarīgāko liecinieku psichiskās spējas, izpētot tās eksperimenta ceļā, lai

tādā kārtā noteiktu, cik spējīgs ir zināms liecinieks pareizi noģist ārējās

parādības un, tā tad, lai tiesa zinātu, cik tam var uzticēties. Tādas pašas

domas izsaka ari Gross; savā kriminalpsicholoģijā
1) viņš saka: „Mēdz

būt tādas atmiņas savādības, kuras gan nav patoloģiskas dabas, bet

kuras mums izliekas par loti savādām, reti sastopamām un tādēļ par

neticamām. Jautājumos par šādām atmiņas savādībām par ekspertu var

būt tikai specialists-psichologs: ja viņš ari neizskaidros dažu atsevišķu

gadījumu, tad tomēr viņš vismaz pastiprinās šādu gadījumu varbūtību,

iespējamību, aizrādot uz līdzīgiem gadījumiem, kādi tam zināmi no attie-

cīgas literatūras."

Līdzīgas domas par psicholoģiskās ekspertizes vēlamību un iespē-

jamību attiecībā uz lieciniekiem izsaka ari daudzi citi psichologi un

kriminālisti, kā Klausmans, Placzeks v. c. Tā Klausmans
2) atrod par

iespējamu izdarīt vajadzīgo psicholoģisko ekspertizi turpat uz vietas,

tiesas zālē, pa procesa laiku, pie kam viņš tuvāk paskaidro, kā būtu

pārbaudāmas liecinieku spējas pareizi noteikt attālumu, laika garumu, kā

pārbaudīt redzes un dzirdes spējas v. t. t. Tomēr viss sacītais ir jāuz-

skata tikai par jaunu ceļu meklēšanu no mums apskatāmā jautājumā.

levest tūliņ tiesu praksē liecinieku psicholoģisko ekspertizi kaut cik

plašos apmēros neieteic pat Sterns, pats galvenais jautājuma ierosinā-

tājs; viņš domā, ka būtu priekšlaicīgi dot jau tagad konkrētus aizrādī-

jumus, kā izvest dzīvē, tiesu praksē, liecinieku ekspertizi, jo mēs nedrīk-

stam aizmirst starpību starp teorētisku hipotēzi un tās izlietošanu

praktikā. Bet ari tagad mēs varam, sevišķi svarīgos un komplicētos

M Hans Gross, Kriminalpsychologie. 1889., lpp. 359.

2 ) A. O. Klausmann. Zeugeprūfungen. Archiv fur Kriminalantropologie I. 1898.
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gadījumos, izdarīt liecinieku psicholoģisko ekspertizi ar specialistu-

psichologu palīdzību. Bet tiklīdz radīsies tiesneši ar attiecīgām psicholo-

ģiskām zināšanām, un būs paši kompetenti pareizi novērtēt liecinieku

liecības, vajadzības gadījumos pārbaudot liecinieku psichiskās spējas, tad,

pēc Sterna domām, nebūs vairs vajadzīgi ari eksperti-psichologi, jo tādi

jau būs paši tiesneši. Tā tad šis jautājums par psicholoģisko ekspertizi

muhs neizbēgami noved pie sen atzītas prasības — dot juristiem pama-

tīgas zināšanas psicholoģijā, kā teorētiskajā, tā ari eksperimentālajā.

Attiecībā uz mūsu atmiņas un novērošanas spēju izkopšanu un

disciplinēšanu caur audzināšanu ir jāsaka, ka šis ir galvenais līdzeklis,

ar kura palīdzību ir iespējams ar laiku novērst vai vismaz samazināt

nepatiesas liecības. Mēs redzējām, ka šo pēdējo cēloņi ir meklējami

galvenā kārtā pašu liecinieku psichē un atkarājas pa lielākai daļai no

vāji attīstītas un maz disciplinētas novērošanas spējas, t. i. no nepietie-

košas uzmanības un vāji izkoptas atmiņas. Bet psicholoģija māca, ka

atmiņa nav uzskatama par kaut ko pilnīgi negrozāmu, kas piemīt cilvēkam

jau no dzimšanas; ir daudzkārt pierādīts un no visiem atzīts, ka caur

attiecīgu vingrināšanos var zināmā mērā uzlabot kā novērošanas, tā ari

atmiņas spējas un, ka šo spēju vājība un nepilnība pa lielākai daļai atka-

rājas no mūsu paškontroles trūkuma, kā pie ārējo parādību noģišanas

jeb uztveršanas, tā ari pie noģiedu, pie agrāko pārdzīvojumu reprodu-

cēšanas, un, zināmā mērā, ari no atbildības jūtu trūkuma, ar lielāku

nopietnību un uzmanību novērot ārējās parādības un tāpat ari savus

novērojumus, savus noskārtumus reproducēt.

Tāļāk, par svarīgu iemeslu mūsu paviršībai pie ārējo parādību

novērošanas un uztveršanas un pie agrāko pārdzīvojumu atcerēšanās ir

jāatzīst mūsu lielā palaišanās uz savu atmiņu, kā ari palaišanās uz

citiem vai uz zināmām autoritātēm, un pēdīgi par svarīgu iemeslu ir

jāatzīst ari tas apstāklis, ka mēs ikvienu lietu, ikvienu parādību aplū-

kojam, raugoties no sava iepriekšnoteiktā viedokļa, ar citiem vārdiem,

mēs zināmu parādību novērojam tā, kādu to esam iepriekš iedomājušies.

Kā ilustrācija un pastiprinājums sacītam var noderēt prof. Grossa 1
)

aizrādījums uz slaveno Rafaela gleznu „Siksta Madonna".

Gross atsevišķā rakstā (Das Wahrnehmungsproblem) jo sīki ap-

skata to ievērojamo parādību, uz kuru viņa uzmanību bij vērsis Halles

universifates prof. Aschaffenburgs, ka ar uzmanību aplūkojot uz minētās

Rafaeļa gleznas sv. Siksta tēlu, mēs dabūjam tādu iespaidu, itkā Siksta

labai rokai būtu 6 pirksti. Kas par cēloni šai anatomiskai savādībai, —

vai tā ar nodomu pielaista no Rafaeļa, jeb ir tikai zināmas redzes ilūzijas

rezultāts (kā to domā Gross), — tas ir cits jautājums, bet tas fakts, ka

pāvesta Siksta labā roka atstāj iespaidu, itkā tai būtu 6 pirksti, — ir

*) Hans Gross. Das vVahrnehmungsproblem. Beitrāge zur Psych. d. Aussage.
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nenoliedzams. Tādēļ ir apbrīnojama un ievērošanu pelnoša tā parādība,

ka neviens no miljoniem cilvēku, kuri redzējuši šo Rafaela gleznu gan

oriģinālā, gan reprodukcijās, nav šīs anatomiskās savādības ievērojis, bet

visiem tā ir pilnīgi nepamanīta garām paslīdējusi. Kā tas izskaidrojams,

ka minētā anatomiskā savādība nevērš uz sevi ne mazākās uzmanības?

Gross to paskaidro sekoši: Lielais laužu vairums skatās uz apkārtesošiem

priekšmetiem, izejot no sava iepriekšnoteikta viedokļa, — pie kam tos

uztvej- ļoti pavirši, — nebūt ne visos sīkumos. Tādēļ ikviena agrāko

noģiedu jeb noskārtumu reprodukcija, jeb ar citiem vārdiem runājot,

ikkatra liecība pelna ievērību un ir ticama tikai tikdaudz, cikdaudz tā

attēlo zināmu parādību jeb notikumu tikai vispārīgos vilcienos un cik-

daudz liecinieka uztvērumi jeb noskārtumi sakrīt ar to, ko viņš bij gai-

dījis no tiem. Runā stāvošā gadījumā, saka Gross, skatītājs redz skaistu

gleznu, uz kuras attēlota Dievmāte ar diviem svētajiem un diviem

eņģeļiem; viss pārējais gleznas saturs tiek atstāts bez ievērības un tikai

ļoti nedaudzi vēlāk kaut ko atceras par apģērbu krāsu, par atsegto

priekškaru v. t. t. Tikai pajautājat, turpina Gross, tās personas, kuras

minēto gleznu ļoti labi pazīst, ar ko izrotāta ir Dievmātes galva (ar kroni,

nimbu vai ko citu), kur atrodas pāvesta Siksta galvas tērps — tam galvā

jeb rokās v. t. t, un jūs saņemsat tik pārsteidzošas atbildes, pēc kurām

vairs nebrīnēsaties par to, ka skatītāji nav saskaitījuši, cik pirkstu ir sv.

Siksta labai rokai.

Tālāk, sakarā ar šo pašu Rafaeļa gleznu, Gross aizrāda, cik liels

spēks piemīt ticībai uz autoritātēm un kā tā atsaucas uz tādu «ticīgo*

zināmiem noskārtumiem. Vienai dāmai, saka Gross, kuru es pazinu
kā ļoti izglītotu un saprātīgu, un kurai tika iepriekš aizrādīts, kas notiks,

es parādīju minētās Rafaeļa gleznas fotogrāfisku reprodukciju un jau-

tāju, vai viņa redz, ka pāvesta Siksta labai rokai ir 6 pirksti? „Es redzu

tikai 5 pirkstus," noteikti atbildēja dāma. — „Rafaels nevarēja pielaist

tādas kļūdas, bet ja ari tas būtu noticis, tad tādu savādību jau citi būtu

novērojuši; tomēr līdz šim vēl neviens nav apgalvojis, ka pāvestam būtu

6 pirksti." Tomēr Rafaela gleznas savādība, bez šaubām, ir acīs krītoša,

saka Gross. Tādēļ tas apstāklis, ka ir ļaudis, kuri šīs savādības negrib

redzēt un neredz viņas tur, kur tā patiešām ir, mums skaidri rāda, cik

lielu lomu spēlē dzīvē paļaušanās uz autoritātēm un uz laužu vairākuma

ieskatiem un domām; nav nekādu šaubu, ka šāda paļaušanās spēlē ne

mazāku lomu ari kriminālprocesā, attiecībā uz liecinieku liecībām.

Visi augstāk aprādītie nepatieso liecību cēloņi, kuri atrodami pašu

liecinieku psichē, ir novēršami, vai vismaz samazināmi, caur sistemātisku

audzināšanu. To neapšaubāmi pierāda pedagoģiskā psicholoģija. Ne

tikai atmiņu un uzmanību spēj sistemātiska audzināšana pārveidot un

zināmā mērā uzlabot, bet ari no mums apskatīto ārējo priekšmetu un
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parādību paviršo novērošanu audzināšana spēj zināmā mērā novērst,

pieradinot mūs ikkatru priekšmetu, ikkatru parādību, aplūkot ar vajadzīgo

uzmanību un pilnīgi objektivi, nevadoties ne no kādiem pastāvošiem

ieskatiem un tradicijām, nedz autoritātēm un nepadodoties ne iedvēsmei,

ne pašiedvēsmei.

„Mani personīgie piedzīvojumi un eksperimenti," saka Sterns, „ir

pēdīgi mani pārliecinājuši, ka atmiņu var attīstīt ari pie pieaugušiem. Es

esmu saņēmis daudzus ziņojumus no studentiem un citām personām, ka

viņi pēc tam, kad caur eksperimentiem pārliecinājušies, cik maz var palai-

sties uz savu atmiņu, esot sākuši daudz kritiskāk izturēties pret saviem

personīgiem atcerējumiem, pret savām atmiņām. Pats par sevi sapro-

tams, ka sacītais vēl vairāk attiecināms uz bērniem." Šāda pārliecība ir

uzskatāma par vispārīgi atzītu un pierādītu, un kā tādu to pedagoģika

uzskata par savu praktisko uzdevumu zināmas daļas noteicēju. Attiecībā

uz liecinieku liecībām Sterns uzstāda pedagoģikai šādus praktiskus uzde-

vumus: 1) cīņu pret meliem, 2) cīņu pret nepareizām noģiedām un novē-

rojumiem, 3) cīņu pret atmiņas defektiem un paškritikas vājumu un 4)

cīņu pret padotību iedvēsmei.

Tikdaudz būtu īsumā sakāms tiem negativajiem un pozitivajiem

soļiem, kādus ieteic kriminālisti un psichologi nepatiesu liecību novēršanai.

Tagad, kad mēs esam galvenos vilcienos iepazinušies ar to kriminal-

psicholoģijas virzienu, kurš tik noteikti uzstājas pret liecinieku liecībām

kriminālprocesā, dibinādams savu pārliecību galvenām kārtām uz ekspe-

rimentu ceļā iegūtiem datiem, domāju, nebūs lieki uzklausīt ari pretējās

puses — tagad valdošā ieskata —iebildumus šinī jautājumā.

Tā kā uz visa sacītā pamata dažs labs var nākt pie slēdziena, itkā

mēs tikai no Sterna, Grossa, Binē un citiem dabūjām pirmo reiz zināt, ka

cilvēki kļūdās un ka liecinieki, nereti pretēji savai gribai, nodod nepatiesas

liecības, tad, lai novērstu pārpratumus un lai nedarītu patiesībai pāri,

mums vispirms ir jāaizrāda, ka jau daudz tūkstošus gadus pirms Sterna

v. c. eksperimentiem cilvēcei bij zināms, kā cilvēki kļūdās ne tikai pie

ārējo lietu un parādību uztveršanas jeb noģišanas, bet ari pie pieredzē-

jumu atstāstīšanas. Bet nesniegsimies nemaz tik tālu senatnē.

100 gadu atpakaļ angļu slavenais filosofs Bentams sarakstīja savu

ievērojamo grāmatu „Par tiesas perādījumiem", kurā mēs atrodam jau

loti pamatīgi izstrādātu mācību par liecinieku liecībām un ar kuru tuvāk

iepazīstoties mums jānāk pie slēdziena, ka daudz kas no tā, ko mēs savās

iepriekšējās rindiņās apskatījām, kā kautko gluži jaunu, nebūt nav jauns,

bet tikai aizmirsts. Kā redzams no minētās grāmatas, tad Bentamam ir

bijis pilnīgi noteikti zināms, ka nepatiesas liecības mēdz nodot ne tikai aiz

savtīgiem nolūkiem, bet ka tās mēdz būt kļūdainas un pilnīgi nepareizas

ari pavisam neatkarīgi no liecinieka gribas; viņš aizrāda jau uz liecību
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kļūdām, kuru cēlonis meklējams attiecīgā noģišanas procesā, tad uz slē-

dzienu kļūdām un uz atminas kļūdām, kuras ceļas ne tikai caur zināmu

apstākļu aizmiršanu, bet ari caur agrāko noģiedu nepareizu reprodukciju.
Tā tad mēs redzam, ka Bentams runā par to pašu, ko Sterns, Binē, Gross

v. c. apgalvo uz attiecīgu eksperimentu pamata.

„Bez mazākās tieksmes novirzīties no patiesības, bez mazākās savu

kļūdu apzināšanās, mēs nereti reproducējam neīstas atminas, kuras ir

nepareizas ne tikai dažos sīkumos, bet pat visā visumā," saka Bentams.

No šās vienas frāzes vien jau mēs redzam Bentama skepticismu attiecībā

uz liecinieku liecībām, bet šis skepticisms neņēma virsrokas Bentama

uzskatos šinī jautājumā. Pie sava skeptiskā apgalvojuma viņš taisa pie-

zīmi, teikdams: «Neīstas atmiņas ir pirmkārt vājas un neskaidras, viņas

tiek pavadītas ikreizes itkā no šaubām un atšķiras no tīras fantāzijas tikai

caur to, ka ir atvasinātas no zināma fakta. Šo neīsto atmiņu otrā pazīme

pastāv iekš tam, ka gadījumā, ja šo atmiņu autors sastaps citas personas,

kuras labāk atminas to pašu faktu, tad viņš ikreizes padodas šām per-

sonām un pēdējo autoritāte to pilnīgi pārvelk uz savu pusi; notiek pilnīgi

pretējais tam gadījumam, kad mums ir zināma iekšēja pārliecība, stipra

un skaidra, kura nekad nepadodas citu pārliecībai. Jo ir fakti, piebilst

Bentams, kuru apgalvošanā mēs paliktu negrozāmi ari tad, ja pat visa

pasaule censtos tos mūsu acīs noliegt. Šai Bentama piezīmē mēs atrodam

divus vērtīgus aizrādījumus; 1) kādos gadījumos mēs nedrīkstam uzticē-

ties lieciniekiem un 2) kas jāņem vērā, lai varētu atšķirt apzinīgi nodotas

nepatiesas liecības no neapzinīgi nodotām.

Lai gan Bentams skaidri un gaiši apzinājās visus cilvēka liecībām

piemītošos trūkumus, tomēr viņš bij tai pārliecībā, ka vispārīgi ņemot,

liecinieku liecības patiesība tiek garantēta no pašas dabas. Šī garantija

ir cilvēkam piemītošā tieksme uz zināmu ērtību, tieksme izvairīties no

visa, kas grūts un nepatīkams. Runāt patiesību ir viegli, bet melot ir

grūti, tāpēc ka meli ir jāizdomā. Šīs Bentama domas, lai gan varbūt izlie-

kas paradoksālas, tomēr ir jāatzīst par pareizām, jo slinkums ir tāda īpa-

šība, kura spēlē cilvēku dzīvē daudz lielāku lomu nekā tas mums izliekas;

ne par velti Larošfuko apgalvoja, ka slinkums ir tā mūsu īpašība, kura

valda par visām mūsu jūtām un pār visiem mūsu priekiem, un ka viņš ir

«šķērslis, kurš spēj apturēt pat vislielāko kuģi".

Gala slēdziens, pie kāda nāk Bentams savā mācībā par liecinieku

liecībām, ir tas, ka neskatoties uz daudzajiem defektiem, liecinieku liecī-

bas pa lielākai daļai sniedz mums diezgan noteiktas un pareizas ziņas, ar

vārdu sakot, — patiesība valda par nepatiesību. Un šī Bentama pārlie-

cība, bez šaubām, ir tā, zem kuras parakstījušies visi līdz šim pastāvošā

un vadošā uzskata piekritēji un aizstāvētāji runā stāvošā jautājumā.
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Tā kā iebildumi pret liecinieku liecībām tiek dibināti pa lielākai daļai

uz eksperimentu ceļā iegūtiem datiem, tad nebūs lieki aizrādīt vismaz uz

vienu no pretējās puses pretiebildumiem.

Tie dati un tās liecības, kuras tiek iegūtas laboratorijās un auditori-

jās eksperimentu ceļā, ir pilnīgi izolētas no tiem korektiviem, kuri atro-

dami reālā dzīvē un kuri lielā mērā noder priekš liecību izlabošanas un

papildināšanas. Ar to nebūt netiek apgalvots, ka nav un nevar būt nepa-

tiesu liecību, bet tikai tiek aizrādīts, ka ikdienišķā dzīvē ir daudz tādu

līdzekļu un paņēmienu, ar kuru palīdzību ir iespējams zināmā mērā aizsar-

gāties no neapzinīgiem meliem liecinieku liecībās.

Lai sacīto labāk saprastu, iepazīsimies ar vienu no raksturīgiem

eksperimentiem, kādi tiek lielā daudzumā izdarīti, ar nolūku konstatēt

tādus jeb citādus liecību defektus. Ņemsim eksperimentu, kurš izdarīts

Breslavā, prof. Lipmaņa *) auditorijā un norisinājies šādi: Rītā, lekcijas

laikā, īsi pirms tās beigām, pie auditorijas durvīm ticis piedauzīts (audi-

torija sastāvējusi no strādniekiem), uz ko prof. Lipmans atbildējis ..iekšā".

Auditorijā ienākusi neliela auguma dāma, tumšiem matiem un acīm, gal-

vā tai bijusi melna cepure un ģērbusies tā bijusi ari melnā uzvalkā. Dāma

sākusi klusām kautko profesoram stāstīt, bet pēdējais tai stiprā balsī atbil-

dējis: „Tagad esmu aizņemts, tu tak vari mani pagaidīt, es tūliņ beigšu."

„Nu, tad es še varu uzgaidīt," teikusi dāma. „Jā, apsēdies tur, tikai sēdi

mierīgi." Dāma paņēmusi no katedra grāmatu, apsēdusies uz priekšējā

sola pie loga un sākusi lasīt no katedra paņemto grāmatu. Pēc maza brīža

viņa iesaukusies: „Te ļoti karsts, vai nevar logu atvērt?" Lipmans atbil-

dējis: „Paliec mierā, nemaz jau nav tik karsts," — un, griezdamies pie

auditorijas, piebildis: „vai ne tā? Pagaidi ārpusē." „Man te karsts, es

labāk uzgaidīšu sētā." Dāma ātri izgājusi, iebāzdama grāmatu kabatā. —

Pēc dienām 3—4 prof. Lipmans griezies pie klausītājiem ar priekšlikumu,

atstāstīt visu, ko viņi atceroties par minēto starpgadījienu ar dāmu, pie

kam, klausītāju atstāstījumus vēl papildinājis ar atsevišķu jautājumu listi.

Uz šo atstāstījumu liecību pamata Lipmans nāk pie vairākiem svarīgiem

slēdzieniem.

Uz jautājumu, vai dāma tika ko ņēmusi no katedra — pats svarīgā-

kais jautājums no juridiskā viedokļa — divi no klātesošiem atbild ar

„nezinu" un no visiem pārējiem neviens nedod uz šo jautājumu pareizas

atbildes. Vispārīgi izrādījās, ka no visām noteiktām atbildēm 84% bij

pareizas, bet no visām atbildēm, kā noteiktām, tā ari nenoteiktām, parei-

zas bija tikai 67%.

Tagad rodās jautājums, kas īsti ir uzskatams par šī eksperimenta

galveno rezultātu? Vaj tas, ka neviens no klātesošiem nebija ievērojis

grāmatas paņemšanu no katedra? Bet tas apstāklis, ka neviens no lie-

1) Sk. žurn. Beitrāge zur Psvchologie der Aussage.
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cmiekiem nebija redzējis grāmats paņemšanas, tiesā būtu pavisam citādi

noskaidrots, ar citādiem pierādījumiem (t. i. ja minētais gadījums nebūtu

mākslīgi inscenēts, bet norisinājies ikdienišķā dzīvē, parastā kārtībā).
Varbūt pēc lekcijas būtu radušies citi liecinieki, kuri grāmatu būtu

redzējuši dāmas rokās, varbūt caur izdarītu kratīšanu grāmata tiktu atra-

sta pie dāmas v. t. t. Ar vārdu sakot, liecinieku nepilnīgās liecības varētu

tikt papildinātas caur citiem pierādījumiem. Tas apstāklis, ka liecinieku

liecībās bieži vien atrodās dažādi trūkumi un nepilnības, nedrīkst tikt pār-

vērtēts par sliktu liecībām. Starp pievestā eksperimenta lieciniekiem,

jādomā, nebija neviena tāda, kas nebūtu ievērojis, ka dāma ienāca audito-

rijā, apsēdās pie loga un kautko lasīja un beidzot izgāja.

Ir vispārīgi zināms, ka liecinieki parasti neievēro dažādus sīkumus,

kuri nereti var būt ari ļoti svarīgi visdažādākā zinā, bet saskaņā ar līdz

šim pastāvošiem uzskatiem jautājumā par liecinieku liecību vērtību vispā-

rīgi, no svara ir ne tikdaudz jautājums, vai cilvēku noģiedas un atmiņas

ir defektivas un kļūdainas, kā tas, vai cilvēki ir spējīgi pietiekoši apmieri-

nāt un apkalpot savas dzīves vajadzības ar savām noģiedām un atmi-

ņām? Bet uz šo pēdējo jautājumu pati dzīve dod vislabāko atbildi. Nupat

sacītais ir vērā jāņem sevišķi tādēļ, ka psicholoģisko eksperimentu rezul-

tāti attiecībā uz liecinieku liecībām nereti pārlieku izceļ un demonstrē lie-

cību trūkumus un kļūdas, neaizrādot uz to vērtīgajām īpašībām.

Saņemot kopā visu līdz šim sacīto ir jānāk pie slēdziena, ka no

mums apskatītā jaunā kriminalpsicholoģijas virziena sludinātāji ar saviem

psiciioloģiskajiem eksperimentiem ir, bez šaubām, ienesuši daudz jaunas

gaismas no mums pārrunātā jautājumā un, jādomā, uz priekšu ienesīs vē

vairāk.

Domāju, pēc visa sacītā ir skaidri, ka daudzos gadījumos psicholo-

ģiskā ekspertize var būt tikai derīga ari pie liecinieku liecību novērtēša-

nas. Tāpat tikai labumu var sagaidīt no liecību psicholoģiskas izpētīša-

nas eksperimentālā ceļā. Jau mūsu atmiņām un noģiedām piemītošo

defektu un kļūdu konstatēšana vien ir atzīstama par lielu ieguvumu priekš

zinātnes. Bet vēl lielāki panākumi, attiecībā uz liecinieku liecību vērtī-

bas pacelšanu ir sagaidāmi no mūsu atmiņas un novērošanas spēju izkop-

šanas caur audzināšanu. — Ar vārdu sakot, mums jāatzīst, kā līdzšinējie

paņēmieni pie liecinieku liecību iegūšanas un to novērtēšanas ir neizbē-

gami jāpapildina caur liecību zinisku izpētīšanu ar psicholoģiskās eksper-

tizes palīdzību, bet dot jau tagad tuvākus konkrētus aizrādījumus, kād

pārgrozījumi jāieved kriminālprocesā attiecībā uz liecinieku liecību iegū

sanu un to novērtēšanu, būtu priekšlaicīgi; šī uzdevuma tāļāka atrisinā

šana un dzīvē izvešana pieder nākotnei. P. Lejiņš.
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Sociali bīstams noziedznieks

Neskatoties uz to, ka gandrīz visā Eiropā krimināllikumu sodu si-

stēmas dibinātas uz atmaksas principa un ka par smagākiem noziegumiem

paredzēti ļoti bargi sodi, tomēr statistika liecinā, ka noziedzība viscaur

vairojas, un ka šo vairošanos rada nevis noziedznieku skaita palielināšanās,

bet gan tas apstāklis, ka daudz noziegumu pastrādā profesionāļi. Tā

Francijā 1888. g. bija 57 proc. recidivistu, Vācijā 1896. g. — 67,1 proc,

bet starp pārmācības nama ieslodzītiem — 84,5 proc.;
1) Anglijā 1895.g.

— 56,4 proc; 1905. g. — 63,9 proc. un 1907. g. — 68,4 proc. Bez tam

Anglijā ir ļoti daudz vairākkārt sodīto recidivistu. Tā 1907. g. starp

103,896 recidivistiem no 10 līdz 20 reiz tiesāto bija 12,960 un vairāk par

20 reiz tiesāto — 11.620. a ) Tomēr jāpiezīmē, ka angļu statistika reci-

diva jēdzienu lieto ļoti plašā nozīmē un par recidivu sauc katru vairāk-

kārtīgas sodīšanas gadījumu, bet nevis tikai noteiktā laikā atkārtojošos

analoģiska nozieguma pastrādāšanu, kā tas ir pēc mūsu sodu likumiem.

Tāds stāvoklis runā pārliecinošu valodu, ka pastāvošās noziedzības apka-

rošanas metodes ir nederīgas un ka Uz atmaksas principa dibinātās sodu

sistēmas ir aplamas. Tāpēc ari radās jauni vienmēr augošās noziedzības

apkarošanas projekti, kufi bez soda ieteic vēl piemērot bīstamiem noziedz-

niekiem drošības jeb sočialās aizsardzības papildu līdzekļus: lai profesi-

onālos noziedzniekus pieradinātu pie darba — ievietot tos darba namos,,

un lai bīstamos recidivistus izolētu no sabiedrības — turēt tos apcietinā-

jumā. Bez bīstamiem noziedzniekiem aizsardzības līdzekļi piemērojami
ari tādām personām, kuras kaut gan nav noziegumus pastrādājušas, tad

tomēr ir sabiedrībai bīstamas, tā p. p. bez uzraudzības pamesti bērni

jāievieto audzināšanas kolonijās, varmācīgi vājprātīgie jāiesloga apcieti-

nājumā, paraduma alkoholiķi jāievieto dziedinātavās v. t. t.

Lai varētu pareizi izšķirt jautājumu par aizsardzības līdzekļu liet-

derību, vispirms ir jānoskaidro to juridiskā daba. Attiecībā uz šo jautā-

jumu ir trejādi uzskati. Daži neatrod nekādas starpības starp aizsardzī-

bas 1 īdzekļiem un sodu, jo katrs sods, saka prof. Van-Oamels, ir ari dro-

l ) TaraHueßi,, Vjoji. npaßO. 11. sējums 1902. g. izd. 1352. lpp.
a) TapHOBCKiS. ZlßHJKenie DpecTynHocTH bt> AmMiin. }KypH. Mhu. K)ct.

1909. g. te 5, 79. lpp.
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šibas līdzeklis. Otra zinātnieku grupa ar prof. Listu priekšgalā aizsar-

dzības līdzekļiem piešķir; divējādu raksturu — penitaru un administratīvu.

Lists aizsardzības līdzekļus un sodu pielīdzina diviem koncentriskiem riņ- v

ķiem, kuri viens otru pa daļai sedz. Sods ir, saka Lists, pa daļai aizsar-

dzības līdzeklis un ari aizsardzības līdzeklis ir pa daļai sods. Pēc trešā

ieskata aizsardzības līdzekļi ir patstāvīgi. Tam par pierādījumu prof.

Žižiļenko aizrāda, ka 1) drošības līdzekļus var piemērot tad, kad sods

nav piemērojams, p. p. nepieskaitāmības gadījumā, 2) tie pamatojas
nevis uz subjekta vainlguma, bet gan uz viņa bīstamības pakāpes, 3) dro-

šības līdzekļu piemērošana nav atkarīga no noziedzīgā nodarījuma rezul-

tāta, kurš var būt ari pavisām niecīgs, p. p. übagošana, 4) pie drošības

līdzekļa noteikšanas pastrādātais nodarījums noder tikai par pamatu, pēc

kura spriež, kā subjekts uz priekšu uzvedīsfies un 5) drošības līdzekļos

ētiskais moments ir pilnīgi lieks, kurpretim sods taisni uz tā ir jādibina.
Tā kā drošības līdzekļiem ir sava īpatnēja daba, tad ari atzīst, ka to pie-
mērošanas laiks nav iepriekš nosakāms, ka tos var piemērot daudz dažā-

dos nolūkos, ka tos var ļoti plaši individualizēt un ka bez sevišķa norā-

dījuma noilguma un apžēlošanas noteikumi uz tiem nav attiecināmi.

leskatu dažādība attiecībā uz drošības līdzekļu dabu, pēc manām

domām, izskaidrojama ar to, ka ar vienu jēdzienu aptver divējāda veida

līdzekļus, kuri iekšķīgi viens no otra pilnīgi atšķirās. Drošības līdzek-

ļiem pret personām, kuras nekāda nozieguma nav pastrādājušas, nav no

juridiskās puses nekā kopēja ar aizsardzības līdzekļiem pret bīstamiem

noziedzniekiem. Pirmos piemēro tad, kad noziegums vēl nemaz nav pa-

strādāts un kad par sodu vēl nevar būt runas. Šinī gadījumā drošības

līdzekļu nolūks ir cilvēku izārstēt, dot viņam pajumti un sagādāt tam

iespēju strādāt, tāpēc ari šie līdzekļi nav nicinoši. Pēc savas būtības tie

ir administrativi līdzekļi, bet tā kā viņu piemērošana ir savienota ar brī-

vības atņemšanu, tad piemērošanas pareizība jānodrošina ar sevišķām ga-

rantijām, kas lai izsargātu pilsoņus no patvaļas. Pavisam cits raksturs ir

aizsardzības līdzekļiem pret bīstamiem noziedzniekiem. Šie līdzekji ir no-

zieguma sekas un tos piemēro kā soda papildinājumu, lai noziedznieku

izlabotu vai vismaz izolētu no sabiedrības. Ja sodu neuzskata par at-

maksu noziedzniekam, bet par racionālu tiesiskās iekārtas apsardzības

līdzekli, tad starp sodu un šāda veida aizsardzības līdzekli nav nekādas

starpības. Tiem abiem ir vienāds mērķis un abiem ir penitars raksturs.

Tik pat maz pārliecinoši ir ari citi prof. Žižiļenko argumenti par aizsar-

dzības līdzekļu patstāvību. Padziļinot vainīguma jēdzienu, kā to dara

socioloģiskā skola, nozieguma ārējais rezultāts zaudē savu nozīmi kā gal-

venais vainīguma mērogs un noder tikai par pamatu, pēc kura spnez, cik

noziedzīgas ir personas tieksmes un kāds viņai uzliekams sods. Ari kla-

siskai skolai pa daļai bij jāatzīst šis neapstrīdami pareizais princips. No-
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ziedznieku recidivistu, profesionāļu un liekēžu sodāmību tā noteic nevis

pēc viņu nodarījuma ārējā rezultāta, bet pēc viņu tieksmju noziedzīguma.

Tā par trešo, kaut ari nesvarīgu zādzību, vainīgais ievietojams pārmā-

cības namā (Sod. lik. 586. p.). Tā tad ari pie soda noteikšanas dažos1

gadījumos izšķirošā nozīme piekrīt nevis nozieguma ārējām sekām, bet

subjekta sociālai bīstamībai. Ar ētiskām prasībām sodu sāka saskaņot

tikai no tā laika, kad tam par mērķi sprauda noziedznieka labošanu, t. i.

to pašu mērķi, ko grib sasniegt sociālie aizsardzības līdzekļi. Tādā

kārtā starpība starp sodu un aizsardzības līdzekļiem pazūd un galu galā
tikai sevišķi bīstamiem noziedzniekiem sodu nosaka nevis pēc novecojušā

vainīguma mēroga, bet pēc noziedznieka iekšējās dabas īpatnībām, un

tā nodrošina sodam vislabākos panākumus.

Ko tad zinātne atzīst par sociāli bīstamiem noziedzniekiem, kuriem

parastais sods ir nepietiekošs? Sociāli bīstama noziedznieka jēdzienu

pirmo reizi lietoja beļģiešu prof. Prinss savā referātā starptautiskajā kri-

minālistu kongresā Hamburgā 1905. g. Tad Prinss par tādiem skaitīja

tikai bīstamos recidivistus; vēlāk šo jēdzienu paplašināja un kriminālistu

kongresā Briselē 1910. g. izstrādāja plašu formulu. Šī formula bez recidi-

vistiem aptver ari noziedzniekus, ~kuri ir bīstami viņu ierašu vai personfgo
vai iedzimto īpašību dēļ, kas parādās viņu pastrādātos noziegumos vai sma-

gos noziegumos".
1
) Izsmeļošu referātu par aizsardzības līdzekļiem sniedza

prof. Garsons. Viņa galvenās domas ir sekošas: ir cilvēki, kuri vienmēr

apdraud sabiedrības drošību, tiem jāpiemēro sociāli aizsardzības lldzeķji.
Zinātnei un likumdevējiem jādod konkrēta bīstamības stāvokļa definicija,

lai tādā ceļā personas brīvību izsargātu no patvaļas un noteiktu draudošo

briesmu novēršanas līdzekļus. Garsons šķiro bīstamās personas trīs gru-

pās: 1) tie, kuri pastrādājuši vairākus noziegumus, 2) tie, kuru parašas un

dzīves veids liecina, ka viņi pastrādās noziegumus un 3) tie, kuri aiz inte-

lektuālas vai morāliskas neattīstības predestinēti pastrādāt noziegumus.

Attiecībā uz recidivistiem Garsons uzstāda principu, ka ja labojošie sodi tiem)

ir nepietiekoši, tos vajaga tiesāt nevis par pēdējo viņu pastrādāto nozie-

gumu, bet par visu viņu iepriekšējo dzīvi un par visiem viņu agrāk pastrā-

dātiem noziegumiem. Bet līdz ar to Garsons tura par nepieciešamu no-

teikti definēt likumā recidivista bīstamības stāvokļa objektivās pazīmes

un ņemt vērā viņa agrāk pastrādātos noziegumus un izciestos sodus, jo

tikai tādos apstākļos aizsardzības līdzekļu piemērošana neapdraudēs pil-

soņu brīvību. Pārejot uz otro personu grupu, kuras bīstamas viņu ierašu

vai dzīves veida dēļ (vazaņķi, übagi, suteneri, alkoholiķi), Garsons uzsver,

ka šeit sevišķi uzmanīgi jārīkojas pie bīstamības pazīmju fiksēšanas liku-

mā, jo te nav darīšana ar noziegumu, bet tikai ar sabiedrību apdraudošu

l) JliotfjiHHCKiH. BpiocejißCKiS KOHrpeccb KpHMHHajiHCTOBt. >KypH. MIJH.

lOct. 1910. g. Jfe 6-, 35, lpp.
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stāvokli: samaitātiem cilvēkiem nav ne ģimenes, ne mājas, tā tad nav vi-

ņiem neka tāda, kas tos atturētu no krišanas noziedzībā. Bet ja šīm per-

sonām var piemērot aizsardzības līdzekļus un nevis sodu, tad tas vēl neno*

zīmē, ka šo līdzekļu piemērošana drīkst būt atkarīga tikai no tiesas vai ad-

ministrācijas ieskata. Ja ari aizsardzības līdzekļus uzskata par palīdzību,
tad tomēr nav jāaizmirst, ka tā ir spaidu dabas palīdzība, kas savienota ar

brīvības atņemšanu. Un tāpēc ari tam, kam šos līdzekļus piemēro, nedrīkst

liegt likuma un tiesas izmeklēšanas garantiju, lai tiktu ievēroti visi notei-

kumi, kad un kādā kārtībā šie līdzekļi jāpiemēro. Sevišķi attiecībā uz va-

zaņķiem un übagiem likumam jādod šo jēdzienu noteikta definicija un jā-

norāda, kad vazaņķis un übags ir bīstami un kad tiem jāpiemēro drošības

līdzekļi. Kas attiecas uz trešo, garīgi defektivo personu grupu, kuras kaut

gan nav psichiski slimas, tomēr nav normāli garīgi attīstītas, p. p. deģe-

nerāti, morāliski trulie v. c, viņu bīstamība konstatējama nevis apriori,
bet empiriskā ceļā, jo kails apgalvojums, ka tie pastrādās noziegumus, ir

nepietiekošs. Tāpēc ari tikai smagu noziegumu pastrādāšanas gadījumos"
tiem jāpiemēro aizsardzības līdzekļi, vai nu kā papildinājumu pie soda va/

ari soda vietā tos ievietojot uz ilgāku laiku speciālās iestādēs, pie kam

likumā jānosaka ieslodzījumā maksimālais ilgums. Turpretim vājprātīgiem,
kuriem ir noziedzīgas tieksmes, aizsardzības līdzekļi jāpiemēro tūliņ, tik-

līdz šī slimība ir konstatēta, jo vājprātīgais jau pats par sevi ir bīstams;

ari vājprātības pazīmes ir viegli atšķiramas un tāpēc pie aizsardzības lī-

dzekļu piemērošanas vājprātīgiem patvaļa ir izslēgta.
Prof. Lists atšķir labojošos aizsardzības līdzekļus no drošības līdzek-

ļiem vārda īstā nozīmē, kuru mērķis ir bīstama subjekta izolēšana no sa-

biedrības. Pirmo līdzekļu piemērošanas laikam jābūt noteiktam, jo ja no-

teiktā laikā noziedznieka izlabošana nav sasniegta, p. p. ja mazgadīgais
līdz 18. dzīvības gadam vai ari ja liekēdis, atrazdamies 3 gadus darba namā,

neizlabojas, tad šie līdzekļi ir veltīgi. ; Turpretim otri līdzekļi jāpiemēro

tik ilgi, līdz kamēr bīstamības stāvoklis nav novērsts, un tāpēc ari viņu pie-

mērošanas ilgumu iepriekš noteikt nevar. Ja parastais sods ir nepietie-
košs noziedznieka atturēšanai no tāļāku noziegumu pastrādāšanas, tad to

prof. Lists uzskata par bīstamības stāvokļa pazīmi. Labojošie aizsardzības

līdzekļi, pēc Lista domām, piemērojami vai nu papildinot vai ari ar tiem

atvietojot sodu sekošām noziedznieku šķirām: mazgadīgiem, liekēžiem

un alkoholiķiem. Turpretim izolācijas līdzekļi piemērojami nepieskaitāmības

dēļ attaisnotiem noziedzniekiem, kuru bīstamības stāvoklis ir konstatēts,

pamazinātās pieskaitāmības noziedzniekiem (defektiviem) un smagiem re-

cidivistiem. Attiecībā uz personām, kuras noziegumus nav pastrādājušas,

likumam sevišķi uzmanīgi un rūpīgi jādefinē viņu bīstamības stāvokļa pa-

zīmes, bet aizsardzības līdzekļu piemērošana un to ilguma noteikšana jā-

nodod civiltiesneša varā. Drošības līdzekļus var piemērot sekošām per-

74



sonām: 1) pamestiem bērniem, 2) bīstamiem vājprātīgiem, 3) paraduma

alkoholiķiem. Pilsoņa tiesības uz brīvību nevar šinīs gadījumos uzskatīt

par kavēkli aizsardzības spaidu - līdzekļu piemērošanai. Šie līdzekļi nepie-

ciešami tādēļ, ka viņi ir svētīgi, un sabiedrības labums vienmēr stādāms

augstāki par atsevišķas personas labumu. Nav tādu, saka Lists, kas ap-

strīdētu dzīvokļu inspekcijas likumu, kaut gan tas tieši aprobežo konsti-

tūcijā garantētās brīvības. Bīstamības stāvoklis, pēc Lista domām, teo-

rētiski pieder nevis pie krimināltiesību, bet pie tiesību filosofijas jautāju-

miem. Bet ja sociālos aizsardzības līdzekļus ieved krimināltiesībās, tad

to dara tikai tādēļ, ka tieši šinī aplokā tie ir Sevišķi nepieciešami un, otr-

kārt, krimināllikumi ir labākā garantija pret administrācijas patvaļu. *)

Beigās, pēc Lista pārliecības, ari sods spēj sasniegt to pašu mērķi, kāVds

ir sociāliem aizsardzības līdzekļiem; tad vajaga tikai atsvabināties no kla-

siskās skolas aplamības, t. i. no soda noteikšanas pēc noziedzīgā nodarī-

juma objektivā smaguma, nepiegriežot vērības nodarītajā tieksmju nozie-

dzīguma pakāpei (akūta vai kroniska noziedzība). Ja sodu piemēros no-

ziedznieka dabai, tad ar tā palīdzību sasniegsim tos pašus rezultātus, kuru

sasniegšanai tagad ieved sevišķus aizsardzības līdzekļus. Šīs domas ir pil-

nīgi pareizas. Nav noliedzams tas iekšķējais sakars, kurš pastāv starp soda

noteikšanu kaut ari subjektivā vainīguma pakāpes pēdējā nozieguma ārējās

sastāvdaļas robežās un starp sodu kā atmaksu par pastrādāto ļaunumu.

Pēc klasiskās skolas mācībām sods ir taisns, ja viņš ir piemērots nodarī-

jumam. Jo vairāk attālināsies sods no novecojušās atmaksas idejas, jo

vairāk tas piemērosies sava īstā mērķa sasniegšanai (sabiedrības drošības

uzturēšana) un pielāgosies noziedznieka personai; par taisnu sauks sodu

nevis tad, kad tas būs piemērots nodarījumam, bet nodarītajā tieksmju

noziedzīguma pakāpei, kura izpaužas pastrādātā noziegumā un noziedz-

nieka agrākā dzīvē. Tikai tāds sods spēj apsargāt tiesisko iekārtu un līdz

ar to izpildīt savu sabiedrisko funkciju. Bet ja šo mērķi var sasniegt ar

soda palīdzību, tad visi aizsardzības papildu līdzekļi ir lieki.

Man liekas, ka akadēmiskie strīdi par aizsardzības līdzekļu būtību

un par viņu attieksmi pret sodu, kā ari visas grūtības noziedznieka bīsta-

mības stāvokļa definēšanā atkritīs, ja ievedīs nenoteiktos sodus. To ieve-

šana ir loģiski nepieciešama, tiklīdz mēs beidzam uzskatīt sodu par at-

maksu un spraužam tam īstu mērķi. Ar nenoteikto spriedumu palīdzību

vislabāki sasniegsim visus soda mērķus: gadījuma noziedzniekus atbaidī-

sim, kroniķus izlabosim un nelabojošos profesionāļus izolēsim. Pēc'neno-

teikto spriedumu ievešanas nebūs vairs jāstrīdas par bīstamības stāvokļa

jēdzienu, un jautājumu par noziedznieka bīstamību izšķirs nevis kriminā-

listu kongresi, bet pati dzīve. Pagaidām nenoteikto spriedumu institūts

nav vēl vispār atzīts un to tikai sāk ievest dzīvē, bet krimināllikumam ir

l) Jlhctb. OxpaHHTejibnī.i« M-tpu. >KypH. Mhh. KDct. 1910. g. 10.
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jātiek galā ari ar bīstamiem noziedzniekiem un tāpēc ari tiem piemēro se-

višķus aizsardzības līdzekļus, jo uz atmaksas principa dibinātais sods tādu

aizsardzību nespēj sniegt. Tam par pierādījumu der XII. starptautiskais

kriminālistu kongres Kopenhāgenā (1913. g.), kurš galvenā kārtā bij vel-

tīts apspriedēm par sociāli bīstamu noziedznieku un aizsardzības līdzek-

ļiem pret to. To pašu jautājumu 1912. g. apsprieda Pēterburgas krimi-

nālistu sapulcē un Parizes apspriedē; rezolūcijas abās vietās pēc būtības

bij vienādas, un tās atzina par nepieciešamu ievest likumā konkrētas sub-

jektiva un objektiva rakstura pazīmes, kuras piemīt katrai atsevišķai bīsta-

mu noziedznieku šķirai, kā ari fiksēt aizsardzības līdzekļu piemērošanas

procesuālo kārtību; bīstamos noziedzniekus tās iedalīja sekošās 4 šķirās:

1) bīstamie recidivisti, 2) vazaņķi un übagi, 3) psichiski defektivie noziedz-

nieki un 4) noziedznieki-alkoholiķi. Kopenhāgenas kongresa uzdevums

bij izstrādāt pēc aprādītām pazīmēm minēto četru noziedznieku grupu de-

finīcijas. Prof. Garro savā referātā sniedza sīkas vazaņķu un übagu bī-

stamības stāvokļa definicijas, uzskatot tos ne tikai par bīstamiem, bet ari

par noziedzniekiem. 1) Garro stipri paplašina to noziedznieku šķiru, kuri

bīstami sava dzīves veida un parašu dēļ. Bez vazaņķiem un übagiem viņš

pie tiem pieskaita sutenerus, huļiganus un šulerus, un dod konkrētās pa-

zīmēs šo jēdzienu definicijas. No liela svara, pēc manām domām, ir huļi-

ganu pieskaitīšana pie bīstamiem noziedzniekiem. Huļiganismu Garro rak-

sturo vispirms ar nozieguma veidu — kaušanās, ievainošana, ielaušanās

zādzība, noziegumi pret tikumību un nepaklausība likumīgai varai. Man

liekās, ka šīs nav visas pazīmes. Sevišķi bīstams ir huļiganisms, kurš

parādās visbiežāki otra dzīvības, veselības, goda un mantas apdraudējumos
bez iemesla no cietušā puses, kura vienīgais nolūks ir, izmuļķot, apsmiet

otru personu. Minētos apstākļos nodarījuma ārējais rezultāts noder tikai

par pamatu sodīšanai pēc likuma, bet pēc tam jāpiemēro aizsardzības lī-

dzekļi. Aizstāvēdams uzskatu, ka aizsardzības līdzekļiem ir tikai sodu pa-

pildinošs raksturs, Garro nāk pie atzinuma, ka šo līdzekļu piemērošanas lai-

kam jābūt nenoteiktam, bet lai nodrošinātu notiesāto pret cietuma admi-

nistrācijas patvaļu, viņš ieteic tiesas kontroli. Kā zocialos aizsardzības lī-

dzekļus Garro projektē ievest sekošus institūtus: drošības patversmes-de-

fektiviem noziedzniekiem, ieslodzīšanas namus — suteneriem, huļiganiem

un šuleriem, darba namus — vazaņķiem un übagiem. Nabokovs savā re-

ferātā par bīstamiem recidivistiem aizrādīja, ka šis jēdziens jāformulē ne

tikai pēc ta formelām pazīmēm — pēc iepriekšējo tiesāšanu skaita, bet

ari no subjektivās puses — pēc to bīstamām tieksmēm un noziedzīgām

parašām. Viņš atrod, ka aizsardzības līdzekļu piemērošanas laikam jābūt

noteiktam un uzskata šos līdzekļus tikai par soda papildinājumu. Kongresā

l) JIioCjiHHCKiH. XII MeHiiyHapoAHHS KOHrpeccb KpHMHHajiHCTOBt. >Kypn.

Mhh. K)ct. 1914. g., te U 125. lpp.
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visvairāk strīdu bij par aizsardzības līdzekļu dabu, to piemērošanas laiku un

kārtību. Prof. Torps atzīst, ka aizsardzības līdzekļu piemērošanas lai-

kam jābot nenoteiktam, bet ka jānoteic tikai tā minimums, kurš ne-

drīkst būt mazāks par normālo soda laiku; aizsardzības līdzekļus viņš atzīst

par pilnigi patstāvigiem sodu atvietojošiem līdzekļiem. Pretējā gadījumā,

kā rāda piedzīvojumi Norvēģijas sod. lik. 65. p. piemērošanā (par drošības

līdzekļiem pret bīstamiem noziedzniekiem), zvērinātie piesēdētāji šos lī-

dzekļus nepiemēros. Ari Garofalo atzīst, ka sociālo aizsardzības līdzekļu

piemērošanas laikam jābūt pilnīgi nenoteiktam, jo noteikta laika ieslo-

dzījums ne ar ko neatšķiras no vecās sistēmas soda paasināšanas recidiva

gadījumos. Tāpat ari prof. Lists piekrīt uzskatam, ka aizsardzības līdzekļu

piemērošanas laikam jābūt nenoteiktam un atzīst šos līdzekļus nevis par

soda papildinājumu, bet par īpatnēju noziedznieka iespaidošanas veidu,

jo veltīgi ir sodīt tādu sesto reizi, kuru piektais sods nav spējis atturēt

no nozieguma pastrādāšanas. Pēc kādas tiesas priekšsēdētāja domām,

lai varētu svarīgākos noziedzniekus atzīt par sociāli bīstamiem, nav nemaz

vajadzīgs, lai tie jau agrāk, būtu sodīti. Tie tūliņ jāizlozē uz ilgāku laiku.

Šīs domas ir pilnīgi pareizas. Ja kāds aplaupīšanas nolūkā nosit cilvēku,

nav ne mazākās vajadzības gaidīt otru vai trešo upuri, lai varētu pēc tam

to atzīst par sociāli bīstāmu un uz ilgāku laiku ievietot apcietinājumā.

Ļoti interesantas un zīmīgas ir kongresa rezolūcijas. Pēc Nabokova

tēžu pieņemšanas par bīstama recidivista jēdzienu, kongress atzina, ka

sociālo aizsardzības līdzekļu piemērošanas laikam jābūt nenoteiktam un

ka nosakāms tikai šī laika minimums. Attiecībā uz jautājumu par šo lī-

dzekļu raksturu, t. i., vai šie līdzekļi atvieto, vai tikai papildina sodu,

balsis dalījās līdzīgi. Sīs kongresa rezolūcijas uzskatamas par nenoteikto

spriedumu idejas. uzyaru. Ir jau taisnība, ka nenoteiktos spriedumus at-

zina tikai pa daļai, toties šis atzinums attiecas uz visbīstamākiem noziedz-

niekiem. Vēl viens solis — un nenoteiktie spriedumi būs ieguvuši pil-

nīgu atzīšanu un tos uzskatīs par labāko noziedzības apkarošanas lī-

dzekli vispār. Tomēr veco aizspriedumu vietā jaunas idejas ieviešās dzīvē

ļoti lēni. Inercija ir par daudz liela, tā lēti nepadodas jauno ideju spie»

dienam. Bet kāmēr turpinās šī cīņa, jāmeklē vidusceļš starp

veco un jauno virzienu. Sociālie aizsardzības līdzekļi ari ir viens

no šiem vidusceļiem.
Bet vai tik aizsardzības līdzekļi praktiski ir savienojami ar pilsoņu

brīvības tiesībām? Uz šo jautājumu vislabāko atbildi dod Anglijas priekš-

zīme; un Anglija taču ir valsts, kur pilsoniskās brīvības jau proklamēja

XIII. gadu simtenī un XVIII. gadusimtenī nodrošināja vispilnīgākā mērā.

Tā ir Anglija, no kurienes šis jaunievedums nāk. Tur 1908. g. izdeva

likumu par recidiva apkarošanu ar sodus papildinošu preventivu līdzekļu

palīdzību. Bīstama recidiva pazīmes ir vienīgi subjektivas dabas. Šīs
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pazīmes ir sekošas: 1) vai nu apsūdzētam pašam sevi, vai ari zvērinātiem

viņu vajaga atzīt par paraduma noziedznieku un 2) piespriežot kriminālo

verdzību, tiesai jāatzīst, ka noziedzīgu tieksmju un dzīves veida dēļ ap-

sūdzētam ieslodzījuma laiks jāpagarina, lai tā sabiedrību no viņa varētu

pasargāt. Šādos gadījumos tiesa var lemt par apsūdzētā ieslodzīšanu cie-

tumā uz laiku no 5 līdz 10 gadiem pēc kriminālās verdzības izciešanas,

un šo papildu sodu uzskata par preventīvu līdzekli. 1
) Noziedzniekiem al-

koholiķiem drošības līdzekļus piemēro gan papildinot gan atvietojot ar

tiem parastos sodus. Ar cietumu vai kriminālo verdzību sodāmus no-

ziedzniekus tiesa var ievietot valsts alkoholiķu reformatorijā uz laiku ne

igāku par 3 gadiem, tiklīdz viņa atzīst, ka noziegumu apsūdzētais pastrādājis
zem stipru dzērienu iespaida, vai ari ja zvērinātie viņu atzīst par paraduma

alkoholiķi. Kas trīsreiz sodīts par parādīšanos piedzērušā stāvoklī, to

tiesa ceturto reizi var ievietot reformatorijā uz tikpat ilgu laiku, ja vien

tiesa to atzīst par alkoholiķi.

Norvēģu sodu likumi cīņā ar sociāli bīstamiem noziedzniekiem lieto

nenoteiktos sodus. Ja apsūdzētais vairākkārt pastrādājis vispārbīstāmus

noziegumus, smagus valsts noziegumus, naudas viltojumus, miesas bojā-

jumus, slepkavības, augļa nodzīšanu, kvalificētas zādzības, laupīšanas,

smagus svešas mantas bojājumus, tad pēc šo likumu 65. p. zvērinātiem

var uzstādīt jautājumu par šā noziedznieka sevišķu bīstamību. Ja zvēri-

nātie uz šo jautājumu atbild pozitivi, tiesa piespriež apsūdzētam neno-

teiktu sodu, kuram spriedumā noteic tikai minimumu, bet maksimums

nedrīkst būt garāks par trīskārtēju minimumu un nekādā gadījumā nedrīkst

pārsniegt 15 gadu. Par atsvabināšanu no ieslodzījuma lemj sevišķa pe-

nitenciarā komisija, kura ikgadus sapulcējas un sastāv no cietuma direktora,

tiesneša, prokuratūras, policijas un tieslietu ministrijas pārstāvjiem. Švei-

ces sodu likumu projekts recidivistiem parastā soda vietā paredz ieslodzi-

jumu sevišķā iestādē uz nenoteiktu laiku (no 10—20 gadiem), ja vien

tiesa atzīst, ka parastais sods apsūdzēto nespēj atturēt no noziegumu pa-

strādāšanas.

Musu sodu likumi papildus sodam paredz aizsardzības līdzekli attie-

cībā uz noziedzniekiem-liekēžiem, kuriem piespriests cietuma sods. Ar

tiesas lēmumu tos var pēc soda izciešanas ievietot darba namā uz laiku no

6 mēnešiem līdz 2 gadiem (32. p.).

Aizsardzības līdzekļi piemērojami ari nepieskaitāmiem nepilngadīgiem

noziedzniekiem, kuri ar savu darbību apdraudējuši sabiedrisko vai perso-

nīgo drošību. Šīs personas obligatoriski ievietojamas dziedniecības ie-

stādē (39. p. 2. d.).
Sodu likumu projekts papildina šo līdzekļu piemērošanas gadījumu

l ) SaHiießi.. CocTojmie npecTynHOCTH bt> AHrjiiH. >KypH. Mhh. K)ct.

1913. g., te 2.. 174. lpp.
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skaitu un piešķir tiesai tiesību ar pārmācības namu vai cietumu sodītos

noziedzniekus-alkoholiķus pēc soda izciešanas ievietot alkoholiķu dziednie-

cības iestādē līdz tie izveseļojas, tomēr ne ilgāki, kā uz vienu gadu.
j

Ka zinātnē radies jauns sociāli bīstama noziedznieka jēdziens, kurš

modinājis pret sevi tik dzīvu interesi un kriminālistu kongresos izsauca

tik karstas debates, tas vien, pēc manām domām, jau liecina, ka zinātnē

tiešām noticis liels lūzums; tradicionālā klasiskā doktrina ir satricināt?

un zaudē savu pievilcību, kura pamazām pāriet uz pašas dzīves radītām

socioloģiskās skolas mācībām. Ilūzija par gribas brīvību ir jau izklaidēta.

Indeterminisms ir galīgi satriekts, un tam palikuši uzticīgi tikai nedaudzi

ievērojami kriminālisti (Bindings, Gelšners, Lammašs, Bārs). Līdz ar šo

mācību nogrimst aizmirstībā ari sods-atmaksa, kurš bij taisns tikai tad, ja

viņš bij proporcionāls nodarījuma smagumam. Atzīdams psichisko pa-

rādību padotību vispārējam cēlonības likumam, cleterminisms pilnīgi pār-

veidoja ieskatus par noziedzības cēloņiem un apkarošanas līdzekļiem. Soda-

atmaksas vietā stājās sods, kurš sprauž sev cēlus mērķus, un kuru ne-

noteic vis pēc nozieguma ārējā un iekšējā sastāva, bet pēc pastrādātā no-

zieguma un visā iepriekšējā dzīvē izpaustās noziedznieka iekšējās dabas

(gadījuma, epizodiskā vai kroniskā noziedzība). Soda mērķis ir tiesiskās

iekārtas apsargāšana. Visdrošāki mēs apsargāsim tiesisko iekārtu, ja

labojot un pāraudzinot pielāgosim noziedznieku sociālai iekārtai. Bet

tā kā iepriekš nav iespējams noteikt, cik laika vajadzīgs noziedznieka izla-

bošanai, tad ari spriedumiem jābūt nenoteiktiem. Pamazām sāk neno-

teikto spriedumu ideju piemērot dzīvē (Amerika, Norvēģija), un viņas
piekritēju skaits ar katru dienu aug. Jaunāko laiku mācības jau nenoteiktos

spriedumus atzīst par vienīgi pareizo spriedumu formu, kura nodrošina

sodam vispilnigāko produktivitāti.

Bet klasiskā skola vēl nedomā padoties, kaut gan cīnīties pret jaunām

prasībām, kuras uzstāda socialoģiskā skola un pati dzīve, viņai vairs nav

pa spēkam. Sadursmē starp novecojušām dogmatiskās klasiskās skolas

mācībām ar jaunām idejām, radās sociāli bīstama noziedznieka jēdziens,)
kas pēc savas būtības uzskatams par abu( virzienu kompromisu. Betf
līdz ar šī kompromisa noslēgšanu sabrūk galvenā klasiskās skolas mācība,
ka sods jānoteic pēc vainīguma smaguma nozieguma ārējā rezultāta ro

bežās. Klasiskai skolai bij jāatzīst, kā pēc tāda mēroga noteiktais sods

nesasniedz savu mērķi un kā bez tāda soda ir vēl vajadzīgi sevišķi pa-

pildu aizsardzības līdzekļi. Bet mēs ari redzējām, ka ne vienmēr ir iespē-

jams novilkt starp sodu un aizsardzības līdzekļiem noteiktu robežu. Pie-

mērojot aizsardzības līdzekļus, socioloģiskā skola pilnīgi pareizi tos uz-

skata par tiešu soda funkciju.
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Un kāmēr vēl jaunais virziens teorijā un likumdošanā nebūs guvis ga-

līgu uzvaru, kāmēr vēl nebūs apklusuši bezgalīgie strīdi par bīstamā no-

ziedznieka pazīmēm ūn sociālo aizsardzības līdzekļu būtību, kāmēr vēl

sods nebūs konstruēts uz tādiem pamatiem, kuri tiešām ari nodrošina tie-

siskās iekārtas apsardzību bez kaut kādu papildu līdzekļu palīdzības, —

tik ilgi ari pastāvēs šis kompromiss. A. Ugrjumovs.
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Parlamentu vēlēšanu likumi Latvijā un citās

jaunās republikās

Lielo revolūciju laikā ir sabrukušas trīs monarchiskās lielvalstis, un uz

viņu agrākās teritorijas izaugušas vairākas jaunas valstis ar republikānisku
iekārtu. 1

) Jaunās republikāniskās valstis savās Satversmes Sapulces ir iz-

strādājušas sev jaunas demokrātiskas konstitūcijas, kurās, tāpat kā sevišķos

parlamentu vēlēšanu likumos, nosacītas tautas vēlēšanu tiesības. Dažās no

šim valstīm, kā korektivs pie parlamenta kā augstākās valsts varas realizēša-

nas formas, ir radītas tautas nobalsošanas (referenduma) un likuma iniciatives

tiesības. Taču faktiski vislielākā loma likumdošanā ari tajās valstīs, kur

šāds korektivs pastāv, pieder arvienu parlamentam. Tāpēc loti no svara

ir tas, cik plašos apmēros tauta var parlamenta vēlēšanās izmantot sava?

politiskās tiesības: ~tautas priekšstāvju vēlēšanas ir tas politiski-tiesiskais

akts, kurā parādās tautas pašas vara, un no vēlēšanu sistēmas atkarājas

ari tautas politisko tiesību apjoms.
ft2

) Tāpēc ari no svara, aplūkot, cik

lielā mērā jaunajās republikās ir piepildīti tie lozungi, kuros agrākajās re-

volūcijās arvienu tikušas ietērptas prasības pēc demokrātiskām vēlēšanu

tiesībām, bet kuri līdz jaunākām laikam, bez maz izņēmumiem, bij
palikuši nepiepildīti.

f. Vēlēšanu tiesību principi.

Aplūkojamo valstu konstitūcijās un vēlēšanu likumos gandrīz vier

nādiem vārdiem atzītas „vispārīgas, vienlīdzīgas, tiešas, aizklātas un pro-

porcionālas" vēlēšanu tiesības. Taču faktiskais vēlēšanu tiesību apjoms

valstīs ir visai dažāds.

1. Vispārības principa vislielākais un netaisnākais pārkāpums

vecajās valstīs tika izdarīts ar vēlēšanu tiesību laupīšanu sievietēm.

1917. — 18. g. revolūcijas ir atdarījušas durvis sievietēm visos aplūko-

jamo jauno valstu parlamentos. Sievietes netiek ierobežotas

nedz pasivās vēlēšanu tiesībās, nedz ari nosakot tām citādu vecuma cenzu

nekā vīriešiem. 8) Un tas ir atzīstams par vienlīdz lielu ieguvumu visās

jaunājās republikās.
4 ).

Toties dažādi ierobežojumi atrodami politiskās pilngadības

x) Latvija, Igaunija, Lietava, Polija, Somija, Čekoslovaķija, Vācija, Austrija.

s ) K. Dišlērs.—Demokrātiskas valsts iekārtas pamati, 52. lpp.

3) Anglijā aktivās vēlēšanu tiesības (uz apakšnamu) ir vīriešiem no 21 g., sievie-

tēm no 30 g.

*) Salīdzinot ar visvalsts vēlēšanu likumu Vācijā, daži ierobežojumi pastāv atse-

81



noteikšanā, kas ir visai dažāda jaunajās valstis. Pie vecuma noteikšanas ir

no svara, lai katrs pilsonis, kas sasniedzis pilsonisku pilngadību, vai citādi

pierādījis savas spējas — ar savu darbu, vai kā kareivis tēvijas aizsardzībā,

ari baudītu tiesību uz savas valsts politiskās dzīves līdznoteikšanu. Vis-

biežāk ari vecuma cenzs sakrīt ar pilsonisko pilngadību (20 —21

g.). Bet ir saprotami ari izņēmumi, kur vēlēšanu tiesības tiek piešķirtas

jaunekļiem, kuri darba dzīvē nostājušies uz savām kājām (Padomju Krievijā
—no 18 g.), vai ņem dalību armijā (Anglijā no 19 g.; ari Latvijā Satver-

smes Sapulces vēlēšanās nepilngadīgi kareivji baudija vēlēšanu tiesības).

Dažās valstīs, sevišķi dienvidos, vēlēšanu tiesības tiek piešķirtas samērā

agri: Argentinā — no 17 g., Meksikā — no 18 g., dažos Šveices kantonos

— no 18, 19 g. v. t. t.

No jaunajām republikām visradikālākā šajā jautājumā ir Igaunija,
kur aktivās un pasivās vēlēšanu tieslas dotas 20 g. veciem. Vācijā ak-

tivās vēlēšanu tiesības ari bauda 20 g. veci, toties pasivās vēlēšanu tie-

sības piešķirtas tikai 25 g. veciem.1) Tas pats sakāms ari par Austriju,

kur aktivās vēlēšanu tiesības dotas 20 g., bet pasivās 24 g. veciem (abos

gadījumos skaitot no 1. janvāra vēlēšanu gadā). Latvijas Saeimas vē-

lēšanu likums nosaka 21 g. vecuma cenzu kā aktivām, tā ari pasivām vēlē-

šanu tiesībām. Liet a v ā aktivās vēlēšanu tiesības dotas 21 g. veciem,

pasivās —no 24 g. Somijā pēc 20. (7.) jūlija 1906. g. vēlēšanu likuma,

kas ir spēkā ari tagad 8 ) 24 g. vecums noteikts vienādi kā āktivām, tā pa-

sivām vēlēšanu tiesībām. Visaugstākais vecuma cenzs uzstādits Polijā

(Seimā akt. 21
, pas. 25 g.; Senātā akt. 30, pas. 40 g.) un Čekoslova-

kijā (Tautas vietn. namā akt. 21, pas. 30 g.; Senātā akt. 26, pas. 45 g.).

Nevēlama vispārības principa ierobežošana notiek ar augstāka vecuma

cenza noteikšanu pasivās vēlēšanu tiesībās. Jo lai kāda persona tiktu uz-

stādīta par kandidātu un ievēlēta parlamentā, tai pirms tam būs bijis at-

klātībā jāparāda savas spējas tādā vai citādā sabiedriskā darbā, un ja tas

viškajās Vācijas valstīs. Tā, piem., Lipē noteikts, ka pasivās vēlēšanu tiesības baudīs

sievietes tikai no 1929. g. sākot.

*) Šaī ziņā daudz izņēmumu atsevišķo valstu 1918./1919. g. vēlēšanu likumos, kuri

gan pamazām tiek saskaņoti ar valsts Reichstaga vēlēšanu likumu, bet pa daļai ari tur-

pina pastāvēt, jo konstitūcijas art. 17. dod tikai vispārīgus noteikumus: „Katrā zemē

jābūt brīvvalsts satversmei. Tautas priekšstāvniecībai jātiek vēlētai vispārējās, vienlī-

dzīgās, tiešās un aizklātās vēlēšanās, piedaloties visiem Vācijas pavalstniekiem, kā vīrie-

šiem, tā sievietēm, uz proporcionalitātes pamatiem." Tā aktivās vēlēšanu tiesības iero-

bežotas: Libekā (kas sasnieguši pilnus 20 gadus iepriekšējā kalendāra gadā), Lipē (no

24 g., kareivjiem no 21 g.). Pasivās vēlēšanu tiesības bieži prasa par 25 g. lielāku

vecumu (līdz 27). —
Sk. H. v. Jan. — „Vahlrecht und Volksabstimmungen", Jahrbuch des

offentl. Rechts B. X. 1921. Ss. 188.—192.

2 ) Sk. prof. Dr. R. Erich — „Die Entwiklung des offentlichen Rechts m

Finland" —
Jahrbuch des offentl. Rechts B. XI. 1922. S. 109. — Sk. ari: L a F i n 1 a n dc.

Apergu dc l'organisation politique et administrative. Helsinki, 1921.
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izņēmuma gadījumos ari būtu 20—21 g. vecs jauneklis (vai pat vēl jaunāks),
tad kādi iebildumi varētu celties pret tādu personu kā tautas vietnieku?

Divās aplūkojamās valstīs, kur pastāv 2 palātu sistēma (Polijā, Čeko-

slovaķijā) 1), kas pati par sevi jau ir tautas priekšstāvniecības ierobežošana,

turklāt vēl ir tik augsts vecuma cenzs Senāta vēlēšanās, kas nepārprotami

liecina par pilsoņu izlasi, bet ne tiesību vienlīdzību un vispārību.

Svarīgi vispārības principa ierobežojumi pastāv Vācijā, Polijā

un Somijā, kur vēlēšanu tiesības laupītas kareivjiem. Vācijas

vēlēšanu likuma § 2. otrā dala runā par ~zaldātiem", kuru vēlēšanu tiesības

~nedarbojās" (ruht), bet vēlēšanu instrukcija zem vārda „zaldati" saprot

ari dažādu daļu un šķiru virsniekus armijā un flotē, bet nepieskaita tiem

kara ierēdņus. Atsevišķo valstu vēlēšanu likumi balsstiesības kareivjiem

piešķip Lipē (no 21 g.), Badenē, Anhaltē, Braunšveigā. Polijas kon-

stitūcija nedod kareivjiem aktivās vēlēšanu tiesības, bet atļauj pasivās. Tur-

pretī Somijas vēlēšanu likums izslēdz kareivjus (aktivā dienestā) no jebkurām

vēlēšanu tiesībām. Toties Čekoslovķija saviem leģionāriem, kas vē-

lēšanu laikā nebij atgriezušies dzimtenē, piešķīrusi sevišķas priekšrocības:

viņu priekšstāvjiem pirmajā parlamentā (Poslanecka Snēmovna) rezervētas 4

vietas ārpus noteiktā deputātu skaita.

Vispārības principa aprobežojumu rada ari prasība pēc dzīves vie-

tas cenza, t. i., pēc nodzīvošanas vienā vietā zināmu laiku. Šāds

noteikums sevišķi nevēlamā kārtā var atsaukties uz nemantīgo šķiru vēlē-

šanu tiesībām, jo taisni tās, darbu meklējot, ir spiestas mainīt savu dzīves

vietu.

Latvijā šāds aprobežojums pastāv pagastu padomju vēlēšanu li-

kumā (4 mēn.), bet nedz Satversmes Sapulces, nedz Saeimas vēlēšanu

likumos tāds nav ievests. Dzīves vietas cenzs pastāv Čekoslovaķijā
un Polijā. Tā Čekoslovaķijā vēlēšanu likums prasa 3 mēnešus nodzl-

vošanu vienā vietā pirms vēlētāju sarakstu publicēšanas, pielaižot izņēmumu

tikai kareivjiem, bij. kareivjiem un gūstekņiem, kuri atgriežas dzimtenē.

Polijā šāds cenzs (1 gads) ievests Senāta vēlēšanu likumā, bet Seima vēlē-

šanu tiesības bauda kas atrodas attiecīgā vēlēšanu iecirknī vismaz no

vēlēšanu publicēšanas dienas. Izņēmums ari Senāta vēlēšanu cenzā pare-

dzēts kolonistiem, kas sakarā ar agrāko reformu mainījuši dzīves vietu,

strādniekiem, kas mainījuši darba vietu, un valsts ierēdņiem, kas pārcelti uz

citu vietu. Ar šiem izņēmumiem'tādā kārtā ari mazināts dzīves vietas cenza

galvenais asums.

Vācijā visvalsts masštabā sāda ierobežojuma nav, bet atsevišķās valstīs

*) Vācijas Valsts Padome (Reichsrat) nav tautas vēlēta, bet atsevišķu valstu val-

dību un parlamentu (Landtag) priekšstāvniecības institūts; tas pats attiecināms ari uz Au-

strijas Savienības Padomi (Bundesrat), kuru sastāda atsevišķo valstu parlamenti (Land-

tag): no šo parlamentu locekļiem vai tās valsts pasivu vēlēšanu tiesību baudošiem pil-

soņiem.
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tāds tomēr pastāv. Pasivās vēlēšanu tiesībās parastais dzīves vietas cenzs

ir 6 mēn. (Tiringā, Libekā) vai pat 1 gadu (Bavārijā) ilgs.

Līdzīgs ierobežojums ir vēl prasība pēc zināma pavalstniecības

ilguma pirms vēlēšanu tiesību iegūšanas. Latvijas Saeimas vēlēšanv
likumā šāda ierobežojuma nav, jo § 1. saka: ~Vēlēšanu tiesības bauda

visi Latvijas pilsoņi,kuri vēlēšanu dienā ir vecāki par 21 gadu." 1)

Bet šādu aprobežojumu mēs atrodam Vācijā (pasivās vēl. ties. — 1 gads)
un Igaunijā (1 gada ilgums kā aktivās, tā pasivās vēlēšanu tiesībās).

Šis ieroežojums ir sevišķi netaisni sajūtams: persona, ks uzņemta zi-

nāmas valsts pavalstniecībā un pilda visus šīs valsts pilsoņu pienākumus,
tomēr nebauda tiesības politiskās dzīves līdznoteikšanā kopā ar pārējiem

valsts pilsoņiem. Ja šāds līdzeklis savā laikā ticis lietots Z.-A. Savienotās

valstīs (līdz 7 gadi) ar nolūku ierobežot ieceļotājus, tad tagad, pēckara laikā,

kur pavalstniecības jautājumi taisni nokārtojās galvēnām kārtām pēc nacio-

nalprincipa (zināmas nācijas piederīgie tiecās uz savām jaunājām nacionālajām

valstīm), šāds ierobežojums var būt visai nelabvēlīgs taisni nacionālās

politikas laukā.

Sakarā ar vispārīgām vēlēšanu tiesībām stāv jautājums par vēlēšanu

tiesību izlietošanu ārpus valsts robežām, kas pacēlies

Vācijā pie vēlēšanu likuma izstrādāšanas. Likumā paredzēta vienīgā

vēlēšanu tiesība tiem pilsoņiem ārpus robežām, kuri tur nodarbināti kā

valsts ierēdņi un darbinieki vaffts iestādēs un viņu mājas piederīgie. Ja

viņu dzīves vieta atrodas tuvu valsts robežām, tad viņi nobalsošanu izdara

tuvākajā vēlēšanu iecirknī (§ 11.). Turpretī dažādie sūtniecību v. tmL

darbinieki, uz kuriem § 11. paredzētais nobalsošanas veids nevar attiek-

ties, nodod balsis ārpus robežām noteiktā vietā. Šādas tiesības nav tiem

pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo ārvalstīs. Tā kā katra kandidāta ievēlē-

šanai vajadzīgas 60.000 balsis, tad aktivās vēlēšanu tiesības šādiem ārzemēs

esošiem pilsoņiem maz ko dod, toties ir no svara viņu pasivo vēlēšanu

tiesību izlietošana. (Vēlētāju sarakstos ieved tos ārzemēs atrodošos pil-

soņus, kuriem uz to tiesība un kuri par to paziņo attiecīgām iestādēm).

No svara atzīmēt vēl kādu technisku jauninājumu, kas ievests Lipē

ar 17. decembra 1920. g. likumu, proti: rakstiska nobalsošana ar „vēlē-

šanu vēstulēm". Balsstiesīgs vēlētājs, atrazdamies ārpus Lipes robe-

žām (turienes strādnieki plašos apmēros meklē darbu citos apgabalos),

var rakstiski pieprasīt no sava vēlēšanu iecirkņa balsošanas listes un ap-

zīmogotu kuvēru, kuru tas pa pastu var piesūtīt atpakaļ savam vēlēšanu

iecirknim. Līdzīga rakstiska nobalsošana pastāv ari Bavārijā pašvaldību
vēlēšanās jau kopš 1919. gada. 1)

Čekoslovaķijā, kā jau redzējām, vēlēšanu tiesības dotas ārpus

valsts robežām palikušiem leģionāriem. Līdzīgos gadījumos, kur lielākas

0 Sk. H. v. Jana rakstu, Jahrbuch d. offentl. Rechts. B. X. 1921. Ss. 192.—193.
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lautas masas (bēgļi vai karaspēka daļas) vēlēšanu laikā atrodas ārpus
valsts robežām, šādas izņēmuma tiesības ir tiešām vēlamas.

Pasivās vēlēšanu tiesības dotas ari Polijas pilsoņiem, kuri vēlē-

šanu laikā atrodas ārpus valsts robežām.

Vēl jāapstājas pie tiem ierobežojumiem, kuri nosaka vēlēšanu

tiesību zaudēšanu. Latv i ja s Saeimas vēlēšanu likuma 3. p. nosaka:

„Vēlēšanu tiesības zaudē: 1) tie, kam uz spēkā nākušā tiesas sprie-
duma pamata atņemtas vai aprobežotas tiesības, ja no soda izciešanas

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

žēlošanu vai amnestiju ieguvuši atpakaļ; 2) kas sodīti ar cietumu par

noziegumiem, kuri izdarīti mantkārīgos nolūkos, ja no soda izciešanas

dienas nav pagājūši 10 gadi; 3) kas stāv zem tiesas vai izmeklēšanas

par 1. un 2. punktos paredzētiem noziegumiem; šīs personas zaudē tikai

balsstiesības, bet var tikt ievēlētas; 4) kam ar tiesas spriedumu ir atņemtas
vēlēšanu tiesības par vēlēšanu brīvības vai pareizības traucēšanu; 5) kas

notiesāti vai atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas par atraušanos no kara

klausības vai dezertēšanu."

Salīdzinot šo pantu ar Satversmes Sapulces vēlēšanu likuma 3. pantu,

redzam, ka nodal. 2. tiesību atņemšana uz 5 gadiem paildzināta uz 10 ga-

diem. Principā nav ko iebilst pret to, ka vēlēšanu tiesību atņemšana tiek

izlietota kā noziedznieku sods. Bet tagad, kur kriminālā likumdošanā

pastāv tendence par nosacīta soda ievešanu (kas ari mūsu likumdošanā

jau pielietots), vēlēšanu tiesību atņemšana uz ilgiem (10) gadiem ne-

saskan ar demokrātisma principiem. Šeit jārada tendence — jjemt vien-

reizīgi vēlēšanu tiesības tikai priekšā stāvošās vēlēšanās, vai — vismaz

uz īsāku laiku. Katrā ziņā jārevidē nodal. 4, un 5,, kurus var iztulkot

vienīgi kā tiesību atņemšanu bez laika ierobežojuma, t. i. uz visu mūžu!

Gluži pretīgs demokrātisma principiem ir nodal. 3. tiesību ierobežojums

tiem, kas stāv zem tiesas un izmeklēšanas: tādas personas vēl nav no-

ziedznieki, tie var ari netikt sodīti, bet vēlēšanu tiesību (kaut ari aktivo)

atņemšana pēc šī panta būtības nenozīmē neko citū kā — sodu (galvenam

kārtām morālisku) noziedzniekam, kas tādā vai citādā veidā pārkāpis sa-

biedriskās dzīves normas un tādēļ tam jāliek sajust, ka par to viņam uz

laiku tiek atņemtas tiesības noteikt par dzīves iekārtu līdzīgi citiem pil-

soņiem.

Vācijas vēlēšanu likums ir precizēts tajā zSņā, ka § 2. pēdējā daļa

nosaka: „Izņēmums ir personas, kuras atrodas arestā aiz politiskiem

iemesliem." Ja politiskie arestanti pieprasa — saka kāds likuma komen-

tators *) — tad neatliek nekas cits kā novest viņus uz vēlēšanu telpām! 2).

*) Dr. G. Kaisenberg und H. von. VVelser — Reichswahlgesetz etc,

Berl., 1920.

2) Daudz stingrāki ir atsevišķo valstu 1918./1919. g. vēlēšanu likumi. Tā Virteni-
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Daudz mīkstāki šajā ziņā ir ierobežojumi Čekoslovakijas li-

kumā, kurš nosaka: 1) tiesību atņemšanu tiesa var piespriest tikai tad, jj

noziegums izdarīts aiz zemiem un negodīgiem nolūkiem; 2) vēlēšanu tie-

sību zaudēšana tiek dzēsta (ja par to nepastāv sevišķi noteikumi, kas jau

agrāk to dzēstu), pie noziegumiem pēc trijiem gadiem un pie pārkāpu-

miem, pēc viena gada, skaitot no soda izciešanas dienas. Kā redzams, šī

ir pavisam citāda tendence nekā tā, "kas izmanāma mūsu Saeimas vēlēšanu

likumā, to salīdzinot ar Satversmes Sapulces vēlēšanu likumu, un tāpēc

mūsu likumdevējiem pie vēlēšanu likuma revidēšanas būtu tikai ieteicams

tai sekot.

Austrijas jaunajā konstitūcijā (no 1. okt. 1920. g.) stingri nosa-

cīts (§ 26., 5.), ka ~aktivās un pasivās vēlēšanu tiesības var atņemt tikai

uz tiesas sprieduma vai rīkojuma pamata". Ar to, tā tad, atcelti tie dau-

dzie ierobežojumi, kuri atrodami vēl 18. dcc. 1918. g. vēlēšanu likumā.

Tā § 13. bez parastās vēlēšanu tiesības atņemšanas uz tiesas sprieduma

pamata dod plašas pilnvaras ari administrativiem rīkojumiem; vēlēšanu

tiesības zaudē personas, kas atrodas zem policijas uzraudzības, nodotas

pie spaidu darbiem, kurām pēc tiesas sprieduma ņemta vecāku vara par

bērniem, kamēr pēdējie atrodas svešu personu aizbildnībā, kas par žūpību
vairāk nekā divas reizes sodīti ar arestu (līdz 3 gadiem, skaitot no pēdējā

soda), beidzot, sievietēm, kuras nodotas tikumības policijas uzraudzībai. x
)

Pārāk lielos apmēros vēlēšanu tiesības laupa Somijas 20. (7.)

jūlija 1906. g. vēlēšanu likuma § 5., pēc kura vēlēšanu tiesības ņemtas

nedien kareivjiem, aizbildniecībā esošiem un pēdējos 3 gados apgabala
mantalos sarakstos neieskaitītiem, bet ari:

~tiem, kas ne aiz pašvaldības iestāžu apliecinātas nabadzības,

bet aiz citiem iemesliem nav nomaksājuši divos pēdējos gados valsts

nodokļus;

tiem, kas saņem no sociālās apgādes iestādēm pabalstu, ja tam

nav gadījuma raksturs;

tiem, kas atdevuši savu mantu kreditoru apmierināšanai, kamēr

nav zem zvērasta apliecinājuši savu mantas stāvokli;

tiem, kas sodīti par blandonību ar nodošanu pie sabiedriskiem

bergā prasa pilnīgas darba spējas (Geschāftsfāhigkeit), Hesenē vēlēšanu tiesības nebauda

tie, kas atrodās zem policijas uzraudzības, Švarcburgā —
Zonderhauzenā ari tādi, kas

azarta spēļu, dzeršanas vai slinkuma dēļ nav spējīgi sevi uzturēt. Braunšveigā vēlē-

šanu tiesības nebauda ari tie, kas zaudējuši pilsoņa goda tiesības (Ehrenrecht). — Sk. H.

V.Jana rakstu, Jahrbuch des offentl. Rechts. B. X. 1921. S. 189.

*) Sk. Dr.H.Ke 1 s c n — „Die Verfassung Oesterreichs". Jahrbuch des offentl.

Rechts. Bd. XI. 1922. S. 235. — Sk. ari tā paša Kelsena komentēto izdevumu „Die Ver-

fassungsgesetze der Republik Oesterreich". ll.Teil (VVahlordnung, Verfassungsnovelle,

1919.); V. Teil (Bundesverfassung, 1922.).
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darbiem — kamēr nav pagājuši 3 gadi pēc viņu atsvabināšanas no

darba nama;

tiem, kas uz likumīga sprieduma pamata zaudējuši savas goda

tiesības, vai atzīti par sabiedriska amata necienīgiem, vai ari kam ņem-

tas tiesības būt par citas personas pilnvarnieku;

tiem, kas pārdevuši balsis vai mēģinājuši to darīt, vai ar varas

līdzekļiem vai draudiem traucējuši vēlēšanu brīvību — uz sešiem ga-

diem, skaitot no galīgā sprieduma šajā lietā." 1
)

Atskaitot pēdējo, pārējie vēlēšanu tiesību laupīšanas iemesli no de-

mokrātiskā viedokJa ir gluži apšaubāmi, un tie ir vissmagākie ierobe-

žojumi, kādi vien jauno republiku vēlēšanu likumos pastāv. Tādēļ So-

mijas vēlēšanu likuma § 5. atzīstams par novecojošu un nesaskanošu ar

jaunās demokrātiskās republikas pilsoņu tiesībām.

Savelkot kopā pārskatu par galvenajiem vispārīgo vēlēšanu tiesību

ierobežojumu veidiem, mēs iegūstam šādu salīdzinošu ainu:

2. Vienlīdzības principa („one man — one vote") tiešu pār-

kāpumu jauno republiku vēlēšanu likumos nav. Tomēr ne visās viņās

ir sasniegta pilnīga vienlīdzība. Jo ari nevienāda vēlēšanu iecirkņu sa-

dalīšana ar nevienādu vēlētāju skaitu uz vienu deputātu rada lietu tiesību

nevienlīdzību (no tā vēl tagad sevišķi cieš, piem., vēlētāji Anglijā, kur

no vēlēšanu apgabaliem ar ļoti dažādu vēlētāju skaitu nāk pa vienam

*) Cen.MOßLiīi ycTaßi> BejiHKaro KHHJKeerBa 4>HHJiflHjicKaro, 7/20 iiojiH 1906

roaa, ct. 1907."

s) Somijas vēlēšanu likuma § 5. liedz vēlēšanu tiesības tiem pilsoņiem, kas pēdējos

3 gados neskaitās attiecīga apgabala mantalos sarakstos.

*) Skaitot pilngadību no 1. janvāra vēlēšanu gadā.
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deputātam). Ari Čekoslovaķijas vēlēšanu apgabali ir iedalīti ar

nevienādu vēlētāju skaitu uz katru kandidātu. Tā, piem., vietnieku nama

vēlēšanās vismazākais iedzīvotāju skaits uz 1 deputātu ir 38.699 (Prāgas

iec.), vislielākais — 67.303 (Užhorodas iec.). Tāpat Senāta vēlēšanās

Prāgas iecirknī uz 1 deputātu iznāk 75.715 iedzīv., Užhorodas iecirknī —

151.433 iedzīv.

Vienlīdzību vispilnīgākā mērā iespējams nodrošināt vai nu pēc au-

tomātiskās sistēmas,' kāda pastāv Vācijā (pēc § 30. — no katra kan-

didātu saraksta nāk tik daudz deputātu, cik iznāk, katram no tiem pie-

šķirot 60.000 balsis), vai ari pēc tās sistēmas, kura likta par pamatu Lat-

vijas likuma § 17.: „Katrā vēlēšanu apgabalā ievēlamo deputātu skaitu

nosaka centrālā vēlēšanu komisija, proporcionāli apgabala balsstiesīgo ie-

dzīvotāju skaitam, kurš konstatējams pēdējā tautas skaitīšanā, kuras iz-

darāmas ik piecus gadus. Visas Latvijas balsstiesīgo iedzīvotāju skaits

dalāms ar skaitli simts. Pēc tam katra vēlēšanu apgabala balsstiesīgo

iedzīvotāju skaits dalāms uz iepriekšējās dalīšanas iznākumu un šādā kārtā

iegūtie skaitļi apzīmē katrā apgabalā ievēlamo deputātu skaitu." Ari

pie šādas sistēmas vēlēšanu koeficients atsevišķos gadījumos var svār-

stīties (tā, piem., Latvijas Saeimas vēlēšanās vēlēšanu koeficients bijis: Vi-

dzeme 191.944,27, turpretī Zemgalē tikai 121.324,20 talonu), bet relativi

ņemot, šīs sistēmas nodrošina daudz pilnīgāku vienlīdzību, nekā tur,

kur šāds pastāvīgs koeficients netiek nosacīts.

3. Tiešu un aizklātu vēlēšanu princips jaunajās val-

stīs ir izvests pilnīgā mērā, jo pakāpeniskas vēlēšanas nekur nav ieve-

stas 1
) un balsu nodošana notiek slēgtos kuvēros.

4. Proporcionālais princips ari formeli ir vienlīdz atzīts visos

aplūkojamos jauno valstu vēlēšanu likumos, bet proporcionalitātes bū-

tība ir visai dažāda. Šī dažādība pastāv jautājumā par to, kā sadalāmi starp

listu balsu atlikumiem mandāti, kas paliek pāri pēc visu nodoto balsu skaita

dalīšanas uz vēlēšanu koeficienta. Polijā pieņemtai E>Hondt'a sistēmai

stipri līdzīgas ir Čekoslovaķijas un Lietavas sistēmas, pēc kurām tie sa-

raksti, kas nav dabūjuši neviena mandāta, pie pār-

palikušo mandātu sadalīšanas netiek ņemti vērā. Tas

nozīmē, ka pie vēlēšanu koeficienta 10.000 saraksts ar 8000 vai pat 9999

balsīm, mandātu nedabū, bet saraksts ar 16.000 — 17.000 balsīm dabū

pat divus mandātus. Tādā kārtā var tikt nodarīta pārestība mazākām vē-

lētāju grupām, kā tas ari Lietavā noticis Seimas vēlēšanās (1922. g.) ar

dažām minoritatu un progresistu grupām, kuras nav ieguvušas neviena

mandāta. Latvijas likuma § 51. šādu izņēmumu neparedz, bet par pamatu

uzskata atlikumu (daļu skaitļu) samēru:
„

Dalīšanas iznākuma

daļu skaitļi sarindojami pēc to lieluma, sākot ar lielāko,

*) Izņemot Vācijas Valsts Padomi un Austrijas Savienības Padomi.
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un iztrūkstošais deputātu skaits izdalāms uz šiem sarakstiem, kuriem daļu

skaitļi lielākie, pa vienam deputātam uz katra saraksta." Bet pee bū-

tības pretrunīgs tam ir § 26., kas nosaka, ka pie paziņojuma par kandidātu

sarakstu savienošanu ~sarakstu iesniedzējiem jāpaziņo, kādā kārtībā

jāņem kandidāti". Tādā kārtā sarakstu apvienotāju ieguvumi var

atkarāties no spekulācijas uz ~varbūtību", bet nevis no tā, kuram sarakstam

būs lielākais atlikums. Tā ari Saeimas vēlēšanās uz šī pamata viens no

krievu sarakstiem Rīgā zaudēja mandātu, pievienojoties vācu saraksta at-

likumam kā pirmajam. Šī principu dažādība ir novēršama, revīdējo*

§ 26. un pieskaņojot to §§ 51., 52. un 55. saturam.

11. Kandidāti.

Latvijas vēlēšanu likumā nav nekādu īpašu noteikumu par pa.

sivām vēlēšanu tiesībām, vai citādiem kandidātu ierobežojumiem. Dažu jauno

valstu vēlēšanu likumos tomēr atrodami īpaši noteikumi par kandidātiem

vēl bez šādiem cenzu ierobežojumiem. Tā Lietavas vēlēšanu likuma

§ 5. pievienota šāda piezīme: ~Kara komendanti, apriņķu virsnieki, mi-

licijas priekšnieki nevar tikt vēlēti tajā vietā, kur viņi darbojas" (valdžia).

Līdzīgs ierobežojums atrodams ar Poli ja s vēlēšanu likuma §15.: „Ad>

ministrativo, finansu un tiesu iestāžu ierēdņi nevar tikt ievēlēti tajos ap-

gabalos, kuros tie darbojas. Šie noteikumi nezīmējas uz centrālo pār-

valdes iestāžu ierēdņiem." Šādi ierobežojumi, kā tas viegli noprotams,

ievesti nevis ar nolūku aprobežot dažu personu pasivās vēlēšanu tie-

sības, bet gan — lai novērstu iespaidošanas iespējamību. Ja militārās

un civilās administrācijas orgāni ir demokrātijas cienīgi un iedzīvotājus

neiespaido, tad šādi ierobežojumi ir lieki.

No otras puses, atzīmējama tā pretimnākšana kandidātiem, kādu pa-

redz Vācijas konstitūcijas § 39.: Ja valsts vai sabiedrisko iestāžu ie-

rēdņi (offentliche Beamten) uzstājās kā kandidāti, tad, lai sagatavotos

uz vēlēšanām, viņi var prasīt sev atvaļinājumu. lerēdņu atvaļināšanās pa

vēlēšanu kampanijas laiku varētu garantēt ari to, ka tas neiespaidotu un

neizmantotu savā, vai savas partijas labā savus apakšniekus, vai neiz-

mantotu savā labā iestādes līdzekļus (iem., automobiļus, šķūtis v. tml.)

Tādēļ no principiālās puses pret šādu ierēdņu-kandidatu atvaļināšanu ie-

bildumi nav ceļami.

Vēl pie kandidatūras krīt svarā jautājums par vienas personas kan-

didatūru reizē vairākos vēlēšanu apgabalos. Latvijas vēlēšanu likumā nav

paredzēti nekādi ierobežojumi, kāpēc viena persona var kandidēt reizē

visos 5 vēlēšanu apgabalos. Tādu ierobežojumu parasti nav ari citu jauno

valstu vēlēšanu likumos. Bet 1917. g. Krievijas Satversmes Sapulces vēl.

lik. § 48. nosaka, ka viens kandidāts var tikt uzstādīts ne vairāk kā 5.

vēlēšanu apgabalos. Tādam ierobežojumam ir savs nopietns motivs: tajos
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apgabalos, kur kandidāts pēc ievēlēšanas atteiksies, viņš būs „mānljis"

vēlētājus, tai pašā laikā ar populāru vārdu pievilkdams balsis citiem t?

paša saraksta kandidātiem, ar ko tie iegūst lielāku balsu skaitu nekā faktiski

būtu ieguvuši bez šādas visos apgabalos uzstādamas personas. To ie-

vērojot, var būt nopietna runa par to, ka kandidātiem nav dodamas tier

slbas balotēties visos vēlēšanu apgabalos. (Latvijas apstākjos, kur pa-

visam ir tikai 5 vēlēšanu apgabali, varbūt varētu aprobežoties pat ar

vienu vēlēšanu apgabalu.)

111. Leģislaturas periods.

Jo īsāks ir leģislaturas periods, jo lielāka ir vēlētāju kontrole par

deputātu darbību parlamentā. Tas sevišķi no svara tajās valstis, kur

tautai nav referenduma, vai iniciatives tiesibas, jo tādās valstis tautai

nav citas iespējamības reaģēt uz savu vietnieku darbību kā — jaunās vēlē-

šanās. Un ka lielo notikumu laikos tautas doma un griba var ātri mainī-

ties, par to mēs varam pārliecināties ari no Latvijas apstākļiem, ja salī-

dzinām vēlēšanu rezultātus 1917. g. uz Krievijas Satversmes Sapulci (Vid-

zemē), 1920. g. uz Satversmes Sapulci un 1922. g. uz Saeimu. 1) Pastāvot

ilgam leģislaturas periodam, parlamenta darbība var kļūt gluži pretēja
tam virzienam, kāds pastāv tautā. Tāpat ja konstitūcijās pastāv noteikums,
ka vēlētāji nevar deputātus atsaukt un pēdējie nav tiem par savu darbību

atbildīgi, tad vēlētāji uz savas gribas pārkāpējiem var reaģēt tikai, tos no

jauna neievēlot. Tādēļ, to visu vērā ņemot, demokrātisma vārdā jāprasa

pēc iespējas īsāks leģislaturas periods.

Ilgs leģislaturas periods ir Čekoslovaķijā (Tautas vietn. namā

6, Senātā 8 g.), Polijā (5 g.), Austrijā (4 g.). 2) Pārējās jaunajās

republikās parlamentus vēl uz 3 gadiem. Pie vispārējās tendences uz leģi-

slaturas perioda saīsināšanu, 3 gadu laiks ir jāatzīst par vidēju. Dažās

valstīs pastāv vēl daudz īsāka leģislatura: 1 gads — dažos Z.-A, Sav. Valstu

štatos un dažos Šveices kantonos; 2 gadi — Z.-A. Sav. Valstu federācijā
un štatu lielākā daļā, Meksikā, dažos Šveices kantonos. 4 gadu leģislaturas

pastāv: Francijā, Beļģijā, Holandē, Japānā v. c; 5 gadi — Anglijā (no
1911. g.), Itālijā v. c; 6 gadi — Luksemburgā. No šī salīdzinājuma re-

dzams, ka Latvijā, padarot vienkāršāku un lētāku vēlēšanu techniku, turp-
māk varētu domāt par leģislaturas perioda saīsināšanu.

x) Sk. par toM. Skujenieka ievadu Valsts Statistiskās Pārvaldes krājumā

«Latvijas Satversmes Sapulces vēlēšanu rezultāti", Rīgā, 1920.

2) Starp Austrijas vēlēšanu likumu (20. jul. 1920.) un konstitūciju (1. okt.

1920.) radusies pretruna leģislaturas perioda noteikšanā: pēc vēlēšanu likuma tas 3-ga-

dīgs, pēc konstitūcijas — 4-gadīgs. Pretruna izšķirta ar to, ka pirmās Nacionalpadonies

(Nationalrat) pilnvaras ilgs tikai trīs gadus. — Sk. Dr. H. X c 1s c n a rakstu — Jahrb. d.

Sffentl. Rechts. Bd. XI. 1922.
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IV. Vēlēšanu technikas svarīgākie jautājum,i.

No vēlēšanu technikas jautājumiem apstāsimies tikai pie diviem gal-

veniem, no kuriem, galvenām kārtām, atkarājas vēlēšanu tiesību realizā-

cija: tie ir jautājumi par vēlētāju sarakstiem un kandidātu

sarakstiem.

1. Vēlētāju saraksti, kuros noteiktu laiku pirms vēlēšanām

tiek uzņemti visi balsstiesīgi vēlētāji, pastāv visās vecajās valstis un ari ap-

lūkojamās jaunajās republikās, izņemot Čekoslovaķiju un Latviju

(pēc Saeimas vēlēšanu likuma). Sarakstu nolūks —• vēlēšanu tiesību kon-

trole, kura tomēr ļoti dārgi izmaksā. Tādēļ jaunākā laikā ir dažās valstis

mēģināts atmest vēlētāju sarakstus. Čekoslovaķijā apmierinās ar

iedzīvotāju reģistrāciju policijas iecirkņos, pēc kuras vajadzības gadījumos

var izdarīt balsstiesību kontroli, bet katram vēlētājam tomēr izsniedz kā ap-

liecību vēlētāju kartiņu. Ari Vācijā līdz ar jaunā vēlēšanu likuma izstrā-

dāšanu ir domāts par sarakstu atmešanu. Tur radies projekts izsniegt ka-

tram balsstiesīgam pilsonim (pie 20. g. vecuma sasniegšanas) ~vēlētāja

pas i", kas tam paliek uz visu mūžu un atņemama tikai tad, kad tas likumā

paredzētā kārtā zaudē vēlēšanu tiesības. Saeimas vēlēšanu likums Latvijā

atmeta ir sarakstus, ir kartiņas, pieņemdams par vienīgiem kontroles doku-

mentiem pasi un kareivju speciālu apliecību. Tā kā pasē nav atzīmējami
visi tie apstākļi, kuri laupa vēlēšanu tiesības, tad pase kā kontroles doku-

ments ir nepilnīgs, un tāpēc par labāku, pilnīgāku atzīstams Vācijas „vē-

lētāju pases" projekts, jo tā pilsonim var tikt noņemta katrā gadījumā, kacjl

tas vēlēšanu tiesības zaudē, vai ari uz tās taisāmas attiecīgas atzīmes par

vēlēšanu tiesību zaudēšanu. Šādas pastāvīgas „vēlētāju pases" izsnieg-
šana ari neizmaksātu samērā daudz. Bet Latvijas eksperiments katrā ziņā
ir pāiliecinājis par to, ka vēlēšanas bez sarakstiem norit gluži kārtīgi un

pie tam dod milzīgu līdzekļu ietaupījumu, kas redzams no sekošā piemēra:

Rīgas pilsētas domes vēlēšanas 12. martā 1922. g. ar vēlētāju sarakstiem

izmaksāja Rub. 3,913,259.95, bet Saeimas vēlēšanas visā Latvijā bez sa-

rakstiem apm. Rub. 4,800,000.—. Šie skaitļi runā pietiekoši pārliecinošu
valodu.

Varēja sagaidīt, ka, sarakstus iepriekš nesastādot un ar to vēlētājiem
taustāmā kārtā neatgādinot viņu tiesības, būs lielāka atraušanās, nekā pie
vēlēšanām ar sarakstiem. Bet Saeimas vēlēšanas pierādīja, ka ari šis bažas

ir nedibinātas. Sagaidāms, ka Latvijas piemēram sekos ari citas valstis.

2. Vēl nopietnākas dabas ir jautājums par kandidātu sarak-

stiem. Izņemot Latviju un Somiju, visās pārējās jaunajās repub-

likās pastāv negrozāmi saraksti. Somijjas sarakstu grozīšanas princips
ir tas pats, kas Latvijas likumā: dot vēlētājam iespēju izvēlēties kandidātus

no visiem vēlētāju sarakstiem, vai ari atstāt to vietas tukšas. Pati tech-

nika ir dažāda, pie kam Somijā tā ir daudz komplicētāka nekā Latvijā.
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Vācijā grozāmo sarakstu eksperiments ievests tikai Bavārijā un

Libekā, kurpretī visvalsts masštabā Reichstags ar lielu balsu vairākumu

atraidīja valdības priekšlikumu ievest grozāmos sarakstus.

Grozāmo sarakstu nolūks, runājot M. Skujenieka vārdiem, ir — ~dot

katram vēlētājam iespējamību netraucēti, noteikti un pilnīgi izteikt savv

gribu, lai vēlēšanu rezultāts būtu tautas priekšstāvju sapulce, kura vispla-
šākā mērā atspoguļo visu vēlētāju gribu.".1) Tas būtu tā pareizi, ja mo-

dernā sabiedrība nebūtu organizēta politiskās partijās, arodnieciskās sa-

vienībās v. c. korporācijās, kuras vēlēšanu kampanijā uzstājās kā organi-

zētas sabiedrības vienības. Ja nu vēlētājs ir izšķīries balsot par vienas

vai otras šīs korporācijas sarakstu, tad tas nozīmē, ka viņš pats vai nu pie-

der pie šīs korporācijas vai vismaz atzīst viņas darbību par tādu, kas saskan

ar viņa gribu un tās korporācijas darbiniekus par tām personām, kurām

viņš var dāvāt savu uzticību. Neloģiski tad būtu savu politisko prasību

aizstāvēšanai izvēlēties vēl citas personas, kuras pieder pie citas korpo-

rācijas, kurām ir citādi uzskatļ, citāda politiska platforma v. t. t. Otrkārt,

jaunākajā laikā valsts tiesību zinātnē tiek atkal stipri atbalstīta teorija par

parlamentu kā tautas vietniecību, par parlamenta locekļiem kā tautas piln-

varotiem, kas ir atbildīgi savu vēlētāju priekšā. Šai teorijai ari vaja-

dzētu kļūt par valdošo jaunajās demokrātiskajās republikās. Bet ja ir runa

par deputātu atbildību vēlētāju priekšā, tad tāda ir iedomājama tikai

kā atbildība organizētas korporācijas, politiskas partijas v. tml. sa-

biedriskas organizācijas priekšā. Un tādā gadījumā gluži neloģiska būtu

kāda deputāta atbildība reizē dažādu partiju piekritēju vai dalībnieku priekšā.
Tā tad, deputātu atbildība pēc savas būtības runā pretī grozāmiem sarak-

stiem, kuru princips ir — jebkāda kontakta atmešana starp deputātu un

Organizētu sabiedrību.

Novērtējot grozāmos sarakstus, vēl jāņem vērā ari tas, ka zemēs ar

augstu analfabētu procentu (kāda mūsu apstākļos ir Latgale) balss nodo-

šana faktiski nav vairs aizklāta, ja vēlētājs saraksta grozīšanu iz-

dara ar citas personas palīdzību. 2
)

Tikdaudz var iebilst no teorētiskās puses. Turpretī praktiski jau Rīgas

pilsētas domes (1922. g.) un Latvijas Saeimas vēlēšanās pierādījies, pirm-

kārt, sekošais: lielākā skaitā listes grozītas, apmainot kandidātus starp

latv. pilsoniskā centra partijām, kuras vēl nav ieguvušas organizatorisku

apvienību. Turpretī lielāko un vecāko organizāciju saraksti grozīti ļoti

mazos apmēros. Tas taisni apstiprina to, ka organizētā sabiedrībā gro-

zāmiem kandidātu sarakstiem nav nozīmes; kas savukārt dod to mācību,

„dot

*) «Sociālā Politika" Nr. 4, 1921. g., 34. lpp.
2) Bez šiem teorētiskas dabas motiviem krīt svarā ari tas, ka grozāmie saraksti

ārkārtīgi sadārdzina vēlēšanu izvešanu.
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ka vēlēšanu iekārtai jābūt tādai, kas sabiedrības organizēšanos sekmē, bet

fievis ārda.

Otrām kārtām, grozāmie saraksti rezultātus faktiski nav

vismaz domātā virzienā nē. Partijas un vēlētāju grupas, kuras kandidātu

sarakstus uzstādījušas, ar savu organizāciju iekšēip disciplinu panākušas

to, ka mandātus iegūst taisni viņām vēlāmās personas un vēlamā kārtībā,

neatkarīgi no tā, kādai vajadzētu būt kārtībai pēc balsošanas iznākumiem:

tas panākams gan ar to, ka partiju lideri tiek uzstādīti vairākos apgabalos

par kandidātiem, ar ko viņu mandāts nodrošināts, gan ari liekot priekšā

vajadzības gadījumā atteikties dažām personām no mandātiem par labu

sekojošiem kandidātiem, kurus zināmas organizācijas uzskata par svarī-

gākiem. Tādā kārtā grozāmie saraksti faktiski nekādas jūtamas pārgro-

zības ievēlēto kandidātu sastāvā neienes.

Vienu jūtamu iespaidu grozāmie saraksti tomēr ir darījuši, un tas

ir — sieviešu izbalotēšana. Sabiedrības plašākās masas vēl ska-

tās ar neuzticību uz sievieti kā politisku darbinieci, kura šai laukā savas spē-

jas nav spējusi vēl parādīt. Pateicoties grozāmiem kandidātu sarakstiem,

visu partiju sievietes ir kritušas par upuri šim aizspriedumam. Līdzīga pa-

rādība ir novērojama ari Somijā, kur no 200 Riksdaga locekļiem ir bijis:
1907. g. — 19 sieviešu, no tām 9 soc.-demokr.;

1911. g. _14
„ „ „

9

1913. g. -21
„ „ „

13

1916. g. -24
„ „ „

17

1917. g. -18
„ „ „

10

1919. g. -17
„ „ „

10 „*)
Ta tād, ari te iestājusies noteikta tendence uz sieviešu skaita mazi-

nāšanos. Sieviešu stāvokli var glābt un dot iespēju pierādīt savas spējas

politiskā laukā tikai ar negrozāmiem kandidātu sarakstiem.

Sacīto ievērojot, jautājums par grozāmiem vai negrozāmiem kandi-

dātu sarakstiem uzskatams par visai svarīgu, kas ne priekš Latvijas, nedz

ari citām valstīm nebūt vēl nav uzskatams par tādu, kas jau ar pietiekoši
dibinātiem motiviem būtu izšķirts jpar labu grozāmiem sarakstiem.

*

V. Vēlēšanu tiesības vai pienākums?

Agrāk vairāki valsts tiesību teorētiķi aizstāvēja to ieskatu, ka vēlē-

šanu tiesības patiesībā nav tiesības, bet pienākums — sabiedriska funk-

cija, kuras uzdevums — radīt likumdevēju iestādi. Šis ieskats, pie tam,
tika vests sakarā ar teoriju, pēc kuras likumdevēja iestāde nav uzskatama

par tautas pilnvarotu iestādi, kas atvasināma no tautas suverenitātes, bet

ka tautas vēlētie parlamenta locekļi dabū savas pilnvaras no konstitūcijas.

Jaunajās republikās tautas suverenitātes princips ir kļuvis par to pamat-

akmeni, uz kura tiek nostiprināta demokrātiskas valsts izbūve, un tādēļ
šādiem ieskatiem jaunajās valstīs vairs nav vietas. No otras puses, vēlē-

J) Statistik Arsbok for Finland 1920. Helsingfors, 1921.
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sanu tiesību tiesisko dabu formālā kārtā apstiprina tas, ka velēšanu tie-

sības, tāpat kā citas subjektīvās tiesības, ir sankcionētas ar sevišķiem soda

likumu pantiem par vēlēšanu brīvības, pareizības v. t. t. traucēšanu (Lat-

vijā šim nolūkam izdots speciāls sodu likums — 4. aprilī 1922. g.).

No vecajām valstīm vēlēšanu tiesības tiek uzskatītas par pilsoņu pie-

nākumu, piem., Beļģijā un dažos Šveices kantonos. No jaunajām val-

stīm tādā kārtā tiek saprastas vēlēšanu tiesības Čekoslovaķijā, kur

pastāv šādi noteikumi: no pienākuma ņemt dalību vēlēšanās ir atsvabinātas:

1) personas, kas vecākas par 70 gadiem;

2) kas slimības vai kādas miesas vainas dēļ nav spējīgas ierasties

vēlēšanu lokālā;

3) kas sava amata neatliekamu pienākumu dēļ nevar laikā ierasties

vēlēšanu lokālā;

4) kas vēlēšanu dienā atrodas vismaz 100 kilom. no vēlēšanu vietas;

5) kas satiksmes bojāšanas vai citu nepārvārāmu šķēršļu dēļ aizka-

vēti sava pienākuma izpildīšanā 1).

Vācijā pie vēlēšanu pienākuma principa turējušās 2 atsevišķas val-

stis: Lipe un Meklenburga-Sterlica, kur par atraušanos no balss nodošanas

bez dibinātiem iemesliem draud zināms naudas sods.

Saprotams, ka vēlēšanu tiesību realizēšanas gala mērķis ir — sabiedriska

funkcija. Tādēļ par šādiem noteikumiem, kas ar paredzētiem sodiem (pat
vēlēšanu tiesību atņemšana uz zināmu laiku — kā Beļģijā) piespiež vēlē-

tājus nodot balsi, varētu būt runa tikai tādā zemē, kur parādītos pārmē-

rīgs absenteisms. Tāds motivs ir bijis Beļģijas 1893. g. likumam, kad

pie konstitūcijas revidēšanas tika ievestas vispārējas vēlēšanu tiesības un

nebij paredzams, cik apzinīgi tautas masas tās izlietos. Bet tajās zemēs

un tautās, kur absenteisma procents ir niecīgs, šādiem noteikumiem nav

vietas.

Interesanti pievest šādus salīdzinošus skaitļus par piedalīšanos vē-

lēšanās:

• Čekoslovaķijā 1920. g.: Tautas vietn. vēlēšanās — 89,9 Se-

nāta vēlēšanās — 90,4.

Latvijā 1919. g.: Satv. Sap. vēlēšanās — 84,88;

Somijā 1919. g.: Riksdaga vēlēšanās — 67,1.

No šiem skaitļiem varam nākt pie droša slēdziena, ka vismaz Lat-

vijā (kur ari Saeimas vēlēšanās piedalījušos procents palicis apm. tāds

pat kā Satv. Sap. vēlēšanās) balsstiesīgie iedzīvotāji nav jā-

spiež savas vēlēšanu tiesības izlietot, jo tās apmierinoši ir

izlietotas ari bez jebkādiem spaidiem un sodiem.

') Sk. ievadu grāmatā „Die VVahlen fur die Nationalversammlung im April 1920

Prag, 1922.
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Augšējo apskatu sastādot izlietoti sekošie likumdošanas akti:

L Latvijas Republikas Satversmes (15. febr. 1922.) likums par Saeimas vēlēšanām (9. un

14. jun. 1922.).

2. Igaunijas Brīvvalsts pamatlikums (15. jun. 1920.) un Noteikumi par parlamenta vēlē-

šanām (27. jul. 1920.).

3. Lietuvos Valstvbes Konstitūcija (1922. m. rugpiūčio m. 1. d.). Saeimo rinkimu istatv-

mas (1922. m. liepos mēn. 19. d.).

4. La Constitution dc la Finlande (donnēe le 17. juillet 1919.).

5. Constitution dc la Republique dc Pologne (dv 17. mars 1921.). Ordunacja wyborcza do

Sejmu (z dnia 28. lipca 1922.). Ordvnacja wyborcza do Senātu (z dnia 28. lipca 1922.).

6. Gesetz vom 28. Oktober 1918. iiber die Errichtung eines selbststāndigen tschechoslo-

vvakischen ch taates.

7. Reichsvvahlgesetz Deutschlads (vom 27. April 1920.). Die Reichswahlordnung (vom

l Mai 1920.). Die Verfassung des Deutschen Reichs (vom 11. August 1919.).

8. Gesetz vom 18. Dezember 1918. iiber die Einberufung der konstituierenden Natioaal-

versammlung. Gesetz vom 18. Dezember 1918. iiber die VVahlordnung tur die kor-

stituirerende Nationalversammlung. Die Gesetze vom 20. Juli 1920. iiber die Wahl und

Einberufungder Nationalversammlung und ūber die VVahlordnungfiir die Nationalver-

sammlung. Gesetz vom 1. Oktober 1920., womit die Republik Oesterreich als Bundes-

staat eingerichtet wird (Bundes-Verfassungsgesetz).

K. Tiefentals-Dziļleja.
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Jaunā civilkodeksa izstrādāšanas komisijas darbība)

Tādā kārtā sievai pie katra uzņēmuma nepieciešamam kreditam un

vira piekrišanai ir tās sekas, ka plašā apmērā atbild abu laulāto manta;

bet tādos apstākļos sievas maksātnespēja apdraud vīru ar to, ka var

ieraut sievas konkursa masā ari visus viņa jauniegūstamos mantas

līdzekļus. Izeja no šī stāvokļa var būt tikai līgumisku mantas attiecību

izbeigšana un laulāto mantas šķirtības atjaunošana.

Beidzot, pie tās sistēmas, kur vīrs pārvalda un lieto sievas mantu,

jāaizrāda, ka te abas laulāto mantas apvienotas tikai ārējā kārtā vīra

rokās un sievai pilnīgi paliek īpašums uz visiem vīra pārvaldībā nodotiem

mantas priekšmetiem. Lai gan sievas manta izņemta no viņas pārval-
dības un rīcības, tad tomēr ari vīram pieder tiesība rīkoties tikai ar sievas

atļauju. Tādā kārtā, citādi nekā pie mantas kopības, sievai te ir noteikta

manta, ar kuru viņa var rīkoties ar vīra starpniecību.
Sievas maksātnespējas gadījumā īpašuma tiesības uz vīra pārval-

dībā un rīcībā nodoto sievas mantu pāriet uz konkursa masu, pie kam

vīram paliek viņam piederošās lietošanas tiesības. Šai gadījumā tiesību

rīkoties ar mantas vērtībām vīrs var izlietot tikai tad, ja viņam dod savu

piekrišanu un atļauju konkursa valde, kurai pie tam var būt pavisam
citi nolūki un motivi, nekā agrākai īpašniecei-sievai. Te var vienādā

mērā ciest kā sievas, tā ari kreditoru intereses. Lietotāja vīra mūža

tiesību dēļ, konkursa valdes rīcībā nonākušās īpašuma tiesības uz mak-

sātnespējīgās sievas mantu jāuzskata par ievērojami mazvērtīgākām,

kas tikpat nelabvēlīgi atsauksies uz sievu-parādnieci, kurai tādā kārtā

varbūt būs atņemta iespēja izrēķināties ar kreditoriem un likvidēt kon-

kursu, kā ari uz kreditoriem, kuri ir saistīti ar vīra lietošanas tiesībām.

Tā kā pēdējais atradīsies zem kreditoru pastāvīgas modrīgas kontroles

un uzraudzības, tad ari viņa tiesībās būs stipri iešaurinātas. Beidzot,
tuvās attiecības starp maksātnespējīgo sievu un vīru, kurš lieto viņas

mantu, kad tiesības uz šo mantu pārgājušas uz konkursa valdi, dod

iespēju dažādām nelietībām.

Vienīgā izeja no šīm ļoti sarežģītām attiecībām ir — ar laulības

līgumu noteikto vīra pārvaldības un lietošanas tiesību izbeigšana.

Protams, ja sieva ar vīra atļauju pārzin kaut kādr tirdzniecisku,

rūpniecisku vai citu uzņēmumu, tad viņas maksātnespēja-#alu galā pil-

nīgi dabiski radīs līgumisko mantas attiecību izbeig_šanu,_ jo šai gadījuma

vīra piekrišana dod sievas kreditoriem pilnīgu iespēju vērst savi:s piedzi-

immus uz to viņas mantu, kura atrodas vīra lietošanā.

Sakarā ar to, Komisija pieņēma priekšlikumu, pec kura

„ar laulības līgumu noteikta visas laulāto mantas kopība un vīra

tiesības pārvaldīt un lietot sievas mantu, izbeidzas uz likuma

pamata:

l ) Sk. te 7.
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1) ja viens no laulātiem mirst,
2) ja laulība top šķirta vai atzīta par neesošu,
3) ja viens no laulātiem top atzīts par maksātnespējīgu

parādnieku.
Ja ar laulības līgumu noteikta visas laulāto mantas kopība,

tad sievas_ maksātnespēja, ja sieva neved patstāvīgu tirdz-

niecisku, rūpniecisku vai kādu citu uzņēmumu vai ved tādu pret
vīra gribu, nav par iemeslu mantas kopības izbeigšanai."

Ja izejam no tā pamatprincipa, ka ikkatras ar laulības līgumu no-

teiktas laulāto mantas attiecību sistēmas galvenais un galīgais mērķis ir

labāk iekārtot ģimenes apvienību mantas ziņā, tad jāatzīst, ka arvien,
kad noteiktās sistēmas dēļ viena laulātā mantai draud zaudējums, kuru
var novērst tikai izbeidzot zināmās laulāto mantas attiecības, — tad

tās ari uz ieinteresētā laulātā pieprasījumu jāizbeidz.
Šis noteikums principā izteikts pie pārvaldības un lietošanas sistē-

mas ari spēkā esošā likumā, pēc kura (52. p.) sieva var protestēt pret

tādiem vīra darbiem, kuri apdraud viņas mantu, un lūgt tiesu, lai viņas
mantas pārvaldību atdod viņai pašai.

Pie mantas kopības sistēmas, spēkā esošais likums (87. p.) gadī-

jumos, kad kopējo mantu apdraud vīra izšķērdīga rīcība, dod sievai

tiesību tikai prasīt, lai vīru atzīst par izšķērdētāju un iecel par viņa

un kopējo mantu aizgādnību.
Tādā kārtā pie mantas kopības mantiskā saite netop sarauta, pat

atstumjot vīru no kopējās mantas pārvaldības. Toties, no otras puses,

vīram šīs kopības izbeigšana ārkārtīgi atvieglināta ar to, ka likuma notei-

kumi par mantas kopību ir spēkā tikai zināmā teritorijā. Vīram vajag
tikai iziet no padotības Vidzemes pilsētu tiesībām, lai šī mantas kopība

izbeigtos pati no sevis.

Pielaižot mantas kopību tikai uz līgumiskas vienošanās pamata,

bez jebkādiem teritorialitates nosacījumiem, Komisija atzina par liet-

derīgu piešķirt sievai tiesību prasīt kā vīra pārvaldības un lietošanas

tiesību, tā ari mantas kopības izbeigšanu:

„1) kad sievas mantas vai kopējās mantas turpmākā atstāšana

vīra rīcībā apdraud ar šīs mantas zaudēšanu vai ievērojama

kaitējuma nodarīšanu tai, sakarā ar to, ka vīrs ievērojamā mērā

apgrūtināts parādiem vai pārkāpis savus pienākumus."

Saskaņā ar spēkā esošu noteikumu (49. p.), vīram jāsper v's * so

pasargātu un paglabātu viņa pārvaldībā un lietošanā esošo sievas mantu.

Komisija, pieņemot šo noteikumu, pievienoja tam vīra pienākumu, uz

sievas pieprasījumu pienācīgi nodrošināt viņas mantu. Šis prasījums nav

jauninājums, lai gan tagad spēkā esošās tiesībās viņš nav tieši izteikts.

Lieta tā, ka pF vecajām tiesībām sievai attiecībā uz vīra lietošana nodoto

mantu tika atzītas tā saucamās klusās ķīlu tiesības (stillschweigendes
Pfandrecht) uz vīra mantu (sk. viet. civ. lik. kop. atcelto 1400. p. un

Bunge 1.,872. lapp. un Kuri. Privatrecht 305., 325., 329., 388. un 389. lapp.).1)

1 ) Pēc vecākajām Vidzemes tiesībām vīrs pret t. s. līgavas mantu (b-bho), ko

sieva ienesa laulībā, deva viņai tā saucamo „rīta dāvanu" (Morgengabe jeb VVidergabe

— donatio propter nuptias Germanica, contrados). Šai rītā dāvanai vajadzēja būt zināmā

samērā ar līgavas mantu un viņas uzdevums pa daļai bij ari no dr o š i n ā t līgavas man-

tas neaizkartibu (sk. Bunge L, 50. lapp.).
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Tā ka klusā hipotēka ievērojami paralizēja kreditoru tiesības, tad ar tiesu

reformas ievešanu viņu atcēla. Tomēr šīs sievas tiesības netieši uzgla-
bājušās spēkā esošās tiesībās (65. p.) kā sievas tiesības aizturēt vīra

mantu attiecībā uz viņa mantiniekiem un kreditoriem, bet pēc 20., 21. p.

un pagaidu not. par konkursa lietu vešanu Baltijas guberņās 36. p. 11. pkt.

sievai, kuras manta atradusies vīra pārvaldībā un lietošanā, pēdējā

maksātnespējas gadījumā pieder izdalīšanas un apmierinājuma priekš-
rocības tiesības. Ja ievērojam, ka sievai piederošā nauda, uzrādītāja

papīri un citas pēc sugas apzīmējamas apmaināmas lietas pie vīra lietoša-

nas sistēmas pāriet viņa īpašumā ar pienākumu atlīdzināt sievai viņu vēr-

tību, un ka pie beznorēķina pārvaldības ne šis viņa pienākums ne ari vis-

pār pienākums uzglabāt sievas mantu laulības laikā ne ar ko nav nodroši-

nāti, tad gan nevarēs rasties šaubas par to, ka ir nepieciešami noteikt nor-

mu, lai vīrs uz sievas pieprasījumu viņas mantu nodrošina. Tā ka vīrs,

kura pārvaldībā un lietošanā atrodas sievas manta, arvien spēj dot šādu

nodrošinājumu, kaut ari tās pašas sievas mantas veidā, — tad atteikšanās

no pieprasītā nodrošinājuma došanas ir pietiekošs pamats, lai viņam at-

ņemtu turpmāku sievas mantas pārvaldību un lietošanu (sal. ar Šveices

civ. kod. 183. p. un vāc. civ. kod. 1418. p. ļ. pkt.). Pie mantas kopības sie-

vai šādu nodrošinājuma tiesību nevar dot, jo reālas mantas viņai kopējā
masā nav. Sakarā ar šiem motiviem pieņēma noteikumu, pēc kura sievas

mantas pārvaldība un lietošana no vīra puses uz sievas pieprasījumu
izbeidzās:

„2) kad vīrs uz sievas pieprasījumu nedod pienācīgu nodroši-

nājumu par sievas mantu, kura atrodas viņa pārvaldībā un lieto-

šanā."

Tā ka uz vīra kā uz ģimenes galvas vispirms gul pienākums uzturēt

ģimeni un sievas mantai šim viņa pienākumam ievērojami jāpiepalīdz,

tad, ja vīrs minētā pienākuma neizpilda, ar laulības noteiktās mantas

attiecības, kā tādas, kas neizpilda savu uzdevumu, izbeidzamas. Lai gan

spēkā esošās tiesības šāda noteikuma nenosaka, atstājot sievai tiesību

griezties pie tiesas ar prasību pēc uztura, tad tomēr, pēc Komisijas do-

mām, šāda norma, kura pieņemta kā vācu (1468. p.), tā ari Šveices civilko-

deksos, būtu ievedama, jo tā tikai varētu pamazināt līdzīgu prasību
skaitu. Turpretī pēc būtības viņa ir tikai loģiskas sekas no tā, ka vīrs

neizpilda savu galveno pienākumu, kura dēl viņa pārvaldībai uzticēta

manta. Tāpēc pieņēma noteikumu, ka

„3) uz sievas pieprasījumu izbeidzama mantas kopība vai sievas

mantas pārvaldība un lietošana no vīra puses, ja vīrs neizpilda sava

pienākuma attiecībā uz sievas un bērnu uzturēšanu."

Ceturtais aprādīto sievas mantas attiecību izbeigšanas gadījums —

kad tiesa noteikusi laulāto atšķiršanu, jau augstāk

aplūkots.

Beidzot, piektais tādas mantas attiecību izbeigšanas gadījums, uz

sievas lūgumu, ir tas, ja viru izšķērdības dēl atzīst par darbības nespēs

jīgu.

Pēc spēkā esošiem likumiem vīra darbības nespēja iestājas, ja viņu
atzīst par izšķērdētāju vai garā vāju. Pēc vispārējiem noteikumiem, abos

gadījumos par vīra mantu top iecelta aizgādnība, kura tad ari pārzin visas
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darbības nespējīgā vīra darīšanas, kāpēc sievas mantu, kā ari kopējo
mantu var atzīt par aizsargātu pret varbūtēju zaudējumu. Tomēr, tāda

izeja no šī stāvokļa, pēc Komisijas domām, nav visai noderīga.
Ja par aizgādni kopējai mantai, kā ari vīra pārvaldībā un lietošanā

bijušai sievas mantai būs sveša persona, tad no tam ģimenes dzīvē var

rasties ļoti nevēlamas neērtības un grūtības.
Pēc ciešās ģimenes apvienības rakstura ir nevēlami pielaist, ka šai

apvienībā iestājas un iejaucas trešās personas, lai ari tās piederētu pie
tuviem radniekiem. Bet ja aizgādnis būs sieva, kā tas visvairāk ticams,
tad izrādīsies, ka viņai būs jāpārvalda un jāpārzin pašai sava manta

kā aizgādnei ar pienākumu dot norēķinu par šo pārvaldīšanu. Neatka-

rīgi no tam, jāatzīmē, ka dodot laulības līgumā piekrišanu mantas kopības
noteikšanai vai mantas nodošanai vīra pārvaldībā un lietošanā, sieva bez

šaubām domā par šādas pārvaldīšanas normāliem apstākļiem un rēķinās
taisni ar vīra kā pārvaldītāja un pārzinātāja personu. Personīgas uzticī-

bas jūtām ir laulības līgumā lielāka nozīme, nekā jebkurā citā līgumā.

Tāpēc jāatzīst, ka darbības spējas atņemšana vīram ir tāds moments, kuru

puses līgumā pavisam nav paredzējušas un ar kuru abu laulāto griba un

vienošanās nemaz nav rēķinājušās. Tādā kārtā še normāla izeja bij ar

laulības līgumu noteikto laulāto mantas attiecību izbeigšana un mantas

šķirtības atjaunošana.
Tomēr no otras puses jāatzīmē, ka pie laulāto mantas kopības sistē-

mas pēc tam, kad kopība izbeigusies un manta sadalījusies savās sastāv-

daļās, kopējās laulības laikā iegūtās mantas pārpalikums izdalāms

līdzīgās daļās, pa lielākai daļai par zaudējumu vīram, kura uz iegūšanu
vērstā darbība galvenā kārtā ir radījusi šo mantu.

Kad vīram atņemta darbības spēja sakarā ar viņa atzīšanu par

izšķērdētāju, šis jautājums sevišķus sarežģījumus nerada, vienkārt tādēļ,

ka šai gadījumā manta jau ievērojamā mērā aizskārta ar vīra izšķērdīgo

darbību, kura jau pati par sevi, bez vīra atzīšanas par izšķērdētāju, dod

sievai tiesību prasīt mantas kopības izbeigšanu, otrkārt tādēļ, ka vīra

vaina, kuras dēļ radusies tādas izdalīšanas nepieciešamība, zināmā mērā

izlīdzina to netaisnību, kura pie izdalīšanas šādā gadījumā vīram pa daļai
varētu notikt.

Tālāk jāšaubās, vai pat tad, ja izšķērdētajam vīram tiktu atdota viņa
darbības spēja, būtu pietiekošs pamats atjaunot agrāko laulāto mantas

attiecību sistēmu, ievērojot pilnīgi dabisko neuzticību pret tāda vīra spē-

jām pārvaldīt kopējo mantu abu laulāto labā.

V. Bukovskis.
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