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Ienākuma nodokļa uzlikšana pēc dzīves

izdevumiem.

Dzīves izdevumi sastādās no sumām, kuras persona iz-

dod savām un savas ģimenes vajadzībām; pēdējās savukārt iz-

paužas dažādu priekšmetu patēriņā un lietošanā, kā ari citu

personu pakalpojumu lietošanā. Šos izdevumus persona pa-

rasti sedz no saviem gada ienākumiem un tamdēļ izdevumos

zināmā mērā atspoguļojas personas ienākumi. Lai pēdējos

apliktu ar nodokli pilnos apmēros (visus ienākumus), nepie-

ciešama vispirms labi attīstīta nodokļu technika un valsts va-

ras griba priekš tādas nodokļu politikas. Kamēr nav šo faktoru,

tikmēr valstu budžetos sastopami tikai dažādi parciāli nodokli

šaurākos vai plašākos apmēros: nodokli no patēriņa priekšme-

tiem (muitas, akcizes), no nekustamas mantas, tirdzniecības un

rūpniecības ienākuma, pie mantas īpašnieku maiņas v. t. t.

Agrākos laikos sevišķi liela loma piekrita patēriņa no-

dokļiem, jo to uzlikšanas kārtība vienkāršāka un tie dod valsts

kasei lielas sumas. Bet šie nodokli, ja ar tiem aplikti plašu tau-

tas masu patēriņu priekšmeti, gulstas uz maksātājiem pārāk ne-

vienlīdzīgi, kamdēļ jaunākos laikos tie vispār sašaurinās un

dažās valstīs tiek pat koncentrēti tikai uz nedaudziem un pie

tam ne pirmās vajadzības patēriņa priekšmetiem.

Jaunākos laikos, kad nodokļu uzlikšanas technika jau

vairāk attīstījusies un valsts politikas noteikšanā arvienu vai-

rāk un vairāk sāk piedalīties ari plašākas tautas aprindas, in-

direktais nodokļu ņemšanas veids aizvien sašaurinās un valstis

pāriet uz pilsoņu ienākumu aplikšanu tiešā veidā, resp. uz vis-

pārīgo ienākuma nodokli.
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1925. gada sākumā visā pasaulē pastāvēja jau 127 ienāku-

ma nodokļa likumi. No tiem uz Eiropu krīt 40, uz Āziju 33, uz

Āfriku 10, uz Ameriku 34 un uz Austrāliju 10. Šis nodoklis se-

višķi izplatījies 20. gadu simtenī.

Modernās valstis cenšas uzlikt nodokļus saviem pilsoņiem

samērā ar viņu maksāšanas spējām. Pēdējās savukārt ir ie-

spējams konstatēt tikai tad, ja ir zināmi visi personas ienā-

kumi. Tamdēļ ari pareizi izveidotos ienākuma nodokļa liku-

mos tiek paredzēta visu personas zināmā laika periodā faktiski

gūto ienākumu aplikšana ar šo nodokli, atvelkot ienākuma gū-

šanas, uzturēšanas, nodrošināšanas izdevumus, parādu pro-

centus v. t. t, kā arī ievērojot eksistences minimumu (neaplie-
kamo ienākumu) un maksātāja ģimenes stāvokli.

Bet, neraugoties uz to, cik pilnīgi arī nebūtu organizēts ap-

likšanas aparāts, nodokļu prakse var sastapties un nereti arī

sastopas ar tādām grūtībām maksātāju faktisko ienākumu kon-

statēšanā, ka viņa ir spiesta apmierināties tikai ar zināma mi-

nimāla ienākuma aplikšanu, kuru var noteikt indirektā veidā ar

dažādām ārējām pazīmēm: kā maksātāja dzīves veidu, viņa

izdevumiem savas un ģimenes dzīves vajadzībām v. 1.1. Tādas

grūtības ienākumu konstatēšanā rodas, kad apliekamā persona

savus ienākumus slēpj, nemaz tos nedeklarējot noteiktā kār-

tībā, vai ari uzdodot tos tādā mazā apmērā, kurš nestāv nekādā

samērā ar viņas dzīves izdevumiem. Ja apliekamā persona

nemaz nav iesniegusi paziņojumu par saviem ienākumiem vai

ari uzrādījusi tos mazākos apmērus, nekā faktiski guvusi, bet

nodokļa iestādēm viņas ienākumu avoti zināmi, tad tāda per-

sona tomēr apliekama pēc viņas faktiski gūtiem ienākumiem.

Turpretim, ja nodokļa iestādēm nav nekādas iespējas konstatēt

apliekamās personas ienākumu avotus, bet viņas dzīves izde-

vumi pēc nodokļu iestāžu ziņām pārsniedz eksistences mini-

mumu (brīvo ienākumu), tad atliekas tikai aplikt tādu personu

pēc viņas dzīves izdevumiem.

Šāds ienākuma nodokļa uzlikšanas veids tomēr atzīstams

tikai kā izņēmums no vispārējās šī nodokļa uzlikšanas kār-

tības. Pielietojot to biežāki vai pat pārvēršot to par masu
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parādību, var nodarīt valsts kasei ievērojamus zaudējumus.

Uzliekot nodokli pēc dzīves izdevumiem, apliek tikai zināmu

minimālu personas ienākumu. Faktiskais ienākums, turpre-

tīm, nereti būs ievērojami lielāks, jo parasti ne viss ienākums

tiek patērēts, bet gan zināma daļa no gada ienākuma, kārtīgi

saimniekojot, tiek ietaupīta. Šī ietaupītā ienākuma daļa aiz

tāda aplikšanas veida izslīd no nodokļa. Tamdēļ ari šāds ap-

likšanas veids piemērojams tikai tādos gadījumos, kad nodokļa
iestādei citas izejas vairs nav. Tas apstāklis, ka dzīves iz-

devumu konstatēšana dažreiz ir vieglāka nekā ienākumu kon-

statēšana, nedrīkst būt par motivu šādas aplikšanas formas pie-
lietošanai. Protams, ari faktisko dzīves izdevumu apmēru nav

iespējams noteikt pilnīgi, jo ārējās pazīmes (dzīves veids, dzī-

vokļa lielums, apkalpotāju skaits v. t. t.) var dot tikai zināmu

apmēra jēdzienu, un konstatētā summa var izrādīties augstāka

vai zemāka nekā īstā. No ienākuma indirekta novērojuma var

savukārt ciest kā apliekamā persona, tā ari valsts kase. Bet

ja nu tādā veidā noteiktais ienākums, resp. dzīves izdevumi iz-

rādās par augstākiem nekā faktiski bijuši, tad pārmetumus par

to apliekamā persona bieži vien var taisīt tikai pati sev: no

nodokļa pārmaksās viņa varēja izvairīties, uzdodot savus fak-

tiskos ienākumus. Valsts kasei, turpretīm, jāapmierinās ar

mazāko ļaunumu. Apliekamās personas īstās maksāšanas spē-

jas tādos gadījumos paliek fiskam nezināmas. Tās zin tikai

pats nodokļa maksātājs. Tā kā uzliekot nodokli pēc dzīves iz-

devumiem, faktiskie apliekamās personas ienākumi paliek no-

dokļu iestādēm nezināmi un viņu apliek tikai samērā ar to

ienākumu, kuru viņa izlieto savas dzīves vajadzību segšanai,

tad šādos gadījumos nav pielaižama ari ienākumu gūšanas, uz-

turēšanas un nodrošināšanas izdevumu, parādu procentu un 1.1.

atvilkšana.

Nevar atzīt par pareizu ienākuma nodokļa uzlikšanu pēc

dzīves izdevumiem tādām personām, kas sedz savus izdevumus

ar ienākumiem, kuri no šī nodokļa atbrīvoti (piem. ārzemēs

gūtie un tur jau ar nodokli apliktie ienākumi); tāpat personas,

kas dzīvo no kapitāla (ne kapitāla ienākuma), kurš jau agrākos
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gados aplikts ar nodokli kā ienākums v. t. 1. lenākuma nodokļa

uzlikšana tādām personām būtu izskaidrojama vienīgi ar šau-

rām fiska interesēm un runātu pretīm modernās nodokļu teori-

jas un ari prakses principiem, jo tāda aplikšanas kārtība no-

vestu pie dubultiem vai pārmērīgiem nodokļiem.

Kā no teiktā redzams, nodokļa uzlikšana pēc dzīves izde-

vumiem var aizskart diezgan lielā mērā kā fiska, tā ari nodokļa

maksātāju intereses, ja šāda aplikšanas kārtība nav pietiekoši

ar likumu regulēta. Atļaujot šāda aplikšanas veida piemēro-

šanu ari tādos gadījumos, kad priekš tā nav spiedīgas vajadzī-

bas un nedodot vispārīgi likumā konkrētus norādījumus, var

pavedināt nodokļu iestādes uz ienākumu paviršu vai patvaļīgu

novērtēšanu. Lai pasargātu valsts kasi no lieliem zaudējumiem

un godīgus nodokļu maksātājus — no liekām nepatikšanām,

tad nepieciešams ienākuma nodokļa likumā pareizi aprādīt,

kādos īsti gadījumos šāds nodokļa uzlikšanas veids pielieto-

jams, uz kādiem ienākumiem tas nav attiecināms v. t. t.

Šāds aplikšanas veids tiek praktizēts vairākās valstīs, bet

precizi nosacījumi par to atrodami gan vēl reti.

Mūsu Noteikumos par ienākuma nodokli paredzēta nodokļa

uzlikšana pēc dzīves izdevumiem jau no pašu šo Noteikumu pie-

ņemšanas laika.

Pēc Noteikumu 5. panta (1920. g. 20. aprija redakcijā) 1):

„Personas, kuras nodzīvojušas Latvijā vismaz 3 mē-

nešus (2. p. I. pkts) un nav apliktas jau par ienākumiem no

Latvijā esošiem nekustamiem īpašumiem un tirdzniecības-

rūpniecības uzņēmumiem, apliekamas ar nodokli samērā ar

viņu izdevumiem priekš dzīves, neskatoties uz to, no kā-

diem līdzekļiem šos izdevumus sedz."

Saskaņā ar Noteikumiem
2

) 1920. g. 20. apriļa redakcijā,

personas, kuras nodzīvojušas Latvijā vismaz 3 mēnešus, bij

apliekamas līdzīgi tādām, kuras dzīvoja Latvijā pastāvīgi, t. i.

') Lik. kr. 1920. un 1921. g. papild. Nr. 6t.

2) Turpmāk «Noteikumi par ienākuma nodokli" apzīmēti saīsinātā

veidā — «Noteikumi".
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no visiem ienākumiem, izņemot tieši Noteikumos aprādītos

(sal. Noteikumu 2. p. 1920. g. 20. apriļa redakcijā). Pēc citētā

panta, ja persona bij jau aplikta ar šo nodokli no Latvijā eso-

šās nekustamas mantas vai tirdzniecības un rūpniecības uz-

ņēmuma ienākuma, viņu pēc dzīves izdevumiem aplikt neva-

rēja, raugoties uz to, vai viņa deklarāciju par saviem ienāku-

miem iesniegusi vai ne un vai viņas deklarētais ienākums sa-

skan ar viņas dzīves izdevumiem. Kaut ari ienākums no minē-

tiem avotiem bij uzdots nesamērīgi mazāks par faktisko un tas

tālu vēl nesedza maksātāja dzīves izdevumus, viņu tomēr pēc

dzīves izdevumiem aplikt nevarēja.

No otras puses, pieturoties pie šī panta teksta, varēja ap-

likt pēc dzīves izdevumiem ari tādas personas, kuras bij uzrā-

dījušas ienākumus no citiem avotiem (kapitāla, darba algas un

t. t.), izņemot Latvijā esošu nekustamu mantu, tirdzniecības un

rūpniecības uzņēmumus. Aplikšanas veida izvēles tiesības tā-

dos gadījumos piekrita nodokļa komisijām. Kā redzams, tāda

aplikšanas kārtība nevarēja apmierināt ne fisku, nedz nodokļa

maksātājus. Visvairāk gan laikam no tās nācās ciest valsts

kasei, bet nodokļa maksātājiem tā radīja raizes tanīs gadīju-

mos, kad viņu dzīves izdevumus nodokļu komisijas bij novērtē-

jušas augstāk par faktiski gūto ienākumu. Turpretīm tiem ie-

nākuma slēpējiem, kuriem bez Latvijā esošās nekustamās man-

tas, tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem bij vēl citi ap-

liekamu ienākumu avoti, tāda aplikšanas kārtība bij izdevīga,

jo pēdējo ienākumu neuzrādīšanas gadījumā viņus tik un tā

pēc dzīves izdevumiem aplikt nevarēja; sliktākā gadījumā uz

viņiem varēja krist tikai nodokļa sods (līdz 1000 rbl.) par de-

klarācijas neiesniegšanu (Not. 43. p.).

Lai novērstu minētos trūkumus, 1921. g. 22. februārī No-

teikumu 28. pantu papildināja ar šādu piezīmi:
1)

„Ja maksātājs iesniegtā paziņojumā uzrādījis tādu ie-

nākuma sumu, kura nestāv nekādā samērā ar viņa dzī-

ves izdevumiem, vai nemaz nav iesniedzis paziņojumu,

*) Lik. kr. 1921. g. Nr. 48.
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tad nodokļu komisija var noteikt apliekamo ienākuma sum-

mu pēc viņa dzīves izdevumiem."

Ar šīs piezīmes izdošanu Noteikumu 5. panta I. daļa pa-

tiesībā ir kļuvusi lieka. Personas, kas nodzīvojušas Latvijā

maksāšanas gadā 6 mēnešus, jau pēc 2. p. 1. pkta ierindojamas

nodokļa maksātājos un viņām līdz ar to, pēc 27. panta, jāuzdod

visi apliekamie ienākumi. Tādas personas aplikšanas ziņā ne

ar ko vairs neatšķiras no Latvijā pastāvīgi dzīvojošām perso-

nām. Sākot ar 1921. gadu, 5. pantā (ari 2. p. 1. pktā) minētās

personas, ja viņas nemaz nav iesniegušas paziņojumu (deklarā-

ciju) par saviem ienākumiem, vai ari uzdevušas ienākumus tā-

dos apmēros, kuri mazāki par viņu dzīves izdevumiem, aplie-

kamas samērā ar pēdējiem. Tā kā jāuzdod visi ienākumi, iz-

ņemot tos, kuri pēc Noteikumiem no nodokļa brīvi, tad aplie-

kamo ienākumu kategoriju minēšana ari vēl 5. pantā zaudējusi

savu nozīmi.

Neraugoties uz to, ka Noteikumu 5. panta I. daļa bij jau

kļuvusi lieka, 1922. g. 30. oktobrī tā tomēr grozīta un pie tam

šādā veidā:

„Personas, kuras maksāšanas gadā nodzīvojušas Lat-

vijā vismaz 6 mēnešus un nav jau apliktas ar ienākuma no-

dokli no Latvijā esošiem nekustamiem īpašumiem, tirdz-

niecības un rūpniecības uzņēmumiem, noguldītiem kapitā-

liem, pensijām, pabalstiem, kā ari dienesta un dažāda cita

veida atalgojumiem, apliekamas ar nodokli samērā ar viņu

izdevumiem priekš dzīves, neskatoties uz to, no kādiem

līdzekļiem šos izdevumus sedz. Šai gadījumā nodoklis

aprēķināms ari par pārējiem maksāšanas gada 6 mēne-

šiem" (5. p. 1922. g. 30. okt. red., Lik. kr. 1922. g. Nr. 270).

Kā redzams, šinī 5. pantā nav uzskaitīti visi tie ienākumi,

kuri minēti 15. pantā. Nu varētu izlikties, ka no tiem ienāku-

miem, kuri 5. pantā nav aprādīti, tanī pašā (5.) pantā minētām

personām ienākuma nodoklis nemaz nav jāmaksā. Bet tā tas

tomēr nav. Pārpratums var rasties aiz šī panta nepilnīgas re-

dakcijas. Personas, kas maksāšanas gadā nodzīvojušas Lat-
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vijā vismaz 6 mēnešus, aplikšanas ziņā pielīdzināmas Latvijā

pastāvīgi dzīvojošām personām, jo nav nekāda pamata viņas

no pēdējām šķirt.

Aplikt ar dzīves izdevumiem var tikai tādas fiziskas per-

sonas, uz kurām attiecas neaprobežotā aplikšana, t. i. personas,

kuras pastāvīgi dzīvo Latvijā, vai ari nodzīvojušas šeit vismaz

6 mēnešus. Turpretim, personas, uz kurām attiecas aprobe-

žota aplikšana — ārpus Latvijas dzīvojošas personas un tādas,

kuras nodzīvojušas Latvijā mazāk par 6 mēnešiem (2. p. 1. un 2.

pkts) — pēc dzīves izdevumiem aplikt nevar, jo pirmo ienā-

kumi, izņemot tos, kurus tādas personas saņem no Latvijas un

kuri minēti Not. 2. p. 2. pktā, atrodas ārpus Latvijas valsts va-

ras robežām, bet pārējās personas likums uzskata par tādām,

kuras Latvijā savu saimniecību vēl nav nodibinājušas vai ari

atrodas šeit tikai gadījuma dēl.

Noteikumos nekas nav minēts par to, kādi izdevumi uz-

skatāmi par „dzīves izdevumiem" un kādi ne. Tamdēļ ari ro-

das zināmas grūtības šo noteikumu piemērošanā. levērojot

analoģiskus aizrādījumus tanīs pašos Noteikumos, par „dzī-

ves izdevumiem" būtu jāuzskata sekošā kārtā patērētas su-

mas: 1) izdevumi maksātāja un viņa ģimenes locekļu (piederīgo)

uzturam, par dzīvokli, apģērbu, apkalpošanu, apkopšanu un

t. 1. mājturībai izlietotas sumas; 2) izdevumi, kuri saistīti ar

maksātāja dzīves veidu (Not. 7. p.); bez tam 3) pie šādiem iz-

devumiem būtu pieskaitāmas ari tādas sumas, kuras mak-

sātājs izdevis dažādu priekšmetu iegūšanai. Visi tamlīdzīgi iz-

devumi liecina, ka maksātājam ir zināmi ienākumu avoti, jo

pretējā gadījumā viņš būtu spiests atturēties no tādiem izde-

vumiem.

No otras puses, nevar uzskatīt par „dzīves izdevumiem"

tādus maksājumus vai sumas, kuras pēc Noteikumiem var at-

vilkt no gada ienākuma. Tādi ir: 1) parādu procentu nomaksas;

2) visāda veida periodiskas izmaksas citām personām, kuras

maksātājam ir obligatoriskas uz likuma, tiesas sprieduma, ap-

stiprināta testamenta vai notariāli noslēgta līguma pamata;

3) dzīvības apdrošināšanas prēmijas līdz Ls. 50,—; 4) dalības
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naudas visāda veida palīdzības kasēs (pensiju, pūru un bēru

kasēs, kā ari atraitņu un bāriņu apgādāšanai); 5) visāda veida

tiešie nodokli (ienākuma, nekustamas mantas, kapitāla, tirdz-

niecības un rūpniecības, personu, dzīvokļa un vēl daži citi paš-

valdības nodokli) (sal. Not. 6. p.); 6) iemaksas un piemaksas

slimo kasēm un maksas apdrošināšanas biedrībai pret nelaimes

gadījumiem (Not. 13. p.).

Turpretim Noteikumu 4
1

.
un 20. pantos paredzētie atviegli-

nājumi ģimenes uzturēšanai nebūtu pielaižami, jo šādos gadī-

jumos tiek aplikts tikai minimālais ienākums, bet ne faktiskais.

Pēc dzīves izdevumiem nevar aplikt, ja maksātājs pierāda,

ka viņš dzīvo: 1) no tādiem ienākumiem, kuri Noteikumos at-

brīvoti no nodokļa; tādi ienākumi var būt: ienākumi no neku-

stamas mantas, tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumiem, kuri

atrodas ārzemēs (Not. 3. p. a. pkts); 4. pantā minētie pabalsti;

no nodokļa atbrīvotas pensijas (15. p. piezīme); 2) no iekrāta

kapitāla, ja tas agrāk jau aplikts ar ienākuma nodokli; 3) no

4. pantā minētiem ārkārtējiem ienākumiem (mantojumi, dāvi-

nājumi un t. 1.); 4) no aizņemtām sumām (parādiem). Ja pie-

laistu, ka pēc dzīves izdevumiem apliekamas ari tādas perso-

nas, kuras savas dzīves vajadzības sedz tikai no minētiem ie-

nākumiem, tad nonāktu pretrunā ar tiem ienākuma nodokļa pa-

mata principiem, pēc kuriem zināmas ienākumu kategorijas

tiek no nodokļa atbrīvotas vai nu aiz sociālpolitiskiem moti-

viem, vai ari — lai izvairītos no dubultas aplikšanas. Aplik-

šanā pēc dzīves izdevumiem ir konstatējama zināma presum-

cija, ka apliekams tikai tāds ienākums, kurš tā deklarēšanas ga-

dījumā nebūtu no nodokļa brīvs; bet tā kā tas uzdots nav, vai

ari uzdots mazākā apmērā, tad to konstatē indirekti, izlietojot
kā ienākuma mērogu maksātāja dzīves izdevumus. Ne bez no-

zīmes 28. p. 2. piezīmē teikts: „komisija var noteikt ap-

liekamā ienākuma sumu pēc viņa dzīves izdevu-

miem". Ja nu šeit ir runa par „apliekamo ienākumu", tad, pro-

tams, nevar aplikt neapliekamu ienākumu.

Ņemot vērā tikko sacīto, jāatzīst ari, ka 5. panta teikumu

...
„neskatoties uz to, no kādiem līdzekļiem šos izdevumus
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sedz" — nevar iztulkot burtiski. Kā jau aprādīts, personas, ku-

ras nodzīvojušas Latvijā vismaz 6 mēnešus, aplikšanas ziņā

neatšķiras no Latvijā pastāvīgi dzīvojošām personām un tā tad

uz viņām ari attiecināma 28. p. 2. piezīme. Nevar iztulkot

5. pantu tādā kārtā, ka šādas personas, ja tās uzrādītu kaut nie-

cīgu dalu no 5. pantā minētiem ienākumiem, līdz ar to jau eo

ipso būtu apbruņotas pret aplikšanu pēc dzīves izdevumiem!

Ja atzīstam, ka 28. p. 2. piezīme attiecināma uz 5. pantā ap-

rādītām personām, tad nevar ignorēt šinī piezīmē minētās pa-

zīmes, bet tās ņemamas vērā ari pie 5. panta iztulkošanas. Tādā

ziņā augšā citētais teikums („neskatoties uz t0...") var zīmē-

ties tikai uz tādiem ienākumiem, kuri pēc Noteikumiem ar no-

dokli vispār apliekami.

Deklarācijas neiesniegšanas fakts ne vienmēr var būt par

pamatu maksātāja aplikšanai pēc dzīves izdevumiem. Ja

maksātāja ienākumu avoti nodokļu komisijām zināmi ari bez

maksātāja paziņojuma, tad viņš tomēr apliekams pēc faktiskiem

ienākumiem. Personas, kuras dzīvo no nodokļa atbrīvotiem

ienākumiem (Not. 3. p. a pkts) un kuru pārējie ienākumi nepār-

sniedz eksistences minimumu, vai ari — kuras dzīvo no ār-

kārtējiem ienākumiem, no nodokļa atbrīvotiem pabalstiem un

pensijām (Noteik. 4. p. un 15. p. piezīme), vai kapitāliem, kuri

jau agrāk aplikti ar ienākuma nodokli, pēc Noteikumiem ne-

maz nav spiestas iesniegt paziņojumu par saviem ienākumiem,

izņemot paskaidrojumus uz varbūtējiem nodokļu inspektora

pieprasījumiem. Tādos gadījumos atkrīt katrs pamats aplikt

šādas personas pēc dzīves izdevumiem, kaut ari deklarāciju

viņas nemaz nebūtu iesniegušas.

Kādam jābūt personas deklarēto ienākumu sumas sa-

mēram ar viņa dzīves izdevumiem, lai varētu uzlikt nodokli

pēc dzīves izdevumiem? Noteikumu 28. p. piezīmē minēts ti-

kai: „nekādā samērā". Par cik tad īsti paziņotam ienākumam

jābūt mazākam par dzīves izdevumiem? Par Vio, Va, V 2vai

vairāk? Apzīmējumu „nekādā samērā" nevar uzskatīt par

pietiekoši noteiktu. Nodokļa uzlikšana pēc dzīves izdevumiem

nebūt nav tik maznozīmīgs jautājums, kurš būtu pilnīgi atstā-
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jams nodokļa komisiju izšķiršanai. Atstājot to tikai komisiju

kompetencē, var skādēt vispirms fiska interesēm. Nodokļu ie-

stādes var sākt attīstīt savu darbību tādā virzienā, kurā sa-

stopams vismazāk grūtību. Piem., persona ar lielu ienākumu

nemaz nav iesniegusi deklarāciju, vai ari uzrādījusi ienākumu

tādā apmērā, kurš zemāks par viņas dzīves izdevumiem; ja

nu komisija, nepieliekot lielākas pūles šādas personas faktisko

ienākumu noskaidrošanai, noteic viņai nodokli pēc dzīves iz-

devumiem, tad, acīmredzams, valsts kasei būs nodarīti zaudē-

jumi, jo grūti iedomāties, ka tāda persona būtu visu savu ienā-

kumu patērējusi.

Otrkārt, bez pietiekošiem iemesliem var nostādīt grūtā

stāvoklī ari nodokļa maksātājus. Piem., godīga maksātāja uz-

dotais pareizais ienākums var izlikties komisijai mazliet ze-

māks nekā viņa dzīves izdevumi. Uzliekot tādā gadījumā no-

dokli pēc dzīves izdevumiem, kurš novērtēts augstāk par de-

klarēto ienākumu, nodokļa maksātājam būs nodarīta lieka

pārestība. Nodokļa uzlikšana pēc dzīves izdevumiem aiz sa-

mērā nelielas diferences starp deklarēto ienākumu un komisijas

novērtētiem dzīves izdevumiem var radīt nodokļa maksātājiem

tikai nepelnītas grūtības un nepatikšanas. Komisija, novērtējot

maksātāja dzīves izdevumus, pamato savus slēdzienus uz da-

žādām ārējām pazīmēm, kā dzīvokļa lielumu, kalpotāju skaitu,

dzīves veidu v. t. t., kuras novērtētājus bieži vien var ari mal-

dināt, piem., tādu izdevumu novērtēšanā, kuri saistīti ar aplie-

kamās personas dzīves veidu, viņas stāvokli sabiedrībā v. t. t.;

faktiskos dzīves izdevumus viņa reti var zināt; viņas novērtē-

jums var būt tikai apmēra novērtējums, kurš ar īstenību var

ari nesaskanēt. Ja nu komisija atrod, ka maksātāja deklarētais

ienākums nedaudz zemāks par viņas novērtētiem dzīves izde-

vumiem, tad maksātājam, kurš deklarējis savus ienākumus pēc

labākās sirdsapziņas, gan grūti nāksies pierādīt savu taisnību.

Tamdēļ aiz precizāku nosacījumu trūkuma attiecībā uz samēru

starp deklarēto ienākumu un dzīves izdevumiem, var rasties

nodokļa uzlikšanas praksē nevēlamas parādības, kuras nevar
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nākt par labu valsts kasei, nedz nodokļa maksātājiem, visvai-

rāk gan, domājams, pēdējiem.

Lai novērstu minēto defektu, likumā būtu jānosaka, ka uz-

dotais ienākums atzīstams par nesamērīgu ar dzīves izdevu-

miem tad, ja pēdējie ir vismaz uz pusi augstāki par deklarēto

ienākumu. Šāda lielāka diference būtu vēlama tamdēļ, ka daudz-

maz pareiza dzīves izdevumu noteikšana, kā jau aprādīts, pa-

rasti ir saistīta ar lielākām grūtībām.

Tādā ziņā, apskatītie Noteikumu panti, kuri zīmējas uz

ienākuma nodokļa uzlikšanu pēc dzīves izdevumiem, prasa pre-

cizāku redakciju. Tagad to piemērošana saistīta ar neno-

teiktību un nereti ar lielām grūtībām. Likumā noteikti jāap-

rāda: kādi izdevumi uzskatāmi par dzīves izdevumiem un kādi

ne; kādos gadījumos tāds aplikšanas veids piemērojams un

kāds ienākums uzskatāms par nesamērīgu ar maksātāja dzīves

izdevumiem. Bez tam būtu nosakāma ari zināma minimāla

dzīves izdevumu suma, no kuras sākot apskatāmais uzlikša-

nas veids vispārīgi būtu piemērojams, jo daudzu sīko maksā-

tāju aplikšana tādā veidā prasa daudz darba un līdz ar to lie-

lākus izdevumus, kas, domājams, valstij neatmaksājas.

Ka šāds aplikšanas veids — pēc dzīves izdevumiem — ne-

pieciešams ari mums, par to nevar būt šaubu. Vispirms tanī

ieinteresēta valsts kase un, no otras puses, tas zināmā mērā

attur nodokļa maksātājus no savu ienākumu slēpšanas, jo vi-

ņiem nav nekādas garantijas, ka noteicot nodokli pēc dzīves

izdevumiem, tas var izrādīties augstāks, nekā būtu jāmaksā

pēc faktiskiem ienākumiem.

lenākuma nodokļa uzlikšana pēc dzīves izdevumiem sasto-

pama ari vairākās citās valstīs.

Jau ilgāku laiku priekš pasaules kara to pielietoja dažās

Vācijas valstīs. Sachsen-Gotha ienākuma nodokļa likums no-

teica:

„Ist das Einkommen einer Person, welche innerhalb

des fierzogtums eine eigene Haushaltung hat, geringer als

die Summē, welche sie zur Bestreitung des Unterhalts fūr

sich und die von ihr unterhaltenen Personen oder zu frei-
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willig an andere gewāhrten Unterstiitzungen aufwendet,

so kann diese Summē als Einkommen angenommen wer-

den, soweit nicht
...

nachweislich nach diesem Gesetze

steuerfreie Einkiinfte bezogen \verden" 1).

Līdzīgus noteikumus atrodam priekš Schaumburg-Lippe:

„Wenn das Einkommen eines Steuerpflichtigen nach

seinen einzelnen Ouellen nicht mit genūgender Sicherheit

festzustellen ist, konnen die Wahrnehmungen ūber die Le-

bensweise und ūber die sichtbaren Aufwendungen, welche

er fūr sich, seine Angehorigen und seinen Haushalt fort-

gesetzt macht, einen Anhalt ge\vāhren, um danach das

mutmassliche Gesamteinkommen zu schātzen"
2

).

Tādi izņēmuma panti bij paredzēti vēl Saksijas un Sachsen-

Meiningas ienākuma nodokļa likumā. Turpretim Prūsijas ie-

nākuma nodokļa likums tādu aplikšanas kārtību nepielaida; tur

aplika tikai tādus ienākumus, kurus persona saņēma no ilgstoša

rakstura ienākuma avotiem.

Vācijas 1920. g. 29. marta ienākuma nodokļa likumā nebij

paredzēta šī nodokļa uzlikšana pēc dzīves izdevumiem (Be-

steuerung nach dem Verbrauch), bet vēlāk to tomēr ieveda.

Likuma 49. pants (1926. g. 26. februāra redakcijā) nosaka:

„1. Steht das festgestellte Einkommen eines unbe-

schrānkt Steuerpflichtigen unter Berūcksichtigung der ge-

samten Lebensverhāltnisse m einem offenbaren Missver-

hāltnis zu seinem Verbrauche, so kann dieser an Stellē des

Einkommens der Besteuerung zugrunde gelegt werden,

soweit der Steuerpflichtige nicht nachweist, dass er seinen

Verbrauch aus Bezūgen bestritten hat, die nach §§ 8, 9, 40

Nr. 3 Satz 2 bei Ermittlung des Einkommens ausser Ansatz

bleiben, oder dass der Verbrauch m Ausgaben besteht, die

*) Citēts no W. Moli, „Entstehung und Ziele der Einkomniensbe-

steuerung". 1911. g. 69. lp.

2 ) Turpat, 69. lp.
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nach § 40 Nr. 3 Satz 1 bei einem anderen Steuerpflichtigen

als wiederkehrende Bezūge besteuert werden.

2. Verbrauch im Sinne des Abs. 1 sind insbesondere die

zur Bestreitung des Haushalts und der Lebensfūhrung des

Steuerpflichtigen einschliesslich der zu seinem und seiner

Familienangehorigen Unterhalt aufgewendeten Betrāge

sowie die Ausgaben zum Erwerb von Gegenstānden, die

beim Steuerpflichtigen nicht der Vermogenssteuer unter-

liegen.

3. Zum Verbrauche gehoren nicht Ausgaben:

a) fūr Aussteuern und Ausstattungen, soweit sie das

den Verhāltnissen des Steuerpflichtigen entsprechende

Mass nicht ūbersteigen;

b) fūr Schuldzinsen, Renten und dauernde Lasten im

Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 3;

c) fūr Steuern vom Einkommen, Vermogen, Grundbe-

sitz und Gewerbetrieb;

d) fūr Sonderleistungen im Sinne des § 17, sowie ein-

malige und wiederkehrende Beitrāge an inlāndische Ver-

einigungen, die ausschliesslich wissenschaftliche, kūnstleri-

sche, kirclīliche, mildtātige oder gemeinnūtzige Zwecke

verfolgen;

c) fur Arzneien und andere Gegestānde zu Heilzwek-

ken oder zum Ausgleich korperlicher Gebrechen.

4. Neben den im Abs. 3 bezeichneten Ausgaben kon-

nen auf Antrag auch unberūcksichtigt bleiben:

a) Ausgaben, die durch Krankheiten oder Unglūcks-

fālle verursacht worden sind;

b) aussergewohnliche Aufwendungen, die durch die

Geburt, den Unterhalt oder die Erziehung eines Kindes

notwendig geworden sind;

c) Aufwendungen fūr Angestellte oder frūhere Ange-

stellte, sofern diese Ausgaben aus sozialen Grūnden erfor-

derlich erscheinen.

5. Ein offenbares Missverhāltnis zwischen dem Ein-
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kommen und dem Verbrauche kann nur dann angenom-

men werden, wenn der Verbrauch mindestens um die

Hālfte hoher ist als das Einkommen. Die Vorschrift des

Abs. 1 findet ferner keine Anwendung, wenn der Steuer-

pflichtige nachweist, dass er den Verbrauch aus Vermogen

bestritten hat, das bei seinem Enstehen m den letzten 3

Jahren der Besteuerung nach dem Einkommensteuerge-

setz unterlegen hat.

6. Die Vorschrift des Abs. 1 findet nur Anwendung,

wenn der Verbrauch mindestens 15.000 RM. jāhrlich be-

trāgt."

Augstāk minēto Vācijas atsevišķu valstu noteikumi deva

nodokļa iestādēm plašāku rīcības brīvību attiecībā uz apska-

tāmo aplikšanas veidu. Nevar teikt, ka tas būtu nācis lietai par

labu. Ne par velti Saksijas finanču pārvalde ar savu 1900. g.

26. jūlija instrukciju (§ 23. un cit.) centās to ierobežot. Taga-

dējais Vācijas likums ievirzījis nodokļa uzlikšanu pēc dzīves

izdevumiem pareizās robežās, kas var noderētpar paraugu ari

mūsu likuma izveidošanai.

Francijas ienākuma nodokļa likuma 93. pants (1926. g.

15. oktobra redakcijā) nosaka par nodokļa uzlikšanu pēc dzī-

ves izdevumiem sekošo:

„Wenn der Kontrolleur auf Grund genauer Anhalts-

punkte angeben kann, dass die Aufwendungen eines Steu-

erpflichtigen offenkundig hoher sind als das deklarierte Ein-

kommen, so hat er die ihm bekannten Tatsachen dem Steu-

erpflichtigen mitzuteilen; letzterer ist verpflichtet, die vor-

handenen Unstimmigkeiten zu klāren.

Fails der Steuerpflichtige die notwendigen Beweise in-

nerhalb von 20 Tagen nach Empfang der Mitteilungen, auf

Grund deren die Beweise von werden, nicht

erbringt, wird der Steuerpflichtige nach den durch Art. 94

vorgesehenen Regeln von Amts wegen verlangt" 1).

*) Citēts pec J. Lemcke, „Die Vorgeschichte und gegenwartige Ge-

staltung des franzosischen Steuersystems", 1927.
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Līdzīgus noteikumus atrodam ari Dānijas 1922. g. 10.

apr. ienākuma un mantas nodokļa likumā; saskaņā ar tā 23.

pantu:

...
„pietiekošu paskaidrojumu un pierādījumu trūkuma

dēļ, personas ienākumu un mantu novērtējot, ņem vērā

viņas ģimenes izdevumu apmēru, dzīves veidu un citus

apstākļus par viņas mantas un uzņēmuma lielumu un

peļņu"...

Somijas 1924. g. 5. decembra ienākuma un mantas no-

dokļa likuma 42. pants nosaka:

„Nodokļu komisija uzliek nodokli pēc sirdsapziņas,

pārbaudot visus datus, kuri varētu pareizi noteikt maksā-

tāja ienākumus un mantu."

Tuvāki noteikumi par to, ciktālu pie nodokļa uzlikšanas

var krist svarā nodokļa maksātāja dzīves izdevumi, šinī liku-

mā nav atrodami.

Bij. Krievijas 1916. gada ienākuma nodokļa likumā,

kuru kara apstākļu dēļ nepaspēja piemērot bij. Vidzemes un

Kurzemes guberņās, nodokļa uzlikšana pēc dzīves izdevumiem

nemaz nebij paredzēta.

Anglijā ienākuma nodokli pēc dzīves izdevumiem ne-

var uzlikt. Ari dažādi gadījuma ienākumi tur no ienākuma

nodokļa izslīd.

Tāpat Itālijā šāds ienākuma nodokļa uzlikšanas veids

nepastāv, jo ari tur ienākuma nodokļa likums konstruēts stipri

līdzīgi Anglijas likumam (pēc tā saucamās šeduļu sistēmas).

Doc. K. Puri ņš.
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Saeimas kartības ruļļa juridiskais raksturs.

Mūsu parlamentārās dzīves praksē ir pacelts jautājums,

par to, vai vajadzīgs kārtības rulli izdot un

publicēt „Valdības Vēstnesī" tāpat kā li-

kumus, ko publicē vispārējai zināšanai, kā

to izdarīja 1923. gadā, jeb jāķeras pie viņa izdošanas iekšējas

instrukcijas veidā. Tā kā tagad Saeima pārstrādā veselu rindu

kārtības ruļļa normu un ienes daudzus svarīgus pārgrozījumus,
tad atbilde uz šo jautājumu iegūst lielu praktisku interesi. Tā-

pēc mēģināsim atbildēt uz šo jautājumu no valdošās valsts tie-

sību doktrinas viedokļa. Lai to panāktu, nāksies apgaismot par-

lamentu instrukciju juridisko raksturu vispāri.

L. R. Satv. 21. pants, uz kura pamata Saeima izdod savu

atsevišķu kārtības rulli, skan: „lekšējas darbības un kārtības

noteikšanai Saeima izstrādā sev kārtības rulli".

Šis pants, kas ir analogs daudziem citu konstitūciju, pie-

mēram, Vācijas 1919. gada konstitūcijas, pantiem, noteic Saei-

mas, kā augstākās likumdošanas iestādes, tiesību normēt sa-

kas darbības iekšējo kārtību, pie kam Saeima nevar nenoteikt

savu darbu gaitai autonomas normas. Izteiciens „izstrādā sev",

tāpat kā ari vācu konstitūcijas 26. panta izteiciens „Der Reichs-

tag gibt sich seine Geschāftsordnung", nepārprotami

runā par to, ka kārtības ruļļa normām piemīt iekšējs raksturs,

ka šīs normas nedomā regulēt valsts pilsoņu izturēšanos vis-

pāri, dāvāt tiem kaut kādas tiesības un uzlikt šādus vai tādus

pienākumus.

Protams, pateicoties kārtības ruļļa autonomam raksturam,

viņš var būt saistošs tikai attiecīgam parlamentam. Par tik,

par cik konstitūcija un likumi nav noregulējuši parlamenta un

viņa locekļu organizāciju, darbības gaitu un tiesības, visus šos

jautājumus regulē kārtības rullis. Bet kārtības rullis saistošs
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parlamentam līdz tam laikam, kamēr viņš pats nav atcēlis at-

tiecīgos noteikumus.

Šāds stāvoklis skaitās par neapstrīdamu valsts tiesību

doktrinā. Kārtības rullis regulē parlamenta likumdošanas un

pārējo darbu kārtību un gaitu, un viņa darbības laiku noteic pēc

paša parlamenta ieskatiem. Kārtības rullis tiek atcelts tikai ar

kārtības rulli un tādēļ kārtības rulli nevar uzskatīt kā

likumu ari no formālā viedokļa. Kārtības rullis var būt obli-

gatorisks vienīgi tai palātai, kas viņu pieņēmusi. Tā tas ir pat

Anglijā, kur kārtības ruļļa noteikumi sadalās 1) pastāvīgos no-

teikumos (standing orders) un 2) katras sesijas noteikumos

(sessional orders), kas spēkā tikai vienas sesijas laikā, un ku-

rus nepieciešams atjaunot pie katras sesijas atklāšanas. Un,

neskatoties uz šo pirmās kategorijas noteikumu — standing or-

ders — itkā pastāvīgo raksturu, tos pārnes no viena parla-

menta uz otru tikai par tik, par cik viņus neatsauc vai neatceļ

sekojošais parlaments (Erskine Mav, A treatise of the

Law, Privileģēs, Proceedings and usage of Parliament, 1917. g.

139. lp. p.). Šis stāvoklis vēl vairāk pastrīpo to apstākli, ka

parlamenta kārtības rullim ir aprobežota nozīme kā attiecībā

uz personu kontingentu, uz kuriem tas attiecas (kārtības rullis

nav saistošs ne privātām personām, ne citām valsts iestādēm),
tā ari attiecībā uz spēkā esamības laiku.

To pašu, ko Erskine May noteic priekš daudzus gadu sim-

teņus pastāvošā angļu parlamenta, prof. G. Anschūtz no-

teic priekš jaunākā republikāniskā vācu parlamenta kārtības

ruļļa. Savos komentāros par 1919. gada konstitūciju Anschūtz

raksta: „Mit dem Ablauf der Wahlperiode erlischt ihre (t. i.

kārtības ruļļa —M. L.) Gūltigkeit. Selbstverstāndlich steht es

dem neugewāhlten Reichstag frei, die von dem alten erlassene

Geschāftsordnung zu ūbernehmen und zwar nicht nur durch

ausdrūcklichen Beschluss, sondern auch stillsch\veigend".

Ja tādā kārtā ne kārtības ruļļa izdošanas kārtība, ne dar-

bības apjoms, ne atcelšanas veids nesakrīt ar likumu izdošanas

kārtību, darbības apjomu un atcelšanas veidu, tad mēs pilnīgi

pamatoti varam teikt, ka kārtības rullis nav li-
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kums. To noteic prof. N. Lazarevskis (Russkoe gosu-

darstvennoe prāvo, 1913. g. 553. lp. p.)
1

), G. Anschūtz,

Verfassung des Deutschen Reiches, 82. lp. p. un daudzi citi

autori.

Ja tādēļ kārtības rulli var dažādi kvalificēt, gan kā iekšē-

jus noteikumus, gan kā papildinošas normas, gan ari kā auto-

nomas instrukcijas, tad katrā ziņā nav apšaubāms, ka kārtības

rulli nevar identificēt ar likumu, neskatoties uz to, ka abi viņi

ir parlamenta lēmumi (Beschlūsse) (G i c s c, Verfassung des

Deutschen Reiches, 138. lp. p.).

No visa iepriekšējā izriet, ka ari kārtības ruļļa pu-

blicēšana nevar notikt tādā veidā, kādā

parasti izdod likumus. Šis uzskats gandrīz nedalīti

valda valsts tiesību zinātnē. Tomēr ir bijuši gadījumi, kad kār-

tības ruļļi publicēti līdz ar likumiem, bet ne autonomā veidā.

Prof. J. H a t s c h c c k's (Allgemeines Staatsrecht, 1. sēj.) uz-

skata, ka kārtības ruļļus publicē līdz ar likumiem vienīgi tur,

kur parlamentārisms nav stiprs, jeb kur monarchistiskā vara

ir pārsvarā par tautas pārstāvību. 2

) Tādas, piemēram, ir franču

1914. gada hartija un dienvidvācu konstitūcijas līdz 19. gadu

simteņa vidum.

Kārtības ruļļa publicēšanai likuma veidā ir divas svarīgas

sekas. Vispirms, pateicoties tam, kārtības rullis jātulko

tādā pat veidā, kā tulko likumus, un, otrkārt, katras atsevišķas

kārtības ruļļa normas, katra panta atcelšana iespējama ti-

kai parastā likumu atcelšanas kārtībā.

Ja kārtības rulli publicē tādā pat veidā, kā publicē likumus,

*) Lazarevskis „PyccKoe rocynapcTßeHHoe npaßo" iet pat tiktāl, ka viņš

neatzīst pretrunas iespējamību starp kārtības rulli un satversmi. Laza-

revskis iziet no tā, ka šie abi avoti — satversme un kārtības rullis — vis-

pār nav salīdzināmi pēc savas gluži dažādās juridiskās dabas. „9to Tpe-

-6oßame ny6jiiiKaiiiH HaKa3oßT> bt> oTCTynjicHie ott> o6m;HX'B Hanajrb kohctii-

Tyuioimaro npaßa, Kaicb noiTH Bcfc H3JiHnraia nocTaHOßJieHia 3aKOHOBi>, c63-

-flaerb notißy ajih cyuiecTßeHHbixT> He,nopa3yM'BHitt" (lpp. 555).

2) Skat. 10. TaneKt, 06m,ee npaßO, I. sēj., 129. lp. p.

manā tulkojuma.
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tad augstākai likumu tulkošanas instancei — Senātam tiesība

tulkot un konstatēt, vai starp kārtības rulli un citiem likumiem

pastāv vai nepastāv pretrunas. Bet tas, protams, pavisam ne-

atbilst kārtības ruļļa, kā autonoma statūta, ko izdod Saeima

pati priekš sevis, pastāvēšanas nozīmei. Anglijas par-

lamenta 600-gadīgā prakse pierādīja, ka novecojušos normu

tulkošanu, papildināšanu un izveidošanu, kā ari atcelšanu iz-

dara pats parlaments. Pat neilgā Latvijas parlamenta prakse

pierāda, ka ari pie mums, neskatoties uz kārtības ruļļa izsludi-

nāšanu „Likumu un ministru kabineta noteikumu krājumā",

Saeima pati vienmēr izšķīrusi jautājumus par kārtības ruļļa

tulkošanu un grozīšanu. Piemēram, jautājumā par % balsu

vairākuma prasību dažos balsojumos, Saeima pati nodibinājusi

nepieciešamību saskanot kārtības rulli ar Latvijas konstitūciju.

Ja būtu izturēts uzskats par kārtības rulli kā likumu, tad jeb-

kurai kārtības ruļļa normu grozīšanai vajadzētu notikt tādā pat

veidā kā likuma grozīšanai.

Latvijas Republikas Saeimas kārtības rullis publicēts „Val-

dības Vēstnesī" 1923. gadā (21. marā Nr. 65) ar tādu pašu ie-

vada formulu, kā jebkurš likums: „Saeima pieņēmusi un Valsts

Prezidents izsludina šādu likumu: „Ar to kārtības rullis pie

mums ievests likumu skaitā, kārtības rullis nosaukts tieši par

likumu, bet pa tam šis uzskats nav konsekventi un tieši izvests

dzīvē. Pie mums kārtības rullim netiek pierakstīta vispārēja

tiesību avota nozīme, viņš neregulē pilsoņu vispārējo izturēša-

nos. Netiešā kārtā tas iegūst savu apstiprinājumu iekš tam,

ka kārtības ruļļa jautājumu regulēšana padota nevis Saeimas

publisko tiesību un valsts pārvaldes iekārtas komisijai, kas iz-

strādā publisko tiesību jautājumus, bet gan Saeimas organi-

zācijas komisijai, kas pārzin jautājumus par Saeimas dar-

bības iekšējo kārtību. Tālāko apstiprinājumu tam, ka kārtības

rullim piemīt vienīgi palīga, iekšparlamentarisks raksturs, mēs

saskatām tanī apstāklī, ka kārtības rullis burtiski vai daudz

īsākā veidā atkārto veselu rindu Latvijas konstitūcijas pantu

(20., 22., 26., 65., 69., 70., 75. p. p.), apgādājot tos ar tālākiem pa-

skaidrojošiem pantiem attiecībā uz likumdošanas techniku. Šie
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panti, acīmredzot, var būt atkārtoti ne vispārvalstiskas regu-

lēšanas nozīmē, bet gan ar sevišķu uzdevumu, un proti,

ar nolūku labāk noteikt iekšējo kārtību un darbu izvešanu. Par

šo atkārtoto konstitūcijas pantu adresātu ir jāuzskata pats par-

laments, bet ne valsts iedzīvotāji. Un tikai kopā ar pārējiem

kārtības rulla pantiem šie konstitūcijas panti sastāda vienu ve-

selu vienību. Taisni tamdēļ, ka parlaments ir augstākā valsts

likumdošanas iestāde un viņa lēmumiem ir visbiežāk likuma

raksturs, ir sevišķi svarīgi pastrīpot starpību starp likumiem

no vienas puses un kārtības rulli kā autonomas normas satu-

rošu aktu no otras puses.

Mans uzskats zināmā mērā atrod apstiprinājumu ari seko-

šā Saeimas kārt. ruļļa referenta dep. A. Kvieša paskaidro-

jumā, kuru viņš ir devis Saeimas š. g. 15. marta sēdē: (sk. L.

111. Saeimas 11. sesijas stenograf. protokoli):

«levērojot to, ka kārtības rullis nosaka Saeimas iekšējo

darbību un kārtību, es komisijas vārdā liktu priekšā noteikt šī

likuma spēkā stāšanos ar tā izsludināšanas dienu. Mums

nav nekādas vajadzības nogaidīt tās 14 die-

nas, kamēr ar šo likumu iepazīstas pārējie pil-

soni, kādam nolūkam šis termiņš vispārīgi nolikts. Šis

likums nevar interesēt pārējos pilsoņus,

bet gan tikai pašus augstā nama locekļus,

un tiem šis likums ir ļoti labi zināms un pazīstams. Tāpēc viņa

spēkā stāšanos varētu noteikt ar tā izsludināšanas

dienu, ko komisijas vārdā lieku priekšā (retinājums mans —

M. L.).

Latvijas Saeimas kārtības ruļļa 149. pantā mēs atrodam

tieši viņa obligatoriskuma raksturojumu: „Vispārējais kārtības

rullis ir saistošs priekš visām Saeimas komisi-

j ā m". Šī norma skaidri noteic, ka kārtības rullim ir nozīme

kā attiecībā uz visas Saeimas darbību, tā ari attiecībā uz atse-

višķo komisiju darbību. Kārtības rullis regulē Saeimas plē-

numa, viņas komisiju un orgānu, bet tāpat ari atsevišķu depu-

tātu darbību, par cik viņi ir likumdošanas orgāna sastāvdaļas.

Šinī nozīmē nav nekādas starpības starp parlamenta kārtības
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rulli un iekšējiem noteikumiem vai instrukcijām, kas regulē kā-

das tiesu vai administratīvas iestādes iekšējo darbību. Un kā

neviens nevar uzskatīt šīs instrukcijas par likumiem, taisni tā-

pat ari parlamenta kārtības rullim nav likuma raksturs. Būtu

kļūda grozīt šo uzskatu par kārtības rulli vienīgi tādēļ, ka to

izdod augstākā likumdošanas iestāde, kura izdod ari likumus.

Ja izpildot vienu vai otru likumu vai statūtu, ministrim tiesība

izdot instrukciju par iekšējas darbības kārtību, resp. kārtības

rulli, kurā noteiktāki apzīmēta dienesta personu darbība un

lietu izlemšanas kārtība, tad neviens šādā instrukcijā nesa-

skatīs likuma raksturu. Bet ja tas ir tā, tad tāds pats instruk-

cijas raksturs piemīt ari parlamenta kārtības rullim. Fakts, ka

šāds kārtības rullis izdots ne no ministra vai cita padota or-

gāna, bet no paša parlamenta, vēl negroza kārtības ruļļa iek-

šējās padotības būtību, kas neļauj uz vinu skatīties kā uz liku-

mu. Tas, ka parlaments pieņem savu kārtības rulli tieši tādā

pat kārtībā, kā kaut kādu likumu, nepiedod kārtības rullim vis-

pārēja likuma raksturu. Līdzīgi tam, kā Valsts Prezidenta un

Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanu vienādais raksturs un vēlē-

šanu gaita vēl neļauj mums izvest juridiskas vienādības pa-

zīmi starp šiem abiem pēc kompetencēm pārāk dažādiem orgā-

niem, tāpat ari likumu un kārtības ruļļa pieņemšanas vienādais

raksturs un gaita parlamentā nedod mums tiesību identificēt

kārtības rulli ar likumu. Šaī ziņā pēc būtības maz ko var gro-

zīt kārtības ruļļa publicēšana vispārējā „Likumu un ministru

kabineta noteikumu krājumā". Pareizāk būtu publicēt kārtī-

bas rulli kārtības ruļļa 148. panta kārtībā, kur iet runa ne par

likumiem, bet par citiem Saeimas lēmumiem ar vispārēju no-

zīmi, bet ne likuma raksturu, t. i. iespiest to „Likumu un mini-

stru kabineta noteikumu krājumā" kā aktu, kuram ir vispārēja

nozīme, bet nepielietojot likumu publicēšanas formulu un

Valsts Prezidenta parakstu. Bet ja šāda vai tāda iemesla dēļ

kārtības rullis tomēr tika publicēts likuma nozīmē, tad ar to to-

mēr kārtības rullis nav pārvērties par likumu. Neviens Latvi-

jas pilsonis, izņemot pašus deputātus, nevarētu atbalstīt uz kār-

tības ruļļa savas subjektivās publiskās tiesības. No teiktā iz-
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riet, ka Latvijas kārtības rullim, līdzīgi citu parlamentu kārtī-

bas ruļļiem, nepiemīt — spriežot dc lege ferenda — likuma

spēks. Bet kas attiecas uz kārtības ruļļa publicēšanu „Likumu

un ministru kabineta noteikumu krājumā", tad ar to kārtības

rullim piedota it kā likuma nozīme formālā zinā.
3)

Kārtības ruļļa kā likuma uzskata aizstāvji pie mums Lat-

vijā aizrāda uz kārtības ruļļa vispārējas kodifikacijas un publi-

kācijas nepieciešamību aiz tā iemesla, ka parlamenta iekārtoju-

mam jābūt stipram un nesatricināmam. Viņi domā, ka ja kār-

tības rullis būs nostiprināts likuma veidā, ja katram viņa papil-

dinājumam un grozījumam būs nepieciešama pilna likumdoša-

nas mašinas gaita, tad pats kārtības rullis tik bieži nemainīsies

un tādā kārtā pats likumdošanas darbs būs ražīgāks. Mēs do-

mājam, ka kārtības rullim, kas regulē likumdošanas techniku,

nevajaga būt tik pat grūti grozāmam kā likumam, kura darbī-

bas apjoms ir nesalīdzināmi plašāks par kārtības ruļļa darbības

apjomu. Un, otrādi, atklājusies kārtības ruļļa nepilnība un ne-

skaidrība bieži ļoti steidzīgi jāatvieto ar jaunu kārt. ruļļa pantu.

Saeimas darbu sekmīgums ir ievērojamā mērā politisku

faktoru rezultāts. Pastāvot grupām, kuras, piemēram, ob-

strukcijas ceļā grib traucēt parlamenta darbu, likumdošanas

ceļā nostiprināts kārtības rullis neko neizlabo. Vai kārtības

rullis būs publicēts kā likums „Likumu un ministru kabineta no-

teikumu krājumā", vai kā iekšējs kārtības rullis, kā instrukcija,

opozicijai vienmēr iespējams politiski izlietot vienu vai otru

pantu obstrukcijas nolūkos. Kā labāko mūsu domu apstiprinā-

jumu pievedīsim ķeizarisko Austriju, kura savu kārtības rulli

nostiprināja ar sevišķu 1873. gada 12. maija likumu par reichs-

rata kārtības rulli (skat. J. Ulbr i c h, Das Osterreichische

Staatsrecht, 1909. g. 153.—158. lp. p.), tomēr nebija parlamenta,

kas būtu vairāk padots sistemātiskām obstrukcijām un ļaun-

prātīgai kārt. ruļļa noteikumu izlietošanai, kā taisni Austrijas

parlaments.

_

3) Redakcijas piezīme. Pēdējos teikumos ietvertajām autora

domām redakcija nepiekrīt. Pastāvošais Saeimas Kārtības Rullis ir pie-
ņemts un publicēts kā likums, tāpēc vina likuma spēks nevar tikt apšau-
bīts. Tāpat nav pamatots jēdziens par aktu, kuram būtu „likuma nozīme

formālā zinā", bet nebūtu likuma spēks.
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Ja jaunākā laikā Somija ķērās pie sava kārt. ruļļa nostipri

nāšanas likumdošanas ceļā (1928. gada 13. janvāra likums), tac

tas izskaidrojams ar vēsturiski-politiskiem iemesliem. Tā kā

somu Seims krievu valdības laikā vienmēr atradās zem atlai

šanas vai pat likvidēšanas draudiem, jo ir bijuši piemēri, kac

vairākus gadus no vietas (sevišķi Nikolaja I laikos) krievu mo

narchi pavisam nesasauca Seimu, tad pilnīgi saprotams, ka par-

lamenta aizsardzībai pret centrālās varas uzbrukumiem bija no

Svara aizstāvēt autonoma parlamenta kārtības rulli, kā viņas

darbības legālu pamatu. Pēdējais somu kārtības ruļļa nostipri-

nājums likumdošanas ceļā cara laikos attiecas uz 1906. gada

20. jūliju, un ļoti raksturīgi, ka jaunākais 1928. gada Riksdags-

ordning's savā ievada formulā atsaucas uz to, ka tas ir tika

agrākā 1906. gada 20. jūlija kārtības rulla grozījums.

Tā vai citādi, dc lege ferenda ir skaidrs, ka uz priekšu, iz-

strādājot kārtības rulla patreizējos grozījumus, tos vairs neva-

jadzētu publicēt līdzīgi likumiem. Agrāko kārtības rulli var

atcelt tikai likumdošanas ceļā. Bet jauno kārtības rulli vairs

nevajadzētu publicēt kā likumu „Likumu un ministru kabineta

noteikumu krājumā", ja vēlams novērst uz priekšu pretrunas

starp pastāvošā kārtības rulla administrativo instrukcijas bū-

tību un likuma ārējo izskatu. Latvijai, pēc mūsu uzskata

šinī gadījumā vajadzētu sekot ne tikai tādu vecu parlamentāru

valstu, kā Anglijas, Francijas, Beļģijas (Satversmes 46. pants

„Chaque chambre determinē, par son rēglement, le mode sui-

vant lequel elle exerce ses attributions"), Vācijas un Šveices4)

bet ari jaunāku valstu (kā Rumānijas un Polijas) piemēriem
kur kārtības rulli nepretendē uz likumu lomu ne pēc būtības

nedz ari pēc formas. M. Lazersons.

4) Šveicē abām palātām, kā Stānderat — palātai, kura reprezentē at-

atsevišķus kantonus,
—

tā ari Nationalrat — vispārfederativai palātai, ir

savi viegli grozāmie autonomie kārtības rulli. Likumdošanas ceļā nosti-

prināta vienīgi abu palātu sadarbības kārtība, vinu attiecības ar augstāko

izpildu varu, kā ari likumu izdošana un publicēšana. Kaut ko līdzīgu angļu

kārtībai mēs redzam Čechoslovakijā (1920. gada 15. apriļa likums), kur viena

tieši uzskaitītu kārtības ruļļa pantu daļa (mazākā) grozāma ar parlamenta
autonomu lēmumu, bet Kielākā pantu daļa tiek .pielīdzināta likumam.
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Latvijas republikas satversmes noteikumi par

deputātu imunitāti.*)

ļ. Dažas piezīmes par deputātu imunitāti vispārīgi.

Visās valstīs, kur pastāv tautas vietnieku nams, parla-

menta locekļiem, deputātiem, šādā vai citādā veidā ir nodro-

šināta viņu nepieciešamā neatkarība un brīvība. Šo

deputātu imunitāti nodrošina vai nu valsts satversme, vai tā

ir noteikta atsevišķā likumā. Pa lielākai daļai imunitātes pamat-

principus nosaka attiecīgās valsts satversme.

Deputātu imunitātes saturs dažādās valstīs ir dažāds. Valsts

tiesību teorija sadala imunitātes tiesību saturu divās daļās —

deputātu neatbildība un deputātu neaizska-

ramība.

Deputātam tiek nodrošināta zināma neatbildība par

to, ko viņš runājis vai darījis (balsojis) deputāta amatu izpildot.

Nedz par balsošanām, nedz par amatu izpildot izteiktām do-

mām deputātu nevar saukt pie atbildības, vai kaut kādā ceļā

vajāt. Deputāts savās runās, kā no parlamenta katedra, tā ko-

misijās, var nonākt konfliktā ar sodu likumu pantiem, bet par

to viņu pie atbildības vispārīgi nesauc. Šinī ziņā imunitāte rada

izņēmuma stāvokli deputātam, radot viņam zināmu neatbildību

pret sodu likumu materiālām normām. Šinī nozīmē imunitātes

noteikums satur sevī materiālu normu, kura zināmā apmērā

atsvabina deputātu no tās atbildības, kas visiem pilsoņiem pa-

redzēta sodu likumos.

Šāda neatbildība par amatu izpildot izteiktām domām pa-

*) Red. piezīme. levērojot lielo interesi sabiedrībā un juristu

aprindās par Saeimā apspriežamo deputātu imunitātes jautājumu, redakcija

labprāt ievietos par šo jautājumu rakstus (ja viņai tādi tiks iesniegti) ari

no citāda viedokļa, nekā tas, uz kura nostājies šī raksta autors, deputāts

F. Cielēns.
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stāv visās konstitucionālās, parlamentārās valstīs. Šis imuni-

tātes tiesību saturs stāv sakarā ar pašu tautas vietnieku nama

nozīmi valsts uzbūvē. Deputāta neatbildība nodrošina depu-

tātam tiesību un iespēju neatkarīgi un brīvi izteikt savas do-

mas par visiem jautājumiem, neatkarīgi un brīvi lemt un balsot

par visiem priekšlikumiem, neatkarīgi un brīvi ierosināt dažā-

dus priekšlikumus. Un tāpēc deputātu neatbildība ir parlamen-

tāras valsts iekārtas konstitucionālo tiesību neatņemama sa-

stāvdaļa.

Imunitātes tiesību otra sastāvdaļa nodrošina deputātu

neaizskaramību. Tūlit jau jāatzīmē, ka jautājums par

deputātu neaizskaramību ir daudz sarežģītāks, nekā imunitātes

pirmā sastāvdaļa — politiskā neatbildība.

Deputātu neaizskaramība dažādās valstīs ir nodrošināta

dažādos apmēros, bet šādā vai citādā veidā viņa parasti pa-

stāv.

Šīs konstitucionālās normas, kas nosaka deputātu neaiz-

skaramību, pēc sava formālā rakstura attiecas uz kriminālo

procesu, jo viņas nosaka priekš deputātiem izņēmumus no vis-

pārējiem tiesas vai administrativās vajāšanas noteikumiem.

Deputātu neaizskaramības galvenais saturs ir sekošais:

deputātu nevar vajāt tiesas nedz admini-

stratīvā ceļā bez parlamenta piekrišanas.

Daudzas satversmes ir uzņēmušas deputātu neaizskaramību tā-

dā juridiskā konstrukcijā un tiesību saturā, kādā tā pastāv Beļ-

ģijas un Francijas satversmēs, kurās abās deputātu neaizskara-

mība izteikta gandrīz ar vieniem un tiem pašiem vārdiem.

Francijas satversmē deputātu neaizskaramība formulēta se-

košā veidā (1875. g. satversmes 14. paragrāfs):

„Nevienu vienas vai otras palātas locekli viņas sesijas lai-

kā nevar vajāt nedz apcietināt tiesas vai administrācijas ceļā,

kā tikai ar tās palātas piekrišanu, kuras loceklis viņš ir, izņe-

mot gadījumu, kad viņš tiek notverts pie nozieguma pastrā-

dāšanas.

Vienas vai otras palātas locekļa apcietināšana vai vajāšana

stav.
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uz palātas lēmuma pamata tiek suspendēta sesijas laikā un uz

visu sesijas laiku."

Jaunajā Vācijas republikas satversmē deputātu neaizska-

ramības princips ir formulēts sekošā veidā (1919. g. satversmes

37. pants):

„Nevienu reichstaga vai landtāga locekli nevar sesijas laikā

bez tā nama piekrišanas, kuram viņš pieder, saukt par nozie-

dzīgu nodarījumu pie tiesas atbildības vai apcietināt, izņemot

gadījumu, kad deputāts ir notverts pie nozieguma pastrā-

dāšanas vai vēlākais nākošās dienas laikā.

Līdzīga piekrišana ir vajadzīga pie ikkatras citas personī-

gas brīvības ierobežošanas, kas varētu traucēt deputātu pie

amata izpildīšanas.

Reichstaga vai landtāga locekļa jebkāda tiesas vajāšana vai

jebkāda apcietināšana vai citāda personīgās brīvības aprobe-

žošana tiek sesijas laikā atcelta, ja to prasa attiecīgais nams,

pie kura pieder deputāts."

Šīs divas formulas, kaut gan sīkumos izšķiras, savā saturā

pēc būtības ietver vienu un to pašu deputātu neaizskaramības

principu: pa parlamenta sesijas laiku deputātu nevar ap-

cietināt, nedz vispārīgi vajāt tiesas vai administratīvā ceļā bez

parlamenta piekrišanas.

Nepakavēsimies pie deputātu neaizskaramības vēsturiskās

izcelšanās, nedz ari sāksim analizēt deputātu neaizskaramības

juridisko būtību. Nepieiesim pie šī jautājuma ari no novērtē-

jošā viedokļa un neprasīsim, vai modernā tiesiskā valstī, kur

visiem pilsoņiem vajadzētu būt nodrošinātai personas neaizska-

ramībai, un kur visiem pilsoņiem vajadzētu būt vienlīdzīgiem

taisna likuma un neatkarīgas tiesas priekšā, vai tādos apstākļos

deputātu neaizskaramībai ir maz kāda attaisnojoša nozīme. At-

bildes uz šiem jautājumiem izplestu šī raksta apmērus un no-

vestu par tālu no šī raksta konkrētā temata. Bet īsumā gribu

tomēr pāris vārdos pakavēties pie deputātu neaizskaramības

vispārīgi.

Kas ir deputātu neaizskaramība? Loti izplatīts ir uzskats,

ka deputātu neaizskaramība ir deputāta amatam piemītoša pri-
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vileģija. Valsts satversme itkā piešķir deputātam, kā tādam,

sevišķas tiesības, kas viņu padara imūnu pret kriminālprocesā

paredzētām represijām, kuras attiecas uz visām personām.

Līdz ar to \rodas iespaids, itkā deputāts būtu apbalvots ar se-

višķām priekštiesībām, ar sevišķām privilēģijām, kā to mēdz

uztvert plašāka publika.

Un tomēr, ja dziļāk analizē deputāta imunitātes principu,

deputāta neaizskaramības juridisko saturu, tad top redzams,

ka deputātu neaizskaramības tiesības nav nebūt kādas perso-

nālas tiesības, vai deputātu sevišķas privilēģijas, kaut kas lī-

dzīgs kārtu privilēģijām. Par tiesībām, kas piešķirtas kādai

kārtai, disponē brīvi šie kārtas locekļi. Katrā konkrētā ga-

dijumā katrs atsevišķs kārtas loceklis var brīvi savas tiesības

vai privilēģijas izmantot vai ne. Turpretim par deputātu neaiz-

skaramības tiesībām vai pareizāk par šo tiesību izmantošanu

pavisam nedisponē katrs deputāts kā tāds, bet vienīgi un

tikai pats parlaments, kā tāds. Pats parlaments izlemj —

vai deputātu izdot tiesas vajāšanai, vai ļaut deputātu apcietināt.

Paša deputāta vēlēšanās vai griba šinī ziņā juridiski nenozīmē

neko, jo tikai pats parlaments disponē par deputāta neaizska-

ramības tiesībām. Ja, piem., kādā gadījumā pats deputāts per-

sonīgi piekristu tam, ka viņu sauc bez parlamenta atļaujas pie

tiesas atbildības, vai viņš pats piekristu tam, ka viņu apcie-

tinātu bez parlamenta atļaujas, tad tomēr attiecīgās tiesu iestā-

des nedrīkst nedz uzsākt tiesas vajāšanu pret deputātu, nedz

apcietināt viņu.

Pats deputāts nedisponē par savas neaizskaramības tiesī-

bām. Satversme šīs tiesības piešķīrusi pašam parlamentam,

bez kura piekrišanas nevar vajāt nedz apcietināt deputātu.

Francijas un Vācijas kriminālie kodeksi paredz diezgan bargus

sodus tiem prokuroriem, tiesnešiem un administratoriem, kuri

pretēji satversmes noteikumiem būtu apcietinājuši vai citādi ap-

robežojuši deputāta personīgo brīvību pa sesijas laiku bez par-

lamenta piekrišanas. Un šie sodi ir piemērojami ari tanī gadī-

jumā, ja pats deputāts būtu piekritis pa sesijas laiku viņa va-

jāšanai, un tā būtu notikusi bez parlamenta piekrišanas.
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No šīs īsās analizēs ir redzams, ka deputātu neaizskaramī-

bas tiesības nav deputātu privilēģijas, bet deputātu neaizskara-

mība izriet no parlamenta tiesībām disponēt par

saviem locekļiem.

Un šinī nozīmē deputātu neaizskaramībai ir tīri praktisks,

funkcionāls raksturs vai nozīme. Ar deputātu neaizskaramību

tiek nodrošināta nevis atsevišķa deputāta netraucēta darbība

likumdošanas iestādē, bet ar neaizskaramības principu satver-

sme grib nodrošināt likumdevējai iestādei, kā

tādai, netraucētu darbību.

Deputātu imunitātes būtību konstruēt ar dažādām teorē-

tiskām fikcijām — ir stipri neracionāls darbs. Ir dažādas teori-

jas, kuras dažādā veidā izskaidro imunitātes būtību: valsts va-

ras dalīšanas princips, tautas suverenitātes princips v. t. t. Bet

visas šīs teorijas ir konstruktivas fikcijas.

Saņemot kopā augšā sacīto, mēs varam nākt pie sekošiem

slēdzieniem par deputātu imunitāti: noteikumi par deputātu

imunitāti ir sevišķas konstitucionālās tiesības,

kas nodrošina deputātu neatbildību un neaizskaramību nolūkā,

lai garantētu 1) atsevišķam deputātam brīvu

un neatkarīgu uzstāšanos un 2) pašam parla-

mentam, kā tādam, netraucētu darbību sva-

rīgā likumdošanas darbā.

2. Latvijas deputātu imunitāte.

Kā ir nodrošināta deputātu imunitāte Latvijā? Par to runā

Satversmes 28., 29., 30. un 31. panti. Analizēsim drusku tuvāk

šos Satversmes noteikumus.

Deputātu n eatbi 1 d ī b v nosaka Satversmes 28. pants,

kurš skan: „Saeimas locekli ne par balsošanu, ne par amatu

izpildot izteiktām domām nevar saukt pie atbildības ne tiesas,

ne administrativā, ne disciplinārā ceļā. Saeimas locekli var

saukt pie tiesas atbildības, ja viņš, kaut ari amatu izpildot, iz-

plata: 1) godu aizskarošas ziņas, zinādams, ka tās nepatiesas,

vai 2) godu aizskarošas ziņas par privātu vai ģimenes dzīvi."
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Šī panta pirmais teikums nosaka deputātu vispārējo neat-

bildību. Deputātu nemaz, nekādos apstākļos, nevar saukt pie

atbildības ne par runām, nedz balsošanām, kā Saeimas ple-

nārās sēdēs, tā ari komisijās, nedz ari par citādi izteiktām do-

mām, ja šī domu izteikšana stāvējusi tieši sakarā ar amata iz-

pildīšanu. Piem., ja kāds Saeimas prezidija loceklis prezidija

uzdevumā tur kādu apsveikšanas runu ārpus Saeimas, tad sa-

karā ar šādu domu izteikšanu — ja tā nāktu sadursmē ar sodu

likumu pantiem — nevar uzsākt nekādu vajāšanu, jo šis ga-

dījums paiet zem neatbildības noteikuma. Turpretim, ja de-

putāts tautas sapulcē, dodams pārskatu saviem vēlētājiem, savā

runā nonāktu sadursmē ar sodu likumu pantiem, tad šāds ga-

dījums nepaiet zem politiskās neatbildības.

Šis deputāta izņēmuma stāvoklis pret sodu likumu mate-

riālām normām neattiecas uz goda aizskaršanu, par ko

deputātu var saukt pie tiesas atbildības divos gadījumos, kuri

ietverti 28. panta otrā teikumā. Jāatzīmē, ka deputātu neatbil-

dība Latvijā ir šaurāka kā citās valstīs, jo citās satversmēs,

sevišķi vecākajās, nekur deputāta neatkarība nav ierobežota

ar Latvijas Satversmes 28. pantā otrā teikumā minētiem vai lī-

dzīgiem noteikumiem par goda aizskaršanu.

Runājot par šo noteikumu piemērošanu, ir jāatzīmē, ka per-

sona, kas ar deputāta amatu izpildot turētu runu aizskarta, var

saukt deputātu pie tiesas atbildības tikai saskaņā ar Satver-

smes 30. panta noteikumiem. Tas nozīmē, ka aizskartā persona

var ierosināt lietu, bet tiesas vajāšanu varēs uzsākt tikai ar

Saeimas piekrišanu.

Varētu vēl piezīmēt, ka 6 gadu laikā, kamēr mūsu valsts

satversme spēkā (no 7. nov. 922. g.), nav bijis neviena ga-

dījuma, kad tiesu iestādes būtu griezušās pie Saeimas ar pra-

sību izdot kādu deputātu tiesas vajāšanai par kādas personas

goda aizskaršanu ar amatu izpildot turētu runu (saskaņā ar

satversmes 28. p. otrā teikuma noteikumiem).

Beidzot pāris vārdus par 28. panta noteikumiem, kuri no-

saka, ka Saeimas locekli par amatu izpildot izteiktām domām

nevar saukt pie atbildības ne administrativā, ne disciplinārā
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ceļā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka par domām, kas iz-

teiktas Saeimā, deputātam nevar nekādus sodus uzlikt, bet tas

neizslēdz zināmus disciplinārus paņēmienus no Saeimas priekš-

sēdētāja vai pašas Saeimas pret tiem viņas locekļiem, kas šādā

vai citādā veidā traucē plenārsēžu kārtību un darbību. Tagad

Saeimas kārtības rullis (69. pants) nosaka: „Ja runātājs, vai

vispār sēdes dalībnieks, nepaklausa priekšsēdētāja aizrādīju-

miem, vai ari atļaujas sev apvainojošus, skarbus, vai ar Saei-

mas cieņu nesavienojamus izteicienus, vai sēdēs kārtības trau-

cējumus, tad priekšsēdētājs vai nu viņu sauc pie kārtības, vai

ņem viņam vārdu, vai ari, sevišķi svarīgos gadījumos, liek Sa-

eimai priekšā izraidīt viņu no sēdes, vai ari izslēgt uz 1 līdz 6

sēdēm". Nevarētu teikt, ka šis kārtības ruļļa pants juridiskā

ziņā būtu pietiekoši skaidrs, jo tādi jēdzieni, kā «apvainojošs"

un „skarbs", ir ļoti plaši tulkojami. Bet vispārējais princips ir

skaidrs, ka pašai Saeimai un viņas priekšsēdētājam sēžu kār-

tības uzturēšanai ir zināma disciplināra vara par deputātiem.

Šādi noteikumi nerunā pretim satversmes 28. panta noteiku-

miem.

Juridiski interesantāks un praktiski svarīgāks ir otrs jau-

tājums: kā un kādos apmēros Latvijas republikas satversmes

noteikumi nodrošina deputātu imunitātes otro daļu — deputātu

neaizskaramību?

Par to runā satversmes 29. un 30. panti. Pievedīsim šos

abus pantus pilnā tekstā:

„29. Saeimas locekli nevar apcietināt, izdarīt pie viņa kra-

tīšanas, ne citādi aprobežot viņa personas brīvību, ja tam ne-

piekrīt Saeima. Saeimas locekli var apcietināt, ja to notver

pie paša nozieguma pastrādāšanas. Par katru Saeimas lo-

cekļa apcietināšanu divdesmit četru stundu laikā jāpaziņo Sa-

eimas prezidijam, kurš to ceļ priekšā nākošā Saeimas sēdē

izlemšanai par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā vai

par viņa atsvabināšanu. Laikā starp sesijām, līdz sesijas at-

klāšanai, par Saeimas locekļa paturēšanu apcietinājumā lemj

Saeimas prezidijs.

30. Par noziedzīgu nodarījumu nevar uzsākt pret Saei-
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mas locekli tiesas vai administratīvu vajāšanu bez Saeimas pie-

krišanas."

Ko nozīmē šie panti? Kāds ir vinu juridiskais saturs? No

satversmes spēkā stāšanās brīža līdz 1928. g. maijam nebija

nekādu domu starpību par šo pantu juridisko — teorētisko un

praktisko — nozīmi. Vispār valsts iestādes — Saeima, mi-

nistru kabinets, tiesu iestādes — 5V2 gadu laikā vienprātīgi sa-

prata 29. un 30. pantu nozīmi un vienādā praksē piemēroja

šos satversmes pantus.

Kāda bija šī juridiskā tulkošana un šī juridiskā prakse?

Līdz 1928. g. maijam pastāvēja vienprātīgs uzskats, ka

29. pants vispārīgi nosaka apstākļus un vei-

du, kad un kā var apcietināt Saeimas lo-

cekli, izdarīt pie vina kratīšanas, vai ci-

tādi ierobežot vina personas brīvību. 29.

panta pirmais teikums skaidri nosaka, ka deputāta apcietinā-

šanai, kratīšanai, vai citādai personas brīvības ierobežošanai ir

vajadzīga Saeimas piekrišana. Tā ir imperativa nor-

ma, kura iet pāri visām kriminālprocesu normām vai policijas

noteikumu punktiem. Šī 29. panta norma attiecas uz vis i c m

gadījumiem, vai lieta par deputāta izdarīto noziedzīgo nodarī-

jumu atrastos policijas izziņā, iepriekšējā izmeklēšanā par pa-

šu noziedzīgo nodarījumu, tiesas izmeklēšanā pret deputātu,

tiesāšanā, vai deputāts būtu jau notiesāts. Deputātu nevar ap-

cietināt, pie viņa nevar izdarīt kratīšanas, ne citādi aprobežot

viņa personas brīvību, ja tam nepiekrīt Saeima.

Kā vienīgais izņēmums 29. pantā paredzēts deputāta

notveršana pie paša nozieguma pastrādā-

šanas, kad policija var apcietināt deputātu bez Saeimas ie-

priekšējas piekrišanas, bet par to 24 stundu laikā jāziņo Sa-

eimas prezidijam. Šādos gadījumos Saeima, vai starpsesiju

laikā Saeimas prezidijs lemj par Saeimas locekļa paturēšanu

apcietinājumā, vai par viņa atsvabināšanu.

Kāds saturs un nozīme tad paliek satversmes 30. pantam?
Tas paplašina vēl tālāk deputāta neaizskaramību. Tas no-

saka, ka vispārīgi pret deputātu nevar uzsākt nekādu tiesas
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vai administrativu vajāšanu bez Saeimas piekrišanas. Tas

nozīmē, ka bez Saeimas piekrišanas var gan izvest policijas

izziņu par kādu noziedzīgu nodarījumu, ko būtu pastrādājis

kāds deputāts, var ari vest tiesas izmeklēšanu par pašu no-

ziedzīgā nodarījuma notikumu kā tādu, bet nevar deputātu bez

Saeimas piekrišanas saukt pie tiesas atbildības, uzsākt tiesas

vajāšanu, vai ari administrativu vajāšanu.

Bet kādā kopsakarībā atrodas Satversmes 29. un 30. panti?

Kādas sekas rodas, ja ministru kabinets ir pieprasījis Saeimai

uz satversmes 30. panta pamata izdot kādu deputātu saukša-

nai pie tiesas atbildības un ja Saeima ir tam piekritusi? Līdz

1928. g. maijam visi domāja, ka tiesu iestādes (prokuratūra,

izmeklēšanas tiesnesis, pati tiesa) var spert pret tiesāšanai iz-

doto deputātu visus soļus, kas paredzēti kriminālprocesa no-

teikumos un sodu likumu normās, izņemot apcietināšanu, kra-

tīšanu, vai citādu personas brīvības ierobežošanu. Bez Sa-

eimas piekrišanas nevar deputātu apcietināt, nedz viņu kratīt,

nedz citādi aprobežot viņa personas brīvību kā izmeklēšanas

stadijā (drošības līdzekļa piemērošana), tā ari pēc notiesāšanas

(soda izpildīšana), kaut ari deputāts būtu izdots uz 30. panta

pamata tiesas vajāšanas uzsākšanai.

Šinī nozīmē 30. pants tika uzlūkots kā papildinājums pie

29. panta, kā 29. pantā noteiktās neaizskaramības paplaši-

nāšana.

29. pants nosaka visus apstākļus un veidus, kur un kā

deputātu var apcietināt, izdarīt pie viņa kratīšanas vai citādi

aprobežot viņa personas brīvību, bet 30. pants vēl tālāk no-

saka, ka bez Saeimas piekrišanas deputātu nevar apcietināt

ari ar tiem kriminālprocesa noteikumos un sodu likumos pa-

redzētiem vajāšanas paņēmieniem un sodiem, kuri paliek ār-

pus apcietināšanas, kratīšanas, vai personas brīvības ierobe-

žošanas.

Šādā nozīmē 5V2 gadu laikā visi vienprātīgi saprata sa-

tversmes 29. un 30. pantus. Neviens netulkoja 30. pantu tajā

nozīmē: ja Saeima ir devusi savu piekrišanu saukt deputātu pie

tiesas atbildības, vai, pareizāk, devusi savu piekrišanu uz 30.
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panta pamata uzsākt tiesas vajāšanu, ka līdz ar to

pret deputātu var pielietot visus kriminālprocesā paredzētos

vajāšanas paņēmienus. Ja kāds deputāts uz satversmes

30. panta pamata bija izdots tiesāšanai, un pēc tam bija notie-

sāts ar aresta vai cietuma sodu, tad tiesu iestādes vienmēr

no jauna griezās caur tieslietu ministri resp. caur ministru ka-

binetu pie Saeimas ar pieprasījumu, uz satversmes 29. panta

pamata atļaut deputātu apcietināt, aresta vai cietuma soda

izpildīšanai.

Es uzsveru, ka pie šādas 29. un 30. panta juridiskas tulko-

šanas un praktiskas piemērošanas ir pieturējušies, sākot no

1922. g. novembra līdz 1928. g. maijam, visi. Šādu tulkojumu

ir atzinuši par pareizu un piemērojamu Saeima, ministru ka-

binets un tiesas.

Domu starpības par 30. panta juridisko saturu radās 1928.

g. maijā. Saeima bija nolēmusi izdot uz 30. panta pamata tiesas

vajāšanai resp. tiesas vajāšanas uzsākšanai deputātu J. Gold-

mani, ņemot viņam — līdz galējam tiesas spriedumam —

tiesības piedalīties Saeimas un tās komi-

siju un citu iestāžu sēdēs. Pēc tam izmeklēšanas

tiesnesis bija nolēmis pielietot pret dep. Goldmani apcietinā-

šanu kā drošības līdzekli. Saeimas starpfrakciju birojā pacēlās

jautājums, vai tiesu iestādes var apcietināt deputātu, ja tas būtu

izdots tiesāšanai uz 30. panta pamata, kaut ari tas būtu at-

stādināts no darbības Saeimas plenārās sēdēs un komisijās.

Vieni domāja, ka ari šādos apstākļos ir vajadzīgs vēl sevišķs

pieprasījums deputāta apcietināšanai un sevišķa Saeimas pie-

krišana par apcietināšanu, dibinoties uz satversmes 29. panta

pamata. Otri domāja, ka ņemot deputātam tiesību — līdz ga-

lējam tiesas spriedumam — piedalīties Saeimas un tās komi-

siju un citu iestāžu sēdēs, Saeima faktiski ir atstādinājusi, kaut

ari uz laiku, bet pilnā apmērā, deputātu no amata pienākumu

izpildīšanas. Un līdz ar to ir kritusi satversmes 29. pantā pa-

redzētā neaizskaramība, jo šīs neaizskaramības resp. imuni-

tātes vispārīgais mērķis taču ir nodrošināt deputātam netrau-

cētu amata pienākuma izpildīšanu. Saeimas starpfrakciju bi-
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rojs uzdeva publisko tiesību un juridiskām komisijām noskai-

drot šo jautājumu.

Tieslietu ministrs savukārt griezās pie S c n a t a ar priekš-

likumu tulkošanas ceļā izšķirt jautājumu, vai tiesu

varas orgāni bez Saeimas sevišķas pie-

krišanas var apcietināt, pirms tiesas

sprieduma un ari pēc tā, ar Saeimas lē-

mumu tiesāšanai izdotu un no Saeimas sē-

dēm atstādinātu Saeimas locekli, kā ari

izdarīt pie viņa kratīšanas.

Senāts ar 18. maija 1928. g. spriedumu nedeva atbildi uz

šo samērā šauro un speciālo jautājumu, bet ir devis plašu un

principiālu interpretāciju par mūsu satversmes 29. un 30. pantu

saturu un nozīmi un pie tam devis jaunu tulkojumu, kas

runā pretim tai konstitucionālai un tiesu praksei, kura pastā-

vēja līdz tam.

Senāta spriedums skan sekosi:

«Satversmes 29. un 30. p. tekstu burtiskais un loģiskais,

tā tad sistemātiskais, iztulkojums, ņemot pie tam vērā šo pantu

un viņos pievesto tekstu dispoziciju, noved pie sekošiem slē-

dzieniem attiecībā uz Saeimas locekļu procesuālās imunitātes

stāvokli:

a) deputāts notverts pie nozieguma izdarīšanas (m fla-

granti) — tādā gadījumā piekritīgais varas orgāns deputātu

var apcietināt, bet par to 24 stundu laikā jāziņo Saeimas pre-

zidijam, kurš to ceļ priekšā Saeimas nākamā sēdē izlemšanai

par deputāta paturēšanu apcietinājumā, vai viņa atsvabināša-

nu (laikā starp sesijām līdz jaunas sesijas atklāšanai jautājumu

izšķir Saeimas prezidijs);

b) lietas stadija, kad tiek vesta izziņa vai izdarīta iepriek-

šēja izmeklēšana par noziedzīga nodarījuma notikumu līdz lē-

muma sastādīšanai par vajāšanas uzsākšanu (izņemot a punktā

aprādīto gadījumu), — lietas šinī stadijā deputātu apcietināt,

izdarīt pie viņa kratīšanu, vai citādi aprobežot viņa brīvību

var tikai ar Saeimas piekrišanu;

c) lietas stadija, kad jau sastādīts lēmums par deputāta
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vajāšanas uzsākšanu un Saeima uz to devusi savu piekrišanu

— lietas šinī stadijā darbojas tiesas varas aparāts tā pilnvaro-

juma robežās, kādu viņam piešķir procesuālie likumi.

Jautājums, vai Saeimas loceklis, kura izdošanai kriminal-

vajāšanas uzsākšanai Saeima devusi piekrišanu, ir vai nav at-

stādināts no Saeimas sēdēm, attiecas uz Saeimas darbības

iekšējo iekārtu un nestāv sakarā ar tiesas darbību attiecībā

uz tiesai izdoto Saeimas locekli.

Pamatojoties uz pievestiem apsvērumiem, Senāta apvie-

notā sapulce nolemj: paskaidrot, ka priekšā celtais jautājums

izšķirams apstiprinoši."

Kā no Senāta sprieduma motiviem redzams, tad Senāts ne-

maz nav pat mēģinājis pielietot vēsturiskās tulkošanas metodi,

tas aprobežojies vienīgi un tikai ar sistemātisku tulkošanu.

Bet ko rāda vēsturiskie materiāli par likumdevēja gribu

attiecībā uz satversmes 29. un 30. pantiem? Ko rāda satver-

smes sapulces materiāli — protokoli un stenogramas? Vai

var no šiem materiāliem rekonstruēt to saturu, kādu

likumdevējs, Satversmes Sapulce, ir ieli-

ku s i 29. v n 30. pa n to s ?

Par nožēlošanu, Satversmes Sapulces satversmes komisi-

jas protokoli ir stipri nepilnīgi — debates nav stenografētas un

nav pat plašāk atreferētas. Tomēr ari no šiem komisijas pro-

tokoliem redzams, ka tas, kas izteikts satversmes 29. pantā

par deputātu neaizskaramību, tas (šādā vai drusku citādā veidā

izteikts) figurē visu laiku kā pamatdoma par deputātu neaiz-

skaramību. Turpretim doma par Saeimas piekrišanu deputāta

saukšanai pie tiesas atbildības, resp. ka bez Saeimas piekriša-

nas nevar uzsākt tiesas vai administrativu vajāšanu, šī do-

ma, šī teze brīžiem tiek apakškomisijā un komisijā pieņemta,

brīžiem atraidīta. Šī teze nesastāda deputātu imunitātes

„dzelzs inventāru", bet tā pēc sava satura figurē kā papil-

dinājums un pastiprinājums tai tēzei, kas ietverta

mūsu satversmes 29. pantā. 30. panta dzimšanas process rāda,

ka tam nav patstāvīgs raksturs un patstāvīgs saturs. Tas tikai

papildina un paplašina to neaizskaramību, kas jau noteikta
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29. pantā. Paplašina tanī nozīmē, ka bez Saeimas atļaujas ne-

var netikai apcietināt deputātu, kratīt vai aprobežot viņa per-

sonīgo tiesību — kas gan noteikts 29. pantā — bet nevar depu-

tātu apgrūtināt — bez Saeimas atļaujas — ari ar pārējiem kri-

minālprocesa vajāšanas paņēmieniem un sodu likumu sodiem.

Jo skaidri tas ir redzams no Satversmes Sapulces plenā-

rās sēdes materiāliem, par kuriem ir pilnīgas stenogramas.

Oficiālais referents, M. Skujenieks 1921. g. 25. okt. plenārā

sēdē par satversmes 30. panta saturu izsakās sekoši: «Komisi-

jas vārdā es izsakos pret 29.*) panta strīpošanu aiz tā iemesla,

ka 29. pants runā par lietām, par kurām 27. un 28. panti nerunā,

t. i. par to, zem kādiem noteikumiem, kādos apstākļos deputātu

var nodot tiesai. 27. pants runā par to, ka deputāti, izņemot

divus gadījumus, nav saucami pie tiesas atbildības par to, ko

viņi dara savus amata pienākumus izpildot. 28. pants sa-

ka ,ka deputātu nedrīkst apcietināt, pie

viņa nedrīkst izdarīt kratīšanas, vai ci-

tādi kā aprobežot viņa personīgās brīvī-

bas. Bet neviena vārda šinīs abos pantos nav teikts par to,

kādos apstākļos Saeimas locekļus var saukt pie tiesas atbildī-

bas, kas pēc šī 29. panta pielaižams tikai ar Saeimas piekri-

šanu."**)

Ari no debatēm ir redzams, kāds ir toreiz domāts tagadējā

29., bet toreizējā 28. panta saturs. Tā piem. A. Bergs, kurš

lika priekšā sašaurināt projektēto neaizskaramību, strīpojot no

projekta 29. (tagadējo 30.) pantu, savā runā izsakās par 28.

panta (tagadējā 29. panta) saturu sekošā veidā: „Es saprotu,

ka deputātu nevar apcietināt uz tiesas sprieduma pamata bez

Saeimas atļaujas, kā to nosaka 28. pants; tur ir jā-

runā līdzi Saeimai, jo līdz ar apcietināšanu deputāts faktiski

zaudē iespēju izpildīt savu amatu."***)

*) Apspriežama satversmes projekta 27., 28. un 29. panti korespondē

pieņemtās satversmes 28., 29* un 30. pantiem.

**) Latvijas Satversmes Sapulces stenogramas. 18. burtnīca, 1921. g.

1692. lp. p.

***) Ibidem. 1691. lp. p.
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No šiem Satversmes Sapulces materiāliem ir nepār-

protami redzams tas saturs, kādu likum-

devējs ir ielicis satversmes 29. un 30. pan-

tos. Tas ir tāds, kādu viņu visi vienprātīgi saprata līdz 1928.

g. maijam, kad Senāts ar savu tulkojumu iedeva šiem pantiem

jaunu saturu.

Katrā ziņā būtu jāievēro ari vēsturiskā tulkošana. Bet pa-

kavēsimies pāris vārdos pie senāta sistemātiskās tulkošanas.

Senāta tulkojuma motivu pamata postulāts ir sekošā

teze: ja pret kādu personu nevar uzsākt

tiesas vajāšanu kriminālprocesā paredzē-

tā pilnā apjomā, tad vispārīgi nevar ne-

maz uzsākt vajāšanu, „jo tiesas varas orgāni ar to

būtu nostādīti tādā stāvoklī, ka viņi nevar izpildīt kriminālpro-

cesa noteikumus, kas ir nepieciešams, lai atzītu šq orgānu dar-

bību par likumīgu." „Ja nostātos uz tā viedokļa, ka ari pēc

tam, kad deputāts jau izdots tiesu iestāžu rīcībā kriminalvajā-

šanas uzsākšanai, deputātu apcietināt, izdarīt pie viņa kratī-

šanu, vai citādi aprobežot viņa brīvību var tikai ar Saeimas

piekrišanu, par ko iet runa 29. pantā, tad lēmumam par depu-

tāta izdošanu tiesāšanai nebūtu nekādas nozīme s."

Šis kriminālprocesa kategoriskais imperativs gramatiski, lo-

ģiski un sistemātiski pierādīts Senāta motivos, lai nāktu pie

slēdziena, ka „ar to brīdi, kad Saeima pieņēmusi lēmumu, ar

kuru atļauts uzsākt pret deputātu vajāšanu, atkrīt likumā pa-

redzētais formālais šķērslis deputāta saukšanai pie atbildības,

iedarbojas tiesu varas aparāts ar visām šim aparātam piede-

rošās varas funkcijām pilnā viņa apjomā."

Vai tad, patiešām, ir pareiza pamattēze, uz kuras balstās

Senāta konstrukcija? Vai, tiešām, nemaz nevar uzsākt ne-

kādu tiesas vajāšanu, ja nevar pielietot visu kriminālprocesā

paredzēto vajāšanas mechanismu? Mēs redzam, ka 5V2 gadu

laikā vesela rinda deputātu ir izdoti tiesas vajāšanai uz 30.

panta līdzšinējā (šaurākā) satura pamata. Un tiesas iestādes

ar sekmēm ir izvedušas kriminālprocesā paredzēto tiesas vajā-

šanu — izmeklēšanu un notiesāšanu. Un tikai dēļ cietuma vai
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aresta soda izpildīšanas ir griezušās pie Saeimas ar jaunu pie-

prasījumu. Līdzšinējā praksē nav bijuši pat gadījumi, kad uz

30. panta pamata tiesāšanai izdotos deputātus tiesa nebūtu va-

rējusi kādu formālu šķēršļu dēl tiesāt.

Ja grib teorētiski abstrakti atrisināt imunitātes problēmu,

iztulkojot loģiski mūsu satversmes 29. un 30. pantus, tad arī

šādai tulkošanai kā pirmo loģisko postulātu nevar likt tezi par

to, ko prasa kriminālprocesa konsekvence. Liekot šādu prin-

cipu primārā postulātā, vienmēr loģiskais secinājums būs —

sašaurināta imunitātes tulkošana.

Imunitātes noteikumi par deputātu neaizskaramību, taču, ir

izņēmumi no procesuāliem noteikumiem. Tāpēc nav nekas ne-

loģisks, ja mūsu satversmes 29. un 30. panta noteikumi zinā-

mā mērā sajauc kriminālprocesa konsekvento sistēmu. Tas ir

loti dabiski, ka imunitātes loģika saduras ar kriminālprocesa

loģiku, un imunitātes loģiskam saturam, kāds

tas noteikts Latvijas republikas satver-

smē, ir jādominē par kriminālprocesa lo-

ģisko saturu.

Tāpēc, loti saprotami, ka Saeima (6. jūnijā 1928. g.) pie-

ņēma papildinājumu kriminālprocesā, ar kuru ari burtiski tiek

ierakstīti kriminālprocesā tie izņēmumi par deputātu neaiz-

skaramību, kas paredzēti satversmē un par kuru saturu līdz

1928. g. maijam nepastāvēja nekādas domu starpības. Šis pa-

pildinājums kriminālprocesā skan:

«Kriminālprocesa likumus papildināt ar šādu 13
1

. pantu:

13
1

.
Visos gadījumos, kad uz šo likumu pamata nākas iz-

darīt pie Saeimas deputāta kratīšanu, viņu apcietināt vai citādi

aprobežot viņa personas brīvību, šī rīcība pielaižama tikai ar

Saeimas piekrišanu tās nosacītās katrā atsevišķā gadījumā ro-

bežās. Izņēmuma veidā Saeimas deputātu var apcietināt bez

šādas iepriekšējas Saeimas piekrišanas, ja viņu notver pie paša

nozieguma pastrādāšanas, paziņojot par apcietināšanu Saeimas

prezidijam, Latvijas Republikas Satversmes 29. pantā noteiktā

kārtībā."

Kā Saeimas juridiskā komisijā, tā ari plenārā sēdē sakarā
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ar šo papildinājumu bija debates ap to, vai var ar vienkārša

likuma izdošanu tālāk izveidot tos noteikumus, kas izteikti sa-

tversmē. Tika izteiktas domas, ka to, kas izteikts satversmē,

var tālāk attīstīt tikai ar papildinājumiem pie satversmes liku-

ma un satversmes grozīšanas kārtībā. Tās ir gluži nedibinātas

domas. Protams, nevar izdot vienkāršus likumus, kas runātu

pretim satversmei. Ja gribētu izdot kādus likumus, kas ru-

nātu pretim satversmei, tad papriekšu būtu jāgroza pašas sa-

tversmes teksts. Un tas būtu jādara satversmes grozīšanas

kārtībā ar kvalificēto kvorumu (%) un kvalificēto balsu vairā-

kumu (%). Turpretim, ja tiek izdots likums, kas tālāk attīsta

kādu vispārēju principu, vai konkrēti izveido kādu valsts or-

gānu vai institūtu, kas satversmē jau paredzēti, tad tas ir da-

rāms vienkāršā likumdošanas ceļā, ja šie konkrētie likumi ne-

runā pretim satversmei. Piem. likums par Saeimas vēlēšanām

tālāk attīsta un konkrēti nosaka vēlēšanu kārtību, dibinoties

uz satversmē paredzētiem vispārīgiem principiem. Tas pats ir

darīts atsevišķos likumos par ministru kabineta iekārtu, par

valsts kontroli, par tautas nobalsošanu v. t. 1.

Tāpēc ari likumu, kas papildina kriminālprocesu ar tādu

pat saturu, kāds piemīt satversmes 29. un 30. pantam, nevajaga

izdot satversmes grozīšanas kārtībā.

Valsts Prezidents ar rakstu no 13 jūnija 1928. g., uz satver-

smes 71. panta pamata nosūtīja augšā minēto kriminalproc. lik.

papildinājumu atpakaļ Saeimai otrreizējai caurlūkošanai.

Publisko tiesību komisija ar 9 pret 2 balsīm pieņēma šo pa-

pildinājumu negrozītā veidā. Un ari juridiskā komisija ir to

pieņēmusi. Ar interesi ir gaidāmas Saeimas plenārās sēdes

debates un balsojums par šo likumprojektu un par šo juridiski

interesanto tematu.

Var, protams, no lietderības un teorētiskas konstrukcijas

viedokļa, no vēlamības un novērtēšanas viedokļa kritizēt kādu

deputātu imunitātes sistēmu un aizstāvēt kādu citu. Ir jāat-

zīst, ka mūsu satversmē paredzētā imunitāte attiecībā uz ne-

aizskaramību ir loti plaša. Neaizskaramība attiecas uz

visu leģislaturas periodu un ne uz sesijas laiku,
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kā tas ir parasts citās valstīs. Tāpēc ari mūsu imunitātes no-

teikumu juridiskā konstrukcija ir citādāka, nekā tas ir Francijā,

Vācijā vai citās zemēs. Bet ja mūsu likumdevējs, Satversmes

Sapulce, ir šādu plašu saturu deputātu imunitātei devusi, tad

sašaurināt to var tikai satversmes grozīšanas ceļā.

Beigās gribu vēl atzīmēt, ka ari pie tagadējās satversmes

un pie viņas līdzšinējā tulkojuma nerodas nekādas procesuālas

grūtības. Ja deputāts ir pastrādājis kādu svarīgu noziedzīgu

nodarījumu, kuru vispusīgi vajaga izmeklēt, tad taču tieslietu

ministrija resp. ministru kabinets, pieprasot Saeimas piekri-

šanu uzsākt tiesas vajāšanu (uz satversmes 30. panta pamata),

var tanī pat laikā un tanī pat rakstā pieprasīt ari atļauju ap-

cietināt deputātu, izdarīt pie viņa kratīšanas, vai citādi ierobe-

žot viņa personīgo brīvību (uz satversmes 29. panta pamata).

Saeima lems par to, vai atjaut tiesas vajāšanu ar apcietinā-

šanu, kratīšanu, personas brīvības ierobežošanu, vai bez tā, vai

atļaus pielietot šos paņēmienus pa daļai. Līdzšinējais tulko-

jums tiesai dod iespēju pašai Saeimai katrā konkrētā gadījumā

novērtēt apstākļus un izlemt, vai atjaut deputātu apcietināt

(piem., soda izpildīšanai) sesijas laikā vai sesijas pārtraukuma

brīdī. Turpretim tas stāvoklis, kas rastos imunitātes jautāju-

mā, ja Saeima ari pieņemtu Senāta jauno tulkojumu — tas

taisni padarītu deputātu izdošanas procedūru par ļoti sastingu-

šu. Ja balsošana par izdošanu tiesas vajāšanas uzsākšanai no-

zīmēs, ka deputāts līdz ar to tiek izdots pilnos apmēros tiesas

vajāšanai ar kriminālprocesā paredzēto visu vajāšanas mecha-

nismu, kas var novest pie deputātu apcietināšanas pa sesijas

laiku par samērā niecīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, tad

taisni radīsies vairāk pretbalsotāju, kas balsos pret izdošanu

tiesas vajāšanas uzsākšanai.

Vispārīgi, imunitātes noteikumu piemērošana sesijas laikā

pilnos apmēros atkarājas no paša parlamenta gribas. Par to,

vai Latvijas parlamenta prakse pie deputātu izdošanas vai ne-

izdošanas bijusi lietderīga, vai nelietderīga, pareiza vai nepa-

reiza, tas neietilpst šīs juridiskās analizēs tematā.

Beigās vēl būtu jāatzīmē, ka deputātu imunitāti nodrošina
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ari satversmes 91. pants, kurš skan: «Saeimas loceklim ir tie-

sības atteikties no liecības došanas: 1) par personām, kuras vi-

ņam kā tautas priekšstāvim uzticējušas kādus faktus vai zinas;

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

stāvja pienākumus, uzticējis kādus faktus vai zinas; 3) par pa-

šiem šiem faktiem un ziņām." Tā kā šie noteikumi nav iz-

saukuši domu starpības un paši par sevi skaidri, tad tuvāk pie
to analizēs nepakavēsimies.

Tādi ir Latvijas republikas satversmes noteikumi par de-

putātu imunitāti. Var viņus atzīt vai neatzīt, bet nevar apstrī-
dēt šo noteikumu juridisko saturu un nozīmi.

Saeimas dep. F. Cielēns.
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Par asinsgrupu nozīmi tēva noteikšanā Latvijā
un šo asinsgrupu pastāvību.¹)

Jau sen ārsti un it īpaši tiesu ārsti, kā ari juristi bij saju-

tuši vajadzību pēc tādas metodes, ar kuras palīdzību būtu ie-

spējams objektīvi atšķirt vienu cilvēku no otra. Personas iden-

titātes noteikšanai tika un ari vēl tagad tiek izlietotas antropo-

loģiskas pazīmes. Bet ne vienmēr tas ir iespējams, jo var nākt

priekšā gadījumi, kur pati identificējamā persona nemaz nav

mums pieietama. Šeit es domāju tos gadījumus, kad mūsu rī-

cībā nav pati persona, bet vienīgi vai nu kāda ķermeņa dala,

vai pirkstu nospiedumi vai kāds asins traips. Bez tam mēs zi-

nām, cik lielas grūtības tiesā jāpārvar, lai personu identificētu

tikai pēc antropoloģiskām pazīmēm, jo tiesa no eksperta vien-

mēr prasa vispusīgu slēdziena pamatojumu. Ārstiem-eksper-

tiem, veicot savu uzdevumu, ir jāpielieto visas iespējamās me-

todes. Sevišķi tas sakāms par tēva noteikšanas gadījumiem,

jo tik priekš tiesas svarīgu jautājumu antropologs vien nav spē-

jīgs noskaidrot.

1900. gadā Landsteiner'am un Chatok'am izdevās novērot,

ka cilvēka asins sērumam (sulai) reizām piemīt īpašība agluti-

nēt (salipināt) citu personu asins ķermenīšus. Sākumā likās,

ka ar atrastās metodes palīdzību varēs atšķirt vienu cilvēku no

otra. Tad atkal šķita, ka varēs atšķirt slimus cilvēkus no ve-

seliem. Vēlāk tomēr izrādījās, ka šāda aglutinacija nav vis

raksturīgs slimību simptoms, bet ar viņas palīdzību visus cil-

vēkus, kā slimus, tā veselus, var sadalīt četrās lielās grupās.

Atrada četrus cilvēku asins tipus, kurus skaidrības dēl apzī-

mēja ar I Oap, II AP, 111 B* un IV ABo. Lai gan šī metode ne-

attaisnoja pilnībā uz sevis liktās cerības, tomēr medicina bij

x) īss izvilkums no disertācijas, kas aizstāvēta 1929. g. 13. februārī

medicinas fakultātes atklātā sēdē medicinas doktora grāda iegūšanai.
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ieguvusi jaunu paņēmienu, jo radās iespēja ar asins izmeklēša-

nas palīdzību sadalīt visus cilvēkus četrās grupās. Vēlāk Otten-

berg's noskaidroja, ka šie četri specifiskie asins tipi pāriet uz

pēcnācējiem pēc zināmas kārtības — Mendela likuma. Vēl

vēlāk noskaidroja, ka šīs asins grupu īpašības nemainās visā

cilvēka mūžā. Ņemot vērā visus tos atradumus, varēja asins

tipu noteikšanas paņēmienu pielietot tiesā asins traipu identifi-

cēšanai un tēva noteikšanai alimentu piespriešanas prāvās.

Jautājums par asinsgrupu nemainīšanos zem slimību iespaida

un pēc nāves nebij vēl pilnīgi atrisināts un tādēļ šo priekš tie-

sas ne mazāk svarīgo jautājumu mēģināju noskaidrot savā

darbā.

Tā kā ir tikai četras cilvēku asinsgrupas, kuras vecāku

kombinācijās bieži vien atkārtojas, tad ne ik reizes varēs no-

teikti pateikt bērna tēvu. Lai kādu jaunu paņēmienu varētu

ievest tiesu praksē, vispirms ir jāpierāda viņa derīgums. Mūsu

konkrētā gadījumā jāpierāda, cik bieži kādā tautā atgadīsies

paternitātes noteikšanai derīgas tēva, mātes un bērna asins-

grupu kombinācijas. Schiff's vācu tautai šīs izredzes ir aprē-

ķinājis uz 23,55%. Pateicoties šiem aprēķiniem uz viņa, Strass-

man'a un VVerkgartner'a priekšlikumu asinsgrupu noteikšanas

paņēmiens ievests visās Vācijas un Austrijas tiesās.

Savā darbā gribēju aprēķināt minētās izredzes pie Latvi-

jas iedzīvotājiem un atsevišķām tautībām. Šis darbs bij nepie-

ciešams, lai varētu vieglāki ari mūsu tiesās ievest asinsgrupu

noteikšanu. Augšā pievesto uzdevumu var veikt divējādā

ceļā: 1) caur tiešiem ģimeņu izmeklējumiem un 2) aprēķinot
šīs izredzes no zināmas tautas asinsgrupu formulas. Tā kā

asinsgrupu noteikšana pie ģimenēm prasa ilgu laiku un daudz

materiāla, jo nepilnīgie visi jāatmet, tad izvēlējos otru ceļu un

proti: izredžu aprēķināšanu no asinsgrupu formulām. Ar

Schiff'a darbiem ir pierādīts, ka pie abiem veidiem iegūst vie-

nādus rezultātus.

Kā no augšminētā redzams, asinsgrupu derīguma aprēķi-

nāšanai pie paternitātes noteikšanas ir vajadzīga zināmas tau-

tas asinsgrupu formula.
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L. un li. Hirszfeldt'i pirmie ievēroja, ka asinsgrupu attiecī-

bas pie dažādām tautībām nav vienādas, bet tomēr vienmēr

katrai tautai ir visas četras asinsgrupas. Viņiem uzkrita ari tas

fakts, ka virzoties arvien vairāk uz dienvid-austrumiem tautu

asinsgrupu formulās, palielinās 111 grupas un pamazinās

II AP grupas skaits. Apskatot Rietum-Eiropas tautu asinsgrupu

attiecības, redzam pilnīgi pretēju ainu: vairāk II un mazāk

111 B« grupas. I. OaP un IV ABo grupas nerāda nekādu rak-

sturīgu ainu. Asinsgrupu attiecības jeb tā saucamā asinsgrupu

formula ir noteikta gandrīz visām tautām. Pie Latvijas iedzī-

votājiem līdz šim tas vēl nebij izdarīts un tāpēc savā darbā

gribēju veikt šo uzdevumu, vēl jo vairāk tādēļ, ka bez asins-

grupu formulas, kā jau minēju, nav iespējams aprēķināt, cik

bieži varētu noteikt bērna tēvu. Tā kā asinsgrupu formula nav

atkarīga no klimatiskiem un citiem dzīves apstākļiem un tiek

uzskatīta kā etno-antropoloģiska pazīme, tad gribēju pārbaudīt

latviešu atsevišķu apgabalu piederību pie dažādām ciltīm, ņe-

mot par pamatu XII. g. s. Latvijā dzīvojošās ciltis. Šeit man

jāpiezīmē, ka spriežot tikai pēc asinsgrupu formulas vien, nav

iespējams ierindot kādu tautu zināmā ciltī un pierādīt šo tautu

savstarpējo radniecību. Asinsgrupu formula ir jāuzskata kā

objektivi nosakāma etno-antropoloģiska pazīme, kura izlieto-

jama vienmēr kopā ar pārējām etno-antropoloģiskām pazīmēm.

Lai veiktu šo uzdevumu, noteicu 1160 I Rīgas pilsētas slim-

nīcas pacientiem un veselām personām viņu asinsgrupu, atzī-

mējot uzvārdu, vārdu, tēva vārdu, vecumu, tautību, ticību, pie-

derību, nodarbošanos un ģimenes stāvokli. Asinsgrupu noteik-

šanu izdarīja pēc Schiffa makroskopiskās un Lattes dc Domi-

nicis mikroskopiskās metodes, nosakot asinsgrupu kā asins-

ķermenīšiem tā ari asinssērumam. 52 gadījumos atkārtoju

grupu noteikšanu pēc zināma laika, lai pārbaudītu asinsgrupu

pastāvību zem slimību un dažādu ārstēšanas paņēmienu iespai-

da. Rezultātā asinsgrupa bij vienmēr viena un tā pati. 50 ga-

dījumos noteicu asinsgrupu pie slimnieka priekš un pēc nāves,

pie kam ari šinīs gadījumos asinsgrupa nebij mainījusies. Bez

tam uzkrita ari, ka asinssēruma specifiskās grupu īpašības ir
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itkā rezistentākas pie personām, kuras mirušas no galvas vai

mugurkaulāja smadzeņu slimībām.

Asinsgrupu pielietošanas izredzes paternitātes noteikšanai

pie Latvijas iedzīvotājiem un atsevišķām tautībām aprēķināju

ar Schiff'a izvestām formulām, kurās aprēķināts paternitātes

noteikšanai derīgo un nederīgo ģimeņu kombināciju daudzums.

No sava darba rezultātiem nāku pie sekošiem slēdzieniem:

1) Schi f fa makroskopiskā un Lattes dc Domini-

c i s mikroskopiskā metodes ir ērtas un labas un sevišķi node-

rīgas etno-antropoloģiska un tiesmediciniska rakstura darbiem.

2) Piežuvuša asins piliena sēruma grupa jānosaka pēc ie-

spējas drīz, jo asins pilienam vairākas dienas žūstot, rezultāts

vairs nav skaidrs.

3) Par drošu un pareizu uzskatāma asinsgrupa, kura gūta

no asinsķermenīšu un sēruma asinsgrupas noteikšanas.

4) Asinsķermenīšu specifiskā grupu īpašība un sēruma

izohaemaglutinīni nemainās, cik man izdevās noskaidrot, un

asinsgrupa paliek viena un tā pati zem daudz un dažādu sli-

mību iespaida.

5) Asinsķermenīšu jūtīgums un izohaemaglutinīnu titrs pie

dzīva cilvēka var mainīties reizēm pat tādā mērā, ka tos grūti

konstatēt pat ar visstiprākiem sērumiern un sevišķi jūtīgiem

asinsķermenīšiem. Kas šo parādību izsauc un pie kādiem ap-

stākļiem viņa iestājas, līdz šim nav iespējams pateikt.

6) Cilvēka asinsgrupa nemainās un paliek tā pati ari pēc

nāves.

7) Mani novērojumi rāda, ka no līķa asinīm izohaemagluti-
nīni izzūd ātrāk nekā asinsķermenīšu specifiskā grupu īpašība.

8) Nāves cēlonis neatstāj iespaidu uz izohaemaglutinīnu iz-

zušanu no sēruma. Vai tam par iemeslu ir trūdēšana vai citi

kādi apstākļi, nav vēl izdevies noskaidrot.

9) Pēc nāves izohaemaglutinīni ir itkā rezistentāki pie

personām, kuras mirušas ar galvas vai mugurkaulāja smadzeņu

slimībām. Šī parādība ir vēl jāpārbauda pie lielāka materiāla.

10) Pie asinstraipu asinsgrupas noteikšanas diagnozi var

drošāki pamatot uz asinsķermenīšu, nekā sērumu īpašībām.
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11) Latvijas iedzīvotāji kopsumā dod samērā lielu 111 B*

grupas skaitu! un tādēļ viņu asinsgrupu formula līdzinās Polijas

un Krievijas asinsgrupu formulai. Latvijas iedzīvotāji un lat-

vieši, ņemot vērā viņu asinsgrupu formulu un bioķimisko rasu

indeksu, ir jāpieskaita, kopā ar poliem un krieviem, pie L.

H i r s z f c 1 d t'a pārejas tipa (Uebergangstvpus).

12) Vīriešiem un sievietēm Latvijā ir puslīdz vienādas

asinsgrupu formulas.

13) Latvijā dzīvojošiem krieviem, poliem, lietaviešiem un

žīdiem ir apmēram tāda pati asinsgrupu formula un tikpat

augsts bioķimiskais rāsu indekss, kā šīm tautībām citās valstīs.

14) Latvijas vāciešiem, salīdzinot ar Vācijas un Austrijas

vāciešiem, ir samērā zems bioķimiskais rāsu indekss, kas iz-

skaidrojams vai nu ar Latvijas vāciešu sajaukšanos ar pārē-

jām Latvijas tautībām, kā latviešiem, krieviem, poliem un lei-

šiem, vai ar pēdējo tautību pārvācošanos.

15) Ja tagadējos latviešus sadalām pēc 1250. g. Latvijas

territorijās dzīvojošām tautām 5 apgabalos (izslēdzot Rīgu),

tad dabūjam asinsgrupu formulas ar bioķimiskiem rāsu indek-

siem, kuri norāda uz to, ka leišu-latvju (baltu) ciltij piederē-

juši latgali, zemgali, sēļi un kurši, bet somu-igauņu ciltij tikai

lībieši.

16) Zemgaliešu asinsgrupu formula un bioķimiskais rāsu

indekss norāda uz stipru iespaidu no tādu tautu puses, kurām ir

augsts rāsu indekss. Tādas tautas varēja būt vācieši un krie-

viņi, ar kuriem tad ari zemgalieši būs sajaukušies.

17) Latviešu tautas vispārējā asinsgrupu formula ir izvei-

dojusies no leišu-latvju (baltu) un somu-igauņu cilts piederīgo

asinsgrupu formulām; bez tam viņa ir stiprā mērā iespaidota

no citu Latvijā dzīvojošu tautību, sevišķi no vācu un krievu,

bet dažos apgabalos ari no polu asinsgrupu formulām.

18) Asinsgrupu formulu var izlietot kā etnoantropoloģisku

pazīmi kopā ar citām etno-antropoloģiskām pazīmēm.

19) Tēva asinsgrupu pie Latvijas iedzīvotājiem, spriežot

pēc bērna un mātes asinsgrupām, iespējams iepriekš pasacīt

16,80%—45,84% gadījumos, pie Latvijā dzīvojošo tautību lie-
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lākās daļas — apm. 30% gadījumos, tā tad vairāk, nekā t

Schiffs aprēķinājis priekš vācu tautas (apm. 23,55%).

20) Latvijā izredzes uz paternitātes noteikšanu daudz la

bākas, nekā pie daudzām citām Rietum-Eiropas tautām, sevišķ

tas sakāms par latgaliešiem un krieviem.

21) Jo pie kādas tautas mazākā skaitā sastopama O grupa

jo labāk šī tauta noder paternitātes noteikšanai, jo 0 grupa

vietā stājas A jeb B grupa, kuras paternitātes noteikšanā daud

izdevīgākas par O grupu.

22) Tas apstāklis, ka Latvija paternitātes noteikšanas ziņ

nostādīta labākā stāvoklī par citām tautām, sevišķi Rietum

Eiropas, izskaidrojams ar samērā mazu 0 grupas skaitu v

samērā lielu B grupas skaitu.

23) Tā kā Latvijas tautību asinsgrupu formulas paternitāte

noteikšanai izdevīgākas par citām tautām, tad sevišķi mūs

valstī jāieteic vinu pielietot visos gadījumos, kad tiesai jāno

skaidro paternitāte.

24) Pievestie skaitli par paternitātes noteikšanas izredzēm

Latvijā ir jāpārbauda pie lielāka ģimeņu materiāla, lai tād

kārtā asinsgrupu noteikšanas metode iegūtu vēl drošāku pa

matu m foro.

25) Lai izvairītos no kļūdām, kuras var būt liktenīgas pi

asinsgrupu noteikšanas paternitātes noskaidrošanas gadījumo

un pie asinstraipu identificēšanas, asinsgrupu noteikšana būt

jāizdara tiesmedicinas institūtā, kuram ir speciāli sagatavo

zinātniski spēki un iekārta.

Dr. med. Miķelis Veidemanis.
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Kāds vārds par Sodu lik. 316¹. p. paredzēto
naudas maksājumu.

Pēc Sodu lik. 316
1

. p. vainīgie sodāmi ar ieslodzījumu cie-

tumā un bez tam viņiem uzliekams naudas maksājums, ne aug-

stāks par 5000 latiem. Ja vainīgais līdz sprieduma pasludināša-

nai ir izdarījis tikai vienu, šaī pantā paredzētu noziegumu, tad

sprieduma izpildīšana nekādas grūtības nerada. Bet ja notie-

sātais līdz sprieduma pasludināšanai ir izdarījis vēl kādu citu

noziedzīgu nodarījumu, tad jau paceļas jautājums par sodu ap-

vienošanu uz sodu lik. 60. p. pamata. Attiecībā uz Sodu lik.

316
1

. p. paredzēto naudas māksājumu valda domstarpības par

to, vai pie sodu apvienošanas šis maksājums ir dzēšams ar ci-

tās lietās piespriestiem smagiem sodiem, jeb viņš pievienojams

smagākam sodam. Pieņemsim, ka kāds X. pēc Sod. lik. 316
1

. p.

sodīts ar ieslodzījumu cietumā uz 1 mēnesi un bez tam viņam

uzlikts naudas maksājums 50 latu apmērā un pēc kāda cita Sodu

lik. panta sodīts ar ieslodzījumu cietumā uz 3 mēnešiem. Ta-

gad paceļas jautājums, kāds sods minētam X. piespriežams pēc

kopības un vai pie sodu apvienošanas ir dzēšams pēc Sodu lik.

316
1

. p. uzliktais naudas maksājums. Kā jau minēju augstāk,

par to valda domstarpības, un pat tiesu praksē ir bijuši ga-

dījumi, kur virsroku ņēmis tas uzskats, ka šie naudas maksā-

jumi dzēšami pie sodu apvienošanas ar smagāko sodu, kas pie-

spriests citā lietā.

Ja uz Sodu lik. 316
1

. p. paredzēto naudas maksājumu varētu

raudzīties kā uz zaudējumu atlīdzību valstij, tad jautājums būtu

pats par sevi skaidrs, un proti, viņš būtu jāizšķir tādā veidā,

ka šis maksājums nekādā ziņā nav dzēšams ar smagāko sodu,

bet Senāta kriminālais kasācijas departaments savā 1926. g. 27.

marta spriedumā Kevišu lietā ir atzinis, ka „Sodu lik. 316
1

. pantā

paredzētam naudas maksājumam ir nevis zaudējumu atlīdzības,

bet gan naudas soda raksturs, kurš vainīgam uzliekams bez
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minētā pantā noliktā cietuma soda". Taisni šo Senāta sprie-

dumu ari liek par pamatu tam uzskatam, ka Sodu lik. 3161

. p.

paredzētais naudas maksājums pie sodu apvienošanas dzēšams

ar citās lietās piespriestiem smagākiem sodiem. Pēc manām

domām, ar pieminēto Senāta spriedumu jautājumu nekādā ziņā

nevar uzskatīt par izšķirtu un tas ari pamudināja mani izteikties

par šo jautājumu.

Pēc Sodu lik. 316
1

. p. vainīgais obligatoriski sodāms ar di-

viem sodiem: ar cietuma sodu, kura vietā uz Sodu lik. 53. p. I. d.

3. pkta pamata, pie vainu mīkstinošiem apstākļiem, var ari pie-

spriest aresta sodu, un bez tam vainīgam uzliekams ari otrs

sods, kuram likumdevējs devis nosaukumu „naudas māksājums".

Šāda sodīšanas sistēma nav sveša 1903. g. Sodu likumiem, jo

Sodu likumos atrodam veselu virkni pantu, kur bez cietuma soda

obligatoriski uzliekami ari naudas sodi (piem. Sodu lik. 264. p.

2. d., 289. p. 2. d. 328. p., 330, p. 2. d., 349. p. 2. d. v. t. t.). Atse-

višķi no šīs sistēmas stāv Sodu lik. 608. pants. Šī panta I. daļā

ari paredzēts cietuma sods un bez tam naudas sods, bet pēdē-

jam jau ir fakultativs raksturs, jo viņa uzlikšana atstāta tiesas

ieskatam. („Bez tam tiesa var uzlikt vainīgam naudas

sodu ").

1903. g. Sodu likumu tulkojumā, kuru sagatavojusi Tieslietu

ministrijas sevišķa komisija, krievu tekstā sastopamie termini

„nenemi&fi netin" Un B3bicKame" viscaur tulkoti kā

„naudas sods". Ir jau pareizi, ka bij. Krievijas likumdošanā

jēdzieni „#eHejKHaH neHH" un ,„a;eHe?KHoe B3hicKanie" ir identiski,

jo Miertiesn. Sodu lik. (XV. sēj. Vc/raßt o HaKa3aHiHXi>, HaJia-

raeMbix'b mhpoblimh ceļamu) naudas sodu apzīmēšanai atro-

dams vienīgi termins „/ieHe?KHoe B3HCKanie" un tāpat tas

apzīmēts Akcizes likumos (V. sēj. yciaßr

b 00-l aKiiH3Hbix
r

b coo-

pax-L), turpretim Muitas likumos (VI. sēj. ycTaßr

L TaMOH?eHHbin)

atrodam kā terminu „/ieHeSKHaH neHH", tā ari ~/jeHejKHoe B3H-

CKEHie", tomēr 1903. g. Sodu likumos šie termini ir stingri no-

šķirti viens no otra, par ko ari pārliecinājāmies, ja piegrieža-

mies Sodu likumu krievu tekstam un Taganceva komentāriem

pie šī likuma.
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1903. g. Sodu likumi šķiro sodus pamatsodos, papildu so-

dos un atvietojošos sodos, pie kam Sodu lik. 2. pantā ir uzņemti

tikai pamatsodi, taī starpā ari naudas sods (8. pkts), kuram krie-

vu tekstā dots termins neHH" (sk. 1., 2., 3. un 5. tē-

zes pie Sodu lik. 2. panta Taganceva redakcijā). Sodu likumos

visos taīs gadījumos, kur iet runa par ,„a;eHeSKHaH neHH" ir jāsa-

prot tikai tāds sods, kurš uzliekams kā pamatsods, bet tie nau-

das sodi, kuriem ir papildu sodu nozīme, krievu tekstā nes no-

saukumu B3HCKaHie". pie tāda slēdziena jau ir jā-

nāk salīdzīnot Sodu lik. vispārējās daļas atsevišķos pantos uz-

ņemtos noteikumus. Sodu lik. 2. p. 8. pkta un 24. un 59. p. p,

runā par „/jeHe3KHaH neHH", turpretim Sodu lik. 33. p., kurš jau

satur noteikumus par papildu sodiem, runā par „Jienenmoe

B3HCKaHie". Bez tam ari jau pieminētos Taganceva komentā-

ros, 9. tezē pie Sodu lik. 24. p. ir noteikti norādīts, ka Sodu li-

kumos priekš naudas sodiem ar papildu sodu raksturu ir piepa-

turēts termins ~/feHejKHHH B3bicKamH" un 4. tezē pie 33. panta

atrodams norādījums, ko Sodu lik. 33. pants uzskaita papildu

sodus, kas norādīti likumu speciālā daļā. Ja tagad piegrieža-

mies Sodu lik. 264. p. 2. d., 289. p. 2. d. un 328. un 608, p. p. un

citiem augstāk pieminētiem pantiem, kur kā sankcija bez cie-

tuma soda paredzēts ari naudas sods, tad Sodu likumu krievu

tekstā ļmēs atrodam, ka šiem naudas sodiem ir dots apzīmējums

„AeHesKHoe B3bicKaHie", no kā jau noteikti jānāk pie slēdziena,

ka šaīs pantos naudas sodam ir tikai papildu soda raksturs.

Saskaņā ar Sodu lik. 60. p. 2. d. Sodu likumos norādītie pa-

pildu sodi, kas nav saistīti ar smagāko sodu, bet kurus tiesa

piespriedusi par citiem, pēc kopības iztiesājamiem noziedzīgiem

nodarījumiem, pievienojami smagākam sodam. Tā tad, piem.,

ja ir jāapvieno ieslodzījums cietumā uz 3 mēnešiem, kas pie-

spriests pēc Sodu lik. 581. p. I. d., un ieslodzījums cietumā uz

1 mēnesi un naudas sods Ls 50.— apmērā, kādi sodi piespriesti

pēc Sodu lik. 328. p., tad pie sodu apvienošanas uzliekamais

sods jau būs (ar noteikumu, ka pēc kopības piespriežamais

sods netiek paaugstināts) ieslodzījums cietumā uz 3 mēnešiem

un naudas sods Ls 50.— apmērā.
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Ja uz Sodu lik. 316
1

. p. paredzēto naudas maksājumu jā-

raugās kā uz sodu, tad, izšķirot jautājumu, vai šis sods pie sodu

apvienošanas ir dzēšams ar citās lietās uzliktiem smagākiem

sodiem, vispirms ir jāizšķiras par to, vai šis sods ir pamatsods,

vai ari papildu sods. Sodu lik. 316
1

. p. pēc savas uzbūves ne

ar ko neatšķiras no Sodu lik. 264. p. 2. d. 328. p. un citiem Sodu

likumu speciālā daļā uzņemtiem pantiem, pēc kuriem uzliekami

divi sodi, un viņš pilnīgi iederās Sodu likumu vispārējā sistēmā,

un ja jau pieminētos pantos paredzētie naudas sodi ir tikai pa-

pildu sodi, tad nav iemesla raudzīties citādi uz Sodu lik. 316
1

. p.

paredzēto naudas maksājumu. Izšķirot jautājumu šādā garā, ir

jānāk pie noteikta slēdziena, ka pie sodu apvienošanas pēc Sodu

lik. 316
1

. p. uzliktie naudas maksājumi nav dzēšami ar citās lie-

tās uzliktiem smagākiem sodiem, bet uz Sodu lik. 60. p. 2. d.

pamata viņi pievienojami smagākam sodam.

J. Konrads.

115



Tiesu prakse.

Senāta spriedumi agrāras reformas lieta.

1929. g. marta mēneša 15. dienā, Latvijas Senāts, Apvie-

notās Sapulces rīcības sēdē, caurlūkojis Jelgavas Apgabaltiesas

civ. proc. lik. 241. p. kārtībā, piekritības strīdus izšķiršanai

starp tiesu un Zemkopības ministriju iesniegto Ēvalda B re d a v

piasības lietu pret Zemkopības ministriju dēl īpašuma tiesībām

uz nekustamu mantu, atrod:

No lietas redzams, ka Jelgavas Apgabaltiesa pieņēmusi

caurskatīšanai Ēvalda Bredau 1925. g. 29. aprilī iesniegto pra-

sības sūdzību pret Zemkopības ministriju, kurā tas, apgalvo-

dams, ka ministrija ieskaitījusi ar agrārās reformas likuma 1. p.

nodibinātā valsts zemes fondā viņam, prasītājam, īpašumā pie-

derošās, no Talsu apriņķa Kalnamuižas atdalītas Kroke mājas,

zem zem. grām. reģ. Nr. 2111, un koroborējusi valstij īpašuma

tiesības uz tām, neraugoties uz to, ka šīs mājas, kā zemnieku

zeme, ar minēto likumu nav atsavinātas, ievērojot šī likuma

I. d. 2. p. 2. pkt. nosacījumus, — lūdz atzīt viņam īpašuma tie-

sības uz minētām mājām un, dzēst zemes grāmatās ierakstu par

viņu pāreju valsts īpašumā.

Pamatodamās uz civ. proc. lik. 240. p., Zemkopības mini-

strija ar 1925. g. 31. jūlija rakstu 'Nr. 867 paziņojusi Jelgavas

Apgabaltiesai caur šīs tiesas prokuroru, ka minēto lietu mini-

strija atzīst par piekrītošu viņas izspriešanai uz agr. ref. lik.

pamata, paskaidrojot pie tam, ka ministrijas rīkojums šai lietā

nav revidējams civiltiesā, bet gan pārsūdzams vienīgi Senāta

Administratīvam departamentam likumā par administratīvām

tiesām paredzētā kārtībā, ko prasītājs Ēvalds Bredaus savā lai-

kā jau darījis, bet Senāts viņa sūdzību atstājis bez ievērības,
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un ka rīkojumu par prasības objektiem ministrija ir devusi ne

kā fisks valsts privattiesiskā lietā, bet kā valsts varas (impe-

rium) nesēja, kādēļ šī lieta uz civ. proc. lik. L p. piezīmes pa-

mata nepiekrīt civiltiesas izspriešanai.

levērojot šo paziņojumu, Jelgavas Apgabaltiesa, saskaņā ar

civ. proc. lik. 241. p., lietas iztiesāšanu apturējusi un lietu iesnie-

gusi Senāta Apvienotai Sapulcei piekritības strīdus izšķiršanai.

Apsverot augšpievestos apstākļus sakarā ar pastāvošiem

likumiem, Senāts, izklausījis Virsprokurora atzinumu, at -

rada:

Agr. ref. lik. I. d. 2. p. 1. un 2. punktos ir uzskaitītas tās

nekustamu īpašumu kategorijas, no kurām sastādās ar šī liku-

ma 1. p. nodibinātais valsts zemes fonds. Saskaņā ar tā paša

likuma 2. p. 2. d. visi šie nekustamie īpašumi skaitās par atsa-

vinātiem un pārgājušiem valsts īpašumā ar šī likuma spēkā

nākšanas dienu. Atsavināto īpašumu ieskaitīšana un pārņem-

šana fondā ar minēto likumu uzdota Zemkopības ministrijai.

Izpildot šo uzdevumu, Zemkopības ministrija rīkojas kā valsts

varas izpildu orgāns un tādēļ viņas attiecīgie rīkojumi pieskai-

tāmi pie tādām bezstrīdus prasībām, kuras, nepielaižot ierunas

sacīkstes kārtībā, piekrīt administratīvām, bet ne tiesu iestā-

dēm, saskaņā ar civ. proc. lik. 1. p. piezīmi. Tomēr tas nebūt

nenozīmē, ka Zemkopības ministrija ar savu rīkojumu varētu

bezstrīdus kārtībā atņemt pilsoņiem ari tādu mantu, uz kuru

agrārās reformas likums nemaz neattiecas, vai kuru šis likums

tieši atzinis par neatsavināmu, jo, no vienas puses, ievērojot

augstāk sacīto, Zemkopības ministrijas rīkojumi par nekusta-

mu īpašumu ieskaitīšanu fondā ir tikai šo faktu konstatējoši

akti, bet ne juridiski akti, ar kuriem ministrija šo mantu bez-

strīdus kārtībā atsavina valsts īpašumā, un, no otras puses, lai

aizsargātu pilsoņu privāttiesības no valsts administrativo or-

gānu rīkojumiem, likums (civ. proc. lik. 4. (2.) p.) nosaka, ka

privātpersonas, kuru uz likumu pamatotās tiesības aizskar pār-

valdības iestāžu vai personu rīkojumi, var tiesā celt prasību,

lai aizskartās tiesības atjaunotu. Tā kā attiecībā uz Zemkopī-

bas ministrijas rīkojumiem par atsavinātās nekustamas mantas
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ieskaitīšanu valsts zemes fondā pastāvošos likumos nav pare-

dzēti nekādi izņēmumi no citētā civ. proc. lik. 4. (2.) p. nosa-

cijuma, jāatzīst, ka ari ar minētiem rīkojumiem aizskarto īpa-

šuma tiesību atjaunošana civilprasības ceļā nav izslēgta.

Tas apstāklis, ka prasītāja, likumā par administratīvām

tiesām (Lik. kr. 1921. g. ,Nr. 59) noteiktā kārtībā, administra-

tivai tiesai (Senāta administratīvam departamentam) iesnieg-

tai sūdzībai par Zemkopības ministrijas rīkojumu nav bijis pa-

nākuma, vai prasītājs tādu nav iesniedzis, tāpat neaizsprosto

viņam ceļu savu īpašuma tiesību aizsargāšanai civiltiesā, jo sa-

skaņā ar civ. proc. lik. 1. p., ikviens strīdus par civiltiesībām

piekrīt civiltiesu iestāžu izspriešanai, neatkarīgi no tā, ka pra-

sītāja sūdzība no kādas pārvaldības iestādes jeb personas, vai

no administrativas tiesas atstāta bez ievērības.

Šī atzinuma pareizību neapgāž likuma par nekustamu īpa-

šumu koroborēšanu sakarā ar agrārās reformas likumu (Lik.
kr. 1923. g. Nr. 41) nosacījumi, — ka Zemkopības ministrija sa-

stāda sarakstus par visiem uz agrārās reformas likuma pamata

valsts zemes fondā ieskaitītiem nekustamiem īpašumiem un šos

sarakstus izsludina „Valdības Vēstnesī" (1. p.); ka mēneša lai-

kā ieinteresētām personām ir tiesības iesniegt sūdzības par

nekustamu īpašumu pretlikumīgu ieskaitīšanu zemes fondā (2.

p.), un ka pēc sūdzību termiņa notecēšanas, vai, \ja sūdzības

iesniegtas, tad pēc to izšķiršanas, atsavinātie īpašumi uz Zem-

kopības ministrijas pieprasījumu ir pārvedami zemes grāmatās

uz valsts vārdu (3. p.), — jo šie nosacījumi nevis nodibina ko-

roborēšanai nepieciešamo materiālo pamatu — ar likumu no-

teikto atsavināšanu (civ. proc. lik. 868. p. 6. pkt.), — bet tikai

noteic koroborēšanas izdarīšanas kārtību, papildinot, saskaņā

ai civ. lik. 3002. p. piezīmi un 2995. p. piezīmi, notariāta noli-

kuma 340. p. lietvedības nosacījumus. Tādā kārtā minētais li-

kums ir tīri formālas, procesuālas, dabas likums, bet koroborē-

šanas materiāla pamata iekšēja trūkuma (civ. lik. 3016. p.) dēl

aizskarto privāttiesību atjaunošanas tām personām, pret ku-

rām koroboiējums vērsts, izdarāma vienīgi civ. proc. lik. 1. p.

noteiktā kārtībā. Kas attiecas uz Lik. par nek. īpaš. korob.
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2. p. nosacījumu, ka sūdzību iesniegšanai par nekustama īpa-

šuma ieskaitīšanu fondā noteiktais mēneša laiks skaitāms no

augšminētā saraksta izsludināšanas dienas „Valdības Vēstnesī",

ja ieinteresētām personām jau iepriekš nav ziņots par viņas

īpašuma ieskaitīšanu, kādā gadījumā pārsūdzības termiņš skai-

tāms no paziņošanas dienas, ievērojot 1922. g. 5. oktobra no-

teikumus par sūdzību iesniegšanas kārtību un laiku Senāta ad-

ministratīvam departamentam, tad šis nosacījums, — ietverot

sevī Likuma par administrativām tiesām (Lik. kr. 1921. g. Nr. 59)

3., 6. un 10. pantos izteikto un proti, ka sūdzības par Zemko-

pības ministrijas, kā centrālas iestādes lēmumiem, rīkojumiem

un rīcību iesniedzamas Senāta administrativām departamentam

mēneša laikā, — tikai papildina pēdējo 10. p. ar paskaidrojumu

par šī termiņa aprēķināšanas kārtību sakarā ar to, ka Zem-

kopības ministrijas lēmuma vai rīkojuma pasludināšana iein-

teresētai personai atvietota ar minētā likumā paredzēto neku-

stamo īpašumu izsludināšanu „Valdības Vēstnesī" un tādēļ kā

tīri techniskas dabas nosacījums, nekādā ziņā nevarēja grozīt

vai atcelt civ. proc. lik. 1. un 4. (2.) p. p. nodibinātos pamat-

noteikumus.

Sacīto pastiprina ari sekošais. Lik. par nek. īp. korob. 1. p.

nosaka, ka Zemkopības ministrijas izsludināmos zemes fondā

ieskaitīto nekustamu īpašumu sarakstos obligatoriski jāatzīmē,

ka atsavināto zemju bijušo īpašnieku tiesības uz neatsavinātām

dalām un rūpniecības iestādēm, kā ari jau iegūto, bet zemes

grāmatās vēl neierakstīto nekustamu īpašumu ieguvēju tiesības,

—•netiek aizskartas un tā paša likuma 3. p. — ka sarakstos uz-

skaitītie nekustamie īpašumi ir pārvedami uz valsts vārdu pilnā

sastāvā, pie kam neatsavinātās šo īpašumu daļas un rūpniecī-

bas iestādes, kā ari iegūtie, bet zemes grāmatās vēl

neierakstītie zemes gabali pēc tam atdalāmi zemes grā-

matās tā paša likuma noteiktā kārtībā. Ari te ir runa

tikai par koroboracijas izvešanas formālo kārtību un nav mi-

nēts par kādu sevišķu neatsavināto tiesību aizsargāšanas kār-

tību tajos gadījumos, ja piem. pēc noteiktā kārtībā izdarītās

izsludināšanas, pati Zemkopības ministrija, kurai uzdots koro-
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boraciju izvest neaizskarot neatsavinātās tiesības, šīs tiesības

tomēr neatzīst resp. aizskar. Tā kā minētās tiesības agrārās

reformas likums nevis nodibina, bet deklarē par neatsavinā-

tām, tad tās, protams, nevar uzskatīt par izrietošām no šī li-

kuma, publiska rakstura tiesībām, kuru atjaunošana aizskāruma

gadījumā piekristu administrativām tiesām, bet viņas kvalifi-

cējamas kā tādas, kuras agrārās reformas likums nav pār-

traucis un kuras ari pēc šī likuma izdošanas turpina savu agrā-

ko pastāvēšanu kā uz civillikumiem pamatotas, un tādēļ civ.

proc. lik. 1. un 4. (2.) p. p. kārtībā aizsargājamas tiesības. Tādā

kārtā pretējs 'Zemkopības ministrijas ieskats neatrod ne ma-

zākā attaisnojuma pastāvošos likumos.

Lietas piekritība civiltiesai noteicama vienīgi pēc to at-

tiecību juridiska rakstura, kuras prasītājs apgalvo par aizskar-

tām ar Zemkopības ministrijas rīkojumu, un viņa lūgumu, neat-

karīgi no prasītāja apgalvojuma pamatotības, bet ministrijas

iebildums, ka nekustams īpašums atsavināts ar agrārās refor-

mas likumu, atzīstams par attiecošos uz lietas būtību. Tādēļ,

ja pēc lietas apstākļu apsvēruma, sakarā ar ministrijas iebildu-

miem, izrādītos, ka īpašuma tiesības uz nekustamu mantu, ku-

ras par aizskartām skaita prasītājs, ir atceltas atsavināšanas

ceļā ar agrārās reformas likumu, tiesa gan var prasīt pēc bū-

tības atraidīt, bet nevis atzīt lietu par nepiekrītošu civiltiesai.

Griežoties no šiem apsvērumiem pie aprādītās Ēvalda

Bredau prasības lietas caurskatīšanas pēc būtības un ņemot

vērā, ka Zemkopības ministrijai, saskaņā ar augšsacīto, vispār

nav piešķirta tiesība atsavināt nekustamu mantu tās ieskaitīša-

nai valsts zemes fondā, bet — tikai pārņemt atsavināto, un tā-

dēļ prasības sūdzībā minētā nekustamā manta nav skaitāma

par bezstrīdus kārtībā atsavinātu ar ministrijas rīkojumu; ka

piasītājs Ēvalds Bredaus, lūdzot atzīt (atjaunot) viņam īpašuma

tiesības uz šo mantu, apgalvo, ka Zemkopības ministrija šīs,

viņam piederošās tiesības aizskārusi, ieskaitot to valsts zemes

fondā; ka īpašuma tiesības uz mantu aizsargā civillikums; ka

tādēļ Bredau strīdum ar Zemkopības ministriju ir civiltiesiska
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strīda raksturs un tas, saskaņā ar civ. proc. lik. 1. p., izsprie-

žams no civiltiesas, — Senāts, pamatojoties uz to pašu likumu

241. p., — nolemj : atzīt, ka lieta piekrīt civiltiesas izsprie-

šanai.

11.

1929. g. marta mēneša 15. dienā, Latvijas Senāts, Apvie-

notās Sapulces rīcības sēdē, caurlūkojis:

Tiesu Palātas civ. proc. lik. 241. p. kārtībā, piekritības strī-

dus izšķiršanai starp tiesu un Zemkopības ministriju, iesniegto

Ernestines No r d prasības lietu pret Zemkopības ministriju dēļ

īpašuma tiesībām uz nekustamu mantu, atrod:

No lietas redzams, ka Ernestine Nord 1923. g. 8. decembrī

caur savu pilnvarnieku iesniegusi Rīgas Apgabaltiesā prasību,

kurā, —• apgalvodama, ka ministrija ieskaitījusi ar agrārās re-

formas likuma I. d. 1. p. nodibinātā valsts zemes fondā viņai,

prasītājai, uz īpašuma tiesībām piederošu nekustamu īpašumu

Rīgā, IV. hip. iec. zem zem. grām. reģ. Nr. 2082, neraugoties

uz to, ka tas, kā nepiederošs pie minētā likuma I. d. 2. p. 2. pktā

aprādītām nekustamu īpašumu kategorijām, ar minēto likumu

nav atsavināts, — lūdz atzīt minēto mantu par piederošu viņai

uz īpašuma tiesībām un neietilpstošu valsts zemes fondā.

Šo prasību Apgabaltiesa apmierinājusi.

Lietai nonākot Tiesu Palātā uz atbildētājas pilnvarnieka

kasācijas sūdzības pamata, Zemkopības ministrija, pamatoda-

mās uz civ. proc. lik. 240. p., ar 1925. g. 19. jūnija rakstu Nr. 676

paziņojusi Tiesu Palātai caur šīs tiesas prokuroru, ka augš-

minēto lietu Zemkopības ministrija atzīst par piekrītošu viņas

izšķiršanai uz agrārās reformas likuma pamata, paskaidrojot

pie tam, ka ministrijas rīkojums šai lietā nav revidējams civil-

tiesā, bet gan pārsūdzams vienīgi Senāta Administrativām de-

partamentam likumā par administrativām tiesām paredzētā kār-

tībā, un ka rīkojumu par prasības objektu ministrija ir devusi

ne kā fisks valsts privattiesiskā lietā, bet kā valsts varas (im-

perium) nesēja, kādēļ šī lieta, uz civ. proc. lik. 1. p. piezīmes

pamata, nepiekrīt civiltiesas izspriešanai.
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levērojot šo paziņojumu, Tiesu Palāta, saskaņā ar civ. proc.

lik. 241. p., lietas iztiesāšanu apturējusi un lietu iesniegusi Se-

nāta Apvienotai Sapulcei piekritības strīdus izšķiršanai.

Apsverot augšpievestos apstākļus sakarā ar pastāvošiem

likumiem, Senāts, izklausījis Virsprokurora atzinumu, atrada :

(Motivi tie paši, kas Ēvalda Bredau lietā līdz
... „par nepie-

krītošu civiltiesai").

Griežoties no šiem apsvērumiem pie aprādītās Ernestines

Nord prasības lietas caurskatīšanas pēc būtības un ņemot vērā,

ka Zemkopības ministrijai, saskaņā ar augšsacīto, vispār nav

piešķirta tiesība atsavināt nekustamu mantu tās ieskaitīšanai

valsts zemes fondā, bet — tikai tiesība pārņemt atsavināto, un

tādēļ prasības sūdzībā minētā nekustamā manta nav skaitāma

par bezstrīdus kārtībā atsavinātu ar ministrijas rīkojumu; ka

piasītāja Nord, lūdzot atzīt (atjaunot) viņai īpašuma tiesības

uz šo mantu, apgalvo, ka Zemkopības ministrija šīs, viņai pie-

derošās tiesības aizskārusi, ieskaitot to valsts fondā; ka īpa-

šuma tiesības uz mantu aizsargā civillikumi; ka tādēļ Nord

strīdum ar Zemkopības ministriju ir civiltiesiska strīda rak-

sturs un tas, saskaņā ar civ. proc. lik. 1. p., izspriežams no civil-

tiesas, — Senāts, pamatojoties uz to pašu likumu 241. p., no-

lemj : atzīt, ka lieta piekrīt civiltiesas izspriešanai.
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Bibliografija.

Pilsētu pašvaldības darbinieku rokas grāmata. Docenta

K. D i š 1 c r a un priv. doc. P. Mucenieka redakcijā. —

Rīgā, 1929. g. Latvijas pilsētu savienības izdevums.

Ar šo grāmatu redakcija gribējusi atvieglināt pilsētu paš-

valdības darbiniekiem vajadzīgo likumu sameklēšanu un pie-

lietošanu, sakopojot un sistematizējot visus uz pilsētu pašval-

dības darbību attiecošos svarīgākos likumus un instrukcijas.

Un jāsaka, ka redakcija savu uzdevumu visumā ir sekmīgi vei-

kusi. — Šī grāmata, kurā atrodams gandrīz viss, kam kāds sa-

kars ar pilsētu pašvaldības iekārtu vai funkcijām, būs liels at-

balsts pilsētas darbiniekiem, jo tiem nebūs veltīgi jāzaudē

laiks, meklējot attiecīgus likumus pa dažādiem Likumu un Mi-

nistru kabineta noteikumu krājumiem un „Valdības Vēstneša' 4

gada gājumiem. Bez tam, sastapt no Latvijas tapšanas laika

izdotu likumu pilnīgi negrozītā un nepapildinātā veidā ir diez-

gan liels retums. Gandrīz katrs vecāks likums lielākā vai ma-

zākā mērā ir ticis grozīts un papildināts. Šāda likuma sameklē-

šana ar visiem to grozījumiem, papildinājumiem un atcēlumiem

prasa daudz laika, jo nereti viens likums ir ticis 4—5 reizes

grozīts un papildināts. Izstaigāt līdzi šiem pārgrozījumiem

pilsētas darbiniekiem ir diezgan pagrūti un vienā otrā gadījumā

pie dažu jautājumu izšķiršanas tas var nokļūt uz maldu ceļiem.

Lai to novērstu un atvieglinātu likumu pārskatāmību, redakcija

saskaņojusi agrāk izdoto tekstu ar visiem to pārgrozījumiem,

papildinājumiem un atcēlumiem, ievietodama likumu tādu,

kāds tas patlaban ir spēkā. — Cik grūti visiem šiem likumu

grozījumiem izsekot, redzams no tam, ka ari redakcija ir at-

stājusi dažu sīkāku papildinājumu neievērotu, piem. likumā par

zemes ceļiem (lp. 309.) nav ņemts vērā, ka likums papildināts

ar otro piezīmi pie 3. panta, kura publicēta Lkr. 1928. g. Nr. 96.;

bet šādu kļūdu krājumā ir maz.
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Kā trūkumu varētu uzskatīt to, ka redakcija nav norādījusi,

kad attiecīga likuma papildinājumi un pārgrozījumi stājas spē-

kā, jo ne ik reizes likums stājas spēkā i4dienu laikā pēc tā

izsludināšanas, bet dažreiz pašā likumā ir noteikts cits spēkā

stāšanās laiks. Tā, piem., redakcija nav aizrādījusi, ka likuma

par zemes ceļiem pārgrozījumi un papildinājumi stājas spēkā

tikai no š. g. t. apriļa (lp. 310.). Pie papildinātiem un pārgro-

zītiem pantiem viscaur nav ieturēta vienāda konsekvence, jo

uz dažiem pantiem norādīts Lkr. gads un skaitlis, turpreti uz

citiem tikai Lkr. gads. Tāpat redakcija, ievietojot dažas in-

strukcijas, nav norādījusi, kur viņas izsludinātas un kad tās

Stājas spēkā; piem., instrukcija par satiksmes kārtību (lp. 311.),

kura publicēta „Vald. Vēstn." 1928. g. Nr. 114.

Lai pārāk nepaplašinātu grāmatas apmērus, redakcija da-

žus likumus ievietojusi stipri saīsinātā veidā, iespiežot tikai tos

pantus, kuri tieši skar pašvaldības intereses, atrod pielietošanu

pašvaldības darbībā un kuri tamdēļ būtu jāzin pašvaldības

darbiniekiem. Varbūt dažos gadījumos būtu bijis vēlamāk

likumus ievietot nesaīsinātā veidā, jo bieži vien likuma pan-

tiem ir ciešs savstarpējs sakars un pie pareizas likuma piemē-

rošanas ir no liela svara likumu izlasīt visumā. Varbūt būtu

bijis vēlams ari ievietot dažu likumu, kurš krājumā nemaz nav

uzņemts, piem., „Likums par algotu darbinieku apdrošināšanu

nelaimes un arodu slimību gadījumos". Bet, redzams, te zi-

nāmas robežas ir novilcis grāmatas apmērs.

Cik plašs ir pilsētu pašvaldības darbības lauks, tikpat

plašs ir ari to likumu, noteikumu, instrukciju un dažādu apkārt-

rakstu tīkls, kas viņu apņem. Pārskatāmības dēļ redakcija vi-

sus šos likumus un instrukcijas sadalījusi pēc atsevišķām dar-

bības nozarēm, pavisam 9 nodaļās. Lai gan šo sadalījumu ne-

var uzskatīt par izsmeļošu, jo, runājot ar vienu no šīs grāma-

tas autora vārdiem: „nekāds pašvaldības kompetencē ietilpsto-

šo uzdevumu un lietu uzskatījums nevar tikt uzskatīts par iz-

smeļošu", tad tomēr ar šo sadalījumu redakcija ir ievērojamā

mērā sekmējusi likumu, instrukciju un dažādu apkārtrakstu

ātru un drīzu sameklēšanu.
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Grāmatas X. un beidzamā nodaļā ievietoti Senāta admini-

stratīvā departamenta 51 principiāls spriedums pilsētu pašval-

dības lietās, kuriem visiem ir liela nozīme pie dažādu kompli-

cētu jautājumu iztirzāšanas. Še jāpiezīmē, ka būtu bijis visai

vēlams, ja ari jaunākā laika Senāta principiālie spriedumi līdz

š. g. 15. februārim būtu ievietoti, it īpaši vēl divi: Senāta sprie-

dums Bauskas pilsētas pašvaldības vēlēšanu lietā un Senāta

1929. g. 21. janvāra spriedums Jēkaba Kaplana lietā attie-

cībā uz dzīvokļa nodokļa aprēķināšanu, kāds jautājums pēdējā

laikā pilsētas domē izsaucis dzīvas pārrunas.

Visumā minētā rokas grāmata ļoti apsveicama, jo tā stiprā

mērā atvieglos pilsētu pašvaldības darbiniekiem pūles dažādo

likumu un instrukciju uzmeklēšanā un ari noderēs par atbalstu

katram juristam, kam nāksies sastapties ar pilsētu pašvaldību

lietām. — Jāpiezīmē vēl, ka grāmatas lietošanu atvieglina labi

sastādīts alfabētisks satura rādītājs. Ārzemju

izdevumos tādi rādītāji ir ļoti parasti, bet pie mums viņi līdz

šim vēl maz pazīstami.

A. Strautmanis.

Redakcijai piesūtītas:

P. Sorokins, Minnesotas universitātes socioloģijas profe-

sors. Revolūcijas psichologija, 111., IV. un V. Tulkojis A. Kr o -

der s. „Varavīksnas" apgādībā, 1929.

Gustavs le Bons. „Pūļa psicholoģij a". Tulkojis
Arturs Kroders. „Varavīksnas" apgādībā, 1929.
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Kronika.

Likumisko mantošanas tiesību ierobežošana

Zviedrijā.

Zviedrija sākusi pārgrozīt savas likumiskās mantošanas

tiesības. Vecākajās un ari dažās jaunajās likumdošanās, kā zi-

nāms, mantinieki pēc likuma tiek aicināti pie mantojuma bez

jebkāda īadniecības pakāpju ierobežojuma, līdz bezgalībai, ad

infinitum, kamēr vien aicināmā persona spēj pierādīt savu rad-

niecību ar mantojuma atstājēju, kaut ari tā būtu 10. vai 12.

pakāpē (kamēr ir „radu smaka"); starp citu, tā tas ir ari pēc

spēkā esošiem Latvijas civillikumiem. Turpreti pēdējā iaikā

izvirzās uzskats, ka šīs tiesības būtu aprobežojamas ar zinā-

mu pakāpi, lai mantojumu bez jebkāda attaisnojama pamata
nesaņemtu tādi attāli mantinieki, kas mantojuma atstājēju tā

dzīves laikā nav ne redzējuši, ne pazinuši („lachende Erben").
Līdz šim likumiskās mantošanas tiesības ierobežoja: Fran-

cijas Code civil (ar 12 pakāpēm), Itālijas civ. lik. (ar
10), Šveices ZGB (aicina 2 parentelas pilnīgi, trešo pa

dafai) ai. c. Tagad šo ceļu sākusi iet ari Zviedrija, noteicot,
ka mant. tiesības izbeidzas ar brāļiem un

māsām, tā ka brāļu un māsu bērni vairs nemanto. Sociāl-

demokrāti lika priekšā strīpot ari brāļus un māsas, atstājot

mantošanas tiesības tikai bērniem un vecākiem. Ari konser-

vativajiem nebij principiālu iebildumu pret likumisko manto-

šanas tiesību ierobežošanu; viņi tikai gribēja aicināmo manti-

nieku kontingentu paplašināt, ieskaitot tanī vēl ari brāļu un

māsu bērnus (t. i. asinsradniekus līdz 4. pakāpei); vairums, kā

redzams, ir izvēlējies vidus ceļu. Mantojumi, kas tādā kārtā

kļūs brīvi, Zviedrijā piekritīs zināmam fondam; šis fonds no-

lemts audzināšanas nolūkiem.

Par šī grozījuma lietderību nevar būt šaubu. Ja mantoju-
ma atstājējam nav tuvinieku, tad tālajiem radiniekiem pēc lie-

tas būtības nav vairāk tiesību uz mantojumu, kā visai pārē-

jai 'sabiedrībai, valstij. Un ja kādam mant. atstājējam ari kāds

attālāks radinieks būtu kļuvis tuvs, tad viņš tā kā tā var pie-

šķirt tam savu mantojumu ar testamentu vai mantojuma līgumu.

A. B.
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Pārmaiņas tiesu resora sastāvā.

lecelti:

1) Papildu miertiesnesis pie Liepājas apgabaltiesas Bruno

M c i s c 1 s par Liepājas apgabaltiesas locekli, ar ministru ka-

bineta 1928. g. 6. novembra lēmumu; 2) Liepājas apgabaltiesas

loceklis Alfrēds Kiršf c 1 d s par tās pašas apgabaltiesas

priekšsēdētāja biedri, ar ministra kabineta 1928. g. 22. novem-

bra lēmumu; 3) vecākais tiesu amatu kandidāts pie Rīgas ap-

gabaltiesas Konstantins Ozoliņš par papildu miertiesnesi pie

Latgales apgabaltiesas, ar ministru kabineta 1928. g. 27. novem-

bra lēmumu; 4) svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis pie Latga-

les apgabaltiesas Jāzeps-Persijs Saukums par svarīgu lietu

izmeklēšanas tiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas, ar ministru ka-

bineta 1928. 28. decembra lēmumu; 5) Ventspils apr. 1. iec.

miertiesnesis Jēkabs Mundeciems par Ventspils zemes

grāmatu nodaļas priekšnieku, ar ministru kabineta 1929. g. 22.

janvāra lēmumu; 6) vecākais tiesu amatukandidāts pie Rīgas

apgabaltiesas Teodors Š īr o n s par izmeklēšanas tiesnesi pie

tās pašas apgabaltiesas, ar ministru kabineta 1929.g. 12. februāra

lēmumu; 7) vecākais tiesu amatu kandidāts pie Rīgas apgabal-

tiesas Kārlis Ziemelis par izmeklēšanas tiesnesi pie tās pa-

šas apgabaltiesas, ar ministru kabineta 1929. g. 12. februāra

lēmumu; 8) Talsu apriņķa izmeklēšanas tiesneša vietas izpildī-

tājs Arturs H c i k i n g s par Talsu apr. izmeklēšanas tiesnesi,

ar ministru kabineta 1929. g. 12. februāra lēmumu; 9) Jelgavas

apgabaltiesas loceklis Ēriks F c 1 d m a n i s par tās pašas ap-

gabaltiesas priekšsēdētāja biedri, ar ministru kabineta 1929. g.

12. februāra lēmumu; 10) Grīvas iecirkņa miertiesnesis Jānis

Krūmiņš par Latgales apgabaltiesas locekli, ar ministru ka-

bineta 1929. g. 12. februāra lēmumu; 11) vecākais tiesu amatu

kandidāts pie Latgales apgabaltiesas Nikolajs X o r i t c s par
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papildu miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas, ar ministru

kabineta 1929. g. 12. februāra lēmumu; 12) Ventspils apr. 11. iec.

miertiesnesis Roberts Z c m o 1 s par Ventspils apr. I. iec. mier-

tiesnesi, ar ministru kabineta 1929. g. 28. februāra lēmumu;

13) Jaunjelgavas iec. miertiesnesis Aleksandrs Cīrulis par

Ventspils apr. 11. iec. miertiesnesi, ar ministru kabineta 1929. g.

28. februāra lēmumu; 14) papildu miertiesnesis pie Latgales ap-

gabaltiesas Konstantins Ozoliņš par Grīvas iec. miertiesnesi,

ar ministru kabineta 1929. g. 5. marta lēmumu.

Atsvabināti no amata:

1) Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētāja biedrs Jānis

S to k c t s, uz paša lūgumu, ar ministru kabineta 1928. g. 28.

decembra lēmumu, skaitot no 1929. g. 1. janvāra; 2) papildu

miertiesnesis pie Liepājas apgabaltiesas Jānis Tre i 1T bs, uz

paša lūgumu, ar ministru kabineta 1929. g. 2. janvāra lēmumu.

Redaktors: Docents K. Dišlers.

A. Gulbja grāmatu spiestuve, Rīga, Ausekļa iela 9.
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