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Kristapa Morberga lieta viņas vēsturiska un

juridiskā apgaismojumā.

Ar savu 7. martā 1925. g. notariālā kārtībā sastādīto testa-

mentu Kristaps Morbergs nozīmējis par savu universalmanti-

nieci Latvijas Universitāti.

Pret šo testamentu Rīgas Apgabaltiesā pieteikti 2 strīdi:

no vienas puses, Kristapa Morberga garā slimās pirmās sievas

aizgādņa zv. adv. Volframa, kurš, rēķinoties ar to, ka laulātie

dzīvojuši mantas kopībā, apgalvoja, ka V2kopējās mantas pie-

der vājprātīgai Jūlijai Morberg, kurai tiesība prasīt izdalīt vi-

ņai pienākošos pusi no kopējās mantas; no otras puses strīdu

pret Kīistapa Morberga testamenta spēku pieteica viņa radi-

nieks Kristaps Veinbergs, pamatodamies uz to, ka testators

jau no 1922. gada nav atradies pie pilna prāta un labas atmi-

ņas un tāpēc ari viņa testamentu nevar atzīt par viņa apzinīgās

pēdējās gribas izteiksmi.

Lai noskaidrotu un pareizi izprastu pirmo Kristapa Mor-

berga lietu — iepriekš jāiepazīstas ar faktiskiem šīs lietas ap-

stākļiem.

1881. gadā Kristaps Morbergs iesniedzis Rīgas luteriskās

baznīcas konsistorijai lūgumu par viņa laulības šķiršanu ar

Annu Adelheidi Jūliju Morberg, dzim. Hugenbcrger. Minētā

laulība noslēgta 8. decembrī 1874. gadā un ilgusi 6 gadus. Šās

laulības šķiršanas iemesls bija sievas nedziedināma gara sli-

mība, ar kuru viņa, pēc Morberga ziņojuma, sirgusi jau dažus

gadus. Šī lūguma iesniegšanas laikā slimā Jūlija Morberg at-

radusies vājprātīgo slimnīcā Pēterburgas tuvumā un pēc ārsta
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apliecinājuma slimojusi ar atkārtotu plānprātību, „amentia" ar

periodiski notiekošām nemiera lēkmēm un nekādu cerību uz

iespējamo izveseļošanos jau tad vairs nav bijis.

Uz šī pamata laulība šķirta 21. aprilī 1881. gadā, pie kam

Kristaps Morbergs uzņēmies saistību dot sievai uzturu līdz vi-

ņas nāvei.

1881. gadā 5. decembrī priekšreformas Fochtu tiesa atzi-

nusi šķirto Jūliju Morberg par garā slimu un Bāriņu tiesa iecē-

lusi par viņas aizgādni viņas tēvu, mācītāju Emili Hugenber-

geru, kurš 1882. gadā cēlis Rīgas Fochtu tiesā prasību, lai Kr.

Morbergam uzliktu par pienākumu maksāt šķirtai sievai līdz

viņas nāves dienai gadskārtēju renti 1500 rubļus gadā. Prasī-

bas apmēru E. Hugenbergers pamatoja uz to: 1) ka starp šķir-

tiem laulātiem pastāvējusi mantas kopība; 2) ka laulības laikā

Kr. Morbergs paspējis uzbūvēt 4 mūra namus, kuru tīro vēr-

tību, atskaitot hipotēkas parādus, viņš aprēķināja uz 60.000 zel-

ta rubļiem; 3) ka puse šīs vērtības iztaisa 30.000 rubļus, bet

5% no šīs sumas sastāda viņa prasīto mūža renti — 1500 rubļu

gadā, kāda suma, pēc tēva - aizgādņa domām, pilnīgi nodro-

šinātu viņa garā slimo meitu. Tālākā procesa gaitā abas puses

izlīga. Pie izlīguma Kristaps Morbergs izteica piekrišanu iz-

maksāt garā slimās Jūlijas Morberg uzturēšanai ikgadus 1200

rubļus līdz miršanas dienai un šīs mūža rentes nodrošināšanai

izdot obligāciju par 24.000 rubļiem; par to garā vājās aizgādnis

no savas puses atteicās no katra cita prasījuma un atsevišķi no

jebkāda prasījuma par laulāto kopējās mantas dalīšanu.

Šo izlīgumu stādīja priekšā Rīgas Fogtu tiesai, kura, caur-

skatījusi izlīgumu 1882. g. 25. septembrī, to ierakstīja un, at-

rodot, ka tas nesatur nekā pretlikumīga, to apstiprināja, reizē

ar šo pārtraucot tanī pašā tiesā Emila Hugenbergera ierosi-

nāto prasības sūdzību pret Kristapu Morbergu.

Kristapa Morberga izdotā obligācija 24.000 rubl. apmērā,

mūža rentes nodrošināšanai, tika izsniegta Rīgas Maģistrātam,

kurš par to izdarīja attiecīgu ierakstu 1882. g. 8. oktobrī.

No tā laika Kr. Morbergs izmaksāja ikgadēju renti aiz-

gādnim Emilim Hugenbergeram, kurš pārveda garā slimo
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meitu Jūliju Morberg no Pēterburgas uz Rīgu un no sākuma

turēja vinu pie sevis mājā, bet pēc tam 1885. gadā 27. janvārī

tiovietoja Rotenburgas (Sarkankalna) slimnīcā, 111. klasē.

1891. gada 19. aprilī Emils Hugenbergers nomira, atstā-

dams pēc testamenta visu savu mantu savam dēlam Nikola-

jam Hugenbergeram. Pēdējais nekavējoši iesniedza Rīgas

Bāriņu tiesai lūgumu, lai viņu apstiprina par slimās māsas

Jūlijas Morberg aizgādni.

Tomēr Bāriņu tiesa, pārliecinājusies, ka mirušais aiz-

gādnis E. Hugenbergers bija pratis ietaupīt no Kr. Morberga

maksājamās mūža rentes ievērojamu sumu, proti 3,965 zelta

rubļus — pieprasīja šo sumu, bet tā kā Nikolajs Hugenbergers

no tam izvairījās, tad Bāriņu tiesa par garā vājās Jūlijas Mor-

berg aizgādni iecēla zvēr. adv. Vitramu, kurš vispirms pār-

vietoja slimo Rotenburgas slimnīcā no trešās uz labāk nostā-

dīto otro klasi un pēc tam ar Bāriņu tiesas atļauju, cēla prasī-

bas sūdzību pret Nikolaju Hugenbergeru par 3,965 rubļu pie-

dzīšanu garā slimai Jūlijai Morberg par labu.

Tikai šis aizgādnis spēra soļus, lai uzlabotu garā slimās

materiālo stāvokli un šai ziņā Kristapa Morberga izsniedzamie

līdzekļi deva plašu iespējamību.

Pa to laiku Nikolajs Hugenbergers pārsūdzēja Bāriņu tie-

sas lēmumu attiecībā uz viņa neiecelšanu par slimās māsas

aizgādni.

Apgabaltiesa, rēķinoties ar tuvo radniecību starp Nikolaju

Hugenbergeru un viņa garā slimo māsu Jūliju Morberg, at-

cēla Bāriņu tiesas lēmumu par zvēr. adv. Vitrama iecelšanu,

likdama priekšā tiesai, ja pašu Nik. Hugenbergeru nevarētu

iecelt par aizgādni, iecelt to pēc N. Hugenbergera norādījuma.

levērojot to, Bāriņu tiesa iecēla par garā slimās Jūlijas Mor-

berg aizgādni Nik. Hugenbergera norādīto zvēr. adv. Belgardu.

Belgards pirmā kārtā izbeidza zvēr. adv. Vitrama celto prasī-

bas sūdzību pret Nik. Hugenbergeru par 3,965 rubļiem.

Lai gan zvēr. adv. Belgards apņēmās spert solus, lai Nik.

Hugenbergers šo sumu labprātīgi atdotu, tomēr pēdējais šo

sumu neatdeva un garā slimā to zaudēja uz visiem laikiem.
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Turpretim zvēr. adv. Belgards zem Nik. Hugenbergera

iespaida 1892. g. 25. septembrī cēla prasību pret Kristapu Mor-

bergu par augšminētā, starp Kristapu Morbergu un Emili Hu-

genbergeru noslēgtā izlīguma atzīšanu par spēkā neesošu, jo

izlīgums itkā esot neizdevīgs priekš garā vājās Jūlijas Morberg

un noslēgts 1882. gadā bez Bāriņu tiesas atļaujas. Šīs prasī-

bas celšanai zv. adv. Belgards Bāriņu tiesas atļauju neizprasīja.

Jau pēc minētās prasības celšanas pats Nikolajs Hugen-

bergers 1893. gada 13. jūnijā griezās pie Bāriņu tiesas ar lū-

gumu, atļaut viņam noslēgt ar divām uzticamām personām

darījumu, uz kura pamata šīs personas celtu pret Kristapu

Morbergu prasību atzīt garā slimās Jūlijas Morberg īpašuma

tiesības uz Vi no mantas, kuru abi laulātie ieguvuši kopdzīvē.

Domātās prasības vērtību paredzēja uz 40.000 rubļiem, pie kam

minētām divām uzticamām personām vajadzētu saņemt 20%

no Jūlijai Morberg piespriestās sumas, kā ari tiesas un lietas

vešanas izdevumus.

Bāriņu tiesa atzina, ka, Nik. Hugenbergers nav aicināts

aizstāvēt garā slimās Jūlijas Morberg intereses un atstāja šo

lūgumu bez caurskatīšanas.

Drīzi pēc tam zvēr. adv. Belgards, nenodevis Bāriņu tie-

sai norēķinu par viņa aizgādnībā esošās mantas pārvaldīšanu,

aizbrauca no Rīgas un 1894. gada 8. janvārī viņa vietā, pēc tā

paša Nik. Hugenbergera norādījuma par aizgādni iecēla koleģ.

pad. Porešu, kurš ari Hugenbergera iespaidots, iesniedza jaunu

lūgumu — atzīt Kristapa Morberga pirmo laulību par nepa-

reizi šķirtu, jo garā slimai sievai pie šīs laulības šķiršanas

neesot bijis pareizas pārstāvības.

Šis aizgādņa Poreša lūgums visās instancēs atzīts par ie-

vērību nepelnošu un atstāts bez sekām.

Pa to laiku zvēr. adv. Belgarda ierosinātā lieta pret Kri-

stapu Morbergu palika bez kustības un, tā kā puses nerūpējās

par lietas tālāku virzīšanu, to nodeva Apgabaltiesas archivā.

1898. g. 19. novembrī Bāriņu tiesa, pēc tā paša Nikolaja

Hugenbergera norādījuma, par garā slimās Jūlijas Morberg

aizgādni, mirušā Poreša vietā, iecēla zvēr. adv. Firku, kurš
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uz Nik. Hugenbergera pieprasījumu, izprasīja lietu no Rīgas

Apgabaltiesas archiva, un, pārliecinājies, ka par sūdzības iero-

sinājumu Bāriņu tiesai savā laikā nav ziņots un tiesa, pretēji

vietējo civillik. 111. d. 360. p., savu piekrišanu ari nav devusi,

1899. g. 20. jūlijā griezās ar lūgumu i— atļaut viņam turpināt un

nobeigt zvēr. adv. Belgarda iesākto lietu.

1899. gada 24. augustā Bāriņu tiesa sīki motivētā lēmumā

šo lūgumu noraidīja, pie kam tad pat atzīmēja: 1) ka izlīgumu

noslēdzis garā slimās tēvs un aizgādnis; 2) ka par izlīguma

panākšanu paziņots bij. Rīgas pils. Bāriņu tiesai, kura nav

atradusi pamata izteikties pret darījumu, bet klusuciešot iztei-

kusi tam savu piekrišanu; 3) ka šis darījums, kurš pilnīgi no-

drošina Jūlijas Morbergs uzturēšanu, jāatzīst par ļoti izdevīgu

priekš slimās un ka šī izlīguma apstrīdējums nav aizgādnībā

esošās interesēs, bet varbūt viņai pat bīstams.

Šis Bāriņu tiesas lēmums netika pārsūdzēts un stājās li-

kumīgā spēkā.

Neskatoties uz šo Bāriņu tiesas kategorisko lēmumu, aiz-

gādnis Firks 1899. g. 21. septembrī par jaunu atkārtoja savu

agrāko lūgumu. Tomēr Bāriņu tiesa, atzīdama jautājumu par

izšķirtu, — atstāja šo jauno lūgumu bez caurskatīšanas.

Pēc tam, tas pats garā slimās aizgādnis Firks pārlieci-

nājies, ka aizgādnība viņam nekādus labumus turpmāk nenesīs,

lūdza Bāriņu tiesu pagaidām atbrīvot viņu no aizgādņa pie-

nākumiem un pēc tam griezās pie miertiesneša ar prasības sū-

dzību pret savu bijušo aizbilstamo Jūliju Morberg, lūdzot pie-

spriest viņam 480 zelta rubļus par tās pašas lietas vešanu, ku-

ras turpināšanai pret Kristapu Morbergu viņš nevarēja dabūt

Bāriņu tiesas atjauju. Priekš zvēr. adv. Firka šī prasība pret

bijušo aizbilstamo beidzās sekmīgāk, jo miertiesnesis šo Firka

prasību pilnīgi apmierināja, kas acīmredzot izskaidrojams ar

to, ka garā slimās Jūlijas Morberg intereses vāji aizstāvētas.

Firka vietā par Jūlijas Morberg aizgādni iecelts zvēr. adv.

pal. Pogrebnojs, kurš sabijis par aizgādni līdz 1909. g. Šī aiz-

gādņa naudas lietas, acīmredzot, bijušas sliktā stāvoklī, jo Bā-

riņu tiesā ienākušas daudzas Rotenburgas slimnīcas ādmini-
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stracijas sūdzības par to, ka aizgādnis savlaicīgi neiemaksā

slimās Jūlijas Morberg uzturēšanai vajadzīgo naudu. Tā kā

aizgādņa norēķini bijuši visai neapmierinoši, tad beidzot Bā-

riņu tiesa atrada par nepieciešamu 1909. gadā nodot aizgād-

nību jaunam aizgādnim zvēr. adv. Volframam, kurš pretēji

savam priekšgājējam, kārtīgi ikgadus iesniedza norēķinus par

slimās Jūlijas Morberg mantas pārvaldīšanu, cenšoties par su-

mām, kuras ietaupītas pēc samaksas par Jūlijas Morberg uz-

turēšanu Rotenburgā, iegādāt % papīrus. Par nožēlošanu no

Kr. Morberga gadskārtējām iemaksām ietaupītās sumas, par

kurām iegādājās % papīrus, sakarā ar valūtas maiņām un veco

% papīru vērtības zušanu, pazaudēja visu savu vērtību un no-

zīmi. 1913. gadā Nikolajs Hugenbergers, kurš bija jau iztē-

rējis visu viņam no tēva atstāto mantu, un slimodams ar artēriju

sklerozi un cukura slimību, atradis sev patvērumu Rīgas pil-

sētas nedziedināmi slimo patversmē, griezās caur Jūlijas Mor-

berg aizgādni Volframu pie Bāriņu tiesas ar lūgumu — izsniegt

viņam, kā Jūlijas Morberg nākošam mantiniekam, no Kristapa

Morberga garā slimās uzturēšanai maksājamiem līdzekļiem

ikmēneša pabalstu, piezīmējot, ka no Kr. Morberga ikgadīgi

maksājamās mūža rentes ietaupīti 8.771 rubli 3 kap.*)

(32771 rubķ 03 k. — 24.000 rbl.). Šo lūgumu pabalstīja zvēr.

adv. Volframs no savas puses, pastrīpojot, ka ikmēneša subsi-

diju Nikolajam Hugenbergeram varētu izsniegt uz nākošās

mantojuma daļas Tēķina, garā slimās māsas Jūlijas Morberg

nāves gadījumā. Ar Bāriņu tiesas atļauju šo ikmēneša pabal-

stu 15 rubļu apmērā mēnesī zvēr. adv. Volframs izmaksāja Ni-

kolajam Hugenbergeram līdz viņa nāvei.

Pa visu šo laiku līdz pat kara darbības pārtraukšanai

Latvijā Kristaps Morbergs izdarīja savas iemaksas Bāriņu tie-

sai, no kurienes tās saņēma aizbildņi, iemaksādami Jūlijas Mor-

berg uzturēšanai nepieciešamās sumas Sarkankalna slimnīcā.

*) šinī sumā neietilpa Jūlijas Morberg tēva mācītāja Emila Hugenber-

gera ietaupītie 3.965 rubli, kurus pēc pēdējā nāves piesavinājās viņa dēls

un mantinieks Nikolajs Hugenbergers.
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1921. gadā zvēr. adv. Volframs paziņoja Bāriņu tiesai, ka

starp viņu un Kristapu Morbergu notikusi vienošanās, pēc ku-

ras pēdējais apsolījās visas Jūlijas Morberg uzturēšanai ne-

pieciešamās sumas iemaksāt tieši Sarkankalna slimnīcai. Sa-

karā ar to, 1922. g. 8. jūlijā aizgādnis pārtrauca turpmāku no-

rēķinu iesniegšanu Bāriņu tiesai.

1928. g. 29. oktobrī, t. i. jau pēc Kristapa Morberga nāves,

zv. adv. Volframs ziņo Bāriņu tiesai, ka viņš jau uzaicināšanas

kārtībā, sakarā ar Morberga testamenta prickšāstādīšanu, garā

slimās Jūlijas Morberg tiesību aizsargāšanai pieteicis viņas

tiesības uz alimentiem, rēķinot minimumu Ls 1000.— gadā.

Bez tam zvēr. adv. Volframs norādīja, ka viņš atklājis Rīgas

Apgabaltiesas arehivā nenobeigtu Jūlijas Morberg aizgādņa

zv. adv. ißelgarda prasības lietu pret Kristapu Morbergu par

1882. gadā 25. septembrī bez Bāriņu tiesas atļaujas noslēgtā

izlīguma atzīšanu par neesošu, un ka sakarā ar to, viņš cēlis

Apgabaltiesā strīdu pret Kristapa Morberga testamentu. Rīgas

Apgabaltiesai iesniegto lūguma norakstu zvēr. adv. Volframs

stādīja priekšā Bāriņu tiesā.

Tā kā Bāriņu tiesa aprobežojās ar minēto lūgumu pievie-

nošanu pie lietas, tad 1928. gadā 6. novembrī zvēr. adv.

Volfiams griezās par jaunu pie Bāriņu tiesas ar lūgumu — at-

ļaut viņam turpināt zvēr. adv. Belgarda 1892. gadā iesākto

lietu pret Kr. Morbergu, pie kam norādīja, ka, lai gan Bāriņu

tiesa vēl 1899. g. noraidījusi iepriekšējā aizgādņa Firka lūgumu

par šīs prasības turpināšanu, tomēr tagad apstākli mainījušies.

No vienas puses, Kristapa Morberga izdotā obligācija par 20.000

rbl. līdzinoties tagad tikai Ls 266,66 un, no otras puses, viņš

atradis Bāriņu .tiesai nezināmu reversalu, pēc kura Kristaps

Morbergs vēl 1881. g. pie laulības šķiršanas apņēmies dot mūža

uzturu garā slimai sievai. Šī lieta esot droša, tā kā īstenībā

garā slimā, turpinot šo prasību, nekādu risku nenestu.

Pa to laiku Bāriņu tiesā ienāca Latvijas Universitātes

padomes paziņojums. Rēķinoties ar to, ka Kristaps Morbergs

savā testamentā nozīmējis Latvijas Universitāti par savu uni-

versalmantinieci, Universitātes padome paziņoja Bāriņu tie-
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sai, ka vina atzīst Kristapa Morberga izdoto obligāciju 24.000

rubļu apmērā par paturējušu agrāko vērtību zelta valūtā.

levērojot šos apstākļus, Bāriņu tiesa 1928. g. 13/16. no-

vembrī, atzīstot ka garā slimās Jūlijas Morberg stāvoklis ne

caur ko nav mainījies, atstāja aizgādņa zvēr. adv. Volframa

lūgumu bez sekām, liekot tam priekšā noslēgt ar Universitāti

līgumu, kas pietiekošā mērā nodrošinātu garā slimās Jūlijas

Morberg intereses.

Tādi ir šīs lietas faktiskie apstākli. Šos apstākļus doku-

mentāli apstiprina Bāriņu tiesas rakstiskie akti, kurus Bāriņu

tiesa vēlāk iesniedza Rīgas Apgabaltiesas 111. civilnodaļai, sa-

karā ar zvēr. adv. Volframa pārsūdzību par iepriekš minēto

Bāriņu tiesas lēmumu.

Bāriņu tiesas lēmumu, ar kuru tā noraidīja lūgumu — at-

ļaut turpināt garā slimās Jūlijas Morberg aizgādņa Belgarda

iesākto lietu, zv. adv. Volframs pārsūdzēja Rīgas Apgabaltiesas

lIL civilnodaļā, pie kam pārsūdzībā norādīts: 1) ka mūža

renti nodrošinoša obligācija tagad zaudējusi katru vērtību

(Bāriņu tiesā sūdzētājs aizrādīja, ka tagadējā obligācijas vēr-

tība tagad līdzinoties tikai Ls 266,66) un tādā kārtā, pretēji Bā-

riņu tiesas apgalvojumam, lietas apstākļi tagad tiešām mainī-

jušies; 2) ka lietas turpināšana ne ar kādu risku priekš garā

slimās nav saistīta, jo viņš, aizgādnis, saskaņā ar civillikumu

360. p., ņēmis uz savu rēķiņu visus ar šīs lietas turpināšanu

saistītos izdevumus un zaudējumus; 3) ka tomēr būtu pilnīgi

nepielaižami, ja mantojuma masas aizgādņi atteiktos uzturēt

garā slimo prasības lietas turpināšanas gadījumā; 4) ka, ja

viņš neceltu strīda pret Kr. Morberga testamentu un pielaistu

atzīt pēdējo par likumīgā spēkā stājušos, tad viņš, kā aizgād-

nis, būtu nostādīts pilnīgi bezizejas stāvoklī, jo kā pati garā

slimā, viņas izveseļošanās gadījumā, tā ari viņas mantinieki

varētu uzlikt viņam, kā aizgādnim, visu atbildību par šādu no-

laidību; 5) ka, saskaņā ar civillikumu 382. p., iepriekšēja Bā-

riņu tiesas atļauja izlīguma slēgšanai katrā ziņā bija nepiecie-

šama un bez tam, saskaņā ar to pašu pantu, šī atļauja katrā

ziņā bija iesniedzama augstākai instancei, t. i. Rīgas magi-
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stratam apliecināšanai; 6) ka, maksājot par garā slimās sievas

uzturēšanu Kr. Morbergs faktiski izpildījis nevis izlīguma no-

sacījumus, bet gan to saistību pēc reversala, kuru viņš izdevis

konsistorijai pie laulības šķiršanas, jo pa visu kara laiku viņš

maksājis Rotenburgas slimnīcai par slimās uzturēšanu tikai pēc

11. klases; 7) ka beidzot ari Latvijas Senāts Grass-Dommer-

štern lietā kategoriski paskaidrojis, ka izlīguma slēgšanai, ja

tas attiecas uz aizbilstamu personu, katrā ziņā nepieciešama

iepriekšēja Bāriņu tiesas atļauja, kā ari šīs atļaujas apstipri-

nāšana no augstākas instances puses.

levērojot visus pievestos apsvērumus, zv. adv. Volframs

lūdza atcelt Bāriņu tiesas lēmumu un atļaut viņam turpināt

36 gadus atpakaļ Belgarda iesākto prasības lietu.

Šaī garā vājās aizgādņa sūdzībā, kā ari viņa Bāriņu tiesai

iesniegtā lūgumā izrādījās dažas ievērojamas nepareizības,

kuras sagrozīja faktiskos lietas apstākļus, kādēļ tas bija vis-

pirmā kārtā novēršams.

1928. g. 6. novembrī Bāriņu tiesai iesniegtā lūgumā aiz-

gādnis apgalvoja, ka mūža rentes nodrošināšanai Kr. Morberga

izdotā obligācija 20.000.— rubļ. apmērā tagad līdzinās Ls 266,66

un tagad tādā kārtā nodrošina viņa aizbilstamo.

Še pielaistas trīs faktiskas nepareizības: a) Kristaps

Morbergs izdevis obligāciju nevis par 20,000 rub, bet gan par

24,000 rub., b) 1920. g. 18. marta resp. 1923. g. 17. marta li-

kums, kas deva iespējamību nokārtot vecos parādus, rēķinot,

ka 1 kriev. rublis = % Latv. rubļa, neattiecas uz periodiskiem

alimentu un mūža rentes prasījumiem, kā tas expressis verbis

izteikts pašā likumā (lik. kr. 1923. g. 23. un 1926. g. 81.), kur

tieši norādīts izņēmums: „izņemot periodiskus alimentus un

mūža rentes prasījumus".

Tādā kārtā garā vājās aizgādņa norādījums uz to, ka mūža

renti nodrošinošā obligācija 20.000 rbķ vērtībā tagad līdzinās

Ls 266,66 katrā ziņā neatbilst īstenībai un beidzot c) ievēro-

jama kļūda pielaista lietojot vārdu „t ag a d", kuru aizgādnis

attiecinājis uz Kr. Morberga nāves momentu.

Taisnība, ka agrākā Krievijas valūta, kuru pirmā laikā pie-
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laida apgrozībā (Lik. kr. 1919. g. 8., 109. un 129.), tanī laikā

jau ievērojami bija zaudējusi savu vērtību. Vēlāk Noteikumi

par naudu (Lik. kr. 1922. g. 186.) par vienīgo maksāšanas lī-

dzekli noteica Latvijas zelta franku vai latu, līdzīgu

0,2903226 gr. tīra zelta.

Sakarā ar šo un ar ,1920. g. likumu par vienīgo maksāša-

nas līdzekli un parādu nokārtošanu (Lik. kr. 1920. g. 181.), j au

tajā laikā, protams, vajadzēja pacelties jautājumam par Kr.

Morberga 1882. g. saistības pārrēķināšanu Latvijas valūtā, no-

teicot Latvijas valūtā garā slimās Jūlijas Morberg uzturēšanas

izdevumus. Tādā kārtā šis jautājums radies nevis tagad,

pēc Kr. Morberga nāves, kā to apgalvo aizgādnis, bet tas ra-

dās un bija jāpaceļ jau 1920. g., kad Latvijas likumdevējs no-

teica, ka vienīgais likumīgais maksāšanas līdzeklis Latvijā ir

Latvijas nauda un valsts kases zīmes. Savā laikā neierosinā-

dams šo jautājumu, garā vājās aizgādnis tā vietā 1920. g. 13.

decembrī un 1921. g. 9. februārī, iesniegdams Bāriņu tiesai

kārtējos norēķinus, paziņoja tiesai, ka viņš panācis ar Kr. Mor-

bergu sevišķu vienošanos.

Pie vienošanās viņš licis priekšā Kr. Morbergam slimās

uzturēšanai vajadzīgās sumas iemaksāt nevis Bāriņu

tiesai, kā tas bijis līdz tam laikam, bet tieši Rotenburgas

slimnīcai. Un tiešām no tā laika Kr. Morbergs sāka iemaksāt

Jūlijas Morberg uzturēšanai nepieciešamās sumas Rotenbur-

gas slimnīcai un tieši tādos apmēros, kā tos pieprasīja slimnī-

cas administrācija un kā tās līdz tam iemaksāja ari paši garā

slimās aizgādņi.

Pilnīgi nepareizs ir aizgādņa apgalvojums, itkā Kr. Mor-

bergs pa kara laiku maksājis Rotenburgas slimnīcai

par 'Jūlijas Morberg uzturēšanu pēc 11. klases. Bāriņu tiesas

lietās ir dokumentāli pierādījumi, kas liecina, ka Kr. Morbergs

kā pirms kara, tā ari pa visu kara laiku līdz pat 1920. gada

beigām iemaksājis Bāriņu tiesai visus izlīgumā noteiktos

maksājumus. No viņa iemaksātiem līdzekļiem aizgādņi tikai

vienu dalu maksājuši Rotenburgas slimnīcai Jūlijas Morberg

uzturēšanai, bet par pārējo dalu jau gan viņas mantinieku m
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teresēs pirkti %-tu papīri, kuri, kā tas augstāk aizrādīts, zau-

dējuši savu vērtību.

Pēc Kr. Morberga nāves, viņa universalmantiniece —

Latvijas Universitāte, zinādama, ka krievu laikā zelta valūtā

noteiktie alimentu prasījumi, vienkārši pārrēķinot krievu rubli

Latvijas naudā, līdzinātos nullei, paziņoja Bāriņu tiesai, ka

1882. gada izlīgumā paredzētās Kr. Morberga alimentu saistī-

bas par labu garā slimai Jūlijai Morberg atzīst par paturēju-

šām pilnu vērtību zelta valūtā, caur ko Kr. Morberga pirmai

šķirtai sievai nodrošināta pilnīga un vislabākā uzturēšana.

levērojot šo Universitātes, kā universalmantinieces, paziņojumu

Kr. Morberga mantojuma masas aizgādņi nekavējoši pārveda

Rotenburgas slimnīcas administiacijai attiecīgus līdzekļus, lai

garā slimo nostādītu vislabākā stāvoklī un tikai tagad garā

slimās uzturēšanai tiek iztērēti pilnā apmērā šim nolūkam

1882. g. izlīgumā noteiktie līdzekli.

Tādā kārtā pretēji garā slimās aizgādņa apgalvojumam,

garā slimās materiālais stāvoklis netikvien nav pasliktinājies,

bet gan ievērojami uzlabojies un pilnīgi atbilst tiem līdzekļiem,

kurus viņai nodrošināja Kristapa Morberga 1882. g. noslēgtais

izlīgums.

Šajos apstākļos Bāriņu tiesai nebij nekāda pamata grozīt

savus uzskatus un savu 1899. g. 24. augusta lēmumu, kurš ne-

tika pārsūdzēts un stājies likumīgā spēkā un kurā Bāriņu tiesa

atzina 1882. g. izlīgumu par izdevīgu garā slimai, bet aizgādņa

Belgarda ierosinātās prasības turpināšanu par riskantu un

bīstamu priekš, viņas un ar kuru kategoriski ari noliedza aiz-

gādnim šo prasību turpināt.

Griežoties pie šīs lietas juridiskās puses, jāatzīmē, ka tajā

paceļas vairāki juridiski jautājumi, no kuriem katrs sastāda

interesantu tematu tīri teorētiskiem pētījumiem un kurus garā

slimās Jūlijas Morberg aizgādnis savu mērķu un uzdevumu

sasniegšanai pilnīgi nepareizi apgaismojis un iztulkojis.

Pirmā kārtā paceļas jautājums, vai var apstrīdēt iepriekš-

minēto izlīgumu, kā vienai pusei neizdevīgu, ja pat pielaiž, ka

izlīguma slēgšanai garā slimās tēvam un aizgādnim katrā ziņā
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bija vajadzīga Bāriņu tiesas sankcija un šīs sankcijas apstipri-

nājums no augstākās instances — Rīgas maģistrāta puses.

Nav, protams, šaubu, ka minētais defekts, kas pastāvēja

iekš tam, ka izlīguma slēgšanai nebij izprasīta iepriekšēja Bā-

riņu tiesas atļauja, bij tikai formāls pamats izlīguma

apstrīdēšanai. Šim pamatam pašam par sevi bija jāatkrīt un

tas zaudē savu nozīmi, ja kontrahentam (garā slimai Jūlijai

Morberg) nav mantiskas intereses apstrīdēt izlīgumu.

Šaī ziņā jāatzīmē, ka Belgarda celtā prasība uzskatāma

kā prasība par atzīšanu. Viņa raksturojama kā „Feststellungs-

klage", pretēji „Vollstreckungsklage", t. i. prasībai par izpil-

dīšanu.

Pie mums Latvijas rietumu daļā šāda veida prasības iz-

teicas civilprocesa likumu 1801. p., kā prasības par juridiskās

attiecības noteikšanu.

Katras prasības gadījumā vispār jābūt likumīgai interesei,

jo pēc vispārējā principa, uz kura dibinājās proce-

suālās tiesības, prasības celšanai nepieciešama intereses esa-

mība prasītājam, vai kā franči izteicas: „pas d'intērēt, pas

d'action". Ja nav intereses — nav ari prasības un tas ir viens

no absolūtiem pamatnosacījumiem pie procesuālo attiecību

izcelšanās.

Kā to norāda ari prof. Vaskovskis (1. p. 215.), tiesas pienā-

kums caurskatīt prasītāja prasījumus tikai tādā gadījumā, kad

prasītājam tiesas aizsardzība vajadzīga, kad lietas vinnēšana

labvēlīgā kārtā atsauksies uz viņa tiesībām vai pienākumiem

attiecībā pret atbildētāju.

Šai interesei var būt dažāds raksturs: 1) materiāls —

mantisku labumu iegūšana vai zaudējumu novēršana; 2) ti-

kumisks — ideālu labumu — goda, labās slavas — pasargāšana

un 3) juridisks — zināmu tiesību realizēšana vai atsvabināša-

nās no zināma pienākuma.

Šādas prasītāja intereses esamības nepieciešamību prasībā

paredz tieši Civilprocesa lik. 1801. p.

Šajā gadījumā, protams, nav nekādu šaubu, ka prasība pa-

matota uz materiālo interesi, t. i. mantisku labumu iegūšanu,
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jo, pec aizgādņa Belgarda un Volframa domam, izlīgums no

materiālā viedokļa ir garā slimai neizdevīgs.

Turpretim, kā izlīguma, tā ari prasības celšanas laikā spē-

kā bijušais likums (Civ. lik. kop. 3615. p.) nepielaida iespēju

apstrīdēt izlīgumu pat ja konstatēts „laesio enormi s'\

t. i. pat tai gadījumā, ja izlīgumā norunātais un pēc tā saņemtais

izrādītos divreiz mazāks par to, kas patiesībā pienāktos. Tādā

kārtā materiālais likums nedod iespēju apstrīdēt izlīgumu neiz-

devīguma dēļ; materiāla interese darījuma apstrīdēšanā at-

krīt un sakarā ar šo atkrīt ari domātā defekta esamība, t. i.

Bāriņu tiesas sankcijas trūkums izlīguma noslēgšanai top bez-

nozīmīgs.

Bet ari pilnīgi neatkarīgi no minētā civillik. kopojuma

3615. p. ir pilnīga tiesība jautāt garā slimās aizgādnim, kā in-

tereses vispār un kādas garā slimās intereses viņš aizstāvējis

un aizstāv šaī procesā. Izlīgumā, kura spēku un nozīmi viņš

nelokāmi turpina apstrīdēt neizdevīguma dēl, garā slimai no-

teikta mūža rente 1200 kriev. rubļu apmērā gadā. Kr. Mor-

berga mantojuma masas aizgādņi atzinuši, ka rente apmak-

sājama zelta valūtā. Universitāte, kā zināms, oficiāli paziņo-

jusi, ka, pieņemot visu Kristapa Morberga testamentā novēlēto

mantu un mantiniekam uzliktos pienākumus, viņa līdz ar to

atzīst ari garā slimās Jūlijas Morberg alimentu prasījumus par

apmierināmiem zelta valūtā.

Pateicoties tam, garā slimās materiālais stāvoklis no izlī-

guma laika grozījies viņai nevis par ļaunu, bet gan par labu,

jo tikai no šā laika slimās uzturēšanai tiek patērēta visa nozī-

mētās rentes suma.

No Bāriņu tiesas lietas redzams, ka neviens no garā sli-

mās aizgādņiem nekad nav izdevis visu gada renti 1200 rub.

slimās uzturēšanai. Vienmēr bijis atlikums. 1892. g., kad no-

mira pirmais aizgādnis — garā slimās tēvs, mācītājs Hugen-

bergers, ietaupītam atlikumam vajadzēja būt 3965 rub. lielam.

Šī suma iegāja mācītāja Hugenbergera mantojuma masā un to

piesavinājās viņa mantinieks pēc testamenta, Hugenbergera
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dēls un garā slimās brālis Nikolajs Hugenbergers, kas pēc tam

visādi centās kļūt par garā slimās māsas aizgādni.

Neuzkavējoties pie turpmāko aizgādņu darbības, kuru pa-

visam bijis septiņas personas, jāaizrāda gan uz to, ka izņemot

zv. adv. Vitramu, neviens no viņiem nav gādājis par slimās

stāvokļa uzlabošanu, neraugoties uz to, ka Kr. Morberga Bā-

riņu tiesai maksājamās sumas bij pilnīgi pietiekošas.

Atlikumus, kas palika pāri pēc Rotenburgas slimnīcas ad-

ministrācijas prasījumu segšanas, izlietoja procentu papīru

pirkšanai.

Tādā kārtā uzkrājās zināms kapitāls, kurš 1913. g. pēc

Hugenbergera aprēķina līdzinājās 8771 rubļ. un kuram garā

slimās nāves gadījumā, protams, vajadzēja pāriet uz slimās

mantiniekiem. Tādā kārtā visi slimās aizgādņi, nerūpēda-

mies par slimās materiālo labklājību, vēl viņai dzīvai esot gā-

dāja par viņas mantinieku interesēm.

Gādība par nākamo mantinieku interesēm, starp citu, pa-

rādās ari iekš tam, ka 1913. g. zv. adv. Volframs lūdz Bāriņu

tiesu, lai garā slimās brālim Nikolajam Hugenbergeram, uz

kura iniciativi celta prasība pret Kr. Morbergu, noteiktu mūža

pabalstu, rēķinot 15 zelta rubļ. mēnesī, izmaksājot tos no sli-

mās Jūlijas Morberg līdzekļiem.

Uz aizgādņa Volframa kga lūgumu šo pabalstu Nikolajam

Hugenbergeram, kā paredzētam nākošam manti-

niekam, ari izmaksāja līdz pat viņa nāves dienai, kaut gan

mantojuma devēja bija dzīva un viņas pašas materiālais stā-

voklis bija tāds, ka to vajadzēja uzlabot.

Pats par sevi paceļas kardināls jautājums un proti: kādas

īsti ir tās garā slimās intereses, par kurām tagad runā aizgād-

nis un kuru dēļ nepieciešams turpināt iesākto procesu, ja paši

garā slimās Jūlijas Morberg aizgādņi, pa visu to ilgo laiku, kuru

slimā pavadījusi Rotenburgas slimnīcā, nav izlietojuši visas,

slimās uztui ēšanai speciāli nozīmētās naudas sumas no viņas

mūža rentes un nav atraduši pat par vajadzīgu nostādīt slimo

labākā materiālā stāvoklī, kaut ari uzlabojot vienīgi viņas uz-

turu, ja pie tam vēl pats aizgādnis atradis par iespējamu iz-
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sniegt ikmēneša pabalstu no gara slimās līdzekļiem tam sli-

mās brālim, kurš noslēpis un piesavinājies daļu no slimās

kapitāla.

Lai atzītu, ka pa visu garā slimās Jūlijas Morberg aiz-

gādnības laiku gādāts nevis par viņas pašas, bet gan par viņas
mantinieku interesēm un ka tagad slimai Jūlijai Morberg nav

nekādu interešu šīs lietas turpināšanai, nekādi komentāri,

protams, nav vajadzīgi.

(Turpmāk vel.)

Vl. Bukovskis.
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Livonijas senākās bruņnieku tiesības.

I. Teksts.

levads.

In nomine Domini. Amen.

Als dat recht bisterlei 1
under dem volke gehalden 2 hat

unde wedderwillen sik darvan erhaven, darumme
3

satte dc
bischop, umme bede willen unde mit rade unde4 vulbort siner

gemeinen manne dat nageschreven recht.
1 B. seltzsam lauft. 2 fehlt bei B. v. H. 3 B. ftigt hinzu: durch die

gnade und gerechtigkeit Gottes und guter leute bitte. H. durch friede

und gnade des landes und auch durch die gerechtigkeit etc. 4 Ergānzt aus

B. und H.

Tā Kunga vārdā. Amen.

Tā kā tiesības (līdz šim) tautā bieži pārprastas, no kā ceļas

(visādas) nelikumības, tad bīskaps [uz labu ļaužu lūgumu un no

Dieva žēlastības un taisnības] ar savu bruņnieku padomu [un]

atļauju, kā ari paklausot lūgumam, nosaka šādas rakstītas

tiesības.

Art. 1.

§ 1. Wenn ein bischop gekaren1 unde der huse m dem

lande weldich is unde dar m kumt, so is ein islich man des

Paskaidrojums. Lejasvācu teksts iespiests pēc F. G. fon Bun-

ges izdevuma (Altliolands Rechtsbucher, 71—94), kas savukārt iespiests

pēc Zviedrijas valsts archīva rokraksta. Pārējo Senāko, kā ari Vidējo

bruņnieku tiesību tekstu varianti atzīmēti zem katra panta ar petit-

salikumu, pie kam lietoti šādi saīsinājumi: 8., Brandis' Text des āltesten

Ritterrechts; D„ Dresdener Handschrift des mittlern Ritterrechts. H.,

Hiārn's Text des āltesten Ritterrechts; M., Mittleres Ritterrecht, Druck

von 1537; 0., Wiek-Oesel'sches Lehnrecht, Ausgabe von Ķvrers; St., Stok-

holmer Text des āltesten Ritterrechts; /. h., lūgt hinzu. lekavu nozīme:

() tulkotāja iesprausti vārdi; [ļ citu variantu teksti.
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stichtes plichtich, sin lengut to entvangen binnen jar unde

dach, so it eme witlik wert. §2. Wo aver nicht2

,
unde wil

he sin recht darvor don, he blift des ane schaden. § 3. Benimt

it eme echte unde rechte not, dat he nicht komen mochte und

sweret he
3

dat up den hilligen, dc blift des aver ane schaden.

1 B. f. h. und bestetiget ist. 2 B. Ist es ihm nicht wissentlich.

3 St. swer.

§ 1. Kad bīskaps ir ievēlēts [un apstiprināts] un valda par

šīs zemes pilīm un tur ierodas, tad katra bīskapijas vīra pie-

nākums ir saņemt savu lēņa muižu gada un dienas laikā, ja tas

viņam zināms. §2. Bet ja nav [zināms], un grib viņš (zvērot)

savu tiesu darīt, tad tas viņam nekaitē. §3. Bet ja nediena

aizkavē nolikto dienu un viņš nevar ierasties un to apzvērē

pie svētajiem, tad ari tas viņam nekaitē.

Art. 2.

§ 1. Wenn se denn komen to dem bischope, erem heren,

er gut to entvangen, so is en dc bischop plichtich, er gut to le-

nende mit hande unde mit munde. § 2. Unde wenn dc bischop

den man verlenet heft, so schal dc man
1

sweren, dem bischop

unde sinem stichte getruw und holt to sin, als ein man to rechte

sinem heren schal, dewile he sin man is. §3. Dc guden

manne sint ok plichtich dem bischop denstes binnen landes 2

,

unde buten landes nicht.

1 BM. f. h. hulden (huldigen) und. 2 M. f. h. und sin lant to wa-

rende (B. beschirmen).

§ 1. Kad viņi tad ierodas pie bīskapa, sava kunga, lai sa-

ņemtu savu muižu, tad bīskapam ir pienākums šo muižu izdot

lēņos ar roku un muti. §2. Kad bīskaps ir aplēņojis vīru, tad

vīram jāzvērē, ka būs uzticīgs bīskapam un viņa bīskapijai, kā

tam tiešām jābūt, kamēr viņš ir bīskapa vīrs. §3. Bruņnieku

pienākums ir kalpot bīskapam iekšzemē [un aizsargāt viņa

zemi], bet ne ārzemēs.

Art. 3.

§ 1. Sint dc christendom hir belegen is bi der heiden-

«chop
1

der Lettowen unde Karelen2

,
unde dc guden manne dat
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stichte beschermen 3 schollen up eres sulvest kost, werden se

gevangen, se moten sik sulven losen, verlesen se ere have, se

dragen den schaden. § 2. Dorch dat so verlenet en dc bi-

schop er gut mit aller vriheit, mit tegeden, mit tinsen, mit aller

nutte unde rechte m hals, m hant, m dorpen, m velden, m hol-

ten, m water, alse verne eines mannes marke keret.

1 MD. den unglovigen. O. f. h. der Reussen. 2 d. L. v. K. fehlt m

BDM. 3 M. dat richte waren.

§ 1. Tā kā kristīgie še atrodas starp [neticīgiem] pagā-

niem, [krieviem] leišiem un kareļiem, tad bruņniekiem ar sa-

viem paša līdzekļiem jāaizsargā šī bīskapija; krītot gūstā, pa-

šiem sevi jāizpērk; zaudējot mantu, pašiem jācieš zaudējumi.

§ 2. Ar to bīskaps dod viņiem lēņa muižu ar visām brīvībām,

desmito tiesu, gobu, ar visiem (zemes) augļiem un tiesībām uz

kaklu un roku ciemos, laukos, mežos, ūdeņos, cik tālu sniedzas

vīra novads.

Art. 4.

§ ļ'J Wenn einer sin gut willens' is to entvangende van

sinem heren, dem bischope, so spreke he aldus: Her! Ik sinne

an juw sodanes gudes, als ik mit rechte 2

an juw gebracht

hebbe, unde bede
3

juw mine manschop
4,

eine werf, ander werf,

drūdde werf, unde sette juw desse manne to tuge. §2. Wei-

gert denn dc bischop 5
to unrechte, so

R
sinne he aver ein jar

vvedderumme
7

sin gut; so en mach he sik nit versumen, wo
8

he twe des stichtes man hebbe to tuge, dc dat horden unde se-

gen, dat he sin gut gesunnen
9

,
alse he van rechte scholde

10

.

1 BM. sinnende. 2 Ergānzt aus BDM. 3 M. bidde. 4 B. bitte

euch um die manschaft. 5 M. f. h. sin gut to lenende. 6 M. f. h. dc

man beholt sin gut unde. 7 M. unde sinne overst jo des jares eins. B.

ahnlich. 8 M. ift. 9 Af. dat he also gedan sines landes. B. dass er also

gethan. 10 In D. fehlt der ganze Satz: so sinne
— gesunnen. In O. lau-

tet § 2: Weigert den der bischof, ihm das gut zu vorlehnen, der mann hat

sich bewahret m seinem lehn, und bchelt sein gut mit aller nutzigkeit,
und erbet das vorthin an seineri erbcn. Hat er auch keinen erben, so

fellt es an den bischof.

§ 1. Ja kāds (vīrs) griežas pie sava kunga, bīskapa, lai sa-

ņemtu (lēnos) savu muižu, tad viņš saka tā: Kungs! Es griežos
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pie jums savas muižas dēl, ko likumīgi esmu ieguvis, un lūdzu

jūs pirmo reiz, otro reiz, trešo reiz izdot man to lēņos, un stādu

jums priekšā šos vīrus par lieciniekiem. § 2. Ja tadbez likumīga

iemesla bīskaps liedzas [muižu viņam izlēņot], tad vīrs [patur

savu muižu un] griežas pēc gada no jauna (pie bīskapa) savas

muižas dēl; tad tas viņam nekaitē, ja divi bīskapijas vīri, kas

to ir dzirdējuši un redzējuši, var apliecināt, ka viņš savas mui-

žas dēl visu to ir darījis, kas viņam pēc tiesas bij jādara.

Art. 5.

VVelk man ;gut* heft jar unde dach m siner were ane

rechte bisprake, dat sin len is2

,
dc is neger to beholden sin

rechte len mit siner eigen hant up den hilligen, dann cm jenich

man aftowinnen.

1 BM. ein lehngut. 2 M. dat it sin si.

Ja kāds gada un dienas laikā bez tiesas (atzītām) ierunām

valda kādu muižu, kas ir viņa lēnis, tam ir vairāk tiesības pa-

turēt savu likumīgo lēni, liekot sava paša roku uz svētajiem,

nekā jebkuram citam to apstrīdēt.

Art. 6.

§ 1. Sint twe broder edder meer m ungedeledem gude, dc

hebben ere samende hant an dem gude, unde ervet van einem

up den andern, dewile se ungedelet sin. § 2. Stervet dc eine,

dc dat gut entvangen heft, dc ander entvangen dat gut binnen

jar und dage, edder se versumen er gut, se mogen denn bewi-

sen echte not, als darvan geschreven steit.

§ 1. Ja diviem vai vairākiem brāļiem ir nedalīta muiža,

tad viņi valda koprokā un manto viens no otra, kamēr paliek

nedalīti. § 2. Ja nomirst tas, kas šo muižu saņēmis (lēņos),

tad citiem (brāļiem) jāsaņem šī muiža gada un dienas laikā, vai

ari muiža jāzaudē; bet viņi var pierādīt, ka nediena aizkavējusi

nolikto dienu, kā tas ir priekšā: rakstīts.

Art. 7.

§ 1. VVenn aver dc brodere delen, so is dc samende hant

ut\ §2. Verlenet averst dc bischop brodern oft broderkin-
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dern, edder ok andern luden dc samende hant eres gudes na

erer delinge2

,
und stervet erer ein ane kinder, sin gut velt an

dc jenigen, dc dc samende hant daranne hebben, unde schollen

sine schult gelden, devvile dat gut reket, dat en angevallen is.

§ 3. Heft he averst ein wif, dc beholdet ere liftucht edder dc

morgengave an eres mannes gude 3

.
§4. Heft he dochtere,

dc beholden ok ere liftucht daran, gelik der moder, edder se

schollen se beraden.

1 M. quit. 2 St. schaltet hier hebben ungehorig ein. 3 Ergānzt

aus B. und M.

§ 1. Bet ja brāli dalās, tad koprokai ir beigas. §2. Bet ja

pēc sadalīšanas bīskaps izlēņo brāļiem vai brāļu bērniem vai

ari citiem ļaudīm viņu muižu koprokā, un viens no viņiem no-

mirst, neatstādams bērnus, tad viņa muižas (daļa) piekrīt tiem,

kas to valda koprokā; tiem jāmaksā viņa parādi, cik tālu mui-

žas (daļa) sniedz, ko viņi mantojuši. §3. Bet ja viņam ir sieva,

tad no vīra muižas saņem mūža uzturu vai krienu. §4. Ja

viņam ir meitas, tad ari tās saņem savu mūža uzturu, līdzīgi

mātei, vai ari viņiem (mantiniekiem) tās ir jāizprecina.

Art. 8.

Vorsaket dc bischop dc samende hant, dat he se nicht vor-

lenet hebbe, dc guden manne sint neger to beholden mit des

bischops breven edder
1

mit twen stichtes mannen up den hil-

ligen, dc unbespraken sint eres rechtes, dat se geseen unde ge-

hort hebben
2

,
dat dc samende hant en vorlenet wart.

1 B. f. h. zu dem minsten. 2 H. f. h. die briefe.

Ja bīskaps noliedz koproku, (teikdams) ka viņš to neesot

izlēņojis, tad tomēr bruņniekiem ir priekšroka pierādīt ar

bīskapa (lēņa) grāmatām vai diviem tiesībās nevainotiem bīska-

pijas vīriem pie svētajiem, kas ir redzējuši un dzirdējuši, ka

koprokā viņiem tikusi izlēņota.

Art. 9.

Vorsaket dc bischop einem manne sin gut, dat he it eme

nicht vorlenet hebbe, noch sinen vorvaderen 1

,
unde sit

2

dc
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man an der were des gudes, dc man beholt sin len
3

mit twen

des stichtes mannen, dc unbespraken sint eres rechten, up den

hilligen, den dat witlik si, dat he dat gut
4

entvangen hebbe5

,

wente he dc were dar inne heft.

1 M. sin vorvare. 2 M. is. 3 B. ftigt hinzu: mit des bischofs brie-

fen oder zum wenigsten. 4 Erganzt aus B. v. M. 5 B. f. hinzu: und

haben des bischofs briefe darauf gesehen.

Ja bīskaps noliedz kādam vīram viņa muižu, (teikdams) ka

viņš to neesot izlēņojis ne viņam (pašam), ne viņa senčiem,

bet ja vīrs jau valda par muižu, tad viņš patur savu

lēni, [pierādot ar bīskapa grāmatām vai vismaz] ar diviem

tiesībās nevainotiem bīskapijas vīriem pie svētajiem,

kuriem tas zināms, ka viņš šo muižu ir saņēmis (lēņos) [un kas

ir redzējuši bīskapa lēņa grāmatas] un sen jau to valda.

Art. 10.

§ 1. VVor alsdann dc samende hant is, unde wil ein sin

gut vorkopen edder utsetten, dc schal dat dem andern up be-

den, dc daran dc samende hant heft, unde schal darto nemen

twe des stichtes manne, dc dat seen edder horen unde betugen

mogen, oft he des bodervet, dat he m eme upgebaden hebbe.

§ 2. Wil dc jenne dat hebben, so is he des kopēs edder der

settinge neger dann jemant, um so velc geldes, alse dc jenne

vordinget heft dat gut
1

,
edder utsetten wil

2

.
§3. Wil aver

dusse des gudes nicht, so mach dc jenige sin gut vorsetten ed-

der vorkopen, wem he wil3

.
§4. Wat also vorkoft wirt, dar

is dc samende hant mit gebraken; averst dc settinge breket

keine samende hant, wente men settinge losen mach. §5. Item

\vil dc jenige versaken, dat cm kopinge edder settinge nicht

gebaden si
4

,
dc ander is neger to beholden mit twen des stich-

tes mannen up den hilligen, dc dat segen unde horden, dat it

eme upgebaden si, dann dc jenne to versakende.

1 BDM. dc jenne, dc dat gut vordinget heft. 2 Erganzt aus BDM.

3 B. fūgt hinzu: ohne den bischof, der da nāher ist zu kaufen. * M. ge-

holden is.

§ h Ja kur ir koprokā un kāds grib savu muižu pārdot vai

ieķīlāt, tam tā jāpiesola citiem, kam šī muiža ir koprokā, un
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pie kam jāņem līdzi divi bīskapijas vīri, kas to redz vai dzird

un var apliecināt, ja tas ir vajadzīgs, ka viņš to viņiem ir pie-

solījis. §2. Ja tad (koprocis) grib to iegūt, tad viņam ir vairāk

tiesības to pirkt vai ņemt ķīlā nekā jebkuram citam par tādu

naudu, par kādu tas šo muižu ir nolīdzis vai grib ķīlā ņemt.

§ 3. Bet ja šis (koprocis) negrib muižu (ņemt), tad (atsavinātājs)

var savu muižu ieķīlāt vai pārdot, kam grib [ar bīskapa atļauju,

kam pieder izpirkuma tiesības]. § 4. Un kas šādā kārtā tiek pār-

dots, tur koprokas (līgums) ir lauzts; bet ieķīlāšana neatceļ kop-

roku, jo ķīlu var izpirkt. § 5. Bet ja kāds grib noliegt, (sakot)
ka viņam pirkums vai ieķīlājums neesot piesolīts, tad otram

(atsavinātājam) ir vairāk tiesības to pierādīt ar diviem bīska-

pijas vīriem pie svētajiem, kas to redzēja un dzirdēja, ka viņam

tika piesolīts, nekā pirmajam to noliegt.

Art. 11.

§ t. Stervet ein man, dc ein wif heft unde nene kinder,

dc vrowe besit m eres mannes gude ere dage, unde se gelt sine

schult
1

,
unde se ervet dat gut an eres mannes erven. §2. Heft

he nene erven, so ervet de
2

bischop.
1 BDM. f. h.: unde vordert sine schult. 2 Das. it up den.

§ 1. Ja nomirst kāds vīrs, kam ir sieva, bet nav bērnu,

tad atraitne valda sava vīra muižu, kamēr dzīvo, un viņa dzēš

[un piedzen] viņa parādus, un atstāj šo muižu par mantojumu

sava vīra mantiniekiem. § 2. Ja viņam nav mantinieku, tad

manto bīskaps.

Art. 12.

§ 1. Stervet ein man, dc erven
1

heft, sone unde dochter,

unde sint dc kinder nicht komen to eren jaren, dc negeste

swertmach schal vormunder sin, so he des stichtes man is.

§2. Is dar nen svvertmach, so is dc bischop vormunder.

§ 3. Sint averst dc kinder to eren tvvelf jaren
3. gekomen, ed-

der wenn se tvvelf jare olt werden unde sos weken, so schollen

dc sons er gut entvangen unde hulden erem heren, unde mogen

to vormundern kesen einen des stichtes man, wen se willen.
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§ 4. Dc dochtere dorfen nen gut entvangen unde nene man-

schop don, wenn se hebben nicht dann de4) liftucht an erem

erve.

1 MD. kinder. 2 fehlt m B. 3 In M. und D. ist die ganze Stellē

von dc negeste swertmach bis eren jaren ausgelassen. 4 M. allene.

§ 1. Ja nomirst kāds vīrs, kam ir mantinieki [bērni], dēli

un meitas, un ja bērni nav sasnieguši pilngadību, tad tuvākam

agnātam jābūt aizbildnim, ja viņš ir bīskapijas vīrs. § 2. Ja

nav neviena agnāta, tad bīskaps ir aizbildnis. § 3. Ja turpre-

tim bērni sasnieguši savus [divpadsmit] gadus, t. i. ja vini ir

divpadsmit gadus un sešas nedēļas veci, tad dēliem jāsaņem

sava muiža (lēņos) un jāzvērē uzticība savam kungam, un tie

var par aizbildni izvēlēties kādu no bīskapijas vīriem, ja tie

grib. §4. Meitas nedrīkst ne muižu saņemt, ne vīros iestāties,

jo viņām pienākas tikai mūža uzturs no viņu mantojuma.

Art. 13.

§ 1. VVol vormunder is vrowen edder kindern, dc schal se

unde er gut vorstan, unde er gut m eren nut keren, unde schal

erem heren denstes plegen. § 2. Unde wat he vordeit m eren

werven, dat neme he van dem eren. § 3. Kumt dc vormunder

m jenigen schaden erenthalven, den schaden schollen dragen,

des he vormunder is
1

.

1 MD. schollen se dregen.

§ 1. Kas ir atraitņu vai bērnu aizbildnis, tam vajaga pār-

stāt viņus un viņu mantu un to pārvaldīt viņu labā, un tam jā-

kalpo viņu kungam. § 2. Un ko viņš izdod viņu darīšanās, to

lai viņš ņem no viņu (mantas). § 3, Ja viņu dēl aizbildnim ceļas

kādi zaudējumi, tad zaudējumi jānes tiem, kuru aizbildnis

viņš ir.

(Turpmāk vēl.)

A. Švābe.
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Tiesas spriedumu izsludināšana.

Sodu likumi noziedzīgā nodarījuma sankciju ietver lielā

amplitudē un dod tiesai plašu iespēju izvēlēt m concreto vis-

piemērotāko soda mēru. Pastāvošos likumos noliekamo sodu

sistēmā izšķir pamata sodus, kuri draud likumpārkāpējiem

(Sodu lik. 2. p.), p. p. brīvības, naudas sodus, un papildu sodus

(Sodu lik. 33. p.). Pēdējie tiesai jānoteic cx officio kā poena

accessoria (p. p. tiesas sprieduma izsludināšana pēc Sodu lik.

218. p.), vai kā poena supplementaria, ja viņas piespriešana at-

karājas no tiesas ieskata un tad tā pievienojama pamata so-

dam.1 ) Blakus papildu sodiem jaunākos Šveices un Vācijas sodu

likumu projektos atrodami noteikumi par labošanas un drošī-

bas līdzekļiem — Massregeln der Besserung und Sicherung.

Labošanas un drošības līdzekļi neprezumē noziedzīga no-

darījuma izdarīšanas faktu, bet tie, kā uz to aizrāda Vācijas

1925. g. sodu likumu projekts 2) runājot par tiesas spriedumu

izsludināšanu kā par vienu no šiem līdzekļiem, nolemti draudo-

šo noziegumu novēršanai. „Nicht das schuldhafte Verhalten",

saka prof. Fe h r's
3

), „sondern die Gefāhrlichkeit und Gesell-

schaftsfeindlichkeit treten (bei diesen Massregeln) motivierend

hervor." Turpretim soda resp. papildu soda piemērošanas

priekšnoteikums ir vienīgā tiesību pārkāpšana, jo sods ir nozie-

dzīga nodarījuma juridiskās sekas. Ja tiesa piemēro laboša-

nas un drošības līdzekļus kopā ar sodu, tad viņi top par sodā-

mās netaisnības sekām, ar to starpību, ka viņiem nav sodam

immanentā atriebības nolūka, kurš būtiski atšķir sodu no labo-

») Sodu lik. 60. p., 309., 464., 466., 474., 561 p.p., fakultatīvi pēc 539. p.

un Noteikumu par negodīgas konkurences apkarošanu 16. p.; Noteikumi

izdoti L. R. s. 81. p. kārtībā, l ik. kr. Nr. 174/27.
2) Begriindung zum Amtlichen Entvvurf, 46. lpp.
3) Hans Feh r, Recht und Wirklic hkeit, Einblick m Werden und

Vergehen der Rechtsformen, Ziirich 1928, 181. lpp.
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šanas un drošības līdzekļiem. Pie pēdējiem izšķirošu lomu ie-

ņem speciālā prevencija, pie soda pārsvarā ģenerālā preven-

cija. Labošanas un drošības līdzekļi nav sodi, kaut ari tā per-

sona, pret kuru viņus piemēro, tos sajūt kā sodus. 4

)

Tagad ir nodots aizmirstībai uzskats, ka sodam pirmā un

galvenā kārtā jābūt priekš notiesātā apkaunojošam. Stipri,

jo stipri paceļas prasības atvieglināt sodu izcietušā likteni un

vairs nevar iedomāties zīmju iededzināšanu noziedzniekam

sabiedrības informēšanas un iebaidīšanas nolūkos. Ja tagad

izziņo vispārības zināšanai par notikušu notiesāšanu, tad tas

notiek it retos gadījumos — proti, tiesas spriedumu izsludinā-

šanas formā.5)

Par tiesas spriedumu izsludināšanas raksturu nepastāv

vienprātība. Dažos kodeksos to ieskaita papildu sodos, dažos

labošanas un drošības līdzekļos; pēc Vācijas pastāvošiem sodu

likumiem viņu mēdz apzīmēt kā gandarījumu cietušām — „eine

Reparation der erschutterten Ehre," saka Kārlis B i n d i n g s.
6

)
Nevar noliegt, ka tiesas spriedumu izsludināšanai piemīt ari la-

bošanas un drošības līdzekļa nokrāsa — it sevišķi pēc jaunāko

projektu uztveres, — bet tomēr tā pēc savas idejas un būtības

ir sods un kā tāds zināmā mērā apkauno noziedznieku, jo tau-

tas tiesību sajūtā dziļi ieaudzis uzskats, ka katrs sods apkauno

notiesāto.

1903. gada Sodu likumi (33. p. 3. pkts), kā ari Latvijas sodu

likumu projekts pieskaita tiesas spriedumu izsludināšanu pie

sodiem un min to starp citiem papildu sodiem. Ari Vācijas

1927. g. projekts, pretēji 1925. g. projektam, nostājies uz šī vie-

dokļa (51. p., Nebenstrafen und Nebenfolgen). Tiesas spriedu-

mu izsludināšanu nepazīst Anglijas un Dānijas likumi, Vācijas

spēkā esošie likumi to pielaiž 2 gadījumos — sakarā ar nepa-

reizu apvainošanu un goda aizskaršanu (165. un 200. p.p.), —

4) R. v. Hippel, Deutsches Strafreeht, 1925, I. s., 528. lpp., Fe li r,

1. c. 180 lpp.
5) Prof. P. Min c s, Krimināltiesību kursa I. s., 1925., 200. lpp.

°) Die Ehre und ihre Verletzbarkeit. Leipzig, 1892, 30. lpp.
7) Vācijas 1927. g. sodu likumu projekta I. pielikuma 49. lpp.
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bet atsevišķos likumos tā bieži sastopama, p. p. likumā par ne-

godīgas konkurences apkarošanu, patentu likumā v. t. t. Plaša

piemērošana iespējama pēc Francijas Code pēnal — sakarā ar

smagiem noziegumiem, un ari pēc jaunākiem Šveices un Vā-

cijas projektiem. Pēc Latvijas sodu likumu projekta sprie-

dumi izsludināmi galvenā kārtā tad, ja tiesa nospriež sodīt per-

sonas, kuras nolaidīgi izpilda savus arodniecības, tirdzniecības

vai rūpniecības pienākumus. Projekts uzsver, ka tiesas sprie-

dumu publicēšana sabiedrības informēšanai pastiprina notiesā-

tam soda bargumu, jo to sajūt stiprāk par naudas vai pat aresta

sodu.
8

)

Mūsu Sodu likumi par tiesas spriedumu izsludināšanu no-

saka, ka „likumā paredzētos gadījumos piespriežams likumā

sevišķi norādīts papildu sods" un „ja norādīts, ka spriedums

jāizsludina, tad spriedums iespiežams uz vainīgā rēķinu vienā

no valdības un vienā no privātiem periodiskiem izdevumiem

pēc tiesas izvēles." Šie likumā paredzētie gadījumi atrodami

Sodu lik. 218., 309., 464., 466., 474., 539. un 561. p. p. un Notei-

kumos par negodīgas konkurences apkarošanu 16. p. Noteiku-

mi norāda blakus pamata sodiem uz tiesas spriedumu izsludinā-

šanu un noteic: „Tiesa uz savu iniciativi vai uz ieinteresēto

personu ierosinājumu var uz notiesātā rēķinu izsludināt sabie-

drības informēšanai savu spriedumu un spert citus vajadzīgus

solus publikas maldināšanas novēršanai" (16. p.), pie kam „par

ieinteresētām personām... uzskatāmas nevien tās personas,

kuras nodarbojas tajā pašā arodā vai tirdzniecības vai rūpnie-

cības nozarē, bet ari finansu ministrija, biržas komitejas un

saimnieciskās organizācijas" (17. p.).

Kaut ari saskaņā ar Kriminālprocesa likumu 986. p. sprie-

dumi, ar kuriem tiesājamie attaisnoti, pēc likumīgā spēkā nāk-

šanas izsludināmi, uz attaisnoto lūgumu, Valdības Vēstnesī, to-

mēr mūsu tiesu praksē attaisnojošo spriedumu izsludināšana

notiek ārkārtīgi retos gadījumos. Personas, kurām ļauts pra-

8) cf. P. Jako b i, Latvijas sodu likumu projekta 11. s. 128. lpp.
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sīt šādu spriedumu publicēšanu, atsakās no šīs tiesības, lai tikai

netiktu sabiedrībā izpausts, ka pret viņām bija celta apsūdzība.

Publicēšanas iespējamība ierobežota ar to, ka pie attaisnojo-

šiem spriedumiem nav pieskaitāmi tādi Senāta kriminālā kasā-

cijas departamenta lēmumi, ar kuriem Senāts izbeidz celto ap-

sūdzību, p. p. uz Sodu lik. t. p. pamata noziedzīga nodarījuma

sastāva trūkuma dēļ. Šie lēmumi izsludināmi tikai tad, ja tiem

principiāla nozīme tiesu prakses apvienošanā (Krim. proc. lik.

953. p. un bij. Krievijas Senāta apvienotās sapulces 1896. g.

spr. Nr. 41.).

Par nosodošo spriedumu izsludināšanu neatrodam tik ka-

tegorisku noteikumu, ka spriedumi iespiežami tikai pēc viņu

likumīgā spēkā stāšanās. Ja mēs pieskaitītu tiesas spriedumu

izsludināšanu pie labošanas un drošības līdzekļiem, kuri, kā

aprādīts, galvenā kārtā kalpo draudošo noziegumu novērša-

nai, tad līdz ar to varētu pielaist spriedumu izsludināšanu pat

tūlīt pēc viņu taisīšanas. Mēs turpretim nostājamies uz tā vie-

dokļa, ka spriedumu publikācija ir sods, kurš jāizcieš notiesā-

tam un tādēļ tiesa var likt iespiest savu spriedumu tikai tad, ja

viņš nācis likumīgā spēkā, jo tad ikkatrs spriedums nekavējo-

ties nododams izpildīšanai (Krim. proc. lik. 228. un 974. p. p.).

Pēc Latvijā jau nodibinātās prakses iespiež tikai sprieduma

rezolutivo daļu
9

), bet nav izslēgta iespējamība izsludināt ari

motivēto spriedumu m extenso.10)

Ja noziedzīgs nodarījums pēc ideālās kopības aptver p. p.

Sodu lik. 356. pantā (kurš tiesas spriedumu izsludināšanu nepa-

redz) un Noteikumu par negodīgas konkurences apkarošanu

5. pantā paredzētu darbību, tad tomēr tiesa var savu spriedu-

mu izsludināt. Pēc Sodu lik. 60. p. noteikumiem tiesa var pa-

augstināt piespriesto smagāko sodu līdz augstākam likumā par

so nodarījumu noliktam soda apmēram un tādēļ, pēc principa

plus continet minus, izriet, ka nav nekādu šķēršļu soda paaug-

9) cf. 1929. g. 19. janvāra Valdības Vēstnesi (Nr. 16.).

10) cf. M. Kohl c r, das Verbrechen des unlauteren Wettbewerbs,

1901, 231. lapp. A. Elster, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbe-

werb, 1927, 210. lpp.
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stināšanai izsludinot tiesas spriedumu. Jo papildu sodi, kas

nav saistīti ar smagāko sodu, bet kurus tiesa piespriedusi par

citiem pēc kopības iztiesājamiem noziedzīgiem nodarījumiem,

pievienojami ipso jure smagākam sodam.

Soda nosacītā atlaišana, pēc Latvijas Senāta uzskata, ir

soda veids un tās piemērošanu nevar uzskatīt kā piespriestā

soda mīkstināšanas līdzekli 11

). Ja piekrītam šim uzskatam un

vadāmies no tās domas, kura likta tiesas spriedumu izsludinā-

šanas pamatā — proti no publiskās intereses
12

), tad nevaram

nepielaist spriedumu publicēšanu tajos gadījumos, ja tiesa vai-

nīgam nosacīti atlaiž soda izpildīšanu. Bet lai aizsargātu

likumpārkāpēju no apkaunojuma, kas cieši savienots ar soda

uzlikšanu, tiesa varētu spriedumu izsludinot attiecīgā laik-

rakstā ari neminēt notiesātā vārdu un uzvārdu; tas saskanētu

ar tiesas izvēlēto soda nosacīto atlaišanu, kura atvieglo notie-

sātā likteni un nerunā pretim likuma noteikumiem par tiesas

spriedumu izsludināšanu. Bet šāda publikācija stiprā mērā

zaudē soda raksturu.

Latvijas Noteikumi par negodīgas konkurences apkaro-

šanu (1., 14. p. p.) atļauj ari civiltiesiskā ceļā aizsargāt savas

intereses pret konkurentiem, kuri aiz nekrietniem dzenuļiem

pārkāpj pastāvošās kārtības robežas. Pret tiem var celt pra-

sības sūdzības dēļ likumā aizliegtās konkurences darbības iz-

beigšanas, dēļ zaudējumu atlīdzības v. t. t. Bet, pretēji Vāci-

jas likuma 23. p., mūsu Noteikumu 16. panta redakcija nedod

skaidru atbildi, vai ir iespējams izsludināt civiltiesas sprie-

dumu.

Šai sakarā nevar paiet garām Sodu lik. 33. p. 3. pkta un

Noteikumu par negodīgas konkurences apkarošanu 16. p. trū-

kumiem. Abos taisni un noteikti statuēts, ka tiesas spriedums

") p. p. Senāta krim. kas. dep. 1925. g. spr. Nr. 129. Ploriņš lietā.
12) cf. Noteikumu 16. p. ..sabiedrības informēšanai" un Vācijas 1925.

g. proj. 59. §: „Das Gericht kann die offentliche Bekanntmachung des

Urteils auf Kosten des Verurtcilten anordnen, um ihn an wciteren straf-

baren Handlungen zu hindernoder andere von gleichen oder ālinlichen

strafbaren Uandlungen abzuhalten".
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iespiežams uz „vainīgā" resp. „notiesātā" rēķina. Noteikumi

par negodīgas konkurences apkarošanu pieskaitāmi pie civi-

lām resp. tirdzniecības tiesībām, bet taisni tām termins no-

tiesātais" pilnīgi svešs un tāds sastopams tikai kriminālā li-

kumdošanā (sk. Krim. proc. lik. 230., 1019. p. p.). Bet tomēr

Noteikumi nebūt neizslēdz civilo tiesāšanu! 13) Burtiski inter-

pretējot Noteikumu 16. pantu jānāk pie slēdziena, ka civiltiesas

spriedumu nevar publicēt, lai gan pēc ratio legis izsludināšana

nebūt nav izslēgta. Mūsu Noteikumu 16. pants smelts no Vā-

cijas likuma, kura 23. p. kazuistiski paredz tiesas spriedumu

izsludināšanu. Tajā iet runa par „Schuldiger", „Verurteilter"

un ari par „unterlegene Partei", bet pie mums, vienkāršojot un

izsakot precizāk šo pantu, šie 3 jēdzieni savilkti kopā un ne

visai laimīgi izteikti ar jēdzienu „notiesātais".

Bet jau paša šī jēdziena minēšanu materiālā likumā nevar

pieskaitīt pie Noteikumu labām pusēm. Kaut ari materiālais

likums statuē tiesas spriedumu izsludināšanu, tomēr tanī ietil-

pina procesuālu normu
14

), proti kam jāmaksā par izdevumiem,

kuri ceļas no tiesas spriedumu izsludināšanas. Ja tiesa pie-

mēro vienu soda veidu — nospriež izsludināt spriedumu, tad

viņas sprieduma realizēšanai izdarāmie izdevumi uzskatāmi

par tiesas izdevumiem. Pēc vispārējā principa tādi izdevumi

uzliekami apsūdzētam, ja viņš atzīts par vainīgu (Krim. proc.

lik. 145., 240., 243., 788., 996. un 997. p. p.), bet ja notiesātais

nespēj samaksāt, tad tie galīgi ņemami uz valsts rēķinu

(1019. p.). Materiālās krimināltiesības atrod pielietojumu pro-

cesā, bet procesuālo normu ievietošana materiālā likumā attai-

snojama tikai aiz procesuālās ērtības apsvērumiem, bet nevis

teorētiski.

Sodu likumu 33. p. 3. pkts nosaka, ka spriedumi iespiežami

valdības un privātos periodiskos izdevumos. Latvijas valdī-

bas oficiālā laikrakstā „Valdības Vēstnesī" (Lik. kr. Nr. 86/1925.

gadā)—bez maksas —iespiežami visi valsts iestāžu oficiālie iz-

13) sk. zv. adv. A. Lavrentjeva „Unlauterer Wettbewerb", Rig.
Zsch. f. R. W. 1928. g., 243., 257. un 261. lpp.

v) cf. p. p. tagad atvietoto piez. pie S. L 622. p.
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ziņojumi, bet mums nav nekāda noteikuma, ka privātiem izde-

vumiem obligatoriski jāievieto šādi izziņojumi pat par maksu,

un nevar iedomāties, ka tiesa uzspiestu viņiem izsludināt

spriedumus. Privāti laikraksti parasti stāv zem partijas vai

stipro saimniecisko organizāciju iespaida un tie gan neizslu-

dina tādus spriedumus, kas aizskar viņiem tuvu stāvošas per-

sonas. Tādēļ izriet tas slēdziens, ka šie noteikumi var viegli

pārvērsties par nedzīvu burtu, ja kāds laikraksts atteiktos ie-

spiest tiesas spriedumu. Tad izrādītos, ka lai gan spriedums

likumīgi taisīts, viņš tomēr netiek izpildīts, kas katrā ziņā vā-

jina tiesas autoritāti.

Mūsu tiesu praksē bieži sastopam parādību, ka spriedumi

tiek izsludināti pēc ilgāka laika notecēšanas — pat pēc mēne-

šiem —■ no spēkā stāšanās brīža, kaut gan tie izpildāmi neka-

vējoties pēc likumīgā spēkā nākšanas. Vācijas 1927. g. sodu

lik. projekta 51. p. ieved apsveicamu jauninājumu, ka sprie-

dumu var iespiest tikai viena mēneša laikā no spēkā nākšanas.

Nosakot šādu prekluzivu termiņu likums līdz ar to nodrošina

notiesāto no eventualitatēm, kuras varētu rasties tad, kad pēc

ilgāka laika no sprieduma spēkā nākšanas piepeši izsludina sa-

biedrības informēšanai, ka notikusi zināmas personas notie-

sāšana. Šādas publicēšanas sekas var būt tās, ka šī persona

tiek izslēgta no pilntiesīgo sabiedrības locekļu skaita un cieš

goda tiesību ierobežojumu tad, kad jau sen aizmirsts viņas pa-

strādātais noziedzīgais nodarījums.

Vācijas 1925. g. sodu likumu projekts, kas tiesas spriedu-

mu izsludināšanu pieskaita pie labošanas un drošības līdze-

kļiem, noteikti uzsver: ka tiesa var iespiedumā neminēt notie-

sātā vārdu un uzvārdu un tādā ziņā viņš piešķir tiesas sprie-

dumu izsludināšanai tikai ģeneralpreventivus mērķus.
15) Aiz

tiem pašiem iemesliem var šādu izsludināšanas veidu piemē-

rot ari tad, ja tiesa (galveno) sodu nosacīti atlaiž vai ja notie-

sāto atsvabina no soda apžēlošanas kārtībā.
16

)

15) cf. Vācijas 1925. g. sodu lik. proj. motivus. 46. lpp.
16) sk. 1929. g. 4. februāra Valdības Vēstnesī (Nr. 28.) iespiesto le. M.

admin. dep. izziņojumu.
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Tagad krimināltiesībās izvirzās tendence atstāt tiesai

plašu rīcības brīvību pie soda noteikšanas, lai tiesa varētu iz-

lietot savas tiesības ari notiesātā likteņa atvieglošanai, ja tas

pēc lietas apstākļiem izrādītos par iespējamu. Pareizi šai

ziņā Latvijas sodu likumu projekts uzsver tiesas spriedumu

izsludināšanai īpatnējo bargumu: presē izpausto izziņojumu

ārkārtīgi ātrā izplatīšana var visīsākā laikā novest notiesāto

pie garīgā un ekonomiskā sabrukuma. Ar tiesas spriedumu iz-

sludināšanu atņem cieņu nevien pašam vainīgam, bet ari viņa

ģimenes locekļiem, apkauno tos un tādējādi izdara tiem neiz-

labojamu, neatsaucamu kaitējumu, lai gan krimināllietās ik-

katrs atbildīgs tikai par sevi (Krim. proc. lik. 19. p.) un līdz ar

to tikai vainīgam būtu pirmā un galvenā kārtā jāsajūt uzliktā

soda ļaunums.

Šie apsvērumi mūs noved pie slēdziena, ka likumā spe-

ciāli paredzētos gadījumos tiesas spriedumu izsludināšana —

papildu sods piemērojams ar sevišķu uzmanību, lai neizsauktu

sekas, kuras nekādi nav reparējamas. Spriedums izsludināms

tad, ja noziedzīgs nodarījums pastrādāts aiz negodīgiem dze-

nuļiem, ja lietas faktiskie apstākļi attaisno sprieduma izziņo-

šanu un ja tas notiek sabiedrības interesēs preventivos nolū-

kos. Izņēmuma veidā tiesas spriedumi izsludināmi cx officio,

bet principā tikai tad, ja tiesa to atrod par vajadzīgu un tad tas

izdarāms uz tiesas iniciativi vai uz ieinteresēto vai cietušo per-

sonu ierosinājumu.

Normas nav tādēļ tiesības, ka viņas tapušas par valsts li-

kumiem, bet viņas ir tiesības tādā gadījumā, ja viņas atbilst

mūsu tiesību sajūtai. Ārēji tiesības parasti ietērptas likumos,

noteikumos, kuriem jābūt skaidriem un preciziem. Tādēļ at-

rodam, ka noteikumos par tiesas spriedumu izsludināšanu jā-

atmet tas, kam nav noteiktas nozīmes šim soda veidam un kas

atrodams citos, p. p. procesuālos likumos. Liekas, ka vienkār-

šojot noteikumus par tiesas spriedumu izsludināšanu varētu

izteikt Sodu likumu 33. panta 3. punktu resp. Noteikumu par

negodīgas konkurences apkarošanu 16. pantu šādā redakcijā:
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Sodu likumu 33. p. 3. pkts:

„Ja likumā norādīts, ka spriedums jāizsludina, tiesas

spriedums iespiežams viena mēneša laikā no sprieduma

spēkā stāšanās."

Noteikumu par negodīgas konkurences apkarošanu 16. p.:

„Tiesa uz savu iniciativi vai uz ieinteresēto vai cie-

tušo personu ierosinājumu var izsludināt savu spriedumu

viena mēneša laikā no viņa spēkā stāšanās un spert va-

jadzīgos soļus, lai novērstu publikas maldināšanu."

Zvērināta advokata palīgs A. Neuhaus.
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Sistēmas un numerācijas grozīšana

Kodifikacijas nodaļas izdevumos.

Jau vairākkārt pacelts jautājums, kādu iemeslu dēl Kodi-

fikacijas nodala savos izdevumos groza Krievijas likumgrāma-

tās pieņemto sistēmu un pantu numerāciju, ievedot jaunu nu-

merāciju un atstājot veco tikai iekavās. Kaut gan varētu pie-

ņemt, ka šie iemesli pēc pēdējos gados izdoto likumgrāmatu

(piem. Tiesu iekārtas lik., Pagasttiesu lik., Kriminalproc. lik.)

klajā laišanas ir grāmatu lietotājiem pietiekošā mērā noskaidro-

jušies, tomēr ari vēl tagad dažreiz paceļas balsis, kas liecina

par neapmierināšanos ar ievesto kārtību un līdz ar to pierāda,

ka plašākas juristu aprindas nav pietiekoši informētas, kādu

iemeslu dēl Kodifikacijas nodala ir spiesta grozīt sistēmu un

pāriet no agrākās pantu numerācijas uz jaunu.

Sevišķi akūts šis jautājums kļūst ar projektēto Civilpro-

cesa likumu izdošanu, kamdēļ būtu lietderīgi apskatīt ierosi-

nāto jautājumu sakarā ar šo izdevumu.

Vispirms būtu jāaizrāda, ka likumdošanas materiāla pār-

vietošana un pirmavotā pieņemtās pantu numerācijas grozīšana

ietilpst Kodifikacijas nodaļas kompetencē, kā uz to ari vien-

mēr skatījās Krievijas ilggadīgā kodifikacijas prakse un kas

iziiet ari no Senāta iekārtas 11. pielikuma 7. panta (1915. g.

redakcijā), kurš skan šādi:

„Nevien valsts un pašvaldības iestādēm un amatpersonām,

bet ari privātām personām, savās valdības un tiesu iestādēs

vedamās lietās, jāizpilda vispārējais noteikums par likumu

minēšanu pēc spēkā esošā Likumu kopojuma. No šā vispārējā

noteikuma privātām personām pielaižams tikai tas izņēmums,

ka ja viņu lūgumos šā kopojuma pantu vietā atrastos atsauces

uz atsevišķiem likumdošanas aktiem vai uz kopojuma agrāku

izdevumu vai kopojuma Turpinājumu pantiem, tad tādi lūgumi,
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šā iemesla dēl vien, nav ar uzrakstu dodami atpakaļ, bet, pie-

ņemot tos lietā, tiem dodama likumīgā gaita, pamatojot tomēr

tiesas vai jebkuras attiecīgas varas spriedumu uz spēkā esošā

kopojuma pantiem".

Ari pie mums pastāvošā likumā par Kodifikacijas nodaļu

(Lik. kr. 1926. g. 30) paredzēts tikai, ka kodificējot likumus ne-

var tikai aizskart viņu saturu.

Civilprocesa likumu 1914. gada izdevums bija sastādīts

pēc tādas sistēmas, ka pirmajās četrās grāmatās ievietoti visi

noteikumi, kurus piemēroja Krievijā tā saucamās iekšējās gu-

berņās, kas uzskaitītas Tiesu iekārtas likumu (1914. g. izd.) 1.

panta 1. piezīmē (to starpā ari Vitebskas guberņā), bet visas

nomaļu apvidiem paredzētās procesuālās sevišķības bija sa-

kopotas piektā grāmatā, kurā uz trim Baltijas guberņām (Vid-

zemes, Kurzemes un Igaunijas) attiecināmiem noteikumiem ie-

rādīta trešā sadala, kuras pantu numerācija (1799.—2097. p.)

neatbilst 1889. gada 9. jūnija likuma (6188) numerācijai, bet no-

dibināta kodifikacijas ceļā, piemērojoties toreizējai

numerācijas sistēmai.

Nodibinoties atsevišķai Latvijas valstij, kuras sastāvā

ietilpst divas Baltijas guberņas (Vidzemes un Kurzemes) un ari

daži Vitebskas guberņas apriņķi (tagadējā Latgale), nav iespē-

jams paturēt 1914. gada kodifikacijas izdevuma Civilprocesa

likumu agrāko sistēmu aiz sekošiem iemesliem.

Agrākās Vidzemes un Kurzemes guberņas,

kurām Krievijas teritorijā bija tikai nomales nozīme, tagad

sastāda Latvijas valsts lielāko dalu (Vid-

zemi, Kurzemi un Zemgali), kādēļ ari šajā daļā piemērojamiem

likumnoteikumiem nevar ierādīt oficiālos kodifikacijas izdevu-

mos — kā tas bieži bija darīts Krievijas likumu kopojumā at-

tiecībā uz Baltijas guberņām — blakus vietu kautkādas grāmatu

beigās ievietojamas sadaļas, pielikuma vai cita apakšiedalī-

juma veidā, uzņemot pirmajā vietā vienīgi Latgalē piemēroja-

mos noteikumus.

Civilprocesa likumu pirmo četru grāmatu panti, bez piektā

grāmatā norādītiem pārgrozījumiem un papildinājumiem, tagad
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piemērojami tikai Latgalē. Tādēļ, lai minēto likumu jauna-

jam izdevumam piešķirtu tāda likumu sokopojuma nozīmi, kurā

valsts ievērojami lielākā daļā piemērojamiem noteikumiem būtu

ierādīta pienācīga vieta, kodifikatoram katrā ziņā jāapvieno

Civilprocesa likumu pirmo četru grāmatu noteikumi ar piektās

grāmatas trešās sadaļas attiecīgām speciālām normām, t. i. jā-

sadala šās trešās sadaļas atsevišķi panti pēc piederības starp

pirmo četru grāmatu attiecīgām nodaļām un nodalījumiem, tādā

kārtā pavisam likvidējot šo sadaļu kā minēto likumu

patstāvīgu sastāvdaļu.

Atzīstot no vispārējā valsts viedokļa aprādīto kodifikaci-

jas paņēmienu par vienīgo pielaižamo pastāvošos gluži jaunajos

politiskos apstākļos, kuri neatļauj piepaturēt Krievijas likumu

kopojuma sistēmu, — tālākās loģiskās un neizbēgamās sekas

ir grozīt Civilprocesa likumu agrāko pantu numerāciju, kā tas

ari jau darīts Civilprocesa likumu 1923. gada pirmās grāmatas

izdevumā.

Kodificējot toreiz piektās grāmatas trešo sadaļu un iesprau-

žot tās attiecīgos pantus Civilprocesa likumu pirmā grāmatā,

kurai ir tikai daži simti pantu, nebija, protams, nekādā ziņā

iespējams piepaturēt šās sadaļas pantiem augstos skaitliskos

apzīmējumus (1800. un tālākos), jo tādējādi pilnīgi būtu izjaukta

pantu numerācijas kārta.

Nevar taču noliegt, ka ļoti neērti būtu lietot likumgrāmatu,

kurā, piemēram, pēc 1. panta nāktu 1800. un 1801. pants un pēc

tam tikai 2. pants v. t. t, kurā piezīme pie 17. panta būtu apzī-

mēta kā 1802. pants vai sekotu šim (17.) pantam ar norādīto

(1802.) numuru, un kurā pēc 27. panta būtu ievietoti 1804. un

1805. pants, bet pēc tam nāktu 29a
.,

1806., 1906.,*31a
.

un citi

tādā jauktā kārtībā sarindoti panti.

Kas attiecas uz Civilprocesa likumu 1914. gada izdevuma'

pirmo grāmatu, tad ari jāņem vērā, ka apmēram tre š a i

daļai no visiem šās grāmatas pantiem jau ir tā saucamā div-

kāršā numerācija (161
1

.,
161

2

.
v. t. t), kas no likumdošanas

technikas viedokļa, bez šaubām, ir nevēlami un kas rada tādu

stāvokli, ka iespraust jaunus noteikumus, — kuri pēc sava sa-
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tura tiecas pie tādā veidā apzīmētiem pantiem un kuri pēc ko-

difikacijas paņēmieniem ievietojami starp tādiem divkār-

šas numerācijas pantiem, — izrādās techniski gandrīz neiespē-

jams (sal. piem. agrāko 161
1

. pantu, pēc kura bija jāieved 1807
2

.

pants). Bez tam, pieturoties pie augšā aprādītās jaunās sistē-

mas, daži panti (kā, piemēram, pirmā grāmatā 161
4

.

un 1807
4

.)
ir jāsavieno, pie kam, protams, tādu apvienotu pantu taču ne-

var apzīmēt ar diviem numuriem. Pārejot augšminēto iemeslu

dēl uz jaunu sistēmu, pavisam nav iespējams paturēt agrāko

numerāciju, jo, nerunājot nemaz par tādu kodifikacijas izde-

vuma neparasto ārējo veidu, tādā gadījumā būtu loti grūti at-

rast attiecīgos pantus pēc to numuriem; tā, piemēram, piektās

grāmatas trešās sadaļas pantus, kuti būs izkaisīti pa visu grā-

matu, būtu iespējams atrast pēc viņu numuriem tikai ar sevi-

šķas salīdzinošas tabeles piepalīdzību, kurā būtu jānorāda,

kādam pantam seko katrs no šās sadaļas pantiem.

Ir saprotams, ka procesa pantu numerācija dziļi iespiedu-

sies sevišķi vecāko juristu atmiņā, kādēļ atsaukšanās uz vis-

vairāk piemērojamiem pantiem notiek praksē bieži tīri mecha-

niski. Bet šis apstāklis nevar būt par pietiekošu pamatu pa-

likt pie agrākās Krievijas sistēmas un pantu numerācijas, it īpaši

ņemot vērā, ka jaunai paaudzei būs katrā ziņā daudz vieglāk

un parocīgāk orientēties tādā likumgrāmatā, kurā uz visu Lat-

viju attiecošies noteikumi atradīsies vienā vietā, nekā pastā-

vošā (1914. g.) izdevumā, kur, izejot no Latgalē spēkā esošiem

pantiem, ir jāmeklē piektās grāmatas trešā sadaļā, ciktāl šie

panti piemērojami Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē.

Apspriežot šo jautājumu, nevar spēlēt kaut cik nopietnu

lomu ari tas aizrādījums, ka grozot numerāciju būtu sevišķi

grūti lietot attiecīgos zinātniskos izdevumus ar pantu agrāko

numerāciju, jo šo pantu pievienojums iekavās pietiekoši nodro-

šina orientēšanos. Tāpat numerācijas grozīšana nevar darīt

nelabvēlīgu iespaidu uz likumu unifikācijas tieksmēm, jo šajā

ziņā ieinteresētās valstis ir tādā pašā stāvoklī kā Latvija, un

varbūt arī tās, stājoties pie likumu kodificēšanas, nepaliks pie

agrākās likumu uzbūves un pantu numerācijas. Pie tam no
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svara te, protams, nav tas, lai mūsu attiecīgo izdevumu nu-

merācija saskanētu ar tiem pantu numuriem, kurus lieto mūsu

kaimiņi, bet gan tas, lai mēs attiecīgās nozarēs pēc iespējas pie-

turētos pie līdzīgām tiesiskām normām.

Ari Rīgas apgabaltiesa, apspriežot savā laikā (1923. g.

24. oktobra nodalu plenārsēdē) jautājumu par jaunizdodamām

likumgrāmatām, izteicās tādā ziņā, ka, izdodot procesu kodifi-

cētā veidā, būtu reizē ar to jāsaskaņo procesa sistēma un pantu

numerācija, bet ka šis darbs atliekams līdz tam laikam, kad

būtu gatavs viss process, neizdodot to atsevišķās dalās. Bet

tā kā tādā gadījumā vēl diezgan ilgu laiku būtu palikusi ne-

apmierināta miertiesnešu vajadzība pēc civilprocesa noteiku-

miem valsts valodā un sakopotā veidā, tad liolcmaņa kungs,

kuram kā toreizējam tieslietu ministrim bija padota Kodifika-

cijas nodala, piekrita tam, ka nenogaidot Civilprocesa likumu

pilnīgu un galīgu pārstrādājumu, izdodama atsevišķi tā procesa

dala, kura attiecas uz miertiesām, grozot pie tam augšnorādītā

ziņā procesa sistēmu un numerāciju. Pret tāda atsevišķa izde-

vuma klajā laišanu toreiz vēl zināmā mērā varēja celt to iebil-

dumu, ka Civilprocesa likumu pirmās grāmatas (1923. g.) iz-

devumā tika ievesti pa daļai panti ar tiem pašiem numuriem,

kādi 1914. gada izdevumā atrodami šo likumu otrā grāmatā.

Bet, no vienas puses, šim apstāklim ir tikai pagaidu raksturs,

un proti, līdz minēto likumu pārējo grāmatu klajā laišanai, ku-

ru pantu numerācija iesāksies ar to skaitli, kas seko pirmās

grāmatas (1923. g. izd.) pēdējam pantam; no otras puses, ne-

drīkst aizmirst, ka tiesu praksē vienam un tam pašam tiesnesim

parasti nemaz nenākas atsaukties savā darbībā uz a b v minēto

grāmatu pantiem, jo pirmo grāmatu piemēro tikai mier-

tiesām piekritīgās lietās, kurpretim otrā grāmata satur,

kā zināms, vienīgi tādus nosacījumus, pēc kuriem jārīkojas

vispārējo tiesu iestāžu darbiniekiem.

Jādomā, ka tagad vairs neviens nevarētu nožēlot, ka 1923.

gadā atsevišķi izdota minētā Civilprocesa dala, jo citādi ari

miertiesneši būtu spiestfvēl tagad pieturēties pie 1914. gada krie-
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vu teksta, kura lietošanu pie tam apgrūtina tie daudzie grozī-

jumi, kas ievesti procesā Latvijas pastāvēšanas laikā.

Apsverot sacīto, jānāk pie slēdziena, ka agrāko Krievijas

kodifikacijas izdevumu sistēmu un pantu numerācijas grozīšanu

prasa un pietiekoši attaisno nevien jaunās Latvijas valsts no-

dibināšanas fakts, bet ari visi augšminētie apsvērumi, pie kam

jāatzīmē, ka jauna numerācija nepieciešama it īpaši pirmos

Latvijas izdevumos, sakarā ar augšā norādīto vajadzību grozīt

izdevumu sistēmu. Turpmāk, kad būs nodibināta tagadējiem

apstākļiem atbilstoša izdevumu iekšējā struktūra, pantu nu-

merācijas grozīšana vēlākos izdevumos vairs nebūs vajadzīga

un likumdošanas jaunas normas vajadzības gadījumā būs ieve-

damas kodifikacijas izdevumos divkāršas pantu numerācijas

veidā.

H. Ehlerss.
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Latvijas sodu likumu projekts un Latvijas
kultūras attīstība.

§ 1. Krimināltiesības un tautas kultūra.

Sabiedriskās dzīves galvenais saturs ir to uzdevumu

veikšana, kuri nepieciešami cilvēces sabiedrības uzturēšanai un

tās tālākai izveidošanai. Bet cilvēkos vēl nav dabīgas dvēse-

les tieksmes rīkoties tā, kā to prasa sabiedrība, un tāpēc pē-

dējā pielieto dažādus līdzekļus, lai piespiestu pilsoņus ievērot

sabiedrības intereses. Šo līdzekļu vidū tiesībām piekrīt viena

no svarīgākām vietām: tās prasa, lai cilvēku uzvešanās

būtu piemērota sabiedrības vajadzībām, taisa psichisku spie-

dienu, lai viņus piespiestu izpildīt attiecīgās prasības, un dod

cilvēkiem viņiem trūkstošos sabiedriskās dzīves motivus; tā

regulējot cilvēku uzvešanos, tiesības labo viņu raksturu un pa-

mazām tos pielāgo sabiedriskai dzīvei. Izstrādājot tiesiskās

normas par korektivu defektivai, neizglītotai cilvēka dabai, sa-

biedriskā dzīve līdz ar to, šīs normas piemēro defektivitates

pakāpei un dozē viņu darbību, piemērojoties pastāvošai vaja-

dzībai. Jo mazāk pielāgota cilvēku psiche sabiedriskai dzīvei,

jo lielākam jābūt tiesību spiedienam, un — otrādi. Tiesības,

gribot negribot piemērojas sabiedriskās kultūras vidējam līme-

nim, kuru tas, kaut gan indirekti, bet toties noteikti, atspoguļo.

Tāpēc mēs varam runāt par tiesībām, kā par sabiedrības kul-

tūras barometru.

Pats par sevi saprotams, ka tiesību piemērošana tautas

kultūrai notiek neapzinīgi, tās pielāgojot sabiedriskām vaja-

dzībām. Sabiedriski derīgu raksturu tiesībām mēs nespētu

apzinīgi dot tādēļ, ka mēs nevaram izdarīt priekš tā nepiecie-

šamos priekšdarbus: mēs nespējam tieši noteikt, kāds zināmā

laikmetā sabiedrībai ir vidējais kultūras līmenis. Tiesības

iegūst sabiedriski izdevīgu raksturu tāpēc, ka sabiedrībā no-
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risinās īpatnēji procesi, kuri tautas tiesību atziņu pieskaņo sa-

biedrības prasībām. Zem inertās formās sastingušo veco po-

zitivo tiesību garozas pamazām rodas jaunu tiesību idejas, ku-

ras ar savu spilgtumu ļaudis apbur un spiež tos uzsākt cīņu par

šo ideju realizēšanu. Šis jauno intuitivo tiesisko parādību

raksturs ir tiešais iemesls, kamdēļ tās ieved likumos un ko-

deksos. Tiem dažādiem argumentiem, ar kuriem likumdevēji

šīs jaunās normas pamato, ir tikai tā nozīme, ka tie tikai saga-

tavo plašās iedzīvotāju masās šīm normām labvēlīgu uzņem-

šanu, bet sociālā derīguma īstos iemeslus neizteic.*) Likumu

īsto nozīmi priekš tautas kultūras var noteikt tikai ar speciālas

juridiski-socialās analizēs palīdzību.

Mūsu uzdevums tagad ir — noskaidrot, kādā mērā pie Lat-

vijas sodu likumu projekta sastādīšanas ievēroti principi, kuri

korespondē tautas tiesiskai atziņai un kuri piemēroti Latvijas

kultūras līmenim. Sodu likumu pārstrādāšanas uzdevums bij

loti grūts: bij jārada kriminālkodekss tādai tautai, kura ilgus

gadus dzīvojusi zem viņai svešu (pēdējos 75 gadus — zem

krievu) tiesību principu iespaida, un kura vēl nebij paguvusi

izstrādāt savas tradicijas kriminaljuridiskā laukā. Par pamatu

savam darbam komisija nevarēja ņemt veco nacionālo kodeksu,

kā to parasti līdzīgos gadījumos dara citās zemēs, bet svešu

tiesību recepcija ir vienmēr savienota ar risku — ienest tau-

tas tiesiskā dzīvē svešus principus.
2) Komisija vispār bij

*) „Das romische Recht", raksta prof. Petražickis, „ist kein Produkt

der theoretischen Ansichten der romischen Juristen und ihrer logischen

Entwicklung, sondern es ist ein Produkt der unbewussten Entwicklung des

Lebens und seiner Bedurfnisse ... Die romischen Juristen haben meistens

die soziale Bedeutung der Sātze, welche sie durch ihren praktischen In-

stinkt jļeleitet, als Organe, durch welche das Volk seine Rechtserfahrung

konstatierte, gelehrt haben, nicht verstanden oder falsch gedeutet, oder

einfach gar nicht erortert." Die Lehre vom Einkommen 1., 1893., 343. lpp.

Tas pats sakāms ari par tagadējo juristu darbu galveno dalu.

2) Tiesību zinātnē un likumdošanas praksē ir paradums pie sodu li-

kumu pārstrādāšanas salīdzināšanai izlietot citu zemju kriminālkodeksus.

Vācijā pirms reformas bij izdarīts šinī ziņā grandiozs darbs: tur iznāca

16 sējumos kolektivs darbs: „Vergleichende Darstellung des deutschen
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izvēlējusies pareizu ceļu: viņa bij spraudusi par savu mērķi

piemērot pēdējā laikā Latvijas teritorijā spēkā esošos svešos

— 1903. gada sodu likumus Latvijas prasībām, bet vai tas viņai

pilnīgi izdevies? Tas ir jautājums, uz kuru šinī apcerējumā

jādod atbilde.

§ 2. Projekta pamatprincipi. Pārmaiņas, kuras Latvijas

projekts ienes tiesisko prasību saturā.

Tiesības, kā jau agrāk minēts, piespiež cilvēkus izturēties

tā, kā to prasa sabiedrības intereses, jo viņas uzstāda cilvē-

kiem prasības un dara uz viņu psichiku spiedienu,

kas piespiež cilvēkus izpildīt viņiem uzstādītās prasības. Tā

kā tiesiskā spiediena apmērus noteic prasību saturs, tad ari

vispirms ir jāapcerē šis saturs un pēc tam — spiediena būtība.

Tā tad apstāsimies vispirms pie tā iespaida apcerēšanas, kādu

uz tiesiskām prasībām atstāj sodu likumu projekta vispārējā

dala.

Tiesisko prasību saturu — kādai jābūt pilsoņu uzvešanai,

kura no sodu likumu viedokļa ir obligatoriska, — to galvenā

kārtā noteic sodu likumu sevišķā daļā. Definējot nozieguma

jēdzienu, likums līdz ar to pasaka, kādu uzvešanos viņš uz-

skata par likumīgu. Tomēr dažus norādījumus par tiesisko

prasību apjomu mēs atrodam ari sodu likumu vispārējā daļā.

Šeit tiek noskaidrots, kādas personas sodu likumu noteikumi

apsargā, un tiek dots noteikts noziedzīga nodarījuma satura

und auslāndischen Strafrechts". Bet vēlāk izrādījās, ka tiesību reformai

der tikai to valstu kodeksi un projekti, kuri kulturālā zinā stāv Vācijai

tuvāk, kā Šveices, Norvēģijas un Austrijas! Visam tam milzigajam darbam,

kurš bij patērēts apcerējot romāņu un slavu zemju kodeksus, nebij prak-

tiskas nozīmes, jo visus šos pie krimināltiesību pārstrādāšanas

nevarēja ņemt vērā! Un vispār jāsaka, ka atsaukšanās uz citu zemju

priekšzīmi, kaut ari tā būtu pēdējais likumdošanas jaunievedums, ne vien-

mēr ir pārliecinošs arguments, ka šis jaunievedums jāieved ari otrā valstī,

jo citādi loti viegli var gadīties, ka uzņem tautas kultūrai neatbilstošus no-

teikumus, kas tautas dzīvē var izsaukt dažādas neveselīgas parādības.

Skat. manu darbu par mēģinājumu, 11., 1918., 524. lpp.
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jēdziens. Šos jautājumus atrisina sodu likumu nodaļas par

sodu likumu darbības vietu un par līdzdalību noziegumos.

Sodu likumu sevišķās daļas noteikumi apraksta noziedzīgu

nodarījumu būtību, bet nepasaka, pret ko šiem nodarījumiem

jābūt vērstiem, lai tiem varētu piemērot sodu. Tas izskaidro-

jams ar to, ka sodu likumi jau no seniem laikiem apsargā visas

personas, kuras dzīvo zināmas valsts robežās, neatkarīgi no

viņu tautības un pavalstniecības. Bet ko darīt tādā gadījumā,

ja sodu likumos paredzētais noziedzīgais nodarījums izdarīts

ārzemēs? Tad rodas vajadzība, lai likums oficiāli paskaidro,

kādos gadījumos viņš šos nodarījumus grib sodīt. Izplatot savu

noteikumu darbību ari uz ārzemēs izdarītiem noziegumiem,

likums var vadīties tikai no nacionāli egoistiskiem motiviem,

bet viņš var ari ņemt vērā vispārcilvēciskās intereses. Pir-

mā gadījumā par sodāmiem tiek atzīti tie ārzemēs izdarītie

noziegumi, kas vērsti pret šīs valsts interesēm (tā saucamais

reālais princips) un kurus izdarījuši ārzemēs šīs valsts pavalst-

nieki (personālais princips). Pirmo noteikumu egoistiskais

raksturs acīmredzams, bet tāds pats raksturs ir ari otram

principam: valsts soda savus pavalstniekus par ārzemēs iz-

darītiem noziegumiem tādēļ, lai tos nevajadzētu izdot tiesā-

šanai un sodīšanai tai valstij, kurā tie noziegumus izdarījuši.
3)

Pēc daudzu valstu uzskata tāda izdošana ir pilnīgi nepielai-

žama, jo to uzskata par savu pilsoņu tiesību neapsargāšanu.

Turpretim, ja likums pasludina par sodāmiem ari noziegumus,

kurus ārzemēs izdarījuši ārvalstu pavalsnieki pret ārzemniekiem

(kosmopolitiskais princips), tad viņš vadās no vispārcilvēci-

skām interesēm: valsts atzīst, ka jāapsargā ari tādu personu

labumi, kuras pieder pie citas tautības un citas valsts, neatka-

rīgi no tā, vai nozieguma momentā tās atradās šīs valsts ro-

bežās vai ne.

3) Skat. Mendelsohn-Bartoldy, Reform des Strafrechts, 1926., 43. lpp.

„Die Auslieferung eigener Staatsangehoriger ist
. .

. seit dem Versailler

Vertrag fiir Deutschland, solanse die Erinnerung an diese Zeit noch lebt,

unmojīlich geworden."
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Kosmopolitiskā principa ievešana dzīvē kā pilnīgi, tāpat

ari tikai pa daļai, ilgu laiku sastapa nopietnas grūtības. Ilgu

laiku valstis atteicās sodīt pēc saviem likumiem ārzemniekus, ku-

ri pret citiem ārzemniekiem bij izdarījuši noziegumus ārzemēs,

jo šos labumus neuzskatīja par tādiem, kuri ir apsardzības cie-

nīgi. Ilgu laiku valstis negribēja uzņemties pienākumu ari šos

noziedzniekus izdot tām valstīm, kur tie noziegumus bij izda-

rījuši un no kurienes pēc tam aizbēguši. Tomēr beidzot iz-

glītotāko tautu ētiskās kultūras progress piespieda atzīt, ka

šādos gadījumos noziedznieku izdošana nepieciešama. Bet

sākot no XIX. gadu simteņa trīsdesmitiem gadiem visas attī-

stītākās valstis sāk noslēgt starptautiskus līgumus

par savstarpēju noziedznieku izdošanu.
4) Bet ari pēc

tam valstis ne labprāt atzina, ka šie nodarījumi būtu sodāmi ari

pēc viņu pašu likumiem. Nacionālisma atmoda, kura sevišķi

spilgti uzplauka XIX. un XX. gadusimtenī, stipri kavēja kosmo-

politiskā principa izvešanu dzīvē.
5) XIX. gadusimteņa beigās

jaunie kodeksi pamazām sāka kosmopolītisko principu atzīt:

1878. g. Ungārijas kodekss (§§ 9, 11—13), 1889. g. Itālijas ko-

dekss (a. 3—B), 1902. g. Norvēģijas kodekss, 6

) bet Vācijā lie-

lākā daļa zinātnieku turpināja izturēties pret to negativi, un

Vācijas projektos līdz pat 1919. gadam nebij noteikumu pār ār-

valstnieku sodāmību par ārzemēs izdarītiem un pret ārvalstnie-

4) Skat. Lammasch, Auslieferungspflicht und Asylrecht, 1887., 26. lpp.

5) Agrāk partikularkodeksi (Sachsen, 1838; §4; Sachsen — Weimar,

1839., § 4; Sachsen — Meiningen, 1841., §4; Schwarzburg — Sonders-

hausen, 1845., § 4; Braunschweig, 1840., § 2) pielaida ārzemnieku sodīšanu

par ārzemēs izdarītiem un pret ārzemnieku interesēm vērstiem noziegu-

miem uz speciāla valdības rīkojuma pamata. Vēlākie Vācijas kodeksi to

vairs nepielaiž. Saksijas 1855. g. kodeksu, kurš pieturējās pie veco parti-

kularo tiesību principiem, doktrina asi nosodīja.

Skat. VVāchter, Das Sāchsische und das Thiiringische Strafrecht, 1857.»

134. lpp.

c) Bittl, Entwurf eines Strafgesetzbuches fur das Konigreich Nor-

wegen, 1907., 28.-29. lpp.
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kiem vērstiem noziegumiem
7

). 1903. g. sodu likumu sastādītāji

atzina, ka par ārzemēs izdarītu nodarījumu ārvalstnieks so-

dāms, ja no sodu likumu viedokļa viņa nodarījums kvalificē-

jams kā smags noziegums (9 p.), bet par to sodu likumu autoriem

loti asi uzbruka kā vācu
8

), tāpat ari krievu zinātnieki
9

), un tikai

pateicoties redakcijas komisijas nepiekāpībai šis projekta notei-

kums kļuva par likumu.

No sacītā redzams, ka sodu likumu darbības izplatīšanu uz

ārzemēs izdarītiem ārzemnieku nodarījumiem pilnīgi attaisno at-

tīstītāko tautu tagadējais kultūras stāvoklis un ka kosmopolīti-

skā principa ievešanu pozitivās tiesībās kavējuši dažādi blakus

apstākli. Tāpēc jāpriecājas, ka Latvijas sodu likumu projekts

(6 p. 11. d. pkts 1.) šinī ziņā nav atkāpies no 1903. g. sodu liku-

mu principa. Ka mūsu projekta autori nostājušies uz pareiza

ceļa, to pierāda tas, ka 1925. g. uz šī ceļa beidzot bij spiesti no-

stāties ari Vācijas sodu likumu projekta sastādītāji (§ 6)10), kam

tagad piekrita ari vācu doktrina
11 ).

Jāapsveic ari komisijas izdarītais 11. projekta panta papil-

dinājums: ja ir īpašs starptautisks līgums, tad pielaižama ari

Latvijas pilsoņa izdošana ārvalstij. Tas apzīmē ētisko princi-

pu pārsvaru par komerciāliem.

Tā tad projekts pilnīgi pareizi noteic to personu apjomu,

kuras nākošie sodu likumi apsargās. Bez tā, kā jau agrāk mi-

nēju, kodeksā jābūt ari to vispārējo formu raksturojumam, ku-

rās var izpausties cilvēka darbība, jo ar nodarījumiem, kurus

paredz sodu likumu sevišķā daļa, nav izsmeltas visas personu

tiesību sodāmās apdraudēšanas formas. Sevišķā daļa runā ti-

7) Kosmopolītiskā principa ievešanai sīvi pretojās šinīs jautājumos

kompetentais zinātnieks Bar's (Gesetz und Schuld, 1., 103. lpp., Die Reform

des Reichsstrafgesetzbuches', 1., 1910., 60. lpp.).

8) Liszt, Bemerkungen zum Entwurfe des Allgemeinen Teiles eines

Strafgesetzbuches fiir Russland, 1883. (Strafrechtliche Aufsātze und Vor-

trāge, I, 1905., 185. lpp.).

n ) Skat. paskaidrojumus pie sodu likumu projekta, 1., 1895., 61. lpp.

10) Begrūndung zum Entwurfe, 1925., 9. lpp.

11) Mendelsohn-Bartoldy, Reform des Strafrechts, 1926., 43. lpp.

172



kai par galveno apdraudēšanas formu — par nozieguma izdarī-

šanu, bet krimināltiesības jau sen atzīst par sodāmu ne tikai no-

zieguma izdarīšanu, bet ari līdzdalību tanī — uzkūdījumu uz no-

ziegumu, pabalstījumu un līdzvainīgumu. Bet tā kā šīm nozie-

dzīgās darbības formām, kaut gan tās sastopamas pie visdažā-

dākiem noziegumiem, ir noteiktas vispārējas pazīmes, kuras

raksturo vinu būtību, tad viņu definicijas parasti ievieto sodu

likumu vispārējā daļā.

Ari mūsu sodu likumu projekta autoriem bij jādod līdzdalī-

bas aktu juridisks raksturojums. Šeit viņi pret sava darba pa-

matu — 1903. g. sodu likumiem — izturas pavisam citādi un ra-

dikāli pārgroza spēkā esošo sodu likumu noteikumus. Līdzda-

lības aktiem noziegumos dots jauns formulējums un bez tam ši-

nī daļā pārgrozīts tiesisko prasību un spiediena apjoms. Jaun-

ievedumam formulējumā pēc manām domām ir tikai redakcijas

raksturs un tāpēc to atstāšu pie malas. Turpretim tiem projekta

jaunievedumiem, kuri groza tiesisko prasību būtību, jādod no-

vērtējums no politiska viedokļa.

Sodu likumi nosaka, ka „sevišķām personīgām attiecībām

un apstākļiem, kas nosaka, palielina vaj pamazina kāda atsevi-

šķa līdzdalībnieka sodāmību, nav iespaida uz pārējo līdzdalīb-

nieku atbildību" (51. p.). Projekts tā vietā liek pavisam pretē-

ju noteikumu: „Sevišķas personīgas attiecības un apstākļi, kas

noteic nodarījuma sodāmību, neizslēdz tā līdzdalībnieka atbil-

dību, kura personā šo attiecību un apstākļu nav, bet sods tam

mīkstināms uz sodu likumu 51. p. pamata" (49. p.). Šim pārgro-

zījumam ir tās sekas, ka ar apdraudējuma objektu nekādās attie-

cībās nesastāvošu personu līdzdalība tādu personu nodarījumos,

kuras ar šo objektu atrodas sevišķās juridiskās attiecībās (Teil-

nahme am Sonderverbrechen), tagad krīt zem sodu likumu dar-

bības un no nesodāmas pārvēršas par sodāmu. Persona, kas

dienestpersonai palīdz pārkāpt viņas speciālos dienesta pienā-

kumus, tagad nav sodāma, bet pēc projekta viņu sauks pie atbil-

dības par līdzdalību noziegumā. —Kā no sacītā redzams, šeit

jautājums grozās ap to, cik plašs var būt tiesiskais aizliegums

piedalīties citu personu noziegumos. Šo jautājumu kriminālisti-
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dogmatiķi izšķir no tīri loģiska viedokļa, kaut gan pēc savas bū-

tības tas ir sociālās psicholoģijas jautājums un to var izšķirt

dažādi, atkarībā no tautas kultūras attīstības līmerja. Ja tau-

tas kultūras līmenis ir zems, tiesības nedrīkst uzstādīt iedzīvo-

tājiem augstas prasības un gaidīt, lai tie ar pienācīgu cienību

izturētos pret tām sociālām vērtībām, kuras p. p. uztic dienest-

personām. Ja turpretim kultūras līmenis ir samērā augsts, tad

par nelikumīgu var uzskatīt ari līdzdalību augšā minētos nozie-

gumos un to sodīt. Tā tiešām rīkojas ari to tautu likumdevēji,

kuras šo jautājumu jau sen atrisinājušas. Tā Vācijā XIX. gadu

simteņa pirmā pusē ari neuzdrošinājās sodīt par līdzdalību tīros

dienesta noziegumos un sodīja to līdzdalību dienestpersonai ti-

kai tādā gadījumā, kad dienestnoziegumā bij ari vispārējā no-

zieguma elementi un turklāt sodīja to kā līdzdalību šinī vispā-

rējā noziegumā, nepiegriežot speciālo dienesta pienākumu pār-

kāpšanai nekādas vērības12 ). Bet vēlākie kodeksi nostājas uz

cita viedokļa un pasludina līdzdalību speciālos noziegumos par

-sodāmu 1

'
5

); šis uzskats tagad ari dominē vācu literatūrā
14), un to

fiksējis ari 1925. g. projekts 1"). Krievijā, kur tautas kultūra bij

zemāka nekā Vācijā, neuzdrošinājās tik plaši formulēt tiesību

prasības attiecībā uz pilsoņu uzvešanos un redzamākie kriminā-

listi neatrada par iespējamu sodīt līdzdalību speciālos noziegu-

mos
16

).

Kādu stāvokli pret iztirzājamo jautājumu vajadzēja ieņemt

12) VVurtemberg, 1839, § 404; Braunschweig, 1840, § 252.

13> Hessen, 1841, § 84; Preussen, 1851, § 331; Sachsen 1855, § 55.

li ) Liszt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 1911, 237. lpp,;

Nagler, Die Teilnahme am Sonderverbrechen, 1903, 116. lpp.; Bar, Gesetz

und Schuld im Strafrecht, 11, 1906, 669. lpp.; M. E. Mayer, Der allgemeine

Teil des deutschen Strafrechts, 1923, 412. lpp.

15) Vorentwurfe: 1913, § 87; 1919, § 30. Begrundung zum VE 1919,

46.-47. lpp.; Amtlicher Entwurf, 1925, § 28; Begrundung zum AE 1925,

28.-29. lpp.

16) Taramießī., Kypcb vrojiomiaro npaßa 111, 1880, 106. lpp.; JlcKiiin,

I, 1902, 793.—796. lpp.; JKiiHuuieHKO, kt> Kvpov

1904, 357. lpp.; OfVhflßJienifi kt> npooKTy yrojiOßHaro y.noJKOHifl, I, 1895,

478. lpp.
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nākošām Latvijas krimināltiesībām? Kā redzams no projekta

paskaidrojumiem, pieņemtai sistēmai bijusi stipra opozicija
17

),

kuras priekšstāvji savu uzskatu pēc tam aizstāvējuši ari presē.

Bet 1903. g. sodu likumu sistēmas aizstāvju, tāpat kā jaunā uz-

skata aizstāvju argumentiem ir formāli dogmatisks raksturs un

tie pamatojas tikai uz pieradumu pie pastāvošo sodu likumu si-

stēmas. Atkārtoju, ka no kriminalpolitiskā viedokļa šo strīdu

var pareizi izšķirt vienīgi ņemot vērā tautas masu kultūras līme-

ni Latvijā. Šī kultūra, bez šaubām, augstāka, nekā tā bij Krie-

vijas plašajās tautas masās, kad ar to rēķinājās 1903. g. sodu li-

kumu autori un kurai neapzinīgi tie pielāgoja savu tiesisko at-

ziņu. Tāpēc ari pie mums iedzīvotājiem var uzstādīt daudz aug-

stākas prasības nekā Krievijā un var sagaidīt, ka tie izpildīs tās

prasības, kuras Vācijas iedzīvotāji spēja izpildīt jau 80 gadus at-

pakaļ. Tādēļ ari es atrodu, ka šinī gadījumā, ievedot līdzdalī-

bas normēšanu pēc vācu sistēmas, komisija rīkojusies pilnīgi pa-

reizi.

§ 3. Pārgrozījumi, kurus Latvijas sodu likumu projekts

izdarījis krimināltiesību spiediena raksturā.

Tiesību prasības dod cilvēkiem viņu sabiedriskai dzīvei ne-

pieciešamās uzvešanās programu, bet tā kā šīs programas sa-

turs nemaz nesaskan ar cilvēku dabiskām tieksmēm, tad, lai no-

drošinātu šīs programas realizēšanu, tiesībām jātaisa uz cilvēku

psichi spiediens, kurš pamodinātu tos izpildīt sabiedriskai dzī-

vei nepieciešamās prasības. Saprotams, tādu spiedienu taisa ari

krimināltiesības; tām šinī ziņā ir visai enerģisks raksturs. Kri-

mināltiesības, draudot ar sodu par tiesību prasību neizpildīšanu,

rada cilvēkos baiļu sajūtu, kas tos piespiež pieskaņot savu uzve-

šanos tiesību prasībām
18). Uz cilvēku psichi izdarāmā spie-

diena apmēru, kurš nepieciešams šī rezultāta sasniegšanai, kā

1T ) Jakobi, I, 75. lpp.
18) Kāda nozīme ir krimināltiesībām kā kultūras faktoram, šim jau-

tājumam ziedots mans speciālais darbs: „Das Strafrecht als Kulturfaktor",

1927.
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jau minēju, noteic tautas kulturālās attīstības līmenis: jo neattī-

stītāka tauta, jo stiprākam vajaga būt šim spiedienam, un — ot-

rādi. Sakarā ar to ari tās bailes, kuras rada krimināltiesību nor-

mas, visos gadījumos nav vienādas. So baiļu pakāpi noteic di-

vi momenti. To motīvu enerģija, kuru rada krimināltiesības,

no vienas puses ir atkarīga no likumos paredzēto sodu bar-

dzības un
,

no otras puses — no draudošo sodu ne izb ē-

gamī b a s pakāpes. Bargs sods uz iedzīvotājiem var atstāt

niecīgu iespaidu, ja zināms, ka viegli no šī soda izvairīties, tur-

pretim viegls sods var stipri iespaidot iedzīvotāju uzvešanos, ja

no tā nevar izvairīties. Tāpēc ari apcerot Latvijas projekta

iespaidu uz tiesību spiedienu, atsevišķi jāaplūko pārgrozījumi kā

attiecībā uz sodu bardzību, tāpat ari attiecībā uz to neizbēga-

mību.

(Turpmāk vel.)

A. Krugļevskis.

Redaktors: Docents K. Dišlers.

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