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Tieslietu Ministrijas
Vēstnesis 1933JN» 4/5

Grozāmie un negrozāmie kandidātu saraksti

Latvijas proporcionālā vēlēšanu sistemā.*)

Latvijas vēlēšanu tiesības ir pilnīgi īpatnēja sistēma salī-

dzinot ar citām tagadnes demokrātisko republiku vēlēšanu tie-

sību sistēmām.

Vispārējā vēlēšanu tiesību attīstības tendence virzījās uz

vienlīdzības pusi, cenšoties apņemt arvien lielāku iedzīvotāju

skaitu, kam pieder aktivās un pasivās vēlēšanu tiesības. Kā la-

bākais pierādījums tam var noderēt vēlēšanu tiesību likumdo-

šana deviņpadsmitā gadusimtenī un divdesmitā gadusimteņa

pirmos 30 gados. Vēlēšanu tiesību piešķiršana arvien plašā-

kām iedzīvotāju aprindām sāka līdz ar pilsētu un rūpniecības

attīstību sevišķi ātri pastiprināties deviņpadsmitā gadusimteņa

otrā pusē. Tomēr nav jāaizmirst, ka vispārējo vēlēšanu tiesību

pamati atrodami jau pie lielās franču revolūcijas teorētiķiem.

Bet interesantāks ir tas apstāklis, ka ne tikai vispārējām, bet ari

proporcionālajām vēlēšanu tiesībām, kuras tika pielietotas jau

19. gadusimteņa pēdējā trešdaļā, un kuras it sevišķi nostiprinā-

jušās pēc kara 1914—1918. g. g., bija savi izpaudēji dažu fran-

ču revolūcijas teorētiķu starpā. Starp šiem būtu minams Mi-

rabo, kas teica: «Pārstāvības sapulcei pēc savas dabas jā-

būt tautas spogulim un viņam jāatspoguļo sevī ne tikai tautas

elementu vairākums, bet ari mazākums: kopijai vienmēr jābūt

'") Autors par šo tematu ir nola&ijis referātu Latrijas juristu

kongresā 1932. g. janvāra mēnesī.
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tas pašas proporcijas, ka oriģinālam („La copie doit toujours

avoir les mēmes proportions que foriginal").

Proporcionālās vēlēšanu tiesības pirmā acu uzmetienā ir

tikai vispārīgo un vienlīdzīgo vēlēšanu tiesību tālākā un kon-

sekventākā attīstība. Atsevišķi vēlēšanas vispārības rezultāti

— bez proporcijas — varēja tikai atklāt, ka mažoritārās vēlē-

šanas pašas par sevi negarantē vēlētāju korpusa uzskata īsto

atspoguļojumu. Tā, piem., Beļģijā 1870. g. parlamenta vēlēša-

nās liberāļi ar 42.000 par viņiem nodotām balsīm ieguvuši pa-

visam 52 deputātu vietas, bet katoļi ar 35.000 balsīm dabūja 72

deputātu vietas. Šis apstāklis tika ari izlietots no proporcio-

nalitātes aizstāvjiem, lai ievestu Beļģijā proporcionālo vēlēšanu

sistēmu. Pārsteidzošāki ir Francijas vispārējo vēlēšanu tiesību

rezultāti. Uz 1889. g. likuma pamata tika ievēlēti 7 Francijas

parlamenti. levēlētie deputāti 1) visos 7 Francijas parlamentos

reprezentēja bez izņēmuma vienmēr balsstiesīgo pilsoņu mazā-

kumu: to skaits, kuri savas balsis bija nodevuši par neievēlē-

tiem kandidātiem, vienmēr un bez izņēmuma pārsniedza to pil-

soņu skaitu, kuru interesēm bij pārstāvji parlamentā. To rāda

franču velēšanu statistika savāktie dati, kuru pilnīga objekti-

vitāte ir tikusi apliecināta vairākkārt parlamenta debatēs.

Balsu skaits (miljonos), kuras nodotas

Vēlēšanu
,

gadi par tiem, kas iekļuva par tiem, kas neiekļuva

parlamentā parlamentā

1889 4,5 5,8

1893 4,5 5,9

1898 4,9 5,6

1902 5,1 5,8

1906 5,2 6,3

1910 5,0 6,5

1914 4,8 6,3

Tā tad — visā 30 gadu ilgā periodā, kamēr Francijā bija

iecirkņu vēlēšanu sistēma, likumdevēji ir bijuši vienmēr mazā-

kuma pārstāvji, un tā kā likuma pieņemšanai normāli pietiek

*) Sk. Griķis. Vēlēšanu sistēmas Francija 1889.—1927. g. „Tiesliet.

Min. Vēsto." 1928. g. Nr. 5/6 un 7/8.
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vienkāršs balsu vairākums, — šaja laikmeta viena ceturtdaļa

no balstiesīgajiem pilsoņiem ir diktējuši likumus atlikušajām %.

Šī neciešamā kārtība izsauca vispirms 1913. g. proporcijas

projektu, bet vēlāk 1919. g. likuma ievešanu, kas nemākulīgi

kombinē mažoritāro un proporcijas sistēmu.

Ja proporcionālās vēlēšanu tiesības pie visām sistēmām, un

piemērojot to dzīvei, patiesībā nedod pilnīgi noteiktu propor-

cionali-saīsinātu valsts politisku karti, tad viņas, vispār ņemot,

tomēr daudz lielākā mērā atspoguļo vairākuma un mazākuma

domu, bet kas ir vissvarīgākais, viņa nedod ari iespējas atspo-

guļot tikai mazākuma domu vien, kā mēs to bieži redzam ma-

žoritārā sistēmā. Bet pēc būtības šis apstāklis vien neizsmeļ

jautājumu par proporcijas ievešanu. Proporcija īstenībā ir ne

tikai tālākā un konsekventākā vispārības un vienlīdzības vēlē-

šanu principa rezultāts, bet viņa pēc būtības cenšas pēc kaut

kā cita. Proporcionālās vēlēšanu tiesības cenšas nodibināt tau-

tas organisku priekšstāvību. Jau vecais valststiesībnieks

un sociologs Lorencs v. Šteins un līdz ar viņu Gneists domāja,

ka īstai tautas pārstāvībai jābūt tiltam starp valsti un sa-

biedrību; ja tā, tad vispirmā kārtā proporcionālās vēlēšanu tie-

sības var vislabāk nodibināt šo tiltu. Proporcija rada no vēlē-

tāju korpusa dzīvu ķermeni, turpretim vispārējās vēlēšanu tie-

sības ar savu tīri vietējo spēku sadalīšanu attiecīgā apgabalā

sadala šo ķermeni uz matemātiska vairākuma iecirkņiem, ne-

rēķinājoties ar to, kā radnieciskas partijas un virzieni sadalīti

visā valstī.

Tamdēļ Saripolosam taisnība,
2) kad tas apgalvo, ka vēlē-

šanu apgabals neesot kollektiva būtne, viņš neesot kollektivs

valsts orgāns, pilnvarots izvēlēt vienu vai vairāk likumdošanas

orgāna locekļus: vēlēšanu orgāns nevarot darboties kā kollek-

tiva būtne, pieņemt lēmumus ar balsu vairākumu. Mažoritārā

sistēma, pielietota katra vēlēšanu apgabala iekšienē, ir korpo-

rāciju, kārtu un citu autonomu kollektivu vecās pārstāvī-

bas pārpalikums, kam pieder spaidu tiesības, kuras viņi miera

2) Sarip o 1 o s, La democratie et fēlection proportionelle.
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ceļa vai ar varu dabūjuši no valsts. Uz kāda pamata, jautā Sa-

ripoloss, vietējais vairākums var pielietot spaidu tiesības attie-

cībā pret mazākumu. Priekš proporcionālajām vēlēšanām

vietējs orgāns ir tikai techniskā balsu skaitīšanas vieta, bejt

ne īpatnējs kollektivs. Tāds kollektivs ar vienādu raksturu ir

tikai valsts savā visumā, un proporcionālo vēlēšanu tiesību uz-

devums ir pareizi atspoguļot vienīgā valsts elektorata, kā ve-

sela organisma, sastāvu ar saviem virzieniem.")

Šie vispārējie novērtējumi izšķirtu ari nesen Latvijā uzpel-

dējušo jautājumu par vēlētāju piestiprināšanu pie sava vēlēša-

nu apgabala. Tāda piestiprināšana neatbilstu proporcionālo

tiesību vispārējam garam, kurš valsts elektoratā sadalīšanu ap-

skata ne no vietējās territorijas viedokļa, bet gan no virzienu

un nogrupējumu viedokļa.

Mažoritārās sistēmas aizstāvji, turpretim, cenšas pierādīt,

ka taisni proporcija laupa tautas pārstāvībai viņas organis-

ko raksturu. Tā piem., viens no jaunākiem proporcijas preti-

niekiem, prof. Leibholzs 4

), ir taīs domās, ka proporcionālās vē-

lēšanu tiesības lielā mērā ir palīdzējušas nostiprināties partijai

uz valsts rēķina. Ja jau agrāk varēja manīt, ka deputāts neesot

vairs visas tautas, kā viena vesela, pārstāvis, bet tikai noteiktu

sabiedrisku interešu aizstāvis (Sachwalter), ciktāl viņas izpau-

žas partijā, tad ar proporcionālo vēlēšanu tiesību ievešanu par-

tijas hierarchijas spēks pastiprinājies uz vēlētāju rēķina. Ne

šiem pēdējiem esot dota iespēja noteikt, kas lai būtu politiski

vadoņi, bet partijām, kuras tieši sākušas darboties kā izlases

starpniecības orgāns (intermediares Ausleseorgan). Ja mažo-

ritārā sistēmā esot vēl kaut kādas saites starp vēlētāju un dc-

3) Hans Kels c n, La democratie, sa nature,*sa valeur, Paris 1932,

68—74. Ipp. taisni pastrīpojis, ka proporcionālā vēlēšanu sistēma ir vienīgā,

kura_ pilnīgi atbilst politiskas sabiedrības organiskam sastāvam, ciktāl šim

sastāvam ir jāatspoguļojas parlamentā. Šo sistēmu viņš ari ved sakarībā

ar brīvību un sabiedrisko mieru. „Ka proporcionālās vēlēšanās ideālais

postulāts ir atzīstams tas, ka pie šīm vēlēšanām īsti nav uzvarētā, jo nav

nostumšanas mazākuma stāvoklī: lai tiktu ievēlēts, nav īsti nepieciešams

iegūt balsu vairākumu; pietiek dabūt to minimumu, kuru prasa dotās pro-

porcionālās technikas rēķins."
4) Leibh o 1 z. Das Wesen der Reprāsentation.
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putatu, tad pec Leibholca domam šīs saites galīgi pārtrūkstot

proporcionālā vēlēšanas sistemā."
r')

Praktiski mēs Latvijas piemērā varam redzēt, ka taisni

proporcionālā vēlēšanu sistēma ļoti spilgti atspoguļojusi spēku

līdzsvaru valstī un ir drošs tilts, kas savieno sabiedrību ar

valsti. Nekādas manāmas nejaušības parlamentu partiju nokrā-

sā neredzam. Lielās partijās un blokos mēs neredzam tos klie-

dzošos pārsteigumus un katastrofiskās pārmaiņas no vienām

vēlēšanām līdz nākošām vēlēšanām, kādas, piem., redzam

Anglijas parlamenta pēdējās vēlēšanās. Šeit, mažoritārai sistē-

mai pastāvot, mēs varējām novērot pilnīgu zināmas partijas

deputātu sastāva pārmaiņu, samērā maz mainoties zināmas par-

tijas piekritēju skaitam valstī. To piedzīvojusi Anglijas strād-

nieku partija, kura uzreiz zaudējusi visu savu iespaidu parla-

mentā.

Pateicoties proporcionālajai vēlēšanu sistēmai, Latvijā

pārkārtošana partiju sastāvā apmēram atbilst politisko simpā-

tiju pārmaiņām valstī; tā, piem., soc.-dem. deputātu skaita sa-

mazināšanās un komunistiskās frakcijas rašanās tika pavadītā

ho attiecīga procesa valsts iekšienē. Samērā mazā zemnieku

savienības locekļu samazināšanās Saeimā un viņas opozicijas

rašanās — atkal atbilst pārkārtošanām valstī un bija gandrīz

ar noteiktību pareģota jau pirms notikušām vēlēšanām. Tas

pats ari visā visumā sakāms par minoritatu bloka skaitu, kas

svārstījās no 16—18 visās Saeimās. Stipras svārstības bija ti-

kai mazās grupās.

Pat ari Saeimas personīgā sastāvā līdz IV. Saeimai bija

samērā maz pārmaiņu. Vairāk par pusi deputātu — 53 cilvēku

— tika ievēlēti četri un trīs reizes, un tikai 28 deputāti no ko-

pēja 100 deputātu skaita bija pirmo reizi ievēlēti 111. Saeimā.

Atzīmētā Latvijas proporcionālo vēlēšanu samērīgā stabi-

litāte pamatojas pašā sistēmas samērīgajā stabilitātē, bet ne ti-

kai socioloģiskajā partiju spēku stabilitātē. Un tas neskatoties

uz to, ka kandidātu sarakstu skaits līdz šim ar katrām vēlēša-

5) Leibholz. Das Wesen der Reprāsentation, S. 114.
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nām palielinājās. Visos vēlēšanu apgabalos Satversmes Sa-

pulces vēlēšanās bija iesniegti tikai 57 kandidātu saraksti, I.

Saeimas vēlēšanās jau 88 kandidātu saraksti, bet 11. Saeimas

vēlēšanās pat 141 saraksts, 111. Saeimas vēlēšanās 120 sarak-

sti 6) (pēc tam, kad bija noteikts, ka kandidātu sarakstu iesnie-

dzējiem ir jāiemaksā Ls. 1000,— drošības naudas). Latvijas vē-

lētājs pats regulēja šo sarakstu daudzumu ar to, ka vipš prāvu

skaitu no tiem atstāja bez mandāta. Kamēr 1925. g. vēlēšanās

93 saraksti (66% no visiem sarakstiem) palika bez mandātiem,

tikmēr 1928. g. (111. Saeimas vēlēšanās) bez mandāta palika 66

saraksti (55% no visiem sarakstiem).
7

)
Kaut gan IV. Saeimas vēlēšanas izsauca lielākas pārmai-

ņas parlamenta sastāvā, nekā iepriekšējos gados, tomēr viņas

nedod dibinātu iemeslu runāt par apvērsumu mūsu parlamenta

sastāvā. Šis piedzīvojums rāda, ka parlamenta sastāvam pat

samērā stipri mainoties, proporcionālā vēlēšanu sistēma Lat-

vijā dod daudz lielāku stabilitāti, nekā mažoritārā sistēma: tā-

dās valstīs ar vecu politisko kultūru kā Anglijā, kur pēdējās

parlamenta vēlēšanās izsauca pilnīgi negaidītu lūzumu deputā-

tu sastāvā, pie samērā nelielām svārstībām balsu skaitā, kuras

tika nodotas par to vai citu kandidātu sarakstu.

Ar ko šī stabilitāte sasniedzama? Ar to, ka Latvijas pro-

porcionālās vēlēšanu tiesības visu visumā — izņemot tos gadī-

jumus, par kuriem vēl tiks runāts, — garantē vēlētāju korpusa

sastāva un viņa pāgrupēšanu atspoguļojumu. Bet šim apstāk-

lim nepieciešami jānoved pie tās vēlēšanas cīņas nomierinā-

šanas (apaisement des luttes ēlectorales),
8) par kuru pagājušā

gadusimteņa 80-jos gados rakstīja beļģu proporcijas aizstāvji.

Bet Latvijā ir spēkā īpatnējās proporcionālās vēlēšanu tie-

sības, un proti, proporcionālās vēlēšanu tiesības ar grozāmiem

sarakstiem. Balsis Latvijā tiek sadalītas ne tikai pa atsevišķiem

8) M. Skujen i c k s. Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanas 1928.

gadā. Rīgā, 1929. 7. lp.
7) M. Bkujen i c k s. Latv. Rep. Saeimas vēlēšanas 1928. g, Rīgā.

1929. 8. lp.
8) M. Jla3epcoH, Ochobhuh HaHa.na opraHH3au.HH nponopu. npcacTaßH-

b >KypH. Mhh-ctbs HDct. 1917 r.
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kandidātu sarakstiem, bet vēlētājs var ari iespaidot atsevišķu

kandidātu likteni. Ja, tamdēļ daudzi proporcionālo vēlēšanu

sistēmas pretinieki kā vienu no galveniem argumentiem uzsver

to apstākli, ka šī sistēma saista vēlētāja uzmanību tikai ar par-

tiju, itkā pamudinādama viņu uz politisko diferenciāciju, nedo-

dot iespējas iespaidot parlamenta personīgo sastāvu, tad tas

pilnīgi nav pamatots attiecībā uz Latviju.

Ja, piem., tāds proporcijas pretinieks, kā Leibholcs, tomēr

spiests atzīt, ka proporcija neignorē lielākus tautas nogrupēju-

mus
9), tad viņš no otras puses par to pašu proporciju apgalvo

sekojošo: „Die Stimme des Wāhlers gehort primār der Partei,

die Mogliehkcit einer unmittelbaren Einflussnahme der Wāhler

auf die Normierung der Kandidaten und damit die selbsttātige

Herausstellung von Fūhrerpersonlichkeiten ist ausgeschlos-

sen."19

) Šis apgalvojums var būt pareizs tikai priekš tām pro-

porcionālajām vēlēšanu tiesību sistēmām, kuru pamatā ir ne-

grozāmie saraksti-. Šeit patiesībā vēlētājs ir saistīts pieskaņot

savu gribu vienīgi no partijas pieteikto kandidātu sarakstu rak-

sturam.

Bet Latvijā pastāv, sākot ar pirmās Saeimas vēlēšanām,

t. s. grozāmo sarakstu sistēma, kam tuvojas Dānijas un Norvē-

ģijas sistēmas. Taisni šī sistēma dod vēlētājam plašu iespēju

iespaidot ari „Fūhrerpersonlichkeiten", dod iespēju mainīt no-

teiktā saraksta deputātu sastāvu un ievēlēt viņus pavisam ci-

tādā kārtībā, nekā to gribēja pati partija, uzstādot sarakstu.

Deputātu izlases orgāna loma pāriet uz partijas centrāliem or-

gāniem, uz pašu vēlētāju. Šis vēlētājs, bieži pat vēlētājs-preti-

nieks, var ar saviem grozījumiem noteikt viņam naidīgo kandi-

dātu likteni. Šī iespējamība tika nosaukta par panašēšanu, sā-

kot ar to momentu, kad Beļģijā tika pielietota līdzīga prakse

pašvaldību vēlēšanās. Daudz vēlētāju neizlieto iespēju ierak-

stīt savā vēlēšanas sarakstā svešu kandidātu vārdus, viņi ap-

robežo savu izvēli tikai ar partijas kandidātu sarakstiem. Tā,

piem., Latvijas prakse ir rādījusi, ka pirmās Saeimas vēlēšanās

9) Leibholz, op. cit. S. 51.
10) Turpat S. 114.
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(1922. g.) tikai \9°a no visiem velētājiem nodeva grozītus sa-

rakstus, 1925. g. 11. Saeimas vēlēšanās panašēšana palielinājās,

un grozīto skaits bija 26% no visiem sarakstiem, 1928. g. (111.

Saeimas vēlēšanās) šis procents pieauga līdz 32% un pēdējās

vēlēšanās 1931. g. šis procents sasniedza 35V2%, tā tad Latvijā

nedaudz vairāk kā viena trešdaļa groza savus sarakstus,

tam jāpiezīmē, ka Latgālē, mazāk kulturelā apgabalā, izlaboto

sarakstu procents ārkārtīgi augsts visās vēlēšanās, bet pēdējās

vēlēšanās Latgale ir sasniegusi visaugstāko sarakstu mainīša-

nas pakāpi — 58%.

Grozāmie saraksti pārvērš Latvijas vēlēšanu vienīgu aktu

itkā dubultā: 1) pirmkārt vēlētājs nosāka savu politisko

gribu, nododams savu balsi par noteiktā numura sarakstu un

2) otrkārt, nododams sarakstu, sadalītu uz atsevišķiem talo-

niem, viņš izsaka savu p i c k r i š a nu vai nepiekrišanu to vai

citu personu figUrēšanai noteiktā sarakstā. Pie kam otrs

apstāklis sarežģījas vēl ar to, ka savu piekrišanu kandidatūru

kārtībai var izteikt ne tikai saraksta piekritējs, kas nodevis sa-

vu balsi par noteiktu sarakstu, bet ari kurš katrs cits vēlētājs.

Apspriežot Satversmes Sapulcē likumu par vēlēšanu tiesī-

bām, dep. Skujenieks raksturoja Latvijas vēlēšanu sistēmu kā

tādu, kura savieno saistītas un nesaistītas listes.11) Šis ap-

galvojums ir pareizs, izejot tikai no noteikta praktiska redzes

viedokļa, un proti, vēlētājam ir tiesība vai nu strīpot vai nestrī-

pot un nepierakstīt vārdus no citiem sarakstiem un nodot savu

listi bez talonu grozīšanas, t. i. nodot sarakstu tādā veidā, itkā

VjrJļŠ nemaz nebūtu sadalīts uz taloniem, itkā šinī sarakstā Buttl

tikai noteiktā dota numura kandidāti, t. i. vēlētājam ir tiesība

velēt tā, itkā rriums bīītu negrozāmo sarakstu sistēma. Bet no

otras puses vēlētājs var ari mainīt nododamos sarakstus t. š.

panašēšanas ceļā.

Patiesībā vēlētājs, nemainīdams iespiesto tekstu, ne tikai

pozitivi balso par šo sarakstu, bet ari noraida visāda veida

strīpošanu un pierakstīšanu, uz ko viuam dod tiesības likuma

ll) Latvijas Satv. Sap. stenogrammas, 1921. g. Ipp. 1914. v. t
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par Saeimas vēlēšanām 35. pants (... Jāieliek viens kandidātu

saraksts, vai nu negrozīts, vai ar izstrīpotiem nevēlamo kandi-

dātu vārdiem, pie kam izstrīpoto vietā vai tukšos nodalījumos

var ierakstīt citu kandidātu vārdus"). No tā izriet, ka Latvijā

nav divu sistēmu savienojums: negrozāmo un grozāmo sarak-

stu sistēma, bet ir tikai viena īpatnēja sistēma, pie kuras pie-

laižama ari saraksta negrozīšana no vēlētājiem, t. i. vinu no-

došana negrozītā veidā, vai ar grozījumiem, kuriem ari pare-

dzēti drukātie taloni vai katra saraksta nodalījumi. Potenciāli

katrs nodots saraksts grozāms un katrreiz sastāv savā visurriā

no savu kandidātu un tukšiem taloniem, kuri visi kopā iztaisa

vienu par noteiktu sarakstu nododamu balsi.

Saraksta priekšrocība pret personīgām kandidatūrām pa-

rādās iekš tam, ka par noteikto numuru nodotā balss pirmā

kārtā tiek ieskaitīta dotā numura sarakstam. Atsevišķi kandi-

dātu taloni neeksistē kā atsevišķu personu kandidatūru izpau-

dums, bet tikai kā šī vai tā numura daļas, kurā viņi no sākuma

ietilpināti. Tā tad taloniem jau no paša vēlēšanu procesa sā-

kuma tiek piedota sekundāra nozīme, bet pašiem kandidātu sa-

rakstiem primāra.

Grozāmiem sarakstiem, kuri Latvija ir speķa no 1922. g.,

pēc saviem rezultātiem ir divējāda nozīme.

1) Pirmkārt, pateicoties viņiem mainās kandidātu ievēlē-

šanas kārtība pašā būtībā. Ar to taisni vislabāk pierādīts

tas apstāklis, ka Latvijas proporcionālo vēlēšanu tiesību tips

loti stiprā mērā pielaiž kandidātu personīgo izlasi. Ar to. ka

vēlētājs ar saviem pierakstiem uz citiem, svešiem sarakstiem

var izšķirt svešu sarakstu iespaidīgo vadoņu likteni, vislabāk

pierādīts, ka Latvijas proporcionālo vēlēšanu tiesību tips

pilnīgi izjauc noteikta saraksta un noteiktas partijas aprēķinus

attiecībā uz savu kandidātu ievēlēšanu. Tikai tie saraksti var

būt droši par savu vadoņu ievēlēšanu, kas nedabū ievērojamu

pierakstu skaitu. No paša grozāmo sarakstu ievešanas sākuma,

lielo un mazo partiju kandidāti, kuri bija uzstādīti kandidātu sa-

raksta pirmā vietā, tika pārspēti no tā paša saraksta sekojo-

šiem kandidātiem, nostumjot pirmos ho droša mandāta, kuru
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viņi dabūja pēc pirmās sarakstu skaitīšanas rezultāta. Tas jau

bija paredzēts 1921. g. novembrī, caurlūkojot likumu par vēlē-

šanām Satversmes Sapulcē 12) un pilnīgi attaisnojās visā vēlē-

šanu praksē četrās Saeimās. Ļoti bieži kandidāti, kuri nostādīti

pēdējās vai attālākās vietās, iegūst pirmās vietas, un nereti ir

gadījumi, kad saraksts, kas ievēl tikai vienu deputātu, izved

cauri taisni to, kas sarakstā figurēja taisni pēdējās vietās, un

pateicoties talonu pierakstiem, iegūst pirmo vietu un kļūst par šī

saraksta vienīgo deputātu. Tas notika pēdējās vēlēšanās Rīgas

apgabalā ar sarakstu Nr. 6. Pēc saraksta Nr. 8 (Rīg. apg.), kas

uzstādīja 21 kandidātu, trešais kandidāts, pateicoties pierak-

stiem, tika nospiests 17-tā vietā, sestais kandidāts uz 18-to vietu

(abi kandidāti ir krituši cauri). Pēc saraksta Nr. 3 (Rīgas apg.)
sestais kandidāts, pateicoties pārmaiņām, tika nospiests uz 20-to

vietu un krita cauri; un otrādi: astoņpadsmitais kandidāts tika

izvirzīts uz 4-to vietu un ieguva mandātu. Šo piemēru skaitu

varētu vēl palielināt, bet mūs šie piemēri interesē kā pierādī-

jums tam apstāklim, par cik talonu sistēma maina atsevišķu

kandidātu vietu un pat ievēlēšanas faktu.

Bet ar to vēl neaprobežojas Latvijas vēlēšanu sistēmas

grozāmības sekas. Jo otras, daudz svarīgākas sekas ir tās, ka

pateicoties taloniem var zaudēt vai iegūt mandātu

veseli saraksti. Tādā kārtā talonu grozīšana, kuras pa-

mata ir tikai personālā izlase, dažreiz pārgroza vēlēšanu rezul-

tātus pēc sarakstiem un pat ari dažu virzienu samēra propor-

ciju vēlēšanas apgabalā. Tādas svarīgas sekas nebija paredzē-

tas vēlēšanas likumu sastādot un parādījās tikai līdz ar mūsu

plašo panasēšanas (pierakstīšanas un strīpošanas) piemērošanu.

Šeit sevišķi spilgti parādās Latvijas velēšanu sistēmas di-

vējādais raksturs.

Un tiešam. Pamatojoties uz Saeimas velēšanu likuma no-

tiek dubulta balsu skaitīšana: vispirms saskaita nodotos sarak-

12) Sk. Latvijas Satv. Sap. stenogramas, 1921. g. ozo I a (..., „ņemot
vērā visus grozījumus, ievēlēti būs partiju kandidāti ne tādā kārtībā, kā to

ir gribējusi centrālā komiteja, bet paša vēlētāja izdarītā sarindojumā"),
Ciel ē n a, M. Skujen i c ka, J. Purg a I a v. c. runas.
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stus pēc numuriem (45. p.). To izdara jau iecirkņu komisijas.

Izejot no šo nodoto veselu sarakstu saskaitīšanas rezultāta, tiek

saskaitīts vēlēšanu pirmais rezultāts. Šis rezultāts ir iepriek-
šējs un viņš piešķir katram sarakstam to mandātu skaitu, kāds

katram sarakstam nāktos, ja Latvijā eksistētu negrozāmo sa-

rakstu sistēma.

Pēc tam jau apriņķu komisijā (48
2

. p.), pēc materiālu sa-

ņemšanas no iecirkņiem, sākas talonu skaitīšana, kurus ieguvis
katrs saraksts un to kandidāti, un apgabala komisijā (48 3. p.)
notiek galīgā saskaitīšana. Otras vēlēšanas pēc taloniem ari

atspoguļo visu Latvijas sarakstu grozāmības sistēmu. Mēs

augšā jau redzējām, ka talonu skaitīšana iespaido ne tikai at-

sevišķu kandidātu ievēlēšanas kārtību un pašu ievēlēšanas fak-

tu, bet maina ari to skaitīšanas rezultātu, kas tika iegūts pir-

mās skaitīšanas rezultātā pēc sarakstiem.

Apskatīsim tagad tuvāk, kā saraksta grozāmība (taloni)
maina pirmos itkā negrozāmo sarakstu skaitīšanas rezultātus.

Ņemsim vēlēšanu rezultātus pēdējā Saeimā un sadalīsim cipa-

rus divās kategorijās: pirmā pievedīsim ciparus (nodotais balsu

skaits) un no viņiem izrietošo deputātu skaitu, ja pie mums

pastāvētu negrozāmo listu sistēma, otrā turpretim pievedīsim

ciparus pēc pastāvošās vēlēšanu zīmju sistēmas (taloni) un no

viņiem izrietošo deputātu skaitu. Minēsim tikai visraksturī-

gākos gadījumus, kad pateicoties taloniem bij iegūts resp. zau-

dēts mandāts. Tas notika trīs vēlēšanu apgabalos: Rīgas, Vid-

zemes un Latgales. Cipari ir sekoši (sk. tabulu nāk. lapp.):
Tā tad izrādās, ka pie 1931. g. Saeimas velēšanām trijos

apgabalos sešiem sarakstiem (Nr. 1, 6, 7, 10, 14 un 18) negro-

zītas sistēmas rezultātā bija cits (pretējs) iznākums, nekā otrā

skaitīšanā izvestā grozītas sistēmas rezultātā. Rīgas apgabalā

pēc pirmām vēlēšanām ieguvis vienu mandātu (deputātu) Nr. 18,

bet Nr. 1 nav ieguvis nevienu. Pēc otrām grozītām vēlēšanām

gluži pretēji: Nr. 1 ieguvis vienu kandidātu, bet Nr. 18 vienu

mandātu pazaudējis. Līdzīgu gleznu dabonam ari Latgales ap-

gabalā attiecībā uz Nr.Nr. 6 un 7, kuri ari ir mainījušies ar savu

mandātu skaitu, bet Vidzemes vēlēšanas apgabalā negrozītas

91



92

18 14 10 7 6 1

cd cd 3

5.384 5.145 O

3

T3

l/l

-2

«

Z

.Q Pēc
m

zīmji

0,527 0,504 i

1

groz.

vētēš.sistēmas Rīgas

veleš.
apg.

■3CL■-

112.453 115.032 M
11

Z

™ Pēc
p

zīmju

0,5251 0,5372 n

v)

q

£

astāv.

vēlēš.
(talonu)

sist.3

5.275 14.908 Z

J3 Pēc
n

zlmji

0,555

|l

27.409

1,570

340.443

3CL•-

Q

£

:groz.

vēlēš.
sistēmas Vidzemes

veleš.
apg.

0,5838 1,5599

z

™ Pēc

pastāv,
vēlēš.

zTmju

(talonu)
sist.

»

3
S£

1 1
CL-

5.257
5

330
O

3

Z

J3 Pēc

negroz.
vēlēš.

zīmju

sistēmas0,528 0,536
o

S

3

Latgales
veleš.

apg.
135.445 131851 I

i

z

S Pēc

pastSv.
vēlēš.

zīmju

(talonu)
sist.

4

0,546 0,532
•O

„.
1



vēlēšanas rezultātā saraksts Nr. 10 ieguva 2 mandātus un Nr. 14

dabūjis 0 mandātus, turpretim otrā grozītas vēlēšanas rezultātā

(pēc taloniem) Nr. 10 ieturēja tikai vienu mandātu, bet otro zau-

dēja Nr. 14 par labu, kurš 0 mandātu vietā ieguva 1 mandātu.

Tā visā Latvijā, kur figurēja pavisam 103 saraksti, vēlēša-

nas pēc taloniem grozīja pirmatnējos pēc sarakstiem iegūtos

skaitīšanas rezultātus sešos gadījumos. Tā tad gandrīz 6% no

gadījumiem otrreizējā blakus balsošana mainīja ne tikai sarak-

stu personīgo sastāvu, bet maina mandātu skaitu, kas krīt uz

noteiktu sarakstu.

Tanī gadījumā, ja sarakstu pirmās skaitīšanas rezultātā iz-

rādījās, ka noteikts saraksts pēc numura dabū vienu deputātu,

bet vēlāk, talonus saskaitot, minētais numurs zaudē savu man-

dātu, var pacelties pēc būtības praktiski svarīgs jautājums. Kā

zināms, lai mazinātu ārkārtīgo sarakstu daudzumu, kam nebija

nopietnas izredzes uz kandidātu iegūšanu, 1928. g. jūnijā tika iz-

dots papildinājums pie likuma par vēlēšanām, pēc kura saraksta

iesniedzējiem bija jāiemaksā Ls 1000.— drošības naudas, kura

atdodama iemaksātajam atpakaļ, ja no kandidātu saraksta ievē-

lēts vismaz vienā apgabalā viens deputāts. (17
1

. p.)

Patiesībā, ja nepieturamies pie likuma burtiska tulkojuma,

pievestā gadījumā deputāts ievēlēts no noteiktā kandidātu sa-

raksta jau pirmās balsu skaitīšanas rezultāta, un tamdel dro-

šības nauda būtu atdodama šo sarakstu iesniedzējiem.

Visā visumā atsevišķu sarakstu kandidātu likteņa grozī-

šana dod Latvijas vēlētājam lielāku brīvību kandidātu perso-

nīgo īpašību novērtējumiem, nekā tanīs valstīs, kur ir spēkā

proporcionālā vēlēšanu sistēma ar negrozāmiem sarakstiem.

Šinī ziņā Latvijas likumdevēja griba (sal. debates Satv. Sap.
1921. g. novembrī 1907.—1947. lp.) ir izpaudusies likumā.

Bet saraksta grozāmība, cik tālu viņa izpaužas talonos, sa-

sniedz dažreiz daudz lielākus rezultātus, nekā to gribējis pats

likumdevējs. Jo pēc vispārējām likumdevēja tendencēm gal-

venās un pamata vēlēšanas Latvijā ir vēlēšanas pēc veseliem

sarakstiem, t. i. pēc numuriem. Un tiešām itkā novērojams vē-

93



lešanu pec sarakstiem, t. i. pirmās velēšanu daļas — pārsvars

par otru. Tomēr tas tā nav vienmēr.

Liekas, ka sistēmai jābūt uzbūvētai uz viena principa pre-

valēšanas: vai nu negrozāmības (pēc numuriem), vai grozāmī-

bas (pēc taloniem). Patiesībā mēs uzduramies uz sistēmas lielu

nekonsekvenci. No vienas puses, kā redzējām I. diagrammā,

vēlēšanas pēc sarakstiem ir pārsvarā par vēlēšanām pēc talo-

niem, tādā kārtā, izliekas, itkā atsevišķo kandidātu personīgā

popularitāte atstāj savu vietu balsu skaitam, kas nodots par no-

teiktā numura sarakstu. No otras puses mēs, piem., Latgales

vēlēšanas apgabalā redzam gluži pretējo parādību. 1931. g. vē-

lēšanās, starp diviem savstarpēji konkurējošiem sarakstiem

Nr. 6 un Nr. 7, mēs dabūjam sekošu īpatnēju stāvokli: Pirmās

vēlēšanas rezultātā pēc sarakstiem, t. i. pie negrozītas vēlēša-

nas sistēmas, saraksts Nr. 6 dabūja 0,536 dalīšanas rezultātā,

bet saraksts Nr. 7 — 0,528, tā tad mandātu ieguva Nr. 6, jo viņš

dabūja lielāku balsu skaitu par veselu sarakstu. Bet saskaitot

talonus rezultātā izrādījās, ka sarakstam Nr. 7 bija vairāk pie-

rakstījumu katram savam kandidātam un pēc talonu skaita sa-

raksts Nr. 7 dabūja par 3594 talonu (135.445—131.851) vairāk

nekā Nr. 6, un tamdēļ izveda cauri savu kandidātu. Bet ja cen-

šamies noskaidrot, kas no abu sarakstu konkurējošiem kandi-

dātiem dabūja lielāko balsu skaitu, tad izrādās, ka saraksta Nr. 7

pirmais kandidāts (kas tika ievēlēts), dabūja par 1512 talo-

niem, t. i. par apmēram 60 balsīm mazāk, nekā saraksta Nr. 6

pirmais kandidāts, kas netika ievēlēts.

Tāda kārtā, neskatoties uz to, ka Nr. 6 dabūja lielāku balsu

skaitu par visu sarakstu, neskatoties uz to, ka šī saraksta pir-

mais kandidāts personīgi populārāks par saraksta Nr. 7 kandi-

dātu, tomēr tiek ievēlēts taisni šis pēdējais.

Dc lege ferenda izliekas, ka tikai vienam principam jābūt

pārsvarā: vai nu balsu daudzumam, kas nodotas par saraksta

numuru, vai kandidātu personīgai popularitātei. Šinī ziņā Latvi-

jas grozāmo sarakstu sistēma nav pietiekoši konsekventa.

Ir Eiropa viena Latvijai līdzīga grozāmas proporcijas sistē-

ma, kur tomēr nav iespējama veselu sarakstu caurkrišana bal-
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sošanas rezultātā par atsevišķiem kandidātiem. Šī sistēma ek-

sistē Dānijā uz 11. aprija 1920. g.
13

) likuma pamata; viņa, acīm-

redzot, dod partijas sadalīšanai priekšroku pret personīgo po-

pulāritati.

Saskaņā ar šo likumu vēlētājs nodod savu balsi, atzīmē-

dams ar krustu vai nu pie partijas saraksta nosaukuma, vai pie

atsevišķa kandidāta vārda. Pie kam atsevišķam kandidātam

jau iepriekš jāpaziņo, pie kādas partijas viņš pieder, vai kādu

partiju viņš atbalstīs, vai, ka viņš stāv ārpus partijas. Ja runa

iet par kādu kandidātu, kas sevi pieskaita pie kādas partijas,

tad par viņu nodotās balsis tiek viņam personīgi pierēķinātas

kā partijas saraksta pirmām kandidātam un pēc kārtas pārē-

jiem viņa partijas kandidātiem. Citiem vārdiem, pēc Dānijas

sistēmas vēlētājs var kandidāta vietu sarakstā mainīt, bet iz-

slēdz iespēju ar personīgām balsīm nosist veselus partiju sa-

rakstus. Kaut kas līdzīgs ari paredzēts Norvēģijas vēlēšanu

tiesībās (17. decembra 1920. g. likums) ar to variantu
14

,
ka Nor-

vēģijā iespējama vēlēšana par partijas sarakstiem bez atsevišķu

kandidātu vārdu atzīmēšanas.

Neskatoties uz to, ka Latvijas proporcionālā sistēma nav

konsekventa attiecībā uz spilgtu priekšrocības došanu vie-

nam grozāmības principam, vina tomēr visā visumā nodrošina

samērā pareizu par sarakstiem nodoto balsu atspoguļojumu

mandātos bez sevišķiem satricinājumiem un nodod tautas pār-

stāvju sastāvu no vienas legislaturas otrā. Balsošana pēc ta-

loniem, nodrošinādama lielu iespaidu vēlētāja personīgiem uz-

skatiem un individuālām īpatnībām, dažos gadījumos traucē

pārstāvības skaitlisko proporciju.

Prof. M Lazersons.

13) Sk. H. Hansen, Das offentliche Recht Dānemarks, 1914—1921.

Jahrb. d. ©ff. Rechts, 1922. Tūb.
14) F. Castb c r g, Die verfassungsrechtliche Gesetzgebung m Nor-

•wegen, 1914—1921. Jahrb. d. off. Rechts.
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Par un pret zvērināto tiesām.

(Par sabiedrības līdzdalību tiesāšana.)

Atbildi uz jautājumu par to, kāpēc projekts par zvērināto

tiesām Latvijā ir atkāpies no bij. Krievijas tiesu parauga un

apstājies uz pieņemtās redakcijas, mēs atrodam tanīs materiā-

los, kuri likti pamatā pie projekta izstrādāšanas. Tagad uz la-

sītāju lūgumu pievedam vispārējus argumentus par un pret zvē-

rināto tiesām, kādi bija izteikti krievu tiesu praksē.

Zemāk mēs sīki apskatīsim zvērināto tiesu institūta uzbūvi

pēc bij. Krievijas tiesu likumiem, jo izstrādājot Latvijas Repub-

likas Satversmi bija domātas zvērināto tiesas pēc bij. Krievijas

parauga.

Mēs atrodam par lietderīgu pievest Tiesu likumu sastādī-

tāju un kritiķu motivus vēl aiz tā iemesla, ka šie vēsturiskie

materiāli tagad maz pieejami plašākām aprindām.

Bijušās Krievijas tiesu iekārtas sistēmā, kā to ir rādījusi

prakse, konstatējami sekoši trūkumi: 1) nebija vienādas un sis-

temātiskas izbūves, kāpēc ari pastāvēja dažāda tiesu kārtība;

2) tiesa, sevišķi vietējās justicijas lietās, nebija pietiekoši viegli

pieejama tautai; 3) tiesu organizācija bija komplicēta, kas iztei-

cās kā tiesāšanā, tā ari iekš tĶ ka dažās tiesu darbībās pieda-

lījās pārliecīgs tiesu orgānu skaits, un 4) dažos gadījumos ne-

tika ievēroti tiesas valstiskās nozīmes principi.

Sakarā ar to tie pamatprincipi, uz kuriem dibinājās Krievi-

jas Tiesu likumu reforma pagājušā gadu simteņa beigās, bija

vērsti uz sekošu svarīgu uzdevumu izvešanu dzīvē: 1) tiesu ie-

kārtas apvienošanu; 2) tiesas tuvināšanu tautai; 3) tiesas orga-

nizācijas vienkāršību un 4) tiesas valstiskās nozīmes pakāpe-

nisku pastiprināšanu (paskaidrojuma raksts pie Tiesu iek. lik.

jaunās red. projekta, I. sēj. XVII. lap. p.). Pēdējais zīmējas uz

bij. Krievijas zvērināto tiesām.

Stājoties pie vispārējā jautājuma apspriešanas par sabied-

96



riskā elementa līdzdalību krimināllietu iztiesāšanā, t. s. Murav-

jeva komisija, attiecībā uz šās līdzdalības lietderību, bija nostā-

jusies uz viedokļa, ka šis jautājums pec būtības nevar izsaukt

nekādas šaubas. Pie pamatprincipiem, uz kuriem dibinās tais-

na liesa, pieder starp citu ari tas, ka tiesāšana gan tiek uzticēta

valsts amatpersonām, bet ar zināmos gadījumos nepieciešamu

sabiedrības līdzdalību, kad pilsoņi izpilda valsts klausību, pieda-

loties tiesas funkcijas veikšanā (pask. raksts pie Tiesu iek. lik.

jaun. red. 11. sēj. 74., 75. lap. p.).
Un tiešām, tagadējā laikā neviens nešaubās par to. ka kri-

minaltiesāšanā loti grūti, — ja nav neiespējami — iztikt bez

pilsoņu līdzdalības, kuri kā neprofesionāli tiesneši tiek aicināti

no tautas vidus uzņemties līdz ar valsts tiesnešiem krimināl-

likumu pārkāpēju tiesāšanu.

Tā kā sabiedriskā elementa līdzdalība tiesa ir viena no

svarīgākām sprieduma galīguma garantijām, tad šī elementa

iztrūkums procesuālā ziņā noved pie apellacijas kartības izpla-

tīšanas uz visām lietām bez izņēmuma, t. i. rada dārgi maksā-

jošo tiesu instanču sistēmu ar neizbēgamu vilcināšanu un for-

mālismu. Bez tam vēl rodas dibinātas šaubas, ka pie tādas

sistēmas iesakņojas profesionāla rutiua, kura bieži rodas kā pa-

radums, sakarā ar Sodu likumu patstāvīgu piemērošanu. Slēgtā

profesionālā tiesā tiesnesis viegli pierod skatīties uz cilvēkiem

un viņu nodarījumiem tikai kā uz legālas iedarbības mechanis-

kiem objektiem, un ši vienpusība atrod sev pretsvaru taisni sa-

biedriskā elementā ar viņa vienkāršiem dzīves uzskatiem, un

dzīves saprātu bez profesionāliem aizspriedumiem.*)

*) Attiecībā uz jautājumu par pierādījumu uztveršanu, Čezare
Bekkaria saka: ~Pierādījumu iekšējo ticamību ir daudz vieglāki izjust,
nekā precizi noteikt. Tāpēc es domāju, ka vislabāk] ir pēc likuma iecelt

galvenam tiesnesim palīgus pēc lozes, nevis pēc izvēles, jo šinī gadījumā
drošāki ir paļauties uz nemācītā tiesneša pierādījumu uztveršanu ar jū-
tu, nekā uz mācītā tiesneša novērtēšanu ar prātu. Lai taisītu spriedumu,
nav vajadzīgs nekas cits, kā tikai vienkāršs un parasts saprāts, uz kuru

var paļauties drošāki, nekā uz tiesneša zināšanām, kurš pieradis meklēt

vainīgos pēc mākslīgās zinātniskās sistēmas".

Zvērināto liesu pozitivās puses Bekkaria ieskata iekš tam, ka šinīs

tiesās tiek realizēta „līdzīgo tiesas ideja. Dodot priekšroku vienkār-

šiem cilvēkiem, kuri spriež pēc iekšējās sirdsapziņas pārliecības, pret
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Tādējādi var pacelties tikai jautājums par to, kādā formā

būtu visērtāki izvedama šī dzīves prasība, — sabiedriskā ele-

menta līdzdalība tiesāšanā. Šī līdzdalība var izteikties vai nu

zvērināto tiesu veidā, kā tas bija noteikts bij. Krievijas Tiesu

likumos, vai piedaloties tiesā kārtu priekšstāvjiem, pēc tiem

pašiem likumiem, vai ari šefenu tiesas veidā pēc Vācijas pa-

rauga.

Šie tiesu veidi prasa sīkāku apskatu.

1. Zvērināto tiesas.

Valsts padomes apvienoto departamentu 1862. g. žurnālā

Nr. 65 — par tiesu reformu Krievijā — bija, starp citu, izteiktas

sekošas domas: «Zvērināto tiesu ievešana Krievijā ir daudz

nepieciešamāka nekā kādā citā zemē, jo nekur vēstu-

riskā dzīve nav novilkusi tik krasas robežas starp atsevišķiem

sabiedrības slāņiem, kā tas ir Krievijā; tāpēc ari pie augstākam

aprindām piederošo pastāvīgo tiesnešu ieskatos un pie zemā-

kām šķirām piederošo apsūdzēto ieskatos, kā ari parašās un

dzīves veidā novērojama liela starpība. Pēc 1857. g. likumu

kopojuma pastāvoša kārtu piesēdētāju tiesu iekārta satur sevī

dažus zvērināto tiesu elementus; tas institūts tikai jāattīsta, sa-

skaņā ar tiesas pareizas veidošanas prasībām (žurn. 181 un

turpm. lap. p.)."

Pec likuma domam ņemt dalību tiesāšana, ka zvērinātie

piesēdētāji, var tikai pilnīgi uzticami pilsoni, — „ar nevainoja-

niacītiem tiesnešiem, kuri spriež pec saprata, Bekkaria ar to pašu izteic

domas, kuras tiek lietotas kā arguments par labu zvērināto tiesām.

Interesanti atzīmēt, ka attīstot augšā pievesto Bekkaria ieskatu,

angļu tiesnesis Bests, pagājušā gadu simteņa vidū motivē zvērināto tiesu

priekšrocības vēl ar to, ka zvērinātie piesēdētāji, priekš kuriem tiesnešu

amats- ir jauns un neparasts, izrāda tiesas izmeklēšanā paaugstinātu in-

teresi un uzmanību, kurpretim pie valsts tiesnešiem bieži novērojams
metodisks formālisms un rutina. Tādas pat domas par valsts tiesnešiem •

izsaka ari Volters, kurš lepniem un tautai nepieejamiem valsts tiesnešiejn
nostāda pretim tautas tiesnešus, kuri maz mācīti, bet prot tiesāt pec

praktiskā dzīves saprāta. (Sk. „Prix dc justice et d'humanite" ch. 11.424).
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mv tikumību un tadi, kas pelna pilnu sabiedrības uzticību"

(paskaidr. raksts pie 1863. g. Tiesu iek. lik. projekta 40. lap. p.).

No tā laika ņemt dalību tiesāšanā bija jāaicina visi pilsoņu

priekšstāvji ar nevainojamu tikumību, kuri uzticami pēc sava

mantiskā stāvokļa un kuriem netrūka dzīves saprāta.

Ja turpretim dažu lietu iztiesāšanai tika pieaicinātas perso-

nas ar paaugstinātu izglītības un mantas cenzu — nodibinot

pie tam sevišķu tiesas veidu ar viņu līdzdalību, tad tas bija at-

taisnojams ar šo lietu sevišķo raksturu, jo šīs lietas aizskāra

valsts iekārtas intereses un nebija saprotamas no vienkāršas

tauta masas ņemtiem zvērinātiem piesēdētājiem.

Par labu zvērināto tiesām izsakās personas, kuras „prasa,

lai krimināltiesa nebūtu neapzinīga un briesmīga mašīna, me-

chaniska likuma līdzeklis" (96. lap. p.).

Lai nodibinātu lietas faktisko pusi un pēc iekšējās pārlie-

cības, kura rodas uz tiesas izmeklēšanā dabūtu pierādījumu

pamata un nav saistīta ne ar kādiem formāliem pierādījumiem,

izšķirtu jautājumu par apsūdzētā vainīgumu vai nevainīgumu,

pietiek, kā liekas, „ar dabīgu loģiku, kura piemīt katram cilvē-

kam ar veselīgu saprātu" (Apv. dep. žurn. 1862. g. Nr. 65).

Zvērināto tiesu aizstāvji izsaka domas, ka dzīves un viņas

vietējo savādību pazīšana, kas piemīt zvērinātiem piesēdētā-

jiem, pilnīgi izlīdzina juridisko zināšanu trūkumu, ar ko viņi at-

šķiras no profesionāliem juristiem, un dod viņiem iespēju no-

vērtēt un pareizi izprast iztiesājama lieta tādus faktiskus ap-

stākļus, kurus valsts tiesneši nekādējadi nevarētu ievērot, ne-

pazīdami dzīves apstākļus tanī apvidu, kur noziegums izda-

rīts.*) Bez tam vēl zvērinātie piesēdētāji nepazīst to rutinu un

vienreiz nodibinātos un nemainīgos uzskatus, kuri izveidojas pie

valsts tiesnešiem no vinu profesionālās darbības, kas bieži ne-

ļauj pēdējiem novērtēt pierādījumus ar pilnīgu objektivitāti, bez

jebkādiem aizspriedumiem. Beidzot nevar neatzīmēt vēl to, ka

zvērinātie piesēdētāji ļoti godīgi izpilda viņiem uzliktās tiesnešu

*) Krievu tiesu darbinieki pieved daudzus piemērus no tiesu prak-
ses, kad visniecīgākie apstākļi, kurus valsts tiesneši nevar pamanīt, bieži

noder par avotu, no kura zvērinātie piesēdētāji smeļ materiālu iztiesāja-
mās lietas apsvēršanai.
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funkcijas. 1894. g. tiesu palātu prokuroru un vecāku priekšsē-

dētāju apspriedē bija griezta vērība uz dziļi reliģiozo godbijību

pret zvērināto piesēdētāju pienākumiem krievu tautā (106., 106.

Attiecībā uz norādījumiem par zvērināto tiesu darbības

trūkumiem, šo tiesu aizstāvji aizrāda, ka šī institūta galvenā at-

šķirība no visām pārējām krimināltiesu formām pastāv iekš

tam, ka abi elementi, kuri vem dalību tiesāšanā, t. i. valsts un

sabiedrības elements, kuriem ir viens un tas pats mērķis — no-

skaidrot visus lietas apstākļus un izdibināt apsūdzētā vainīgu-

mu vai nevainīgumu — darbojas tomēr nošķirti viens no otra,

nesaplūstot kopējā kolleģijā. Vadot tiesas izmeklēšanas gaitu

un dodot pie tam zvērinātiem piesēdētājiem vajadzīgos norā-

dījumus, papildinot viņu zināšanu trūkumu un novēršot neparei-

zības viņu uzskatos, valsts tiesneši pēc bij. Kr. tiesu likumiem

pec tam atstāj zvērinātiem piesēdētājiem pilnīgu brīvību pie ta

uzdevuma izpildīšanas, kura izšķiršanai viņi ir aicināti nodot

savu balsi. Tādā kārtā zvērinātie piesēdētāji, ieņemot tiesā pat-

stāvīgu vietu, izšķir viņiem priekšā liktos jautājumus par ap-

sūdzētā vainīgumu vai nevainīgumu savu piedzīvojumu robe-

žās, nebūdami ne ar ko iespaidoti no valsts tiesnešiem, kāds ie-

spaids citādi būtu bijis ārpus partu kontroles un radītu šaubas

par taisītā verdikta objektivitāti. Turpretim, ja sabiedriskā ele-

menta priekšstāvji sastādītu vienu kolleģiju ar valsts tiesne-

šiem, tad viņi dabīgi, un pie tam pilnīgi nemanāmi, būtu padoti

pēdējo autoritātei, uzticoties viņu zināšanām un piedzīvoju-

miem, kādēļ tad ari lietas izšķiršana atkarātos patiesībā pilnīgi

no valsts tiesnešiem. Tādā kārtā zvērināto tiesu organizācijas

pārveidošana, apvienojot valsts un tautas tiesnešus vienā kolle-

*) A. F. Koni starp citu raksta: Krievu zvērinātie piesēdētāji, se-

višķi no zemniekiem, kuri uzņem savu amatu, kā sirdsapziņas pienāku-
mu, un aicinājuma pavēsti glabā aiz svētbildēm, godīgi un nelokāmi iz-

turējuši un joprpjām iztur to pārbaudi, kuru viņiem uzlicis likumdevējs"
(Kom. darbi l. sēj. 236. lap. p.). Kāds cits zvērināto tiesu pētītājs stāsta

par nejauši atklātu faktu, kad zvērinātie piesēdētāji, i/šķirot ārkārtīgi

grūtu lietu, apspriedes istabā nolaidušies uz ceļiem, lūguši Dievu, iekams

taisīt savu verdiktu'' (M. I\ Gromņickis: ..Prokurora loma liesā" Tieslietu

Min. žurn. 18%. g. Nr. 2).
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Rijā, varētu novest pie tā, ka zvērināto tiesas zaudētu to neat-

karību un spriešanas patstāvību, kas sastāda šā tiesu veida gal-

veno īpašību. Neatkarīgi no tā, bij. Krievijas zvērināto tiesu

aizstāvji atzīmē, ka tautas tiesnešu līdzdalība tiesas darbība, se-

višķas patstāvīgas kolleģijas veidā, ir labākais pamudinājuma

līdzeklis valsts tiesnešiem stingri ievērot visus likumā priekšā

rakstītos tiesāšanas noteikumus, kuru nozīme samazinās pie

katra cita tiesas veida.

Prakse rāda, ka likumā noteiktās taisnas tiesas garantijas

— pierādījumu tiešā uztversme mutiskā procesā, atklātā tiesas

sēdē ar līdzīgām partu tiesībām, — dabā savu pilnīgo izteiksmi

tikai zvērināto tiesās, bet valsts tiesās šie galvenie principi

zaudē savu dzīvo raksturu un pārvēršas par formalitāti, kurai

ir mazāka praktiska nozīme. Tikai zvērināto tiesā notiek tie-

šām pierādījumu pārbaude.

Beidzot, pēc zvērināto tiesu aizstāvju domām, jāievēro vēl

tas, ka šī tiesa, bez savām labām tiesiskām īpašībām, raksturo-

jama vēl ar lielu sociālu nozīmi, — viņa attīsta sabiedrībā liku-

mības sajūtu, pacel iedzīvotāju masā personīgas atbildības un

cienās apziņu un tuvina pozitivo likumu ar tautas tiesiskiem

uzskatiem.

Sesijai beidzoties, zvērinātie piesēdētāji, sevišķi no zemnie-

ku apvidus, atgriežoties mājās un stāstot par saviem tiesa ie-

gūtiem iespaidiem un piedzīvojumiem, rada un izplata pārlie-

cību, ka katrs noziegums, cik viltīgi tas ari nebūtu nodomāts un

izvests, tomēr tiek atklāts un sodīts taisnā tiesa.

Tikai ar sabiedriska elementa līdzdalību kriminālprocesa

blakus valsts tiesnešiem tiek panākta iespēja pareizi novērtēt

apspriežamo nodarījumu no dzīves un tiešas taisnības izjūtas

viedokļa, tiek ievēroti tiešās, mutiskās, atklātās tiesāšanas un

partu vienlīdzības principi, tiek nodrošināta tiesas spriedumu

objektivitāte un viņu iekšējā autoritāte, kura dibinās uz cieša

sakara starp tautas tiesiskiem ieskatiem un valsts orgānu pie-
mērotiem likumiem.

Tiek aizrādīts vel, ka zvērinātiem piesēdētajiem pilnīgi da-

bīgi trūkst pietiekošu juridisku zināšanu un profesionālu pie-
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dzīvojumu, kuri nepieciešami jautājumu izšķiršanai par Sodu li-

kurnu piemērošanu tiesā nodibinātam apsūdzētā vainīgumam,

kā ari par soda mēra noteikšanu atkarība no tiesa noskaidro-

tiem lietas apstākļiem.

Tapec ari zvērināto piesēdētāju līdzdalība tikai noradīta

procesa stadijā nevar dot lietai kaut kādu labumu (110. lap. p.).

Profesionālo tiesnešu ieskatam ir tik liela nozīme priekš

nespeciālista, ka pat tad, ja zvērināto kolleģija piedalītos tikai

viens tiesnesis-priekšsēdētājs un tikai ar padomdevēja balsi,

tomēr lietas izšķiršana atkarātos pilnā mērā no viņa norādīju-

miem un paskaidrojumiem apspriedes istaba. Tāpēc tika izteik-

tas bažas par to, ka priekšsēdētāja pielaišana pie zvērināto pie-

sēdētāju apspriedes varētu novest pie tā, ka zvērināto tiesas

zaudētu savu patstāvību un neatkarību.

2. Zvērināto tiesu represija.

Tu ka zvērināto tiesām vienmēr tika pārmests, ka viņas

nepietiekoši stingri, nevienādi un nenoteikti izrādot savu repre-

sīvo darbību, tad būtu vietā šī jautājuma noskaidrošanai pie-

vest statistiskus datus. Sevišķi pamācoši ir statistiskie dati

par tiesu represiju pagājuša gadu simteņa beigas, kad valsts

vara. piem. Krievijā, nebija vēl satricināta ar revolūcijas uz-

liesmojumiem.

Atsevišķi nepareizi, spriedumi, protams, nav izbēgami pie

nevienas tiesu formas, bet zvērināto tiesu darbībā pa lielākai

daļai var atrast datus, kuri izskaidro zvērināto verdiktus. Tā,

piemēram, apsūdzēta iepriekšējaks apcietinājums, kurš netiek

attaisnots no lietas vajadzības, ir tāds apstāklis, kuram daudz

maz attīstīts zvērināto sastāvs vienmēr piegriež vērību, piešķi-

rot tam svarīgu nozīmi sava veruikta motivos. Bez tam par

attaisnošanas iemesliem noder izmeklēšanas nepilnība vai ne-

skaidrība, kas atstāj neizšķirtus svarīgus jautājumus, kuru dēļ

apjūk zvērināto sirdsapziņa, bet priekšsēdētājs nemāk vai no-

laidīgi negrib tos izskaidrot.

Starp citu nevar neatzīt, ka parti zvērināto tiesās, sastopot
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pretošanos saviem dibinātiem prasījumiem no priekšsēdētaja

puses, vienmēr atrod sev aizstāvjus zvērināto personā.

Sākot no 1885. gada novērots, ka pastāvīgi krita valsts tie-

sās taisītu notiesājošo spriedumu procentuāls skaits, palielino-

ties līdz ar to lietu skaitam, kuras tika nodotas šo tiesu izšķir-
šanai

Tādā kārtā zvērināto tiesās pēdējos gados tika novērots, ka

notiesājošo spriedumu procentuāla attīstība pieauga, un tā tad

ari pieņēmās represija, turpretim apgabaltiesās bez zvērinātiem

piesēdētājiem tam pašā laikā notiesājošo spriedumu skaits sa-

mazinājās, t. i. samazinājās represija. Pēc tā laika statistikas

valsts tiesu represija pārsniedza zvērināto tiesu represiju tikai

par 3—4%. Tanī pašā laikā (1893.—1895. g.) notiesājošo sprie-

dumu skaits ar kārtu priekšstavju līdzdalību iztiesātās lietās

līdzinājās 64.9%, t. i. šo tiesu represija tikai uz i% pārsniedza

represiju zvērināto tiesās.

Beidzot, vienpersonīgu tiesu orgānu represija izrādās stip-

ri zemāka par zvērināto tiesu represiju [notiesājošo spriedumu

skaits 1891. g. sastādīja pie ievēlētiem miertiesnešiem — «56%,

pie valsts varas ieceltiem miertiesnešiem — 50%, pilsētu ties-

nešiem
— 50%, un apriņķu locekļiem 50% (99. lap. p.)|.

Pie represijas attiecīgā spēka novērtēšanas jāievēro, ka

zvērināto kompetencei piekrīt smagākie noziegumi, kuru at-

klāšanai bieži prasāma sevišķa izmeklēšanas rosība, un zvēri-

nātie pavisam neiztiesā lietas par formāliem pārkāpumiem, kur

nedz noziegums, nedz ari vainīgums nevar radīt tiesā nekādas

šaubas (100. lap. p.).

Interesanti atzīmēt, ka krievu zvērinātie piesēdētāji attais-

no par 20—30% % vairāk neka zvērinātie citās Eiropas lielā-

kās valstīs; turpretim bij. Krievijas valsts tiesneši tiesāja gan-

drīz divreiz mīkstāki nekā Austrijas un Vācijas tiesneši un

gandrīz četras reizes vairāk attaisnoja nekā franču tiesas

(tribunaux eorrectionels). kuras atbilst bij. Krievijas apgabal-

tiesām; pie tam šī diference neizriet vis no lietu piekritības iz-

šķirības; viņa novērojama gandrīz visos krimināllietu veidos.

Bez tam vēl skaitļu attiecību salīdzinājums pierāda, ka Vācijā
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un Austrijā zvērinātie piesēdētāji attaisno divreiz, Francijā pat

četras reizes vairāk nekā valsts tiesneši; turpretim bij. Krievi-

jas zvēriānto tiesās attaisnoto attiecība tikai par V$ lielāka, nekā

apgabaltiesās bez zvērinātiem piesēdētājiem (100. lap. p.).

Raksturīgi vēl atzīmēt, ka bij. Krievijā un Francijā zvēri-

nātie attaisnoja sievietes vienādā mērā, gandrīz divreiz vairāk,

nekā vīriešus (laika sprīdī no 1889. g. līdz 1893. g.), turpretim

valsts tiesneši nedara izšķirības starp apsūdzētiem atkarībā no

dzimuma (Krievijā vīriešu attaisnots 26%; sieviešu 25%, Fran-

cijā — vīriešu 7%, sieviešu 9%). Attiecībā uz vīriešiem zvēri-

nātie visstingrāki izturas pret apsūdzētiem no 16. līdz 30. dzī-

vības gadam (22% attaisnoto) un vismīkstāki — pret divām

grupām: jaunāku par 16 gadiem un vecāku par 60 gadiem (at-

taisnots 36% un 34%). Attiecībā uz sievietēm attaisnoto pro-

centu sadalījums atkarībā no vecuma ir pavisam citāds, nekā

pie vīriešiem: visbiežāki tiek attaisnotas jaunas sievietes vecu-

ma no 15. līdz 30 dzīvības gadam (56%); visas sievietes vecu-

mā pāri par 60 gadiem tiek attaisnotas mazāk par vidējo mēru

(42 —44%); pat meitenes, jaunākas par 16 gadiem, tiek attais-

notas mazāk nekā sievietes no 16—30 gadiem (48.6%). Par to

pašu laikmetu Francijā bija attaisnots 26,8% analfabētu. 2S.s",

lasīt un rakstīt pratēju, un 38,1% izglītojušos apsūdzēto (102.

lap. p.).

Ciešā sakarā ar pārmetumu, itkā zvērinātie piesēdētāji ne-

pietiekošā mērā izrāda sodošu represiju, stāv ari aizrādījums

uz to, ka viņi cenšas uzņemties ari likuma piemērošanu un pie-

savinās viņiem nepiederošu apžēlošanas tiesību. Šinī ziņā tie-

šām nevar nepiekrist tam apgalvojumam, ka zināmos gadīju-

mos zvērinātie taisa attaisnojošus spriedumus, neskatoties uz

acīmredzami pierādītu un viņiem pašiem skaidru apsūdzētā

vainīgumu.

Bet šī parādība izskaidrojama galvenām kārtām ar poziti-

vu sodu likumu trūkumiem.

Tiesai ar zvērināto piesēdētāju līdzdalību bieži nākas iz-

šķirt tādas lietas, kurās sodu likumu noteiktais soda mērs ne-
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atbilst noziedzīga nodarījuma raksturam un nozīmei, kurš pēc

būtības ir mazsvarīgs (102. —103. lap. p.).

Lai novērstu daudzos gadījumos attaisnojošus spriedumus,

uzskatīja par pietiekošu iepazīstināt zvērinātos piesēdētājus ar

sodu likumu noteikumiem, kurus var attiecināt uz apsūdzētam

inkriminējamo nodarījumu.

Šinī nolūkā ar 1910. g. 2. marta likumu (Lik. kr. 33152)

Kriminālprocesa likuma 831. panta redakcija (1892. g. izd.) bija

grozīta tādā ziņā, ka zvērinātiem tiek paskaidrots sods, kurš

uzliekams par apsūdzētā pastrādāto noziedzīgo nodarījumu, un

citas zvērināto sprieduma likumīgās sekas. Ar to pašu likumu

bija attiecīgi grozīti Kriminālprocesa likuma 673. un 746. panti

(1892. g. izd.). Bet šie grozījumi tomēr neattaisnoja uz viņiem

liktās cerības: zvērinātie piesēdētāji sāka interesēties ne tik

daudz par pierādījumu novērtējumu, cik galvenā kārtā par ap-

sūdzētam draudošu sodu.

3. Zvērināto tiesu pretnieku argumenti.

Jau pašā zvērināto tiesu darbības sākumā atskanēja balsis

pret šo tiesu reformu. Zvērināto tiesu pretnieki cēla iebildu-

mus pret ieskatu, ka zvērināto tiesu līdzdalība dod iespēju no-

vērtēt iztiesājamo nodarījumu, vadoties no dzīves un tiešas tais-

nības izjūtas (paskaidrojuma raksts pie tiesu iekārtas lik. jaunās

red. projekta 1900. g. izd. 32. lap. p. 2. piel. pie 11. sēj.).

Pēc viņu domām aizrādījums uz zvērināto tiesu apmierino-

šu darbību pagātnē stāv tiešā pretrunā ar īstenību, kura aplieci-

nātu no likumdošanas aktiem. Ja zvērināto tiesas tiešām dar-

botos tik sekmīgi, tad valsts vara nebūtu spiesta izņemt no šo

tiesu kompetences veselas kategorijas lietu (dienesta noziegu-

mi, pārkāpumi pret pārvaldības kārtību v. c.) un nodot tās lie-

tas tiesai ar kārtu priekšstāvju līdzdalību vai valsts tiesai. No

otras puses, grozījumi, kuri ievesti zvērināto piesēdētāju sastā-

va uzlabošanai, liecina par to, ka pēdējo darbība ari pārējās lie-

tās, kuras palikušas viņu kompetencē, tomēr nav apmierinoša

(turpat 33. lap. p.).
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No statistikas datiem ir redzams, ka pēdējā laikā notiesā-

jošie spriedumi sastāda 66% no zvērināto tiesu taisīto spriedu-

mu kopskaita un ka kārtu priekšstāvju tiesu un valsts tiesu re-

presija pārsniedz zvērināto tiesu represiju, pirmā par 2%, bet

otrā par 7%,

Pieņemot šādu mērauklu dažādu tiesu veidu noderības no-

teikšanai, acīmredzot, jānāk pie slēdziena, ka vislabākā tiesa,

kā izrādoša vislielāko represiju, ir valsts tiesa, ka tai seko tiesa

ar kārtu priekšstāvju līdzdalību un, beidzot, ka vismazāk ap-

mierinoša ir zvērināto tiesa (turpat 34. lap. p.). Francijā apmē-

ram tie paši zvērināto tiesu darbības rezultāti, kā Krievijā, ne

tikai nav uzskatāmi par pietiekošiem, bet gluži otrādi, tiek uz-

skatīti par pilnīgi neapmierinošiem un izsauc šo tiesu darbības

aploka sašaurināšanu uz pusi, izņemot no viņu kompetences

veselu rindu lietu ar tā saucamu correctionnalisation des cri-

mes.

Apgalvojums, ka šīs tiesas agrāk un tagad pilnīgi atbilst

savam uzdevumam, pēc zvērināto tiesu pretnieku domām, runā

pretim īstam lietu stāvoklim, par ko, kā tas augšā teikts, lie-

cina likumdošanas akti un statistikas dati (turpat 35. lap. p.).

Visi zvērināto tiesu organizācijas trūkumi cieši saistīti sa-

vā starpā un izriet no viena galvena pamata trūkuma, un proti,

no š; institūta politiskā rakstura (35. lap. p.).

Anglijā juku laikmetā izcēlušos zvērināto tiesu uzdevums

nebija vis tiesu kārtības labošana, bet gan līdzeklis tautas ro-

kās savu interešu aizsardzībai pret karaļa varu.

Uz Eiropas kontinenta zvērināto tiesas radušās vispirms

Francijā Lielās revolūcijas laikā. Deputāts Rederers Satver-

smes Sapulcē (Assemblēe Constituante), pierādīdams šo tiesu

nepieciešamību, iekliedzās: „I 1faut donc qu'ainsi que les legis-

lateurs reprēsant le peuple. le peuple ait ses reprēsentants pour

juges" (36. lap. p.).

Tik skaidri izsacīta doma. ka zvērināto tiesa ir tautas val-

dīšanas izteiksme, no tā laika tapa par aksiomu un kā tāda tiek

citēta laikrakstos (37. lap. p.).
Par nožēlošanu zvērināto tiesu darbiba Krievija trīsdesmit
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gadu laikā noder par neapgāžamu pierādījumu, 'ka ari Krievijā

šās tiesas nevarēja atsvabināties no šī galvenā trūkuma, pie-

savinoties sev tiesību atzīt saistošu spēku tikai tiem likumiem,

kurus uzskata par labiem zvērinātie piesēdētāji, kā ari atvēlē-

jot sev apžēlošanas tiesību, kas pieder tikai augstākai valsts

varai. „Praksē likumu saistošais spēks apstājas uz zvērināto

piesēdētāju apspriedes istabas sliekšņa."

Turpretim tiesai jādarbojas likuma robežās un uz viņa pa-

mata, nepieskaitot par vainu noziedzīgu nodarījumu tikai aiz

likumā norādītiem iemesliem, un visos gadījumos, kad sods pēc

lietas apstākļiem izrādās par bargu vai netaisnīgu, — celt priek-

šā apsūdzētā likteni augstākās varas apžēlošanai. Šai dabīgai

un likumīgai kārtībai zvērināto tiesas neseko un cenšas sodīt un

apžēlot pēc sava ieskata, ārpus likuma (37. un 38. lap. p.).

Šāda zvērināto piesēdētāju tieksme iziet no savas, kā fakta

tiesnešu, kompetences, un pat cenšanās tapt zināmā ziņā par

likumdevēju, pēc V. F. Deitricha domām (Tieslietu min. žurn.

1895. g. Nr. 6, 9 un sek. lap. p.) izskaidrojama ar zvērināto pie-

sēdētāju dabīgo un nenovēršamo tieksmi piedalīties ari pie soda

uzlikšanas apsūdzētam.

Neērtība pastāv iekš tam, ka apspriežot atsevišķi divās da-

žādās kollegijās jautājumu par faktu un par sodāmību, valsts

tiesnešiem savā apspriedes istabā nākas otrreiz apspriest vai-

nīgumu pēc būtības, jo tikai pie tādiem apstākļiem var uzlikt

vainīgam sodu, kurš atbilst viņa vainai. Turpretim zvērinātie

piesēdētāji, neuzticoties valsts tiesnešiem pie soda uzlikšanas

un domājot, ka tiesa var uzlikt pārāk bargu un, pēc viņu do-

mām, vainīgumam neatbilstošu sodu, ar aprobežojošām atbil-

dēm cenšas, pretēji acīmredzamiem .pierādījumiem, samazināt

viņa vainu, vai ari vienkārši taisa attaisnojošu spriedumu.

Tas pats autors saka:

Zvērinātiem piesēdētājiem nepietiek zināt, ko var pie-

spriest apsūdzētam, — viņiem no svara zināt, kas viņam

tiks piespriests; viņiem no svara pašiem gūt iespēju

teikt šinī jautājumā savu noteicošo vārdu. Nebūdami pārlie-

cināti, ka valsts tiesneši pareizi izlietos savu tiesību, zvērinātie
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piesēdētāji paši piesavinās viņiem nepiederošu apžēlošanas tie-

sību un attaisno tādus apsūdzētos, pretēji taisnīguma prasībām

un lietas apstākļiem.

Nav apšaubāms, ka bez valsts tiesnešu līdzdalības soda mē-

ra noteikšana nevar tikt uzticēta zvērinātiem piesēdētājiem, jo

viņiem nav vajadzīgās likumu pazīšanas un to piemērošanas

technikas. Tāpēc zvērinātie var piedalīties soda uzlikšanā tikai

darbojoties kopā ar valsts tiesnešiem pie sprieduma taisīšanas

par soda mēru. Nav apšaubāms ari, ka noziegumu kvalifikāci-

jas jautājumā zvērinātie piesēdētāji nekad neies pret valsts

tiesnešiem un vienmēr padosies pēdējo autoritātei, jo viņi nevar

neatzīt, ka šinī jautājumā viņi nemaz nav kompetenti. Bet ja

ari tiesību jautājumos viņi padosies valsts tiesnešiem, tad to-

mēr jautājumos par sodu mīkstināšanu, būdami vairākumā, viņi

ņem virsroku un jāšaubās, vai viņi gribēs šinī ziņā piekāpties

valsts tiesnešu priekšā.

Par vienu no zvērināto tiesu galveniem trūkumiem viņu

pretnieki uzskata kontroles un atbildības trūku-

mu. Zvērinātie piesēdētāji, līdzīgi parlamenta locekļiem, ir

tautas valdīšanas priekšstāvji, kuru darbība raksturojama ar

formulu: „Sit pro ratione voluntas". Turpretim gadu sim-

teņu piedzīvojumi pierāda, ka atbildības un kontroles trūkums

vienmēr rada patvaļību, un tas redzams ari zvērināto tiesu dar-

bībā (39. lap. p.). ~1887. un 1889. g. likumi," saka Želechovskis,

„pēc būtības nav nekas cits, ka zvērināto piesēdētāju patvaļas

atzīšana to lietu sfairā, kuras visciešāki saistītas ar valsts inte-

resēm, bet notiesājošo spriedumu procentuālā attiecība pēdējā

laikā (66,4%) acīmredzami liecina par to, ka ari tagad, kā

agrāk, patvaļība ir raksturīga zvērināto tiesu iezīme. No vi-

siem patvaļības veidiem vissliktākā ir tiesas patvaļība, kura

iznīcina pašā saknē tiesas ideju, un dzenoties pakaļ šķietamai

augstākai taisnībai, atcel pat elementāru taisnīgumu. Pie pa-

stāvošas zvērināto tiesu organizācijas un pie pilnīga atbildības

un kontroles trūkuma, viņu spriedumu patvaļīgais raksturs ne

ar ko nav novēršams. Pieprasīt no zvērinātiem motivētus sprie-

dumus nevar, jo pa lielākai daļai viņi nebūs spējīgi to darīt, bet
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no otras puses viņi tad ne ar ko neatškirsies no valsts tiesne-

šiem" (39. lap. p.).

„Ne mazāk svarīgs zvērināto tiesu trūkums ir tas, ka pie-

sēdētājiem nav profesionālu zināšanu un piedzīvojumu. Tikai

zvērinātiem piesēdētājiem nav vajadzīgas ne profesionālas,

nedz ari kādas citas zināšanas. Šās anormalās parādības ie-

mesli meklējami ari šo tiesu politiskā dabā, t. i. tanī principā,

uz kura pamata katrs tautas priekšstāvis jau ipso iure uzska-

tāms par spējīgu izdot likumus un tos piemērot. Zvērinātie

piesēdētāji neapmierinās ar savu fakta tiesnešu lomu, un kad

viņiem nepatīk likums, viņi to atsviež, taisot attaisnojošo sprie-

dumu. Zvērinātie piesēdētāji, protams, paši lietu neizmeklē,

bet tikai pārbauda izmeklēšanas darbību: turpretim nav apšau-

bāms, ka tam, kas pārbauda, vajadzīgas lielākas zināšanas ne-

kā tam, kura darbība tiek pārbaudīta."

„Katras sesijas sākumā, iekam zvērinātie nav pieraduši pie

sava amata un nav guvuši kaut paviršus piedzīvojumus, attais-

nojošo spriedumu ir vairāk nekā sesijas beigās."*)

„Pie tam tikko zvērināto sastāvs pierod pie darba, vinu tu-

liņ nomaina jauns. Un neskatoties uz to, šiem tiesnešiem pie-
raksta īpašības, kuras itkā trūkstot valsts tiesnešiem, kas ne-

varot pieiet pie lietas „ar dzīvas taisnības izjūtu". Pie tam iz-

nāk tāds savāds stāvoklis: tiklīdz valsts tiesnesis tiek atsvabi-

nāts no dienesta, viņš zvērināta piesēdētāja amatā tūJin iegūst

visas tās īpašības, kuras viņam trūka valsts tiesneša amatā;

bet tiklīdz zvērināts piesēdētājs ieņem valsts tiesneša amatu,

viņš nekavējoši zaudē „dzīvas taisnības izjūtu".

Tādā kārtā iznāk, ka valsts tiesneša amats ir itkā kādas

lepras sinonims, kura izēd viņā taisnības sajūtu, bet kas tiek

dziedināta kā ar burvību, tiklīdz viņš ir ieskaitīts zvērināto pie-

sēdētāju sarakstā" (41., 42. lap. p.).

Vienreiz atzīstot zināšanu un piedzīvojumu labumu, būtu

*) Tāpēc starp līdzekļiem zvērināto tiesu iekārtas labošanai tika

likts priekšā formēt vienu sastāvu vienā dienā nolikto lietu caurskatīša-

nai. Ar šo līdzekji domāja panākt to, ka tāds sastāvs pierastu pie visiem

procesa sīkumiem.

109



ļoti savadi dot priekšroku tiem tiesnešiem, kuri mazāk piedzī-

vojuši un mazāk zina (42. lap. p.).

Krievijas zvērināto tiesu darbības sakuma Dostojevskis

savā «Rakstnieka dienas grāmatā" un žurn. „Pilsonis" («Tpus*

aaiiiun,") Nr. 3. 1873. gadā, rakstīja: „Kā liekas, visiem zvēri-

nātiem piesēdētājiem visā pasaulē, kopējai sajūtai (bet pie

mums it sevišķi) ir jābūt varas, jeb pareizāki sakot, patvarības

sajūtai. Šī sajūta ir dažreiz riebīga, t. i. gadījumā, ja vina ir

pārsvarā par visām citām jūtām." („Tagad lūk, ja gribu, varu

attaisnot, bet ja negribu, tad uz pašu Sibīriju").

Bet, kas tagad ir loti savadi, viņi nesoda, bet viscauri at-

taisno.

Tā, protams, ir ari varas izlietošana, pārliecīga un pie tam

vienpusīga, laikam, aiz sentimentalitātes; bet viņa novērojama

visur, itkā visi būtu savā starpā sarunājušies. Nav apšaubāma

Šāda „virziena" vispārība.

Šinī tieksmē attaisnot Dostojevskis novērojis sekošās pie-

cas krievu zvērinātiem piesēdētājiem raksturīgās iezīmes: 1)

tieksme vispāri darīt par spīti valsts varai; 2) nespējība pacel-

ties līdz valstiski domājoša pilsoņa apzinībai; 3) tieksme vainot

apkārtējā apvidus ļaunos iespaidus; 4) paša grēcības apzināša-

nas; un 5) ideja uzskatīt noziegumu par nelaimi un pašu no-

ziedznieku par nelaimīgo.

Dostojevskis nopeļ tādu viscauri novērojamu attaisnošanu.

Viņš raksta: „Sirds sāpīgi saspiežas, kad nākas lasīt tādas lie-

tas: attaisnota sieva, kura nogalinājusi vīru. Noziegums ir

acīmredzami pierādīts, un viņa pati atzīstas, bet tiesa atzīst

„nav vainīga". Kāds jauns cilvēks uzlauž kasi un izzog nau-

du; esot iemīlējies, nauda bija stipri vajadzīga priekš mīļākās;

— atkal „nav vainīgs". Vīrs piekauj sievu, kropļo viņu, apejo-

ties ar viņu ilgus gadus kā ar suni, — „atraduši vainu mīkstino-

šus apstākļus". Dostojevskis nāk pie tāda slēdziena: „Taisnī-

ba jāsaka: ar stingru sodu, ar cietumu un spaidu darbiem jūs.

varbūt, pusi no tiem varētu glābt; atvieglinātu, nevis apgrūti-

nātu viņus. Labošanās caur ciešanām ir vieglāka, nekā tas lik-

tenis, kuru jūs sagādājiet viņiem, viscauri attaisnojot viņus tie-
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sas. Jus tikai iepotējat viņu dvēselēs cinismu, atstājot tur kār-

dinošu jautājumu un izsmieklu par jums pašiem. Galvenais ir

tas. ka uzticība pret likumu un cilvēku taisnību tiek satricināta."

«Sabiedriskās sirdsapziņas tiesnešiem" tiek darīts ari tas pār-

metums, ka strādā un savāc materiālus tiesas darbā piedzīvo-

jušie cilvēki, bet lietu izšķir tādi, kuriem šis darbs gluži jauns

un nezināms. Tas pārmetums nav jauns: pret sabiedriskā

elementa plašu līdzdalību valsts funkciju pildīšanā tika celti ie-

bildumi jau senatnē, un filosofs Sokrāts 2500 gadus atpakaļ aiz-

rāda uz to, ka nespeciālistu līdzdalība valsts pārvaldības darbā

ir nejēdzība.

Ksenofonta memorabilijās (IV. gr. 11. nodaļā) ir pievesta
Sokrāta saruna ar draugiem par nepilngadīgu sedlinieku Evti-

demu, kurš bija nodomājis tapt par valsts vīru. Sokrāts tei-

cis: „Ja mazsvarīgās lietās nevar sasniegt ievērojamus panāku-

mus bez labiem instruktoriem, tad jo vairāk vispār ī g ā kā

zināšana — valsts pārvaldība nav cilvēkam skaid-

ra pati par sevi." Ironizējot, Sokrāts saka par Evtidemu: „Vipš

protams, neatturēsies no tā, lai dotu republikai padomu vienā

un otrā jautājumā. Varbūt viņš jau sadomājis ievadu, līdzīgu

sekošam: Es nekad neko neesmu mācījies un pat nerūpējos

par to, lai satiktos ar kādiem lietpratējiem. Es visādi» izvairī-

jos no šī priekšmeta pētīšanas. Neskatoties uz to, es tomēr

došu jums padomu, kurš pats par sevi nācis man prātā. — Tā-

du pat runas ievadu varētu noturēt ari tas, kas vēlētos ieņemt

valsts ārsta amatu. Viņš varētu uzsākt runu ar sekošiem vār-

diem: Pilsoņi, es nekad ne no viena neesmu mācījies medicinu

un pat nemeklēju sev skolotāju starp ārstiem. Es pat nedomāju

par šī priekšmeta pētīšanu. Neskatoties uz to, ieceliet mani

ārsta amatā; es centīšos to izmācīties, praktizējot uz jums pa-

šiem. Tie, kas vēlas tapt par muzikantiem, jātniekiem vai kā-

da cita aroda pratējiem, ilgi un neatlaidīgi vingrinās mājas un

publiskās vietās. Turpretim, daudzi no tiem, kas vēlas būt ru-

nātāji jeb valsts vīri. domā, ka viņi taps par tādiem paši no se-

vis, bez jebkādas sagatavošanās un vingrināšanās."

Pie zvērināto tiesu trūkumiem pieder ari parādība, ka vi-
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sādi blakus apstākli pie lietas iztiesāšanas bieži spēlē

izšķirošu lomu par kaiti lietas būtībai. „Lai pārliecinātos par

to," saka Želechovskis, Jānoklausās un jāsalīdzina partu deba-

tes valsts un zvērināto tiesā. Valsts tiesā bez zvērinātiem pie-

sēdētajiem debates ir mierīgas, īsas un griežas vienīgi, ap lietas

būtību, turpretim zvērināto tiesās runas ir izplūstošas, kaislī-

gas un vērstas uz tādiem apstākļiem, kuriem patiesībā nav ne-

kādas nozīmes priekš lietas būtības."

Faktu sagrozīšana, visādas fantastiskas teorijas un tam lī-

dzīgi paņēmieni tiek izlietoti no aizstāvjiem.

Ar visādiem izveicīgiem sofismiem tie cenšas sajaukt zvē-

rinātos piesēdētājus vai tos iebaidīt, lai tik izspiestu no tiem at-

taisnojošu spriedumu. Tādās debatēs lietas būtība aptumšojas

un netiek ievērota, un lieta tiek izšķirta uz iespaidu pamata, ku-

rus rada dažādi nejauši blakus apstākli (42., 43. lap. p.).

Pietiek aizrādīt uz gadījumu, kad zvērinātie piesēdētāji at-

taisnoja apsūdzēto tikai aiz tā iemesla, ka viņa pēdējā vārda

laika atskanēja baznīcas zvans, kas 'sauca uz dievkalpojumu

(sk. komis. darbu I. sēj. 206 207. lap. p.). Saprotams, ka tādi

spriedumi, kuri nav dibināti vienīgi uz lietas būtībai svarīgiem

apstākļiem, pārvērš tiesāšanu par loteriju, kurā vainīgais var

vinnēt, bet nevainīgais — zaudēt (43. lap. p.).

Lai varētu nenogurstoši cīnīties pret arvienu atkārtoja-
miem mēģinājumiem novirzīt debates sāņus no pareiza ceļa,

vajadzīga liela enerģija, kāda īpašība ir viena no retākām; pie

tam, regulējot debates, tas jādara loti uzmanīgi, ar lielu taktu

un saprašanu, lai nekaitinātu zvērinātos piesēdētājus, jo vairāk

tādēļ, ka aizstāvji dažreiz ar nolūku cenšas izsaukt priekšsēdē-

tāja pretošanos, lai ar šādu šķietamu piespiešanu gūtu zvērināto

piesēdētāju labvēlību pret apsūdzēto, kuram itkā atņemta ie-

spēja brīvi aizstāvēties.

Pie vissvarīgākiem zvērināto tiesu trūkumiem pieskaitāma

ari šo tiesu represijas nevienādība. Valsts tiesneši, kuri pieder

pie vienas sabiedrības šķiras un dabūjuši vienādu izglītību, sa-

stāda korporāciju, kas cieši saistīta ar vienādiem ētiskiem un

tiesiskiem uzskatiem. Tādi tiesneši vienmēr piemēros savā
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darbība vienādus principus, kuru sekas bus visur vienāda tie-

siska represija (44. lap. p.).

Pavisam citādi tas ir ar zvērinātiem piesēdētājiem, kuru

uzskati stāv atkarībā ne tikai no vietējiem nosacījumiem, bet

ari vienā un tanī pašā apgabalā mainās atkarībā no tā, kādi

elementi sastāda zvērināto piesēdētāju sastāva vairākumu. Kat-

ram, kas pazīst zvērināto tiesas, ir zināms, kāda krasa izšķirība

pastāv starp zvērināto sastāviem lielos pilsētu centros un ap-

riņķos. Galvas pilsētā meistars, kurš sit savu mācekli, var tikt

atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā, bet vienā no Krievi-

jas galvas pilsētas guberņas apriņķiem ticis attaisnots zemnieks,

kurš sodīja savu sievu ar to, ka izģērbis to kailu, iejūdzis ratos

un uzsizdams ar pātagu, braukāja pa sādžu; uz laukiem zagļus,

it sevišķi zirgu zagļus, soda ļoti bargi, kas nav novērojams pil-

sētās; kulturēlos centros loti grūti panākt notiesāšanu par

krāpšanu uz māņticības pamata, bet uz laukiem tikuši attais-

noti, zemnieki, kuri sadedzinājuši raganu un t. t. (44. un 45.

lap. p.).

Tāda nevienāda represija loti kaitīgi atsaucas uz taisnas

tiesāšanas interesēm, kuras prasa, lai likums tiktu vienādi pie-

mērots visā valsts territorijā.

Attiecībā uz šo jautājumu v. F. Deitrichs (Tieslietu Min.

žurn. 1895. g. Nr. 6) raksta: „Tiesa ar mainīgu uzskatu par

nozieguma dabu, tiesa, kura šodien notiesā vienu apsūdzēto,

bet rītu attaisno otru pie tiem pašiem lietas apstākļiem, nav

uzskatāma par taisnu tiesu. Tiesa, kura ir tik jūtīga un viegli

iespaidojama, ka spīdoša aizstāvja runa spiež vinu redzēt baltu

tur, kur ir melns, un otrādi. — ir tāda tiesa, kurai bīstami uzticēt

sabiedrisku un privātu interešu aizsardzību." Aizrādot uz to,

ka nekad neviens nevar paredzēt zvērināto piesēdētāju ver-

diktu, autors turpina: „Cik daudz cieš zvērināto piesēdētāju in-

stitūts no šiem trūkumiem, var secināt no tā, ka nereti perso-

nas, kas pēc sava aroda stāv tuvu zvērināto tiesām, izsakās,

ka gadījumā, ja viņas tiktu nodotas tiesai, un tiesas at-

karātos no viņu pašu ieskata, tad sava nevainīguma gadījumā

viņas dotu priekšroku valsts tiesnešiem, jo zvērināto piesēdē-
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tāju spriedumos ir iespējamas visādas nejaušības. Nevainīgais

vairāk riskē un var būt drīzāk notiesāts zvērināto tiesā, nekā

no valsts tiesnešiem, turpretim vainīgam ir vairāk šansu izbēgt

no notiesāšanas. Gadās tādi zvērināto sastāvi, kuri visus at-

taisno, gadās ari tādi, kuri visus notiesā. Kādu simts kilometru

attālumā no vienas vietas līdz otrai mainās zvērināto piesēdē-

tāju uzskati attiecībā uz noziegumu dabu. Zvērināto spriedumu

nepastāvība izskaidrojama ar to, ka zvērinātie tiesā paši ir mai-

nīgs elements. No šī elementa nevar prasīt pastāvības un re-

presības darbības vienādības, nevar prasīt konsekvences un se-

košanas tradīcijām uzskatos par nozieguma dabu, bez kā ne-

viena pareizi funkcionējoša tiesa nevar eksistēt" (turpat 15.—17.

lap. p.).

Tālāk zvērināto tiesu pretnieki aizrāda uz to, ka zvērināto

tiesa neiet tautas priekšā, bet gan seko tai iepakaļ. Sodu likumi

ir tas morāles prasību minimums, kuru valsts uzstāda saviem

pilsoņiem, bet tiesas uzdevums ir izplatīt tautā šās morāles pra-

sības caur pārliecību, ka katrs šo prasījumu pārkāpums tiek so-

dīts. Lai šo uzdevumu veiktu, tiesai jāatspoguļo sevī augstākā

valsti sasniegtā kultūras pakāpe; tiesai jāiet tautas priekšā, no-

rādot tai taisnības un labuma ceļu un atgriežot uz to ceļu katru,

kas no tā ir novirzījies.

Likums, piemēram, aizliedz nonāvēt, bet zvērināto tiesa

atrod, ka burvja vai zirgu zagļa nogalināšana nav sodāma, ka

mīlestība, greizsirdība vai atriebība par apvainojumu un tml. ir

pietiekoši iemesli, lai nošautu savu tuvāku vai iedurtu viņam ar

nazi, kāpēc ari katru dienu nākas dzirdēt par visādu nažu jeb

revolvera varoņu attaisnošanu. Pie tādiem apstākļiem zvēri-

nāto tiesa velkas pakaļ tautai, sankcionējot ar saviem spriedu-

miem tautas primitīvos tiesiskos uzskatus, kas liek šķēršļus

likumdevēja civilizācijas darbībai.

Pēc to pašu tiesas darbinieku domām, zvērināto tiesa at-

stāj nospiedošu iespaidu uz likumdošanu un uz valsts tiesne-

šiem. Kad zināma veida noziegumu, piem. zādzību, skaits ne-

samazinās un kad pie tam sodu likuma raksturs nemainās, bet

tikai samazinās soda mērs, tad soda pazemināšana pie tādiem

apstākļiem nozīmē tikai zināmu morālisku regresu, liecinot, ka
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likums ir mazāk jutīgs pret labumu un tikumības pārkāpumiem

(46. lap. p.).

No tā tad izriet, ka politiskais elements, kurš slēpjas zvē-

rināto tiesu organizācijā, dod iespēju ne tikai nepiemērot liku-

mu pēc sava ieskata, bet ari darīt zināmu iespaidu likumdoša-

nas sfairā. Neatkarīgi no tā zvērināto tiesu darbība visnelab-

vēlīgākā kārtā atsaucas uz valsts tiesnešiem (47. lap. p.).

Zvērināto tiesas atstāj sliktu iespaidu uz tautas likumības

un tikumības jūtām.

Augšā bija norādīts, ka krimināltiesas uzdevums ir uzturēt

tautā cieņu pret likumu. Zvērināto tiesas ne tikai neizpilda šo

uzdevumu, bet gluži otrādi, pārvēršot tiesāšanu par loteriju,

iznīcina likumības un tikumības sajūtu (48 lap. p.).

Vācijas tieslietu ministrs Leonhards paskaidroja, ka zvē-

rināto tiesas iet uz beigām un pirmais sitiens to iekārtai ir še-

fenu tiesu nodibināšana (48. lap. p.).

Francijā zvērināto piesēdētāju patvaļa un vāja darbības

represija bija par iemeslu, ka vesela rinda lietu bija izņemtas

no viņu kompetences ar t. s. correctionnalisation des crimes

(48. lap. p.).

Itālijā ari radusies stipra strāva pret zvērināto tiesām, pie

kam viens no rakstniekiem-kriminālistiem Garofalo nosauc to

par „une institution baroque"; tika izteiktas domas par zvēri-

nāto piesēdētāju apvienošanu vienā kolleģijā ar valsts tiesne-

šiem (49. lap. p.). Pēc pēdējām ziņām zvērināto tiesas Itālijā ir

atceltas 1932. gadā.

Aiz minētiem iemesliem pēc bij. Krievijas parauga dibinā-

mu zvērināto tiesu pretnieki atrod, ka gadījumā, ja sabiedris-

kais elements tiktu pielaists tiesāšanā, tad sabiedrības priekš-

stāvju skaits ir pēc iespējas jāsamazina un jāapvieno vienā ko-

pējā kolleģijā ar valsts tiesnešiem (49., 50. lap. p.).

(Turpmāk beigas.)

P. Jakobi.
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Kodifikacijas iestāžu darbības pārskats sakarā ar

Likumu kopojuma izdošanas simts gadu atceri.

Simts gadus atpakaļ, un proti 1833. gada 31. janvārī, ķei-

zars Nikolajs I. deva rīkojumu par Likumu kopojuma ((Cbo/tb

3aKoHoßi>) izsludināšanu. Ar likumu par agrāko Krievijas liku-

mu spēkā atstāšanu Latvijā (Lik. kr. 1919. g. 154) Tautas pa-

dome pārņēma Krievijas likumu kopojumu, kamdēļ ari mūs in-

teresētu mazliet atskatīties pagātnē, lai novērotu, kā šis kopo-

jums radies, un sakarā ar to aplūkot Krievijas un mūsu kodifi-

kacijas iestāžu darbību.

Pirmie likumu kodificēšanas mēģinājumi sākās jau Pētera

Lielā laikā, ap 1700. gadu, bet veselu desmit likumdošanas ko-

misiju nolūks apvienot visu likumdošanas materiālu vienā ko-

pīgā kodekā neizdevās. Šo mērķi sasniedza tikai Speranskis,

kas, būdams par 1826. gadā nodibinātās kodifikacijas iestādes

faktisko vadītāju, ar saviem darbiniekiem sāka visu pastāvošo

un no 1649. gada izdoto likumu sakopošanu un sistematizēšanu,

aptverot tos Likumu kopojuma piecpadsmit sējumos ar gandrīz

45.000 pantiem. Likumu kopojumu pabeidza 1832. gada beigās,

to izsludināja 1833. gada 31. janvārī un tas stājās spēkā ar

1835. gada 1. janvāri. Te jāatzīmē, ka tikai pirmo Likumu ko-

pojuma izdevumu apstiprināja visaugstākā vara, kamēr turp-

mākie kodificētie izdevumi likumdošanas iestāžu sankciju ne-

dabūja. 1842. un 1857. gadā iznāca Likumu kopojuma otrais un

trešais pilnīgi jaunie izdevumi, kurus vēlāk papildināja perio-

diski izdotie tā saucamie turpinājumi (lIpofIOJDKeHiH). 1845. gada

15. augustā XV. sējuma pirmo grāmatu atvietoja ar jaunu soda

kodeku o HaKa3aHiHXT>). 1864. gadā iznāca profe-

sora Bunges kodificētie Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas ci-

villikumi, kas pa lielākai daļai vēl ir spēkā pie mums un Igau-

nijā. Tomēr šos likumus, kā ari 1839. un 1851. gadā izdotos

kara un jūras kara likumus Likumu kopojumam nepievienoja,

bet abus pēdējos apvienoja atsevišķā kopojumā. Tanī pašā

(1864.) gadā parādījās ari jaunie tiesu likumi: tiesu iekārta, ci-
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vil- un kriminālprocesa likumi un 1866. gadā — notariāta noli-

kums, kuri vēlāk tika pievienoti Likumu kopojumam kā XVI.

sējums.

1885. gada 5. novembra likums attiecas uz Likumu kopo-

juma pārstrādāšanu, pie kam viss likumu materiāls tika sada-

līts šādos sešpadsmit sējumos.

L sēj. Pamatlikumi un centrālo iestāžu iekārta.

11.
„

Vietējo valsts un pašvaldības iestāžu iekārta.

111.
„

Civildienests.

IV.
„ Karaklausība un klaušas.

V.
„

Nodevas.

VI.
„

Muita.

VII.
„

Nauda.

VIII.
„

Mežsaimniecība un rēķinvedība. .
IX.

„
Kārtas.

X.
„

Civillikumi.

XI.
„

Garīgo lietu iestādes, mācības iestādes, kredits,

vekseļi, tirdzniecība, konsulārais dienests,

rūpniecība un amatniecība.

XII.
„ Satiksme, būvniecība, lauksaimniecība.

XIII.
„

Tautas labklājība un labierīcības un ārstniecība.

XIV.
„ Pases, prese, drošība.

XV.
„

Sodu likumi.

XVI.
„

Tiesu iekārta, civil- un kriminālprocess un no-

tariāts.

Ar 1893. gada 18. septembra likumu kodifikacijas iestādei

uzlika par pienākumu dot atsauksmes par visiem resoru izstrā-

dātiem likumprojektiem.

Pēc 1917. g. februāra revolūcijas kodifikacijas iestādi, kura

pēdējos 24 gadus pastāvēja pie Valsts padomes, pievienoja Se-

nātam, bet oktobra revolūcija līdz ar Senātu likvidēja ari kodi-

fikacijas iestādi, kura tā tad nepārtraukti darbojusies deviņ-

desmit divus gadus.

Kaut gan Krievijas Likumu kopojums ir spēkā ari pie

mums, tomēr jāsaka, ka gandrīz visu svarīgāko tiesību nozaru

normas jau ir atvietotas ar mūsu likumdošanas aktiem vai li-
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kumgrāmatām. Tā mums ir savi pa daļai pašu, bet pa daļai

pārstrādāti un latviešu valodā izdoti pamatlikumi, centrālo ie-

stāžu iekārtas, valsts dienesta, pensiju, kara klausības, pilsētu

un lauku pašvaldību, mācības iestāžu, dzelzceļu un citu satik-

smes līdzekļu, pasta, nodokļu, vekseļu, pasu, zemes ierīcības,

preses, konsulārie, robežapsardzības, sociālās apgādības, valsts

darbu un piegādu, tiesu iekārtas, procesa likumi, Sodu likumi

un valsts rietumos spēkā esošie civillikumi. Bet nav vēl pār-

strādāti un nav tulkoti no krievu valodas: akcizes, muitas,

tirdzniecības, kredita, rūpniecības un rūpniecības darba likumi,

ārstniecības nolikums, nolikums par apcietinātiem, Notariāta

nolikums un Latgalē spēkā esošie civillikumi.

Drīz pēc Latvijas nodibināšanas sakarā ar valsts iestāžu

organizāciju pacēlās ari pie mums jautājums par likumu siste-

matizēšanu, ko jau 1919. gada sākumā uzdeva pie Valsts kan-

celejas nodibinātai Likumu kārtošanas nodaļai. Pēc tam 1920. g.

25. oktobra noteikumi (Lik. kr. 221) nodibināja Kodifikacijas

nodaļu, kura papriekš pastāvēja pie Tieslietu ministrijas, bet

ar 1926. g. 30. marta likumu (Lik. kr. 30) tika pievienota Saei-

mai. Kodifikacijas nodaļas uzdevums ir: l) izdot Likumu un

Ministru kabineta noteikumu krājumu, kā ari dažādus uzzinu

krājumus, kuriem ir sakars ar likumdošanu, 2) kodificēt likumus

un 3) dot par likumprojektiem un Ministru kabineta izdodamo

noteikumu un instrukciju projektiem atsauksmes no likumdoša-

nas technikas un kodifikacijas viedokļa.

Kodifikacijas nodaļas štati sastāv no nodaļas vadītāja, trīs

redaktoriem, viena redaktora palīga, sekretāra un darbveža. No-

daļas vadītāja, redaktora un viņa palīga amatus var ieņemt tikai

personas ar augstāko juridisko izglītību, un šie darbinieki nevar

savienot savu amatu ar citu atalgojamu vietu valsts vai pašval-

dības dienestā, izņemot speciālu priekšmetu pasniegšanu izglī-

tības iestādēs, nedz nodarboties ar advokatūru.

Kodifikacijas nodaļas sastādāmās likumgrāmatās ievieto-

jami spēkā esošie: 1) bij. Krievijas likumi, kas izdoti līdz 1917.

gada 24. oktobrim, 2) likumi, kurus izdevušas Latvijas likum-

devējas iestādes, un 3) Ministru kabineta noteikumi, kas izdoti
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1919. g. 16. jūlija likuma un Satversmes 81. panta kārtībā. Pie-

likumu veidā likumgrāmatās var ievietot ari Ministru kabineta

pārvaldības kārtībā izdotos noteikumus. Kodifikacijas nodaļai

pieder likumdošanas iniciative tādos gadījumos, kad sastādot

likumgrāmatu rodas jautājumi, kas prasa pastāvošo likumu pār-

grozījumus vai papildinājumus, kā ari kad atklājas spēkā esošo

likumu nepilnība vai pretrunība.

Kodifikacijas nodaļas izdevumi likumdošanas ceļā netiek

apstiprināti, un šo izdevumu noteikumiem' ir saistošu normu

raksturs, ciktāl tanīs nav izrādījusies kāda kļūda, t. i. attiecīgā

panta nesaskaņa ar tiem tiesiskiem avotiem, uz kuriem šis

pants pamatojas vai kuri attiecas uz tā saturu. Sakarā ar to

likumā par Kodifikacijas nodalu tieši paredzēts, ka likumdoša-

nas akta pirmtekstam ir priekšroka pret kodificēta likuma tek-

stu. Kodifikacijas ceļā sastādīts noteikums atšķiras no likum-

došanas akta ar to, ka šim pēdējam ir saistoša nozīme un tā pa-

reizību nevar apstrīdēt.

Visai svarīgs Kodifikacijas nodaļas pienākums ir ari at-

sauksmju došana par resoru izstrādātiem un Ministru kabine-

tam iesniedzamiem projektiem. Šeit jāapsver, vai šie projekti

izvedami likumdošanas vai pārvaldības kārtībā, vai pirmā ga-

dījumā starpsesiju laikā Ministru kabinets var izlietot viņam uz

Satversmes 81. panta pamata piederošās tiesības, vai projektu

pieņemšana nepiekrīt atsevišķām administrativām iestādēm vai

citiem orgāniem, kā piemēram vietējām pašvaldībām vai citām

autonomām organizācijām, vai projektu ārējā konstrukcija at-

bilst likumdošanas technikas principiem, vai redakcija ir skaid-

ra, un ir saskaņota ar atsevišķās tiesību nozarēs pieņemtiem ju-

ridiskiem formulējumiem, vai projektu panti nerunā pretim pa-

stāvošiem noteikumiem un tādēļ varbūt neprasa pārgrozījumus

vai papildinājumus pastāvošos likumdošanas aktos, vai projek-

tos aizskartie jautājumi analoģiskos gadījumos nav izšķirti ci-

tādi, pie kam jānoskaidro, vai novirzīšanās ir notikusi ar nodo-

mu jeb vai agrākais likums nav ņemts vērā, vai projektu saturs

atbilst to autoru motiviem un domām, vai norādījumi uz citiem

likumiem vai kodificētiem izdevumiem ir pareizi, vai kāda re-
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sora izstrādātais projekts neaizskar ari cita resora intereses un

neprasa tādēļ sazināšanos ar šo resoru.

Ari Saeimas komisijas var nodot likumprojektus Kodifika-

cijas nodaļas caurskatīšanai. Visu projektu skaits, par kuriem

Kodifikacijas nodaļai jādod atsauksmes, ir gadā ap 300. Kodi-

fikacijas nodaļas izdevumus iespiež un pārdod Valsts tipogrā-

fija, kura ari noteic likumgrāmatu cenu. Kodifikacijas nodaļas

pastāvēšanas laikā iznākušas šādas viņas izdotas likumgrāma-

tās: Noteikumi par strādnieku un citu algotu darbinieku nodro-

šināšanu slimības gadījumos (1922. g.), kas atvietoti ar 1930. g.

10. jūlija noteikumiem par slimo kasēm (Lik. kr. 114); Krimi-

nālprocesa vispārējie noteikumi un I. grāmata (1923. g.), kas at-

vietoti ar 1926. g. pilnīgu Kriminālprocesa izdevumu; Civilpro-

cesa vispārējie noteikumi un I. grāmata (1923. g.), kas atvietoti

ar 1932. g. pilnīgu Civilprocesa izdevumu; Tiesu iekārta

(1924. g.); Pagasttiesu likumi (1924. g.); Vekseļu likumi

(1925. g.), kas atvietoti ar 1932. g. izdevumu; Kriminālprocess

(1926. g.); Nodokļu nolikums (1928. g.); Valsts civildienesta no-

likums (1932. g.); Vekseļu nolikums (1932. g.) un Civilprocess

(1932. g.). Bez tam Kodifikacijas nodaļa ir izdevusi: Latvijā

spēkā esošos bij. Krievijas pagaidu valdības 1917. gadā izdotos

noteikumus; Valdības Vēstnesī ikgadus izsludināto ministriju un

citu valsts iestāžu rīkojumu sarakstus, kas sakārtoti pēc tām tie-

sību nozarēm, uz kurām šie rīkojumi attiecas; divas rokas grā-

matas Likumkrājuma lietotājiem un alfabētisko rādītāju Likum-

krājumam. No šīm pēdējām grāmatām pirmā aptver 1919. g.—

1927. gadus, bet otrā uzņemti līdz 1932. g. 31. decembrim iz-

sludinātie spēkā esošie likumdošanas aktu pārgrozījumi un pa-

pildinājumi līdz ar pamataktu virsrakstiem, ar norādījumu uz

visiem, kā spēkā esošiem, tā ari atkritušiem aktiem. Ar šās Ro-

kas grāmatas palīdzību attiecībā uz ikkatru Likumkrājumā ie-

vietotu aktu var noskaidrot, ciktāl tā atsevišķas normas vēl ir

spēkā, un ja nav spēkā, tad ar ko un kad tās atceltas vai atvie-

totas; bet ja akts grozīts vai papildināts, tad sniegti vienkopus

visi spēkā esošie grozījumi. Tāpat no šā izdevuma redzams,

kādi akti ievesti kodificētās likumgrāmatās.
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Pašlaik Kodifikacijas nodaļa sakopo attiecīgo likumdošanas

materiālu, lai izdotu grāmatas, kas aptvertu akcizes likumus,

kreditlikumus un likumus, kuri zīmējas uz mācības iestādēm un

izglītību.

Beidzot jāatzīmē, ka Kodifikacijas nodaļas izdotas likum-

grāmatās, kā tas tieši noteikts likumā par šo nodaļu, ir oficiāli

izdevumi, kuros agrāk izdoto likumu teksts saskaņots ar velak

izsludinātiem likumdošanas aktiem, neaizskarot viņu saturu, un

kuri atvieto attiecīgos agrākos izdevumus. Kā jau augstāk

teikts, tiklab Krievijas kodifikacijas iestāžu, tā ari mūsu Kodifi-

kacijas nodaļas izdevumiem likums neparedz apstiprinājumu

no likumdošanas iestāžu puses.
H.Ēlerss.
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Jautājumā par Latvijas Republikas
Satversmes 81. pantu.

Š. g. 5. maija sēdē Saeima noraidīja starp citu Ministru ka-

bineta 27. aprilī Satversmes 81. panta kārtībā izdotos noteiku-

mus par mantas, ceļu un dārzu aizsardzību un huligānisma ap-

karošanu (Vaid. Vēstn. 95. n.), pie kam noraidīšana motivēta

ar to, ka šie noteikumi skar procesa likumus, kurus nevar gro-

zīt uz augšminētā (81.) panta pamata.

Ta ka šim jautājumam ir zināma principiāla nozīme, tad ne-

būtu lieki drusku pie tā pakavēties.

Noraidītā valsts akta kodols pastāv iekš tam, ka tas 1) at-

ceļ dažus 1903. g. Sodu likumu pantus par sabiedriskā miera

traucēšanu un svešas mantas bojāšanu un, 2) formulēdams šo

pantu dispozitivo daļu atsevišķu, ar kriminalkodeku vairs ne-

saistītu aizliedzošu normu veidā, paredz par šo aizliegumu

turpmāko pārkāpšanu administrativā kārtā uzlieka-

mus sodus.

Nemaz neapskatot šeit jautājumu par šā akta lietderību un

vispār par to, ciktāl tiesiskā valstī ir vēlams krimināla rakstura

sodu uzlikšanu uzticēt administrativās varas orgāniem, liktos

tomēr no tīri juridiskā viedokļa stipri apšaubāms, vai Ministru

kabineta rīcību šinī gadījumā tiešām var uzskatīt par Satver-

smes 81. panta pārkāpšanu.

Lai varētu nākt pie pareiza slēdziena, jāmēģina noskaidrot,

kas īsti saprotams ar šā panta aizrādījumu, ka starpsesiju laikā

izdodamie noteikumi „nevar grozīt procesa likumus".

Ja šo ierobežojumu iztulkotu pastrīpotā vārda visplašākā

nozīmē, tad gan būtu jāatzīst, ka Ministru kabinets 81. panta

kārtībā ne tikai nedrīkst spert tādus solus, ar kuriem tieši nodo-

māts dot kādam no šo likumu pantiem jaunu formulējumu pēc

būtības vai to pavisam atcelt, bet ari nav pilnvarots izdot pat

tādus noteikumus, kuriem gan nav procesuālu normu rakstura,

bet kuri tomēr rada vajadzību izdarīt vienā vai otrā procesa

likumu pantā zināmu tekstuālu pārveidojumu. — Pieturoties pie

tik formālas interpretācijas, izrādītos, ka Kabinetam nebūtu
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piem. tiesības atcelt kādu no tiem Sodu likumu pantiem, uz

kuriem Kriminālprocesa likumi, noteikdami tiesāšanas kārtību

noziedzīgu nodarījumu lietās, vienā vai otrā sakarībā tieši at-

saucas (sk. piem. 6., 9., 40. un 107. p.), jo tas prasītu, protams,

atceltā panta strīpošanu Kriminālprocesa likumu attiecīgā vietā.

Liktos tomēr, ka nupat minētā vai ari citos analoģiskos gadīju-

mos mums nav darīšana ar šo likumu «grozījumiem" Satver-

smes 81. panta nozīmē. Šinī pantā domāti acīmredzot tikai pro-

cesa likumu grozījumi pēc satura, līdzīgi tam, kā tas tieši iz-

teikts Satversmes 78. panta un likuma par tautas nobalsošanu

(Lik. kr. 1922. g. 116) 12. pantā, kā ari likuma par Kodifikacijas

nodalu (Lik. kr. 1926. g. 30) 1. panta 2. punktā, kas runā par li-

kumu savstarpējo tekstuālo saskaņošanu, neaizskarot to sa-

turu.

Mūsu Satversmes 81. panta īpatnība, ar kuru drusku sarež-

ģījas jautājums par Ministru kabinetam starpsesiju laikā piešķir-

tām tiesībām, pastāv starp citu iekš tam, ka šis pants, aizlieg-

dams grozīt tiesu iekārtas un procesa likumus, nemin nemaz

par materiāliem civil- un sodu likumiem, kurus tā tad Kabinets

var grozīt bez jebkādiem ierobežojumiem. Tā ir

skatījusies uz šo lietu ari mūsu valdība, un Ministru kabinets

savā līdzšinējā praksē 81. panta kārtībā ne tikai vairākkārt ir

grozījis, papildinājis vai atcēlis veselu rindu Sodu likumu pantu,

bet ari izdevis pavisam jaunu kriminalkodeku, kas pilnā apmērā

atvieto 1903. g. Sodu likumus. No formālās puses zināms iebil-

dums būtu jāceļ tikai pret to, ka minētam jaunam kodekam ir

dots nosaukums „Sodu likums", kamēr uz 81. panta pamata

izdodamie akti apzīmējami ar vārdu „no te i k v m i", jo termi-

nu „likums" Satversmes piešķir vienīgi Saeimas pieņemtiem

un Valsts Prezidenta izsludinātiem aktiem.

Ja nu Ministru kabinetam ir nenoliedzamā tiesība starp-

sesiju laikā rīkoties pilnīgi brīvi ar Sodu likumu matēriju, tad

ar šās matērijas sašaurināšanu vai .paplašināšanu saistītie ārēja

rakstura iespaidi uz Kriminālprocesa likumu vienu vai otru

pantu nebūtu pielīdzināmi tiem grozījumiem, kurus Satver-

smes 81. panta kārtībā nedrīkst šinīs likumos izdarīt. Tā,

piem., Ministru kabinets, izdodot 1933. g. 24. aprilī augšminēto
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jauno Sodu likumu, reizē ar to 81. panta kārtībā bija noteicis,

ka ar šā likuma spēkā stāšanos atsauces uz 1903. g. Sodu liku-

miem visur (tā tad ari tiesu iekārtas un procesa likumos) atvie-

tojamas ar atsaucēm uz jaunizdotā Sodu likuma atbilstošiem

pantiem (sk. Lik. kr. 1933. g. 134, 135).
Uz sacītā oamata var taisīt slēdzienu, ka Ministru kabinets,

atceldams š. g. 27. aprilī dažus Sodu likumu pantus par sabied-

riskā miera traucēšanu un svešas mantas bojāšanu, arto ne-

kādā ziņā nav pārkāpis Satversmes 81. pantu. Atliek tikai vēl

drusku apstāties pie vispārējā jautājuma, vai Ministru kabinets

var, atceļot 81. panta kārtībā kādu Sodu likumu pantu, reizē ar

to izdot noteikumus, kas paredz saukt turpmāk pie atbildības

administrativā kārtā par tādiem nodarījumiem, kuri

līdz ta m. uz atceltā Sodu likumu panta pamata, bija vajājami

kriminaltiesāšanas ceļā, un vai šāds solis būtu varbūt

uzskatāms par procesa likumu satura grozījumu un tādēļ tad

ari par Satversmes 81. panta laušanu.

Lai atbildētu uz šo jautājumu, ir no svara norobežot Sodu

likumu matēriju no Kriminālprocesa likumu uzdevumiem.

Sodu likumiem ir darīšana ar tādiem tiesisku normu neie-

vērošanas gadījumiem, kuros likumdevējs atzīst par vajadzīgu

saukt vainīgos pie atbildības krimināltiesas priekšā, un ar šās

tiesas par attiecīgiem nodarījumiem piespriežamiem sodiem.

Tāpat Disciplinārsodu likumi uzskaita disciplinartiesā-

š a n a s kārtībā vajājamos dienesta pārkāpumus un paredz par

tiem uzliekamos sodus, bet likumi par valsts pārvaldības iestā-

žu un amatpersonu darbību un varas robežām piešķir viņām zi-

nāmos gadījumos tiesību saukt pilsoņus pie atbildības admi-

nistrativā kārtībā.

Kriminal procesa likumi turpretim, kā t. s. formālo tie-

sību kodeks, nemaz neregulē jautājumu par to, kādā ceļā, —

t. i., kriminaltiesāšanas, disciplinartiesāšanas vai administrativā

kārtībā, — jāpiemēro represalijas par pastāvošo tiesisko normu

neievērošanu, kas, kā jau teikts, ietilpst attiecīgo materiālas

dabas likumu uzdevumos, bet nosaka tikai, kādas tiesas kom-

petencei (miertiesai, apgabaltiesai, tiesu palātai vai senātam)

piekrīt lietas par vienu vai otru no Sodu likumos paredzē-
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tiem un tādēļ tiesas ceļā vajājamiem noziedzīgiem no-

darījumiem (sk. Kriminālprocesa lik. 38.—40., 246. un 248. p.),
kā ari nokārto šo lietu gaitu no sākuma līdz galam. Ikreizējās
robežas pilsoņu kriminālai atbildībai sprauž tā tad nevis

procesa, bet pastāvošie sodu likumi, un viena otra pārkāpuma

sodāmība tiesas ceļā atkrīt nevis ar Kriminālprocesa

likumos izdarāmiem grozījumiem, bet ar attiecīgā Sodu li-

kumu panta atcelšanu. Tā, piem.. Ministru kabinets Satver-

smes 81. panta kārtībā varētu, ja lietderības apsvērumi to pra-

sītu, dažus no pašlaik Disciplinārsodu likumā paredzētiem pār-

kāpumiem nodot kriminaltiesneša rokās, attiecīgi papildinot

Sodu likumus, vai ari, atceļot kādu no šo pēdējo likumu pan-

tiem, uzņemt to Disciplinārsodu likumā. Ar šādu rīcību pro-

cesa likumi nebūt netiktu aizskarti, par ko varētu runāt tikai

tanī gadījumā, ja Kabinets, piem., kādu no miertiesnešiem pie-

kritīgām krimināllietām nodotu apgabaltiesas kompetencei vai

kā citādi grozītu piekritības robežas starp atsevišķām tiesu ie-

stādēm vai tiesāšanas procedūru, t. i. iemaisītos nupat rakstu-

rotā procesa likumu matērijā.

Tā tad ari no šā redzes viedokļa jākonstatē, ka Ministru

kabineta š. g. 27. aprilī izdotie noteikumi, ierindodami dažus

pārkāpumus, par kuriem līdz tam vainīgam bija jāatbild tiesas

priekšā, administrativā kārtā vajājamo nodarījumu šķirā, neiz-

dara nekādas pārgrozības ne tiesu iekārtas, ne procesa likuma

saturā. Kamēr nav aizliegts Satversmes 81. panta kārtībā gro-

zīt pastāvošos sodu likumus, ko mūsu valdība, kā jau augšā no-

rādīts, ir praktizējusi loti plašos apmēros, ne šo likumu atseviš-

ķo pantu atcelšanu, ne ari to vietā ārpus šiem likumiem figurē-

jušu kaut ari gluži vienādu noteikumu izdošanu nevar saukt par

Satversmes laušanu. Ja to tomēr darītu, tad nāktos tāpat kva-

lificēt ari Sodu likumu papildināšanu ar aizrādījumu uz

tādiem nodarījumiem, kurus agrāk vai nu nemaz nesodīja, vai

sodīja disciplinārā vai administrativā kārtā, jo ietekme uz Kri-

minālprocesa likumiem kā pirmā tā otrā gadījumā ir pilnīgi ana-

loģiska un katrs tāds solis savā ziņā sašaurina resp. paplašina

tiesas ceļā vajājamo nodarījumu šķiru (skaitu).

B. Disterlo.
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Tiesu prakse.

Strīdi par svešai mantai taisītiem izdevumiem izšķirami civil-

tiesāšanas kārtībā.

1924. gadā C. Z. I. K. piešķīra akc. sab. „LINI" zemes ga-

balu ar ēkām Litenes muižas robežās linu apstrādāšanas fabri-

kas ierīkošanai. Fabrika ari tiešām tika ierīkota un iesāka

strādāt. Bet, kad akc. sab. „LINI" nonāca grūtībās un to iz-

sludināja par maksātnespējīgu parādnieci, Finanču Ministrija

griezās pie C. Z. I. K. ar lūgumu atcelt piešķiršanas lēmumu,

kāds lūgums tika ievērots. Tad akc. sab. JLINI" konkursa

valde griezās pie Zemes Vērtēšanas virskomisijas ar lūgumu

noteikt Akc. sab. „LINI" izdarīto ieguldījumu vērtību un attie-

cīgo ekvivalentu izmaksāt konkursa valdei. Izrādījās, ka mi-

nētie ieguldījumi sastāda Ls. 6544. —. Neskatoties uz šo atzi-

numu, zemes vērtēšanas virskomisija nolēma neizmaksāt atlī-

dzību akc. sab. „LINI" konkursa valdei, atsaucoties uz noteic

kūmiem par atlīdzību bijušiem zemes lietotājiem (Valdības

Vēstnesis Nr. 242/27. g.) un Zemkopības ministrija šim lēmu-

mam pievienojās. No akc. sab. „LINI" konkursa valdes ie-

sniegto sūdzību Senāta administratīvais departaments atstāja

bez ievērības.

Pēc tam akc. sab. „LINI" konkursa valdes priekšsēdētājs

zvēr. adv. G. Rubinšteins iesniedza Rīgas Apgabaltiesai prasī-

bas sūdzību, kurā aizrāda, ka noteikumi par atlīdzību bij. valsts

fonda zemju lietotājiem (V. V. Nr. 242/27. g.) nav piemērojami
dotā gadījumā. Tā kā akc. sab. „LINI" ieguldīja līdzekļus mi-

nētās ēkās, kādi ieguldījumi pieskaitāmi pie L. C. L. 578—581.

p. p. paredzētiem derīgiem izdevumiem, tad ari Zemkopības

ministrijai par to jāatlīdzina, pie kam uz civ. proc. lik. 1. p. pa-

mata atlīdzības strīdus izšķiršana piekrīt nevis administrativām

iestādēm, bet civiltiesai. Zv. adv. R. pie tam paskaidroja, ka

minētie noteikumi vispār nav piemērojami, kā nepareizi izdoti.
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Atbildētāja Zemkopības ministrija cēla iebildumu, aizrādot,

ka lietu ir izšķīrušas administrativās iestādes un tā nav vairs

caurskatāma civiltiesā.

Apgabaltiesa pievienojās prasītājas domām, atzīstot, ka

strīdus iet ne par fonda objektu, t. i. publiski-tiesisku priekš-

metu, bet par ieguldījumiem, resp. par prasījumu tiesībām, kura

strīdus izšķiršana piekrīt civiltiesai un apmierināja prasību.

Atbildētāja pārsūdzēja šo spriedumu Tiesu Palātai, kura

Apgabaltiesas spriedumu atcēla un lietu izbeidza kā civiltiesai

nepiekrītošu, atrodot, ka atlīdzība par ēkām piespriežama vie-

nīgi tādā kārtībā, kāda paredzēta 1925. g. 29. maija un 1923. g.

23. aprila likumos (lik. krāj. 49/23. g. un 112/1925. g.), kāpēc ari

šīs prasības izspriešana piekrītot nevis tiesas, bet vienīgi admi-

nistrativām iestādēm.

Par šo Tiesu Palātas spriedumu maksātnespējīgās parād-

nieces akc. sab. „LINI" konkursa valdes priekšsēdētājs zv.

adv. G. Rubinšteins iesniedza kasācijas sūdzību Senātam, kurā

aizrāda, ka 1923. g. 23. aprila un 1925. g. 29. maija likumi pa-

redz vienīgi to komplicēto jautājumu regulēšanu, kuri sakarā

ar agrārreformu cēlušies starp bij. zemes lietotājiem un Valsts

zemes fondu un, protams, visi šie jautājumi nokārtojami admi-

nistrativā ceļā. Turpretim šai gadījumā strīdus iet vienīgi par

izdevumiem, kurus izdarījusi akc. sab. "LINI" pēc objekta pie-

šķiršanas no valsts zemes fonda. Runa iet par ieguldījumu at-

līdzību resp. par prasījumu tiesībām, un šī jautājuma izšķir-

šana piekrīt vienīgi civiltiesu kompetencei, jo, kā paskaidroja

Senāts savā spriedumā 386/1925. g., civiltiesu iestāžu kompe-

tencei piekrīt pārbaudīt, vai administratīvu orgānu lēmumi tai-

sīti šo orgānu kompetences robežās un uz attiecīgu likumu vai

noteikumu pamata. Šai lietā administrativās iestādes izšķīru-

šas jautājumu par atlīdzības izmaksu, pamatojoties uz noteiku-

miem par atlīdzību bij. valsts zemes fonda lietotājiem (V. V. Nr.

242/27. g.), bet minētie noteikumi nav uzskatāmi par spēkā eso-

šiem un nav saistoši, kā nepareizi izdoti.

Caurskatot šo jautājumu, Senāts atrada, ka pretēji Tiesu

Palātas domām, nav piemērojams 1925. g. 29. maija likums, jo

tas attiecas vienīgi uz atsavināto zemju bijušiem (t. i. pirms
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agrārreformas) nomniekiem etc. lietotājiem, kurpretim tagad

runa* iet par zemi, kura jau tikusi piešķirta uz agrārreformas

likuma pamata un pēc tam tikusi atņemta, piešķiršanas lēmuma

atcelšanas dēl. Tāpat Tiesu Palātai nebija pietiekoša pamata

atsaukties ari uz 1923. g. 23. aprila likumu (3. un 5., 12. p. p.)

analoģisku piemērojamību tagadējai lietai. Minētais likums ru-

nā vienīgi par izpirkšanas maksas noteikšanu par valsts zemes

fonda zemēm, ieskaitot šai izpirkšanas maksā atlīdzību šādas

zemes ieguvējam par viņa celtām ēkām piešķirtā saimniecībā,

vai tais izdarītiem izlabojumiem. Vispār nedz šis likums, nedz

kāds cits nenosaka atlīdzības noteikšanas kārtību tādam fonda

zemes ieguvējam, kas viņam piešķirtā objektā ieguldījis kapi-

tālu ēku celšanai vai izlabošanai, un kuram pēc tam tā pati ze-

me tikusi atkal atņemta. Šai gadījumā lieta grozās ap to, ka

starplaikā starp diviem piešķiršanas termiņiem prasītāja iegul-

dījusi objektā savu kapitālu. Uz šādu gadījumu neattiecas nedz

1923. g. (Nr. 49), nedz 1925. g. (Nr. 112) likums. Principā katra rī-

cība ar svešu mantu un no tās izrietošās sekas pārbaudāmas ci-

viltiesā un katram ierobežojumam šai ziņā vajaga būt skaidri iz-

teiktam likumā. Ja tāda likuma nav, tad civiltiesa tādu nevar

radīt uz analoģijas pamata. Senāta administratīvais departa-

ments sūdzību par Zemkopības ministrijas lēmumu attiecībā uz

atlīdzības neizmaksāšanu noraidījis, izejot no zemes vērtēšanas

viedokļa, bet tomēr gadījumam, kur prasītājs svešai mantai pie-

licis savu mantu un pēc tam to atprasa, nav nekāda sakara ar

to zemes vērtēšanas procedūru, kuru likums noteicis, lai izvestu

dzīvē agrāro reformu. Tāpēc tagadējā prasība, kurā pacelts

strīds par civiltiesībām, piekrīt civiltiesas izšķiršanai pēc būtī-

bas (sk. Kr. Sen. spried. 1881/50, 1900/103 v. c), kāpēc Senāts

nolēma Tiesu Palātas spriedumu civ. proc. lik. 1. p. pārkāpuma

dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna citā tiesnešu sa-

stāvā.

Zvērināts advokats

G. L. Rubinšteins

Redaktors: Profesors Dr. K. Dišlers.

A. Gulbja grāmatu spiestuve Rīgā, Ausekļa ielā 9.
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7. Senāta Civilā Kasācijas Departamenta spriedumi 1919.—
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11 Senāta Clv. Kas. Dep. spriedumi 1922. g. (11. puse). Ls 3.—.

12. Senāta Civilā Kasācijas Depart. spriedumi 1923. g. «
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13. Senāta Civilā Kasācijas Depart. spriedumi 1924. g. „ 8,—.

14. Senāta Civiiā Kasācijas Depart. spriedumi 1925. g. „
B,—.

15. Senāta Administrativā Depart. spriedumi 1924. g. „
3,—.

16. Senāta Administrativā Depart. spriedumi 1925. g. „
5,—.
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Krājumā

A. Gulbja grāmatu apgādnieclbā
Rīgā, Kr. Barona ielā Nr, 14.
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