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Ievērojamākie momenti neitralitates tiesību

izveidošanās gaitā.

Prof. H. Albats.
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Kā jau redzējām pirmajā apcerējumā, neitralitātes tiesību

normas veidojas līdztekus gan atsevišķu valstu liku-

mos, gan arī internacionālos līgumos, pie kam

likumdošanas aktiem piešķirama pirmā vieta. Internacionālie

akti — deklarāciju un konvenciju veidā — tikai kodificē un

nostiprina to, kas jau atzīts par derīgu un pieņemts atsevišķo

valstu likumos vai tradicijās. Arī viens no vecākiem jūras

tiesību krājumiem „Llibre dcl Consolat dc mar", kas sakopots

XIV g. simtenī, nav vis internacionālo tiesību normu, bet gan

jūras paražu krājums, kas izveidojies Vidus jūras rietumu da-

ļas piekrastēs. Tāpēc arī grūti noteikt tā īsto izcelšanās

vietu, un pat mūsu dienās nav pilnīgi atmestas diskusijas par

to, vai šis „consolato" sastādīts Barselonā, Dženovā vai

Marselā.

XIX un XX g. simteņos neitralitātes tiesību izveidošana

likumdošanas ceļā izcila vieta piekrīt Amerikas Savienotām

Valstīm. Jau 1794. g. — nepilnus divus gadu desmitus pēc no-

dibināšanās — Amerikas Sav. Valstis izdod „Neutrality Act"

(5. VI), kam seko papildinājumi 1797. g. 2. 111 un 1800. g. 24. IV.

Vēl pēc pāra gadu desmitiem izdod „Ne v t r a 1i t y L a w o f

20. IV. 1818", kas bijis spēkā visu XIX g. simteni un pat no-

derējis zināmā mērā par paraugu visiem līdzīga rakstura

likumiem.

Šis neitralitātes likums noteic, ka „Katrs Amerikas Sav.

Valstu pilsonis vai kāda cita persona, kas pakļauta ASV-stu

jurisdikcijai, un kas uzņemas un izpilda uzdevumus vai pa-
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kalpojumus kādam ārzemju valdniekam, valstij, kolonijai, ap-

gabalam vai tautai, kas atrodas kara stāvoklī ar kādu citu

ārzemju valdnieku etc, etc
,

ar kuru ASV-is atrodas miera

attiecībās, —■ atzīstams par tādu, kas izdarījis smagu pārkā-

pumu (a high misdemeanour) un sodāms ar naudas sodu ne

augstāku par 2000 dolāriem un cietuma sodu ne ilgāku par

3 gadiem."

Tālākos pantos, kas rediģēti vēl tikai mazliet smagākā

stilā nekā še minētais pirmais, ar sodu piedraud visiem tiem

ASV-u pilsoņiem, kas paši iestājas, vai arī pamudina citus

iestāties svešas valsts armijā vai kara flotē. Tāpat sods draud

arī tiem, kas šādam nolūkam sagatavo un apbruņo kuģi.

Turklāt kuģis ar visiem piederumiem konfiscējams, pie kam

puse tā vērtības pienākas šā pārkāpuma uzrādītājam.

Vissmagākais sods draud tiem, kas sagatavojuši, vai

arī kalpojuši uz tāda kuģa, kas izlietots naidīgai darbībai pret

pašām ASV-īm. Šādā gadījumā naudas sods līdz 10.000 do-

lāriem un cietums līdz 10 gadiem.

Katra apbruņota kuģa īpašnieks vai nosūtītājs iemaksā,

pirms kuģa aiziešanas jūrā, drošības naudu kuģa, vina apbru-

ņojuma un kravas divkāršas vērtības lielumā, apsolot, ka ku-

ģis nepiedalīsies naidīgā rīcībā pret tādu valsti un viņas pil-

soņiem, ar ko ASV-is atrodas miera attiecībās.

Muitas ierēdņu pienākums aizturēt katru kuģi, par kuru

var rasties aizdomas, ka šis kuģis vai viņa krava sagatavoti

naidīgai rīcībai pret tādu valsti, ar ko ASV-is atrodas miera

attiecībās. Šādu aizturētu kuģi var atbrīvot tikai ar valsts

prezidenta rīkojumu.

Šī dokumenta saturs un stils varētu izlikties neparasti,

ja nezinātu, ka tas rakstīts pirms 122 gadiem, kad ASV-is

pieskaitīja-tā saucamām Jaunām valstīm". „Neutrality Law"

izdots tūliņ pēc Vīnes kongresa, kad Amerikā tiešām valdīja

bažas, vai tikai Eiropas valstu „Svētā savienība" (Sainte

Alliance) savu leģitimisma principu nedomā attiecināt arī uz

Ameriku, likvidējot brīvības kustību spāņu kolonijās un pa-

kļaujot ASV-is atkal Anglijas varai. Šādas leģitimisma idejas
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nebija gluži svešas dažiem Eiropas valstsvīriem, tomēr šo

ideju iedzīvināšanu" apturēja pati Anglija. Ārlietu ministrs

Kenings (Canning) atklāti un noteikti paskaidroja, ka viņa

majestātes valdība nedomā spert kādus soļus pret jaundibi-

nātām Amerikas valstīm.

No savas puses ASV-u valdība darīja visu, lai uz vinu vai

viņas pilsoņiem nekristu ne mazākās aizdomas, ka tie vienā

vai otrā ziņā pabalsta vai piedalās Eiropas valstu savstarpē-

jos strīdos un cīņās par savām kolonijām. Tādā garā bija

domāts un rakstīts arī šis neitralitātes likums. Šoreiz īstās

neitralitātes tiesību normas un „neitralitates politika" bija

pilnīgā saskaņā.

Kā redzam no sacītā, 1818. g. neitralitātes likums bija

Monro deklarācijas (1823. g.) priekštecis un nepār-

protami liecina par Amerikas vāidības šā laikmeta idejām,

rūpēm un bažām.

Pie tādas pašas konsekventas neitralitātes politikas

ASV-is pieturējās arī nākamos gadu desmitos. Par to liecina

arī tā saucamais „Rules of VVashington", ko pa-

rakstīja 1871. g. 9. V, kārtojot ar Angliju šķīrējtiesas ceļā

pazīstamo Alabamas strīdu (Alabama Claims, 1861.—1871.).

Tāpat nepārprotami konsekventa bija ASV-stu izturē-

šanās abās Hāgas konferencēs, kur Amerikas delegāti ar

skaidru sirdsapziņu un pat dedzību aizstāvēja nevien šķīrēj-

tiesas principu, bet arī noteiktu un nepārprotamu neitralitātes

normu pieņemšanu, jo līdzšinējā ASV-u prakse bija pilnīgā

saskaņā ar vispāri atzītiem un aizstāvētiem tiesību princi-

piem. Kā zināms, ASV-is parakstīja un ratificēja Hāgas

1907. g. V konvenciju par neitrālo valstu tiesībām un pienā-

kumiem sauszemes karā, tāpat arī pievienojās XIII konven-

cijai par neitralitāti jūras karā (gan ar dažām rezervēm).

Pasaules karam sākoties, ASV-u prezidents izsludināja

attiecīgo neitralitātes deklarāciju, pamatojoties uz 1818. g.

likuma. Vēlāk, 1917. g., pieteicot karu Vācijai, atkrita šī

deklarācija un līdz ar to arī lielākā daļa neitralitātes notei-

kumu. Piemērojoties jauniem apstākļiem, 1917. g. 15. VI iz-
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deva jaunu likumu, kas grozīja vai atvietoja līdzšinējos no-

teikumus.

Jauns laikmets ASV-u neitralitātes politikā un līdz ar to

arī neitralitātes likumdošanā sācies ar 1935. g. Pēc Tautu

savienības rīkotās atbruņošanās konferences neveiksmēm,

Vācijas armijas atjaunošanas un līdz ar to tā saucamās ko-

lektīvās drošības sistēmas beigām — ASV-u kongresā liels

tautas pārstāvju vairākums izteicās pret kaut kādu tālāku

piedalīšanos Eiropas tautu un valstu savstarpējos strīdos un

konfliktos. Ir dabīgi, ka amerikāņiem atmiņā bija palikusi

nevis pasakainā kara laiku peļņa, bet gan šīs peļņas spējais

pārtraukums kara beigās un šādos gadījumos neizbēgamā

krize. Tāpat atmiņā daudz dziļāki bija iespiedušās nevis tās

sumas, kas bija saņemtas no Eiropas, bet gan tās, ko neiz-

dosies iekasēt parādnieku maksāt nespējas dēļ. Šādā noska-

ņojumā radās 1935. g. 31. VIII likums, kas noteic pil-

nīgu izveduma aizliegumu (embargo) visām kara

mantām, kas būtu domātas karotājām valstīm. Šim likumam

sekoja valsts sekretāra Kordela Halla (Hull) deklarācija 1935.

g. 10. X attiecībā uz Itālijas konfliktu ar Etiopiju (Abesiniju).

Tomēr ari šai gadījumā amerikāņu sabiedrības domas un

simpātijas dalījās. Plašas diskusijas turpinājās arī nākamos

gados un nav beigušās vēl mūsu dienās. Vienā svaru kausā

bija amerikāņu sabiedrības simpātijas pret demokrātiskām

valstīm, bet līdz ar to arī atmiņas un cerības par jaunu

„prosperity" laikmetu, — otrajā atmiņas par krizi, nenomak-

sātiem eiropiešu parādiem, kā arī vācu tautības amerikāņu

ietekme, kura sniedzās līdz pat kongresa aprindām.

Minētam 1935. g. neitralitātes likumam seko paātrinātā

gaitā 1936. g. 29. II un 1937. g. 8. I likumi, vēl arviemi

papildinot un pārveidojot neitralitātes noteikumus. Šo liku-

mu nolūks bija aizliegt un aizkavēt katru palīdzību karotā-

jam pusēm. Aizliegti nevien visi kara materiālu izvedumi,

bet arī tīri finasialie darījumi, kas varētu noderēt karotājām

valstīm. Izņēmumi pielaižami tikai attiecībā pret Amerikas

republikām un tikai tādos gadījumos, ja šīs republikas nav

savienībā ar kādu ārpus Amerikas valsti.
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Jau šī likumu sērija, kas radusies nedaudz gados, liecina,

ka nav izdevies atrast īsto likuma formulējumu, ko gaidījusi

amerikāņu sabiedrība. Nepārprotami tas noskaidrojās tikai

1939. g. rudens pusē, kad visā plašumā atjaunojās debates

par ASV-u neitralitātes politiku un jauno neitralitātes likumu.

Šo likumu pieņēma jau pēc Eiropas kara sākuma. Tas ap-

stiprināts 1939. g. 4. XI.

„Neutrality Act of 1939", kas atvieto 1935.—

1937. g. attiecīgos likumus, uzskatāms par kompromisa re-

zultātu starp abiem minētiem novirzieniem ASV-u kongresā.

Sevišķi skaidri tas saskatāms, ja salīdzinām visus trīs pēdē-

jās piecgades likumus — 1935. g., 1937. g. un 1939. g. Arī šī

pēdējā likuma nolūks „sargāt ASV-u neitralitāti un mieru, kā

ari viņu pilsoņu un to interešu drošību". Tomēr ieroču un

kara materiālu izvedumu aizliegums (embargo) nav vairs

konsekventi ievērots. Šos noteikumus, attiecībā uz kara ma-

teriālu pārdošanu un eksportu, paši amerikāņi apzīmē savas

melnās biržas terminoloģijā ar „Cash and carry" (maksā

un ņem!). Tas nozīmē, ka uz priekšu amerikāņi gan varēs

ražot kara materiālus un eiropieši tos varēs pirkt, bet visi

šie kara materiāli/būs jāsamaksā skaidrā naudā un jāpārved

ar saviem kuģiem.

Liekas, ka šis atrisinājums varētu apmierināt abu neitra-

litātes politikas virzienu piekritējus. Tomēr vairāk priecājas

tagadējie un arī nākamie kara materiālu ražotāji un tirgotāji.

Kredita jautājumu, kā šķiet, nebūs pārāk grūti nokārtot. Uz

kredita ieročus pārdot nevarēs, bet var rasties ASV-īs vai

Kanādā kāda banka, kas visus pasūtījumus maksās skaidrā

naudā, bet no savas puses varēs atvērt arī kreditus solidiem

Eiropas pircējiem. Kam un cik, tas paliks bankas noslē-

pums. Šī banka, kuras akcionāri varētu būt arī ASV-u pil-

soņi, pelnīs tikpat labi kā paši ieroču rūpnieki. Kara mate-

riālus gan aizliegts pārvadāt ASV-u kuģos, bet pārvadāju-

mus jau var uzņemties arī gluži neamerikaniska kuģniecības

sabiedrība, kuras akcijas var atrasties katra pilsoņa kabatā

vai seifā un nebūt nav jāuzrāda katram ziņkārīgam.
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Par „Neutrality Act of 1939" noteikumu pārkāpumiem

draud naudas sods līdz 50.000 dolāriem un cietuma sods līdz

5 gadiem, vai arī abi sodi kopā. 1818. g. likumā bija tikai

2000 dolāru un 3 gadi. Šis kāpiens neapšaubāmi liecina par

ievērojamu kultūras un turības progresu. Tiešām, piedraudot

mūsdienu Amerikas ieroču tirgotājiem ar 2000 dolāru lielu

naudas sodu, riskētu saņemt tīri amerikānisku atbildi, sak',

vai nevarētu soda naudu nomaksāt paušalsumā par gadu uz

priekšu, aprēķinot caurmērā 2000 dolāru dienā?...

Nedomāju, ka būtu lietderīgi apskatīt visu plašo „Neu-

trality Act"a saturu pantu pa pantam, — tie būtu diezgan

vienmuļīgi varbūtējo pārkāpumu, aizliegumu un sodu atkār-

tojumi. Varbūt, ka pietiek ar šām īsām piezīmēm, lai jauno

neitralitātes likumu raksturotu nevis kā neitralitātes tiesību

formulējumu, bet gan drīzāk kā neitralitātes politikas vei-

dojumu.

1939. g. vasarā — vēl pirms Eiropas kara sākuma —

izdots jaunais Itālijas neitralitātes likums.

Šim likumam, kas apstiprināts 1939. g. 8. VIII, ir 4 daļas

(kopā 35 p.). Pirmā daļa aptver vispārējos noteikumus. Pir-

mais pants dod valsts teritorijas definējumu,

pie kam teritorijai pieskaita nevien teritoriālos ūdeņus un

jūras dibenu zem tiem, bet arī gaisa telpu kā virs

sauszemes, tā arī virs teritoriāliem ūdeņiem. — Likuma otrā

daļā atrodami noteikumi par jūras neitralitāti, bet trešā par

gaisa neitralitāti. Ceturtā likuma daļa attiecas uz

internētiem.

Itālijas 1939. g. likums ir viens no tiem nedaudziem

neitralitātes likumiem, kur apskatītas arī neitralitātes tiesības

gaisa karā (29.-32. p.). Kā zināms, Hāgas konferencē 1907.

g. gan pieņēma deklarāciju, kas aizliedz (līdz nākošai miera

konferencei!) nomest no gaisa baloniem vai citāda veida lid-

ierīcēm bumbas un spridzināmās vielas, tomēr par neitralitā-

tes tiesībām gaisa karā toreiz vēl nevarēja būt runas.

Arī pēc pasaules kara nesteidzās ar gaisa neitralitātes

tiesību izveidošanu, jo valdīja pārliecība, ka šiem jautāju-
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miem nav praktiskas nozīmes, jo paredzamā nākotnē karu

vairs nebūs. 1919. g. 13. X Parīzē parakstītā gaisa satik-

smes konvencija bija domāta satiksmes kārtošanai miera lai-

kos (Convention mondiale sur la navigation aērieune dv 13

octobre 1919). Tāpat ari ibero-amerikaniskā gaisa konven-

cija, ko parakstīja 1926. g. 1. XI un Convention on commercial

aviation, ko parakstīja 1928. g. 20. 11. — Vienīgi gatavojot ma-

teriālus Vašingtonas atbruņošanās konfe-

rencei 1922. g., kāda internacionāla juristu komisija izstrā-

dāja konvenciju projektus attiecībā uz gaisa kara un gaisa

neitralitātes tiesībām. Tomēr šīs konvencijas pa-

lika tikai projektos. Arī Versaļas miera līguma noteikumi

par gaisa satiksmi (313.—320. p.) neskar neitralitātes tiesības.

Gaisa neitralitātes tiesībām veltīti vairāki pan-

ti arī Baltijas valstu neitralitātes likumos.

Tā mūsu „likumā par neitralitātes noteikumiem" (Lk. 1938. g.

Nr. 227) 8. p. noliedz karotāju kara lidierīcēm ienākt Latvijas

teritorijā, izņemot gaisa ambulances un uz kara kuģiem pār-

vadājamās lidierīces. Pēdējām aizliegts atstāt savus kuģus,

kamēr tie uzturas Latvijas teritoriālos ūdeņos. Nākošos

pantos minēti vēl citi aizliegumi attiecībā uz karotāju lid-

ierīcēm (izdarīt novērojumus — 13. p., apgādāt kuģus ar ku-

rināmo — 14. p. v. c).

Nobeidzot šo pārskatu par neitralitātes tiesību izveido-

šanās gaitu, nebūs lieki pakavēties vēl pie viena ideoloģiska"

jautājuma. Ja jau pēdējos gados tik bieži runāja par ideo-

loģiskiem kariem", tad nav brīnums, ka paceļas arī jautā-

jums par ideoloģisko neitralitat i". Šiem jau-

tājumiem veselu sēriju rakstu veltījis Dr. E. li. Bockhoffs

(1) Ganze oder halbe Neutralitāt. Nationalsozialistische Mo-

natshefte. 1938. 2) Neutralitāt und Demokratie irti 20 Jhd.

turpat 1939. 3) Begriff und VVirklichkeit der Neutralitāt.

(Zeitschrift f. offentliches Recht. 1939. 4. burtn.). Bockhoffs

šķiro demokrātisko un autoritāro neitralitātes izpratni. Pir-

mējā radusies 17., 18. un 19. gadu simteņos. Tā neatbilst

mūsu laikmeta idejām. Līdz ar autoritārās un totalitārās

valsts ideju uzvaru jāpārveidojas arī neitralitātes jēdziena
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izpratnei. Neitralitātes izpratne nevar palikt arī uz priekšu

līdzšinējā „totalā liberālisma" ietekmē. Nav jābrīnās, ka

Ludendorfa idejām par „totalo karu" seko no tā paša avota

smeltās idejas par „totalo neitralitāti". Šī totālā neitralitāte

neapmierinās ar atturēšanos no kaut kādas palīdzības karo-

tājiem, tā prasa arī atsacīšanos no asas kritikas presē, litera-

tūrā, zinātniskos apcerējumos, radiozinojumos etc, kas būtu

vērsta pret kādas citas valsts ideoloģiskiem centieniem.

Turklāt šāda totāla neitralitāte jāietur ne tikai kara laikā, jo

kara laika neitralitāte ir tikai nepilnīga neitralitāte. Totālā

neitralitāte attiecināma arī uz miera laika apstākļiem. Tāda

„pusneitralitate", kas uz ārieņu gan ievēro parastās neitralitā-

tes formas, bet prot tās savienot ar iekšēji naidīgu noskaņo-

jumu, nav neitralitāte. Ir pienākums likvidēt šādu pusneitra-

litati kā agrāko laiku nevajadzīgas atliekas. (Sk. pēdējo no

minētiem Bockhoff'a rakstiem).

Šie raksti par totālo neitralitāti, kas parādījās 1938. un

1939. gados, vispirmā kārtā bija vērsti pret Šveici, kuras sa-

biedrībā un presē bija izpaudusies asa noskaņa pret dažiem

notikumiem Viduseiropā Tāpēc arī dabīgi, ka vispirms uz

šiem rakstiem atbildēja šveicieši prof. Valdkirchs un prof.

Šindlers. Pēdējā domas varētu īsumā izteikt šādos nedau-

dzos teikumos. Nevar aizmirst, ka pie neitralitātes pieder

arī spēja un prasme aizstāvēt savu zemi un valsti. Ja mēs

to nepratīsim aizstāvēt, tad mēs agri vai vēlu zaudēsim ne-

atkarību un arī neitralitāti. Aizstāvot un sargājot savu

valsti, nepietiek, ka aizstāvam tikai tās robežas un tautu, —

mums jāaizstāv un jāsargā arī tās idejas, uz kurām dibināta

un pamatojas mūsu valsts un kas uztur tautas un valsts vie-

nību. Aizstāvot šīs idejas, nepietiek ar to, ka mēs tās at-

zīstam par derīgām, pie aizstāvēšanās pieder arī kritika, kas

vērsta pret tām naidīgām idejām, kas mūs apdraud un mums

uzbrūk. Tāpat pret ideoloģiskās neitralitātes idejām iztei-

cies — turklāt ļoti nosvērtā un īsti neitrālā izteiksmes veidā

— norvēģu valstsvīrs Edvards Hambro (Ztschrft. f. offentl.

R. 1939. 4. burt.). Viņa domu gaita pa lielākai daļai atkārto

jau agrāk izteiktos argumentus.
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Beidzot vēl daži vārdi par tā saukto „neo-neitra-
-lit a t i", kuras autors ir dāņu jurists G. Kons. {Cohn. Neo-

Neutralitet. Kobenhavn. 1937. un La neo-neutralitē. Rev. d.

dr. int. et dc lēgisl. comp. 1938. 2). Pēc autora uzskatiem

neo-neitralitates pamats ir tautu solidaritātes un neitralitātes

ideju sintezē. Neo-neitralitate ir pārejas sistēma no neitrali-

tātes politikas uz solidaritātes politiku, pie kam smaguma

centram vienmēr vairāk jānosveras no neitralitātes uz soli-

daritātes pusi, lai ar laiku arī pašam neitralitātes jēdzienam

dotu jaunu saturu. Par neitrālām būs uzskatāmas tādas val-

stis, kas principiāli atsakās no katra kara, nosoda to visos

gadījumos, apkaro to visiem līdzekļiem un aizkavē tā izcel-

šanos arī starp citām valstīm. Ja šādu valstu būtu pietie-
kami daudz un tās rīkotos pilnīgi saskaņoti, tad, pēc autora

domām, karu izcelšanos varētu aizkavēt arī bez militāru sank-

ciju pielietošanas. Šķiet, ka lieki būs paskaidrot, kādēļ šai neo-

neitralitatei nav nākamības. Kā jau tas bieži notiek, arī še

jauns vārds dots jau diezgan vecam un pazīstamam jēdzienam.

Pēc būtības šī neo-neitralitate nav nekas cits, ka tā pati ko -

lektivās drošības sistēma, kas jau cietusi neveiksmi.

Tāda ir bijusi neitralitātes tiesību izveidošanās gaita.

No vientiesīgās un rimtās „stille sitzen", kad citi karo, ko

piekopa Šveices kantoni pirms 400 gadiem, — līdz diferen-

ciālai neitralitātei", par ko asprātīgi sprieda tās pašas Švei-

ces juristi Tautu Savienībā. No visu tautu solidaritātes, pie

kam neitralitāte atmetama un nosodāma kā atsacīšanās no

šīs solidaritātes — līdz prasībai pēc „totalās" neitralitātes,

kas pastiprināta ar draudiem. — Šķiet, ka arī šis burvja ap-

lis būs noslēdzies.

Pirms dažiem gadiem kādā juristu sanāksmē Oksfordā

(International Law Association, 37. sanāksme) atskanēja

vārdi, ka neitralitātes tiesības patlaban atrodoties „kausēja-

mā katlā" (melting pot). Šis kausēšanas process vēl turpinās

un viņa beigas nav paredzamas. Rezultātu varēsim saskatīt

tikai pēc tagadējā kara beigām. Gribētos domāt, ka kausē-

jums būs tāds, ka no viņa varēs izveidot jaunas un labākas

neitralitātes tiesības, ko respektēs arī paši viņu veidotāji.
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Baltijas valstu sadarbība starptautisko tiesību

izpratnē.

Dr. M. Valters.

Par Baltijas valstīm un to sadarbību ir jau diezgan

daudz rakstīts, tak mazāk zinātniskā literatūrā, it sevišķi ne

daudz starptautisko tiesību vērojumos. Tagad parādījies

darbs no lietuvieša JBroņa Kazlauska, Strasburgas universi-

tātes tiesību zinātnes fakultātes doktora, ar nosaukumu

„Baltijas Antante" (L'Entente Baltique).*

No grāmatas ievada var saprast, ka darbs ir minētā au-

tora studiju noslēgums, uz ko norāda arī pazīstamā zināt-

nieka, Strasburgas universitātes profesora Roberta Redsloba

ievads. Profesors Redslobs saka starp citu, ka viņš pats bi-

jis Baltijas valstīs, pazīst Lietuvu, ciena to ar savu draudzī-

bu tās patriotisma dēļ un paredz, ka lietuvju tauta kopā ar

latviešiem un igauņiem joprojām skatīsies ar drošsirdību
skatu nākotnē, palaizdamās uz savu skaidro noredzi, sekmē-

jot savu civilizāciju un saprotot, ka šo tautu likteņi ir vienoti

Baltijas piekrastes telpā. Viņš domā, ka B. Kazlauska pētī-

jums darīs stāvokli Baltijas piekrastē Rietumeiropai saprota-

māku un modinās lielāku draudzību Eiropas tautās pret Bal-

tijas zemēm.

Lielākā pārskatā grāmatas autors tēlo apstākļus, kas no-

veduši pie Baltijas valstu izcelšanās. Viņš vēro Baltijas

valstu ģeogrāfisko stāvokli, to politisko pagātni un politiskos

iekšējos attīstības spēkus no senākiem laikiem līdz tagadnei.

Lietuvas stāvoklis bijis vēsturiskā attīstībā ievērojami citāds

nekā latvju un igauņu gaitas. Lietuva parādās viduslaikos

kā spēcīga valsts, kurai liels iespaids uz Poliju un uz valsts

* Bronius Ka/lauskas, L'Entente Bajtique. Pfref&ce dc M. Robert

Redslob. Paris, 1939.
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formas attīstību, kurā ieiet Lietuva ar Poliju. Vēlākie laiki

atnes Lietuvai tumšas dienas un tikai pēc pagājušā kara iesā-

kas īsta Lietuvas valsts renesanse. Tāpat autors aprāda Lat-

vijas valsts nodibināšanos, ieskatās latvju tautas pagātnē un

tās dažādos likteņos; tas tēlo igauņu tautas attīstību, lai tad

apstātos pie Baltijas valstu politiskām iekārtām, kur tās sa-

sniegušas savu starptautisko neatkarību. Pārskats par so-

ciāliem un politiskiem apstākļiem visās trīs valstīs noved pie

Baltijas antantes pirmiem dīgļiem, pašas šīs antantes idejas
izcelšanās. Interesantus aprādījumus autors sniedz par Bal-

tijas valstu iecerēto sadarbību laikmetā no 1914. līdz 1918.

gadam, pašos kara gados, kad latvju, lietuviešu, igauņu un

somu patrioti mēģināja ārzemēs, emigrācijā, saprasties par

idejām, kā stiprināt šo valstu sadarbību, ja izdotos sasniegt

Baltijas valstu neatkarību. Šī nodaļa ir samērā īsa un tā ne-

var arī dot šai pētījumā par Baltijas valstu starptautisko ko-

pējo formu daudz vairāk, nekā tas noticis. Kas toreiz dzī-

voja politiskā trimdā, atminēsies it labi sanāksmes un tikša-

nās starp minēto tautu priekšstāvjiem idejiskās cīņās. Pa-

rādījusies literatūra par to vēl ir nepietiekoši plaša. Dr.

Broņius Kazlauskas apstājas tikai pie dažiem atsevišķiem

vārdiem, kā pazīstamā lietuviešu darbinieka Šļupas, kurš aiz-

stāvēja domu, ka lietuviešiem jāapvienojas ūnijā ar latvie-

šiem, un pēc viņa ieskata šai ūnijā vajadzētu ietilpt arī

Austrumprūsijai, kurā nav vēl iznīcināti visi agrākie latviešu-

leišu tautību piederīgie — senprūši. Kāds otrs darbs, lietu-

viešu filozofa un jurista Salkauska no 1917. gada, paredz, ka

Lietuvai jāsatuvojas ar Latviju, ja vien iespējams federalisma

formā. Šis autors grib savās izredzēs mēģināt nodrošināt

šo abu tautu pasardzību, pieslejoties tuvāk Skandināvijas

valstīm. Pazīstamais lietuviešu filozofs un dzejnieks franču

valodā, mirušais Lubičs-Milošs kādā no savām grāmatām

1919. gadā paredz triju Baltijas neatkarīgo valstu apvieno-

šanos, lai tās varētu pretoties dažādiem naidīgiem centieniem

un lai tās austrumos ar savu apvienību radītu līdzsvaru.

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas apvienošanās būtu varējusi,
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pēc Lubiča-Miloša domām, ļoti labi ietekmēt Polijas un Lietu-

vas attiecības. Lietuvai savienojoties ar Latviju un Igauniju,

nebūtu jābaidās no tuvākiem sakariem arī ar Poliju. Igau-

nijas nacionālās padomes izpildu komiteja 1918. gadā apsvē-
ra tāpat Baltijas valstu satuvošanās ideju. No Latvijas pu-

ses līdzīgas domas izpaužas dažādās atzinās, bet ir arī dažā-

dības uzskatos, pie kam autors jo sevišķi aizrāda uz divējā-

diem ieskatiem: pēc viena — Baltijas antantei jābūt plašākai,

kamēr Lietuva pieturējās vairāk pie ieskata, ka vispirms jā-

mēģina nodibināt šaurāku antanti, pagaidām atstājot atklātu

jautājumu par sakariem ar Poliju un Somiju. Kādā projek-

tā, kura autors ir igauņu darbinieks Pūsta, līnijas ir vilktas

samērā loti plaši un tās paredz Baltijas ligu kā politisku un

saimniecisku apvienošanos trīs grupās. No šīm pirmā grupā

ieietu Dānija, Norvēģija un Zviedrija, otrā — Austrumbaltija

ar Somiju, Igauniju un Latviju, trešā būtu Dienvidbaltija, kas

apņemtu Lietuvu ar Poliju. Šīs ligas uzdevums būtu sargāt

Baltijas jūras brīvību, saprotot to tādā veidā, ka Baltijas

jūra nedrīkstētu kļūt ne par vācu, kā Hanzas laikmetā vai arī

lielajā pagājušā karā, un tāpat Baltijas jūra nedrīkstētu kļūt

par padotu Krievijas varai, kā tas bijis Pētera Lielā laikā.

Projekta autors Pūsta raksta tālāk: „Šīs jūras suverenām

tautām jāpatur tiesības gādāt par šīs jūras brīvību, kas ir

viņu pašu brīvība. Visas šīs tautas, zviedri, dāņi, somi, igau-

ņi, latvji un lietuvji nepazīst nekādas imperiālistiskas tiek-

smes. Miers atdos tāpat Polijai brīvu pieeju pie Baltijas jū-

ras un interešu solidaritāte pietuvinās norvēģus pie pārējām

skandināvu tautām jaunā spēku savirkņojumā, kas vēl ra-

dāms ap Baltijas jūru." Kas attiecas uz šī plāna juridisko

uzbūvi, tad projekts izsakās sekojoši: Šī savienība būtu uz-

celta ne uz kādas kopējas satversmes, bet gan uz līgumiem,

pie kam ligas priekšgalā stāvētu padome ar atsevišķo valdību

priekšstāvjiem kā tās locekļiem. Padome varētu sapulcēties

trīs vai četras reizes gadā un tās darbībā būtu kopējs ģene-

ralsekretariats. Būtu realizējama starp citu aizsardzības

spēku augstākā vadība, jūras spēku saskaņošana un atsevišķi

kopēji policijas spēki. Attiecībā uz ligas kompetencēm pro-
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jekts izsakās, ka tās nolūks, bez kopējās aizsardzības, būtu

cenšanās panākt saskaņotu ārlietu politiku, pasargāt tirdz-

niecību Baltijas jūrā un vadīt lielākos uzņēmumus, kas piede-
rētu visām valstīm kopā. Zināmam pārejas laikam projekts

paredz provizoriskus orgānus, kuru uzdevums būtu izstrā-

dāt kopējo programu organizācijai un darbībai. Kā vērojams,

projekts sev spraudis diezgan plašus uzdevumus un grāmatas

„L'Entente Baltique" autors pie tā piemetina, ka tādā veidā

celta Baltijas liga pārvērstos par Baltijas tautu savienību.

Projekta ierosinātā doma nav varējusi piepildīties un nav

bijuši arī mēģinājumi projektā izpaustos centienus realizēt

vēlākā laikā, pēc dažiem gadiem, kad Baltijas valstis bija jau

ieguvušas nodrošinātu stāvokli. Tikai Rīgas-Bulduru augusta

mēneša konferencē 1920. gadā, kurā piedalījās bez Baltijas

valstīm Polija un Somija, var vērot, ka šīs konferences pro-

gramā ieiet atskaņas no Pūstas uzmetuma. Kādā mērā no

igauņu aprindām nācis ierosinājums izpaužas mēģinājumos

realizēt zināmu kopēju Baltijas valstu nostāju, tas iztālēm

saskatāms arī Baltijas valstu kopējās pārdomās par miera sa-

runām ar Padomju Krieviju. Apspriedes tādā sakarībā no-

tika 1919. gadā, starp citu viena apspriede 1919. gada de-

cembrī, kuru ierosināja Lietuva, lai noskaidrotu situāciju un

radītu defensivu nostāju pret Krieviju un tanī pašā laikā lai

izslēgtu Poliju no Baltijas lietām. Jau 1920. gadā Igaunija,

Latvija un Lietuva noturēja militāro vadītāju apspriedi, kura

noslēdzās ar 6. janvārī parakstīto protokolu. Šai protokolā

paredzēta militāra aizstāvēšanās konvencija pret Krieviju un

Vāciju, pie kam Lietuva no savas puses pacēla Viļņas jautā-

jumu, aizrādot, ka poļu karaspēka atrašanās Viļņas teritorijā

vājinot Baltijas valstu aizstāvēšanās spēku pret abām minē-

tām valstīm. Uz tādu ierosinājumu Latvijas un Igaunijas

priekšstāvji neiegāja, ko Broņius Kazlauskas izskaidro ar

Latvijas un Igaunijas vēlēšanos pietuvināties Polijai. Tāpat

vēlākos gados, ir zināms, Viļņas jautājums diezgan bieži

skarts, paredzot zināmu kopēju Baltijas valstu politiku. Tai

ziņā vēsturiski nozīmīga ir starp citu konference Helsinkos

no 15. līdz 22. janvārim 1920. gadā. Šīs konferences neizdo-
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šanās bija radīta ar Lietuvas nostāju, kas pretojās Polijas

līdzdalībai Helsinku apspriedēs. Lietuva tomēr piedalījās

apspriedēs tīri informativi. Apspriedēs pārrunāja un nolē-

ma ielūgt Skandināvijas valstis, lai tās piedalītos Baltijas

valstu konferencēs. Atsevišķi vērojams ir jautājums par tre-

ju Baltijas valstu politiku, kad nāca pārrunās miera nokārto-

šana starp Baltijas valstīm un Krieviju, pie kam grāmatas

autors uzsver, ka miera līgumi ar Krieviju bijuši Baltijas

valstu kopējas saprātības un solidaritātes viens no labākiem

panākumiem.

Pēc Rīgas-Bulduru konferences 1920. gada redzam, ka

turpmākās apspriedes stājās pie svarīga kopēja jautājuma

pārdomas, bet šīs pārdomas nav vedušas daudz tālāk turp-

mākā darbībā. Ilgākās apspriedēs, kas turpinājās ne mazāk

kā piecas nedēļas, redzam nodomus, kas vēl vienmēr gaida

uz piepildīšanos. Programas konferencē ieņem pirmo vietu

militārā aizstāvības konvencija. Saimnieciskos jautājumos

redzam nodomus par kopējām saimniecības kamerām, ideju

par kopēju augstāko saimniecisko padomi, saimniecisko sa-

karu paplašināšanu, dzelzceļu sistēmu apvienošanu, tādus pa-

šus nodomus redzam zīmējoties uz telegrāfu un kuģniecību.

Finansu laukā programa paredzēja kopēju banku politiku.

Nodomi gāja tik tālu, ka nebija gandrīz neviena jautājuma,

kas nebūtu bijis nolemts apskatei. Nodomos bija sekmēt vi-

sas būtības formas — finansu uzlabošanu, sekmīgus panāku-

mus rūpniecībā, tirdzniecībā, sadarbībā starp Baltijas valstīm,

kopēju darbību kultūras laukā, literatūrā, zinātnē un mākslā,

bet par visu vairāk, kā pašu svarīgāko, paredzēja kopējo

aizstāvību. Tā to savā runā izteica tagadējais Valsts Prezi-

dents Kārlis Ulmanis. Lielie un plašie nodomi sajūsmināja, un

bez tam, kā autors Kazlauskas domā, Baltijas valstīm vaja-

dzēja rādīt savu kopējo gribu, lai pamudinātu tās atzīt starp-

tautiski-tiesiski, kas vēl nebija noticis. Tik plašu programu

tuvākā laikā izpildīt nevarēja ne domāt. Starp citu atstāja

pagaidām ārpus tuvākiem nodomiem radīt starp Baltijas

valstīm militāru antanti. Bulduru konferences iznākumi iz-
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paudās dažādās projektētās konvencijās un nolīgumos, starp

tiem viens no svarīgākiem nolīgumiem bija arī monetārā

ūnija starp Baltijas valstīm un konvencija, kas paredzēja

pastāvīgu kopēju šķīrējtiesu. Pēc lietuviešu autora ieska-

tiem tālākie nodomi plašākai Baltijas valstu sadarbībai nav

izdevušies aiz Polijas politikas, kas bijusi nelabvēlīga Lietu-

vai. Polijas nostāja esot bijusi vainīga, ka arī Somija no

Baltijas valstu sadarbības attālinājusies. Poļi no savas pu-

ses uzsvēra, ka Baltijas ūnija ir ļoti vēlama. Kā viens no

svarīgākiem rezultātiem, ar kuriem beidzās Bulduru konfe-

rence, jāuzskata orgāns, kas tika radīts pastāvīgai kooperā-

cijai. Šī orgāna sēdeklim vajadzēja atrasties Rīgā, pie kā

nekad netika.

Cits posms parādās 1922. gada konferencē Varšavā,

kurā piedalījās Somija, Igaunija, Latvija un Polija. Šīs sa-

nāksmes apspriedēm vajadzēja turpināt Bulduros iesāktās

diskusijas. Iznākums bija Varšavas nolīguma teksts no 1922.

g. 17. marta. Šai nolīguma projektā uzsvērts, ka Somija,

[gaunijaj Latvija un Polija rūpēsies par visu četru valstu po-

litisko un saimniecisko centienu kopējo aizstāvību. Kritikas,

kas vērsušās pret Varšavas četru valstu sanāksmes nodo-

miem, ir uzsvērušas, ka paredzētais nolīgums pārāk ierobe-

žojis atsevišķās Baltijas valstis viņu politikā un it īpaši pro-

jekts nav pietiekoši apsvēris, ka nepieciešama tuvāka sa-

darbība starp Latviju un Lietuvu, nerunājot nemaz par to, ka

projekts tādā veidā, kā tas parādījās, būtu darījis neiespēja-

mu apvienību starp Igauniju, Latviju un Lietuvu. Starp citu

nolīgums būtu ļoti saistījis Baltijas valstis to ārējā politikā,

padarot to par pārāk tuvu Polijas politikai. Kādā mērā šīs

kritikas ir pietiekoši iedziļinājušās nolīguma uzskatos, par to

būtu vēl dažādas domas izsakāmas, te tikai jāmēģina izcelt

pašas galvenākās idejas, pie kurām pieskaras Baltijas valstu

centieni ieiet tuvākā sadarbībā. Starp Varšavas sanāksmes

nolīguma projekta dažādiem pantiem ievērību pelna septītais,

kura teikts, ka ja vienai no Baltijas valstīm uzbrūk kāda cita

valsts, pārējās apspriedīsies nekavējoties par līdzekļiem, kas
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būtu pielietojami, pie kam tās izturēsies labvēlīgi pret valsti,

kurai uzbrukts. Pēc „L'Entente Baltipue" ieskatiem Varša-

vas sanāksmes iznākums būtu bijis politiska alianse starp

minētām četrām valstīm, savstarpēja diplomātiska un mili-

tāra palīdzība, līgumu politikas saskaņa. Neapstājoties tu-

vāk pie šī jautājuma, jāšaubās tomēr, vai autora uzskats tai

ziņā pilnīgi attaisnojams, ko viņš pats izsaka, piemetinādams,

ka izstrādātā līguma noteikumi esot bijuši ļoti vispārēji un

neesot nosacījuši precizi nedz pienākumus, nedz kādas no-

teiktas obligācijas. Līgums, kā zināms, ir palicis bez panā-

kumiem. Somijas ārlietu ministrs Holsti, kas līgumu bija pa-

rakstījis, nedabūja Somijas valdības un parlamenta piekrišanu.

Tālākais iznākums no Varšavas sanāksmes bijis skaidrs:

Somija novērsās uz Skandināvijas pusi, un Polija pārliecinā-

jusies, spriež minētās grāmatas autors, ka ar tās līdzdalību

Baltijas ūnija nekad nepiepildīsies. Plašākā pārskatā Bro-

ņius Kazlauskas tēlo Somijas novirzienu uz Skandināvijas

valstu pusi, cenšas aprādīt, ka Viļņas jautājums saindējis

Baltijas valstu atmosfēru, un autors domā, ka Latvija ar Igau-

niju neesot vienmēr bijušas pietiekoši bezpartejiskas strīdos

starp Lietuvu un Poliju, tuvāk gan to neaprādīdams, kur

tāds ieskats būtu prasījis daudz svarīgāku motivējumu.

Ar Baltijas valstu iestāšanos Tautu Savienībā likās, ka

baidi, kas pamudināja tās uz satuvošanos, it kā izzuda; viņu

darbība lielā mērā bija pievilkta Tautu Savienībai. Bet viņu

starpā valdīja vienmēr doma, ka jāatrod ceļš uz kādu kopēju

aizstāvēšanos, ko viegli var redzēt no tā, ka 1923. gada

„Ženēvas protokols", kas, kā zināms, paredzēja kopēju aiz-

stāvības politiku, ieguva dzīvu interesi Baltijas valstīs. Šīs

valstis bija pirmās, kas izteicās par šo svarīgo protokolu,

kam diemžēl bija jāpaliek bez galīgās ratifikācijas, bet kura

domas iegāja vairākos turpmākos apsvērumos starptautiskā

politikā.

Tai pašā 1923. g., kad dzima Ženēvas protokols, slēdza

Latvija ar Igauniju aizstāvības līgumu. Autors pieved vai-

rākus izvilkumus no Latvijas atsauksmēm par šo līgumu,
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starp citu no dzejnieka un parlamenta locekļa J. Raiņa runas,

kurš šo Igaunijas un Latvijas aizstāvības līgumu apsveica
no parlamenta tribines kā lielu un gaišu notikumu. Kāds šī

līguma tiesiskais saturs, tas jau diezgan zināms, tomēr līgu-

ma nozīme neizteicas tikai tīri aizstāvības nolūkos, bet gan

vispārējos politiskos nodomos, kuriem abas valstis — Lat-

vija un Igaunija — vēlētos pieklaut savu politiku. Tā ir ap-

zīmēta par miera centienu ietvertu, kamēr saimnieciskās at-

tiecībās tiktu sekots politikai, kas labvēlīga visām tautām,

bet it sevišķi tā paredz, ka saimniecības politika, kuru ieva-

dītu abas valstis, sekmētu Baltijas valstu un to kaimiņu

saimniecisko tuvošanos. Grāmatas autors te atzīmē, ka pēc

viņa ieskata defensivais līgums ar Igauniju ņem vērā visu

valstu intereses. Tādai metodei pielaikojoties, sekmētu

miera politiku, abu valstu valdības pēc līguma noteikumiem

apņemas saskaņoties ārējās politikas jautājumos, kur to prasa

kopējās intereses, un bez tam noteikumos uzsvērts, ka visās

starptautiskās attiecībās abas valstis sniegs viena otrai poli-

tisku un diplomātisku palīdzību. Dažos citos līgumos, kas

paredz politisku un diplomātisku savstarpēju atbalstu, notei-

kumi ir vairāk precizēti, kamēr Igaunijas un Latvijas nolī-

gumā tie ir vairāk vispārīgi formulēti. Salīdzinot Igaunijas

un Latvijas līgumu ar bijušās Mazās antantes konstrukciju,

var nākt pie slēdziena, ka līgumiskā satuvošanās starp abām

Baltijas valstīm, domā Kazlauskas, ir loti liela, lai gan vēl

nevarētu būt runa par kaut kādiem federativiem sakariem.

Svarīgs noteikums ir līguma 7. pantā, kas nosaka, ka abas

valstis nevar noslēgt aliansi ar kādu trešo bez otrā partnera

piekrišanas. Sakarā ar to nāk secinājums, ka abas valsus

darīs viena otrai zināmus līgumus, kurus tās noslēdz ar ci-

tām valstīm. Kas attiecas īpaši uz abiem līgumslēdzējiem, sa-

karā ar kopēju aizsardzību, tad ir teikts, ja vienai valstij no

abām kāds neprovocēti uzbrūk, skarot tagadējās robežas,

otra valsts apsolās nākt palīgā, un ja viena no valstīm ieiet

karā, otra dos tai palīdzību ieročiem, paredzot tai pašā laikā,

ka šī savstarpēja palīdzība ir nosakāma no abu valstu kom-

petentām techniskām autoritātēm. Atsevišķā nosacījumā at-
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rodam noteiktu, ka neviena no abām valstīm neslēgs nedz

pamieru, nedz mieru šķirti. Igaunijas-Latvijas līgums iet

savā aizsardzības nosacījumā tālāk par dažiem citiem, kā

piem., tālāk par līgumu starp bij. Mazās antantes valstīm,

kurš ierobežo aizstāvību pret kādu vienu pusi — Ungāriju

un Bulgāriju. Līgums pazīst tāpat noteikumu, ka pastāvīgā

starptautiskā tiesa ir iestāde strīdiem, ja tādi starp Igauniju

un Latviju izceltos un nebūtu iespējams tos nokārtot parastā

diplomātijas ceļā. Grāmatas „L'Entente Baltique" autors

piešķir šim līgumam loti lielu nozīmi ceļā uz Baltijas valstu

apvienību. Viņš tālāk rāda, ko darījusi Lietuva, lai pievieno-

tos Igaunijai un Latvijai, un atrod, ka pats galvenais šķērslis

šai tuvošanās ceļā bijis Viļņas jautājums. Zināma nozīme ir

Baltijas valstu sadarbībā arī t. s. „Baltijas protokolam", kuru

parakstīja Ženēvā 1925. g. 6. septembrī un kurš zīmējas uz

samierināšanu un šķīrējtiesu starp Igauniju, Somiju, Latviju

un Poliju. Šī konvencija izsaka dažus vispārējus principus,

paredz Helsinku konferences uzsākto plašāku sadarbību, ap-

sola lojālu un paļāvīgu nodomu sekmēšanu; ieteic plašāku

juridiskas bāzes radīšanu minēto valstu attiecībās un grib

panākt kopēju darbību starptautiskās politikas laukā. Lietu-

vas izpalikšana un Somijas atturība noveda pie šī projekta

neizdošanās. Zināmu lomu spēlēja Baltijas valstu sadarbībā

neagresijas pakts starp Padomju Krieviju un Baltijas valstīm.

Arī šai laikā tikušas visas trīs Baltijas valstis diezgan bieži

pie kopējām pārdomām, lai gan izteiktākas juridiskas formas

vēl nepastāvēja. Attēlojis šo laikmetu, „L'Entente Baltique"

autors taisa slēdzienu, ka ideja par vispārēju Baltijas valstu

ūniju izrādījusies par neiespējamu praktiskās dzīves apstāk-

ļos un pie tam Somija ar Skandināvijas valstīm, sekojot zi-

nāmiem neitralitātes uzskatiem, attālinājušās no Baltijas

republikām.

īstais kodols B. Kazlauskas pētījumiem ir grāmatas trešā

nodala par tagadējo Baltijas antanti. Apstājoties pie jēdzie-

niem „Baltijas ūnija" un „Baltijas valstu antante", autors nāk

pie slēdziena, ka šie jēdzieni ir dažādi. Kamēr Baltijas ūnija
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bija paredzēta kā plašāka uzbūve, tajā uzņemot arī Poliju

un Lietuvu, tagadējā antante ir šaurāka un tai arī citādi po-

litiski nolūki. Arī šai nodaļā sastopam uzskatus par Poliju,

kas pēc autora domām likuši Lietuvai izturēties nelabvēlīgi

pret Polijas līdzdalību. Viņš izteicas diezgan strupi, ka Po-

lijas līdzdalība neatbilstot „ne loģikai, nedz vajadzībām".

Tagadējās antantes sākums saskatāms, pēc grāmatas

autora domām, kādā ierosinājumā, kas nācis no igauņu val-

dības un kura nolūks bijis pamudināt paplašināt 1923. gada

aliansi. Tāds papildu nolīgums tika parakstīts 1934. g. 17.

februārī un tam vajadzēja būt par norādījumu, kā organizēt

tālāk pastāvošo aliansi un kā pastiprināt Latvijas un Igauni-

jas aktivitāti starptautiskās attiecībās. Papildu nolīgums no-

saka kopējus orgānus — periodiskas konferences starp abu

zemju ārlietu ministriem, ne mazāk kā divas reizes katru

gadu. No nolīguma redzams, ka pastāvējusi vēlēšanās radīt

permanentu padomi abu valstu likumdošanas saskaņošanai,

un bez tam jaunais papildlīgums nosaka savā 6. pantā, ka lī-

gumslēdzēji gatavi apsvērt modalitātes, kas atļautu trešām

valstīm piedalīties līgumā kā līdztiesīgam līgumslēdzējam.

Lietuva sapratusi šo jauno noteikumu kā aicinājumu piedalī-

ties Igaunijas-Latvijas kopējā nolīgumā, uz ko Lietuva atbil-

dējusi ar savu 25. aprīļa 1934. gada memorandu par zinā-

miem ieskatiem, pie kuriem tā vēlētos turēties, paredzot ieie-

šanu Baltijas antantē.

Plašā pārskatā „L'Entente Baltique" raksturo Baltijas

antantes konstruktivo daļu, aizrādīdama, ka pie šīs antantes

rašanās lielu lomu spēlējuši Tautu Savienības noteikumi, kā

arī Briana-Kelloga pakta principi. Nepareizs esot uzskats,

saka autors, ka Baltijas antante būtu organisms, kas lemts

tikai ārējai politikai. Varbūt tā bijis pašā sākumā, bet vēlāk

šis organisms pārveidojies un tagad tas sevī ievelk visu trīs

valstu saimniecisko dzīvi, likumdošanas darbus, intelektuālo

sadarbību v. t. t, tā kā apsverot visu plašo lauku, kādā pa-

redzēta Baltijas valstu sadarbība, bet it sevišķi skatoties uz

to, ka pie tā pienākušas klāt arvien jaunas sadarbības noza-

res, varot teikt, ka tagad antante ieguvusi lielāku nozīmi.
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Lai tēlotu to tuvāk, „L'Entente Baltique" dod pārskatu par

līdzšinējām Baltijas valstu konferencēm un nāk pie slēdziena,

ka sadarbība starp Baltijas valstīm kļuvusi arvien ciešāka

un ka tā pamazām apvem visu šo valstu dzīvi.

Uz vēsturisko faktu materiālu pamata „L'Entente Bal-

tique" mēģina tālāk taisīt plašākus salīdzinājumus, apstājo-

ties vispirms pie jēdziena, kā būtu saprotama „reģionalā an-

tante", no kura jēdziena izejot varētu secinājumos iet tālāk,

lai redzētu, pie kādas jēdzienu nošķiras būtu pievienojama

sakarība, kas radusies starp Baltijas valstīm. Jēdziens

„reģionala antante" noved pie Tautu Savienības darbības un

pie tās politikas, no kuras izvirzījās reģionālo apvienību jē-

dziens. Ka šis jēdziens nav īsti izveidojies, tas saredzams,

tomēr tas jau pietiekoši skaidrs, lai varētu ar to rīkoties no-

skaidrojumos, ko īsti prasa reģionālās antantes jēdzieniskā

sapratne. Dažādie konstitutivie elementi reģionālā jēdzienā

aptver psicholoģisko faktoru, ģeogrāfiskos noteikumus, saim-

nieciskus pamatus un vajadzības, politiskus centienus un it

īpaši militāras vajadzības dotības. Jautājums, vai reģionālās

savienības ir pieskaņojamas Tautu Savienības konstrukcijai,

ir ticis diskutēts, domas ir bijušas par un pret to, pie kam

aizrādīts, ka reģionālās antantes varētu nozīmēt atgriešanos

pie atsevišķām aliansēm, kuru pastāvēšana nav īsti vēlama,

skatoties no Tautu Savienības viedokļa, ja šīs alianses nav

visā īstenībā daļas no lielās starptautiskās organizācijas.

Kādi sakari pastāv starp Tautu Savienību un reģionālām an-

tantēm, to idejiskā izteiksmē, varbūt mazāk praktiskā, ar šo

jautājumu nodarbojusies Tautu Savienība ilgāku laiku. Bei-

dzot domas noslējās uz to, ka defensivas alianses nevar tikt

uzskatītas kā pretējas Tautu Savienības pakta garam, lai gan

arī tādā gadījumā, kur tās tīri defensivas, alianses var no-

vest pie rivaliem līdzīgiem radījumiem, citām aliansēm.

Viens faktors jo sevišķi pamudināja piegriezt vērību zināmu

apgabalu apvienībām, proti, ka Tautu Savienības pakts ne-

izlikās daudziem pietiekoši precizs un savā nokārtojumā diez-

gan ātri iedarbojams, lai apdraudēta valsts varētu saņemt
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īstā laikā palīdzību. Ideja par reģionālām aliansēm attīstījās
arvien tālāk, tā atrada atbalstu no dažādām pusēm un var

iedomāties, ka diskutējot tādas apvienības, varēja paredzēt
dažādu citu jautājumu izvirzīšanos sakarā ar reģionāliem no-

kārtojumiem, to starpā saimnieciskām apvienībām, dažādiem

mēģinājumiem radīt atsevišķām garantijām nodrošinātas jos-

las un te, protams, izpeld tūdaļ agrākais Lokarnas nokārto-

jums ar saviem noteikumiem par savstarpēju palīdzību no-

teiktos gadījumos. Tai pašā nošķirā var atrast agrāko

Mazo antanti, tagadējo Balkānu antanti, tajā ieiet „Romas

protokola" norunas, pie tās varētu pieskaitīt arī Skandinā-

vijas valstis ar viņu tieksmēm tuvāk sadarboties. Visos šos

gadījumos jautājums grozās ap tuvāku sadarbību zināmos

apgabalos un joslās, pie kam vienmēr krīt svarā, ka šīs dažā-

dās sakarības starp valstīm pieskaņojas Tautu Savienības

paktam. Saprotams, ka starp reģionālam antantēm un re-

ģionālam aliansēm var konstruēt zināmas izšķirības, lai gan

tūdaļ var nojaust, ka te pietuvojamies vairāk niansēm nekā

dziļi konstruktivām būtībām. Aprādītās grāmatas autors

domā, ka reģionālās antantes, un šai gadījumā Baltijas valstu

stāvoklis stāv sakarā ar kaimiņu attiecībām, kur tās var

sniegt viena otrai militāru palīdzību, apvienojot savus spē-

kus. Alianšu gadījumos nākot priekšā, ka valstis, kas noslē-

gušas alianses, atrodas tālu viena no otras un ka tādā gadī-

jumā viena valsts nevar otrai iet tieši palīgā, tām ir nepie-

ciešams tādu palīdzību iesākt ar uzbrukumu kādai trešai

valstij. Šī izšķirība, kā redzams, konstruēta diezgan sašau-

rināti, un tāpat varētu teikt par saimniecisko faktoru — saim-

niecisko sadarbību: valstis, kas ieiet kādā reģionālā antantē,

varot ātrāk un labāk sadarboties, ievērojot to kopējās robe-

žas. Te varētu iebilst to pašu, ko varētu zīmēt uz valstu

savstarpēju palīdzību kara gadījumā, proti, ka sadarbība

saimnieciskā laukā var zināmos apstākļos vēl vairāk būt

veiksmīga, ja valstis atrodas dažādos apvidos. Trešo atšķi-

rību „L'Entente Baltique" atrod apstāklī, ka reģionālas antan-

tes ir vairāk attīstīti organismi nekā alianses, jo reģionālās
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antantes cenšas radīt kārtīgus sadarbības orgānus — saim-

nieciskus, politiskus un juridiskus — kas pie aliansēm notie-

kot daudz mazākā mērā.

Tā, aprādot valstu sagrupējumu dažādos faktorus, nonā-

kam pie Baltijas antantes. Kāda ir tās juridiskā daba un,

pirmā kārtā, vai tā ir personība starptautisko tiesību izprat-

nē? Ja Baltijas antante ir starptautisko publisko tiesību

īpatnis, tad kāda rakstura: vai tā ir valstu konfederācija, vai

tikai alianse, antante līdzīga citām vienādām sakarību kopī-

bām starptautiskā dzīvē, kur mazāk vai vairāk izlobās ap-

vienota subjekta sajūta. „L'Entente Baltique" autors mēģina

pie šiem jautājumiem pieiet klāt ar plašāku skatu, saprotot

zem tāda subjekta ne tikai tiesiski izveidotas sakarības, kuru

īpatnējais aploks varētu tikt personificēts zināmā juridiskā

personībā. Pieejot starptautiskām personībām, pirmā vietā,

protams, jājautā, kādas ir pozitivās tiesības, kas liktas pa-

matā sadarbības kopībai, bet izšķirošas nav tikai pozitivās

rakstītās tiesības, vēl vairāk jāņem vērā gribas elementi,

kas atsevišķos gadījumos varētu būt mazāk ietilpināti poziti-

vās tiesībās, bet gan vairāk pašā morāliskā un sociālā sa-

darbībā. Pie tāda uzskata pieturoties, jānāk pie secinājuma,

ka Baltijas antantei ir tiešām atsevišķas intereses un sava

gribas tieksme, vismaz tā domā Broņius Kazlauskas, aizrādī-

dams uz to, ka Baltijas antantei ir pat savi gribas izteiksmes

orgāni, pirmā kārtā sanāksmes, kurās lemj kopēji ārlietu mi-

nistri. Te būtu tūdaļ jāpiemetina, ka autors šai konstrukcijā

drusku ātri pāriet pāri nepieciešamai analizei. Tā spriežot,

kā to dara „L'Entente Baltique" autors, būtu iets acumirklī

pārāk tālu. It sevišķi būtu jāpiezīmē, ka Baltijas valstu mi-

nistru apspriedes nevar tikt uzskatītas kā orgāna darbība

tādā nozīmē, kādā tā parādās atsevišķas valsts gribas iz-

teiksmē. Šīs apspriedes lemj nevis ar balsu vairākumu, bet

g2rn vienojoties kopēji, līdz ar ko paliek pazīme, ka Baltijas

valstis katra par sevi izteic savu gribu nevis tā, ka Baltijas

valstu konferences varētu radīt kādu gribu, kas pieņemama un

respektējama katrai no tām. Liekas, ka šos apsvērumos va-
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rētu iet vēl tālāk. Varētu pat teikt, ka visā starptautiskā

dzīvē vēl daudz plašākās apspriedēs notiek vienošanās no

gadījuma uz gadījumu, kurai var būt liela nozīme priekš kat-

ras atsevišķas valsts, bet šo gribas radīšanu nevar uzskatīt

par viena kāda orgāna rīcību. Jautājums nav tikai tīri teo-

rētiskas dabas, jo ja Baltijas valstu antanti gribētu uzskatīt

par starptautisku tiesību subjektu, tad šis jēdziens pārāk pa-

plašinātos, tā ka tas grūti būtu vairs lietojams, vismaz līdz

šim parastā nozīmē tas zaudētu savu noteiktību. Praktiskā

politiskā darbībā visam tam var būt liels svars, jo uzskatot

Baltijas antanti par starptautisko tiesību subjektu, var ras-

ties traucējumi, kad Baltijas valstīm jārīkojas katrai par

sevi. Tālākais jautājums, vai Baltijas valstis savā tagadējā

sakarībā būtu valstu konfederācija vai kāds citāds veids, ne-

skar tieši starptautiskās tiesības, bet gan ir jautājums, kas

attiecas uz sadarbības iekšējo formu, pret kuru varētu būt

vienaldzīgas starptautiskās tiesības. Ko autors saka par šo

sakarību starp Baltijas valstīm, var pieņemt ar pilnīgu ap-

ziņu, proti, ka Baltijas valstis nav atstājušas savu suvereni-

tāti, bet līdz ar to paveras arī skats uz Baltijas valstīm kā

vienu juridisku personību starptautiskās attiecībās tādā sa-

pratnē, kā to aprādījām. Liekas, ka arī tai ziņā autors iet

pārāk tālu, kad tas jautā, vai Baltijas valstis nav veidojums,

kuram varētu dot nosaukumu „valstu savienība" (Staaten-

bund). Nevar būt ne mazāko šaubu, ka jautājums ir viegli

izšķirams, proti, tai nozīmē, ka Baltijas valstis nav konfede-

rācija, un kas attiecas tālāk uz šo valstu satuvumu, salīdzi-

not to ar citiem līdzīgiem veidiem, tad, protams, tās pie-

skaitāmas grupām, par kurām jau ieminējāmies un kuru sa-

darbība norisinās brīvi, savstarpējiem lēmumiem, ar savstar-

pēju sadarbību dažādos darbības ielokos. „L'Entente Balti-

que" nāk pie slēdziena, ka tāda satuvuma veidojums ir

alianse, pie kam alianse, kas savā struktūrā ir vēl ne visai

tālu attīstījusies/it sevišķi, ka tā vēl nav militāra, kas pare-

dzētu visu trīsT valstu savstarpēju aizsardzības atbalstu.

Dažām citām aliansēm piemīt raksturīgā pazīme, ka viņās

dominē kāda lielāka valsts, kamēr Baltijas valstis ir visas
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gandrīz vienādas. Sava struktūra un danbas izteiksme ta

atbilst Tautu Savienības pakta 21. pantam.

Pēdējā grāmatas nodaļā atrodam aprādījumus par Balti-

jas valstu neitralitāti, kādā veidā tās ideja attīstījusies Bal-

tijas valstu atklātības uzskatos, kuri mazāk vai vairāk izrā-

dījušies par līdzīgiem, bet šī nodala visumā ir vairāk kā pa-

pildinājums un pie tās būtu jāapstājas atsevišķi, ievērojot šī

īpatnējā temata plašumu. Tikai tikdaudz būtu piezīmējams,

ka grāmatā aizrādīts uz diviem līgumiem, uz vienu starp

Igauniju un Padomju Krieviju un otru starp Lietuvu un to

pašu valsti, kad minētās Baltijas valstis slēdza mieru ar Pa-

domju Krieviju. Kas šos noteikumos ietverts, ir solījums no

Padomju Krievijas puses atzīt šo valstu neitralitāti, ja to at-

zīst starptautiski, un bez tam solījumā ir sacīts, ka Padomju

Krievija ir ar mieru piedalīties varbūtējas neitralitātes ga-

rantijās. Interesantus aprādījumus var atrast tāpat prof.

Redsloba rakstos par Baltijas valstu neitralizēšanu, kad tas

bija apciemojis šīs zemes. To domu saturs ir sekošs: Ei-

ropas miera labā, un protams, it sevišķi miera labā pie Balti-

jas jūras piekrastes, būtu panākama visas šīs apkaimes neitra-

lizācija, kādu uzskatu aizstāvēja jau 1918. gadā, pat agrāk,

apsverot Baltijas jūras apstākļus un dažādos centienus dabūt

valdošus iespaidus uz šo jūru un tās apkaimi. Padomju Krie-

vijas un Baltijas valstu līgumos izteicas atskaņas no šiem

apsvērumiem, kuriem vēl piebalsojas zinātniskas domas, kā

tās formulējis Redslobs un citi. Katram saprotams, ka te iet

runa ne par kara laika neitralitāti, vai neitralitāti kā politis-

ku novirzienu taktikā, bet gan par starptautiski institucionālo

neitralitāti. Kas attiecas uz neitrālu nostāju atsevišķos gadī-

jumos, tad tas ir cits jautājums. Uzsverams vēl būtu, ka ga-

dos ap 1915.—1918. diskutētā neitralitāte izrietēja no toreizē-

jiem apstākļiem un ka tā paredzēja rietumu lielvalstu zinā-

mus nodrošinājumus vispārējos Eiropas apstākļos un tāpat,

kaut arī netieši, pie Baltijas jūras.

Savas grāmatas noslēdzienos Bronius Kazlauskas liek

saprast vēlēšanos, ka Baltijas valstis attīstītos uz konfedera-

tivas kopības tipa pusi, it īpaši norādot uz saimnieciskiem
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labumiem, kas no federativas iekārtas starp Baltijas valstīm

varētu rasties. Grāmatas beigu dala sniedz dažādus doku-

mentus, kas aprāda virzienu, kāds tas tēlojas grāmatas gait-
ne no pirmām idejām par Baltijas tautu sadarbību uz augstā-
kas sadarbības pakāpi.

Ja sniedzām te plašāku pārskatu par jaunā lietuviešu
zinātnieka sacerējumu, tad tāpēc, ka šādi zinātniski darbi

prasa lielāku ievērību, kur Baltijas valstu sadarbība un tās

vēsture nav visiem pietiekoši pazīstama un kur daudz atka-

rāsies no kopējas sapratnes, kādu mēs parādīsim visās trīs

valstīs idejām, kas noved pie sadarbības un kuru sekmes va-

rētu garantēt visu trīs valstu neatkarību. Ja sacerējumā var

atrast vietas, kas prasītu kritiskas piezīmes, un mums bija

gadījums dažas jau taisīt, tad jāņem vērā, ka tas ir viens no

pirmiem darbiem, kuram, bez šaubām, sekos citi, varbūt vēl

vairāk iekļauti tiesiskās domāšanas sasmalcināto atziņu dzi-

ļākos vijumos. Baltijas valstis kā juridisks fenomens ir in-

teresants, lai ar to nodarbotos vēl plašāk.
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Ko tagadnes latviešu tiesībniekam var dot

Latvijas tiesību vēstures pazīšana.

Doc. B. Ābers.

1. Jautājums.

Tiesībnieki vārda labākajā nozīmē arvien mēdz sekot

zinātniskās literatūras attīstībai savā priekšmetā. Ikviens

no viņiem uzskata par savu ideālu labi pārzināt visus spēkā

esošos normativos aktus, Senāta spriedumus un doktrinas

domas, lai tā gūtu iespēju atrast pareizāko lēmumu visās iz-

šķiramās lietās. Bet ko var dot tiesību vēsture cilvēkam,

kas nodarbojas ar tagadnes tiesībām, — advokātam, tiesne-

sim, prokuroram, administrativai amatpersonai? Kāda daļa

mūslaiku juristam, piem., gar Kārla XI kara sodu likumiem

17. g. s. vai Kurzemes privāto muižu likumiem 18. g. s. bei-

gās? Šo normu pazīšana neko nevar līdzēt ikdienas dzīvē

un darbā, tāpēc, droši vien, pat daudzi juristi nemaz nelasa

apcerējumus par tiesību vēstures jautājumiem. Šis rakstiņš

nav arī domāts skeptiķu pārliecināšanai, ka tiesību vēsture

viņiem kā juristiem nepieciešama, bet gan drīzāk to tiesīb-

nieku vai vispār kultūras cilvēku apoloģijai, kuri par šo

priekšmetu interesējas.

Visās valstīs pētī tiesību vēsturi, universitātēs to lasa

studentiem, iznāk daudz grāmatu, rodas daudz apcerējumu

šai nozarē. Acīm redzot, pastāv kāda apzināta vai neapzi-

nāta vajadzība pēc tiesību vēstures.

Katrā tautā un valstī, protams, pētī vispirms savu tiesību

vēsturi. Tā tas ir arī Latvijā. Tāpēc nebūs lieki jautāt to,

ko izsaka virsraksts — ko tagadnes latviešu tiesībniekam var

dot Latvijas tiesību vēstures Dazīšana?
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Bet lai atbildētu, ir jāiepazīstas ar uzskatiem par to, kas

vispār ir tiesību vēsture un kāds ir tās kā zinātnes uzdevums.

Tikai tad radīsies pietiekoši motivēta atbilde jautājumam at-

tiecībā uz Latvijas tiesību vēsturi.

2. Tiesību vēsture.

Jāpievienojas tiem zinātniekiem, kas — kā, piem., Kl.

Šverīns
— saka: «Pareizā uztvērumā tiesību vēsture ir

daļa no kultūras vēstures. Tiesības ir īpaša kultūras nozare

tāpat kā valoda, māksla un reliģija."
1

Līdzīgi domā mūsu tie-

sību vēstures celmlauzis prof. A. Švābe: „Saprotot (kultūras

vēstures) jēdzienu ļoti plaši, tā aptver visu tautas nevalstis-

kās dzīves vēsturi, kas paliek ārpus politiskās vēstures tē-

lojuma ...
Tik plaši tvertā kultūras vēsturē ietilpst arī tie-

sību, sabiedrības un saimniecības vēsture." 2 Holandiešu tie-

sībnieks M. Dāvids zīmīgi raksturo tiesību vēsturi kā zinātni,

kas cenšas atklāt sakarus un savstarpējo ietekmi starp tie-

sību dzīvi no vienas puses un pārējām kultūras vērtībām no

otras puses, jo „bez sakara ar visām dažādajām kultūras pa-

rādībām, kas savā starpā cieši saistītas un pastāvīgi saska-

ras, tiesību dzīve nav saprotama." 3 „Tiesību vēsturnieka

uzdevums ir... iekļaut tiesību dzīvi kādas tautas kopējā kul-

tūrā. Tikai tad, ja to dara, ir iespējams, pirmkārt, noskaidrot

kādas tiesiskas norises patieso apjomu, otrkārt, novērtēt no-

zīmi, kāda piekrīt tiesību dzīvei kultūrā, tiesiskai domāšanai

kādas tautas gara vēsturē."4

Kā redzams, visas šīs definicijas iet pavisam citā virzie-

nā, nekā to prasītu tiesību dogmatisks iztirzājums, kāds ne-

pieciešams spēkā esošām juridiskām normām. Pagātnes tie-

1 Ci. v. Schwerin, Einfiihrung i n das Studium der

germanischen Rechisgeschichte (Freiburg 1922.), 21.

• A. švābe, Stra um c s v n avo t i (Rīgā 1940.), 11, 88.

3 Prof. Dr. Martin Dāvid, Der Rechtshistoriker und

st"i n c Aufg a b c (Leiden 193*7.)
5

17—18.

* Turpat, 32.
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sības vēsturnieks nepētī tā, kā tas jādara sava laika juristam,

kam šīs tiesības ir spēkā. Vēsturnieka viedoklis (ja autors

patiešām ir vēsturnieks, nevis dogmatiķis, kas aplūko pa-

gātnes tiesības tāpat kā tagadējās) vienmēr ir citāds, jo vi-

ņam senās tiesības nav normas piemērošanai dzīvē, tiesā un

pārvaldē, bet gan materiāls agrākās kultūras un aizgājušo

paaudžu dzīves izpratnei. Seno tiesību normu kazuistika vēs-

turē interesē tikai tiktāl, ciktāl no tās var izšķetināt pa-

gātnes kultūras sakarus, idejas un ideālus, ciktāl no plašā

normu materiāla mēs iegūstam priekšstatu par sabiedrības

grupu un institūtu dinamiku, tiesību ģenēzi un evolūciju.

Tādā kārtā viena svarīga atšķirība tiesību vēsturnieka

viedoklī pret dogmatiķi ir tā, ka vēsturnieks pētī tiesību at-

tīstību, turpretim dogmatiķis — tiesību stāvokli dotajā laikā

un vietā. 5 „Tiesību vēstures priekšmets ir tiesisku normu

attīstība zināmā laikā un vietā; tās uzdevums pētīt, kā tiesī-

bas rodas, iegūst normativu spēku un atkal to zaudē"

(A. Švābe). 6

Pret to varētu iebilst, ka tiesību vēsturnieki paši neievē-

ro šādu prasību, jo nodarbojas ar viena vai otra vēsturiska

«tiesiska stāvokļa" analizi, kā to liecina jau dažu apcerējumu

un grāmatu tituli.7 īstenībā šādi titulētās grāmatās ir tomēr

atrodams nevis kāda viena nemainīga „stāvokla" apraksts,

bet gan stāvokļa pārmainu tēlojums, vairāku sekojošu attīs-

tības „stāvoklu" noskaidrojums. Virsraksta «tiesiskais stā-

voklis" ir jāsaprot tikai kā ierasts apzīmējums, tāpat kā kā-

das grāmatas «priekšvārds" patiesībā satur daudzus vārdus

un teikumus.

s CĻ Schwerin, op. cii., 12. Ip. apzīmē tiesību vēsturi par attīstības

vēsturi (Entvvicklungsgeschichte).
6 Latvju tiesību vēsture, uts. nov. no l.atv. Konversācijas

Vārdnīcas XI sēj. (1935.). t.

7 Piem., Juris Vīgrabs, Vidz c m c s /. c m nieku tiesiskai s

stāvoklis XVIII g. s. pirm a jā pus ē, I—ll (Rīgā 1927.—30.); Ar-

veds Švābe, Kuršu koniņu un novadnieku tiesiskais

stāvoklis, ats. nov. no R. L. B. zinātņu koni. Rakstu kr. 2t. (Rīgā

1()35.); Benno Ābers, Vidzemes zemnieku stāvoklis l g. s,

pirmā pusē (Rīgā 1936.).
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Tomēr arī pēc šāda paskaidrojuma var celt jaunus iebil-

dumus pret tezi: tiesību vēsture ir tiesību attīstības vēsture.

Vai tad tiesības vienmēr attīstās?

Protams, jāizslēdz attīstības jēdzienā progresa vai regre-

sa pazīmes, pielīdzinot attīstību vienkārši pakāpeniskai pār-

maiņai, evolūcijai, veco formu atmešanai un jaunu radīšanai.

Tādā gadījumā neviens nešaubīsies, ka jaunos laikos tiesības

visur stipri attīstās, pat strauji, dažkārt pārāk strauji, par ko

liecina bezgalīgās «pārgrozījumu un papildinājumu" virknes,

atceltie un jaunizdotie normativie akti visu valstu likumu

krājumos.

Bet vai tiesības vienmēr ir attīstījušās? Vai normas vi-

sās sabiedrībās vienmēr ir mainījušās, vai varbūt tiesību in-

stitūti nav palikuši nemainīgi dažuviet pat tūkstošiem gadu?

Daudz taisnības ir angļu juristam fi. Mēnam (Maine), kas

izšķir stacionāras un progresivas sabiedrības (stationary and

progressive societies), pie kam par pēdējām saka, ka tās ir

„a rare exception m the history of the world."8 Ir tiesa vi-

ņam, ka tikai nelielā pasaules daļā vērojama pakāpeniska tie-

sību sistēmas pārlabošana, turpretim lielākā cilvēces daļa

nav izrādījusi nekādu tieksmi pārgrozīt savus tiesību insti-

tūtus kopš tā laika, kad veco normu kodifikacija piešķīrusi

viņu tiesībām zināmu ārēju pilnību. Tikai gadījuma pēc šur

tur viena institūtu sistēma varmācīgi atcelta, uzspiežot citu,

bet nav notikusi nekāda attīstība jeb «gradual amelioration

of a legal system". Gluži otrādi, šādās stacionārās sabiedrī-

bās tiesības (kodificētā sistēma) izrādījušās vispār par kultū-

ras attīstības ierobežotāju un izslēdzēju (the law has limi-

ted the civilisation).
9

Arī augšējie apsvērumi nevar noderēt, lai apstrīdētu tezi,

ka tiesību vēsture nodarbojas ar tiesību attīstības jautāju-

miem. Ja arī dažās sabiedrībās zināmā attīstības pakāpē

tiesību evolūcija apstājusies, tad tiesību vēstures uzdevums

ir šeit noskaidrot, kāpēc tas tā noticis. Tā tad tiesību vēs-

8 Sir Henry S. Maine, Ancient Law (new cd., London 1930.), 29.

" Turpat, 29—30.
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ture arī šeit tomēr paliek attīstības posmu un kultūras ap-

stākļu pētījumu lokā.

Un pat tad, kad tiesību vēsturnieks nodarbojas tikai ar

kādu tiesību sistēmas stāvokli, ar zināmu šķērsgriezumu

chronoloģiski noteiktā momentā, piem., ar kāda kodeksa sa-

turu, pat tad viņa viedoklis būs būtiski atšķirīgs no dogmati-

ķa skatījuma. Kamēr dogmatiķis lauzīs galvu ap jautāju-

miem par normu iztulkošanu un piemērošanu dzīves gadīju-

miem, tikmēr vēsturnieks meklēs atbildi galvenokārt trim

jautājumiem: a) kādi sociāli spēki ietekmējuši tieši tādu un

ne citādu tiesību sistēmas izveidojumu, b) kāda loma tiesī-

bu tradicijai, agrākiem vai tai pašā laikā citur spēkā esošiem

normativiem aktiem kā apskatāmās sistēmas vai atsevišķu

dalu avotiem un paraugiem, c) kāda ir bijusi aplūkojamās

sistēmas sociālā nozīmība, jo „arī tiesiskās normas ir tikai

tiktāl nozīmīgas, cik tās brīvi vai spaidu kārtā atzīst, t. i. to

nozīmība ir atkarīga no subjektu atzīšanas un tāpēc var mai-

nīties līdz ar šiem subjektiem un to vēsturiskām situācijām."
10

Citiem vārdiem, atkārtojot M. Dāvida vārdus: „Die Aufgabe

des Rechtshistorikers ist es somit, ūber die āußeren Erschei-

nungsformeri hinaus diesen Verbindungen und Wechselwir-

kungen nachzugefien, somit das Rechtsleben m die gesamte

Kultur eines Volkes einzubetten." 11

Kā vēstures zinātnes nozarei tiesību vēsturei galu galā

ir tas pats attaisnojums un tā pati jēga, kas vispārīgi vēstu-

rei, politiskai, saimniecības, literatūras, mākslas v. c. vēstu-

rēm. „Kā katra vēsture, arī tiesību vēsture nodarbojas ar

dižo cilvēces pašizpratnes problēmu. Tāpēc tās eksistences

tiesības nav jāpamato ar noderīgumu mūslaiku tiesību iz-

pratnei. Tiesību vēsturei ir sava īpatnēja pastāvēšanas jē-

ga."12 Šo vārdu autors — vācu tiesību vēsturnieks H. Brun-

10 T. Celms, Nozīmība, Lat v. Konv. Vārdn., 15. sēj. (1937.),

29421.

11 M. Dāvid, Der Rechtshistoriker und seine Aufgabe, 32.

12 H. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte (Leipzig 1906.), I, 5: „Wie

aile Geschichte arbeitet auch die Rechtsgeschichte an dem erhabenen

Problem der Selbsterkenntnis der Menschheit. Sie hat daher die Berech-
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ners — pasvītro gan arī tiesību vēstures noderīgumu mūslaiku

tiesību izpratnei, jo „alles, was da ist, nur verstanden werden

kann, wenn man weiß, wie es geworden."
13

„Tikai ar tiesību

vēsturi, kas izskaidro tiesību tagadni ar pagātnes palīdzību,

var sasniegt pozitivo tiesību zinātnisku izpratni." Bet ja mēs

šo spriedumu gribētu attiecināt uz Latviju, tad būtu jāatzīst,

ka, piem., Latvijas tagadējo civiltiesību zinātniskai izpratnei

labāk noderētu romiešu tiesību, nekā Latvijas tiesību vēsture.

Augšējais Brunnera spriedums attiecināms vienīgi uz sistē-

mām, kas organiski izaugušas no savas tautas tiesību pakā-

peniskas attīstības, kurpretim latviešu tautā tiesību evolūcija

13. g. s. tika patvarīgi pārtraukta ar svešas varas iekaroju-

mu, kāpēc arī atbrīvotā latvju tauta 20. g. s. bij spiesta civil-

tiesībās lielā mērā recipēt jau pārbaudīto romiešu tiesību in-

stitūtus.

Bet arī citās zemēs tiesību vēsture tikai nelielā savā daļā

var palīdzēt labāk izprast moderno tiesību normas un institū-

tus. Tiesību vēsture taču ļoti daudz nodarbojas pat ar tādiem

tiesiskiem veidojumiem, kas pavisam sveši tagadnes tiesībām,

piem., dzimts satversme, lēņa tiesības, Dieva tiesa, dzimtbū-

šana, patrimonialā jurisdikcija v. t. t. Tāpēc tiesībniekam

kā praktiķim tā šai daļā neko nevar sniegt. Visdrošāk ju-

rists iemīlos tiesību vēsturi tikai tad, ja viņš tai gribēs nodo-

ties ar tādu pašu nepraktisku interesi, kā, piem., mākslas

vēsturei, romānu lasīšanai, makšķerēšanai, sportam.

Tiesību vēsture var padarīt tiesībnieku bagātāku netik-

daudz kā praktiķi, bet visvairāk kā kultūras cilvēku un sa-

vas tautas locekli. Šai ziņā tiesību vēsture juristam var

sniegt daudz vairāk kā jebkuram citam, jo ar savu speciālo

izglītību jurists ir vislabāk piemērots tiesību institūtu pētīša-

nai un tiesiskās dzīves izpratnei.

Moderno tiesību labākā izpratne, ciktāl to veicina tiesību

vēstures studijas, domājama galvenokārt plašākā, tīri teore-

tigung ihrer Existenz m sich selbst und braucht sie nicht erst durch den

Nutzen zu begriinden, den das Verstandnis des heutigen Rechtes aus ihr

zu schopfen vermag."
13 Turpat, 5.
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tiskā nozīmē, — šīs studijas var noskaidrot pastāvošos tiesī-

bu institūtus kā vēsturiskās attīstības iznākumu, kura novēr-

tēšanai tiesību vēsture sniedz bagātīgu salīdzināmo mate-

riālu. Citiem vārdiem, tiesību vēstures pazīšana var atvieg-

lināt normu kritikas un jaunradīšanas darbu, tā tad var no-

derēt it sevišķi valstsvīram un likumdevējam, bet tikai zi-

nāmos gadījumos tā var veicināt konkrētas pozitivās normas

pareizāku interpretāciju, proti, gadījumos, kur praktikim jā-

sastopas ar kādu novecojušos normu, kas ietērpta mūsu lai-

kiem nepiemērotā, pasvešā formā. Bet tiesību vēstures asi-

nātais skats var noderēt arī kuram katram tiesībniekam, kas

nav vienkāršs jurisdikcijas vai administrācijas amatnieks jeb

techniķis, kam nerūp pekuniarā jurispe r i t i a, bet gan

īstā jurispru d c n t i a, t. i. apzinīga attieksme pret tiesī-

bu institūtiem, izprotot to funkcijas sociālā dzīvē un attīstī-

bas nepieciešamību.

Tāpēc jāpieslienas franču jurista Ernesta Pero domām

par tiesību vēstures nozīmi.
14

„Kāda dotā laikmeta tiesības

nebūt nav homogena, saskanīga vienība, kas būtu loģiski at-

vasināta no viena izejas principa, it kā no tiesiska rakstura

kategoriskā imperativa. Patiesībā tās ir pēc sava rakstura,

izcelšanās un vecuma dažādu elementu mozaika, kaut arī šie

elementi ietverti vienā sintētiskā konstrukcijā un veido vienu

kodeksu. Starp šiem elementiem vieni ir jau novecojušies

institūti, kas kļuvuši dzīvei nepiemēroti, tā ka tie atkal veikli

jāpielāgo sabiedriskai videi vai vienkārši jāatstāj neievēroti;

otri ir spējīgi institūti, kas pareizi jāattīsta, pasargot tos no

neceļiem un kļūmīgiem sagrozījumiem; beidzot, citi ir vēl ti-

kai dīgļa stāvoklī esoši institūti, ko vajag prast saskatīt, iz-

virzīt, atbalstīt vai atkal radikāli izskaust, kamēr vēl ir laiks.

Šo dažādo elementu izšķiršanai nepieciešamās spējas rodas

lielā mērā, pazīstot tiesību attīstības norises, tā tad vispār

tiesību vēsturi. Tā veicina patstāvīgu spriedumu, attīsta asu

skatu, atvieglina tik reti sastopamās alianses rašanos, kur

14 Ernest Perrot, Precis ēlementaire d'histoire dv

droit frangais public et prive (Paris 1935 ), p. IX.
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apvienojas ciena pret tradicijāni ar visnepieciešamo reformu

izpratni. Bet bez šīm īpašībām tiesībnieks, amatpersona un

it sevišķi valstsvīrs neatvairāmi paliks otrā plānā."

īpatnējs stāvoklis ir Anglijā, kur tiesību vēsturei ir ļoti

liela praktiska vērtība, jo tur „no barrier exists between Past

and Present."
15

Tur tiesību pagātne saplūst kopā ar tiesību

tagadni tik lielā mērā, ka visi tiešie tiesību vēstures avoti

reizē ir arī pozitivo tiesību avoti, ciktāl viņu atsevišķās nor-

mas nav noteikti atceltas.
16

Tāpēc „English law is an h4 s -

tori c a 1 law
...

the most time-worn rules, so long as

their abrogation cannot be proved, remam m force."
17

Tādos

apstākļos, protams, neviens dogmatiķis nevar iztikt bez tie-

sību vēstures pazīšanas, jo tad jau viņš nezinātu spēkā eso-

šās tiesības.

Bet citos apstākļos neprasīsim pēc tiesību vēstures prak-

tiskās nozīmes. Ja viņai tāda vienā vai otrā jautājumā arī

ir, tad ne tāpēc, ka tiesību vēstures uzdevums būtu strādāt

prakses labā. Tas ir tikai vērtīgs blakus rezultāts, sekun-

dārs efekts, bet citādi: „die Rechtsgeschichte nimmt fūr sien

so gut wie jede andere Disciplin das Recht m Anspruch und

hālt es zugleich fūr ihre Pflicht, ihr Forschungsgebiet aus

eigener Machtvollkommenheit abzustecken, ihre Methoden

m ihrem eigenen Interesse auszugestalten, ohne danach zu

fragen, ob das dem Dogmatiker des Privatrechts oder des

Staatsrechts oder sonst wem pafit oder genehm ist oder

nicht." 18

Šis viedoklis jo sevišķi ņemams vērā arī Latvijas tiesī-

bu vēsturē, kurai līdz pat 19. gadu simtenim jāaplūko insti-

tūti un normas, kas nekādā ziņā nevar palīdzēt mūsu taga-

dējo tiesību interpretācijā.

15 H. Lēvy-Ullmann, The English Legal Tradition

(London 1935.), p. xlviii.

16 Turpat, xlix: „... the whole of the law is existing law, no matter

how old it be ..."

17 Turpat, xlviii.

18 E. v. Moeller, Die Trennung der deutschen und

der rbmischen Rechtsgeschichte (VVeimar 1905.), 68.
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3. Latvijas tiesību vēsture.

Izejot no prof. A. Švābes tēzes, ka Latvijas tiesību vēs-

ture „tēlo juridiskas domāšanas un tiesisku iestādījumu at-

tīstību latvju tautā un viņas apdzīvotā zemē,"
19

jāuzsver, ka

Latvijas tiesību vēsture vispirms ir latviešu tiesību vēsture.

Tas nozīmē, ka jānoskaidro, ciktāl to atļauj vēstures avoti,

kādi bijuši pašu latviešu tiesiskie uzskati un tiesību institūti

sākot no vissenākiem laikiem līdz pat spēkā esošo likumu un

kodeksu izdošanai. Otrkārt, jānoskaidro arī latviešu tautas

vai tās daļu publiski tiesiskais stāvoklis, tiesības un pienā-

nākumi pret valsti, kuras pavalstnieki vai pilsoņi viņi bijuši.

Tālāk, mēs nevaram atstāt neievērotas arī Latvijā ieves-

tās svešinieku tiesības kā publiskā, tā privātā sfērā, jo lat-

vieši vai nu tika tām pakļauti, vai paši iespiedās šo tiesību

nesēju aprindās, vai vismaz sadūrās ar svešo tiesību nozīmi da-

žādās dzīves nozarēs. Tāpēc jānoskaidro latviešu zemnieku un

pilsētnieku tiesiskās attiecības pret tiem nacionāli svešajiem

sabiedrības slāņiem, kas gadu simteņus ilgi spēlēja valdošo

lomu Latvijā. Tāpat ir jāaplūko arī tās tiesības, pēc ku-

rām dzīvoja valdošās svešās sociālās grupas, ciktāl viņu tie-

sības kaut kādā veidā ietekmēja latviešu tautas dzīves ap-

stākļus vai tiesību radīšanu. īsi sakot, Latvijas tiesību vēs-

ture ir jurista acīm aplūkota latviešu tautas vēsture, ievē-

rojot tuvos un tālos kulturālos un sociālos sakarus. Kā kul-

tūras vēstures dala, aplūkojot mūsu tautas dzīves attīstību,

tā piesaista tagadnes tiesībnieku latviešu likteņgaitām tu-

vākā un tālākā pagātnē.

Latviešu sabiedrības un tiesību vēstures gaita līdz 19.

g. s. pirmajai pusei (Latgalē līdz 60-to gadu sāk.) plašos vil-

cienos iedalāma trijos lielos posmos: dzimts satver-

sme, feodālisms, dzimtbūšana. Ja dzimts sa-

tversmes kārtotāja loma sociālā dzīvē tika stipri satricināta

jau 13. g. s. līdz ar vācu invāziju un pāreju uz feodālo iekār-

tu, tad, savukārt, feodālisma pārvērtība muižas kundzībā un

19 A. Švabe, Latvju tiesību vēsture, 2.
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dzimtbūšanā noritēja 15. g. s. un 16. g. s. pirmajā pusē. Tādā

kārta feodālisma un dzimtbūšanas laikmeti Latvijā vērtējami

ap 300 gadiem katrs. Turpretim dzimts satversmes sākumus

nekādi nevar datēt.

Bet neviens no šiem lielajiem vēstures laikmetiem vairs

nedzīvo tagadējā latviešu tiesību pasaulē, pat ne reliktu

veidā-1'1 Ar kārtu atcelšanu izbeidzās „bruņniecības" (muiž-

nieku kārtas) locekļu personīgās un politiskās priekšrocības,

tāpat kā Latvijas valstī gāja bojā muižnieku lietiskās privi-

lēģijas, kuru dēļ gadu simteņus ilgi cieta sociāli pazemotā un

tiesiski prekarā zemnieku kārta. Ar Latvijas agrāro refor-

mu tika sagrauta muižas kundzība un pēdējās agrārā feodā-

lisma atliekas. Ar Prezidenta K. Ulmaņa civillikumu 1937. g.

izbeidzās Latvijā arī „civiltiesiskais feodālisms".
21

Tā tad it īpaši Latvijas republikas nodibināšana, jaunas

satversmes izveidošana, agrārās un juridiskās reformas ir

robežlīnijas, kas padara Latvijas tiesību vēsturi par „tīru"

vēsturi, par zinātnes disciplinu, kuras priekšmets ir tikai pa-

gātnē un kura tāpēc nevar dot praktiskus padomus tagadnes

juristiem.

liet tai pašā laikā jāpasvītro, ka Latvijas tiesību vēsture

ir nepieciešama Latvijas vēstures sastāvdaļa, jo „a historian

who is not .content to be a mere chronicler can hardly do

vvithout some understanding of legal ideas and svstems".
22

Pats svarīgākais būtiskais jautājums attiecībā uz Latvijas

tiesību vēsturi ir tas, kas izriet jau no tiesību vēstures defi-

nicijas vispār, — kāds ir tiesību attīstības raksturs Latvijas

vēsturē?

Aplūkojot latviešu sabiedrības saimniecisko un tiesisko

struktūru pirms vācu laikiem un vācu invāzijas brīdī, attīstī-

bas posmu aspektā to vēl var raksturot kā dzimts satver-

20 Citādi tas ir Anglijā, kur „yet clear traces of feudalism are stili

visible m many parts both of the public and the private law." H. Levy-

Ullmann, The English Legal Tradition.p. liii.

21 A. Švābe, Jaunais civillikums latvju tiesību vēstures , gaismā,

Tie s 1. Min. Vē s t n., Nr. 2 (1937.), 533.

22 Sir Fr. Pollock, Introduction to the Maine's Ancient Law

(London 1950.), p. xvi.
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smi. 2f Te atsevišķo ģimeņu un personu kopīgo rīcību noteica

netikdaudz piederība pie vienas valsts vai kaimiņu kopdzīves

saimnieciskās intereses, bet gan visvairāk — piederība pie
noteiktas dzimts (angl. clan, kr. po/i,, vāc. Sippe) jeb asins-

radnieku apvienības, izcelšanās no viena kopīga sentēva, pa-

tiesa vai leģendāra ģints senča. Labi dzimts satversmi de-

finē prof. M. Kovaļevskis
24

kā visu to pazīmju kopumu, ku-

rās izpaužas kopīgo asiņu ietekme uz sociālo attiecību rak-

sturu. Un arī uz latviešu seno sabiedrības struktūru attie-

cināms prof. P. Vinogradova 25

aizrādījums, ka visdziļākā

starpība starp moderno un seno organizāciju pastāv tai fak-

tā, ka modernās sabiedrības izejas punkts ir individs un tā

piemērojas vispirmā kārtā individa prasībām, turpretim senā

sabiedrība iziet no grupas un pakārto individa intereses grupu

vajadzībām.

Dzimts satversmē šī grupa bij radu grupa, latviešu bāliņi

un māsiņas, ar kopējām asinīm saistīta ģimeņu apvienība, kas

parasti arī dzīvoja kopējā ciemā vai novadā un pati sevi pār-

valdīja. Viens no svarīgākiem dzimts organizācijas uzdevu-

miem bija nodrošināt saviem locekļiem pienācīgu aizsardzību.

Radu solidaritāte spilgti parādījās asinsatriebības institūtā.

Dzimts locekļu solidaritāte arī prasīja, lai, okupējot zemi

lauksaimniecībai, viņi paliktu tuvumā un nodibinātu pastāvīgu

saimniecisku sadarbību.

Tomēr jākonstatē, ka latviešu cilšu sabiedrība 13. g. s.

nebūt neatradās disociētu molekulu izkliedētībā, kur atseviš-

ķās dzimtis būtu pastāvīgā kara stāvoklī cita ar citu, bez aug-

stākas politiskas varas. Diezgan tālu jau bija gājis sīko poli-

tiski organizēto grupu
26

apvienošanās process jeb t. s. poli-

tiskais sinoikisms.
27

Par Zemgali noteikti varam spriest, ka

23 A. Švābe, Latvju kultūras vēsture, I: Dzimts satversme (Rīgā

1921.).
24 M. KoßajießCKifi, PoaoßOfl 6birb, l. C. FleTep6ypr-b 1911.

-' Outlines of Historical Jurisprudence, I. London 1920.

38 A. M. HHKHTCKift, OiepKi, BHyTpeHHen HdopiH FlcKOßa (Cn6. 1873.):

6birti He lipOCTOK) paCIIIHpeHHOK) CeMbeK), a nOrtHTHMeCKHM"b COK)3OMT>.''

27 Prof. K. Dišlers, Latviskās cilšu valstis un novadu valstis 12. un

13. g. s., Senatne un Māksla, IV (1936.), 61—65.
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tā bija vienota cilts valsts. Kursā minēts tikai viens vald-

nieks — karalis Lameķis. Latgalē 13. g. s. sākumā, šķiet,

bija tikai divas latviešu valstis
— Jersika un Tālava. Pro-

tams, smagu satricinājumu laikmetos, kā, piem., 13. g. s. sā-

kumā, kur politiskais sabrukums pielīdzināms ēkas grūšanai

pēc bumbas sprādziena, mēs no vēstures avotiem vairs neva-

ram tik viegli saskatīt politiskās celtnes patieso lielumu un

architektoniku, ja chronists reģistrē tikai drūpošo atlauzumu

kritienu un gruvešus.

Visas pazīmes tomēr liecina, ka politiskā sinoikisma pro-

cesā senajā Latvijā jau stipri vien bija pārvarētas un nodru-

pinātas dzimts satversmes asās šķautnes un radu grupu indi-

viduālisms, iekļaujot to vairāk vai mazāk stingrā valsts orga-

nizācijā, kas aptvēra visu cilti vai vismaz kādu tās teritorijas

daļu (novadu valsts).
28

Latvijas tiesību vēstures uzdevums tad nu ir noskaidrot

cik iespējams pilnīgi to sociālās un politiskās attīstības pa-

kāpi, kādu bija sasniegušas latviešu ciltis līdz 13. g. s. sāku-

mam, kad sākās sadursme ar kristīgās misijas vārdā iebrū-

košiem spēkiem. Katrā ziņā liekas, ka dzimts satversmes

ziedu laiki jau bija garām, drīzāk jārunā par vēlīno dzimts

satversmes laikmetu, kur dzimts savu «politiskās apvienības"

lomu jau lielā mērā uztic valstij, paturot tomēr dažas saim-

nieciskas kopdarbības, aizsardzības un tiesiskās kārtības ga-

ranta funkcijas. Lai uz šiem jautājumiem pareizi atbildētu,

nepieciešamas detaļu studijas, loti trūcīgo un bieži nedrošo

vēstures avotu rūpīga „mikroloģija", kā arī plaši un tāli salī-

dzinājumi.

Tikai tad latviešu vēsturniekiem izdosies galīgi sagraut

un padarīt smieklīgu vēl 1926. g. publicēto Baltijas vācieša

Dr. A. f. Tranzē-Rozeneka nicinošo spriedumu par seniem

latviešiem: „Von den Rechtsvorstellungen und der Rechts-

pflegc der Eingeborenen wissen wir nichts. VVir konnen an-

nehmen, daß sie sich dem geschilderten Iprimitiven] Kultur-

zustande entsprechend lediglich m patriarchalischen und sa-

28 K. Dišlers, turpat, 65
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kralen Bahnen bewegt haben, wofern nicht noch, wie der

Chronist Heinrich von den Liven berichtet, einfach das Recht

des Stārkeren galt."
29

Attīstības pakāpe, kādu 13. g. s. sākumā bija sasnieguši

latviešu tiesiskie un politiskie institūti, mūs interesē jo vairāk

tāpēc, ka līdz ar vācu iekarojumu un feodālisma ievešanu

Latvijā tika pārtraukta zemes pirmiedzīvotāju sabiedrības

brīvā tiesiskā evolūcija, padarot viņu visumā par „stacionaru"

vai pat „regresivu" sabiedrību. Attiecībā uz latviešu tiesību

kultūru no 13. līdz 19. g. s. grūti sagaidīt ko citu kā regresu,

jo jau 13. g. s. sākumā latviešu tiesneši drīkstēja spriest tiesu

krimināllietās tikai vācu soģu vadībā, bet krievu laikos pat

nebija vairs zemnieku tiesnešu no sava vidus daudzos no-

vados. Tiesu sprieda muižas īpašnieks vai vina ierēdnis, pa-

rasti muižkungs. Tāpat tiesiskās kultūras pagrimšanu veici-

nāja patvarīgā apiešanās ar zemniekiem muižā, saimnieciskais

posts, muižniecisko tiesu partejība v. c. kaitīgi apstākļi, starp

citu arī tas, ka dzimtbūšanas „pozitivās tiesības" runāja pil-

nīgi pretim latviešu zemnieku tiesiskai pārliecībai.

Feodālisms, ko 13. g. s. sākumā pārnesa uz Latviju no

rietumiem, bija iekarotāju uzspiesta sistēma, kurai nebija da-

bisku pamatu latviešu sabiedrības tiesiskajā evolūcijā. Feodā-

lisms ienesa kārtu hierarchiju un sīku valdnieku partikularis-

mu savās egoistiskās interesēs tur, kur pastāvēja radu grupu

solidaritāte un no ievērojamākām ģintīm izvirzīti novadu

valdnieki un cilšu vadoņi, kā primi inter pares.

Citādi sakot, Latvijas politiskās satversmes demokrātiskais

raksturs tika atvietots ar Ordeņa oligarchiju vai Rīgas archi-

bīskapa vasaļu savtīgo nodokļu, tiesas un klaušu kundzību,

kurai citur agrāk, citur vēlāk pievienojās barga muižas kun-

dzība un dzimtbūšana.

Tādā kārtā kopš 13. g. s. latviešu tiesību vēsturniekam

bēdīgu sirdi jāizseko savas tautas kultūras regresam, it īpaši

29 Dr. Astaf v. Transehe-Roseneck, Die Entstehung der Sehollen-

pflichtigkeit m Livland, Mitteilungen aus der liti. Ge -

s c h i c h te, 23. Bd. (Riga 1924.—26.), 492.
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tiesību laukā, jo latvieši tika atstumti no politiskās dzīves un

tiesību radīšanas citās sfērās, izņemot vēl tikai vienkāršās

civiltiesiskās attiecības zemnieku dzīvē vācu kundzības pir-

majos gadu simteņos.

Protams, feodālisms ar lēņa tiesībās pamatotām vasaļu

pilnvarām uz pavalstnieku nastām nebija tik ļauns kā dzimt-

būšana, ko nodibināja 15. g. s. beigās, lai nodrošinātu muiž-

niekiem pastāvīgu bezatlīdzības darba spēku viņu latifundijās.

Ja feodālisma laikmetā latviešu laucinieku sabiedrība savā

iekšējā attīstībā it kā sastinga, kļuva „stacionara", tad dzimt-

būšanas laikmetā vērojams noteikts regress kultūras dzīvē.

Tāpēc nebrīnīsimies, ka, piem., etnogrāfs Dr. Augusts

Bīlenšteins nevarēja saskatīt nekādu progresu latviešu kul-

tūrā visus ilgos gadu simteņus kopš vācu invāzijas un 20. g. s.

sākumā rakstīja, ka latvietis „erst seit der Mitte des 19. Jahr-

hunderts einen großen Umschwung seines Culturlebens er-

fahren hat. Bis dahin war die Lebensweise und Sitte im gros-

sen und ganzen nur weniģ alteriert, sie war dieselbe geblie-

ben, wie die ein\vandernden Deutschen im 13. Jahrhundert

sie vorgefunden."
30

Un jau 1826. g. franču rakstnieks Ž. Anselo izteicās par

latviešiem: „ces hommes simples dont les moeurs primitives

n'ont point ētē altērēes durant cinq siēcles
..

."'n

Šādus spriedumus gan nevaram pieņemt burtiski, jo tie-

sību vēsture mums rāda, ka zemnieku dzīvē kopš 13. g. s.

daudz kas mainījies, sairuši dzimts solidaritāte, pašu pils un

labiešu vietā stājusies muiža un «lielskungs" ar pavisam ci-

tāda rakstura varu, kas dibinājās nevis uz kopīgās aizsar-

dzības vadību, bet uz teroru. Bet šīs pārmaiņas neliecina

par progresu, gluži otrādi — par regresu un neaizpildāmas

plaisas rašanos starp ļaudīm un viņu priekšniekiem. Tiesību

vēsturnieka uzdevums ir izsekot visām svešās sociālās un

ao Dr. A. Bielenstein, Die Holzbauten und Holzgerāte der Letten

(Riga 1907.—1918.), 6.

81 Ancelot, Six Mois en Russie (Paris 1827.), p. 34. Par 5o

citātu man jāpateicas doc. P. Lejiņa kundzes Noras laipnībai.
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politiskās varas attīstības fāzēm Latvijas vēsturē, mēģināt

tās pietiekoši izskaidrot un parādīt viņu lomu latviešu kultū-

ras attīstības kavēšanā un gremdēšanā.

Tiesību vēstures tēlojumam attiecībā uz feodālisma un

dzimtbūšanas laikiem iekšēju dinamismu piešķir cīņas un pre-

tišķību atmosfēra mūsu vēstures telpā, kur uzspiestās sistē-

mas saduras ar vietējām, dabiski, organiski izaugušām tautas

tiesiskām pārliecībām un iestādījumiem, mēģina tos iznīcināt

vai asimilēt. Avoti daudz nerunā par latviešu domām, mēr-

ķiem un tiesiskiem uzskatiem. Bet latviešu vēsturnieks tos

uztvers labāk kā kurš cits un pretim svešinieku ievestai ie-

kārtai un ļaundabīgai augšanai arvien pratīs nostādīt latviešu

zemnieku vai pilsētnieku ar savām prasībām un vismaz pa-

sivo pretestību. Netrūkst arī vēstures faktu, kas parāda lat-

viešu poziciju visos vēstures laikmetos.

Rakstot Latvijas tiesību vēsturi no zemnieku un latviešu

viedokļa, protams, mēs mazāk vērības piegriezīsim, teiksim,

vasaļa atraitnes mūža lietojuma tiesībai uz vīra lēni vai man-

tinieku pienākumam dot pūru mirušā vasaļa palikušajām mei-

tām, bet vairāk nodarbosimies kaut ar zemnieku nastām mui-

žas labā dažādos laikmetos un novados, ar muižu likumiem

par zemnieku tiesāšanu un pienākumiem v. 1.1., bet tas ir

dabiski, jo mūsu sirds pieder vispirms latviešu tautas un zem-

nieku likteņiem. Turklāt feodālisma un dzimtbūšanas laikos

Latvijas kungu kārta nav radījusi nevienu juridiski izcilu

tiesību pieminekli, ar ko būtu vērts nodarboties kā ar ievē-

rojamas tiesiskas gudrības un smalkas likumdošanas technikas

paraugu.

Pats Vidzemes vācu muižnieks un jurists, R. J. Samsons

f. Himmelšerna, 1824. g. atzinās: „Livland, dessen Stānde

sich unter so vielen politischen Stūrmen zusammenbūrgerten,

verdankt das Meiste und Beste, selbst

seines Gewohnheit-Rechtes, fremden Ge
-

setz c n
..

,"
32

Tā tad atzīšanās šejienes kungu kārtas juri-

diskajā sterilitātē.

32 Jahrbuch tur Rechtsgelehrte m Rußland, II (Riga 1824), 2.
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Tāpēc pirms 19. g. s. dogmatiķim Latvijas tiesību vēs-

turē nav daudz interesanta un ierosinoša. Vairāk var saistīt

gan 19. g. s. kodifikacijas, bet šis jautājums mūsu disciplinā

neaizņem visai lielu vietu.

Smaguma centrs Latvijas tiesību vēsturē ir agrārā vēs-

ture, kā tas dabiski saskan ar latviešu tautas likteņa plū-
dumu šai vienkāršajā gultnē. Kas vēsturē meklē dogmatiski
interesantu vielu, tam vairāk noderēs romiešu tiesību vēsture.

Latvijas tiesību vēsture ir nacionāla zinātne, kurai vairāk rūp
mūsu tautas sabiedriskā struktūra un dinamika dzimts satver-

smes, feodālisma un dzimtbūšanas laikos, nekā tās jurispru-
dences drumstalas un druskas, ko svešie juristi, darbodamies

Latvijā, reizēm recipējuši no vienas vai otras ārzemju kodi-

fikacijas, piemērojoties šejienes muižnieku vai namnieku va-

jadzībām. Tāpat attiecībā uz 19. gadu simteni Latvijas tie-

sību vēsture visvairāk nodarbojas ai cīņām un norisēm agrā-

rās lietās, jo te tika izcīnīts mūsu tautas: būt vai nebūt.
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Civilais un garīgais zvērests tiesā.

Senators Kārlis Ducmanis

I

levada piezīmes un dati.

Zvēresta jautājums, attiecībā uz liecinieku un lietpratēju

nozvērināšanu mūsu tiesās, šinī brīdī mums ir aktuāls

aiz diviem iemesliem: 1) to skāra 1939. g. mai-

jā izvestā procesa reforma un pirms tās notiku-

šās diskusijas profesiju kameras komisijās, 2) un tas var

saistīt mūsu juristu saimes uzmanību sakarā ar otro Lat-

vijas krimināltiesību kongresu.

Zvēresta institūts, priekš lieciniekiem un ekspertiem, pa-

stāv mūsu abos procesos — KPL un CPL.

Procesa likumos zvēresta pantu saimes, kuras še iesākot

vēlams tūliņ nolikt uzmanības lokā, ir šādas:

Kriminālprocesā: 1) Apgabaltiesā: KPL §§ 730.

—732. un 730
1

., 724.-727., 729. un (lietpratējiem) 713. —

2) Tiesu palātā KPL § 897. (m genere). — 3) Miertiesā: KPL

§§ 116.—119. — 4) Miertiesu apelācijas instancē (apgabaltie-

sā): KPL § 186. (iztulkojot ietver atsauci uz §§ 116.—119.)

un § 194.

Civilprocesā: 1) Apgabaltiesā: CPL 464., 483.

un 484. p. (lietpratēju pantos 605.—623. nav nekā par zvē-

restu). — 2) Tiesu palātā — nav nekā par zvērestu. —

3) Miertiesā: CPL §§ 117. un 128.; arī 170. p. m genere,

attiec, uz lietpr. — 4) Miertiesu apelācijas instancē (apgabal-
tiesā): § 265, kas, iztulkojot, ietver atsauci uz §§ 117. un

128., bet tiesāšanas kārtības panti 266.—281. par zvērestu

cieš klusu.
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Partu zvērests, ko normēja (pārnumerētā) CPL

573.-585. panti (pirms pārnumerēšanas 485.-498. panti,
krievu CPL numerācijā), atcelts 1937. g. 14. decembrī

(1937. g. Lkr. 202, IV), kad ieveda grozījumus Civilprocesa
likumā sakarā ar jaunā Civillikuma izdošanu.

Tā tad mums ir — dc lege lata — ko runāt vienīgi par

liecinieku un lietpratēju zvērestu. Par partu zvērestu, kā

šķiet, nav vajadzības runāt arī dc lege ferenda. Turpretim

par liecinieku un lietpratēju zvērestu gan nāksies še noslē-

gumā teikt dažus vārdus arī dc lege ferenda, atgriežoties pie

dažiem desideria, kas izskanēja 1939. g. pavasara apsprie-

dēs par abos procesos ievedamiem daudziem pārgrozīju-

miem (1939. g. Lkr. 79 un 80).
Zvēresta teksts ar likumu ir dots tikai Krimināl-

procesa likumā. Turpretim Civilprocesa likums, liecinieku

un lietpratēju zvērestu tiesā gan paredzēdams, kā to rāda

augšējais CPL pantu citējums, zvēresta teksta nedod. Velti

tādu meklētum arī bijušā krievu impērijas civilprocesa us-

tavā. Civiltiesas praksē liek zvērēt pēc tā paša teksta, kāds

ar likumu dots krimināltiesai. Likumā nav norādes vai cita

pozitiva piesaistījuma, ka tāds ceļš ejams, bet nevajaga arī

prasīt, lai likums pats visu, tā sakot, iebāž mutē: priekš kā

tad ir likumu sistemātiska iztulkošana? Pielietojot vienu no

visvieglākiem un visskaidrākiem tādas iztulkošanas gadīju-

miem, civiltiesu prakse zvērina pēc krimināltiesai dotās zvē-

resta formulas, jo patiesības meklēšanas pamati un ideja

abām tiesām vienādas, tāpat kā kopīga abām ir cīna pret ne-

patiesām liecībām un to prevencija. Zvērests tiesā ir pre-

ventivs līdzeklis pret nepatiesām liecībām un pret vieglprā-

tīgam vai partejiskām ekspertizēm.

II

Vēsturisks atskats un salīdzinājumi.

Tagadējais civilā zvēresta teksts lieciniekiem un eksper-

tiem tiesā ievests ar 1923. g. 26. jūlija likumu (1923. g. Lkr.

483



97): „Likums par tiesu iekārtas un civil- un kriminālprocesa
dažu pantu grozīšanu", kura 111 nodalījumā lasām: krimi-

nālprocesa likumos (1914. resp. 1922. g. izd.) izdarīt sekošus

pārgrozījumus: 3. (KPL) 713. pantu (1914. g. izd.)
izteikt šādi: „Lieciniekus nozvērina šādā kārtā: priekšsē-

dētājs lasa zvēresta tekstu:

„Es zvēru, ka bez ienaida un bailēm teikšu visu

patiesību un tikai patiesību un nekā neslēpšu, apzi-

nādamies, ka man nāksies par nepatiesu liecību at-

bildēt likuma priekšā."

„Šos vārdus liecinieki atkārto paceļot labo roku." —

Latvijā pārņemtā bij. ķeizariskās Krievijas kriminālpro-

cesa likuma („ustava") 713. pants, kurš Latvijā bija spēkā

līdz 1923. gadam, līdz kamēr to atvietoja ar tikko citēto

tekstu 1923. g. 26. jūlija likumā (tagadējā KPL numerācijā

730. pants), — deva garīga zvēresta formulu pareizticīgiem

(ortodoksiem), bet attiecībā uz citu ticību zvērināmiem tur-

pat 714. pants noteica (arī līdz 1923. g. bij spēkā Latvijā)

garīgu zvērestu šādi: «Lieciniekus, kas nav pareizticīgi, no-

zvērina pēc viņu ticības dogmatiem un ritus: tos nozvērina

viņu ticības garīdznieks." Tas ir apmēram tas pats saturs,

kāds ar 1939. g. 22. maija likumu (1939. g. Lkr. 80) par krimi-

nālprocesa reformu dots KPL 730
1

. pantam (jaunradītam pan-

tam), kurš atļauj 730. pantā minēto civilo zvērestu, kas

še tikko citēts zem vecās pantu numerācijas 713. numurā, pēc

tiesas ieskata, atvietot ar reliģisku zvērestu, un nosaka:

„Šādos gadījumos lieciniekus nozvērina garīdznieki pēc attie-

cīgas konfesijas noteikumiem." — Tikai ko krievu likumde-

vējs attiecināja uz tiem, kas nebij valdošās pareizticības

konfesijā, to 1939. g. 22. maija novēla — KPL 730
1

. p. —

attiecina uz visām konfesijām Latvijā, bez izšķirības.

Reliģiskā jeb garīgā zvēresta formula, ko rakstīja priek-

šā bijušās krievu impērijas likumdevējs ar Kriminālprocesa

likuma 713. pantu, kurš Latvijā bij spēkā līdz 1923. gadam,

skan šādi (un saucās, pēc 713. p. ievadījuma teksta, par
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«zvēresta solījumu" resp. «apzvērētu solījumu", „KJiHTBeHHoe

oātiname"):

„Es apsolos un zvēru pie Visvarenā Dieva, Viņa
Svētā Evaņģēlija un Dzīvudarošā Krusta priekšā,

ka, neaizraujoties ne ar draudzību, ne ar radniecību,

ne ar ceramiem labumiem, nedz ar citiem kādiem

aprēķiniem, es pēc sirdsapziņas liecināšu par visu

šinī lietā tīru patiesību un nekā man zināma neno-

slēpšu, pieminot, ka man par visu to nāksies atbil-

dēt likuma un Dieva priekšā Viņa lielajā tiesas

dienā. Šo manu zvērestu apstiprinot es skūpstu

mana Pestītāja Vārdu un Krustu. Amen." —

Kad pēc tā paša bij. krievu KPL 715. panta, kurš līdz

1923. gadam bij spēkā arī Latvijā, «tiesas sēdes vietā nebij

tās ticības garīdznieka, pie kuras piederēja liecinieks, tad

pēdējo nozvērināja tiesas priekšsēdētāj s."

Patiesībā šis pants dc jure bij spēkā Latvijā arī pēc 1923. ga-

da, jo 1923. g. 26. jūlija likumā viņš nav atzīmēts kā atcelts

vai pat grozīts, kaut gan, toreiz 713. pantu (vecās numerāci-

jas) ar tā reliģisko zvērestu atceļot, būtu bijis jāpārveido arī

tikko citētais 715. pants un jāatceļ 714. pants (sk. tā citātu

augstāk). Bet Saeimas komisiju technika ne ikreiz ievēroja

tādas «fineses" likumdošanas aktos
...

Vecās Krievijas tiesās priekšsēdētājam bieži nācās zvē-

rināt pašam, atvietojot garīdzniekus, pie tam kā valdošās

pareizticības, tā arī citu ticību personas zvērinot, jo citētais

715. pants šai ziņā izšķirības netaisīja. To darot, krievu

priekšsēdētājs no augstāk citētā 713. p. zvēresta tormulas

izlaida vārdus «Viņa Svētā Evaņģēlija un Dzīvudarošā

Krusta priekšā" (formulas sākumā) un beigu teikumu: «Šo
manu zvērestu apstiprinot es skūpstu mana Pestītāja Vārdu

(t. i. Evaņģēliju. — K. D.) un Krustu. Amen." Tas ir — iz-

laida tos vārdus, kas pielaikoti tieši garīdzniekam, kurš sa-

vās rokās tur bībeli un krustu, ar kādām res sacrae laicīgas

tiesas priekšsēdētājs tagad vairs nemēdz operēt.
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Jāpieņem, ka tāpat rīkojas arī Latvijas tiesu priekšsēdē-

tāji, lieciniekus zvērinot pirms 1923. g. 26. jūlija likuma.

Ar šiem izlaidumiem, tiesas priekšsēdētāja zvērinājumā

liecinieks vai lietpratējs sacīja šādu zvēresta for-

mulu :

„Es apsolos un zvēru pie Visvarenā Dieva, ka, ne-

aizraujoties ne ar draudzību, ne ar radniecību, ne

ar ceramiem labumiem, nedz ar citiem kādiem ap-

rēķiniem, es pēc sirdsapziņas liecināšu par visu šinī

lietā tīru patiesību un nekā man zināma nenoslēpšu,

pieminot, ka man par visu to nāksies atbildēt liku-

ma un Dieva priekšā Vina lielajā tiesas dienā."

Studenta gados Pēterpilī pēc šīs formulas reiz zvē-

rēju Pēterpils tiesu palātas īpašā kolēģijā (politiskām

un preses prāvām), priekšsēdētāja, pazīstamā Krašeņiņiko-

va zvērināts, Rāviņa «Pēterburgas avīžu" prāvā kā lie-

cinieks, un labi atceros šīs zvēresta formulas dvēselisko

iespaidu. Sī formula tiešām arī ir labi veidota, kur nav nekā

lieka un nekā arī netrūkst, katrs vārds ir svērts un apdomāts.

īsāka, bet visumā ar to pašu saturu, un tāpat ar Die-

va piesaukšu nu sākumā un beigās, ir Vā-

cijas tiesās pieņemtā liecinieku zvēresta formula, vācu

procesa likumos priekšā rakstīta, pēc kuras tāpat nozvērina

tiesas priekšsēdētājs, vai arī vienpersonalas tiesas tiesnesis,

un garīdznieka pieaicināšana nemaz nav nepieciešama, tomēr

zvērestam ar to nebūt nezaudējot reliģiska resp. garīga zvē-

resta rakstura un dvēseliskās iedarbības. Šī vācu zvēresta

formula, pēc kuras man pašam, kā starptautiskam tiesnesim

1934./5. g. Saara's apgabalā, nācās zvērināt lieciniekus poli-

tiskās un plebiscita kriminalprāvās un pārliecināties par viņas

un tajā ietvertās Dieva piesaukšanas spēcīgo dvē-

selisko iedarbību patiesības labā, — skan šādi:

„Ich schwore vor Gott dem Allmāchtigen und All-

wissenden, dass ich nach bestem VVissen und Ge-

wissen die reine VVahrheit sagen, nichts verheimli-
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chen und nichts hinzufiigen werde, so wahr mir

Gott helfe." 1

Ir skaidri, ka pēc abām še pēdēji citētām zvēresta formu-

lām (bij Krievijas, līdz 1923. gadam Latvijas, un tāpat arī Vā-

cijas), pēc kurām nozvērināja resp. nozvērina tiesas priekš-

sēdētājs resp. vienpersonalas tiesas tiesnesis, — pēc šīm

formulām var nozvērināt katrs kristīgs cilvēks; vēl plašāk:

katrs viendievīgas reliģijas piederīgais, kas sēd tiesas sēdes

vadītāja krēslā un sagatavo liecinieku un lietpratēju pratinā-
šanu tiesā. Garīdznieks pie tā nav nepiecie-

šams, un tomēr reliģiski impregnēts resp.

garīgs zvērests top. Noteicošs ir zvēresta sa-

turs, bet ne persona, kas zvērina, lai vērtētu: vai

zvērests ir vai nav reliģisks resp. garīgs. Sevišķi skaidri tas

ir saprotams protestantiem, ar viņu dogmatu par vispārējo

priesterību, kur starpnieks starp Dievu un cilvēku nav nepie-

ciešams, kā katoļu dogmatikā. Tomēr arī katoļiem tāds teksts

ir pilnīgi pieņemams, jo viņa saturā nav nekā sakramentala (no

katoļu septiņiem sakramentiem), nedz arī kāda formālas diev-

kalpošanas akta, bet ir tikai Dieva piesaukšana svarīgā dar-

bā, ko katoļticīgie savā ikdienas dzīvē ārpus baznīcas dara

un drīkst darīt tāpat kā protestanti, pareizticīgie un citi kristī-

gie. Tāpat arī vispār visi, kas turas pie viendievīgas reliģi-

jas, kā, piem., žīdi un muhamedāņi.

Tāda zvēresta ievešanai atkal atpakaļ Latvijas tiesās

nekas nestāvētu ceļā. Bet pie šīs avansētās tēzes atgriezīsi-

mies šeit vēlāk, uz beigām.

111

Garīdznieka piedalīšanās nozvērinot.

Jautājuma noskaidrošanu par reliģisko jeb garīgo un ci-

vilo jeb laicīgo zvērestu tiesā ir traucējusi un vienmēr vēl

1 „Es zvēru Visvarenā un Viszinošā Dieva priekšā, ka es pēc labā-

kās zināšanas un sirdsapziņas teikšu skaidru patiesību, nekā nenoslēpšu

un nekā klāt nepielikšu, tik tiešām ka lai Dievs man uz to palīdz.''
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traucē jēdzienu atvietošana ar vārdiem, vispār neskaidrība

un vienādas izpratnes trūkums terminoloģijā. Sakarā ar to

ir ieviesusies neskaidrība — drīzāk sakāms: pārpratums —

arī pašā jēdzienā: kas ir garīgs resp. reliģisks zvērests

tiesā?

Mūsu 1939. g. maija novēla — KPL 730
1

. p. — šinī lietā ir

nostājusies uz tā viedokļa, ka reliģisks zvērests tiesā ir

tāds zvērests, kur «lieciniekus nozvērina garīdz-

nieki pēc attiecīgas konfesijas noteikumiem", pirms šī

precizējuma nosacīdams, ka «iepriekšējā (730.) pantā norādīto

zvērestu tiesa var atvietot ar reliģisku zvērestu". Pēc kam

tad seko citētais precizējums — kas īsti ir reli-

ģisks zvērests, pēc šīs noveļas viedokļa:

zvērests, kur nozvērina garīdznieks, bet ne-

vis tiesas sēdes vadītājs. Pēdējais zvērina pēc

KPL 730. pantā dotā civilā jeb laicīgā zvēresta teksta,

ko še II nodaļā, kā 1923. gadā ievestu, jau citējām.

Vienosimies vispirms sacīt «garīgais zvērests", un

kā viņa pretstatu apzināsimies «civilo zvērestu", un pie

tādas terminoloģijas še arī pieturēsimies, apzinoties reizē,

ka nebūtu būtisku kavēkļu sacīt arī «reliģisks zvērests", kā

to ir darījis mūsu likumdevējs citētā KPL 730
1

. pantā, 1939. g.

maija noveļu izdodot un reliģisku jeb garīgu zvērestu zināmā

izpratnē pielaižot. Varētu «civilā zvēresta" vietā sacīt arī

«laicīgais zvērests" vai «laju zvērests" (serment laīque), bet

ir diezgan skaidri, ka apzīmējums «civilais zvērests" ir la-

bāks. Bez dažiem paskaidrojumiem turpretim nevar vis pa-

iet garām tikko izdarītam ieteikumam, «reliģiskā zvē-

resta" vietā sacīt «garīgais zvērests" tiesā.

Vārds «reliģisks" nav nepieciešami piesaistīts

kādām kulta ceremonijām, tomēr var piesaistīties tādām,

piemēram, ordinēta garīdznieka personai un tās kulta izda-

rībām, kā tas ir domāts jaunajā mūsu KPL 730
1

.
pantā un

bij domāts bijušās krievu impērijas KPL 713. pantā, kuru II

nodaļā citējām. Vārds «garīgs" piesaistās plašākam jēdzie-

nam, kurā «reliģisks" dod vienu — vislielāko — sastāvdaļu.
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Tāpēc apzīmējums «garīgs zvērests" tiesā daudz mazāk sku-

bina uz asociāciju ar garīdznieka personu un kulta izdarī-

bām, nekā apzīmējums «reliģisks zvērests".

Ta kā garīdznieka persona un kulta izdarības nav nepie-

ciešami saistīti ingredienti Dievu piesaucošam zvērestam

tiesā, tad no iepriekš sacītā top skaidrs, ka labāk sacīt „g a -

rī g s zvērests" tiesā, nekā «reliģisks zvērests". Garīguma

izkopšana cilvēka dvēselē un sirdī ir pamata uzdevums cil-

vēkiem šinī pasaulē, kā «debesu stādu dārzniecībā" un «pa-

rauga skolā" augstākai dzīvei citā būtības plāksnē. Tam kā

sargs un atklāsmju glabātājs ir gan iecelta baznīca un tās

kalpi, tomēr katrs cilvēks ir aicināts to darīt arī pats uz savu

roku, savā ikdienas dzīvē, darbā un mājā, un daudzi pat ap-

robežojas tikai uz pēdējo, kas nemaz nenozīmē iepriekš ko

mazvērtīgāku. Tā arī tiesas priekšsēdētājs, pats zvērinā-

dams lieciniekus un lietpratējus, var to darīt pēc zvēresta

formulas, kas piesauc Dievu un ir veidota garīgā saturā, sme-

ļot to vispirmā kārtā no reliģijas atziņām un tradicijām. La i

to darītu, garīdznieks nav nepieciešams.

Sini nozīmē nu varam sacīt, ka garīgam zvērēs-

ta m tiesā nav nepieciešami jābūt tāda m reliģiskam zvē-

restam, kādu ir paredzējis mūsu KPL jaunradītais 730
1

. pants

un kādu paredzēja bij. krievu impērijas KPL 713. pants, kurš

līdz ar tālākiem pantiem, turpat, līdz 1923. gadam bij spēkā

arī Latvijā.

To labi bij sapratuši arī bij. Krievijas 1864. g. tiesu ustavu

autori, likdami kriminālprocesa ustavā, pēc reliģiskā (garīgā)

zvēresta ar mācītāja piedalīšanos (713. un 714. p.), arī 715.

pantu: «kad tiesas sēdes vietā nav tās ticības garīdznieka,

pie kuras pieder liecinieks, tad pēdējo nozvērina tiesas priekš-

sēdētājs." Un, kā parādīts še II nodaļā, priekšsēdētājs zvē-

rināja pēc tā paša garīgā zvēresta satura un vārdiskā

teksta, pēc kura zvērināja garīdznieks (713. p., sk. augstāk

II nod.), izlaižot gan tos vārdus, kas pielaikoti tieši garīdz-

niekam, kurš savās rokās tur bībeli un krustu, ar kādām res

sacrae laicīgās tiesas priekšsēdētājs tagad vairs nemēdz ope-
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rēt. Bet no tā zvēresta teksta, pēc kāda, saskaņā ar torei-

zējo 715. pantu, zvērināja tiesas priekšsēdētājs, ir nepārpro-
tami redzams, ka tam ir garīga zvēresta saturs, tā-

pat kā tas ir saskatāms pilnīgi noteikti arī še augstāk citētā

Vācijas tiesu zvēresta formulā. Abas piesauc Dievu kā

liecinieku, soģi un palīgu, pie tam zvērestu sākot un beidzot.

To var arī saukt par «reliģiski impregnētu" zvērestu. Katrā

ziņā tas ir un paliek garīgs zvērests šī vārda reālā, jēdzie-

niskā nozīmē; tas ir — tāds zvērests, kas piesauc die-

višķu autoritāti palīgā pasaulīgā likuma autoritātei

un bardzībai, lai vairotu dvēselisko spiedienu par labu patie-

sības atrašanai tiesā. Lai ar tādu zvērestu tiesā operētu un

lai pasludinātu garīga zvēresta principu procesa likumos, ne-

būt nav nepieciešams garīdznieku līdzdalības rekvizits. Pē-

dējam atkrītot, top arī vienkāršāka un viegli izdarāma pati

zvērināšana, iegūstot tomēr garīga zvēresta priekšrocības.

Ar to nu esam nonākuši pie jēdzienu un terminoloģijas

skaidrības tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, lai vispār izsacītos

par garīga zvēresta un civila zvēresta salīdzināmo vērtību

tiesā, patiesības meklēšanas gaitā. Bet pirms tam īsumā ap-

lūkosim zvēresta normu sistēmu Latvijas procesa likumos.

IV

Zvēresta normu sistēma Latvijas tiesās.

Tiešu pozitivu normu, ka liecinieki tiesā nozvērināmi,

mūsu Kriminālprocesa likums dod tikai miertiesu

justicei, KPL 119. pantā nosakot: «Izņemot 116.—118. pantā

norādītos gadījumus, liecinieki nopratināmi pēc viņu nozvē-

rināšanas ..." Bet šī panta nevar sistemātiski tulkojot attie-

cināt uz vispārīgās justices procesu, kurai veltītos

KPL nodalījumos nekur nav miertiesu justicei veltītā 119.

pantā liktā ierobežojuma, kurš kā tāds nav iztulkojams pa-

plašinoši, bet, ja to vēlas spēkā esam, ir izsakāms tieši un

pozitivi pašā likumā, — proti, nav klauzulas, ar kādu noslē-
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dzas miertiesu justicei veltītais KPL 119. pants:
„...

ja tos

(lieciniekus) neatsvabina no zvēresta abas puses pēc savstar-

pējas vienošanās." — Izsacītā iztulkošanas teze pastiprinās,
kad salīdzinām ar Civilprocesa likuma attiecīgiem no-

teikumiem, CPL 128. p. (miertiesu justicei) un 484. p. (vispā-

rīgai justicei). Kriminālprocesam daudz svešāko partu auto-

nomiju piekopjot, Civilprocesa likums, vēlēdamies prāvnieku
tiesību zvēresta izslēgšanā attiecināt arī uz vispārīgo

justici, to CPL 484. pantā tieši ir pateicis. Un tā

abām instanču kārtām jeb līnijām — miertiesu un vispārīgai

justicei — CPL 128. un 484. panti dod vienādi skanošu klau-

zulu m favorem autonomiae partium:
„...

ja viņus (lieci-

niekus) neatsvabina no zvēresta prāvnieki pēc savstarpējas

vienošanās."

To ievērojot atzīstams, ka, attiecoties uz vispārīgo

tiesu iestāžu procesu, mūsu Kriminālprocesa likums

nedod tiešas pozitivās normas, expressis verbis et cv m

animo sic statuendi, ka liecinieki tiesā nozvērināmi.

Tai vietā Kriminālprocesa likums iziet no tā, ka tāda pamat-

norma tiesiski pastāv, kā nerakstīta oficiālu, intuitivu tiesību

aksioma vispārīgās justices kriminālprocesā. Un tad no tās

sniedz secinājumus, nozarojumus un modalitātes šādos pantos:

730.—732., 730
1

.,
724.-727., 729. p., kā arī (m genere) 897.

pantā. Proti, secinājumus no šādas nerakstītas tiesiskas ak-

siomas: «liecinieki tiesā nozvērināmi" (pirms to nopratinā-

šanas). — Tāda tiesisku aksiomu prakse krimināltiesībām ir

parasta lieta Sodu likumu novadā, kuri sarga daudzas pašos

Sodu likumos neizsacītas tiesiskas aksiomas un tajās tvertās

cilvēku dzīves pamatvērtības, kā: „tev nebūs nokaut", „tev

nebūs zagt", „tev nebūs iekārot sava tuvāka mantu", ari mūs

še sevišķi interesējošo tiesisko aksiomu „tev nebūs nepa-

tiesu liecību dot par savu tuvāku". Lasītājs atceras,

ka par šīm aksiomām ir runa desmit Dieva baušļos, ko mā-

cījies skolā (ja ir mācījies, kas mūsu skolu jaunatnē tagad

ne vienmēr ir droši dota lieta). Bet sodu likumi to nekur vairs

tieši un pozitivi neatkārto, nododamies konkretizētai šo ak-

siomu apsardzībai.
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Turpretim, attiecoties uz lietpratēju nozvērināšanu

vispārējās justices Kriminālprocesā gan KPL dod tiešu pozi-

tivu normu par to, ka lietpratēji tiesā nozvērināmi, proti, KPL

713. p.: «lietpratēji, pirms paskaidrojumu došanas tiesā, no-

zvērināmi tajā pašā kārtībā kā liecinieki..." Un tad šurp

attiecināmi visi tikko citētie KPL panti par liecinieku zvē-

restu un nozvērināšanu, tikai pārejot no liecinieka jēdziena

un funkcijas uz lietpratēja jēdzienu un funkciju kriminālpro-

cesā. Kas vēlas pastiprināt augšminēto intuitivi-tiesisko, ne-

rakstīto aksiomu ar ko pozitivu (un tiesību zinātnes iesīkstē-

jušais pozitivisms daudziem vēl var radīt tādas ilgas, līdzīgi

kā veģetariskā dietā noliktam pēc gabaliņa „pozitivākas"

gaļas), tas to var dabūt, papildām, ar deduktivu iztulkošanu

no 713. p., ņemot vērā viņa klauzulu: „tajā pašā kārtībā kā

liecinieki..."

Piemetināms, ka KPL 730. pants nedod pozitiva pa-

mata tiešai pozitivai normai, ka liecinieki vispārējās justices

Kriminālprocesā nozvērināmi, jo viņa, šī 730. panta, ievadī-

jums «lieciniekus nozvērina šādā kārtā: priekšsēdētājs no-

lasa zvēresta tekstu:
„...

(seko teksts)" — nav izsacīts cum

aiiimo sic statuendi, t. i. ar nolūku dot minēto pozitivo pa-

matnormu, bet gan cum animo formulae -dandae, lai dotu

zvēresta formulu. To darot, 730. pants pats jau iziet no

attiecīgas pamatnormas neapšaubāmas eksistences, intuitivi-

tiesiskas normas veidā: ka vispārējās justices kriminālpro-

cesā liecinieki nozvērināmi (pirms to nopratināšanas). Tāpēc

sekojošā 731. pantā KPL ar to vairs nenodarbojas, bet runā

tikai par to, ka «pirms liecinieku nopratināšanas tiesas priekš-

sēdētājs atgādina tiem viņu atbildību par apzināti nepa-

tiesu liecību"; tiek pieņemta kā aksioma, nerakstītā

norma, ka pirms liecinieku nopratināšanas tie nozvēri-

nāmi, un uz tās tad celts citētais 730. pants.

Civilprocesa likums turpretim dod tiešu pozitivu

normu, cum animo sic statuendi un expressis verbis, liecinieku

nozvērināmībai netikvien miertiesu justices procesā (CPL

128. p.), bet arī vispārējās justices procesā (CPL 484. p.), vie-

nādā tekstā abām tiesu sistēmām, variējot tikai vārdus:
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«miertiesnesis" un «tiesas priekšsēdētājs" (nozvērina). Mi-

nētā pamatnorma CPL 484. pantā ir izsacīta šādi: «Liecinie-
kus nopratina pēc viņu nozvērināšanas

...
Lieciniekus no-

zvērina tiesas priekšsēdētājs." Tā ir abiem procesiem ko-

pīga pamatnorma: civiltiesai un krimināltiesai. Tās vidū ir

nolikta civilprocesa partu autonomijas radīta un arī uz mier-

tiesu justices kriminālprocesu attiecināta klauzula :

«... ja viņus (lieciniekus) neatsvabina no zvēresta prāvnieki

(KPL 128. p., miertiesām: «abas puses") pēc savstarpējas

vienošanās." Klauzula, kāda, kā redzējām, nav pielaižama

vispārējās justices kriminālprocesā un tur valdošā pastipri-

nātā publisko tiesību stingribā.

Minētos procesa jautājumus tāpat bij normējis — abos

procesos — arī bijušās krievu impērijas likumdevējs 1864. g.

«tiesu ustavos", kurus pārņemot, Latvijas likumdevējs šinīs

uz nozvērināmību attiecīgos punktos nekā nav grozījis.

Daži papildinājumi būtu gan derīgi paša nozvērināšanas

ģeneriskā fakta nozarojumos šur un tur, uz ko še tālāk garām-

ejot norādīsim.

Izņemot augstāk analizēto procesuālo pamata normu, no-

zvērināšanas technikai Kriminālprocesa likums veltī vairāk

uzmanības nekā Civilprocesa likums, kurš 484. un 128. pantos

dotās pamata normas nozarojumiem jeb modalitatēm veltī

tikai piecus pantus: 464., 483., 117., 170. un 265. p., no tiem

170. p. m genere, tikai iztulkošanas ceļā uz nozvērināšanu

attiecināms. Turpretim Kriminālprocesa likumā, kā augstāk

dotais uzskaitījums rāda, ar šīm modalitatēm nodarbojas

septiņpadsmit panti, no tiem divi (897. un 186. p.) m genere,

abi tikai iztulkojot derīgi šim zvēresta jautājumam.

Veltījis liecinieku nozverināsanai apgabaltiesā

730.—732., 730\, 724.-727. un 729. pantus un (turpat) liet-

pratēju nozvērināšanai 713. pantu, — Kriminālprocesa

likums apelācijas instancei, Tiesu palātai, vairs

neveltī īpašu normu šinī lietā, jo tīri labi var iztikt ar 897.

pantā m genere doto normu: «Iztiesājot lietas Tiesu palātā,

jāievēro tie paši noteikumi, kuri paredzēti apgabaltiesām, ar
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sekojošos pantos noteiktiem izņēmumiem un papildināju-

miem." — Attiecoties uz zvērestu un nozvērināšanu šajos

«sekojošos pantos", nekādu «izņēmumu un papildinājumu"

priekš Tiesu palātas procesa nav. Starp citu, no sacītā un

citētā secināms, ka šinī veidā nozvērināšana un pats zvērests

Tiesu palātas kriminālprocesā ir nokārtots attiecībā ir uz

lieciniekiem, ir uz lietpratējiem. KPL 897. p. ir pietiekoši

vispārināts, lai to tā secinātu.

Nokārtojis liecinieku nozvērināšanu miertiesā, kā pirmā

instancē, ar KPL 116.—119. pantiem (no kuriem 119. p., kā

pamatpants, še jau citēts), Kriminālprocesa likums miertiesu

apelācijas instances procesam šai ziņā veltī vēl divus pantus:

186. un 194. p. Līdzīgi tam, kā Tiesu palātas kriminālprocesā

ar jau citēto 897. pantu, arī miertiesu justices apelācijas in-

stances kriminālprocesā tīri labi var iztikt ar KPL 186. p.

analogi doto normu m genere: «Lietu iztiesāšana apgabaltiesā

notiek mutiski un atklāti tādā pašā kārtībā, kā pie mierties-

nešiem, bet ievērojot sevišķus nosacījumus, kas noteikti (va-

jadzēja sacīt: «izteikti" —K. D.) sekojošos pantos." Zvēresta

jautājumam ir veltīts tikai viens «sekojošs pants" — KPL

194. p.: «Pie miertiesneša nozvērinātie liecinieki no jauna

nezvēr, bet tiesas priekšsēdētājs tiem atgādina viņu doto zvē-

restu." Tā kā pie attēlotiem KPL noteikumiem atbrīvošana

no zvēresta nav prezumējama, nedz iztulkojot pieļaujama, un

tā kā Tiesu palātas procesā nav analogona miertiesu justices

apelācijas instances procesā liktam KPL 194. pantam, — tad

Tiesu palātā jāzvērina arī tie liecinieki, kas jau zvērināti ap-

gabaltiesā.

Par lietpratēju zvērināšanu miertiesu justices kri-

minālprocesa noteikumi cieš klusu, pie tam klusējot ir tieši,

ir netieši, tas ir — absolūti. KPL 133. p. tikai nosaka, ka

«gadījumos, kad v. t. t.
...

pieaicināmi lietpratēji". Tā

kā zvērināmība pie attēlotās šī jautājuma sistēmas Krimināl-

procesa likumā ir pieejama analoģiskai un sistemātiskai iztul-

košanai (un pat prezumēšanai), tad miertiesu justices procesā

piemērojams vispārējās justices procesam veltītais KPL 713.
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pants (skat. tā citātu augstāk): lietpratēji nozvērināmi, un

tam jānotiek tajā pašā kārtībā kā lieciniekus zvērinot. Tiešu

pozitivu pastiprinājumu tam dod turklāt KPL 140. pants:

„Tādus gadījumus, kuros miertiesnesis sastop tiesāšanas kār-

tībā kādas grūtības, viņš izšķir, saskaņojot šajā (pirmajā)
grāmatā izteiktos noteikumus ar sīkākiem tiesāšanas kārtī-

bas noteikumiem vispārējās tiesu iestādēs."

Uz šiem pašiem iztulkošanas un pozitiva netieša atbalsta

(140. p.) pamatiem, attēlotā zvēresta normu sistemātikā, mier-

tiesu justices kriminālprocesam — kuram pašam attiecīgu

pozitivu normu nav — piemērojama vispārējai justicei ar KPL

730. p. un jauno 730
1

. p. noteiktā zvēresta formula

un nozvērināšanas kārtība, zīmējoties uz personu, kas zvē-

rina: tiesas sēdes vadītājs vai garīdznieks.

KPL 140. pants te der kā netiešs pozitivs atbalsts

tāpēc, ka minētās procesuālās izdarības, ko no vispārējās

justices procesa bez tiešas pozitivās normas ievieš mier-

tiesu justices procesā, saskan ar pēdējā pamata domu

un nerunā pretim miertiesu justices īpatnībām, toto genere

ņemtām. Pretējā gadījumā KPL 140. panta šādai operācijai

nevarētu, nedrīkstētu izlietot; vispār šis pants nebūt neļauj

pārdēstīt visu, ko vien grib, no vispārējās justices procesa

uz miertiesu justices procesu.

Civilprocesa pamata normu liecinieku nozvērinā-

mībai jau aplūkojuši (484. un 128. p.), sistēmas labad tāpat

konstatēsim vēl sekojošo. Vispārējās civiljustices pirmās

instances procesam liecinieku zvēresta modalitātes paredz

CPL 464. un 483. p., bet par lietpratēju a) nozvērinā-

mību vispār un b) zvēresta modalitatēm te valda klusums

(pretēji KPL 713. pantam). Arī pašos lietpratēju pantos —

CPL 605.—623. p. — apgabaltiesu procesā par zvērestu nav

nekas pieminēts. Lietpratēju nozvērināmība un viņu zvē-

resta praktiskās izdarības dc jure balstāmas te vienīgi uz

analoģijas ar liecinieku zvērināšanu un uz sistemā-

tiskas iztulkošanas, CPL zvēresta normu sistēmu vērā

ņemot. Patālu, bet tomēr lietojamu pozitivu pamatu tādas

495



iztulkošanas metodes lietošanai dod CPL 613. un 462. pantu

sastatījums, kā arī 610. pantā dotais pozitivais analoģijas mā-

jiens — analoģijas starp lieciniekiem un lietpratējiem, kaut

arī ne zvēresta, bet lietpratēja atteikšanās lietās, kas noliktas

analoģijā ar liecinieku atsvabināšanu no liecības došanas.

Vispārējās justices apelācijas instancei zvēresta un citu pro-

cesa izdarību lietās Civilprocesa likums ar savu 890. pantu

(m genere) dod tādu pašu atrisinājumu, kā KPL ar savu, jau

citēto, 897. pantu: CPL 890. p., proti, pasaka: „Visos gadī-

jumos, kam iepriekšējos pantos nav paredzēti sevišķi notei-

kumi, lietu iztiesāšanai palātā piemērojami uz apgabaltiesu

attiecošies noteikumi." — Vispārējās justices procesa likumos

noklusētais jautājums par pārzvērināšanu apelācijas

instancē būtu Civilprocesā atrisināms ar to pašu iztulkošanas

metodi, kādu še pielietojām kriminālprocesam, nākot pie

dogmatiski-juridiskā slēdziena, ka apgabaltiesā jau notikusi

nozvērināšana, pēc mūsu likumu pozitivām normām un to

sistēmas, apelācijas instancē jāatkārto.

Miertiesu justices civilprocesā, bez jau aplūkotā CPL

128. p. ar tajā doto liecinieku nozvērināmības pamatnormu,

pozitivi regulēta vēl tikai viena sīka kazuistiska modalitāte

(117. p.), ka bērni no 7—14 g. nav zvērināmi. Pārējais pēc

jau citētā analoģijas panta — CPL 140. p. — izdarāms kā

vispārējās justices civilprocesā. No vārdiem «nopratināšanas

kārtība" CPL 170. pantā var dabūt pamatu analoģijai, ka ari

lietpratēji miertiesu justices pirmajā instancē nozvēri-

nāmi tāpat kā liecinieki: «ievērojot lieciniekiem paredzētos no-

teikumus," — neskatoties uz to, ka par zvērestu CPL 170. p.

tieši nepiemin. Pēc CPL 128. p. taču ir tāda «nopratināšanas

kārtība", ka «lieciniekus nopratina pēc vinu nozvēri-

nāšana s". — Miertiesu justices apelācijas instancē (apga-

baltiesā) visi šie jautājumi — noraidot pie pirmās instances

procesa — nokārtoti ar CPL 265. pantu: «Lietu iztiesāšana ap-

gabaltiesā, kā otrā instancē, notiek pēc miertiesnešiem, ievē-

rojot sevišķos noteikumus (266.—281. p.)". Pēdējos par zvē-

restu nekā nav.
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Tāda izskatās, dc lege lata, sistemātiskā tēlojumā un

iztulkojumā, mūsu kriminal- un civilprocesa zvēresta normu

sistēma.

To aplūkojuši, pāriesim atpakaļ uz sākumā minētiem

aktuāliem jautājumiem, attiecoties uz civilo un garīgo zvē-

restu mūsu tiesās.

V

Civilais un garīgais zvērests.

Atgriežoties dēļ tuvākas apspriešanas pie problēmas par

civilo un garīgo zvērestu tiesā, mums jātur acu priekšā vis-

pirms tagadējā civilā zvēresta teksts, kā tas priekšā

rakstīts, kopš 1923. gada 26. jūlija likuma spēkā nākšanas

mūsu Kriminālprocesa likuma 730. pantā (pirms tam

713. pants, kurš bij ar garīgā zvēresta saturu):

„Es zvēru, ka bez ienaida un bailēm teikšu visu

patiesību un tikai patiesību un nekā neslēpšu, ap-

zinādamies, ka man nāksies par nepatiesu liecību

atbildēt likuma priekšā."

Lieciniekus pirms to nopratināšanas un lietpratējus pirms

vinu paskaidrojumu resp. atzinumu došanas tādā kārtā nozvē-

rina tiesas sēdes vadītājs, sacīdams šos vārdus priekšā, pie

kam „šos vārdus liecinieki (vai lietpratēji) atkārto, paceļot

labo roku". Bez tam, saskaņā ar KPL 731. p., „pirms lieci-

nieku nopratināšanas tiesas priekšsēdētājs atgādina tiem viņu

atbildību par nepatiesu liecību". — Personām, kas noprati-

nāmas bez zvēresta (KPL 724.-727. p., 116.—118. p., zinā-

mos gadījumos 119. p.; CPL 464. un 117. p., zināmos gadī-

jumos 484. un 128. p.), — saskaņā ar KPL 732. pantu „tiesas

priekšsēdētājs piekodina, lai viņas, atraisīdamās no jebkuras

naidības. draudzības vai baiļu iespaida, runātu skaidru pa-

tiesību un tikai patiesību, nepalielinādamas un nepamazinā-

damas viņām zināmus apstākļus, bet izsacīdamas visu tā, kā

tas noticis" (agrākais 717. p.).
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Savos paskaidrojumos, kā Latvijas profesiju kameras

kriminālprocesa reformprojekta komisijas loceklis, 1939. g.

24. aprīlī profesors Dr. iur. Pauls Min c s (rakstiskā me-

morandā) par citēto civilā zvēresta formulu (KPL 730. p.)

izsacīja šādu atzinumu: „Mūsu likums
....

ir ievedis reli-

ģiskā zvēresta vietā tā saukto civilo zvērestu. Bet, ie-

skatoties dziļāk šī zvēresta raksturā, nevar neatzīt, ka (šis)

civilais zvērests nav nekas cits, kā svinīgs solījums,

kura svinīgums tiek izteikts ar pilnīgi tukšo vārdu „zvēru".

Ņemot vērā, ka uz liecinieka vispār gulstas pilsonisks

pienākums ierasties tiesā un liecināt patiesību, šķiet,

ka ņemt no viņa tā sakot individuālu civiltiesisku solījumu,

ka viņš izteiks patiesību, noslēdzot ar viņu individuālu civil-

tiesisku līgumu ad hoc, ir lieki. Bez šaubām, būtu pareizi

atgādināt lieciniekam pirms nopratināšanas par momenta

nopietnību (to citētais KPL 731. p. pa daļai jau dara. — K. D.).

Bet to likums raksta priekšā arī attiecībā uz lieciniekiem,

kas nopratināmi bez civila zvēresta (citētais KPL 732. p. —

K. D.). Tādiem apstākļiem pastāvot, varētu, nemaz nekaitē-

jot procesam, pilnīgi atteikties no civilas nozvērināšanas,

paturot tikai fakultativu reliģisku zvērestu pēc Tieslietu mi-

nistrijas projekta 730
1

.
panta." —

Miertiesnesis N. Vīnza r ā j s tai pašā komisijā bez kā

tālāka identificēja pastāvošo civilo zvērestu ar svinīgu solī-

jumu, teikdams: „civilais zvērests jeb tā sauktais svinīgais

solījums." Rīgas apgabaltiesas pr-js A. Kociņš aizrādīja:

«Tagadējā zvēresta tekstā ir vārds „zvēru", bet tas ne uz ko

neatsaucas: nav teikts, kā priekšā zvēr; tādēļ tauta tādam

zvērestam piešķir mazu nozīmi."

Šiem novērtējumiem par pastāvošā civilā zvēresta rak-

sturu, kas uzrāda faktiski svinīgu solījumu, var pievienoties.

Tāpat arī profesora P. Minča tālākiem raksturojumiem, kas

še citēti, izņemot pašu viņa konkrēto priekšlikumu dc lege

ferenda. Nevar pievienoties tām prof. P. Minča domām, ka

varētu iztikt ar to stāvokli, kāds nodibināts tagad ar 1939. g.

maijā jaunradīto KPL 730
1

. pantu, t. i. ar tikai fakultativu

garīgu zvērestu un pie tam ar tādu, kas vienmēr nododams
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garīdznieka priekša. Augstāk jau paskaidrots, kā un kāpēc
to varētu nodot arī tiesas priekšsēdētāja (resp. miertiesneša)

priekšā.

Pie pastāvošā civilā zvēresta teksta piezī-

mējams vēl sekojošais. Viņš ir nepilnīgs, salīdzinot ar to

formulas dalu, pēc kuras pēc KPL vecā 713. panta, pirms
1923. g. Latvijā un pirms 1917. g. oktobra arī bijušā Krie-

vijā, zvērināja tiesas priekšsēdētājs, skat. augstāk II nodaļā.

Nepilnīgs arī salīdzinot ar turpat augstāk citētā Vācijas

tiesu zvēresta tekstu. Pie tam šī starpība neatkarājas no

tā vien, ka abi minētie (krievu un vācu) teksti pēc būtības

ir garīga zvēresta formulas, bet (starpība) ir arī abu šo pa-

raugtekstu tā sakot tīri civilā daļā, kura tur ir daudz pil-

nīgāka.

Sevišķi liels trūkums mūsu tagadējā civilā zvēresta resp.

svinīgā solījuma formulā ir sirdsapziņas nepieminē-

šana, ka „pēc sirdsapziņas liecināšu v. 1.1." Trūkst arī no-

robežojuma „šinī lietā". Trūkst arī „nekā klāt nepielikšu",

kas ir vajadzīgs, ja jau reiz liek sacīt „nekā neslēpšu"; tad

jau labāk nelikt sacīt arī šī pēdējā, kad neliek reizē sacīt

pirmā. Tāpat lieki ir sacīt „bez ienaida un bailēm", ja reizē

neliek sacīt tā, kas dzīvē visbiežāk apdraud liecību patiesī-

gumu: „atraisoties no draudzības, radniecības un ceramu

labumu ietekmes" (uz liecību). lenaids un bailes traucē lie-

cības patiesīgumu daudz retāki. Mūsu pastāvošās zvēresta

formulas teiciens „nāksies par nepatiesu liecību atbildēt" ir

daudz sliktāks, nekā vecā 713. panta atbilstošais teiciens

„man par visu to nāksies atbildēt". „Par visu to" — tas ap-

tver visu, kas sacīts, un tas ir labi, vajadzīgi, īsi un skaidri.

Turpretim „par nepatiesu liecību" ir daudz šaurāks jēdziens,

kas neskar nemaz nolaidības, bezrūpības, paviršības un citu

sīkāku defektu liecībā, kuri nav „nepatiesa liecība", bet par

kuriem tomēr atbildības nešana piesakāma. Bez tam tei-

ciens „man nāksies atbildēt par nepatiesu liecību" arī

loģiski neder, kad nepatiesa liecība nemaz vēl nav dota:

kā tad var jau paziņot fut v r ā „nāksies" (atbildēt par ne-
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patiesu liecību)? Mazākais, kas te koriģējams, ir futura

„nāksies" atvietošana ar kondicionālu „nāktos".

Visi šie pārlabojumi zvēresta formulā būtu vērā ņemami

arī ta d, ja runa būtu par to, kādu saturu dot garīga

zvēresta formulai. No bijušā 713. p. garīgā zvēresta teksta

jau arī ir smeltas ierosmes tikko minēto kritisko iebildumu

lielākai daļai, un zināmā mērā ari no vācu garīgā zvēresta

teksta dažiem vārdiem. Gandrīz pilnīgāki ir sastāva ele-

menti KPL 732. panta priekšrakstos (ko piekodināt tiem, ko

nopratina bez zvēresta), nekā 730. p. dotā „civilā zvēresta"

tekstā!...

Jau pieminētā Profesiju kameras komisijas apspriedē

1939. g. 24. aprīlī (skat. tās protokolus Tieslietu ministrijā un

Profesiju kameras juridiskā sekcijā), kura beidzās ar atzi-

numu, ka visos gadījumos (tā tad nevis fakultativi) turpmāk

ievedams tiesās garīgs zvērests, — garīgo zvērestu at-

raisīja no obligatoriskā garīdznieka rekvizita, atzīstot, ka

pēc garīgā („reliģiski impregnēta") zvēresta teksta var no-

zvērināt arī tiesas priekšsēdētājs resp. miertiesnesis. Pie

tam šis atzinums „garīgo zvērestu" saprata tanī nozīmē,

kāda uzstādīta un paskaidrota še augstāk 111 nodaļā, un pie

tā še tāpēc vairs nav jāatgriežas. Minētā sēdē 1939. g. 24.

aprīlī piedalījās abas kameras komisijas — krimināl-

procesa un civilprocesa: 4 komisiju locekli, 6 lietpratēji un

2 Tieslietu ministrijas referenti, šā raksta autora vadībā, kopā

12 juristi (tiesneši, advokāti, prokurori un 1 profesors). Pret

garīgo zvērestu izteicās tikai zvēr. advokāts Šmidts, bet arī

tikai pret tādu, kur nozvērina garīdznieks, turpretim akcep-

tējot tādu garīgu zvērestu, kur nozvērina tiesas priekšsēdētājs.

Fakultativu reliģisku zvērestu ar garīdznieka piedalīšanos aiz-

stāvēja Tiesu palātas prokurors Skādulis un Tiesu palātas

civ. dep. pr-js Zvejnieks (ministrijas referenti), kā arī komi-

sijas loceklis prof. P. Mincs, bet reizē proponējot pavisam

atmest pastāvošo civilo zvērestu (KPL 730. p.). Pārējie izsa-

cījās par to modušu, kāds izpaudās apvienoto komisiju atzi-

numā: garīgais zvērests visos gadījumos (tā tad ne

fakultativi), šādā veidojumā:
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Tiesa var pieaicināt garīdzniekus pēc sava ieskata; bet

tajās lietās, kur garīdzniekus nepieaicinās, tomēr tāpat patu-

rams garīgs zvērests (ar „reliģiski impregnētu" zvēresta tek-

stu), kam atvietot tagadējo KPL 730. pantu apmēram ar šādu

zvēresta formulu:

„Ls zvēru Visvarenā un Viszinošā Dieva priekšā,

ka es pēc sirdsapziņas teikšu tīru patiesību, nekā

klāt nepieliekot un nekā nenoslēpjot, apzinādamies,

ka par nepatiesu liecību man nāksies atbildēt šeit

laicīgi pēc likuma bardzības un tur mūžīgi Dieva

priekšā."

Atzina, tālāk, ka pēc šī teksta tiesas sēdes vadītājs zvē-

rina vienmēr. Garīdznieki principā pēc tā paša teksta, iz-

ņemot, ja kādai konfesijai būtu pie tā kas ko iebilst resp. ko

grozīt vai papildināt pēc savas konfesijas noteikumiem, kas

tad būtu nokārtojams ārpus procesa likumu rāmjiem.

Saskaņā ar tiem pārlabojumiem, kas te augstāk izsacīti

pie pastāvošā KPL 730. p. teksta, runājot par tur doto civilā

zvēresta resp. svinīgā solījuma formulu, — tikko citētam ka-

meras komisiju ieteikumam, zīmējoties uz garīga zvēresta

tekstu, ir daži trūkumi viņa pilnīgas izteiksmes ziņā, un lai

būtu atļauts to modificēt, ieteicot, piemēram, šādu garīga

zvēresta formulu:

„Es zvēru Visvarenā un Viszinošā Dieva priekšā,

ka bez ienaida un bailēm, kā arī atraisoties no

draudzības, radniecības un ceramu labumu vai citu

aprēķinu ietekmes, es pēc sirdsapziņas liecināšu par

visu šinī lietā skaidru patiesību, nekā nepieliekot un

nekā man zināma nenoslēpjot, apzinoties, ka man

par visu to nāksies atbildēt likuma un Dieva priekšā.

Uz to lai Dievs man palīdz."

Par Dieva piesaukšanu zvērestu sākot un beidzot jau tika

runāts. Še vēl paskaidrojams par ieteiktās formulas noslē-

gumu: „Uz to lai Dievs man palīdz," kas aiz

ņemts no vācu tiesu zvēresta formulas noslēguma: „So wahr

mir Gott helfe." Šāds zvēresta noslēgums griežas pie tā la-
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bākā iekš cilvēka, pie viņa sirdsapziņas principiālās

motivācijas, jo citādai Dieva palīgs nevar nākt. Principiālas

motivācijas tai nozīmē, kādā to māca tiesību teorija,

sakarā ar mācību par morāli, — vispār ētikas mā-

cība, saprotot ar etiķu (kā „genus") tiesības plus morāli

ar to pienākuma skubinājumiem (divas „species", divas

māsas kopīgā „genus" — ētikā).

Ētiskie (tiesiskie un morāliskie) dzenuļi
ir principiāli tai nozīmē, ka tie ir brīvi no praktiskiem

aprēķiniem, no bailēm, no naida, no draudzības un radniecības

ietekmes, no labumu iegūšanas un citiem aprēķiniem, kā ari

brīvi no rēgošanās, vai draud vai nedraud kāds sods. Tie

vienkārši un kategoriski skubina: „tev būs!" vai „tev nebūs!"

(to un to darīt vai nedarīt, vai no tā un tā atturēties), nepra-

sot, „kas man par to tiks", neraugoties ne pa labi, ne pa

kreisi, bet vadoties vienīgi no pienākuma, kas apziņā atmirdz

pa sirdsapziņas kanāli, — to pašu, pa kuru pie mums nonāk

arī visas dievišķās atklāsmes un citas debesu dāvanas, starp
tām labdabīga, tīra etiķa. Pa to pašu sirdsapziņas kanāli, pa

kuru notiek visa cilvēka satiksme, saskaršanās ar Dievu, vis-

pār ar augstākām gara vērtībām un būtības plāksnēm. Tie-

sībām un morālei tamlīdz ir dievišķa sākotne. Laužoties no

garīgā cilvēka caur naturālā cilvēka nepilnīgo prizmu, veido-

jas un attīstās tās tiesību sistēmas, kādas pasaulē bijušas, ir

un būs, ar visām to nepilnībām, bet ari ar visiem to augstiem

sasniegumiem un pat triumfiem sevišķos vēstures brīžos. Viss

atkarībā no tā, kādā mērā naturālie cilvēki spēj uzņemt tās

debesu dāvanas, kas uz tiem plūst vienmēr caur garīgā cil-

vēka starpniecību, klauvē pie sirdsapziņas, aicina: vai at-

sauksies? Savā ziņā radio antenas jeb recipienti mēs esam.

Ja recipients slikts, neizkopts etc, tad arī uzņemts tiek maz

vai aplam. Tiesību attīstības vēsturē redzam šo «mainīšanos

uz augšu", kas vēstures krizes laikos dažreiz sit atpakaļ, lai

pēc tam atkal celtos augšup.

Bet arī neatkarīgi no šīm transcendentās filozofijas tālēm,

ētikas resp. tiesību un morāles principiālā, augstā daba ir

nodibināma vienkārši ar pozitivi-zinātniskas, tai starpā arī
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eksperimentālas, psicholoģijas līdzekļiem, kā to ir izdarījis

prof. Petražickis un kā pa viņa pēdām pēdējos gadu desmitos

taustās tai pašā virzienā daudzi Vakareiropas un Amerikas

tiesībnieki un moralfilozofi.

Lūk, šādā principiālā gaismā aplūkojams še ieteiktās ga-

rīga zvēresta formulas iesākums un pirmā daļa, kā arī noslē-

gums: „Uz to lai Dievs man palīdz." Te zvērests griežas pie
tā labākā iekš cilvēka un tiecas vispirms būvēt uz tā.

Uz tiesību specifiski tiešās jeb pamata motivācijas,
bez kuras neviena tiesiska kārtība nevar turēties, bet ja brīdi

turas, tad ar' tikai uz brīdi. Tāda specifiski tieša pamata mo-

tivācija ir arī Latvijas valsts pamatos, un uz tā mēs ceļam

savas cerības: „Tev mūžam dzīvot, Latvija!"

Bet tā kā cilvēka daba ir nepilnīga, tad tomēr uz tā

vien vēl neviena valsts, neviena tiesību sistēma neturas un

nevar turēties. Ir vajadzīga arī papildu motivācija,

piemēram, ar sodu likumu piedraudējumiem tiem, kas neseko

zināmām, noteiktām tiesiskām aksiomām un citādām ētiskām

pamata motivācijām, vai tās tieši pārkāpj. Tāda pati nozīme

ir tiem laicīgo tiesību pastiprinājumiem, ko agrāk jo bieži

deva un tagad retāk dod sakrālās tiesības, dievišķas tiesības,

kā augstākā autoritāte, ja laicīgo tiesību spiediens būtu ne-

pietiekošs. Šinīs dievišķās tiesībās savukārt atkal ir divas

daļas: 1) viena ar principiālo pamata motivāciju, kas dara

darāmo vienkārši aiz paklausības Dievam, vai aiz mīlestības

uz Dievu un tuvākiem v. 1.1.; un 2) otra, kas dara darāmo

aiz bailēm no Dieva dusmības, no Dieva soda, no Dieva tiesas

pēc šīs virszemes dzīves beigām, vai arī jau šai pašā dzīvē.

leteiktā garīgā zvēresta formula būvē uz abām šīm

motivācijām, kā laicīgo, tā arī dievišķo tiesību novadā. Zem

zvēresta soloties, Dieva priekšā, būt patiess savā liecībā, cil-

vēks domā principiālas ētiskas domas, klauvē pie tā labākā

iekš sevis. Tālāk, pieminot, ka to neietekmēs blakus aprē-

ķini, naids, bailes v. t. t., cilvēks tuvāk noskaidro sākumā

teiktā patiesības pienākuma principiālo raksturu, no-

velk robežu līnijas tam, aiz kurām augstā principa vairs nav.

Beigās, apzinoties atbildību un sodu par novēršanos no šī
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principiālā solījuma, cilvēks jau pāriet uz papildu moti-

vācijas stīgām, pie kam garīgā zvērestā tas notiek kā laicīgo,

tā arī dievišķo tiesību novadā („likuma un Dieva priekšā").
Beidzot, noslēguma akordā: „Uz to lai Dievs man palīdz!" —

cilvēks atkal atgriežas pie principiālās pamata motivācijas

tiesībās un izlūdzas Dieva palīgu, kaut varētu pastāvēt tādā

dvēseles stiprumā, lai patiesības pienākuma princips, liecību

dodot, uzvar un lai tiesas spriešanai rodas palīgs patiesības

meklēšanā, šinī augstākā tiesas uzdevumā.

Tāpēc dziļi nepareizs ir to juristu uzskats, kuri garīgā

zvēresta vērtību saskata vienīgi papildu bailēs no „elles mo-

kām" vai tamlīdzīgā primitivā quasi - reliģiskā iebiedējumā,

un tāpēc cer labumu no garīgā zvēresta vienīgi pie mazāk

attīstītiem, pa savai modei primi t i v i - reliģioziem cilvē-

kiem, kādu tagad necik nav, vismaz Latvijā nē.

Bet nepareizs ir arī to juristu uzskats, kuri arī normālas

un pat augstas reliģiozitātes cilvēkos garīgā zvēresta vērtību

saskata tikai sankciju plāksnē, tikai papildu moti-

vācijā, kura diskontē savā apziņā atbildību un sodību viņpus

kapa par citādu rīcību, nekā tiesā zvērēts. Tāds uzskats pa-

visam izlaiž no vērtēšanas loka tiesību specifiski tiešo, prin-

cipiālo pamata motivāciju, kas saistās ar Dieva

piesaukšanu tāpat, kā ar laicīgā likuma piesaukšanu un apzi-

nāšanos, kā arī vispār ar ētisku pienākumu apziņu: tai no-

zīmē, kā tas še augstāk paskaidrots. Uz tās praktiskā svara

un audzinošā spēka liekams galvenais svars, kā tiesību dzīvē

valstī vispār, tā zvēresta motivācijā sevišķi.

*

t
*

No jau pieminētās Profesiju kameras apvienoto komisiju

sēdes debatēm 1939. g. 24. aprīlī būtu še īsumā pievedami

šādi vērtējumi par garīgo zvērestu, bez jau

augstāk minētiem.

Zvērināts advokāts K. Paul v k s atgādināja, ka tiesa

laicīgā dzīvē un baznīca garīgā dzīvē ir divas iestādes, kas

cenšas pēc patiesības; to meklējot, garīgs zvērests ir palīgs
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tiesai un tāpēc būtu ievedams visiem gadījumiem (ne fa-

kultativi). Miertiesnesis N. Vīnzarājs atrada, ka ja nu

ir dots, ka zvērestam piemīt spēja pamudināt lieciniekus ru-

nāt patiesību, tad mūsu valsts apstākļos jāizšķiras par reli-

ģisku formulējumu zvērestam tiesā, jo mūsu tautā ir dzīva

reliģiskā apziņa, un vispār reliģiskais moments spēlē svarīgu

lomu Latvijas valsts dzīvē. Tāpēc Vīnzarājs atrada, ka re-

liģiskais zvērests būtu vēlams kā vienīgi pielaižamais zvē-

rests tiesā, bet garīdznieka rekvizits tam nav nepieciešams;

garīdznieka pieaicināšanu varētu atstāt tiesas ieskatam. —

Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs A. Zēbergs

atgādināja, ka zvērests tiesā ir gadu simteņos izmēģināts

pārbaudīts līdzeklis, kā nodibināt patiesību, un ir lietderīgs

un vajadzīgs arī Latvijas tiesām. Garīgais zvērests, pēc Zē-

berga atzinuma, dod vairāk nekā civilais zvērests, un tāpēc

garīgais zvērests būtu ievedams visās tieslietās. Pro-

tams, pirms liecinieka nopratināšanas, jo zvērests (apzvē-

rēšana) pēc liecības nodošanas tikai pamudina liecinieku

apzvērēt eventuālu nepatiesību, kad tāda ir tikusi liecinot

izsacīta. Pēc A. Zēbcrga domām, garīdznieki būtu pieaicinā-

mi tikai izņēmuma gadījumos.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs A. Kociņš, starp

citu, izteicās: Zvēresta jautājums ir ļoti dziļš, un mums jā-

izšķiras pašā pamatā, uz kādas bāzes nostājas tiesību poli-

tika valstī, lai apkarotu nepatiesas liecības. Pretēji kāda

kolēģa (zv. adv. J. Šmidta) domām, garīgais zvērests tiesā

nebūt nav Dieva vārda nelietīga velti valkāšana, un te nav

pamata atgādināt, ka „nedrīkst Dieva vārdu un cilvēku reli-

ģiskās jūtas izmantot laicīgiem utilitāriem mērķiem", kā bij

teicis J. Šmidts. Tāpat pilnīgs pārpratums ir zv. adv. J. Šmid-

ta pretarguments, ka „Dieva piesaukšana reliģiskiem pārdzī-

vojumiem nepiemērotos apstākļos (tiesas prāvā) un nepiemē-

rotā prozaiskā veidā, saistot to ar sīko ikdienību, sekmēs reli-

ģijas banalizēšanu un diskreditēšanu." A. Kociņš aizrādīja,

ka tiem, kas deklarē tiesā, ka viņi Dievam netic, paliktu svi-

nīgais solījums, garīga zvēresta vietā. Garīdznieku pieaici-

nāšana atstājama tiesas ieskatam, bet principā pēc garīga
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zvēresta teksta lai nozvērina tiesas sēdes vadītājs. Maza uz-

runa pirms zvērināšanas vienmēr devusi labus rezultātus;

nozvērināšana tādos apstākļos ir ļoti iespaidīga.

Pie šiem pēdējiem A. Kociņa konstatējumiem no prakses

tūliņ piemetināms, ka tādi labi rezultāti sagaidāmi tikai tad,

ja zvēresta formulu lasa un to zvērināmais atkārto ne-

steidzoties, neberot vārdus, nogaidot, līdz

zvērināmais priekšā sacītos vārdus tiešām arī pienācīgi

atkārto, lai tie nepaliek tikai tiesas sēdes vadītāja mutē,

un arī tur tikai kā garlaicīgā steigā nomurmināti frāžu frag-

menti. Cik vien iespējams, katrs liecinieks nozvērināms at-

sevišķi.

Pie tā profesors P. Min c s savā jau citētā memorandā

šai komisijā pareizi piebilst:
„...

Kad tiesas pr-js nozvērina

nevis katru liecinieku atsevišķi, — kas vismaz izceltu per-

sonīgu iedarbību uz liecinieku, — bet nozvērina lieciniekus

grupās, tā nesakarīgi atkārtojot slikti sadzirdētos tiesas pr-ja

vārdus, — tad iekšējā reliģiskā zvēresta nozīme atkrīt."

Profesors Mincs domā, ka ar to esot izskaidrojams, ka agrāk

attiecībā uz personām, kas atsacījās tiesā nodot zvērestu, to

atvietoja ar atbilstošu svinīgu solījumu.

Arī miertiesnesis A. R o d c min. komisijā uzsvēra šo mo-

mentu. Aizstāvot garīgo zvērestu, kā ļoti labu lietu, ko tiesa

atzinusi par svarīgu, viņš teica: „Zvērests ar reliģisku no-

krāsu pacelsies savā nozīmē tiesā, sevišķi, ja to no-

lasa skaidri un svinīg i." Pareizi apšaubot dzir-

dēto skepsi, ka mazticīgiem cilvēkiem garīgs zvērests nekā

nepastiprināšot patiesības virzienā, miertiesnesis A. Rode

teica: „Daudzi cilvēki gan joko par Dievu, bet tomēr svinīgos

brīžos, piemēram, tiesas priekšā, viņi Dievu atceras gan" (un

ņem nopietni).

Tas ir pareizi pat attiecībā uz tādiem, kas sevi tur par

neticīgiem, par «ateistiem". Dievišķā gara dzirkstele, kas

likta katrā cilvēkā, tādos ir tāpat, bet tikai snauž aprakta.

Pārbaudījumu brīžos un lielas dzīves nopietnības priekšā tā

izlaužas šīm mizām cauri un uzliesmo tomēr
...

Bez tam šinī

dievticības sektorā, ap garīgo zvērestu, tiesā ir biezs zelmenis
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ētisku (tiesisku un morālisku) pārdzīvojumu, tāpat kā

evaņģēliji un apustuļu raksti ir bagāti ar tādiem. Tie iedar-

bojas jo lielā mērā, neatkarīgi no pašreizējā ticības mēra cil-

vēkā, bet reliģiskā izdarība tos ierosina ar tādu spēku,
kam cita līdzvērtīga nav.

Pareizi aizrādīja komisijā arī Tieslietu ministrijas refe-

rents, Tiesu palātas prokurors K. Skādulis: „Dieva
vārda piesaukšana zvērestā atturētu ticīgus cilvēkus no ne-

patiesām liecībām, sevišķi, ja garīdznieks būs tur klāt." Tikai

šī teze paplašināma tikko paskaidrotā nozīmē: arī mazticī-

giem un vienaldzīgiem reliģijas lietās ar Dieva vārdu svaidīts

zvērests dos tādu pašu iedarbību, un neretis pat neticīgiem,

„ateistiem", ja vien tie vēl nav galīgi nodevušies ļaunam un

iesīkstējuši tajā.

Pievienojoties apgabaltiesas pr-ja A. Kociņa augšminē-

tam uzskatam, Rīgas apgabaltiesas vicepr-js J. Drande

sacīja: „Tagad visus darbus uzsāk ar Dieva

vārdiem. To pašu varētu prasīt arī no lieciniekiem tiesā.

Tauta to uzskatīs par normālu parādību, ja atkal ievedis

garīgo zvērestu tiesā; tauta to apsveiks. Arī sīkās

lietās to var pielietot, jo arī tās vinu dalībniekiem ir sva-

rīgas." — Kā zināms, 1923. gadā garīgo zvērestu atmeta un

Dievu izdzina no tiesas zāles pa zvēresta laiku uz kreiso par-

tiju spiedienu, kuram toreiz bij daudz pilsonisku līdzskrējēju

reliģijas noliegšanas frontē, šo lakzābaku salonradikahi jeb

„dailgaru", kas nezina, ko dara. Atjaunotā Latvijā šī partiju

laiku vaina jāgriež par labu, ievedot atpakaļ tiesās obli-

gāto risku garīgo zvērestu. Arī Rīgas apgabaltiesas pro-

kurors Antons Karčevskis šinī pašā komisijā aizstāvēja

šādas domas, sacīdams, starp citu: „Viltus lieciniekus mēs

visā visumā vēl tik drīz nevarēsim iznīdēt, tomēr mums jā-

izmanto katra iespēja, lai šai cīnā gūtu labākus panākumus.

Ja ievedīs garīgo zvērestu, vismaz viena dala no tagadējiem

viltus lieciniekiem dos patiesas liecības. Prof. P. Minča ie-

teiktais fakultatīvais garīgais zvērests nav vēlams,

ievērojot tautas psicholoģiju. Tauta uz zvērestu skatās loti

nopietni. Tā kā ne vienmēr iespējama garīdznieka klātbūtne,
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tad garīdznieka pieaicināšana atstājama tiesas ieskatam, kā

fakultativa. Bet ja atstātu divus zvērestus — garīgo un

civilo — tad civilā zvēresta gadījumos droši var paredzēt

vairāk nepatiesu liecību nekā garīgā zvēresta gadījumos."

Prokurora Karčevska domas pēc būtības pastiprināja arī

šādas zvēr. adv. J. Šm i d t a komisijai iesniegtā memorandā

izteiktās domas divu zvērestu jautājumā, kuru kritiskās

piezīmes šinī punktā faktiski vēršamas pret to status quo,

kāds tagad kopš 1939. g. maija pastāv saskaņā ar KPL 730.

(veco) un 730
1

. (jauno) pantu, kas še iepriekšējās nodalās jau

citēti. Minētās J. Šmi d t a tēzes savelkamas šādā īsā bū-

tiskā kodolā: Kad pastāv pēc likuma fak v 11 ati v s garī-

gais zvērests (kādu ieveda ar KPL 730
1

. p. —K. D.), un tam,

kā normālais gadījums, blakus civils zvērests (KPL 730.

p. — K. D.), tad pilsoņos var rasties kaitīgs uzskats, ka nu

.ir divi zvēresti: civilais kā mazāk svarīgs un garīgais kā

vairāk svarīgs, pie kam „īsta apgrēcība" skaitīsies laužu ap-

ziņā, par notikušu tikai svarīgākā — garīgā — zvēresta pār-

kāpšanas gadījumā. Cietīs civilā zvēresta prestižs. Kad nu

civilais zvērests būs tas, ko lietos parasti un visbiežāk, bet

garīgo zvērestu lietos tikai izņēmuma gadījumos, tad kop-

rezultātā mazināsies bijība pret zvērestu (tiesā) vispār: būs

sasniegts pretējais tam, ko gribēja sasniegt, un nepatiesu lie-

cību skaits nevis mazināsies, bet pieaugs. Fakultativs garī-

gais zvērests (tagadējais KPL 730
1

. p. — K. D.), nedodams

tiesai ar likumu noteiktas mērauklas, novedīs tiesu pie ne-

noteiktības un grūtībām, izšķirot jautājumu: kuriem liecinie-

kiem un kādās lietās likt zvērēt civilo un kuriem garīgo zvē-

restu (kuriem piemērot KPL 730. un kuriem 730
1

. p. —K. D.)?

Tad likuma vietā šinī jautājumā stāsies ieskats, pretēji aicinā-

jumam „viens likums, viena taisnība visiem". — Tiktālu J.

Šmidts.

Noslēdzot, gribētos atgādināt: Tiesībām un reliģijai ir

cieša radniecība. Dieva ideja ir visām reliģijām; visskaidrāk

— viendievības reliģijām; mums Latvijā vismīļāk un vis-

skaidrāk — kristīgā reliģijā. Bet kad nu visām viendievības

reliģijām ir noteikti skaidra Dieva ideja, tad še augstāk ieteik-
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tais garīgā zvēresta teksts būtu pieņemams visām Latvijā

esošām konfesijām. Tad tiesības un reliģija, par kuru garī-

giem radu rakstiem augstāk bij runa, atkal sadotos rokas, kā

veci līdzstrādnieki gara kultūrā no senseniem laikiem. Mūsu

partiju laikos izdarītā vaina, abus izšķirot vienu no otra, tiktu

atkal par labu griezta, ievedot obligatorisku garīgo zvērestu

visām tieslietām, lielām un mazām, un visiem, kas pēc pro-

cesa likumiem vispār ir nozvērināmi resp. pie zvēresta tiesā

pielaižami. Šai ziņā nav „lielu" un „mazu", „svarīgu" un

„mazsvarīgu" tieslietu. Arī mūsu Prezidents ir teicis, ka arī

tā saukts „mazs" darbs ir savā vietā liels un mums visiem

vajadzīgs. Tāpēc arī garīgs zvērests nevienā tieslietā

nebūs un nevar būt „Dieva piesaukšana nevietā", bet gan būs

tas, ko prasa reliģija, kad to pareizi saprotam un kad mākam

pareizi lasīt svētos rakstus: Dieva vadības piesaukšana itin

visās dzīves lietās un darbos, ikdienas un vienmēr, lai, pēc

tiesībām, morāles un daiļuma rīkojoties, piepildītu Dieva prātu

zemes virsū, kā arī katrs savus un visas tautas uzdevumus.
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Livonijas Vidējo bruņnieku tiesību kriminal-

tiesiskās normas.

Mag. iur. Gustavs Grīnbergs

(Beigas.)

5. Miesas bojājumi un vardarbība

pret personu.

Moderno tiesību vispārējs miesas bojājumu jēdziens radies

tikai jaunākos laikos, pie kam parasti šķiro loti smagus, smagus

un vieglus miesas bojājumus (L. S. L. 441, 442, 443). Vācu

vidus laiku tiesības šāda vispārēja jēdziena nepazīst un atse-

višķos šo tiesību novados sastopami dažādi jēdzieni par šo

nodarījumu.

Vbt. arī nedod jēdzienus, bet jautājumu noregulē kazuis-

tiski, un katrs miesas bojājumu veids apzīmēts atsevišķi ar at-

tiecīgu darbības vārdu, piem., pie ievainojumiem lieto vārdu

wunden, wundet, kropļojumus apzīmē ar lemet vai arī ar

beleidiget, pirkstu nociršanu ar afhouwet, zobu izsišanu ar

utsloge (Vbt. 83, 87, 136, 137). Vbt., tāpat kā Ssp." un lielais

vairums vācu vidus laiku avotu, vēl pieturas pie senā miesas

bojājumu trejdalījuma — sitieni, ievainojumi un kropļojumi,

piem., pēc frīzu ties. vulnera, percussiones, mancationes, tomēr

daži avoti vairs nešķiro ievainojumus no kropļojumiem un par

abiem vienādi piedraud ar kriminālsodu.
20

Vbt. (83), kur vēl atzītas vaidu tiesības, neparedz par

kropļojumiem un ievainojumiem, pretēji Ssp., nekādus sodus,

un tikai jaunākās Vbt. normas (136, 137) jau noteic par tiem

privattiesisko būsi. Daudzi vidus laiku avoti paredz ievaino-

jumu apskati un mērīšanu. Bāzelē, piem., vēl 15. g. s., pastā-

vēja speciāli lietpratēji šim nolūkam.31

19 Sal. V. Friese: op. c. 2*52—33.

" R. His: Strafrecht. 11. 96. Geschichte, 126.
11 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 96.
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Vbt. miesas bojājumus klasificē pēc nodarījuma rezultāta,

kas izriet no 115. nod. noteikuma, ka cilvēku var nonāvēt ne-

vien ar ievainošanu, bet arī sitot, grūžot, sviežot vai arī kādā

citādā veidā. (No tā var slēgt, ka Vbt. nepazīst miesas bojā-

jumu iedalījumu pēc ieroča jeb rīka, pēc izdarīšanas veida vai

pēc bojājuma redzamības."

Kropļojumi.

Ar vārdu Lāhmde vidus laikos saprata līdzās kropļojumam

tiešā nozīmē arī gaudenumu (amputatio, mutilatio, frīz. gersfal,

t. i. Grasfall, kas jāsaprot tajā nozīmē, ka nocirstam loceklim

jānokrīt zemē). Daudzi avoti, piem., Ostfāles, Flandrijas, Bra-

bantes, par kāda svarīga locekļa sakroplošanu vainīgo soda

ar taīiona sodu, resp. rokas nociršanu vai arī ar pusi no vīra

naudas, turpretim par kāda mazāk svarīga locekļa vai miesas

orgāna sakroplošanu paredz tikai vienu desmito daļu vīra nau-

das vai speciālu būsi.
23

Vbt. šo smago miesas bojājumu apzīmē ar vārdu lemende

un atšķir to no ievainojumiem un sitieniem ar kvalificētu sodu.

Arī likuma teksta vārdi, kā „ane lemende" (215) un „lemet

edder vvundet" (87) skaidri rāda, ka kropļojuma jēdziens nav

sajaucams ar vieglākiem miesas bojājumu veidiem. Vbt. kār-

to jautājumu kazuistiski un nekādus vispārējus jēdzienus nedod.

Tomēr no 136. nod. teksta izriet, ka ar darbības vārdu ~beleiI-

diget" šeit jāsaprot ne tikai kāda locekļa vai orgāna pilnīga

atdalīšana no ķermeņa, bet arī to padarīšana par nelietoja-

miem, piem., mutes kropļojums, un paredzētā sankcija ir puse

no vīra naudas. Tādā kārtā arī šeit kropļojums jāsaprot pla-

šākā nozīmē."

Apskatot kropļošanu pēc Vbt., jāatšķir to senākās normas

no jaunākām. Pēc senākām par kropļojumiem un ievainoju-

miem nav paredzēts nekāds legāls sods: vainīgajam jāizlīgst

Sal. T. Zommers: Miesas bojājumi pēc senākām Latvijas tiesī-

bām. 499—502. T. M. V. Nr. 3 — 1935.

SJ Sal. R. His: Strafrecht. 11, 100—01. V. Friese: op. c. 235.

34 Sal. T. Zommers: op. c. 504—05.
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ar cietušo, pretējā gadījumā pēdējais var ķerties pie likumīgām

vaidu tiesībām (Vbt. 87). Par to, ka nonāvēšana un ievaino-

šana vienkārši Jālabo", redzams arī no 83. nod., kur noteikts,

ka dēlam jālabo mirušā tēva nodarījumi, proti, nonāvēšana

vai ievainojumi, ja tēvam dzīvam esot lieta vēl nav tikusi no-

kārtota. Jaunākās Vbt. normas, kas g. k. aizgūtas no Ssp., jau

atteikušās no senās privatatriebības paražas, un ieved kompo-

zīciju sistēmu ar visai sīku tarifu sarakstu. Vbt. 136 par svarī-

gāko locekļu un miesas orgānu, kā: mutes, deguna, mēles, acu,

ausu, roku un kāju sakroplošanu paredz privattiesisku sodu

būsi, kas līdzinās pusei no vīra naudas. Tāpat Vbt. 136. nod.

noteic arī būsi par rokas un kājas pirkstu sakropļošanu un zo-

bu izsišanu. Atzīstot pirkstus un zobus par mazāksvarīgām cil-

vēka ķermeņa daļām, likums būsi nosaka daudz zemāku nekā

par svarīgāko locekļu sakropļošanu un pie tam katram pirkstam

un zobam paredz savu atsevišķu būsi, skatoties pēc to nozīmes

cilvēka darba spēju vai organisma uzturēšanā. Par rokas vai

kājas pirkstiem jāmaksā: par īkšķi —6, rādītāju —5, vidējo

—4, bezvārda —3 un par mazo 2 mārkas sīknaudā. Attiecī-

bā uz zobiem buse arī noteikta dažāda: par dzerokļiem jā-

maksā 6, bet par priekšējiem zobiem tikai 3 mārkas. Likuma

nolūks te ir skaidrs: stingrāki jāaizsarga cilvēka organisma

uzturēšanai svarīgākie zobi. Normandijas ties. turpretim 4

priekšējos zobus vērtē augstāk nekā citus, jo tie senatnē cilvē-

kam noderējuši par cīņas ieroci. Saprotams, vidus laikos tie

vairs nebija ieroči, bet agrākā nozīme paturēta uz tradiciju pa-

mata (les dents dc devant servent ā mordre Tennemi; au temps

des armures ccci nest plus vrai, mais demeure en droit par

tradition).
35

Līdzīgi Vbt. būsi atsevišķi katram pirkstam pa-

redz arī vecākās zemes ties., pie kam rokas pirkstu tarifi gan-

drīz vienādi ar Vbt. tarifiem un visu 5 pirkstu kopvērtība lī-

dzinās tāpat 20 mārkām, t. i. pilnai rokas busei jeb pusei no

vīra naudas.

Vbt. (137), līdzīgi Ssp. (II 17 § 9) nosaka, ka par kāda lo-

cekļa otrreizēju ievainošanu vai sakropļošanu, ja pirmo reizi

" Jean Le Foyer: op. c. 86—87.
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jau par to samaksāta kropļojuma buse, jāmaksā vienīgi kā par

ievainojumu, pat arī tad, ja loceklis tiktu pilnīgi atdalīts no

ķermeņa (huvvet men it all af).
38

Kas attiecas uz Vbt. 136. nod.

paredzētām pirkstu un zobu kompozīciju likmēm, tad šis no-

teikums nesakrīt ar Ssp. attiecīgu normu (II 17 § 6), kur par

katru pirkstu paredzēta viena desmitā dala no vīra naudas.

Blakus noteikumiem par cilvēka miesas bojājumiem Vbt. un

Ssp. paredz arī gadījumu, kad dzīvnieks nodara miesas bojā-

jumus.

Vbt. nosaka, ka dzīvnieks nevar atbildēt tiesā par cilvēka

nonāvēšanu vai sakroplošanu, tādēļ zaudējumi jāatlīdzina

dzīvnieka saimniekam, ja vioš to patur, bet viņš var arī at-

brīvoties no atbildības, atdodot dzīvnieku sūdzētājam (151).

levainojumi.

Vidus laikos ar ievainojumu (vulnus, viduslejasvācu valo-

dā wunde) parasti saprata ikvienu asiņojošu ievainojumu vai

ievainojumu ar asu ieroci, ja nav konstatēta nāve vai locekļa

kropļojums.
27

Vbt., runājot par ievainojumu, nekur nemin ieroci, bet

analizējot 115., un 215. nod. noteikumus, neapšaubāmi var

nākt pie slēdziena, ka ievainojums „\vunden", „wundet", „wun-

dede" (83, 87, 116, 137) jāsaprot kā asiņojoša brūce (blotwunde,

115) no asa ieroča, jo no 215. nod. redzams, ka ievainojums, kā

patstāvīgas darbības rezultāts, nostādīts pretim sitienam, kur

sekas, tāpat kā tas noteikts 115. nod., var būt nāve vai kropļo-

jums.

Pētījot ievainojumus pēc Vbt., jāatdala senākās normas no

jaunākām, tāpat kā tas bija pie kropļojumiem. Senākās normas

(83, 87) par ievainojumu neparedz nekādu legālu sank-

ciju, bet vainīgajam jāapmierina cietušais, pretējā gadījumā

viņš padots cietušā asinsatriebībai (men legere en edder drege

sine veide, 87). Jaunākā norma (137), kuras netiešs avots skai-

tās Ssp. (II 17 § 9), tomēr tikai savā beigu daļā aizguvuši Ssp.

" Sal. V. Friese: op. c. 235.

37 Sal. T. Zommers: op. c. 511
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noteikumu par to, ka ja kādam ievaino vai pavisam nocērt kādu

locekli, par kuru jau agrāk samaksāta buse, tad cietušais ne-

drīkst prasīt vairāk kā par parasto ievainojumu. Bet tā pati

137. nod. pirmā daļā, kuras avots acīmredzot ir senās vietējās

ieradumu ties., paredz ievainojumu kategoriju, kāda bija pa-

zīstama senām skandināvu tiesībām, kad kompoziciju noteica

pēc ievainotā kaula šķembeļu skaita, ar galveno un papildso-

diem un ar kumulativa soda augstāko robežu.28 Šāds notei-

kums nav sastopams vairs nedz Ssp., nedz arī pārējās vācu

vidus laiku tiesībās.

Sitieni un līdzīgi vardarbības veidi pret personu.

Pēc ģermāņu cilšu tiesībām sitienu (percussio, colpus,

ietus) būtiskā pazīme, atšķirībā no ievainojumiem un kropļo-

jumiem, bija asa ieroča un asiņošanas iztrūkums (troekener,

dūrrer Schlag).
29

Senās Latvijas tiesību avoti neprasa sitienu

jēdziena apzīmēšanai asiņošanas iztrūkumu un sitienu katego-

rijā ietilpina visus tos vieglos miesas bojājumus, kas apvienoti

formulā „asins un blāvums".

Vbt. nav sveši sitieni un tamlīdzīgi vardarbības gadījumi

pret personu, kas izriet no Vbt. 115. un 179. nod. teksta, kur iet

runa par sišanu, grūšanu un sviešanu (115), kā arī par bāršanu,

matu plūkšanu un pēršanu (179), tomēr no šīm nodaļām nav

iespējams spriest par sankcijām, kādas pienāktos par attiecī-

giem nodarījumiem. Vbt. sastopami vairāki vardarbības ga-

dījumi, kur izcelts vainīgā nodoms un tādēļ piedraudēts ar kva-

lificētu sankciju. Tā, 143. nod. runā par sveša kalpa sišanu

vai gūstā turēšanu, ne paša kalpa dēļ, bet vienīgi nolūkā apvai-

not viņa kungu vai kaitēt kunga interesēm. Sods te ir divkār-

tīgs, jo vainīgais maksā būsi kā kalpam, tā arī kungam

(— schal he en beiden boten). Bet ja no sišanas sekas būtu

kalpa darba nespēja, tad vainīgais labo kungam pat ar pilnu

kalpa vērtību, t. i. ar 40 mārkām. Līdzīgs noteikums atro-

38 Sal. H. Brunner: op. c. 11.
39 Sal. H. Brunner: op. c. 11, 824. T. Zommers: op. c. 519
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dams arī Vbt. 144. nod. par kāda (kalpa?) gūstā turēšanu, kad

jāatbild gūstekņa kungam un viņa asins radiem vai sievai.

Bet vieglāki miesas bojājumi var palikt arī nesodīti, ja tie

ir kā sekas no pārmācības tiesību (Zūchtigungsrecht) izlietoša-

nas. Vbt. (179) un Ssp. pazīst vispārējas pārmācības tiesības

pret svešu bērniem, barot, plūcot pie matiem vai perot tos ga-

dījumā, ja tie izdara kādu pārkāpumu (missedat).

6. Mājas miera laušana.

Mājas neaizkaramība jau no seniem laikiem nostādīta zem

sevišķa partikula ra „mājas miera" aizsardzības (Hausfriede,

pax domus, hus vride). Šī aizsardzība skar pašu apdzīvoto

māju vai pili līdz tās slieksnim, vai pēc dažiem avotiem arī

mājas pagalmu. Sevišķai miera aizsardzībai padoto teritoriju

daudzi tiesību avoti gleznaini apzīmēja ar „četru pālu" terito-

riju, piem., Halles tiesības nosaka, ka „Ein iglich burger sal

frede und gemach haben m sime huse und m sinen vier pfe-

len";
30

tāpat Normandijas 13. g. s. tiesības runā par „dc as-

sultu intra quatuor perticas domus".
31

Mājas miera laušana

izteicas naidīgā rīcībā vai draudos pašā mājā vai ari ar ielau-

šanos no ārienes. lespējama nodarījumu daudzējība, ja miera

laušana vēl savienota ar vardarbību, miesas bojājumiem vai

nonāvēšanu, kādā gadījumā jau būs kvalificēts nodarījums,

kādu pazina jau franku laikos, un kad nonāvēšanas gadījumā

vainīgajam piedraudēja ne ar būsi, bet ar nāves sodu.
33

Vbt. senākās normas paredz mājas miera laušanu (hus-

welde) un pie tam smagākā, kvalificētā veidā, par ko, līdzīgi

laupīšanai, piedraudēts ar kakla sodu (Vbt. 79: welk man rof

edder hus\velde vor gerichte averwunnen wert, dat is sin

hals). Nodarījuma sastāvam nepieciešams, lai būtu varmā-

cīgs iebrukums sveša mājā, kas redzams no tā, ka vācu lite-

30 Sal. R. His: Strafrecht, I, 218-19.

S1 Jean Le Fover: op. c. 166.

32 Sal. H. Brunner: op. c. 11. 542-44. Sal. R. His: Strafrecht,

I, 220—21.
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raturā šo nodarījumu apzīmē ar vārdiem „Heimsuche" vai

„Hausgewalt", kam atbilst tiesību avotos sastopamais invasio

domus vai assultus domus nosaukums, kā, piem., Normandijas

tiesībās. 33 Vbt. nodarījuma apzīmēšanai lieto „huswelde", kas

ir identisks „Hausgewalt" jēdzienam.

Vbt. 86 paredz tīšu nonāvēšanas gadījumu svešā mājā

(sleit he einen m sinem have oft huse mit vorsate unde willen),

tomēr nav skaidrs, vai šī nodaļa vedama sakarā ar 79. nod.,

t. i. vai te notvertam nodarītājam tāpat paredzēts nāves sods

un vai 86. nod. minētā trimda jāpielīdzina izsludināšanai ārpus

likuma vai nē. Liekas tomēr, ka 86. nod. paredz privileģētu

gadījumu, kad sadursme notikusi vasaļu starpā un kad vai-

nīgais tiek cauri ar trimdu un naudas sodu.

7. Noziedzīgi nodarījumi pret personas

godu un brīvību un nepatiesa apsūdzība.

Noziedzīgi nodarījumi pret personas godu.

Goda aizkārumu vārdiem un darbiem kā patstāvīgu noda-

rījumu pazina jau franku laikos. 34 Bet pēc ģermāņu uzskatiem

arī katrā nodarījumā, kas vērsts pret personu, saskatāms

goda aizkārums, jo paredzētais par to privattiesiskais naudas

sods buse bija gandarījums (krānkungsbusse) jeb ~labošana"

par morāliskām ciešanām, pie kam buses lielums bija atkarīgs

no nodarījuma smaguma.
35 Šis uzskats paliek spēkā arī vēl

tad, kad līdz ar kompozīcijas nozīmes mazināšanos sašauri-

nās arī buses pielietošanas gadījumi un kad no visa dažādu

nodarījumu skaita izdalās to nodarījumu grupa, kurā pirmo

vietu ieņem tiešs nodoms aizkārt otra godu. Goda aizkāru-

mam vidus laiku valodā trūkst apvienojoša jēdziena un avoti

parasti to apzīmē ar vārdiem injuriare verbo vel facto, pie

kam no apvainojumiem vārdos tiešā nozīmē, kad apvainoju-

ma vārdi pateikti tieši tam, kam domāti, atšķir arī apmeloju-

53 Jean Le Foyer: op. c. 16b.

M Sal. H. Brunner: op. c. 11, 865—72.

35 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 104.
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mv, kad apvainojums izteikts caur citiem." Kas attiecas uz

apvainojumiem darbiem, tad realinjuriju jēdziens nebija stingri

nošķirts no visiem tiem nodarījumiem, kas saistīti ar miesas

bojājumu jēdzienu. Goda aizkārums vārdos pēc Vbt., tāpat

kā pēc Ssp., var pastāvēt:

1) Nepatiesā apgalvojumā, ka cilvēks dzimis ārlaulībā

(Vbt. 212, sal. arī 35 un 36), ka viņš piekopj negodīgu amatu

(Vbt. 44) vai ka viņš ar noziegumu zaudējis savas tiesības

(Vbt. 38, 145). Ka šie goda aizkāruma veidi ir sodāmi nodarī-

jumi, pēc Vbt. var spriest netieši no pievesto nodaļu satura,

bet Ssp. par tiem paredz noteiktu naudas sodu.
37

2) Tiesas sprieduma pelšanā (Urteilsschelte), t. i. apgā-
šanā un pārsūdzēšanā, jo ar to pārmet sprieduma atradējam,

ka viņa spriedums ir netaisns (dat is unrecht). Tādēļ gadīju-

mā, ja augstākā tiesa apelāciju noraida, apelācijas faktā sa-

skata tiesneša tīšu apvainošanu un tādēļ apelands maksā so-

ģim 3 mārc. vedes (Vbt. 128) un pēc Ssp. bez tam vēl spriedu-

ma atradējam būsi. 38

Noziedzīgi nodarījumi pret personas brīvību.

Ģermāņu tiesību avoti no nodarījumiem pret personas brī-

vību piemin nelikumīgu cilvēka sasiešanu vai turēšanu važās

(Fesselung), ieslodzījumu (Einsperrung) un brīva cilvēka pār-

došanu verdzībā. Arī Vbt. pazīst pretlikumīgu cilvēka sa-

gūstīšanu, pie kam Vbt. vairākas nod., kas par to runā, būtu

iedalāmas divi grupās.

1. Vbt. 143., 144. un 215. nod. paredz gūstā turēšanu

(welk einen man gevangen heft; we den andern veit), kas

uzskatāma par neatļautu, uz ko norāda tas apstāklis, ka likums

par šo nodarījumu piedraud ar būsi, tomēr buses lielums ne-

kur nav minēts. Bet katrā zinā te ir darīšana ar samērā vieg-

lu gadījumu, jo par to paredzēta vienīgi vienkārša buse.

M Sal. R. His: Strafrecht, 11, 107.

•7 Sal. V. Friese: op. c. 276—78.

M Sal. V. Friese: op. c. 278—79.
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2. Dažās nodaļās (221, 222, 223) turpretim paredzēta

gūstā turēšana kādā noteiktā nolūkā, proti, izdabūt no gūstek-

ņa kādu solījumu vai maksājumu, pie kam likums, šķiet, ne-

uzskata šo nodarījumu par pretlikumīgu, jo par kaut kādu

sankciju pret sagūstītāju vispār te nav runas; pat otrādi, te it

kā saskatāms gūstekņa pienākums apmierināt savu pretinieku

(221). Pie tam likums nosaka, ka visi solījumi, kas doti gūstā,

jātur, izņemot gadījumu, ja sagūstīšana notikusi viltīgā, node-

vīgā (untruweliken) kārtā un pielietoti draudi (223) un ja

gūsteknim bijis pamats baidīties par savu dzīvību (222). Viss

sacītais norāda uz to, ka šiem likuma noteikumiem ir kaut

kāds sakars ar likumisku pašpalīdzību vai vaidu tiesību pār-

dzīvojumu, jo likumīgas vaidu tiesības pazīst tikai Vbt. senā-

kās normas (84, 87). Bet Ssp. nodaļā, kura apzīmēta ar virs-

rakstu „Kā tiesā smagos noziegumus" (II Art. 14: wū men un-

gerichte richtet) blakus nonāvēšanai, laupīšanai, dedzināšanai,

izvarošanai, miera laušanai un laulības pārkāpšanai paredzē-

ta arī gūstā turēšana (Dc den man sleit oder veit, oder ro-

vet...) un par visiem šiem nodarījumiem piedraudēts ar gal-

vas nociršanu. Vbt. 131 (Lsp. II 4) attiecīgs noteikums gan-

drīz burtiski aizgūts no minētā Ssp. panta, izņemot teikumu

„oder veit", t. i. gūstā turēšanu, kas strīpots. Šis apstāklis no-

rāda uz to, ka pārstrādājot Ssp. normu Livonijas vajadzībām,

Lsp. autors atradis par vajadzīgu strīpot stingro sankciju par

gūstā turēšanu, acīmredzot nolūkā pieskaņoties Vbt. senākām

normām, kurās vēl atzītas vaidu tiesības.

Nepatiesa apsūdzība.

Nepatiesa apsūdzība noziegumā, ko apsūdzētais nav iz-

darījis, saskaras ar goda aizkāruma jēdzienu: tā atgādina ap-

vainojumu, jo tā izteicas formālā apsūdzībā, kā arī apmeloju-

mu, jo tā pastāv nepatiesā aprunāšanā vai pelšanā. Tomēr

nepatiesas apsūdzības būtisko pazīmi pēc senām tiesībām var

raksturot ar to, ka te jau pašu cilvēku un ne tikai viņa godu

nostāda briesmās, kā arī apdraud viņa mantu.
89 Franku lai-

M Sal. R. His: Strafrecht, 11, 137,
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kos uzskatīja par sodāmu nodarījumu tikai apzināti nepatiesu
sūdzību un kā sankcija par to bija paredzēta buse; 40 tomēr

daži tā laika avoti šinī gadījumā jau piedraud ar spoguļa sodu,
t. i. ar to pašu sodu, kāds paredzēts par nodarījumu, kurā sū-

dzētājs otru apvaino, pie kam ļaunprātību daudzos gadījumos,

piem., pie rokām tveramām lietām, vienkārši prezumēja. Di-

ženo vidus laiku tiesību uzskati par nepatiesas apsūdzības

cēlēja sodāmību dalās. Daudzi tiesību avoti, tāpat kā Ssp.

līdz ar Vbt., piedraud ar sodu tikai tanī gadījumā, kad iesākto

sūdzību neizved, kamēr celtās sūdzības noraidīšanas gadījumā

sūdzības cēlējs nenes nekādu atbildību, pat kriminalapsūdzī-
bas gadījumos nē.

41

Vbt., tāpat kā Ssp., pie nepatiesas apsūdzības atsevišķi

jāizdala rokām tveramas lietas, kad sacelta publiska trauksme.

Trauksmes sacelšana visaugstākā mērā apdraud cilvēka per-

sonību, jo viņu ar to apvaino smagā noziegumā, par ko draud

nāves sods, un ar trauksmes kliedzieniem sūdzība jau skaitās

par uzsāktu( Vbt. 108). Tādēļ saprotams, ka ja trauksmes

sacēlējs sūdzību neizved, t. i. nevar pierādīt apsūdzētam mie-

ra laušanu, viņu pašu atzīst par miera lauzēju. Parasti šīs

sūdzības iziet uz mēģinājumu ievainotam vai nonāvētam pie-

rādīt miera laušanu, kādēļ te nepatiesa sūdzība vēl savienota

ar smaga nodarījuma pastrādāšanu. Visos gadījumos, kad

sūdzētājs nevar pierādīt otra vainu, viņu soda ar spoguļa

sodu (Vbt. 44, 108 un 116).
43

Vbt. 125. nod. runā par klātneesošā apsūdzēšanu nozie-

gumā, bet pēc tam, kad apsūdzētais ieradies, sūdzētājs vairs

sūdzību neturpina. Šinī gadījumā, kas loti atgādina apmelo-

jumu, vainīgo soda tikai ar vedi, bet ne vairs ar spoguļa sodu.

Ja turpretim sūdzētājs savu sūdzību izved līdz galam, un kaut

arī to noraidītu, viņš tomēr šinī gadījumā brīVs no atbildības.

Te varētu arī pieminēt gadījumu, kad kāds, pretendēdams uz

sveša zemes gabalu, sakarā ar nesamaksāto vīra naudu, kā

40 Sal. H. Brunner: op. c. 11, 869—70.

41 Sal. V. Friese: op. c. 281. R. His: Strafrecht, 11, 137—38.

41 Sal. V. Friese: op. c. 255.
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pierādījuma veidu izvēlējies nokaitētas dzelzs nešanu, bet

cieš neveiksmi: šinī gadījumā viņš maksā trīskārtēju vīra

naudu (Vbt. 89, 90).

8. Vispār bīstami noziedzīgi l nodarījumi.

Dedzināšana.

Dedzināšanu uzskata par vispārbīstamu noziedzīgu noda-

rījumu, jo ar to apdraud ne tikai atsevišķu personu mantu un

dzīvību, bet tā var izvērsties par vispārēju postu. Franku lai-

kos ar dedzināšanu (Brandstiftung) saprata tīšu uguns pielaiša-

nu ēkām, dzirnavām, baznīcām, šķūņiem, noliktavām etc, bet

daži avoti vispār, tāpat kā vēlākos laikos, runājot par dedzi-

nāšanu, iedomājas tikai kā objektu apdzīvotas ēkas. Jau

franku laikos no dedzināšanas vispār izdala slepenu uguns pie-

laišanu vai dedzināšanu naktī, bet diženajo vidus laiku avotos

parādās kvalificētas dedzināšanas nosaukums (Mordbrand,

mortbrant). Daži avoti, piem., Ssp. un Vbt., Mordbrand kā kva-

lificētu dedzināšanas veidu nostāda pretim vienkāršai dedzinā-

šanai, ko nosauc par Brand (Vbt. bernet), nenorādot tomēr ne-

kādas atšķirības pazīmes starp abiem šiem veidiem. levērojot

to, ka pie kvalificētās nonāvēšanas (mort) galvenā pazīme ir

slepenība un ka šis dedzināšanas veids arī satur sevī to pašu

mort un bieži dedzināšana arī faktiski savienota ar nonāvē-

šanu un ka par abiem nodarījumiem piedraudēts ar vienu un

to pašu sodu, R. His nāk pie slēdziena, ka arī kvalificētai de-

dzināšanai (mortbrant) būtiskā pazīme ir slepenība pie izda-

rīšanas. Tā tad jāpieņem, ka sākumā par mortbrant uzskatīja

slepeno, sevišķi nakts laikā izdarīto dedzināšanu,
43

bet ar lai-

ku, tāpat kā tas vērojams pie kvalificētas nonāvēšanas (mort),

paplašinājās arī mortbrant jēdziens. Vairums 13. g. s. avotu

par tīšu dedzināšanu piedraud ar nāves sodu, bet par neuz-

manīgu dedzināšanu — ar zaudējumu atlīdzināšanu vai būsi.

Vbt., tāpat kā Ssp., par dedzināšanu paredz trejāda vei-

da sodu sekojošā pakāpenībā:

« Sal. R. His: Strafrecht, 11, 350.
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1) par kvalificētu dedzināšanu (Vbt. 131 — Mortberner)
nāvi uz rata;

2) par vienkāršu dedzināšanu — kakla sodu (Vbt. 131) un

3) par neuzmanīgu dedzināšanu (Vbt. 148) jāatlīdzina

zaudējumi. 44

9. Noziedzīgi nodarījumi pret ģimenes

tiesībām un pret sievietes dzimuma godu.

No daudzajiem nodarījumu veidiem, kam ir sakars ar dzi-

mumdzīvi, kā asins grēks, netiklība, sievietes aizvešana, lau-

lības pārkāpšana un izvarošana, un kas sastopami jau franku

laiku avotos, Vbt. pazīst tikai divi pēdējos nodarījumus, kas

izskaidrojams pa daļai ar to, ka sākumā šo nodarījumu grupu

ietilpināja garīgo tiesu kompetencē un tikai vēlāk svarīgāko

nodarījumu iztiesāšana pakāpeniski pārgāja laicīgām tiesām.
45

Laulības pārkāpšana.

Laulības pārkāpšana viduslejasvācu valodā visbiežāk

nosaukta par overhor, overspel un tā dižos vidus laikos vēl

bieži piederēja pie garīgās jurisdikcijas lietām. Franku laikos

ar laulības pārkāpšanu saprata ne tikai miesīgus sakarus

starp precētu vai neprecētu vīrieti no vienas un cita laulātas

sievas no otras puses, bet arī pie pēdējās pastrādātos varas

darbus vai nolaupīšanu, un vīram piederēja atriebības tiesī-

bas pret notverto laulības pārkāpēju un šī paraža sastopama

vēl daudzos vēlāko laiku avotos.
46 Vispār, pēc ģermāņu tie-

sību koncepcijas, laulības pārkāpšanu varēja izdarīt tikai lau-

lātā sieviete, kas liek domāt, ka pie senģermāņiem varbūt pa-

stāvējusi bigamija, un šinī nodarījumā ieraudzīja ielaušanos

vīra tiesību sfērā, turpretim baznīca jau nostājas uz tā vie-

** Sal. V. Friese: op. c. § 19. Sal. arī R. His: Strafrecht, 11, 353.

45 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 145. Sal. H. Brunner: op. c. 11, 850

sek., 859.

46 Sal. R. His: Strafrecht. I, 28S. 11. Brunner: op. c. 554—55.
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dokla, ka ari virs var pārkāpt laulību un ka viņa neuzticība

sievai tāpat ir sodāms nodarījums.

Vbt. 131. nod. (Lsp. II 4) vainīgajam piedraud ar galvas

nociršanu, tāpat kā Ssp., tikai pie rokām tveramām lietām

(... dc m averspele begrepen wert, den is it umme dat novest

aftoslande).

Izvarošana.

Latiņu valodā rakstītos avotos izvarošana nosaukta par

oppressio, oppressio violentia vai violentia,
47

bet vēlākos, vi-

duslejasvācu valodā rakstītos avotos, lietots nosaukums Not-

nunft, kas nozīmē paņemšanu ar varu, un sākot ar 13. g. s. var

sastapt arī vārdu Notzucht (nottucht). Ssp. un daži citi lejas-

sakšu avoti vienkārši lieto vārdu „not", „nodiget". Vbt. izva-

rošanas apzīmēšanai lieto „notnunft" (Vbt. 185), bet 131. nod.

sastopams darbības vārds „nottoget". Franku laikos atšķīra

brīvas un nebrīvas sievietes izvarošanu, pie kam brīvas sie-

vietes izvarošanu tikai dažās vācu cilšu ties. uzskata par atse-

višķu nodarījumu, pārējās cilšu ties. šis nodarījums saplūst

kopā ar sievietes nolaupīšanu, un to apzīmē ar vārdu rapere.

Tāpat kā franku laikos, arī vēl daži 13. g. s. avoti izva-

rošanu un sievietes nolaupīšanu uzskata par vienu nodarīju-

mu, tomēr vairums tā laika avotu jau tos atdala vienu no

otra.
48

Dižajos vidus laikos un arī vēl vēlāk avotos sastopams

noteikums, ka cietušajai par notikušo izvarošanu jāsaceļ

publiska trauksme un katra, kā vīrieša, tā arī sievietes pienā-

kums ir nekavējoši doties cietušajai palīgā vai piedalīties no-

ziedznieka vajāšanā.
49

Tāpat trauksme jāsaceļ arī pēc Ssp.

un Vbt. (177). Diženo un vēlīno vidus laiku avotos ar ne-

daudz izņēmumiem izvarošanu pieskaita vissmagākiem nozie-

gumiem un tādēļ par to piedraudēts ar nāves sodu. Par izva-

rošanu parastais nāves sods ir kakla sods, tomēr sastopama

arī dzīva aprakšana, sadedzināšana vai noslīcināšana. Bieži

47 Sal. R. His: Strafrecht, TI, 150.

4S Sal. R. His: Strafrecht, 11, 152.

49 H. Brunner: op. c. 11, 667. Sk. arī R. His: Strafrecht, 11, 153
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avotos sastopams noteikums, ka vainīgo soda ar nāvi tikai

pie rokām tveramām lietām, bet aizbēgušo izsludina ārpus li-

kuma, no kā viņš parasti var atpirkties. Ziemeļvācijā, tāpat

kā pēc Vbt. (185), māju, kurā notikusi izvarošana, noposta.

Vbt. 131 (Lsp. II 4) runā par jaunavas vai precētas sievie-

tes izvarošanu (Dc
...

maget edder wif nottoget), bet sodā-

mības zinā netaisa starpības starp precētu un neprecētu sie-

vieti, godīgu un negodīgu un visos gadījumos vainīgajam pie-

draud ar galvas nociršanu (den is it umme dat hovet aftos-

lande). Vainīgo soda ne par sievietes dzimumgoda aizkar-

šanu, jo tāda vairs nav prostituetai (Ssp. 111 46 § 1), bet gan

par pretlikumīgu un varmācīgu sievietes paņemšanu.
50 Saka-

rā ar notikušo izvarošanu, Vbt. 185. nod. paredz, ka uz soģa

rīkojumu māja, kurā noziegums pastrādāts, jānoplēš: šis in-

stitūts uzglabājies vēl no senām tiesībām, jo vispār, pēc 13. g.

s. tiesībām, mājas noplēšanas paraža, kā smaga nozieguma

sekas, vairs nav paredzēta. 51 Vbt. bez jau minētā gadījuma

sakarā ar līdzdalību pie zādzības un laupīšanas, sastopami arī

norādījumi uz līdzdalību pie izvarošanas. Vbt. 185. nod. bei-

gās atrodams sekojošs noteikums: „Alle dink, dat m der

notnunft was, dat dar levendich was, it si wat it si, dat schal

men enthoveden". Šo noteikumu Budenbroks pārtulkojis se-

kojoši: „Alles Lebendige es sey was er wolle, soli wenn es

bei der Notzucht gebraucht worden, enthauptet werden".
81

H. Freimans grib šo noteikumu saprast tā, it kā tas attiektos

tikai uz mājkustoniem, kuri bijuši klāt pie izvarošanas un ku-

riem tādēļ jānogriež galvas tāpat kā vainīgajam izvarošanā,
6*

bet tas neatbilst lietas apstākļiem, un te g. k. iet runa par cil-

vēkiem, kas uzskatāmi par izvarošanas līdzdalībniekiem.

Līdzdalības jēdziens vidus laiku tiesībās bija visai plašs pie

izvarošanas; tā, piem., pēc Augšbavārijas 1346. gada zemes

tiesībām par līdzdalībnieku izvarošanā jau uzskata to, kas

bņ Sal. V. Friese: op. c. 271.

bl Sal. R. His: Strafrecht, I, 132.

G. J. v. Buddenbrock: op. c. I, 235

51 H. v. Frevmann: op. c. 284.
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redzējis vai dzirdējis par notikušo izvarošanu un nav steidzies

apdraudētai palīgā.
54 Pēc dažām citām tiesībām, līdzdalīb-

niekiem pielīdzina visus tos, kas atradušies mājā vai mājas pa-

galmā pa izvarošanas laiku. R. His, atsaucoties uz Ssp. at-

tiecīgu tekstu, kas sakrīt ar pievesto Vbt. 185. nod. noteiku-

mu, atrod, ka te iet runa par cilvēkiem un norāda uz Švābu

spoguli, kur blakus cilvēkiem minēti arī mājkustoui. Bet māj-

kustoņu nonāvēšanai, kas bez Švābu spoguļa sastopama arī

citos tiesību avotos, neesot sakaru ar līdzdalību, bet tā gan

piederot pie postījuma (VVūstung), kas tieši paredzēts pie iz-

varošanas.
65 Grūti spriest par to, ko tieši saprast Vbt. 185.

nod. ar teikumu „alle dink ... dat dar levendich was
...,

to-

mēr no augšminētā var secināt, ka g. k. te iet runa kā par

cilvēkiem-līdzdalībniekiem, kurus soda ar galvas nociršanu

(enthoveden) līdzīgi pašam izvarotājam.

10. Noziedzīgi nodarījumi pret sveša

mantu.

Zādzība.

a. Jēdziens.

Zādzību diženos vidus laikos apzīmēja latiniski ar vār-

diem furtum, latrocinium, bet viduslejasvācu valodā ar duve,

duvete, diefte, duverie etc." Vbt. (79, 131, 177) zādzību ap-

zīmē ar „dūfte", pie kam dažreiz viens un tas pats vārds lie-

tots divējādā nozīmē un ar to apzīmē kā pašu zādzību, tā arī

zagto mantu.

Vidus laiku avotos zādzību saprata šaurākā un plašākā

nozīmē. Zādzība šaurākā nozīmē bija „apzināti pretlikumīga

slepena svešas kustamas mantas izņemšana no cita valdījuma

nolūkā to paturēt sev". Zādzības plašākā jēdzienā jāietilpina

arī citi mantiska rakstura nodarījumi, sevišķi tie, kur nodari-

•

M Sal. R. His: Strafrecht, I, 131.

59 Turpat — 132.

56 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 174.
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juma sastāvā sastopama slepenības pazīme, proti, piesavinā-

šanās, naudas un pārējie viltojumu gadījumi, kā arī dažādi

krāpšanas veidi.

Lai varētu uzstādīt zādzības definiciju pēc Vbt., jāapskata

iepriekš zādzības sastāva būtiskie elementi.

1) Slepenība (Heimlichkeit), tāpat kā franku laikos,"
Vbt. ir zādzības galvenā pazīme, kas izriet no Vbt. 141

„
145.,

147., 190. un 217. nod., kad mantas atrašanās sveša rokās ir

uzskatāma par zādzību tikai tad, ja turētājs to slēpis (vor-
saket he des, so is it dūfte). Vārds „heimiich" tieši Vbt. nav

sastopams, bet tā apzīmēšanai lietots nosaukums „dufliken"

(dieblich), kas norāda uz to, ka zādzība līdz ar laupīšanu bi-

jusi visai raksturīgs noziegums un Vbt. 194. nod. uzstāda pat

formulu zādzības un laupīšanas apzīmēšanai: „dufliken gesta-

len
...

edder rofliken genomen".

2) Pēc Vbt. zādzības objekts var būt tikai kustama

manta. Atkarībā no mantas vērtības un soda smaguma jāiz-

šķir 2 zādzības gadījumi: „lielā" un „mazā" zādzība. Lielā

zādzība būs tad, ja zagtās mantas vērtība sasniedz 1 vērdiņu;

paredzētais sods te ir karātavas (Vbt. 79: — dufte dc galge, is

se eines verdinges vvert; sk. arī Vbt. 131). Zādzība zem

1 vērdiņa uzskatāma par „mazo" zādzību un par to piedrau-

dēts ar arbitraru sodu, kas pastāv vainīgā apzīmogošanā ar

nokaitētu dzelzi uz vaigiem vai uz ausīm, vai kokošanā (Vbt.

131), bet šo sodu vainīgais drīkst izpirkt ar 6 markām sīk-

naudā.

3) Svešas kustamas mantas paņemšana (izņemšana no

cita valdīšanas)
58 Vbt. tāpat ir būtiska pazīme zādzībai šau-

rākā nozīmē, kas nepārprotami izriet no Vbt. 190. nod. Tur-

pretim zādzībai plašākā nozīmē, proti, attiecībā uz piesavinā-

šanos, krāpšanu, atraduma slēpšanu un zagtas mantas pirk-

šanu, saprotams, šī pazīme atkrīt, ja piesavinātu mantu vainī-

gais nav izņēmis no cita valdīšanas. 59 Kas attiecas uz lietas

57 Sal. H. Brunner: op. c. 11, 826

» Turpat, 11, 827.

89 Sal. R. His: Strafrecht, I, 92.
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izņemšanu no cita valdīšanas, tad Vbt., tāpat kā Ssp., visvai-

rāk atbilst pieskaršanās teorija (Apprehensionstheorie), jo,

piem., pie rokām tveramām lietām jau mēģinājumu pielīdzina

pabeigtam nodarījumam (Vbt. 144). Vbt. pieskaita zādzībai:

a) pieskaloto mantu slepenu piesavināšanu, ja uz pieprasījumu

vainīgais faktu noliedz, bet pie kratīšanas mantas pie vina at-

rod (Vbt. 141); b) atrasto mantu slepenu piesavināšanu (Vbt.

147); c) nepareiza mēra, svara vai dzeramā trauka (kop) tu-

rēšana (Vbt. 131). Budenbroks 60

un Ssp. tulkotājs C. Sachsse
61

ar vārdu „kop" saprot „Trughandel", resp. „falscher Kauf",

bet L. Leesments pareizi norāda, ka reiz jau likums tanī pašā

teikumā runā par mēru un svaru, tad jāpieņem, ka arī vārds

„kop" būs domāts tādā iztulkojumā, kas atbilst traukam, jo

vārdu „kop" var saprast visai dažādi.
62 Arī H. Freimans"

„kop" saprot kā zviedru tasi, bet šis vārds atgādina arī franču

valodā lietojamo „coupe" dzeramā trauka nozīmē un d) zagtās

mantas pirkšanu, ja uz mantas īpašnieka pieprasījumu to ne-

izdod (145).

4) Nodoms iedzīvoties uz otra rēķina pie zādzības pre-

zumējams arī Vbt., jo šis iedzīvošanās moments ir taisni rak-

sturīgs zādzībai.

5) Zādzībai jābūt apzināti pretlikumīgai, jo svešas man-

tas paņemšanu pārliecībā, ka tā pieder pašam ņēmējam, uz-

skata par vienkāršu kļūdīšanos (misgrep), jo glosā pie Ssp.

(ap 1325. g.) teikts, ka nebūs zaglis tas, kam nav nodoma no-

zagt.
64

Nodomu pie zādzības prezumē, jo netīša zādzība ir

neiespējama.
65

Vbt 217. nod. arī paredz kļūdīšanos (Dc man

60 G. J. Buddenbroek: op. c. I, 172.

91 C. Sachsse: Sachsenspiegel oder Sachsisches Landrecht, 134.

Heidelberg, 1848.

62 Schiller-Lubben: Mittelniederdeutsches W6rterbuch, 11, 176; kope
nozīmē grosses Fass; 11, 523 — kop, koppe — Becher, kop — Kauf un

Kaufpreiss. Bremen, 1876.

M H. v. Frevmann: op. c. 279.

Sal. L. Leesment: Die Verbrechen des Diebstahls und des Raubes

nach den Rechten Livlands im Mittelalter, 27. Tartu, 1931.

ft* Sal. R. His: Strafrecht, 11, 175.

65 Turpat, I, 92.
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misdeit nicht), kad kāds kopā ar saviem lopiem iedzen kūtī

kaimiņa lopus un no rīta tos atkal izdzen laukā, neslēpjot šo

gadījumu.

Apskatot zādzību pēc Vbt., mēs redzējām, ka tur jē-

dziens ir plašāks par tagadējo, jo Vbt., kā arī Ssp.,
96

zādzībā

ietilpina arī mūslaiku atsevišķos nodarījumu veidus pret svešu

mantu, proti, piesavināšanu, kā arī pa daļai krāpšanu un citus

radniecīgus nodarījumus. Tādēļ mūslaiku zādzības sastāva

būtiskais elements — mantas izņemšana no cita valdīšanas,

būtu attiecināms uz zādzību pēc Vbt. tikai šaurākā nozīmē.
67

b. Zādzības veidi.

Vidus laiku tiesības, bez slepenās zādzības, pazīst vēl at-

klātu zādzību (offener Diebstahl), ko bieži, piem., Brinnas še-

fēnu grāmatā, identificē ar rokām tveramām lietām, pie kam

pie tādām pieskaita arī gadījumus, kad pie tūlītējās kratīšanas

zagto mantu atrod pie aizdomās turētā.
68 Tāpat saprot rokām

tveramu lietu (hanthaftige dat) arī Vbt. (144), un atšķirība starp

„vol manifestē" un „vol non manifestē" sastopama gandrīz

visos laikmetos un visās H-kum došanās.

Tālāk, zādzību bez iedalījuma lielā un mazā, vēl iedala

arī parastajā un sevišķā, pie kam parastā zādzība aptver kā

lielo, tā mazo zādzību. Kas attiecas uz sevišķo zādzību, tad

te ieiet visi kvalificētie un privileģētie gadījumi, t. i., kad zā-

dzība izdarīta pie sevišķiem laika vai vietas apstākļiem, kā

arī atkarībā no nodarījuma objekta un pastrādāšanas veida.
6*

Vbt. lielo un mazo zādzību paredz 79. un 131. nod., tā

tad, kā senākās, tā jaunākās normās, un abās noteikts, ka par

zādzību viena vērdiņa lielumā vainīgo soda ar karātavām

(dūfte dc galge, is se eines verdinges vert, 79), bet mazā zā-

dzība būs, ja mantas vērtība ir zem viena vērdiņa, kādā gadī-

jumā paredzētais sods ir apzīmogošana vai kokošana, bet ko

66 Sal. V. Friese: op. c. § 18.

87 Sal. turpat, 241.

68 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 177—78.

88 L. Leesment: op. c. 36—37.
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var izpirkt ar 6 markām sīknaudā. Vbt. senākās normas pa-

redz nāves sodu par lielo zādzību tikai pie rokām tveramām

lietām (men schal se richten, 80), bet Bunge un Napierskis aiz-

stāv domu, ka arī šinīs gadījumos noziedzniekam esot tiesība

ar sūdzētāja un soģa piekrišanu atpirkties no nāves soda, kaut

arī no likuma teksta tas skaidri nav redzams. Ja zaglim tur-

pretim izdevies aizbēgt, viņu izsludina ārpus likuma, pēc kam

viņam tomēr atļauts izlīgt ar cietušo un publiski-tiesisko varu,

kas izriet no Vbt. 79. un 80. nod. tiešā satura. Bet Vbt. jaunā-

kā norma (131), kas aizgūta no Ssp. par lielo zādzību katrā

gadījumā paredz cilpu, un izsludinātais ārpus likuma savu

vainu nevar vairs izpirkt, bet viņam, ja grib attaisnoties, jā-

stājas tiesas priekšā.
70

Zādzības sevišķie gadījumi.

Kvalificētā zādzība.

Kvalificētai zādzībai pieskaita gadījumus, kad zādzība iz-

darīta sevišķos laika un vietas apstākļos, kā arī attiecībā pret

sevišķi aizsargātu objektu vai pēc zādzības pastrādāšanas

veida, un par tiem sods ir bargāks nekā par zādzību parastajos

apstākļos.

1) Ģermāņu ties. zādzību baznīcas miera apstākļos pie-

līdzina kanonisko tiesību sacrilegium jēdzienam, un to apzī-

mē ar Kirchenbruch, Kirchenraub vai kirchenbruchel, kā tas

minēts Hamb.-Rīg. tiesībās,
71

neatšķirot pie tam zādzības un

laupīšanas jēdzienus vienu no otra. Sakšu avoti runā par

ielaušanos baznīcā (Kirchenbruch) un vainīgajam piedraud ar

nāvi neatkarīgi no zagtās mantas vērtības, pie kam nav

skaidrs, vai ar Kirchenbruch jāsaprot ielaušanās tiešā nozīmē,

t. i. noslēgtā baznīcā vai ne.
72

lelaušanos pie zādzības kā kva-

lificējošu apstākli pazina arī jau vācu cilšu tiesības un, piem.,

pēc Lex Salica, ielaušanās (effractura) atzīta par patstāvīgu

70 Sal. V. Friese: op. c. 247.

71 R. His: Strafrecht, 11, 195.

72 Turpat, 196.
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deliktu neatkarīgi no ta, vai zādzība pabeigta vai ne, ko soda

ar augstāku būsi.
73

Salīdzinot Vbt. dažādu nodalu noteikumus par zādzību

baznīcā ar dažādām sankcijām: nāve uz rata, pakāršana vai

arbitrarais sods ar apzīmogošanu, pēršanu vai naudas sods,

var sastādīt sekojošu noziedzīgu nodarījumu šemu baznīcā:

a) dievlūdzēju apzagšana pašā baznīcā;

b) pašas baznīcas apzagšana, kas var būt ar ielaušanos

vai bez tās.

Par dievlūdzēju apzagšanu, jādomā, runā 131. nod. (Lsp.
II 1) (Stelet ein def

...
m der kerken ...) un soda bardzību

nostāda atkarībā no zagtās mantas vērtības. Ja šī vērtība

sasniedz 1 loti, kas iztaisa tikai ceturto dalu no vērdiņa, tad

jau vainīgo gaida karātavas, kamēr pie apskatītās parastās

lielās zādzības (79, 131) šī vērtība bija noteikta uz 1 vērdiņu;

bet ja vērtība pie zādzības baznīcā ir mazāka par 1 loti, tad

piemērojams arbitrars sods, kāds paredzēts pie parastās ma-

zās zādzības vērtībā zem 1 vērdiņa.

Par ielaušanos (kerkenbreken) baznīcā runā 38. un 80.

nod. un piedraud vainīgajam ar vissmagāko nāves soda veidu,

t. i. nāvi uz rata, un pie tam neatkarīgi no nozagtās mantas

vērtības, jo par vērtību te vispār likums nemaz nemin un pē-

dīgi, baznīcas un kapsētas aplaupīšanu paredz 131. nod. (Lsp.

II 3) un tāpat piedraud vainīgajam ar ratu, neminot par zagtās

mantas vērtību. Spriežot pēc vienādas sankcijas, kādu pie-

draud abos pēdējos gadījumos, jādomā, ka ar ielaušanos

(kerkenbreken) un laupīšanu baznīcā būs domāts viens un tas

pats nodarījums, proti, baznīcas mantas vai sakrālo priekš-

metu zagšana, ko uzskatīja par sacrilegium. Tāpat arī daudzi

citi vidus laiku avoti neatšķir baznīcas zādzību no laupīša-

nas.
74

Kaut arī Vbt. 131. nod. (Lsp. II 3) runā par laupīšanu,

tomēr te jāsaprot tikai kvalificēta zādzība, jo to laiku avotos

7a H. Brunner: op. c. 11, 835—36.

'* Sal. R. His: Strafrecht, 11, 195—96
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bieži ar vārdu laupīšana (Raub) apzīmē smagākos zādzības

gadījumus."
Bez baznīcas un kapsētas, kā miera vietām, augstāku

aizsardzību pēc Vbt. bauda arī pilis, pirtis un dzirnavas, un

zādzību šinīs vietās tāpat apkaro ar kvalificētiem sodiem, jo

visām šīm vietām piemīt publisks raksturs, te pulcējas tauta

un tādēļ šeit miera nodrošināšanai ir izcila nozīme.

Vbt. attiecībā uz zādzību pirtīs, pilīs un dzirnavās, tāpat

kā to redzējām sakarā ar zādzību baznīcā, paredz personu ap-

zagšanu, bet dzirnavās, bez tam vēl arī pašu dzirnavu apzag-

šanu. 131. nod. nosaka, ka par zādzību pirtī, pilī vai dzirna-

vās, ja zagtās mantas vērtība ir 1 lote, vainīgais sodāms ar

karātavām, bet ja vērtība ir zem 1 lotes, tad šie noteikumi

šeit nav piemērojami un vainīgo soda tikai kā par parasto

mazo zādzību. Bet Vbt. 131 (Lsp. II 3) arī runā par dzirna-

vām, tikai šeit zādzības vietā minēta laupīšana; tomēr, kā jau

iepriekš noskaidrots sakarā ar jautājumu par zādzību baznīcā,

šeit nebūs vis laupīšana, bet tikai smagāks zādzības gadī-

jums, proti, ielaušanās un pašu dzirnavu apzagšana,
76

un tādēļ

piedraudētais sods ir nāve uz rata, pie tam zagtās mantas vēr-

tība nemaz netiek ņemta vērā, jo pats ielaušanās fakts kā tāds

jau uzskatāms par kvalificējošu momentu.

3) Vidus laiku avotos sastopami dažādi objekti, kas aiz-

sargāti pret zādzību ar pastiprinātu sankciju; starp tiem sva-

rīgākie bija: arkls, augoša labība un ganāmpulks, kunga

desmitā tiesa, nekustamu īpašumu robežas, ķīla, atrastā man-

ta, biškoki un arī cilvēks. Še jāapskata sekojoši objekti.

Arkla zādzība.

Starp visiem pieminētiem objektiem, visplašāki avotos

sastopamas normas par arkla sevišķu likuma aizsardzību, kas

izskaidrojams ar arkla kā svarīgākā lauksaimniecības rīka

lielo ekonomisko nozīmi un tā nosargāšanas grūtībām, jo

arkls parasti pēc darba jāatstāj uz lauka zem klajas debess.

Ssp., tāpat kā daži citi vidus laiku avoti, arkla zādzību pielī-

75 Sal. L. Leesment: op. c. 53—54.

76 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 198. L. Leesment: op. c. 61
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dzina noziegumiem, ko soda ar vissmagāko nāves soda veidu;

ar smagāko sodu par šo nodarījumu piedraud arī Lībekas tie-

sības.
77

Vbt. 131 blakus baznīcas, kapsētas un dzirnavu aplaupī-

šanai, resp. apzagšanai, min arī arkla zādzību un par visiem

šiem nodarījumiem piedraud vienādu sodu, nāvi uz rata. Vbt.

arkla zādzību gan nosauc par laupīšanu, tomēr, kā jau iepriekš

redzējām, te ir tikai kvalificēta zādzība. Nodarījuma objekts

apzīmēts ar vārdu „haken", kas burtiski nozīmē zemes gabalu

(sal. Vbt. 33) un ko Budenbroks 78

tulkojumā nosauc par labī-

bas lauku (Kornfeld), bet Sakšu spogulī (II 14), no kura šī Vbt.

norma netieši aizgūta, „haken" vietā stāv vārds „ploch", kas

turpat tulkojumā arī nosaukts par arklu (Pflug).
70

Par arkla

zādzību runā arī citi vācu tiesību avoti,
80

bet toties atkal daži

ziemeļgermaņu avoti (vestgotu un ostgotu) par kvalificētiem

zādzības veidiem uzskata taisni labības zādzību uz lauka, t. i.

druvas apzagšanu.

Kaut arī jautājums pēc Vbt. nav gluži skaidrs, tomēr, iz-

ejot no tā, ka Vbt. tālākās nod. atsevišķi apskata robežzīmju

bojāšanu vai aizvākšanu, kā arī druvu nopļaušanu, un ka par

šiem nodarījumiem paredzēta tikai buse un ka Vbt. 205. nod.

aršanu arī saprot ar vārdu „hacket", jāpieturas pie uzskata,

ka Vbt. 131. nod. minētais vārds „haken" domāts arkla no-

zīmē.

Robežzīmju zādzība (Grenzdiebstahl).

Ar šo nodarījumu jāsaprot nekustama īpašuma robežzīmju

novākšana vai pārcelšana. Senatnē uz šo nodarījumu skatī-

jušies kā uz kulta noziegumu un tādēļ vainīgajam aizvien

piemērots nāves sods. Ziemeļģermaņu (skandināvu) tiesības

robežzīmju pārcelšanā ieraudzīja nekustama īpašuma zādzību

(Erddiebstahl) un to nostādīja blakus kustamas mantas zā-

dzībai, piedraudot ar nāvi uz karātavām.
81 Tādēļ saprotams,

77 Sal. R. His: Strafrecht, I, 240.

78 G. J. Buddenbrock: op. c. I, 172.

79 C. Sachsse: op. c. 134.

80 Sal. R. His: Strafrecht, I, 240; 11, 199

81 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 285.
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ka arī Normandijas tiesības, kā radnieciskas skandināvu tie-

sībām, robežu pārcelšanu (le deplacement dc bornes) tuvina

zādzībai.
82

Vācijā, piem., Švābu spogulis, kā arī daži Bavā-

rijas avoti, turpretim robežkoku nociršanu un robežakmenu

aizvākšanu pielīdzināja vienkāršai mantas bojāšanai (Sach-

beschādigung). 83 Vbt, tāpat kā Ssp., robežzīmju novākšanu

pieskaita patstāvīgam nodarījuma veidam pret sveša īpašuma

tiesībām, ko H. Freimans
84

nosauc par paņemšanu (Entvven-

dung) un kas tādēļ nav pielīdzināma nedz zādzībai, nedz

laupīšanai.

4) Sevišķās zādzības kvalificētie gadījumi pēc nodarī-

juma veida. Uz šo nodarījumu grupu attiecas viltošana un

krāpšana, kā arī piesavināšana. Ar vārdu viltošana (Fāl-

schung, lat. falsum, viduslejasvācu vai. valsch) saprata katru

slepenu un viltīgu mantkārīgu darbību, tā tad arī krāpšanu,

ar ko izskaidrojams tas apstāklis, ka vidus laiku avoti bieži

krāpšanu nosauc par viltošanu un vispār nenovelk stingras

robežas starp šiem abiem nodarījumu veidiem.
85 Viltošana

tiešā nozīmē var attiekties kā uz naudas un dokumentu vil-

tošanu, tā arī uz svaru un mēru viltošanu, un nodarītāju bieži

pielīdzina zaglim vai arī tieši nosauc par zagli. Tomēr vil-

tošana g. k. izteicas naudas un dokumentu viltošanā.
86

Vbt. 131. nod., blakus noteikumiem par zādzību, norāda,

ka tās pašas tiesības, resp. tie paši noteikumi attiecas arī uz

nepareiziem mēriem, svariem un visi, pie kā tos atrod, ir

zagļi. No šīs nodaļas teksta izriet, ka nodarījumu uzskata

par pabeigtu un pielīdzina zādzībai jau tad, kad nepareizu

mēru un svaru tikai atrod (se vindet) pie apvainotā. Bet te

varētu būt arī: nepareiza mēru un jsvaru izgatavošana, to

turēšana un lietošana, kāds nodarījums pieskaitāms viltošanai,

kā arī nepareiza mērīšana un svēršana, un šinī gadījumā jau

82 Sal. Jean Le Fover: op. c. 152—53

Sal. V. Friese: op. c. 244.

84 H. v. Frevmann: op. c. 275—76.
85 R. His: Strafrecht, 11, 272.

sc Turpat, 11, 273.
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būtu krāpšana mūslaiku nozīmē.
87 No vidus laiku vācu avo-

tiem, tāpat kā no Vbt., arī skaidri nav redzams, kāds nodarī-

juma veids šeit domāts. Nepareizs mērs (viduslejasvācu vai.

unrechte mate, valsche mate) nozīmē mazāku, nepilnīgu mēru,

kādu lieto negodīgs pārdevējs. Līdzīgus nosaukumus lieto

arī nepareiza svara apzīmēšanai (unrechte, valsche wage).

Nodarījuma sastāvu dažādi avoti nosaka dažādi: vainīgais

vilto mēru un svaru; viņš pareizu mēru un svaru pārtaisa

par nepareizu; bieži sastāvam pietiek, ja neparedzētais mērs

un svars atrodas pie vainīgā, bet daži avoti prasa, lai viņš

tos lietotu.
88

Piesavināšana (diebliches Behalten), kā zādzībai radnie-

cisks (verwandt aber verschieden) nodarījums, pazīstama jau

franku laikos, ko sodāmības ziņā pielīdzināja zādzībai. 89 No-

darījuma sastāvam trūkst zādzībai raksturīgā pazīme — man-

tas izņemšana no cita valdīšanas (auferre), bet toties slepe-

nība ir piesavināšanas būtisks elements, un tas vidus laiku

vācu tiesībās izteicās formulā: „Hehlen ist Stehlen."
90

Pie-

savināšana būs: 1) kad atrod kādu lietu, bet to slēpj; 2) kad

atņem svešu mantu zaglim vai laupītājam un to patur sev, un

3) kad kāds maldīgi svešu lietu paņem kā savu un pēc tam,

kad pārliecinājies par kļūdu, nepaziņo lietas īpašniekam.
91

Pēc Vbt., kā redzējām, piesavināšana ir viens no zādzī-

bas paveidiem, un visi franku laikos pieminētie piesavinā-

šanas gadījumi sastopami arī Vbt. un Ssp.
8a

a) Par pieskaloto mantu jāziņo un tā uz pieprasījumu

jāizdod īpašniekam. Ja uz pieprasījumu mantas atradējs no-

liedz pieskalošanas faktu, bet pie kratīšanas mantu tomēr pie

viņa atrod, tad nodarījums uzskatāms par zādzību (Vbt. 141)

un vainīgo soda kā par zādzību.

b) Tāpat jāziņo tiesai par zaglim vai laupītājam atņemto

87 R. His: Strafrecht, 11, 290—01.

88 Turpat — 292.

89 Sal. H. Brunner: op. c. H, 840.

90 Sal. L. Leesment: op. c. 75. Sal. arī Lsp 11, 5.

91 Sal. R. His: Gcschichte, 160. H. Brunner: op. c. 11, 841.

92 Sal. V. Friese: op. c. 252.
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mantu un, liekas, tas attiecas ari uz atrastu mantu, pie kam,

tāpat kā mantas pieskalošanas gadījumā, to nedrīkst slēpt

un uz pieprasījumu tā jāizdod (Vbt. 147).

c) Tas pats sakāms par zagto vai nolaupīto mantu pirk-

šanu: mala fidei ieguvējs uzskatāms par zagli, pie kam ļaun-

prātību saskata tai faktā, ka ieguvējs mantu slēpj vai liedzas

to izdot (Vbt. 145).

d) Par piesavināšanas gadījumu sakarā ar maldīšanos

netieši runā Vbt. 217. nod., kur minēts, ka tas, kas vakarā

no ganībām kopā ar saviem lopiem iedzen kūtī arī kaimiņa

lopu un nākamā rītā to atkal izdzen un pie tam šo faktu ne-

slēpj, neizdara pārkāpumu (Dc man misdeit nicht).

Ja salīdzinām Vbt. 141. nod. noteikumus ar Ssp. (11, 30),

kā tās netiešo avotu, tad atkal redzam, ka Ssp. pants pārvei-

dots tādā ziņā, ka pieskalotās mantas piesavināšana pielīdzi-

nāta zādzībai ar visām tai piemītošām sekām, kā tas vēro-

jams pie ziemeļģermaņiem.
93 Kamēr Ssp. kaut gan runā par

„zagtu mantu" un par „zaglīgu mantas paturēšanu", tomēr

beigās skaidri pasaka, ka te nav zādzība un tādēļ vainīga-

jam piedraud tikai ar naudas sodu, proti, ar vedi un būsi.

Kā redzams, Ssp. šeit saprot zādzību mūslaiku nozīmē, kad

priekšmets jāizņem no cita valdījuma. Spriežot pēc Ssp.

(11, 30) pievestā panta, kā arī pēc līdzīgiem gadījumiem, kādi

paredzēti 111 22. un 43. pantos, var pieņemt, ka Ssp. atrastās

un pieskalotās, kā arī uzticētās mantas piesavināšanu nepie-

skaita zādzībai, bet to uzskata par patstāvīgu nodarījumu,

kaut arī to tieši nenosauc. Tomēr, kā attiecībā uz Ssp., tā

arī attiecībā uz vidus laiku vācu tiesībām vispār, šinī jautā-

jumā tiesību vēsturnieki nav vienis prātis: vieni, kā Frīze,

Brunners, iestājas par piesavināšanu, kā par patstāvīgu no-

darījumu veidu, bet citi turpretim, piem., Bindings, to pie-

skaita plašākam zādzības jēdzienam.
94

93 Sal. R. His: Geschichte, 160. L. Leesment: op. c. 75.

94 Sal. L. Leesment: op. c. 116—17. V. Friese: op. c. § IS
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Zādzības privileģētie gadījumi jeb svešas

kustamas mantas paņemšana.

Vbt., tāpat kā Ssp., bez parastās lielās un mazās zādzī-

bas, un bez sevišķās zādzības kvalifikācijas gadījumiem, pa-

zīst vēl svešas kustamas mantas nelikumīgu patvarīgu pa-

ņemšanu, ko neuzskata par zādzību, bet par vieglāk sodā-

miem svešas mantas aizkārumiem. R. His
95

un H. Freimans
98

šo nodarījumu veidu nosauc par paņemšanu (Entwendung),

par ko vainīgo nesoda ar kriminālsodu, bet tikai ar privat-

tiesisko naudas sodu. Tāds nodarījums sastopams Ssp. (111

47, 2) un Vbt. vispārēja noteikuma veidā (Vbt. 224, 145), pie

kam šinīs gadījumos nav saskatāma nedz zādzība, nedz lau-

pīšana, bet ir patvarīga (mit gewelde) un īpašniekam nezinot

(ane sine vvitschop) svešas lietas paņemšana, jo te sankcija

ir visai mīksta: jāatdod paņemtais un jāsamaksā buse. Arī

citi vidus laiku avoti vārdu „gewalt" jeb „gewelde" bieži

saprot ne vardarbības nozīmē, bet kā patvarību, kad trūkst

saimnieka piekrišanas.
97 Šādu vieglāku nodarījuma veidu

pret sveša mantu pazīst arī Zviedrijas pirmais provinču li-

kums (vestgotu tiesības), kas uzglabājies 13. g. s. redakcijā.
98

Šinī sakarībā Vbt. (140) un Ssp.
99

runā par robežzīmju no-

vākšanu (koku nociršanu, akmeņu un citu priekšmetu aiz-

vākšanu), bet to neuzskata par zādzību. Blakus robežzīmju

novākšanai minēta neatļauta zveja mākslīgi ierīkotos dīkos,

stādītu koku nociršana, augļus nesošu koku nociršana vai

augļu novākšana, kā arī biškoku nolīšana, un par visiem

šiem nodarījumiem piedraudēts ar zaudējumu atlīdzināšanu

un 9 mārkām buses. Tomēr paredzētā sankcija (9 mārkas)

ir zināmā mērā kvalificēts sods, jo šī buse ir deviņkārtīga

pret vienas mārkas būsi, kāda paredzēta tai pašā Vbt. 140.

nod. par parasto koku ciršanu, pļavu pļaušanu un zvejošanu

85 R. His: Strafrecht, 11, 182.

88 H. v. Frevmann: op. c. 275.

97 Sal. R. His: Geschichte, 157.

98 E. N. Ščepkin: op. c. 109.

99 Sal. V. Friese: op. c. 244.
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dabiskos ūdeņos. Šo vieglo naudas sodu V. Vilda
100

izskaidro

ar seno laiku pārdzīvojumu, kad vēl meži, ūdeņi un pļavas

bija visu kopīpašums.

Visus Vbt. 140. nod. minētos nodarījumus L. Leesments

pieskaita īstai zādzībai, jo kaut gan šinīs nodarījumos pa-

ņemtā lieta neesot uzskatāma par tās īpašnieka īstu res

possessa un paredzētā sankcija neskar vainīgā miesu un dzī-

vību, tad tomēr, ņemot vērā vidus laiku zādzības paplašināto

jēdzienu, te esot zādzība.
101

Te tomēr jāpiezīmē, ka zādzības

paplašinātais jēdziens ne visur bija pazīstams un ka, piem.,

zviedru 13. g. s. provinces tiesības tāpat pazina mantiskā

nodarījuma trešo veidu.
102

Tādēļ jāpieņem, ka īstas zādzības

te nav un g. k. tādēļ, ka zādzības pamatformas nosaka pēc

zagtās mantas vērtības, un, atkarībā no tās, zādzību iedala

lielajā un mazajā ar sankciju pie miesas vai dzīvības (nāves

sods pie lielās un miesas sods, resp. apzīmogošana pie mazās).

Arī vidus laiku ģermāņu ties. pazīst līdzīgus nodarījumus,

pieskaitot tiem vēl mājputnu paņemšanu un dažādu lauku un

dārzāju novākšanu, un par to paredz tikai naudas sodu.

Ziemeļģermaņu avotos ieturēts arī vispārējs princips, ka dzī-

vības uzturēšanai nepieciešamā priekšmeta paņemšana (Ent-

vvendung von Lebensmitteln) trūkumā nav sodāma.
103

Arī

Ssp. un Vbt. sastopams līdzīgs noteikums, proti, ka ceļinie-

kam nepieciešamības gadījumā ir tiesības ceļmalā ņemt sveša

augošu labību sava zirga pabarošanai, bet tikai absolūti ne-

pieciešamā daudzumā un aizliegts no tā kaut ko vēl līdzi

ņemt (Vbt. 181).

V. Frīze attiecībā uz Ssp. saka, ka JNicht zāhlt der Ssp.

zum technischen Diebstahl den sogenannten Feld- und Forst-

diebstahl, bestraft ihn vielmehr als Frevel mit Busse". 104

100 W. Wilda: op. c. 865, 867.
101 L. Leesment: op. c. 82—83.

102 Sal. E. N. Ščepkin: op. c. 109.

103 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 183.

1M V. Friese: op. c. 242—43.
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Laupīšana.

Laupīšana ir radniecisks nodarījums zādzībai un tādēļ

vidus laiku tiesības kvalifikācijas ziņā tās nostāda vienu otrai

blakus. Laupīšanas jēdziens nekur avotos nav paskaidrots,

tādēļ tās sastāva noteikšana rada grūtības, un tiesību vēstur-

nieku starpā izsauc lielas domstarpības. Parasti par laupī-
šanas objektu uzskata kustamu mantu, tomēr pie ziemelģer-

maņiem, frīziem un anglosakšiem sastopama arī pretlikumīga

zemes gabalu okupācija un apstrādāšana, ko nosauc par laupī-
šanu (Landraub). 10"'

Vēsturiski laupīšana attīstījusies sakarā

ar asinsatriebības paražas pastāvēšanu. Pirmā vietā te bija

uzbrukums personai, bet viņas mantas, piem., zirga atņem-

šana notika automātiski, starp citu, bez kā vainīgais būtu va-

dījies no mantkārīgiem nolūkiem.
106

Kā franku, tā arī vēl

diženajos vidus laikos laupīšanas galvenā pazīme bija atklāta

darbība, pretstatā slepenībai pie zādzības, un nebija obligato-

riski nepieciešams, lai laupīšana būtu savienota ar vardar-

bību vai draudiem. Ja konstatēta vardarbība mūslaiku no-

zīmē, tad to uzskatīja par kvalificētu laupīšanu.
107

Un ja arī

daži vidus laiku vācu avoti laupīšanas jēdzienu saista ar var-

darbību (Gewalt), tad tomēr šis vārds tanīs laikos ticis sa-

prasts plašāki nekā tagad, un te nav domāta tikai pretošanās

salaušana, bet arī ikkatra patvarīga rīcība pret lietas turētāja

gribu. Tomēr daži avoti, kā Augsburgas, Feldkirchas un

Freibergas pilsētu ties., bez laupīšanas pazīst vēl vienkāršu

atklātu lietas paņemšanu, ko neuzskata par laupīšanu (ge-

waltsame VVegnahme, die nicht Raub ist).108 Arī Ssp., kam

atbilst Vbt. 224 (Ssp. 111, 47, 1), šķiro vienkāršu paņemšanu

no laupīšanas, jo te sankcija ir tikai buse, pretēji nāves so-

dam, kāds piedraudēts par laupīšanu. R. His izsaka domu,

ka varbūt te, tāpat kā Freibergas pils. tiesībās, saskatāma ne-

atļauta pašpalīdzība. Tomēr arī tie avoti, kas šo atklāto pa-

ņemšanu (offene VVegnahme) neuzskata par laupīšanu, apzīmē

105 Sal. H. Brunner: op. c. 11, 672, 838.

106 Sal. Jean Le Fover: op. c. 155.

107 R. His: Strafrecht, 11, 202. H. Brunner: op. c. 11, 838—39.

1M R. His: Strafrecht, 11, 202—03.
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ar vārdu Gewalt. Daži avoti atkal vispār, runā tikai par

laupīšanu uz ielas (Strassenraub), laikam gan tādēļ, ka tas bi-

jis visbiežāk sastopamais laupīšanas veids.108a Sankciju no-

teikšanā avotos vērojama liela dažādība. Franku laikos par

laupīšanu, tāpat kā par zādzību, bija paredzēta tikai buse vai

vede, pie kam par laupīšanu tā parasti bija zemāka, jo laupī-

šanu, kā atklātu nodarījumu, pretēji zādzībai, uzskatīja par

mazāk apkaunojošu; sākot ar 13. g. s. laupīšanu jau uzskata

par nāves lietu (todeswtirdige Sache). 1081)

Vbt. laupīšanu apzīmē ar viduslejasvācu vārdu „rof"

(72, 79, 145), laupītu mantu nosauc par „gut, dat gerovet"

(145), „rofgut" (131), kaut arī vienā vietā (97) laupītās mantas

apzīmēšanai sastopams arī nosaukums „rof", bet darbības

vārds laupīt apzīmēts ar vārdu „roven" (143). Paša nodarī-

tāja apzīmēšanai Vbt. 147 lieto vārdu „rouer". Laupī-

šana līdzās zādzībai pēc Vbt. ir vienīgie nodarījumi pret man-

tu, par kuriem piedraudēts ar kriminālsodu. Vbt. runā par

laupīšanu 79. un 131. nodaļā. 79. nod., kas pieder pie Vbt. se-

nākām normām, nostāda laupīšanu blakus kvalificētai mājas

miera laušanai, un par abiem nodarījumiem piedraud ar

vienādu sodu, proti, ar galvas nociršanu, bet ja vainīgam iz-

dotos aizbēgt, tad to izsludina ārpus likuma līdz kamēr viņš

neizlīgst ar soģi un sūdzētāju. Tā tad šeit nāves sods pare-

dzēts tikai pie rokām tveramām lietām. Vbt. 131 (arī 80) pa-

redz kvalificētus laupīšanas gadījumus, proti, arkla nolaupī-

šanu un dzirnavu, baznīcu un kapsētu aplaupīšanu, un par to

vainīgo, tāpat kā par citiem vissmagākiem noziegumiem, kā

kvalificēta nonāvēšana (mort), nodevība, kvalif. dedzināšana

(mortbrant) un uzticības pienākuma laušana (bodeschop), soda

ar kvalificētu nāves sodu uz rata. Vbt., tāpat kā Ssp., nedod

laupīšanas jēdzienu. Abi nodarījumi vērsti pret sveša īpa-

šumu. Abi pastāv svešas kustamas mantas paņemšanā no

sveša valdījuma, un tikai veidā, kā to paņemšanu izdara, sa-

skatāma atšķirība starp abiem nodarījumiem. Pie zādzības

paņemšanu izdara „dubliken", t. i. slepeni, bet pie laupīšanas

10R
a R. His: Strafrecht, 11, 203.

108b H. Brunner: op c. 11, 838.
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tā notiek atklāti.
10"

Bez tam, blakus īpašuma vai valdījuma

tiesību aizkārumam te, pēc Freimana 110

pamatotām domām,

jābūt vēl aizkārtām kādām personiskām tiesībām, kā miesas

neaizkaramība vai personas brīvība, vai arī kādam speciālam

tiesību priekšrakstam, uz ko norāda arī Vbt. 79. nod., kur

laupīšana apskatīta kopā ar kvalificētu mājas miera laušanu

(huswelde), kas nozīmē ielaušanos svešā mājā ar vardar-

bību
111

,
un sodāmības ziņā arī pielīdzinātas viena otrai. To-

mēr, tāds laupīšanas jēdziens vēl jāpaplašina, jo pēc Vbt. 72.

nod. par laupīšanu uzskatāms arī gadījums, kad kāds paņem

kādu lietu no mantas, kas tikusi likumīgā kārtā apķīlāta. Kā

redzams, te nav saskatāma nekāda vardarbība pret personu.

Tāpat pēc Vbt. 131. un 80. nod., kā to redzējām pie zādzības,

laupīšana pēc sevišķi aizsargāta objekta vai sevišķās vietās

būs visur tur, kur nav konstatēta zādzība, resp. slepenība, un

tā iedomājama arī bez vardarbības pielietošanas. Tā tad, pie

laupīšanas būtiskām pazīmēm pēc Vbt. nav obligatoriski pie-

skaitāma vardarbība, tāpat kā tas novērojams pārējās vidus

laiku tiesībās, 112 bet noteicošā loma piekrīt atklātībai, pretēji

slepenībai pie zādzības. Tomēr, Vbt. līdzīgi dažām piemi-

nētām vidus laiku pilsētu tiesībām, pazīst vēl trešo nodarī-

jumu veidu pret sveša īpašumu, kas nav laupīšana (Vbt. 224),

proti, atklāta patvarīga kādas lietas paņemšana, jo par to nav

paredzēts kriminālsods, bet tikai buse līdz ar zaudējumu at-

līdzināšanu.
113

Tā tad laupīšanas objekts ir kustama lieta, kas redzams

arī no Vbt. 131., 145. un 147. nod. Tomēr šinī sakarībā va-

rētu pacelties jautājums, vai Vbt. nepazīst arī bez tam vēl

cilvēka un imobila laupīšanu. Vbt. 143. nod. sākumā mēs la-

sām: we eines andern mannes knecht sleit, edder veit edder

rovet — kas otra kalpu sit vai tur gūstā vai laupa, pie kam

ar vārdu rovet var saprast kā aplaupīšanu, tā arī nolaupīšanu.

109 Sal. V. Friese: op. c. 252.

110 H. v. Frevmann: op. c. 273—74.

111 R. His: Strafrecht, 11, 333.

1,2 Sal. R. His: Geschichte, 157.

113 Sal. H. v. Frevmann: op. c. 274.
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No 143. nod. tālākā teksta redzams, ka par šiem nodarīju-

miem vainīgajam piedraudēts ar kumulativu privattiesisku

naudas sodu kalpa kungam un pašam kalpam par labu, kāds

sods ir tipiska sankcija par miesas bojājumiem un par gūstā

turēšanu (87, 136, 137, 144), bet ne par laupīšanu, kad pare-

dzēts vienīgi nāves sods. No 143. nod. satura izriet, ka lieta

grozās ap nodomu apvainot kungu, sitot viņa kalpu, vai no-

darīt zaudējumus kungam, sakropļojot viņa kalpu un padarot

to dienestam nederīgu. Tā kā minētās nod. citās vietās ne-

kur vairs nav pieminēta laupīšana, bet tikai sišana un gūstā

turēšana, tad teikumu „veit edder rovet" varētu saprast tau-

toloģiskā nozīmē, kur vārds rovet (laupa) nozīmē to pašu,

ko vārds veit (tur gūstā) un tādēļ te nevarētu runāt par kalpa

aplaupīšanu. Kas attiecas uz jautājumu par iespējamo imo-

bila nolaupīšanu, tad par to jau minēts, apskatot zādzību.

Tālāk jāpieņem, ka laupīšanas sastāvam pēc Vbt. pieder

mantkārīgs nolūks, causa lucri faciendi un ka nodarījumam

jābūt pretlikumīgam, pretēji atļautai svešu lopu apķīlāšanai

(158); tāpat nav uzskatāma par pretlikumīgu rīcība, kad, ķe-

rot zagli vai laupītāju, atņem viņiem noziedzīgā kārtā iegūto

mantu (147). Kas attiecas uz laupīšanas nesodāmību pie

vaidu tiesībām, tad Vbt. par to nav sastopami nekādi norā-

dījumi. Kā zināms, Vbt. vecākās normas vēl legalizē vaidu

ties., kaut arī to pielietošanu pielaiž tikai subsidiari, pēc tam,

kad vainīgais nav apmierinājis izlīgšanas ceļā sūdzētāju

(84, 87).

Pēdīgi, nav nepieciešams, lai laupīšanas objekts būtu sve-

ša manta: var nolaupīt arī savu paša mantu, piem., apķī-

lātus lopus etc.

levērojot visas laupīšanas būtiskās pazīmes, to pēc Vbt.

var definēt šādi: laupīšana ir pretlikumīga kustamas mantas

atklāta paņemšana, aizkarot pie tam vēl kādu personisku

tiesību, kā miesas neaizkaramību vai brīvību, vai kādu spe-

ciālu likuma priekšrakstu.
114

114 Sal. H. v. Frevmann: op. c. 273—74

540



1. Laupīšanas veidi.

Laupīšanu, tāpat kā zādzību, var iedalīt parastajā un se-

višķā laupīšanā.

a. Parastā laupīšana.

Vbt. 79., kā arī 131. nod. noteikumi ir ļoti lakoniski at-

tiecībā uz laupīšanu un neparedz pie tam arī nekādu mantas

vērtības šķirošanu, kā tas bija pie zādzības. 79. nod. nosaka,

ka, kam pie tiesas pierādīta laupīšana, tas zaudē galvu. Tāpat

Vbt. 131. nod. (Lsp. 11, 4) par laupīšanu paredz nāves sodu ar

galvas nociršanu; arī šeit nolaupītā objekta vērtība nav pie-

minēta.

b. Sevišķā laupīšana.

Vbt. laupīšanu kvalificē pēc sevišķi aizsargātā objekta
vai pēc sevišķas nodarījuma vietas un par to piedraudēts ar

kvalificētu nāves sodu uz rata. Pie pirmās grupas pieder

arkla nolaupīšana, bet pie otrās — baznīcas, kapsētu un dzir-

navu aplaupīšana vai cilvēku aplaupīšana minētās vietās

(Vbt. 80, 131). Visi šie sevišķās laupīšanas gadījumi jau ap-

skatīti sakarā ar zādzību, jo kā noskaidrots, Vbt. ar vārdu

laupīšana (rof) bieži apzīmēti kvalificētās zādzības gadījumi.

Arkla nolaupīšana un laupīšana dzirnavās, baznīcās un kap-

sētās pēc Vbt. 80. un 131. nod. (Lsp. 11, 3) būs visur tur, kur

pēc apstākļiem nebūs konstatēta zādzībai piemītošā slepenī-

ba, bet mantas paņemšana būs notikusi atklāti, dažreiz arī

ar vardarbības pielietošanu.

Svešas mantas bojāšana.

Vispārējs jēdziens par mantas bojāšanu pirmo reizi kon-

statēts Rīgenes zemes ieradumu tiesībās (im Rūgischen

Landbrauch) 16. g. s. sākumā, kur par tīšu mantas bojāšanu

bez zaudējumu atlīdzības piedraudēts vēl ar publiski-tiesisku

naudas sodu — brēki 9 mārku apmērā.
115 Nodarījumu grupa,

kas aptver patvarīgu sveša dārzu, pļavu un koku novākšanu,

nopļaušanu vai nociršanu, vai zvejošanu sveša ūdeņos, jau ap-

skatīta sakarā ar zādzību un laupīšanu, kad redzējām, ka

116 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 263.
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Vbt. bez zādzības un laupīšanas vēl pazīst kādu vieglāku

nodarījuma veidu pret sveša mantu, ko Freimans nosauc par

paņemšanu (Entwendung). Daži citi mantas bojāšanas gadī-

jumi, kas visbiežāk avotos pieminēti, ir svešu mājkustoņu

sakroplošana vai nonāvēšana, pie kam par tīšu nodarījumu,

blakus zaudējumu atlīdzināšanai, paredzēta arī vēl brēke.
116

Ostfāles avoti zaudējumu atlīdzību nosaka pēc stingras tak-

ses, ko nosauc par attiecīga dzīvnieka vīra naudu. Ssp., tā-

pat kā Vbt., arī paredz tādu vīra naudu. Sevišķs mājkustoņu

ievainošanas veids ir lopu izķēmošana ar ausu, ragu vai astes

nogriešanu vai sakropļošanu. Te saskata nodomu apvainot

kustoņa īpašnieku un tādēļ paredzētā buse un brēke ir stipri

augsta. 117

Vbt. pazīst sekojošus mantas bojāšanas gadījumus.

1. Zaudējumu nodarīšanu tīrumiem un pļavām.

a. 139. nod. paredz braukšanu pa sveša apsētu tīrumu

vai pa nenopļautu pļavu un vainīgajam piedraud ar kumula-

tivu naudas sodu — 1 artavu buses par katru vāģa riteni,

bet par jāšanu jāmaksā tikai 1 artava.

b. 157. nod. runā par lopu ganīšanu uz svešas zemes,

pie kam ja tas notiek druvā vai pļavā, tad bez zaudējumu at-

līdzināšanas jāmaksā vēl buse 3 mārkas, bet ja lopus apķīlā,

tad par katru galvu īpašnieks maksā 6 feniņus būsi (sal. arī

Vbt. 158).

2. Mājkustoņu sakropļošana un nonāvēšana.

a. Par mājkustoņu nonāvēšanu, ko cilvēks lieto barībai,

jāmaksā kustoņa pilna vīra nauda, bet par sakropļošanu puse

no tās, un īpašnieks patur savu mājkustoni (Vbt. 226).

b. Turpretim par tāda mājkustoņa nonāvēšanu vai kājas

sakroplošanu, kas nav lietojams barībai, jāmaksā pilna vīra

nauda un bez tam vēl arī buse, bet par vienas acs sakrop-

lošanu — puse no vīra naudas (Vbt. 227). To apstākli, ka

pirmā gadījumā buse nav paredzēta, V. Frīze izskaidro ar to,

ka dzīvnieka īpašnieks, bez vīra naudas, resp. lopa vērtības,

118 Sal. R. His: Strafrecht, 11, 262

117 Turpat.
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dabū vēl pašu lopu, ko var izlietot gaļai, kamēr otrā gadī-

jumā tāda iespējamība atkrīt, tad papildus vīra naudai vēl

jāparedz buse. Bet iespējams, ka vadās no nolūka stingrāki

aizsargāt kustoni, kas cilvēkam ir kā palīgs darbā vai kalpo

kādam citam nolūkam, kā zirgs, medību suns etc. Tādēļ jau

tāda kustoņa kājas sakropļošanu pielīdzina nonāvēšanai, jo

tas ar to jau pazaudējis katru vērtību, bet vienas acs pazau-

dēšana vēl nepadara to par pilnīgi nederīgu, kādēļ jāmaksā

tikai puse no vīra naudas.

c. Izņēmuma veidā Vbt. (225) paredz par dziedātāju vai

pieradinātu putnu vai par medību suņu nonāvēšanu vai sa-

kropļošanu ne vīra naudu, bet atlīdzināšanu m natūra: jāatdod

cietušā dzīvnieka vietā līdzvērtīgs dzīvnieks.

Šā raksta i. daļā TMV 1. num. 53. Ip. 4. rinda no augšas „pašaizlie-

dzība" vietā jālasa pašpalīdzība.
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Tieslietu resora darbība

Pārmaiņas tieslietu resora sastāvā.

lecelti.

1) Liepājas apgabaltiesas loceklis Jānis P ā v v 1 i ņ š par tās pašas ap-

gabaltiesas vicepriekšsēdētāju, ar Ministru kabineta 1940. g. 27. februāra

lēmumu, skaitot no 1940. g. 1. marta; 2) Rīgas apgabaltiesas miertiesnesis

Nikolajs Lancmanis par Rīgas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieka

palīgu, ar Ministru kabineta 1940. g. 12. marta lēmumu; 3) Tiesu depar-

tamenta direktors Aleksandrs Meņģelsons par Tiesu palātas locekli,

ar Ministru kabineta 1940. g. 19. marta lēmumu; 4) Rīgas apgabaltiesas

loceklis Verners Vītiņš par Tieslietu ministrijas Tiesu departamenta
direktoru, skaitot ar 1940. g. 16. aprīli, ar Ministru kabineta 1940. g. 4. ap-

rija lēmumu; 5) Rīgas apgabaltiesas papildu miertiesnesis Kristaps Jā-

kobs o n s par tās pašas apgabaltiesas miertiesnesi, ar Ministru kabi-

neta 1940. g. 4. aprīļa lēmumu; 6) Rīgas apgabaltiesas vecākais tiesu

amatu kandidāts Ādolfs Sven ne par tās pašas apgabaltiesas papildu

miertiesnesi, ar Ministru kabineta 1940. g. 4. aprīļa lēmumu; 7) Lie-

pājas apgabaltiesas miertiesnesis Edgars Bērziņš par tās pašas ap-

gabaltiesas locekli, ar Ministru kabineta 1940. g. 4. aprīļa lēmumu; 8) Lie-

pājas apgabaltiesas izmeklēšanas tiesnesis Ernests Smilga par tās pa-

šas apgabaltiesas miertiesnesi, ar Ministru kabineta 1940. g. 4. aprīļa lē-

mumu; 9) Kriminalpolitiskā departamenta revidents Jēkabs Lībeks

par tā paša departamenta vecāko sevišķu uzdevumu ierēdni, skaitot no

1940. g. i. aprīļa, ar tieslietu ministra 1940. g. 6. aprīļa 7. rīkojumu;

10) Kriminalpolitiskā departamenta nepilngadīgo notiesāto aizgādņa vie-

tas izpildītājs Harijs Zibners par tā paša departamenta II šķ. nodaļas

vadītāju, skaitot no 1940. g. 1. aprīļa, ar tieslietu ministra 1940. g. 6. ap-

rīļa 7. rīkojumu.

Apstiprināti amatos.

1) Daugavpils apgabaltiesas miertiesnesis Kārlis Kundrats un

tās pašas apgabaltiesas izmeklēšanas tiesnesis Arvīds Migla, ar Mi-

nistru kabineta 1940. g. 14. marta lēmumu.

544



Atbrīvoti no amata.

1) Liepājas apgabaltiesas miertiesnesis Viljams Robežnieks pēc

paša lūguma, ar Ministru kabineta 1940. g. 27. februāra lēmumu, skaitot

no 1940. g. 16. marta; 2) Ventspils apr. miertiesnesis Roberts Zemols

pēc paša lūguma, ar Ministru kabineta 1940. g. 28. marta lēmumu, skaitot

no 1940. g. 1. maija; 3) Kārsavas iec. izmeklēšanas tiesnesis Pēteris

Grīnvalds, sakarā ar izmeklēšanas tiesneša iecirkņa likvidēšanu, no

1940. g. 1. aprīļa, ar Ministru kabineta 1940. g. 4. aprīļa lēmumu.

Pārmaiņas notaru amatos.

lecelti.

1) Viljams Robežnieks par notāru Liepājā, skaitot ar 1940. g.

16. martu, ar tieslietu ministra 1940. g. 26. februāra 16. rīkojumu; 2) Os-

kars Bergmanis par notāru Jelgavā, ar tieslietu ministra 1940. g.

4. aprīļa 36. rīkojumu.

Atbrīvoti.

1) Jelgavas notārs Pēteris Juraševskis pēc paša lūguma, skaitot

ar 1940. g. 29. februāri, ar tieslietu ministra 1940. g. 22. februāra 14. rīko-

jumu; 2) Daugavpils notārs Emils Helvichs pēc paša lūguma, skai-

tot ar 1940. g. 26. februāri, ar tieslietu ministra 1940. g. 27. februāra

15. rīkojumu.

Disciplinarlietas.

1939. gada septembrī Tiesu palātas departamentu kopsa-

pulce sodījusi Daugavpils apgabaltiesas Dagdas iecirkņa mier-

tiesnesi Aleksandru Skro m a n i par Disciplinārā sodu liku-

ma 14. p. paredzēto pārkāpumu ar Ls 150,— naudas soda.
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Tiesu prakse

Prokuraturas darbība 1939. gadā.

Visu apgabaltiesu prokuratūru virzīto lietu kopskaits no

10.087 lietām 1938. gadā noslīdējis 1939. gadā uz 9829 lie-

tām, un tā tad samazinājies par 258 lietām.

Še uzdotā lietu skaitā ietilpst arī iepriekšējas izmeklēša-

nas papildināšanai atpakaļ sūtītās, no archiviem izņemtās ie-

priekšējās izmeklēšanas atjaunošanai, kā arī pēc noilguma

iestāšanās apgabaltiesām izbeigšanai virzītās lietas, kādēļ šie

skaitļi nevar raksturot pārskatāmā gada tiesu un prokuratūru

reālo darbību un arī nesniedz pareizu ainu par noziedzīgo

nodarījumu kustību, kādēļ turpmāk operēšu ar datiem, atme-

tot še minētās lietu grupas, un tad attiecīgie skaitļi būtu:

1938. gadā 9041 lieta un 1939. gadā 8776, un virzīto lietu

skaits tā tad samazinājies par 265 lietām.

Salīdzināšanai blakus 1939. gada skaitļiem iekavās ievie-

toti vai nu iepriekšējā — 1938. gada attiecīgie cipari, vai arī,

ja tiem priekšā + vai —, par cik šie skaitļi pieauguši vai

pamazinājušies, salīdzinot ar attiecīgiem iepriekšējā gada

skaitļiem.

Ar apsūdzības rakstiem virzītas 3570 lietas (3394), par

176 lietām vairāk kā iepriekšējā gadā, kas iztaisa 40,7%

no novirzītām lietām; iepriekšējā gadā attiecīgais procents

bija 37,6.

Apgabaltiesu prokuratūrās ar apsūdzības rakstiem virzīto

lietu skaits ir šāds:

Rīgā
. .

1730 jeb 43,5% no 3971 virzītām lietām,

Jelgavā. 543
„

41,7%
„

1316

Liepājā
.

385
„

42,7%
„

898

Daugavpilī 914
„ 53,2%

„
2591
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Katrs iecirkņa viceprokurors caurmērā virzījis gadā 439

(452) lietas un no tām 178 (170) ar apsūdzības rakstiem, kas

iztaisa mēnesī 36,5 (42) lietas, no tām 15 (14) ar apsūdzības

rakstiem.

Caurmērā Rīgā iecirkņa viceprokurors mēnesī virzījis 33

lietas, no tām ar apsūdzības rakstiem 14; Jelgavā — 36 lietas,

no tām ar apsūdzības rakstiem 15; Liepāja -37 lietas, no

tām ar apsūdzības rakstiem 16, un Daugavpilī — 43 lietas,

no tām ar apsūdzības rakstiem 15.

1939. gadā apgabaltiesu prokuratūras iesniegušas 103 pro-

testus. Tiesu palātā izskatīti 93 apelācijas protesti, no tiem

ievēroti 51; Rīgas apgabaltiesas prokuratūras — 32, ievēroti

10; Jelgavas prokuratūras — 23, ievēroti 16; Liepājas pro-

kuratūras — 11, ievēroti 7, un Daugavpils prokuratūras —

27, ievēroti 18.

Tiesu palātas prokuratūrā izskatīšanai un sākot ar 1.

augustu arī apsūdzības rakstu apstiprināšanai saņemtas 2249

lietas, par 418 lietām vairāk kā iepriekšējā gadā, bet ja ņem

vērā, ka no 1. augusta uz Tiesas palātas prokuratūru sūta

visas lietas, ko virza ar apsūdzības rakstiem, tad 1939.

gadā virzīto lietu skaits ir par 101 lietu mazāks kā iepriek-

šējā gadā, jo attiecīgais 1938. gada lietu skaits būtu 2350.

Tiesu palātas prokuratūrā katrs viceprokurors caurmērā

mēnesī virzījis 77 (76) lietas. 1938. gadā katrs viceprokurors

caurmērā piedalījās 5 tiesas sēdēs mēnesī, bet 1939. gadā šis

skaits ir samazinājies uz 4, kādēļ viceprokuroriem darbs šinī

ziņa samazinājies, tomēr lietu caurskatīšana tagad ir jāizdara

rūpīgāki, kādēļ darba apstākļi visumā tiem paliek līdzšinējie.

Izskatītas 435 (394) pārsūdzības, lūgumi un sūdzības, par

41 vairāk kā iepriekšējā gadā.

Izmeklēšanas tiesnešu darbība 1939. gadā sniedz seko-

jošu ainu:

Rīgas apgabaltiesas izmeklēšanas locekļi pavisam no-

virzījuši 4582 lietas, jeb caurmērā 226 lietas katrs iecirkņa

izmeklēšanas tiesnesis. lepriekšējas izmeklēšanas papildinā-

šanai aizsūtītas atpakaļ 399 lietas jeb 8,7%.
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Rīgas apgabaltiesas rajona vairāk par 12% lietas sūtītas

atpakaļ sekojošos iecirkņos:

1) Valmieras apr. 2. iec. — 19,5% no novirzītām 175 lietām,

2) Cēsu apriņķa iecirknī — 15,0%
„ „

185

3) Rīgas apriņķa 1. iec. — 14,1%
„ „

134

4) Rīgas apriņķa 2. iec. — 13,3%
„ „

298
„

Jelgavas apgabaltiesas izmeklēšanas tiesneši novirzī-

juši 1340 lietas, caurmērā 192 lietas iecirknī. Izmeklēšanas

papildināšanai nosūtītas atpakaļ 83 lietas jeb 6,2%. Visvairāk

lietu — 243 — novirzījis Jelgavas pilsētas, vismazāk Bauskas

iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis — 134. Izmeklēšanas papildi-

nāšanai nosūtīto lietu visiem izmeklēšanas tiesnešiem ir ma-

zāk par 12%.

Liepājas apgabaltiesas izmeklēšanas tiesneši novirzī-

juši 975 lietas, jeb caurmērā 194 katrā iecirknī. Izmeklēšanas

papildināšanai nosūtītas 73 lietas, jeb 7,5% no virzītām lietām,

pie kam iecirkņos atpakaļ sūtīto lietu procents ir zem 12.

Darba sadalījums vienlīdzīgs, visvairāk virzījis Aizputes ie-

cirkņa izmeklēšanas tiesnesis — 206, vismazāk Liepājas 2.

iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis — 170 lietas.

Daugavpils apgabaltiesas izmeklēšanas tiesneši vir-

zījuši 2759 lietas, caurmērā 211 katrā iecirknī. Izmeklēšanas

papildināšanai nosūtītas 208 lietas, jeb 7,5% no virzītām lie-

tām. Darbs sadalīts puslīdz vienmērīgi, visvairāk virzījis

Balvu iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis — 274 lietas, vismazāk

Ilūkstes apriņķa izmeklēšanas tiesnesis — 155.

Izmeklēšanas papildināšanai nosūtītas lietas vairāk

par 12%:

1) Krustpils izmeklēšanas tiesneša iecirknī — 16,5% no

virzītām 215 lietām, un

2) Krāslavas izmeklēšanas tiesneša iecirknī — 12% no

virzītām 199 lietām.

Lietu atlikums pie izmeklēšanas tiesnešiem uz 1940. gada

1. janvāri, salīdzinot ar pārnesumu uz 1939. gada 1. janvāri,
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ir samazinājies no 1009 lietam uz 893, t. i. par 116 lietam, pie

kam Daugavpils apgabaltiesas rajonā par 66 lietām vai 22%.

Visumā jāsaka, ka ar Kriminālprocesa likuma grozīju-

miem izmeklēšanas tiesnešu darbs jūtami ir jau samazinājies

un arī uz priekšu vēl samazināsies, jo vēl redzamas ir lietas,

kur iepriekšējā izmeklēšanā ir strādāts bez vajadzības. Pār-

skatos vēl skaitļos neparādās procesa reformas rezultāti, jo

novirzītās lietas ar pilnīgu iepriekšēju izmeklēšanu nav šķi-

rotas no lietām ar atsevišķiem izmeklēšanas darbiem, bet

lasot lietas redzams, ka loti daudzās lietās ir izdarīti lie-

lākā vai mazākā mērā tik atsevišķi izmeklēšanas darbi. Ar

1940. gada 1. janvāri ir ievesti jauni pārskatu veidi, un tad

parādīsies īstais stāvoklis.

Beidzamā 1939. gada ceturksnī izmeklēšanas tiesneši ir

virzījuši:

Izzinās

a) izbeigšanai Kriminalproc. lik. 348. p. kārtībā:

Rīgā 82

Jelgavā 16

Daugavpilī 90

Kopā 188~

b) apsūdzības rakstu sastādīšanai Kriminālprocesa lik.

595. p. kārtībā:

Rīgā 9

Jelgavā 1

Daugavpilī 13

Kopā 23

Lietas

a) ar atsevišķiem izmeklēšanas darbiem:

Rīgā 168

(no tām Kr. pr. lik. 526. p. kārt. 118, 312. p. kārt. 46)

Jelgavā 21

Liepājā 38

Daugavpilī .
44

Kopā~27T~
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Pretēji izteiktām bažām par policijas darbības kvalitāti,

sarunās ar prokuratūras un tiesu darbiniekiem noskaidrojās,

ka policija visumā pilda viņai uzliktos pienākumus labi un pret

izziņas materiāliem nekādi iebildumi netiek celti.

Ar labiem rezultātiem sāk iedarboties policijas un admi-

nistratīvās pavēles. Tā 1939. gada beidzamā ceturksnī dotas:

Policijas pavēles

Rīgā 1542, no tām prokuratūra atcēlusi 13

Jelgavā 662, „ „ „ „
18

Liepājā 166, uz prok. priekšlik. pārgroz. 1

Daugavpilī 670, no tām prokuratūra atcēlusi 5

"Kopā 3040 37
~

Administ r a t i v ā s pavēles

Rīgā 1883

Jelgavā 793

Liepājā 379

Daugavpilī 1045 no tām prokuratūra protestējusi 4

Kopā 4100.

Tiesu palāta lietas izspriež bez vilcināšanas un uz 1940.

gada 1. janvāri pārnestas 147 lietas.

Pavisam izspriestas ar apelācijas sūdzībām un protestiem

1072 lietas. 82 lietās attaisnotas 93 personas. 41 lietā sods

nosacīti atlikts 44 personām. 93 lietās sods mīkstināts 101 per-

sonai.

216 lietās iesniegtas kasācijas sūdzības un 7 lietās kasāci-

jas protesti; ievērotas 22 kasācijas sūdzības un 2 protesti.

Apgabaltiesās izspriestas lietas 1939. gadā pirmā instancē:

Rīgas 1244, caurmērā 9,5 lietas mēn. uz katru tiesnesi

(nodaļas vadītājus neskaitot).

Jelgavas 488, caurmērā 20 lietas mēn. uz katru tiesnesi,

Liepājas 314, caurmērā 13 lietas mēn. uz katru tiesnesi,

+ apelācijas lietas,

Daugavpils 826, caurmērā 10 lietas mēn. uz katru tiesnesi.

1939. gada beidzamā ceturksnī izspriestas:
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Rīgas I kriminalnodalā — 208 lietas, no tām 29 bez lie-

cinieku aicināšanas, kas iztaisa caurmērā uz katru tiesnesi

(nodaļas vadītājus neskaitot) 11,5 lietas mēnesī;

111 kriminalnodalā — 220 lietas, no tām 47 bez liecinieku

aicināšanas, caurmērā 14,5 lietas mēnesī uz katru tiesnesi;

Jelgavas — 184 lietas, no tām 38 bez liecinieku aici-

nāšanas, caurmērā 30,5 lietas mēnesī uz katru tiesnesi:

Liepājas — 81 lieta, no tām 47 bez liecinieku aicinā-

šanas, caurmērā 13,5 lietas mēnesī uz katru tiesnesi, + apelā-

cijas lietas;

Daugavpils — 231 lieta, no tām 4 bez liecinieku ai-

cināšanas, caurmērā 11 lietas uz katru tiesnesi mēnesī.

Kriminālprocesa likuma grozījumu iespaids apgabaltiesā

parādās šādos skaitļos par 1939. gada beidzamo ceturksni:

1) bez liecinieku aicināšanas izspriestas lietas:

Rīgas I krhn. nod 29 ļ 7(r

n
111

„
47 i

Jelgavas • • •
38

Liepājas 47

Daugavpils
. .

4

Kopā 165

2) vienpersonīgi:

Rīgas I krim. nod 10 ļ ?o

n
111

„
it f

'

Jelgavas 8

Liepājas 26

Daugavpils •
. .

22

Kopā 84

Tanī pašā laikā (no 1. oktobra līdz 31. decembrim):

Uz sgdi no- Izspriesto Izaicināto Nopratināto Nenopratin.

Apgabaltiesa likto lietu sk. lietu skaits liecinieku sk. liecinieku sk. liecin. skaits

1938. 1939. 1938. 1939. 1938. 1939. 1938. 1939. 1938. 1939.

Rīgas I kr. nod. 193 225 178 208 1525 1039 785 758 558 301

Rīgas 111 kr. nod. 198 265 179 220 1488 1284 791 797 697 487

Jelgavas ...

155 193 148 184 894 1006 646 818 248 188

Daugavpils . . 106 86 99 81 695 406 452 302 243 104

Liepājas . 552 255 530 231 1810 1262 1209 810 601 452

Kopā . . 1004 1024 954 924 6210 4997 5883 3465 2527 1532
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No šīs tabulas redzams, ka lai gan abos gados nolikto uz

tiesas sēdi lietu un iztiesāto lietu skaits ir bijis apmēram vie-

nāds un atlikto lietu 1939. gadā minētā laikā ir bijis par 30

vairāk, tomēr izaicināto nenopratināto liecinieku 1939. gadā ir

bijis mazāk par 795 personām, kas, caurmērā rēķinot, propor-

cionāli arī atbilst tām 165 lietām, kuras iztiesātas bez liecinieku

aicināšanas. Vēl tomēr paliek nenopratināti I j3 dala izaicināto

liecinieku, un cerams, ka tuīpmāk tiesas arī gūs piedzīvoju-

mus šinī zinā un šo skaitu vēl samazinās.

Bez tam ņemot vērā arī atlikušo uz 1940. gada 1. janvāri

lietu skaitu pie izmeklēšanas tiesnešiem, kas ir mazāks par at-

likumu uz 1939. gada 1. janvāri par 116 lietām, var secināt, ka

vispārējām tiesām piekritīgi noziedzīgie nodarījumi arī 1939.

gadā ir mazinājušies. Šī samazināšanās ir bijusi Rīgas ap-

gabaltiesas prokuratūrā par 169 lietām un Jelgavas apgabal-

tiesas prokuratūrā par 142 lietām, bet Liepājas prokuratūrā

lietu skaits pieaudzis par 18 lietām un Daugavpils — par 28

lietām.

Apskatot dažādu noziedzīgu nodarījumu grupas, vispirms

sniegšu dominējošo 11 noziedzīgo nodarījumu tabulu par

1939. gadu, kurā skaita ziņā pirmās 11 vietas ieņem tie paši

jau iepriekšējā gadā minētie. Salīdzināšanai iepriekšējo gadu

datus neuzdošu, jo tie atrodami Tieslietu ministrijas vēst-

nesī Nr. 3, 766. un turpm. lapas pusēs.

1939. gadā novirzītas lietas par

1) zādzību 1602 (+166)

2) nepatiesu liecību 1286 (— 84)

3) dokumentu viltošanu 726 (+ 8)

4) neuzmanīgu

a) nāves sagād. S. I. 437. p. . .
205 ļ

b) miesas boj. nod. S. 1. 447. p. 516 ļ

5) tīšu miesas bojājumu nodar 510 (— 6)

6) dedzināšanu 459 {+ 71)

7) piesavināšanos 431 (— 83)
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8) krāpšanu 352 (— 33)

9) abortu 277 (— 5)

10) slepkavību
,

263 (— 34)

11) netiklību 252 (— 59)

Kopā 6879 (— 40)

Šī grupa sastāda 78% no visām novirzītām lietām.

Pavisam 1939. gadā virzītas 8776 (—265) lietas;

Recidiva lietas (S. 1. 549. un 554. p.) 1419 ( + 162).

Lietu skaita nelielu samazināšanos rāda arī tabulā uzrā-

dīto dominējošo noziedzīgo nodarījumu kopskaits, tāpat arī

lielākā vai mazākā mērā vairums šo noziedzīgo nodarījumu,

tik divās grupās lietu skaits ir jūtami audzis, un proti — zā-

dzībās par 166 lietām, jeb turpat 12% un dedzināšanās — par

71 lietu, jeb 18,3^/o.

Apskatot atsevišķas noziedzīgo nodarījumu grupas, re-

dzams sekojošais:

Zādzības lietas apgabaltiesu prokuratūras virzī-

jušas vai izbeigušas:

Rīgas 941 (+136) no tām recidivistu 795 ( + 146)

Jelgavas 213 (— 21) „ „ „
164 (— 24)

Liepājas 181 (+ 52)
„ „ „

155 (+ 45)

Daugavpils 267 (— 1)
„ „ „

211 (— 11)

Kopā 1602 (+166)
„ „ „

1325 (+156)

Minētās 1602 zādzību lietās sastādīti 587 ( +24) apsūdzī-

bas raksti, recidiva lietās — 541 (+36).

Pārsteidzoša ir parādība, ka zādzības lietu pieaugums

krīt vienīgi uz recidiva rēķina un pie tam Rīgas apgabaltiesas

rajonā, kur arī iepriekšējā gadā zādzību samazināšanās tikpat

kā nebija. Zādzību lietu kopskaits ir apmēram atgriezies pie

tiem laikiem, kad vēl nebija nedrošības ieslodzījuma, kurā uz

1939. gada 1. janvāri atradās 284 un uz 1940. g. 1. janvāri 313

personas, ne darba nama, kurā uz 1939. gada 1. janvāri bija

264, bet uz š. g. 1. janvāri 332 personas, no tām alimentu ne-

maksātāju 112. Starpība ir tik tā, ka agrāk par zādzībām tie-

sāja vecākus cilvēkus, kuri tagad atrodas minētās iestādēs,
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bet tagad figurē cilvēki pašos spēka gados un beidzamā laikā

jo prāvā skaitā jaunatne. Tagad loti bieži sodu ziņās par ap-

sūdzētiem figurē atzīme, ka tiesājamais ir jau bijis Irlavā.

Gan reti vēl nāk priekšā gadījumi, kad uz apsūdzēto sola

sēdina personas, kas bijušas drošības ieslodzījumā, bet vai tas

tā būs arī uz priekšu, grūti teikt. Pēc darba nama un solīju-

miem tiesai, pie jautājuma izlemšanas par ievietošanu drošī-

bas ieslodzījumā, uz priekšu vairs nezagt, zādzības jo drīz

vien atkal turpinājās.

Jelgavas apgabaltiesas rajonā recidivistu lietu skaits ir sa-

mazinājies par 11,7%, kaut gan citos apgabalos tas ir vai nu

audzis, vai arī palicis uz vietas, — varbūt tas ir tādēļ, ka pa-

gājušā gadā Jelgavas apgabaltiesā plašāki ir piemērots drošī-

bas ieslodzījums un ievietošana darba namā.

Visumā tomēr jāsaka, ka zādzību ar lielu objektu vērtību

tikpat kā nav, kādēļ lielas briesmas sabiedrībai no šī kaut gan

plaši izplatītā nozieguma veida tomēr nedraud.

Katrā ziņā nepieciešami būtu sīkāki pētījumi par to, kādēļ

jaunatne nonāk recidivistu rindās.

Novērojumi rāda, ka tiesas, izspriežot jautājumu, vai apsū-

dzētais zādzības izdara aiz paraduma vai amata veidā, nebūt

neiepazīstas ar agrāko zādzību raksturu, un sīkākas ziņas par

tām arī lietās nemaz nav atrodamas, bet izspriež šo jautājumu

pamatojoties vienīgi uz agrāko noziedzīgo nodarījumu skaitu

un norādi uz Sodu likuma pantiem. Pie šādas kārtības pār-

mācības namā'un arī drošības ieslodzījumā un darba namā var

nonākt persona, kas izdarījusi tik 4—5 nesvarīgus un pie tam

pavisam dažāda rakstura noziedzīgus nodarījumus.

Nāk priekšā gadījumi, kad persona, kas savā dažreiz jau

garā mūžā gan ir tikusi sodīta vairākkārt par niecīgām zādzī-

bām, atkal tādas atkārto, un tādēļ viņai jāinkriminē paraduma

zādzība, arī ja nozagtā objekta vērtība ir tikai pāris latu vai

pat daži desmiti santimu. Tomēr nebūtu lietderīgi katrā gadī-

jumā šādas personas sodīt ar pārmācības namu, jo viņas tad

dažreiz ar savām slimīgām tieksmēm nonāk īstu recidivistu

pulkā un pārvēršas par daudz ļaunākām nekā līdz tam bija,
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nemaz jau nerunājot, ka personas sodīšana par dažu santimu

zādzību ar pārmācības namu neatbilst tautas tiesiskai apzi-

ņai. Vēlams būtu arī Sodu lik. 549. p. ievest daļu, kurā pare-

dzēts par mazāksvarīgām zādzībām tik pārmācības nams.

Otra grupa — nepatiesas liecības uzrāda lietu

skaita samazināšanos par 84 lietām, vai 6%.

Nepatiesu liecību lietas virzījušas:

Rīgas apgabaltiesas prokuratūra 566 (—l9)

Jelgavas
„ „

201 (—5l, jeb 20%)

Liepājas
„ „

140 (—l7)

Daugavpils
„ „

379 (+ 3).

lepriecinoši, ka tieši šinī grupā novērojama samazināša-

nās tendence, it īpaši Jelgavas apgabaltiesas rajonā, jo līdz

šim parasti šo lietu skaits gadu no gada auga.

1939. gadā ar apsūdzības rakstiem par nepatiesām liecī-

bām virzītas caur Tiesu palātas prokuratūru 183 lietas, vai

14,2%, iepriekšējā gadā to bija 155, vai 11,3%. Šis apsūdzī-

bas rakstu pieaugums nenorāda, ka apsūdzēto būtu lielāks

procents, jo 1938. gadā uzdotais skaits bija tik apsūdzības pēc

Sodu lik. 183. p. 2. d., bet 1939 gadā no 1. augusta nāk klāt

arī šī panta 1. daļa.

Arvienu vēl nāk priekšā gadījumi, kad nepatiesais lieci-

nieks izbēg no soda nepilnīgo tiesas sēžu protokolu dēļ, it īpaši

tanīs gadījumos, kad protokolā nav speciāli norādīts, ka no-

pratinātam lieciniekam ir atgādināts Kriminalproc. lik. 737.

pants, kādu prasību stingri uzstāda Senāts.

Dokumentu viltošanas un viltoto dokumentu

izlietošanas lietu kopskaits gan ir palicis apmēram līdzšinē-

jais, bet viltojuma objektos tomēr ievērojama starpība, ko

rāda šādi apgabaltiesu prokuratūru novirzīto lietu skaitli:

No tām — Sodu lik. 415. p. 417. p.

Rīgas 246 (—39) 197 (—55, jeb 22%) 20 (+l5)

Jelgavas 92 ( + 10) 59 (+ 9) 14 (— 9)

Liepājas 67 ( — ) 22 (- 6) 30 (+ 9)

Daugavpils 321 (+ 37) 92 (— 3) 186 (+23, jeb 14,3%)

KopT 726 (+ 8) 370 (—55, jeb 15%) 250 (+3B, jeb 15%)
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Jūtams lietu samazinājums, par 15%, ir svarīgākiem doku-

mentiem un Rīgas apgabaltiesas rajonā šo lietu samazināšanās

ir itin prāva — par 55 lietām, vai 22%, bet mazāk svarīgiem,

kas pa lielākai daļai ir zirgu pases, lietas ir pieaugušas un

Daugavpils apgabaltiesas rajonā to skaits sasniedzis prāvus

apmērus. Labojumi visvairāk tiek izdarīti zirgu vecuma sa-

mazināšanai, tā tad krāpšanas nolūkos.

Nāves sagādāšanas un miesas bojāju-

mu nodarīšanas aiz neuzmanības lietu kop-

skaits palicis apmēram līdzšinējais, jo vēl nav parādījušās

ierobežotās autosatiksmes sekas, vienīgi Rīgā lietas par mie-

sas bojājumu sagādāšanu samazinājušās par 8%.

Zīmīga parādība, ka tagad autovadītāji apsūdzības lietās

ļoti bieži atzīstas par vainīgiem, kurpretim agrāk to darīja

ļoti reti.

Tīšu miesas bojājumu lietas pēc straujā pieau-

guma iepriekšējā gadā palikušas tanī pašā līmenī, pie kam

ievērojamas pārgrozības nav manāmas ne atsevišķos šo no-

darījumu veidos, nedz arī apgabaltiesu rajonos.

Apsūdzības raksti šinīs lietās sastādīti 284, par 31 vairāk

kā iepriekšējā gadā

Lietu skaits par dedzināšanu pieaudzis par 49 lie-

tām, jeb 12,6%, pie kam Liepājas rajonā par 16 lietām un Dau-

gavpils — par 71 lietu, sasniedzot atkal 1937. gada stāvokli.

Pieaugums galvenā kārtā krīt uz neapdzīvoto ēku rēķina, par

44 lietām. Daugavpils rajonā lielais skaits izskaidrojams ar

linu žāvēšanu un primitivākām un bieži ne visai drošām ēku

apsildīšanas ierīcēm un pagājušās vasaras sausumu.

Strauji turpina samazināties piesavināšanās lie-

tas, par 91 lietu, jeb 17%, un pa apgabaltiesu rajoniem tās

SadalaS Šādi . No tām — piesav. dienestā pilnvaroj. neliet, izliet.

S. lik. 545 p. S. lik. 544. p.

Rīgas 239 (—59) 72 (—11) 17 (+ 7)

Jelgavas 55 (— 4) 33 (+ 4) 3 (—10)

Liepājas 46 (— 1) 30 (+11) 2 (— 3)

Daugavpils 91 (—27) 46 (—23) 18 (—22)

Kopā 431 ( 91) 181 (—l9) 40 (—2B)
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Ari lietas par piesavināšanos dienestā arvienu turpina

mazināties un salīdzinot ar 1935. gadu, kad šādu lietu bija

330, redzama ļoti liela starpība, kaut gan apsūdzības rakstu

skaits šinīs lietās gandrīz nemazinājās, jo 1936. gadā pie 272

virzītām lietām to bija 102, bet 1939. gadā — 98. Piesavinā-

tās sumas arī nav lielas, kas liecina, ka dienesta personu mo-

rāliskais līmenis ceļas un uzraudzības pastiprināšana dod la-

bus augļus. Arī pilnvarojumu nelietīga izmantošana strauji

mazinājusies, it īpaši Daugavpils rajonā, kur, redzams, nopiet-

nāka vērība piegriezta aizgādņu izraudzīšanai un uzraudzībai.

Tāpat arī lietas par krāpšanu un divkārtēju

piedzīšanu pēc dokumentiem ir turpinājušas

mazināties par 33 lietām, vai apmēram 9°/o. Lietu samazinā-

šanās ir notikusi galvenā kārtā uz Sodu likuma 556. panta

rēķina. Zīmīgs ir atkal apstāklis, ka krāpšanas aiz paraduma

nav gājušas mazumā. lepriekšējā gadā bija otrādi, tad mazi-

nājās krāpšanas lietas un dubultas piedziņas lietas stāvēja

uz vietas.

levērojama abortu lietu mazināšanās vērojama

Daugavpils apgabaltiesas rajonā, par 12 lietām, jeb 17%, un

Jelgavas rajonā — par 5 lietām, pie kam samazināšanās ši-

nīs rajonos skar Jelgavas — aborta taisītājas, bet Daugav-

pils — abortnieces. Rīgas apgabaltiesas rajonā stipri sama-

zinājušās aborta taisītāju lietas — par 60%, bet lietas par pa-

šiem abortiem diezgan stipri pieaugušas — par 28 lietām, jeb

21%. Jāpiezīmē, ka uzdotie skaitli pret abortu taisītājiem

nav pilnīgi, jo daļa šo lietu ietilpst nāves sagādāšanā aiz ne-

uzmanības.

Jūtami samazinājies arī slepkavības lietu skaits,

par 37 lietām, jeb 12%, un tās pa apgabaltiesu rajoniem sada-

lās šādi:

No (Im pgc Sodu lik. — 429. p. 430. p. 435. p.

Rīgas 75 {+ 3) 40 (+6) 26 (+8) 9 (—10)

Jelgavas 63 (—l2) 34 (—8) 20 (+1) 9(— 5)

Liepājas 27 (— 8) 20 (+1) 6 (—5) 1(— 4)

Daugavpils 97 (—2O) 67 (-8) 20 (—9) 9(— 4)

Kopā 262 (—37) 161 (—9) 72 (—5) 28 (—23)
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Kā redzams, visu apgabaltiesu rajonos samazinājušās lie-

tas par ārlaulības bērnu noslepkavošanu tiem piedzimstot un

pie tam par 25 lietām, resp. 46%, kāda parādība beidzamos

7 gados nebija novērota. Parastās un kvalificētās slepkavī-

bas (Sodu lik. 429. un 430. p.) arī samazinājušās par 14 lietām,

tomēr šī samazināšanās skar tikai Jelgavas, Daugavpils un

Liepājas rajonus, turpretim Rīgas rajonā šīs lietas pat diez-

gan jūtami pavairojušās — par 14 lietām.

Stipri samazinājušās arī lietas par netiklību, par

59 lietām, jeb apmēram 20%.

Šo lietu samazināšanās galvenā kārtā krīt uz izvaroša-

nām — 47 lietas. Vislielākā lietu skaita samazināšanās par

izvarošanām ir bijusi Jelgavas apgabaltiesas rajonā — par

35% un arī Rīgas rajonā — par 31%.

Arī lietu skaits par pārējiem noziedzīgiem nodarījumiem

visumā un to atsevišķos veidos ir mazinājies.

Preses lietu bijis 57 (—3), no kurām 45 par tirgošanos ar

poligrāfisku iestāžu ražojumiem kā tirgotavās, tā arī ar kolpor-

tāžu. Diezgan bieži tagad figurē apsūdzības raksti pret lauku

veikalu turētājiem, kuri tur pārdošanai arī dažus laikrakstus

vai pastkartes, vai arī personām, kuras uz ielas, tirgos v. t. t.

pārdod pastkartes, kalendārus v. t. t. Šie nodarījumi ir tik

sīki, ka pavisam neatbilst pašreizējai to vajāšanas kārtībai,

kādēļ tie būtu vai nu nododami iztiesāšanai miertiesām, vai

arī sods par tiem būtu uzliekams ar administrativām pa-

vēlēm.

Stipri mazinājušās lietas par naudas un vērtspapīru vil-

tošanu un laišanu apgrozībā — 72 (—25), no kurām par nau-

das viltošanu (S. 1. 403. p.) — 50 (—5), un viltotas naudas iz-

platīšanu (S. I. 406. p.) — 22 (—18).

Stipri vairojušās vienīgi valūtas lietas — 41 ( + 27), pie

kam Rīgas apgabaltiesas rajonā to bijis 39 (+2B).

Nobeidzot šo pārskatu jāatzīmē, ka arī manā rīcībā eso-

šie dati pastiprina strauju noziedzības izplatīšanos jaunatnē,

jo saprātības pārbaudei (Kriminalproc. lik. 398. p. kārt.) iz-

meklēšanas tiesneši virzījuši:
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1938. g. 1939. g.

Rīgas apgabaltiesas rajonā 35 lietas 63(+2B vai 80°/o)

Jelgavas
„ „

16
„

18(+ 2)

Liepājas
„ „

19
„

13 (— 6)

Daugavpils
„ „

24
„

83 (+ 59 vai 245%)

Kopā 94 lietas 177 lietas.

Kā redzams no šiem datiem, jaunatnes lietas ārkārtīgi

vairojas Latgalē un loti strauji arī Rīgas apgabaltiesas rajonā,

domājams visā vairumā Rīgā.

Ja līdz šim mazgadīgo audzināšanas-labošanas iestādēs

ap 90—95% bija novietoti par zādzībām, tad novērojumi 1940.

gadā rāda, ka to apsūdzības rakstos loti bieži figurē arī smagi

un loti smagi miesas bojājumi.

K. Skādulis,

Tiesu palatas prokurors.
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Ārzemes

Galvojuma instituta reforma Šveicē.

Miertiesnesis R. Viļums.

Kaut gan Šveices civillikums pieskaitāms modernākajiem

likumiem, tomēr arī Šveicē jau radies jautājums par atsevišķu

civillikuma institūtu reformu, lai tos pieskaņotu tagadējā laik-

meta prasībām. Starp citu Šveices likumdevējs stājies ari

pie galvojuma reformas. Šīs reformas vajadzību radījusi

Šveicē konstatētā parādība, ka neparasti liels skaits pilsoņu,

kas galvojuši par citiem, nonākuši maksāšanas grūtībās, kuras

bieži vien novedušas pie šo pilsoņu saimnieciskā sabrukuma.

Kaut gan šī parādība pa daļai bija izskaidrojama ar vispārējo

saimniecisko krizi, tomēr bieži vien konstatēts, ka galvinieki

galvojuši par tādiem parādiem, kas tālu pārsniedz galvinieka

maksātspējas. Šī parādība savās tālākajās sekās nelabvēlīgi

ietekmē visas valsts saimniecību. Tādēļ arī Šveices likum-

devējs atzinis par vajadzīgu iejaukties, jo ne tikai pašu gal-

vinieku, bet arī veselīgas kreditpolitikas interesēs ir, lai pā-

rāk vieglprātīgu galvojumu līgumu noslēgšanu aizkavētu.

Sociāla taisnība arī prasa, lai galvinieks, kas uzņēmies atbil-

dību par svešu parādu un kas, salīdzinot ar kreditoru, pa-

rasti ir sociāli vājākā puse, tiktu aizsargāts no pārāk nesau-

dzīgas kreditoru tiesību izlietošanas.

Jau 1934. gadā Šveices nacionalpadome vairākkārt uz-

devusi valdībai apsvērt jautājumu par galvojuma institūta

reformas lietderību, nolūkā panākt galvinieka labāku tiesisku

aizsardzību. Pamatojoties uz šiem ierosinājumiem, Šveices

tieslietu ministrs iecēlis sevišķu lietpratēju komisiju, kas, uz-

klausījusi visu ieinteresēto aprindu domas un ņēmusi vērā arī

teorētisko literatūru, sastādījusi likuma projektu Šveices civil-
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likumu 20. nodaļas (492.—512. p.) atvietošanai. 1939. g. 20.

decembrī Šveices valdība iesniedza jauno projektu Savienī-

bas sapulcei apspriešanai un pieņemšanai.

Jaunā projekta vadmotivs ir — labāka galvinieka aizsar-

dzība. No otras puses, tomēr ņemta vērā lielā saimnieciskā

nozīme, kāda ir galvojumam kā kreditlīdzeklim. Mūsu lai-

ku kredita sistēma bez galvojuma institūta nav iedomājama.

Galvojums pie tam ir arī viens no vēsturiski vecākajiem

kreditlīdzekļiem. Kredita interesēs tādēļ arī jaunais projekts

visumā nav varējis atkāpties no vispārējā principa — pacta

sunt servanda. Likumdevēja uzdevums tādēļ bija atrast pa-

reizo vidusceļu starp galvinieka un veselīgas kreditsaimnie-

cības interesēm. Bija jāuzlabo galvinieka stāvoklis, pie tam

nekaitējot kreditam. Nolūkā aizsargāt galvinieku, projekts

no vienas puses apgrūtina galvojuma līguma noslēgšanu, pra-

sot zināmu formalitatu ievērošanu, lai ar to pamudinātu gal-

vinieku pirms līguma noslēgšanas labi apsvērt galvojuma no-

zīmi un sekas, bet — no otras puses tas atvieglina galvojuma

līguma sekas, atsvabinot galvinieku, zināmam priekšnoteiku-

mam iestājoties, no atbildības un palielinot galvinieka regre-

sa tiesības.

Apskatīsim tagad, kādas pārgrozības jaunais projekts

paredz galvojuma līguma noslēgšanai. — Jau

tagadējais Šveices civillikums prasa galvojumam rakstveida

formu. Jaunais projekts turpretim prasa līguma noslēgšanu

publiskā (notariālā) kārtībā (494. p.). Publiska līguma no-

slēgšanas kārtība nepieciešama svarīgākiem darījumiem, lai

labāk nodrošinātu līguma slēdzējus. Jaunais projekts pie-

skaita arī galvojumu šiem svarīgākiem darījumiem. Publiska

līguma noslēgšanas kārtība ne tikai sniedz līguma slēdzējiem

labāku drošību, izslēgdama viltojumu un arī līguma apstrīdē-

šanas iespējas, bet arī zināmā mērā brīdina līguma slēdzējus

un attur tos no pārāk vieglprātīgas un neapdomātas līguma

noslēgšanas, kāda sevišķi bieži vērojama tieši galvojumos.

Tā kā galīgai līguma noslēgšanai jāierodas attiecīgā iestādē,

resp. pie notāra, tad dabīgi, ka starp līguma slēdzēju vienoša-

nos un līguma galīgo noslēgšanu paies zināms laika sprīdis,
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kurā galviniekam būs iespējams vispusīgāk apsvērt lietas

apstākļus, neatrodoties pie tam tiešā galvenā parādnieka

ietekmē. Līdz ar to būs izslēgta galvojuma līguma noslēg-

šana uz ātru roku, kas, pastāvot formas brīvībai, bieži vien

notika alkohola iespaidā un citos līdzīgos apstākļos. Būs

izslēgta arī galvojuma līguma noslēgšana no tādu personu

puses, kas pašas nesaprot noslēgtā līguma nozīmi un sekas,

jo, noslēdzot līgumu publiskā kārtībā, notārs vai attiecīgais

ierēdnis izskaidros līguma slēdzējiem līguma nozīmi. Lai ne-

būtu iespējams apiet likuma prasību pēc noteiktas formas,

apslēpjot galvojumu aiz kāda cita līdzīga darījuma, projekts

prasa publisku kārtību garantiju līguma noslēgšanai, galvo-

juma apsolījumam, pilnvaras izdošanai parakstīt galvojuma

līgumu, kā arī līgumam par sveša parāda samaksu. Jāatzī-

mē gan, ka paliek vēl iespēja apiet galvojuma līgumu ar vek-

seļa izdošanu. Šo iespēju neizslēdz arī jaunais projekts, to-

mēr lietpratēju komisija atzinusi, ka nav sagaidāms pārāk

liels to galvojumu skaits, kurus apslēps aiz vekseļu darīju-

miem, jo visā visumā pilsoni neuzņemas pārāk neapdomīgi

vekseļu saistības. Lai pārāk neapgrūtinātu kredita apgrozī-

bu, jaunais projekts prasa publisku līguma noslēgšanas kār-

tību tikai galvojumiem, kurus uzņemas fiziskas personas.

Juridiskām personām turpretim šī forma nebūs obligāta.

Tāpat projekts neprasa publisku kārtību galvojumiem līdz

2000 Šv. franku. Tas darīts nolūkā nesadārdzināt bez vaja-

dzības darījumu noslēgšanu par mazākām sumām, ievērojot

pie tam, ka mazāku galvojumu sekas galviniekam nebūs tik

smagas un nepanesamas, lai to dēl apgrūtinātu kreditdarī-

jumu noslēgšanu. Liekas tomēr, ka lietpratēju komisija šo

minimālās galvojumu sumas robežu noteikusi pārāk augstu.

Lai aizkavētu likuma apiešanu, sadalot galvojuma sumu

vairāk mazākās sumās, projekts nosaka, ka gadījumā, ja

vienu lielāku sumu sadalītu vairāk mazākās, noslēdzot par

katru atsevišķu galvojuma līgumu, tad katram no šiem līgu-

miem nepieciešama publiska forma. Lai atspēkotu galveno

iebildumu, kas tika celts pret jauno kārtību, proti, ka šī kār-

tība stipri sadārdzinās līguma noslēgšanu, projekta 494. p. bei-
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gu dala pilnvaro valdību vajadzības gadījuma samazināt at-

līdzības taksi par publisku galvojuma līgumu noslēgšanu.

Interesanti atzīmēt arī tos priekšlikumus, kurus iesnie-

guši atsevišķi lietpratēji, bet kurus komisija tomēr nepieņē-

musi. Tā daži lietpratēji prasījuši sevišķa galvojuma re-

ģistra ievešanu, kurā obligāti pēc galvinieka dzīves vietas

būtu jāreģistrē visi noslēgtie galvojuma līgumi. Nereģistrētie

galvojumi nebūtu saistīgi. Reģistrs būtu publisks. Šī kār-

tība pasargātu no vienas puses kreditorus no galviniekiem,

kas apzināti uzņemas galvojumus par lielāku sumu nekā spēj

samaksāt, un, no otras puses, tāds reģistrs dotu iespēju arī

pašiem galviniekiem arvien pārliecināties par savu saistību

kopsumu. Lietpratēju komisija tomēr atzinusi, ka tāda re-

ģistra ievešana nebūtu vēlama, un galvenā kārtā tādēļ, ka

reģistra publicitate atbaidītu pārāk daudz pilsoņu, kas nevē-

lētos, lai viņu saistības kļūtu zināmas paziņām un tuvinie-

kiem. Šis apstāklis pārāk apgrūtinātu galvinieku atrašanu

nepieciešamajiem kreditiem. Tāds reģistrs arī pārāk ap-

draudētu banku un citu kreditiestāžu noslēpumus un dotu

plašas iespējas tā saucamai saimnieciskajai spiegošanai. Re-

ģistra vešana prasītu arī diezgan lielas techniskas grūtības,

it sevišķi galvinieka dzīves vietas maiņas gadījumā, kad at-

tiecīgie ieraksti būtu jāpārraksta galvinieka jaunās dzīves

vietas reģistrā. Ja tādā kārtā komisija atzinusi tāda reģistra

vešanu par pārāk smagu kārtību, kuras sekas sniegtos pārāk

tālu un samazinātu galvojumu skaitu vairāk nekā vēlams,

tad, no otras puses, komisija atzinusi par nepietiekošu priekš-

likumu, lai galvinieks tikai pašrocīgi uzrakstītu galvojuma

līgumu. Šī kārtība gan izslēgtu tādu galvojuma līgumu pa-

rakstīšanu, kurus galvinieks pat neizlasa, bet tomēr nedotu

galviniekam laiku pārdomāt darījumu. Tāpat komisija atzi-

nusi par nepietiekošu tikai līguma slēdzēju paraksta nota-

riālu apliecinājumu, kas gan būtu lētāks par projektā pare-

dzēto publisko līguma noslēgšanas kārtību, bet toties neva-

rētu aizkavēt neapdomātu galvojuma līguma noslēgšanu.

Tādā kārtā ekspertu komisijas pieņemtais noteikums par gal-

vojuma līguma noslēgšanu publiskā kārtībā nozīmē zināmu
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kompromisu starp atsevišķiem ierosinājumiem. ■ Attiecībā uz

galvojuma līguma formu, projekta 494. pants vēl prasa, lai

pašā galvojuma līguma tekstā būtu minēta maksimālā su-

ma, līdz kurai sniegtos galvinieka atbildība, ieskaitot šinī su-

mā arī procentus, izdevumus un t. t. Šis noteikums ievests,

lai galvinieks, līgumu noslēdzot, skaidri apzinātos, par kādu

sumu viņam būs jāatbild. Te jāatzīmē, ka arī līdzšinējais

Šveices civillikums pieļāva tikai galvojumus par noteiktu

sumu. Tomēr pēc Šveices tiesu prakses nebija nepieciešams,

lai galvojuma suma būtu minēta tieši pašā galvojuma līgu-

mā. Pietika ar iespēju to konstatēt ar citiem dokumentiem

vai arī tikai aprēķinot. Jaunais projekts turpretim skaidrī-

bas labā prasa galvojuma sumas" minēšanu pašā līgumā.

Attiecībā uz pilsoņu spēju noslēgt galvojuma līgumus,

projekts nekādus sevišķus ierobežojumus neparedz. Lietpra-

tēju vairākums nostājies uz viedokļa, ka civillikuma

vispārējie noteikumi par rīcības spēju pietiekami aiz-

sargā arī pilsoņus, galvojuma līgumus noslēdzot. Komi-

sijai tomēr bijuši iesniegti vairāki ierosinājumi ievest

sevišķus rīcības spējas ierobežojumus tieši galvojuma līgu-

miem. Tā, piemēram, viens priekšlikums paredzēja noteiku-

mu, ka pilsoņi iegūst spēju noslēgt galvojuma līgumus tikai

ar 25 gadu vecuma sasniegšanu, kaut gan pēc Šveices liku-

miem pilsoņi vispārējo rīcības spēju iegūst jau ar 20 gadiem.

Komisija šim priekšlikumam tomēr nepiekritusi, atzīstot, ka

nepārdomāta galvojuma līguma noslēgšana nav raksturīga

tieši jauniešiem un ka tādēļ nav pamata rīcības spēju šinī

ziņā ierobežot. Kas attiecas uz nepilngadīgām personām,

tad jau līdzšinējais Šveices civillikums aizliedz nepilngadī-

giem noslēgt galvojuma līgumus, kaut arī ar aizbildņu pie-

krišanu (408. p.). Tāpat komisija nepiekrita priekšlikumam

aizliegt galvojuma līguma noslēgšanu personām, kas reiz iz-

sludinātas par maksāt nespējīgiem parādniekiem, jo, šo per-

sonu materiālajiem apstākļiem mainoties, nebūtu pamata

ierobežot šo personu rīcības spēju laikā pēc maksāt nespē-

jas izbeigšanās. Komisija nav piekritusi arī loti radikālam

priekšlikumam radīt īpašu uzraudzības iestādi resp. galvo-
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jumu inspektora amatu (Būrgschaftsvogt), kura katrreizēja

atļauja būtu nepieciešama galvojuma līguma noslēgšanai.
Tāda veida aizbildnība, pēc komisijas atzinuma, būtu brīva

pilsoņa necienīga. Par praktiski nenozīmīgu atzīts arī

priekšlikums dot pilsoņiem iespēju pašiem ar īpašu deklarā-

ciju atteikties no savām tiesībām noslēgt galvojuma līgumus.
Interesi pelnī priekšlikums, saskaņā ar kuru viens no laulā-

tiem varētu noslēgt galvojuma līgumu tikai ar otra laulātā

piekrišanu. Komisija gan atzinusi, ka tāda kārtība ievēro-

jami samazinātu galvojumu skaitu un ka no šī viedokļa šāda

kārtība, attiecināta tikai uz netirgotajiem, būtu apsveicama.
Tomēr komisija ar balsu vairumu noraidījusi šo priekšlikumu.

Pie tam interesanti atzīmēt, ka tas darīts pārliecības dēļ, ka

Šveices parlaments tādai kārtībai nepiekristu, kura brīvo

Šveices pilsoni tiesiskā ziņā nostādītu atkarībā no viņa sie-

vas, un šī noteikuma dēl parlaments varbūt noraidītu visu

reformu. Tāds komisijas atzinums ir zīmīgs pierādījums tam,

cik lielā mērā parlamentārās valstīs likumdošana atkarājas

nevis no lietderības apsvērumiem, bet gan no dažādām ne-

jaušībām.

Zīmējoties uz galvojuma līguma noslēgšanu, komisijai

vēl iesniegti priekšlikumi, saskaņā ar kuriem pirms līguma

noslēgšanas, no vienas puses, kreditoram obligāti būtu jāpār-

liecinās par galvenā parādnieka materiālajiem apstākļiem un

par tiem jāinformē galvinieks un, no otras puses, jāpieprasa

no galvinieka sīkas ziņas par tā agrākajiem parādiem. Kaut

gan tāda savstarpēja informācija, bez šaubām, ienestu lielā-

ku skaidrību līguma slēdzēju savstarpējās attiecībās, komi-

sija šim priekšlikumam tomēr nepiekritusi, atzīdama, ka tāds

obligātas informācijas pienākums pārāk apgrūtinātu kredita

sagādāšanas iespējas un bieži vien atturētu no galvojumiem

tādus pilsoņus, kas tos gan varētu uzņemties, bet tikai ne-

vēlētos izpaust citiem savus materiālos apstākļus. Bez tam

galviniekam pirms līguma noslēgšanas arvien ir iespēja pa-

šam ievākt vajadzīgās ziņas un. šo ziņu nesniegšanas gadī-

jumā, atteikties galvot. Galvinieka ļaunprātīgas maldināša-.

nas gadījumā arī tagadējo Šveices civillikumu vispārējie no-
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teikumi dod iespēju darījumu apstrīdēt. Atkrītot jau iepriekš

minētajam projektam par galvojumu reģistra ievešanu, būtu

arī grūti pārliecināties par sniegto zinu pareizību.

Reformas galvenais nolūks bija aizkavēt pārāk lielu

saistību uzņemšanos no galvinieku puses. Sakarā ar to daži

lietpratēji likuši priekšā noteikt kādu vispārīgi pieļaujamu
maksimālu galvojuma sumu vai arī noteikt, ka neviens nevar

uzņemties galvojuma saistības, kuras pārsniegtu viņa man-

tas aktivu. Tomēr arī šo priekšlikumu komisija atraidījusi,

jo, no vienas puses, ievērojot pilsoņu loti dažādos materiālos

apstākļus, rastos grūtības tādas maksimāli pieļaujamas su-

mas noteikšanā un, no otras puses, tikpat grūti būtu arī kon-

statēt katra pilsoņa maksātspējas un viņa mantas aktivu.

Lai aizkavētu pārāk vieglprātīgu galvojuma līgumu noslēg-

šanu, komisijā bija iesniegts priekšlikums noteikt, lai galvi-

nieks, līgumu noslēdzot, deponētu zināmu galvojuma sumas

dalu. Tomēr ievērojot, ka tāda kārtība atkal pārāk apgrū-

tinātu kreditēšanas iespējas, komisija arī šo priekšlikumu

noraidīja. Tādā kārtā komisijas pieņemtais projekts galvo-

juma līgumu noslēgšanai paredz divus jauninājumus, un proti,

no vienas puses publisku (notariālu) galvojuma līgumu no-

slēgšanas formu un, no otras puses, maksimālas galvojuma

sumas noteikšanu pašā galvojuma līgumā.

Galvojuma līguma sekas. Nav šaubu, ka gal-

viniekam seku ziņā vissmagākais galvojuma veids ir ekspro-

misorais galvojums, jo galviniekam jāatbild solidāri ar gal-

veno parādnieku, pie kam galvinieks nevar aizstāvēties ar tā

saucamo beneficium excussioris, proti, ar ierunu, ka kredito-

ram ar savu prasību vispirms jāgriežas pie galvenā parād-

nieka. Tā kā reformas nolūks ir atvieglināt tieši galvinieka

stāvokli, tad dabīgi radies jautājums, vai nevarētu pilnīgi lik-

vidēt šo galvojuma veidu. Tomēr projekta izstrādāšanas

komisija ar visām balsīm atzinusi, ka to darīt nav iespējams

un ka bez ekspromisorā galvojuma iztikt nevarēs. Tieši

iespēja katrā laikā piedzīt parādu no galvinieka nozīmē vis-

lielāko garantiju kreditoram. Atkrītot šai iespējai, sevišķi

kreditiestādes atturēsies no kredita piešķiršanas. levērojot
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kreditsaimniecības intereses, komisija vienprātīgi nostāju-
sies uz viedokļa, ka ekspromisorais galvojums paturams un

ka varētu runāt vienīgi par šī galvojuma seku mīkstināšanu.

Šinī ziņā projekts (496. p. I d.) vispirms paredz, ka arī pret
ekspromisoro galvinieku prasību var celt tikai tad, ja galve-

najam parādniekam vismaz atgādināts par parāda samaksu

un ja tas tomēr parādu nesamaksā. Tanīs gadījumos, kad

parāds bez galvojuma nodrošināts arī ar kādu rokas ķīlu, tad,

saskaņā ar projektu, kreditoram, iekams tas var celt prasību

pret galvinieku, vispirms jārealizē viņa rīcībā esošā rokas

ķīla. Celt prasību pret galvinieku pirms ķīlas realizēšanas

kreditors var tikai tad, ja, pēc tiesas ieskata, ar ķīlas realizē-

šanu nebūs iespējams segt kreditora prasību, vai ja galvenais

parādnieks kļuvis maksāt nespējīgs vai, beidzot, ja kreditoram

galvojuma līgumā tāda tiesība tieši piešķirta (496. p. II d.)

No teiktā redzams, ka projekts šim likuma noteikumam nav

piešķīris saistīgu raksturu, bet ka ir paredzēta iespēja uz vie-

nošanās pamata šo noteikumu grozīt. Turpretim kā saistīgu

noteikumu projekts (500. p. II d.) paredz, ka katrs galvinieks

un tā tad arī ekspromisorais galvinieks, attiecīgi nodrošinot

parāda piedziņu, var prasīt, lai tiesa aptur pret viņu uzsākto

piedzīšanu līdz tam laikam, kamēr visas ķīlas būs realizētas

un kamēr būs galīgi noskaidrots, ka no galvenā parādnieka

parādu piedzīt nav iespējams. No šīs savas tiesības galvi-

nieks iepriekš nevar atteikties. No šī projekta noteikuma

necietīs arī kreditora intereses, jo parāda piedziņa būs no-

drošināta.

Svarīgs ir jaunā projekta noteikums (497. p. II d.), ka

gadījumā, ja par vienu parādu solidāri galvojušas vairāk

personas, tas no galviniekiem, no kura prasa parāda samaksu,

var atteikties maksāt vairāk kā tikai savu daļu, iekams visi

pārējie līdzgalvinieki, kas galvojuši kopā ar viņu vai arī

pirms viņa un pret kuriem var celt prasību Šveicē, nebūs sa-

maksājuši savu daļu vai vismaz, iekams pret viņiem arī ne-

būs celta prasība. Jaunais projekts attiecībā uz galvojumu

tā tad atjaunojis ar zināmiem ierobežojumiem tā saucamo

beneficium divisionis.
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Kas attiecas uz galvinieka regresa tiesībām, tad projekts

ienes zināmus jauninājumus galvinieka un ķīlas īpašnieka at-

tiecībās, kurš devis ķīlu tā paša parāda nodrošināšanai.

Līdzšinējie Šveices civillikumi nenosaka, kurai no abām šīm

personām jācieš zaudējums gadījumā, ja galvenais parādnieks

savu saistību nenokārto. Iznāk tā, ka regresa tiesības iegūst

tas, kas pirmais samaksā parādu. Ja pirmais samaksā ķīlas

devējs, tad viņam piekrīt visas kreditora tiesības, un tā tad

arī tiesības pret galvinieku uz galvojuma līguma pamata.

Ja turpretim pirmais samaksā galvinieks, tad pēdējais arī

iegūst tiesības uz ķīlu. Tāds stāvoklis komisijai likās ne-

taisns, jo pēc komisijas locekļu vairākuma atzinuma, būtu tais-

nīgāk zaudējumu ciešanu uzlikt ķīlas devējam un nevis gal-

viniekam, vismaz tanīs gadījumos, ja ķīla dota pirms vai

reizē ar galvojumu. Šinīs gadījumos galvinieks, uzņemoties

galvojumu, apzinās, ka viņš galvo par parādu, kas jau no-

drošināts ar ķīlu un tādēļ viņam ir pamats domāt, ka viņa

atbildība iestāsies tikai tad, ja, ķīlu realizējot, nebūs iespē-

jams segt visu parādu. Tādēļ projekts (507. p. IV d.) nosaka,

ka ķīlas devējam ir regresa tiesība pret galvinieku tikai tad,

ja ķīla dota pēc galvojuma līguma noslēgšanas vai arī, ja

šīs tiesības ķīlas devējam pielīgtas ar īpašu līgumu starp viņu

un galvinieku.

Beidzot projekts vēl plašā mērā ierobežo tiesības iepriekš

atteikties no visām tām ierunām, kas uz likuma pamata pie-

der galviniekam, tādā kārtā pārvēršot tiesības uz šīm ieru-

nām par saistīgu likuma noteikumu — ius strictum. Tas da-

rīts tādēļ, ka bieži jau iepriekš iespiestie galvojuma līguma

formulāri satur atteikšanos no ierunu tiesībām, un galvinie-

ki, parakstot līgumus, tos neizlasot, līdz ar to pret savu gri-

bu atsakās no savām tiesībām.

Galvojuma izbeigšanās. Kā zināms, katrs

galvojums izbeidzas, izbeidzoties galvenajam parādam. Gal-

viniekam ir gandrīz neiespējami pirms tam atsvabināties no

savas saistības, nesamaksājot parādu. Galvojot par kādu

samērā īslaicīgu parādu, galvinieks parasti ir pārliecībā, ka

galvojums būs spēkā tikai šinī samērā īsajā laikā un, galvo-
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jumu dodot, galvinieks tad arī skaitās ar savu un

galvenā parādnieka pašreizējo materiālo stāvokli. Ja

galvenais parādnieks savu parādu laikā nenokārto, tad

bieži gadās, ka kreditori ne katrreiz to tūlīt piedzen, bet

klusu ciešot pagarina. Līdz ar to pagarinās arī galvojums,

ja tikai tas no paša sākuma nav bijis dots uz zināmu laiku.

Galvenā parādnieka un galvinieka materiālajiem apstākļiem

pasliktinoties, parāda vēlāka samaksa, no vienas puses, var

radīt galviniekam grūtības, kādas viņš, līgumu noslēdzot, ne-

maz nebija paredzējis, un, no otras puses, var zust arī fak-

tiskā iespēja regresa ceļā piedzīt parādu no galvenā pa-

rādnieka. Līdzšinējie Šveices civillikumi nosaka, ka bezter-

miņa galvojumu gadījumos galviniekam ir tiesība agrākais

pēc gada, skaitot no līguma noslēgšanas, prasīt, lai kreditors

uzsaka parādu galvenajam parādniekam un vēlākais četru ne-

dēļu laikā pēc galvenā parāda uzteikšanas ceļ attiecīgu pra-

sību. Tādas tiesības tomēr nav galviniekam tanīs gadīju-

mos, ja galveno parādu, saskaņā ar līgumu, ilgāku laiku ne-

var uzteikt. Projekta izstrādāšanas komisija apsvērusi jau-

tājumu, kādā veidā izlīdzināt šī likuma robu, proti, vai dot

galviniekam tiesību pēc zināma laika uzteikt arī tādus gal-

vojumus, vai arī noteikt pašā likumā zināmu maksimālu lai-

ku, pēc kura notecēšanas katrs galvojums automātiski izbeig-

tos. Komisija izšķīrusies par pēdējo ceļu. Jaunais projekts

(509. p. II d.) nosaka, ka katrs galvojums, ko devusi fiziska

persona, izbeidzas pēc 20 gadiem. Pēdējā pusgada laikā

pirms šī termiņa kreditors var prasīt no galvinieka parāda

samaksu, kaut arī pašā līgumā būtu paredzēts ilgāks termiņš,

ja tikai galvinieks šī pusgada laikā ar rakstu nav pagarinā-

jis galvojuma līgumu uz laiku, ne ilgāku par 10 gadiem. Ja

galvenā parāda termiņš nav iestājies vismaz pusotra gada

pirms minēto 20 gadu notecēšanas un ja galveno parādu šinī

laikā arī nevar uzteikt, tad galvinieks pret kreditora prasību

nevar celt beneficium excussionis ierunu. Galvinieks gan

var pārjaunot katru galvojumu, noslēdzot publiskā kārtībā

jaunu galvojuma līgumu. Ja pats galvojums dots tikai uz

zināmu laiku, tad galvojums izbeidzas, ja kreditors 4 nedēļu
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laikā pēc termiņa iestāšanās necel prasību pret galvinieku.

Šo noteikumu pazīst gan arī līdzšinējais likums, tomēr tas

nenosaka, kā rīkoties gadījumos, ja minētajā laikā vēl nav

iestājies galvenā parāda termiņš. Jaunais projekts šinī ziņā

nosaka, ka tādā gadījumā galvinieks var atsvabināties no sa-

vas saistības, tikai attiecīgi nodrošinot galvenā parāda sa-

maksu. Ja viņš to nedara, tad galvojums turpinās vai nu

līdz galvenā parāda termiņam, tomēr ne ilgāk par jau minē-

tajiem 20 gadiem (510. p.). Tādā kārtā pēc jaunā projekta

nebūs iespējami vairs galvojuma līgumi uz nenoteiktu laiku.

Jaunais projekts tālāk paredz arī galvojuma sumas amor-

tizāciju. Saskaņā ar tagadējā likuma noteikumiem galvinie-

ka atbildība parasti gadu no gada pieauga, jo pieauga kapi-

tāla procenti. Jaunā projekta nolūks turpretim ir panākt

pakāpenisku galvojuma sumas samazināšanos. Tas arī pamu-

dinātu kreditoru enerģiskāk pastāvēt uz galvenā parāda pa-

kāpenisku mazināšanu. Projekta 499. p. II dala paredz, ka

fizisku personu galvojumu suma samazinās, ja nav norunāts

pretējais, katru gadu pa 3°/o, bet galvojumi par parādiem, kas

nodrošināti ar hipotēkām, par 1%. Šis noteikums neattiecas

tikai uz dažiem likumā sevišķi minētiem galvojuma veidiem,

kā, piemēram, uz galvojumiem par muitas parādiem valstī un

t. t. Ja amortizējas arī kapitalparāds, par kuru galvojums

dots, tad galvojuma suma amortizējas vismaz līdzīgā apmē-

rā. Kā redzams, pēc projekta galvojuma sumas amortizācija

ir fakultativa, un ar attiecīgu vienošanos to var izslēgt, iz-

ņemot tikai gadījumus, ja amortizējas arī galvenais parāds,

kādā gadījumā galvojuma sumas amortizācija ir obligāta.

Pats par sevi saprotams, ka, galvenajam parādam vēlāk pie-

augot, galvojuma suma nepaaugstinās. Lietderības labā pro-

jekts atšķir galvojumus par parādiem, kas nodrošināti ar

hipotēkām, no starp pārējiem galvojumiem. Pēdējie amorti-

zējas ātrāk. Attiecībā uz galvojumu izbeigšanos projekts

aprobežojas ar abiem minētajiem, kaut gan loti radikāliem

jauninājumiem. Jāatzīmē, ka projekta izstrādāšanas komisijā

gan apsvērts jautājums par vēl tālāku pretimnākšanu galvi-

niekam. Tā, piemēram, apsvērta iespēja dot galviniekam tie-
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sību atkāpties no reiz noslēgtā galvojuma. Gan ar visām

balsīm atzīts, ka nevar runāt par iespēju atkāpties no galvo-

juma pēc tam, kad noslēgts tas darījums, uz kura pamata iz-

cēlies ar galvojumu nodrošinātais parāds. No tādas tiesības

pārāk ciestu kreditoru intereses. Par daudz reālāku tomēr

atzīts priekšlikums dot galviniekam tiesības atkāpties no gal-

vojuma līguma laikā starp galvojuma līguma noslēgšanu un

galvenā parāda izcelšanos, ja galvenā parādnieka materiālie

apstākļi šinī laikā pasliktinātos, kas apdraudētu galvinieka

stāvokli. Ar balsu vairumu komisija tomēr noraidīja arī šo

priekšlikumu. Komisija nav pieņēmusi arī priekšlikumu dot

tiesai tiesības pēc sava taisnīgā ieskata pilnīgi vai pa daļai

atzīt par spēkā neesošu galvojumu, kas apmēra zinā nav ne-

kādā samērā ar galvinieka materiālo stāvokli. Tāda iespēja,

pēc komisijas atzinuma, radītu pārāk lielu nedrošību kredit-

saimniecībā.

Noslēdzot šo pārskatu par galvojuma institūta reformas

projektu Šveices civillikumā, jāatzīst, ka tas satur daudz in-

teresantu jauninājumu, kas citu valstu civillikumiem vēl nav

pazīstami. Stipri uzsvērts sociālās taisnības prin-

cips, kura dēļ ierobežo līdzšinējo civillikuma pamatprincipu,

ka reiz noslēgtie līgumi katrā ziņā jāpilda, neatkarīgi no tā,

cik smaga līguma slēdzējam to pildīšana. Lai gan Šveices li-

kumdevējs savos reformas centienos nav gājis tik tālu kā Itāli-

jas un Vācijas likumdevēji, kuri blakus pozitivam likumam par

tiesību avotu atzīst arī tautas taisnības izjūtu, tomēr arī šinī

Šveices likumu reformā, kas skar gan tikai vienu atsevišķu

civillikuma institūtu, manāmi laikmetīgi strāvojumi.
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Ultra vires mācība angļu privattiesībās.

Mag. iur. Irēna Grasmane

Uzņemtā saistība ir saistoša. Šāds tiesību princips iz-

kristalizējies, tiesībām attīstoties, jau pie romiešiem, kur Inst.

3. 13. pr. nosaka, ka obligatio est iuris vinculum — saistības

ir tiesiskas važas. Un tā kā jau romieši (Gai 3. 88.), šķirot

saistību izcelšanās pamatojumu, nosaka, ka visas saistības

ceļas vai nu no kontrakta, vai no delikta, tad varam vien-

kārši teikt, ka līgums kā saistību pamatojums ir saistošs, iz-

ņemot impossibilium nulla obligatio (D. 50. 17. 185.).

Pāri pandektu tiesībām no tā izveidojās mūsu likuma aiz-

sargātās saistību tiesības, kuras pēc Civ. lik. 1402. p. tāpat

rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbī-

bas, vai pēc likuma, nosakot turpmākos 1413.—1417. pantos,

kas nevar būt par saistību priekšmetu.

Lai darījumam būtu tiesisks spēks, ir vajadzīgs, lai tā da-

lībniekiem būtu tiesību spēja un rīcības spēja (Civ. lik. 1405.

p.), jo darījumi, ko taisījušas tiesību vai rīcības nespējīgas

personas, nav spēkā.

Tiesīgi noslēgts līgums uzliek līdzējiem pienākumu iz-

pildīt apsolīto (Civ. lik. 1587. p.), tā tad arī mūsu likumā

skaidri izteikts, ka līgums ir saistošs. Šis princips kā orga-

nizācijas norma nav pamatots vienīgi likumā, bet jau iesak-

ņojies tautas tiesiskā apziņā. Uz šo principu pamatojas arī

katrai pusei piederošas prasības tiesības par līguma izpil-

dīšanu.

Cik tālu augšā teiktais attiecas uz fizisko personu, tik

tālu viss teiktais ir skaidrs un nerada problēmu. Citādi tas ir

ar juridiskām personām, kuras pēc mūsu Civillikuma arī ir

tiesību spējīgas tiesiskos darījumos, ja likums nenosaka ci-

tādi (Civ. lik. 1406. p.).
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Pēc Civ. lik. 1410. p. juridiskās personas taisa tiesiskus

darījumus caur saviem likumīgiem pārstāvjiem. Šeit rodas

problēma, par cik pašu juridisko personu saista līgums, ko

noslēguši viņas pārstāvji, kaut arī uz likumīgas pilnvaras

pamata. Tā ir problēma par tiesību un rīcības spēju, un jau-

tājums par to, kādās robežās juridiskai personai ir tiesī-

bas rīkoties, neatkarīgi no viņas spējām rīkoties, tā tad

jautājums par to, ko juridiskās personas var un ko drīkst.

Šī problēma par juridiskās personas tiesībām un spējām

rīkoties var pacelties gan attiecībā uz juridiskās personas

iekšējām attiecībām, t. i. starp pašu juridisko personu un tās

atbildīgiem orgāniem, gan arī uz ārējām attiecībām, noslēdzot

darījumus ar citiem kontrahentiem.

Šīs problēmas atrisināšanai Anglijā pagājušā gadu simteņa

otrā pusē izveidojusies t. s. ultra vires mācība. Tai arī vēl

šodien liela nozīme Anglijas pozitivā likumdošanā attiecībā

uz tirdzniecības sabiedrībām.

Jāzina, ka visas juridiskās personas Anglijā stingri iero-

bežotas savas rīcības spējās un var darboties vienīgi savu

statūtu robežās, kuri nosaka juridiskās personas mērķi, orgā-

nus un to, kādā veidā viņas darbībai jānotiek, pie kam sta-

tūti, kā mēs to vēlāk redzēsim, nevar tikt grozīti, kā to pielaiž

mūsu likums.

Ultra vires burtiski nozīmē „pāri spēkiem", un ar

šo terminus technicus apzīmē jebkuru darbību, ar ko zināma

juridiskā persona, resp. kāds tās orgāns pārkāpj savas tiesī-

bas rīkoties, t. i. izdara neatļautu darbību. Neatļautas, pret-

likumīgas darbības sekas ir vai nu delikts, vai vienkārši

nullum negotium, bet, runājot par juridiskām personām un to

orgānu rīcību, jāpārbauda, vai šī rīcība saskan ar statūtiem,

pie kam mūs šinī gadījumā neinteresē tikdaudz deliktiskā dar-

bība, bet gan tāda darbība, kas runā pretim statūtiem, lai gan

tā pēc savas būtības var būt pilnīgi likumīga. Plašā nozīmē

ultra vires var apzīmēt par tādu darbību, uz ko zināmai ju-

ridiskai personai nav tiesības, neatkarīgi no tā, vai tā ir spē-

jīga izdarīt šo darbību, vai ne.
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Kā pretstats jēdzienam ultra vires nostādāms pretim intra

vires jēdziens, kas nozimē darbību, uz ko zināmai juridiskai

personai ir ne tikai tiesības, bet arī spējas, ar vārdu sakot, tā

ir darbība statūtu, resp. pilnvaru robežās.
1

Ultra vires darījuma tiešie dalībnieki ir juridiskā persona,

persona, kas noslēdz aktu, un trešā persona, pret kuru ultra

vires darījums var vērsties.

Vispirms katrs ultra vires darījums aizskar iekšējās at-

tiecības starp sabiedrību un viņas lietvedēju orgāniem — di-

rektoriem. Tā kā tiem uzticēta mantas pārvaldīšana, tad

viņu attiecības pret sabiedrību raksturo uzticība. Savus pie-

nākumus viņi var neizpildīt trejādā veidā: 2

1) viņi var darboties pilnvarojuma robežās, bet par [aunu

sabiedrībai, piem., noslēdzot neizdevīgu darījumu. Šeit

tomēr nevar būt runa par ultra vires darbību. Rīcība

gan būs kļūdaina, varbūt pat ļaunprātīga, bet tomēr

būs direktoram intra vires un jo vairāk sabiedrībai

intra vires;

2) viņi var noslēgt arī darījumus, kas gan ietilpst sa-

biedrības tiesību robežās, bet pārkāpj pilnvarojumu.

Šeit rīcība ir sabiedrībai intra vires, bet direktoram —

ultra vires un savā ziņā uzticības laušana. Ja šādu

rīcību pēc tam sankcionē, tad to uzskata par tādu, kas

jau no paša sākuma ir bijusi spēkā;

3) viņi var noslēgt darījumus, kas pārkāpj ne tikai viņu

pilnvarojumu, bet arī sabiedrības darbības tiesību ap-

jomu. Šādā gadījumā rīcība ir sabiedrībai ultra vires

un nevar tikt sankcionēta.
3

Pirmajos divos gadījumos direktoriem jāatbild par zau-

dējumiem, ja viņi darbojušies mala fide, vai nav ievērojuši

vajadzīgu rūpību, bet trešajā gadījumā viņiem principā jāat-

1 Dr. Schlinck — „Die Ultra-Vires-Lehre im englischen Privatrecht"

(Beitrage z. ausi. v. internat. Privatrecht, 10. burtn., Berlin v. Leipzig,

1935, Walter dc Gruyter & Co.
—

2. lp.).
3 Turpat — 96. lp.
3 Turpat — 97. lp.
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bild par visiem zaudējumiem, un no tādas atbildības viņus

atsvabina tikai tad, ja viņi darbojušies tādas maldības ietek-

mē, par kādu viņi nevarēja zināt.
4

Izejot no augšā teiktā, rodas arī atbilde jautājumam par

ārējām attiecībām, noslēdzot darījumus ar citiem kontrahen-

tiem, un proti: ja noslēgts kāds darījums, kas ir bijis direk-

toram intra vires, tad tāds, bez šaubām, vienmēr ir saistošs

sabiedrībai, kaut arī tas būtu tai neizdevīgs. Ja noslēgtais

darījums ir direktoram ultra vires, bet sabiedrībai intra vires,

tad darījums kļūst par spēkā esošu tad, ja direktora rīcību

pēc tam sankcionē, resp. ja tiek aizsargāta pretējās puses

bona fide. īstā ultra vires rīcība turpretim, t. i. darījums,

kas ir sabiedrībai un direktoriem ultra vires, nevar tikt sank-

cionēta tādā veidā, lai tā iegūtu spēku pret sabiedrību. 5 Sa-

biedrība arvien varēs noliegt savu atbildību, un ultra vires

darbība paliks bez efekta, t. i. spēkā neesoša — nullum ne-

gotium.
6

Ja trešā persona cels prasību pret juridisko personu par

līguma izpildīšanu vai zaudējuma atlīdzību līguma neizpildī-

šanas vai nepareizas izpildīšanas dēļ, un tiesa konstatēs līgu-

ma ultra vires raksturu, tad attiecīgā prasība tiks noraidīta,

pie kam tiesa nemaz neņems vērā to apstākli, ka visi sabied-

rības biedri ir devuši savu piekrišanu, vai ka prasītājs no sa-

vas puses ir izpildījis uzņemtās saistības, jo Anglijā valda

uzskats, ka pret ultra vires mācībai pakļauto juridisko per-

sonu nevar celt prasību nedz at law, nedz arī m equity, jo

tā darbojas tikai zināmās robežās un ārpus tām tā nevar tikt

saistīta.

Ja trešā persona, nevarēdama panākt līguma izpildīšanu,

cels prasību par atpakaļizpildīšanu sakarā ar iedoto uz līguma

pamata, tad Anglijas tiesas zināmās robežās atvēlēs viņai

restitutio m integrum, bet tikai tādā gadījumā, ja labums „has

come into the coffers of the Corporation"
7

,
t. i. nācis tieši par

labu juridiskai personai.

Dr. Schlinck — 97. lp.

Turpat — 99. lp.

Turpat — 100. lp.

Turpat —
101. lp
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Zināmos gadījumos trešā persona varēs arī celt prasību

par iedzīvošanos, bet, tā kā angļu tiesībās iedzīvošanās insti-

tūts vēl maz attīstīts,
8

tad Anglijā šo jautājumu atrisina ka-

zuistiski, izveidojot dažādas konstrukcijas un pieturoties pie

tām.

Beidzot, trešā persona zināmos gadījumos varēs celt pra-

sību pret pašiem lietvedēju orgāniem — direktoriem, un pra-

sīt zaudējuma atlīdzību uz tā pamata, ka šie orgāni, klusu

ciešot, ir uzņēmušies garantiju par pārstāvības tiesīgumu.

Bet šādu prasību trešā persona var celt tikai tad, ja nav va-

rējusi un tai arī nevajadzēja zināt par šī tiesīguma trūku-

miem, jo pēc angļu tiesībām katram jāzina publiski reģistrētu

sabiedrību statūtu saturs; viņu satura maldīga iztulkošana

netiek atvainota.
9

Tā tad, ja kāds aiz nezināšanas vai nepareizi iztulkojot

kādas sabiedrības statūtus ir noslēdzis ultra vires darījumu,

tad viņš nevar celt arī prasību pret sabiedrības orgāniem.

Atsaukties uz darījuma ultra vires raksturu drīkst tikai

pati sabiedrība, 10

kas izskaidrojams ar to, ka šī mācība gal-

venā kārtā domāta vienīgi juridisko personu aizsardzībai.

Tiesības aizstāvēt juridiskās personas intereses pret tre-

šām personām un pašas sabiedrības lietvedēju orgāniem pie-

krīt pašai juridiskai personai, t. i. augstākam orgānam, kas

reprezentē sabiedrības gribu — sabiedrības biedru vairāku-

mam. Ja tas liedzas aizstāvēt sabiedrības intereses, tad sa-

biedrības vārdā prasību nevarēs celt, un jautājums līdz ar

to izšķirts. 11

Griezties pie tiesas var tikai atsevišķos gadījumos, jo

tiesa pēc iespējas izvairās iejaukties sabiedrības gribas izvei-

došanas procesā.

Kvalificēto mazākumu, kam šādas tiesības piederētu, ang-

ļu tiesības nepazīst." Mazākuma tiesības tiek aizsargātas

8 Dr. Schlinck — 103. lp
9 Turpat — 108. lp.
10 Turpat — lii. lp.
11 Turpat —

114. lp.
12 Turpat — 115. lp.
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vienīgi divos gadījumos: ja direktori savu varu izlieto, lai

ļaunā nolūkā kaitētu sabiedrības biedriem, un ja direktori dar-

bojas sabiedrībai ultra vires, bet, nosakot par vairākumu, ir

spējīgi izjaukt pilnas sapulces neatkarīgu nostāju. Bet tādēļ

vēl nemaz nav teikts, ka tiesa visus ultra vires darījumus uz-

skatīs par tādiem, kas apstrīdami no mazākuma puses, bet

tādus pieņems izlemšanai tikai tanīs gadījumos, ja rīcības at-

zīšanu varētu panākt ne citādi, kā grozot statūtus.
13 Šādos

gadījumos mazākums uzstājas nevis kā sabiedrības pārstāvis,

bet kā sūdzētājs savā vārdā.

Trešām personām šādas tiesības piekrīt tikai tad, ja to

attiecības ar juridisko personu raksturo uzticība, kā to, piem.,

angļu tiesas prakse atzīst attiecībās starp apdrošināšanas ņē-

mēju un apdrošināšanas sabiedrību.
14

Pārējos gadījumos pret

nelikumībām uzstājas Attorney-general kā publiskās kārtības

sargs un valsts pārstāvis. Viņš to dara uz cietušā pieprasī-

jumu vai arī cx officio.

Ultra vires mācība nav atzīta ar likumu, bet, kā tas ir

zīmīgs angļu tiesībām, ir attīstījusies tiesas praksē.

Visvecākie tiesas lēmumi, kurus var uzskatīt par ultra

vires mācības pirmsākumiem, galvenā kārtā nodarbojas ar

iekšēju attiecību jautājumu atrisināšanu. Šeit vēl nav runa

par strīdiem starp juridisko personu un trešo personu, bet

par juridiskās personas interešu aizsardzību pret kādu viņas

pašas orgānu locekļiem.
15

Uz jautājumu, piem., kāds stāvoklis rastos, ja vairākums

pret mazākuma gribu prasītu kapitāla ieguldījumu statūtos

neparedzētiem nolūkiem, angļu tiesa atbild ar šādu nepār-

protamu spriedumu:

„Tiesa atzina par pareizu noteikt, ka noteiktiem mēr-

ķiem uzņemtais kapitāls nav izlietojams citiem nolūkiem.

Šādos apstākļos noteiktam mērķim nozīmētā kapitāla iz-

13 Dr. Schlinck —
116. lp

14 Turpat — 120. lp.
16 Turpat — 57. lp.
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lietošana citam nekā paredzētam mērķim būs pretliku-

mīga. Neviens akcionāru vairākums nespēs attaisnot

šādu nepareizu kapitāla izlietošanu. Patiesību sakot, pat

vienbalsīgs lēmums nevarētu šādu darbību padarīt par

tiesisku."
18

Pamatojoties uz šādu spriedumu, varam teikt, ka angļu

tiesa vispārības interesēs nekādā ziņā neatzīst kapitāla izlie-

tošanu citiem nekā statūtos paredzētiem mērķiem, kaut ari

par to balsotu vairākums. Šis spriedums skaidri un nepār-

protami norāda uz to, ka akcionāru tiesības darboties angļu

tiesas atzīst tikai tik tālu, cik tālu tās var atvasināt no sta-

tūtiem. Katra pašas sabiedrības un jo vairāk viņu orgānu

darbība, kas nesaskan ar statūtiem, ir sabiedrībai ultra vires,

stāv ārpus tiesību robežām. Ne tikai katrs „pretstatutu" da-

rījums, bet arī katrs „pretstatutu" akcionāru lēmums ir nullum

negotium, un viņa iedarbību var paralizēt, griežoties pie tiesas.

Ārēju attiecību jautājumu jau atrisina kāds 1853. gada

tiesas spriedums, kurš skan:

„No tiesībām radītās sabiedrības saistās ar saviem

līgumiem tikpat labi kā atsevišķas personas vai sabied-

rības biedri ar līgumu, kādam visi pievienojušies. Bet ja

kāda juridiskā persona ar parlamenta aktu nodibināta no-

teiktiem mērķiem un ar speciālām tiesībām, tad tā ir pa-

visam cita lieta: šāds biedrības līgums to nesaista, ja

no expressis verbis izteiktiem statūtu noteikumiem, vai

tulkojot tos, izriet, ka līgums bija ultra vires, t. i. ka tādu

pēc likumdevēja gribas nedrīkstēja noslēgt."
17

Šeit mēs vērojam, ka tiesnesis sprieduma pamatā liek

kādu attiecību, kas stāv augstāk par attiecībām līguma slē-

dzēju starpā, un proti, norāda uz to, ka, ja juridiskā persona

nodibināta noteiktiem mērķiem ar parlamenta aktu, tad tā esot

pavisam cita lieta. Līdz ar to viņš norāda uz īpatnēju uz-

skatu angļu tiesībās, ka sabiedrības, kas nodibinātas ar par-

lamenta aktu, atrodas līgumiskās attiecībās ar valsti.

19 Dr. Schlinck — 60. lp.
17 Turpat — 63./64. lp.
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Ar šo spriedumu doma par sabiedrības ierobežotām spē-

jām slēgt līgumu tika atzīta nevien teorētiski, bet arī reali-

zēta ar tiesas spriedumu. Šis House of Lords spriedums

bija izšķīrējs un šodien attiecināms uz visām sabiedrībām,

kas ietilpst šīs mācības robežās. 18

Šai mācībai šodien pakļautas visas statūtu un reģistrētas

sabiedrības, ieskaitot arī kopdarbības apvienības un arod-

sabiedrības.
19

Statūtu sabiedrības darbojas uz speciālā par-

lamenta akta pamata atšķirībā no reģistrētām sabiedrībām,

kas darbojas uz vispārēja likuma pamata, nodibinoties ar ie-

rakstu reģistrā.

No ultra vires mācībai pakļautām juridiskām personām

sevišķi minami t. s. commercial corporations, pie kādām pie-
der parastās tirdzniecības sabiedrības, apdrošināšanas sa-

biedrības un sevišķi „semi-public-companies", kas ar savu

jauktu raksturu arvien sniegušas daudz materiāla ultra vires

mācības pielietošanai un attīstībai. Piemēram, pilnvarojums

būvēt dzelzceļa līniju pilnīgi izslēdz tirdzniecību ar oglēm vai

autobusu līnijas atvēršanu.
20

„Commercial corporations" ir tādas sabiedrības, kas

spraudušas sev par mērķi gūt peļņu un izmaksāt kārtējas di-

videndes saviem biedriem. Tās parasti nodibina kā „compa-

nies limited by shares".
31

Šīm grupām nostādāmas pretī sabiedrības, kuru darbība

nenotiek saimnieciskā laukā un kas nenodarbojas dividendu

izsniegšanai noteiktām personām. Šīs sabiedrības ir t. s.

„non-commercial corporations", kurās ietilpst publiskās ap-

vienības. Par cik tās nodibinātas ar common law vai kara-

lisku privilēģiju, par tik uz tām ultra vires mācību nevar at-

tiecināt.
22

Tāpat šai mācībai nav pakļautas arī tās juridiskās

personas, kuru izcelšanās vairs nav zināma. Tas izskaidro-

jams ar to, ka šinī gadījumā trūkst satversmes dokumenta,

18 Dr. Schlinck —
72. lp

19 Turpat — 73. lp.
,J " Turput — 82. lp.
« Turpat 50. lp.
" Turpat - 82. lp.
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pēc kura varētu iztulkot, resp. precizēt viņu tiesības un

spējas.
23

Visspilgtāk šo domu par aprobežoto darbības spēju pie-

mēro „statutory corporations" — statūtu sabiedrībām. Kad

šīs sabiedrības p. g. simteņa vidū parādījās sevišķi lielā skaitā,

un galvenā kārtā dzelzceļu sabiedrības, tad tiesas drīz vien

piegrieza tām sevišķu uzmanību, jo nevarēja atstāt šo sa-

biedrību pārvaldi akcionāru patvaļai, nekaitējot svarīgām

publiskām interesēm. Lai aizkavētu arī publiskām interesēm

kalpojošā kapitāla nelietderīgu izlietošanu, tad par piemērotu

līdzekli izrādījās taisni šī ultra vires mācība, kas no maziem

sākumiem izveidojās par veselu sistēmu.
24

Apskatot mantiski-tiesisko stāvokli, atzīmējams, ka katrs

uz sabiedrības mantas atsavināšanu vērstais darījums apska-

tāms no tā viedokļa, ka ultra vires mācības galvenais mērķis

ir pasargāt kādas sabiedrības labklājībā ieinteresētās perso-

nas no jebkādas nepareizas rīcības ar tās mantu. Sakarā ar

to katra mantas atsavināšana, cik tālu tas nav nepieciešams

sabiedrības mērķa sasniegšanai, uzskatāma par nepareizu rī-

cību un ultra vires. Tā, piem., kādas dzelzceļu sabiedrības

nodarbes iekārtas atsavināšana arvien būs ultra vires.
25

Mazāk skaidrs un tādēļ loti sarežģīts ir jautājums par

iegūšanas darījumiem. Tas prasa savu speciālu apskati un

iztirzājumu, bet mana pārskata nolūks ir vienīgi īsos vilcie-

nos iepazīstināt lasītājus ar Anglijas tiesību īpatnību — ultra

vires mācību vispār, neapstājoties pie tās atsevišķām

problēmām.

Kas tuvāk interesējas par šo tiešām interesanto mācību,

atradīs to plaši un izsmeļoši apskatītu minētajā Dr. Šlinka

darbā. Šinī darbā Dr. Slinks vēl norāda uz divām grāma-

tām: Brice — The Law of corporations and companies — a

Treatise on the Doctrine of ultra vires, 3. izd. Londonā 1893. g.,

un Street — a Treatise on the Doctrine of ultra vires, Lon-

23 Dr. Schlinck —
52. lp

34 Turpat — 56. lp.
25 Turpat — 88. lp.
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donā 1930. g., kuras man, diemžēl, nebija pieejamas, tāpat kā

nebija pieejami angļu tiesas spriedumi, bet viscaur vajadzēja

apmierināties ar minēto Dr. Šlinka darbu vien.

īsumā vēlos vēl analizēt mūsu likumdošanu attiecībā uz

juridiskām personām tirdzniecībā, lai noskaidrotu, vai arī

mūsu apstākļiem piemērojama ultra vires mācība.

Pie mums pastāv 1937. g. 28. decembra likums par ak-

ciju un paju sabiedrībām, kurš stājās spēkā 1938. gada 1. jan-

vārī un regulē juridisko personu vienu daļu — kapitalsabied-

rības un to paveidu — paju sabiedrības.

Pēc šā likuma 3. panta akciju sabiedrību tiesības un pie-

nākumus pret akcionāriem un trešām personām nosaka sa-

biedrības statūti, bet statūtus, kā arī to grozījumus apstiprina

finansu ministrs. Statūti tā tad arī pie mums ir pamatnotei-

kumi, ir mazas normativas sabiedrības likums.

Izejot no apskatāmās problēmas par tiesību un rīcības

spējām, mēs apskatīsim vispirms akciju sabiedrību attiecības

iepretim iekšējiem orgāniem — lietvedējiem un pēc tam attie-

cības iepretim trešām personām.

Pēc mūsu likuma pārvaldības orgāni plašākā nozīmē ir pil-

na sapulce, valde un padome. Šaurākā nozīmē lietvedēji būs

valde ar tās locekļiem — direktoriem un, ja statūti to paredz,

padome ar tās locekļiem. Tā kā padome pēc mūsu likuma ir

tikai fakultativs institūts, tad to turpmāk neapskatīsim, bet ap-

skatīsim vienīgi valdes sastāvu, resp. locekļus un to darbības

efektu.

Valde pārstāv sabiedrību un vada visas sabiedrības lietas

kā kārtīgs un rūpīgs veikalnieks. Tā darbojas un rīkojas sa-

skaņā ar likumu un statūtu noteikumiem un pilnas sapulces lē-

mumiem (lik. 91. p.). Kritērijs darbībai ir „kārtīgs un rūpīgs

veikalnieks"; atbildība sakarā ar to ir paaugstināta, un dar-

bības robežas nosaka likumi, statūti un pilnas sapulces lēmumi,

bet sevišķi tie, kas ierobežo viņas rīcības tiesības (lik. 104. p.).

Sabiedrības darīšanu vešanai pilna sapulce var ievēlēt vai

piešķirt valdei tiesību ievēlēt vienu vai vairākus direktorus-

rīkotājus, pie kam valde nosaka šo direktoru tiesības un pienā-

kumus un atbild pret sabiedrību par ievēlēto rīcību (lik. 95. p.).
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Tā tad valde un viņas vai pilnas sapulces ievēlēti direktori

ir sabiedrības lietvedēji šaurā nozīmē, tie ir sabiedrības īstie

saimnieki.

Izejot no augstāk minētām trim iespējamībām neizpildīt sa-

vus pienākumus sabiedrības iekšējās attiecībās, stāvoklis pēc

mūsu likuma būs šāds:

1) ja valde un tās locekli — direktori darbojušies gan savu

pilnvarojumu robežās, bet ļaunprātīgi vai ar rupju ne-

uzmanību, tad tie nes atbildību par nodarītiem zaudēju-

miem pēc likuma 188. p., solidāri sabiedrības, katra at-

sevišķa akcionāra un sabiedrības kreditoru priekšā;

2) ja šie sabiedrības orgāni turpretim noslēguši darījumu,

kas gan pārsniedz viņu pilnvaru robežas, bet citādi uz

to nevarētu attiecināt likuma 188. pantu, tad šādu da-

rījumu pilna sapulce var sankcionēt uz likuma 69. panta

pamata, kurš nosaka pilnas sapulces tiesības;

3) ja turpretim būs noslēgts darījums, kas pārsniedz ne

tikai kāda sabiedrības orgāna pilnvarojumu, bet arī pār-

kāpj likumu un statūtus, tad tie ļaunprātības gadījumā

tāpat nes atbildību uz likuma 188. panta pamata. Ja

pilna sapulce šādu darījumu būs apstiprinājusi, tad pil-

nas sapulces lēmumu var apstrīdēt tiesā.

Attiecībā uz ārējām attiecībām pret trešo personu, pir-

mos divos gadījumos sabiedrības attiecības pret trešo personu

regulē likuma 104. pants, kas nosaka, ka sabiedrība ir saistīta

par tik, par cik valdes ierobežojumi valdes tiesībās ievesti

tirdzniecības reģistrā. Tas zīmējas sevišķi uz tiem gadīju-

miem, kad valdei ir bijusi tiesība slēgt tikai zināmus darīju-

mus vai darījuma veidus, vai kad tai ir tiesība rīkoties tikai

zināmos apstākļos, vai zināmā laikā, vai zināmā vietā, vai

kad zināmiem darījumiem bijusi nepieciešama padomes vai

akcionāru pilnas sapulces piekrišana.

Kas turpretim attiecas uz trešo gadījumu, tad ir neskaidrs,

kādas būs trešās personas tiesības prasīt līguma izpildīšanu

gadījumā, ja pilna sapulce atsakās šādu darījumu sankcionēt,

grozot statūtus, un ja pilnas sapulces apstiprinātais lēmums
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pārsūdzēts tiesa un no tas atcelts. Šinī jautājuma trūkst arī

Senāta prakses.

Zaudējumu atlīdzību trešā persona gan varēs prasīt

uz likuma 188. panta pamata, ja vien tā varēs pierādīt

attiecīgā orgāna vainu, jo nedrīkst aizmirst, ka mūsu

likums valdes un tās locekļu atbildību dibina uz vainas prin-

cipu, kas ir jāpierāda, saskaņā ar likuma 200. pantu, kurš no-

saka, ka no atbildības ir arī atbrīvotas 188. pantā minētās

personas, ja faktus, uz kuriem pamatojas zaudējumu atlīdzī-

bas pienākums, viņas nav zinājušas, nedz viņām kā kārtīgiem

un rūpīgiem veikalniekiem būtu vajadzējis tos zināt.

Pēc mūsu likuma pilnas sapulces lēmumus var apstrīdēt

valde, padome un 87. pantā minētie akcionāri.

Salīdzinot mazākuma stāvokli Anglijas tiesībās ar mūsu

likuma 87. panta 2. pktu, kas dod šādu tiesību apstrīdēt pil-

nas sapulces lēmumu katram akcionāram, kurš piedalījies

pilnā sapulcē, ja vien balsojis pret apstrīdamiem lēmumiem

un pieprasījis to protokolēt, tad kļūst skaidrs, cik lielā mērā

mazākums mūsu tiesībās ir nodrošināts pret vairākuma ne-

pareizu un nelietderīgu rīcību. To pastiprina arī likuma 86.

pantā paredzētā tiesība apstrīdēt pilnas sapulces lēmumu arī

tad, ja lēmums pamatots uz tādu balsstiesības izlietošanu, ar

kuru akcionārs cenšas panākt sev vai trešajai personai se-

višķus labumus, kuri ir pretēji sabiedrības interesēm. Tas ir

jauns un interesants princips, kas uzliek par pienākumu iz-

lietot savas balsstiesības sabiedrības, t. i. vispārības intere-

sēs, bet ne savās, atsevišķa individa šaurās interesēs. Kā

sankcija gan ir paredzēta tikai iespēja apstrīdēt šādu lēmu-

mu, neuzliekot atbildību par zaudējumiem.

No visa teiktā secināms, ka ultra vires mācība mūsu ap-

stākļos nav piemērojama, jo pie mums pilna sapulce var

grozīt statūtus un līdz ar to panākt vēlamo mērķi, ko nekādā

ziņā, kā mēs redzējām, nepielaiž angļu tiesības. Tomēr jā-

ņem vērā, ka arī pie mums akciju sabiedrību statūtus un to

grozījumus pēc likuma 3. panta apstiprina finansu ministrs,

kādēļ pie mums akciju sabiedrību darbība tieši pakļauta valsts
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uzraudzībai, kas vēl pastiprināta ar 1939. g. 28. novembra
likumu par tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu ārkārtējo

uzraudzību, un tādēļ darbojas ar valsts sankciju un tanīs

robežās, kādas tām nosprauž valsts vara un valsts tautsaim-

niecības intereses.
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Darba tiesas Vācijā.

G. Beimuts, Jelgavas apgabaltiesas loceklis

i

Doma, izšķirt darba tiesību laukā radušos strīdus sevišķās

tiesās, kur būtu reprezentēti darba devēju un darba ņēmēju

priekšstāvji kā piesēdētāji, nav jauna. Sekojot darba tiesību at-

tīstībai, iznāk, ka šādas domas konstatējamas jau Francijas

revolūcijas laikmetā, kurā tās atrod pat zināmu piepildījumu

Napoleona likumdošanā. Jauno vēju ietekmēta, Francijas tie-

sāšanās kārtība ar laiku savu šī likuma piemērošanas apga-

balu paplašinājusi, kas, zīmējoties uz Vāciju, noticis ar Rein-

zemes okupāciju XIX g. s. sākumā. Jau tuvākā laikā pēc tam,

1845. gadā, Prūsijas rūpniecības nolikums (Gewerbeordnung)

un Ziemeļvācijas rūpniecības nolikums no 1869. g. (kas 1873.

g. izveidots par visas Vācijas rūpniecības nolikumu) devuši

iespēju izveidot visā Vācijā darba šķīrējtiesas, komplektējot

tās pēc paritātes no nejuristiem. Tā saucamo amatnieku tiesu

iestāžu izveidošana bija jau puslīdz obligatoriska ar 1890. g.,

kad spēku guva rūpniecības tiesu likums (Gewerbegerichts-

gesetz). Šādas rūpniecības tiesas bija pašvaldību specialtie-

sas, kas sastāvēja no priekšsēdētāja, kam nebija nepieciešama

speciāla izglītība, un no piesēdētājiem, kurus līdzīgā skaitā

ņēma no darba devējiem un darba ņēmējiem. Minētās rūpnie-

cības tiesas bija katrā ziņā nodibināmas tur, kur pagasti (Ge-

meinden) bija ar vairāk kā 20.000 iedzīvotājiem. 1904. g. lī-

dzīgas tiesas bija ievestas tirdzniecībā nodarbinātiem. Šī vei-

da tiesas saucas tirgotāju tiesas (Kaufmannsgerichte). Prak-

tiski abu tiesu veidi pēc mūsu rīcībā esošām ziņām devuši

labus panākumus, stipri ietekmējot darba tiesību tālāku izvei-
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došanos. Te jāpiezīmē, ka ar laiku daudzi strīdi tomēr tika

izšķirti arī citās iestādēs. To varētu apzīmēt par šo tiesu

trūkumu, jo tas rāda, ka svarīgāku strīdus lietu izšķiršanai šīs

tiesas nebija piemērotas. Pastiprinājumu tam atrodam ap-

stāklī, ka rūpnīcu ierēdņi, amatmeistari un augstākie technis-

kie ierēdņi, kā arī tirgotāju palīgi, ar saviem strīdiem nevarēja

nākt augšminētās tiesās, ja viņu darba alga pārsniedza 5000

Mrk. gadā. Bet ne tikai tāpēc šīs tiesas neizšķīra visus no

darba tiesībām izrietošus strīdus. Kā norāda pati šo tiesu

uzbūve, tām piekrita tikai tie no darba izrietoši strīdi, kurus

ceļ rūpniecībā apvienotie strādnieki un tirdzniecībā nodarbinā-

tie. Skaidrs, ka bez šiem darbiniekiem ir daudz citu katego-

riju nodarbināto, piemēram, mājkalpotāji, laukstrādnieki etc.

— to strīdus lietas nebija padotas šīm tiesām.

Turklāt, bieži tur, kur rūpniecības un tirgotāju tiesu

kompetence nesniedzās, kompetentas bija citas specialtiesas,

kā, piemēram, šķiru vai cunftu šķīrējtiesas (Innungen, Innungs-

schiedgerichte), tad tā saucamās iepriekšējās darba tiesas, un

pa daļai pat kārtējas tiesas. Tāds stāvoklis valdīja gandrīz

līdz pašam pasaules karam.

Pievestā kārtība bija sarežģīta, un tāpēc jau pirms pasau-

les kara radās vēlēšanās pēc vienkāršošanas šinī tiesību

laukā. Sevišķi šī vēlēšanās pieauga pēckara gados, kad dar-

ba tiesību attīstība gāja milzu soļiem uz priekšu. Sākot ar

1920. g. bija izstrādāti vairāki projekti jaunajam darba tiesu

likumam (Arbeitsgerichtsgesetz, saīsināti AGG).

Galvenā problēma pie šī likuma izstrādāšanas bija attie-

cības, kādās atradīsies jaunās darba tiesas iepretim kārtējām

tiesām. Likuma izstrādātājos bija pārstāvēti divi, savā star-

pā pretēji, uzskati. Pēc viena uzskata darba tiesām bija jā-

būt tīrām specialtiesām un kā tādām pilnīgi nodalītām no

kārtējām tiesām. Šo ieskatu motivēja šādi. Darba tiesās

līdz tam process esot bijis ātrāks, tanī stipri aktivizēta miera

izlīguma pielietošana un, beidzot, šo tiesu spriešana stāvējusi

sociālā gara ietekmējumā. Šīs priekšrocības varētu iet zu-

dumā, ja darba tiesas tiktu iekļautas kārtējās tiesās. Bez tam

ja darba tiesas būtu iekļautas kārtējās tiesās, tad strīdīgā
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jautājuma izšķīrējs bieži būtu priekšsēdētājs (tiesnesis no kār-

tējām tiesām), jo pārējie darba tiesas piesēdētāji komplektē-

joties vienādā skaitā no darba devējiem un ņēmējiem. Bet

tas esot trūkums, jo šāds priekšsēdētājs neesot pietiekoši

pamatīgi pazīstams ar darba dzīvi, ar kuru viņš iepazīstoties

tikai no piesēdētājiem. Tikai tas varot izšķirt darba dzīvē

radušos strīdus, kas šo dzīvi pazīstot. Tāpēc nākošās darba

tiesas vajagot piedalīt nevis justiciestādēm, bet gan darba

pārvaldes iestādēm.

Turpretim pretējā uzskata pārstāvji izteicās, ka, ja arī

darba tiesības uzrādot daudzas īpatnības, tomēr viņas esot

un paliekot civiltiesību sastāvdaļa, kāpēc darba tiesas, kas

pilnīgi atdalītas no pārējām tiesu iestādēm, varot darba tie-

sību attīstību ietekmēt pilnīgi vienpusēji un nedabīgi. Justi-

cijas un administratīvas varas dalīšana esot vēl vienmēr

praktiska nepieciešamība. Kārtējo tiesu tiesneši, ieejot darba

tiesās, dodot vairāk garantijas, ka spriedums būs neatkarīgs,

nekā dažādi ierēdni, kuriem pie tam trūkstot nepieciešamo

priekšzināšanu darba un vispārīgi tiesību jautājumos. Pēdē-

jo spriedumi būšot no gadījuma uz gadījumu un bez iespējām

praksei dot pareizas vadlīnijas. Pastāvēja arī bažas, ka ja

kārtējām tiesām atņemtu tiesību līdzrunāt darba tiesību strī-

da jautājumos, tad tās ar laiku lielā daļā vai pat pilnīgi zau-

dētu sakarus ar tautu.

Neskatoties uz šādām domu dažādībām, kā pirmais bija

izstrādāts projekts, kurā darba tiesas bija vienīgi specialtie-

sas. 1921. g. rudenī parādījās otrs projekts (tā saucamais

Referenten-Entwurf), kur, ievērojot iebildumus pret darba

tiesām kā specialtiesām, bij paredzēta darba tiesu iekļauša-

nās kārtējās tiesās, gan piepaturot paritaro komplektēšanu

no nejuristiem un procesa īpatnības. Kā viens, tā otrs pro-

jekts radīja dzīvas debates ap sevi. Pret otro projektu vis-

vairāk protestēja brīvās strādnieku apvienības (freie Ge-

werkschaften). Tādā veidā radās kompromisa doma starp

abiem projektiem, kādu domu sevišķi atbalstīja Vācijas tā

laika valdības aprindas. Kompromisu meklēja virzienā, lai

darba tiesa kā pirmā instance būtu specialtiesa, gan ar to
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noteikumu, ka šīs tiesas priekšsēdētājs būtu vienmēr kārtējās

tiesas tiesnesis un lai šīs tiesas, kā valsts tiesas, būtu pakļau-

tas justicministra pārvaldei un uzraudzībai. Saprotams, ka

ar to būtu panākts, ka šī darba tiesa vienmēr otrodas tuvā

sakarībā ar kārtējām valsts tiesām. Bija saprotams līdz ar

to, ka justicministrija savas pārvaldības un uzraudzības

funkcijas izlietos tikai saziņā ar valsts sociālo pārvaldi. Pā-

rējām, augstākām darba tiesām bija paredzēta pilnīga iekļau-

šana kārtējās valsts tiesās. Tomēr arī šeit bija domāta justic-

ministrijas uzraudzība saziņā ar socialpārvaldi. Šī kompro-

misa doma bija vadošā arī nākošiem projektiem, un arī taga-

dējais AGG ir šo domu adoptējis.

Tagadējais AGG kļuvis par likumu ar 1926. g. un pašreiz

ir spēkā 1934. g. izdevumā.

II

Darba tiesu iestādes tagadējā Vācijā konstruētas trijās in-

stancēs: 1) Arbeitsgerichte (vienkārši darba tiesas), 2) Lan-

desarbeitsgerichte (līdzīgas mūsu apgabaltiesu nodaļām), un

3) Reichsarbeitsgerichte (līdzīgas mūsu Senāta departa-

mentam).

Darba tiesa (Arbeitsgericht), kā pirmā in-

stance, ir patstāvīga specialtiesa, kas nav iekļauta nevienā

kārtējā tiesā. Teritoriālā ziņā darba tiesa regulāri sakrīt ar

Amtsgericht'a teritoriju, lai gan ir iespējami arī izņēmumi.

Tā, Prūsijā Arbeitsgericht'a iecirkņi parasti aptver vairākus

Amtsgericht'a iecirkņus. Arbeitsgericht's sastāv no vairā-

kiem tiesnešiem, kurus vajadzības gadījumā var iedalīt se-

višķās kamerās. Tādas kameras var dibināt atsevišķām rūp-

niecībām (Gewerbe) vai nodarbošanām (Berufe) etc. Obliga-

toriska šādu kameru dibināšana gan nav. Jāpiezīmē, ka AGG

17. § vēl nosaka, ka amatnieku strīdiem dibināmas tā sauca-

mās amatkameras (Fachskamrnern, jeb Handwerksgerichte).

No tā izejot jāsaka, ka iespējams pat nodibināt sevišķas

1) lauksaimniecības, 2) tekstilrūpniecības, 3) mašīnu rūpnie-

cības etc. kameras (AGG 16
2

.,
17

2

.

un 17
3

.
§). Visi strīdi tiek
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izšķirti minētās kamerās. Tās ir koleģiālas. Tiesu kamera

spriež triju tiesnešu sastāvā. Kā jau minēts, priekšsēdētājs

nāk no kārtējo tiesu tiesnešiem; piesēdētāji: viens no darba

ņēmējiem, otrs no darba devējiem (AGG 16
2

.
§). Priekšsēdē-

tājam ir visas tiesu amatpersonu tiesības un pienākumi (AGG
19\ §). Izņēmuma gadījumos par priekšsēdētājiem var nozī-

mēt citas personas, bet tikai tad, ja tās nav ne darba ņēmēji,

ne arī nodarbinātie, bet ar noteikumu, ka tiem jābūt tiesīgiem

ieņemt tiesnešu amatus, piemēram, prokuroriem, advokātiem,

pašvaldību ierēdņiem, kas izturējuši tā saucamo Gerichts-

assessor'a eksāmenu. Priekšsēdētājus un to vietniekus ieceļ

zemes justicpārvalde saziņā ar augstāko socialpārvaldes ie-

stādi uz laiku no I—91 —9 gadiem, bet ja trīsgadīgā amata izpil-

dījumā tie izrādījušies par amatam noderīgiem, pat uz visu

mūžu. Piesēdētājus sauc par „Arbeitsrichter" (AGG 16
1

.,

6
2

.
§). Piesēdētājus ieceļ uz trim gadiem vietējā augstākā

pārvaldes iestāde saziņā ar Landgericht'a (līdzīgs mūsu ap-

gabaltiesai) prezidentu (AGG 20
1

.
§). Šim nolūkam pastāv se-

višķi saraksti Arbeitsrichter v amata kandidātiem, kuros var

ievest personas, kas mazākais gadu strādā iecirknī, kas sa-

snieguši 25 gadu vecumu, un pie tam arī sievietes. Izņē-

mums: strādnieku un darbinieku lietu caurskatei nozīmētie

piesēdētāji var būt arī bez acumirklīgas nodarbošanās. Zi-

nāmos, ievērību pelnošos gadījumos no šī amata ieņemšanas

var atteikties. lespējama arī zināmos gadījumos šo tiesnešu

atcelšana no amata, ko izdara Landgericht'a sevišķa kamera,

piedaloties šīs tiesas prezidentam, 2 darba devēju un diviem

darba ņēmēju piesēdētājiem. Piesēdētāju kandidātu sarakstus

sastāda Vācijas darba fronte (Deutsche Arbeitsfront), kura,

blakus minot, ir organizācija, kas sevī apvieno gara un fiziskā

darbā ražojošus vāciešus, nolūkā izkopt visu vāciešu īstu tau-

tisku un augstāko izpildkopību (Volks- und Leistungsgemein-

schaft)
1

.
Lai gan piesēdētāju amats ir goda amats, tomēr tie

saņem sevišķas maksas par peļņas atrāvumu, t. i. „fūr den

1 Verordnung des Fuhrers und Reichskanzlers iiber Wesen und

Ziel der Deutschen Arbeitsfront no 24. X 1934. g. ar 1934. g. 12. novembra

grozījumiem § 1. un 2.
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VerdienstausfaH" un arī par ceļa izdevumiem. Neviens darba

devējs nedrīkst kavēt piesēdētājus viņu pienākumu pildīša-

nā, jeb tiem atraut kādu tiem pienākošos maksu, nerunājot

jau nemaz par darba uzteikumu. Šajā ziņā likumam pretī

strādājošos darba devējus var pat sodīt ar naudas sodiem

(AGG 26. §).

Kas zīmējas uz Landesarbeitsgerich tiem, tad

tos dibina pie Landgericht'a. Šīs tiesas tā tad vairs nav spe-

cialtiesas (AGG 31\ §). Teritorijas ziņā, līdzīgi Arbeitsge-

richt'am, Landesarbeitsgericht's var sakrist un var arī nesakrist

ar viena Landgericht'a apgabalu, pie tam tas var arī apvienot

vairāku Landgericht'u apgabalus (daļā vai visumā). Landes-

arbeitsgericht'i ir kompetenti vienīgi kā otrā instance sakarā

ar apelacijām un blakus sūdzībām par Arbeitsgericht'a sprie-

dumiem vai lēmumiem. Landesarbeitsgericht'i sastāv no va-

jadzīgā skaita priekšsēdētāju un piesēdētāju (AGG 35
1

.
§).

Priekšsēdētājs vienmēr ir kārtējās tiesas tiesnesis: Landge-

richt'a direktors (līdzīgs mūsu apgabaltiesas vicepriekšsēdē-

tājam) vai Landgericht'a vai Oberlandesgericht'a locekli

(AGG 36\ §). Piesēdētājus sauc „Landesarbeitsrichter" un

par tādiem var būt personas, kas vismaz 3 gadus sabijuši par

Arbeitsgericht'a piesēdētājiem un sasnieguši 30 gadu vecumu;

pārējā daļā uz viņiem attiecināmi noteikumi par Arbeitsge-

richt'a piesēdētājiem {AGG 37\). Tiesu Landesarbeitsge-

richt'i spriež caur savām kamerām, kas konstruētas līdzīgi

Arbeitsgericht'a kamerām. Kameru iedalījums pēc nodarbo-

šanās veidiem nav paredzēts.

Augstākā instance — Reichsarbeitsgericht —

iekļauta Reichsgericht'ā un arī nav uzskatāma par special-

tiesu. Reichsarbeitsgericht's ir kompetents tikai pēdējā in-

stancē a) sakarā ar Landesarbeitsgericht'a spriedumu un

b) sevišķos gadījumos sakarā ar ārkārtējo reviziju (Sprung-

revision) par Arbeitsgericht'a spriedumiem un sakarā ar re-

viziju blakus sūdzības kārtībā gadījumos, kad apelācija atrai-

dīta (gegen die Verwerfung der Berufung). Reichsarbeits-

gericht's sastāv no vajadzīgā skaita priekšsēdētāju un piesē-

dētāju, kā no tiesnešiem, tā arī no netiesnešiem. Priekšsēdē-
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tāji nāk no senāta prezidentiem (līdzīgi mūsu Senāta depar-
tamentu priekšsēdētājiem), bet piesēdētāji no Reichsgerichts-
rat'iem (līdzīgi mūsu senatoriem), bet tomēr vienīgi no tā-

diem, kas labi pazīst darba tiesības un sociallikumdošanu.

Piesēdētāji, kas nenāk no tiesnešiem, komplektējas pusē no

darba devējiem un pusē no strādājošiem, un tos nozīme valsts

darba ministrs saziņā ar justicministru. Reichsarbeitsgericht'a

tiesneši saucas „Reichsarbeitsrichter", un tiem, bez jau uz-

skaitītām īpašībām, vajaga būt vismaz 35 gadi veciem. Tos

atcelt no amata var Reichsgericht'a prezidents (AGG 40.

—43. §). Šī tiesu instance tiesu spriež savos senātos, kas sa-

stāv no priekšsēdētāja, diviem piesēdētājiem no kārtējiem

tiesnešiem un diviem nejuristiem.

Darba tiesu piekritība ir pa daļai pilnīga (ausschliessliche)

tanī nozīmē, ka nav pielaista citu tiesu piekritība, un pa daļai

fakultativa, jo tiek pielaista iespēja blakus darba tiesām griez-

ties arī pie kārtējām tiesām.

Pilnīgā piekritība spēkā arī tiesību pēcniekiem (arī ķīlas

turētājam) un visām personām, kas saskaņā ar likumu iestājas

procesā, kā, piem., testamenta izpildītājiem. Pirmām kārtām

darba tiesām piekrīt no darba attiecībām starp darba devē-

jiem un darba ņēmējiem radušies strīdi, neatkarīgi no vērtī-

bas. Starp tādiem jāmin civilie strīdi, kas rodas, izejot no

darba vai mācekļa līgumiem. Atsevišķi gadījumi likumā nav

uzskaitīti. Tā tad visi šāda veida strīdi, ja nav izņēmums

tieši paredzēts, piekrīt darba tiesām. Skaidrības pēc varētu

pievest, ka, piemēram, prasība pēc algas, par darba apliecī-

bas izdošanu, par zaudējumiem sakarā ar darba rīku sabojā-

šanu etc. piekrīt darba tiesām. Tāpat darba tiesām piekrīt

1) strīdi, kas radušies no priekšlīgumiem vai sarunām (Ver-

handlungen) par darba vai mācekļa līgumu noslēgšanu,

2) strīdi sakarā ar atlaišanu no darba, 3) strīdi sa-

karā ar attiecībām, kas rodas ar darba vai mācekļa lī-

guma izbeigšanu, tāpat strīdi par darba vai mācekļa līguma
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spēku, piemēram, prasība anulēt šādu līgumu aiz tikumības

pārkāpšanas. Darba tiesām nepiekrīt lietas, kuras sevišķi mi-

nētas, kā citām tiesām piekrītošas, tā, piemēram, strīdi dēļ

izgudrojumiem, kas piekrīt kārtējām tiesām. Bet līdz ar to

darba tiesām piekrīt strīdi no neatļautas darbības, ja tai ir

sakars ar darba līgumiem. Šāds sakars prezumējams, ja dar-

bība skar reizē darba vai mācekļa līgumu (piemēram, strād-

nieks sabojājis mašīnu). Bet ja arī darba līgums nav skarts,

tad gadījumā, ja šāda līguma esamība ietekmējusi neatļautas

darbības cēloni un ja zaudējumi nestāv ārpus sakarības ar to,

strīds tomēr piekrīt darba tiesai (piemēram, kāds atlaists

strādnieks uzbrūk bijušam darba devējam). Apskatu par pil-

nīgo piekritību nevar beigt, ja nepiemin, ka darba tiesām

piekrīt arī strīdi starp viena darba devēja darba ņēmē-

jiem, 1) kas izriet no kopēja darba (piemēram, vairāki strād-

nieki strādā uz akordu pie viena darba rīka konstrukcijas un

starp viņiem paceļas strīds par katra strādnieka atalgojuma

apmēru), un 2) kas izriet no neatļautas darbības, ja tai ir

sakars ar darba līgumu (strīdā, sakarā ar darba izpildījumu,

viens strādnieks otru piekauj etc). No daža pievestā piemēra

paliek iespaids, ka pilnīgā piekritība darba tiesām Vācijā tiek

zināmā mērā mākslīgi paplašināta. Tomēr skaidrs, ka kri-

minalnodarījumi darba tiesām nepiekrīt.

Apskatot fakultativo piekritību, jākonstatē, ka strīdus,

kas stāv ārpus darba tiesībām, parti var izšķirt darba tiesās

divos gadījumos: 1) ja strīds gan neizriet tieši no darba

attiecībām, bet stāv sakarā ar to, un ja pie tam viena puse

griezusies pie darba tiesas, un 2) strīdos starp civiltiesiskām

juridiskām personām un vinu likumiskiem pārstāvjiem, bet

tikai tad, ja abas puses šādai piekritībai neceļ iebildumus.

IV

Procesa norise darba tiesās ir dibināta visumā uz tiem

pašiem pamatiem kā civiltiesās. Tāpēc spēkā te ir Vācijas

ZPO (civilprocesa likums). Jāsaka pie tam, ka arī Vācijas

GVG (Gerichtsverfassungsgesetz — tiesu iekārta) te jāpielieto.
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Ja ir kādi izņēmumi, kur vajadzīgi sevišķi noteikumi, tad tos

AGG piemin atsevišķi. Starp darba tiesu likuma galveniem

nolūkiem minami: 1) procesa vienkāršošana; te jānorāda, ka

pēc Vācijas ZPO process civillietās jau stipri vienkāršots, tā-

pēc darba tiesās nav iespējama sevišķi liela atšķirība iepretim

ZPO minētam procesam; tomēr šinī sakarībā darba tiesās:

a) lieciniekus un lietpratējus parasti nenozvērina (izņēmumi

pielaižami nolūkā sekmēt patiesības nodibināšanu), b) pro-

cesa izdevumi tiek aprēķināti spriedumā, pretēji ZPO, kur tos

aprēķina ar sevišķu lēmumu, un c) spriedumu apelācijas un

revizijas iespējas arī izriet no paša sprieduma, jo par to sprie-

dumā tieši jāmin; 2) procesa paātrināšana, sakarā ar ko lie-

tas tiek noliktas sēdē paātrināti un pie tam samazināts laiks

apelācijas un revizijas sūdzību un lūgumu iesniegšanai, un

3) procesa palētināšana, kādam nolūkam nodevas ievērojami

samazinātas.

Par procesa partiem darba tiesās var būt vienīgi darba

devēji un darba ņēmēji. Pēdējiem pielīdzina viņiem līdzīgas

personas, kas saimnieciski atrodas it kā darba līguma attie-

cībās, bet personīgi ir neatkarīgi, piemēram, tie, kas nodar-

bojas mājās ar rūpniecību (Hausgewerbtreibende), daļā ari

tirdzniecības aģenti. Nav darba ņēmēji juridisko personu

pārstāvji un ierēdņi. Advokāti un personas, kuras amatvei-

dīgi nodarbojas ar tieslietu vešanu, pirmās instances darba

tiesās netiek pielaisti. Tomēr lietu vešanai pielaiž: 1) vācu

darba frontes juridiskās palīdzības došanas punktu vadītājus

un darbiniekus (punkti ierīkoti darba devējiem atsevišķi no

darba ņēmējiem), 2) advokātus, kas katrā atsevišķā gadījumā

pilnvaroti no darba frontes, un 3) advokāti vai citas piemē-

rotas personas kāda parta aizstāvēšanai, ja tos pielaiž darba

tiesa. Kas zīmējas uz Landesarbeits- un Reichsarbeitsge-

richt'iem, tad tur pastāv obligatorisks pienākums lietu vest

caur advokātu (Anwaltszwang). Tas nozīmē, ka nevienam

citam, izņemot advokātus, lietu vešana šinīs tiesās nav at-

ļauta (pat ne pārstāvjiem no darba frontes).

Prasības iesniedz Arbeitsgericht'am rakstiski vai mutiski.

Pēdējā gadījumā tam jānotiek kārtējā tiesas dienā tiesas sēdē
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otras puses klātbūtnē, un prasību ieved sēdes protokolā. Bez

prasībām Arbeitsgericht'am var iesniegt lūgumus atgādināt

atbildētājam viņa pienākumu samaksāt; gadījumā, ja atbil-

dētājs pretojas, prasītājam nav jāiesniedz sevišķa prasība,

bet viņš minētā atgādinājuma procesā var lūgt izdot viņam

izpildu rakstu (Zahlungsbefehl). Ja pušu līgumā paredzēts

strīdu izbeigt arī miera izlīguma ceļā, tad tiesas priekšsēdē-

tāja klātbūtnē un vadībā notiek izlīguma process (Gūtever-

liandlung); pusēm izlīgstot, lieta uzskatāma par pabeigtu; ja

turpretim izlīgums nenotiek, tad izlīguma procesam tūlīt pie-

slēdzas kārtējais process, kuram jānotiek vēlākais triju dienu

laikā no izlīguma procesa. Šāda kārtība tiek ievērota, ja

ierodas abas vai vismaz viena puse. Ja neierodas neviena

no pusēm, priekšsēdētājs nozīmē lietas parastai caurskatei

termiņu. Tālākais process notiek vienīgi 1) darba tiesas

priekšsēdētāja vadībā, vai arī 2) tiesas kameras vadībā.

Pirmā gadījumā tas notiek tikai tad, ja priekšsēdētājs tiesīgs

viens pats lietu izspriest, ja atbildētājs prasību atzīst, ja pra-

sību ņem atpakaļ, vai arī ja spriedums ir aizmugurisks. Visos

citos gadījumos lietu skata cauri tiesas kamera. Zīmīgi, ka

līdz tiesas sēdei priekšsēdētājam jāgādā, lai lieta tiktu no-

skaidrota tik tālu, ka var pirmā sēdē to izspriest. Šim no-

lūkam priekšsēdētājs var aicināt lieciniekus, lietpratējus un

savākt vajadzīgos pušu sniegtos pierādījumus. Pēc parastās

kārtības spriedumu taisa pēc mutiskā procesa. Sprieduma

pasludinājumu svarīgos gadījumos var atlikt ne vairāk kā

uz 3 dienām. Spriedums ietver sevī: 1) pašu lietas kodolu

ar motiviem un rezolutivo daļu (Entscheidung ūber den strei-

tigen Anspruch), 2) tiesas izdevumu apmērus, 3) strīdus

priekšmeta vērtības nodibinājumu un 4) eventuāli norādi uz

apelācijas pielaižamību. Katrs spriedums jāpiegādā partiem

(AGG 50. §). Spriedumi, kas nav pārsūdzami, padoti tūlitējai

izpildei. Pārējie spriedumi, kurus var pārsūdzēt, padoti bez

sevišķas norādes iepriekšējai izpildei (gan ZPO piemērojot),

izņemot gadījumu, kad atbildētājs ticami pierāda, ka tas vi-

ņam var nodarīt neatvietojamu zaudējumu.

594



Apelācija par Arbeitsgericht'a spriedumiem pielaista:

1) ja pēc ZPO apelācija pielaista, izņemot par daļas spriedu-
miem un attiecībā uz zināmas vērtības prasībām, par kurām

pastāv sevišķi noteikumi; 2) ja strīdus priekšmeta vērtība

pārsniedz RM 300,—, jeb ja darba tiesa atzinusi strīda sva-

rīgumu (relativā apelācijas tiesība). Apelācijas tiesību nevar

pamatot ar to, ka Arbeitsgericht's strīdus priekšmetu par

zemu novērtējis vai bez iemesla neatzinis strīda svarīgumu.

Apelācijas tiesību un apelācijas pamatošanas tiesību var iz-

lietot divu nedēļu laikā. Apelācija pie iesniegšanas nav jā-

apmaksā nodevām — to nokārto vēlāk. Apelācijas instances

procesa gaitā piemēro ZPO noteikumus un vispārējos Arbeits-

gericht'a procesa noteikumus, izņemot to, ka te nav izlīguma

stadijas un procesa pie vienpersonīga tiesneša (event. pie

priekšsēdētāja).

Landesarbeitsgericht'a sprieduma revizijas tiesība ir ga-

dījumos, kas sakrīt ar apelācijas tiesību, vienīgi strīdus

priekšmetam jābūt vērtībā virs RM 6000 (apelācijā virs

RM 300). Stiīda svarīguma noteikšana piekrīt Landesarbeits-

gericht'am. Bez tam ir iespējama ārkārtējā Arbeitsgericht'a

sprieduma revizija (Sprungrevision): 1) ja strīda priekšmeta

vērtība pārsniedz revizijas līmeni (parastais strīda svarīgums

nav tāds iemesls), 2) ja pretpuse neceļ iebildumus revizijai

jeb arī valsts darba ministrs atzīst, ka revizija nepieciešama

vispārības interesēs, un 3) ja vēl apelācija nav iesniegta.

Spriedumu revizija netiek pielaista jautājumos par darba uz-

teikuma atsaukumu un attiecībā uz daļas spriedumiem, ja ar

tiem strīds atzīts par pamatotu. Revizijas un revizijas pama-

tošanas tiesību jāizlieto divu nedēļu laikā. Revizijas sūdzību

var pamatot vienīgi uz likuma pārkāpumu (piemēram, nepa-

reiza likuma vai instrukcijas piemērošana vai iztulkošana).

Revizijas instancē jāievēro ZPO noteikumi.

Blakus sūdzības pielaistas par Arbeitsgericht'a vai viņa

priekšsēdētāja lēmumiem, kurus pēc ZPO, līdzīgi Amtsge-

richt'a lēmumiem, var pārsūdzēt. Blakus sūdzības izšķir

Landesarbeitsgericht'a kamera. Par Landesarbeitsgericht'a
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lēmumiem īstenībā blakus sūdzības nav iespējamas, ne kā par

pirmās, ne arī kā par otrās instances lēmumiem. Izņēmums
būtu, ja Landesarbeitsgericht'a priekšsēdētājs nepareizi no-

lēmis nevirzīt revizijas pārsūdzību. Tās būtu tā saucamās

revizijas blakus sūdzības, — tās jāiesniedz 2 nedēļu laikā, un

tās izlemj Reichsarbeitsgericht'a senāts bez darba ņēmēju un

darba devēju piesēdētājiem.
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Dažādi raksti

Vai miertiesnešiem piekrīt tirdzniecības, resp. rūpniecības

iestāžu slēgšana?

Krim. proc. likuma 39. p. i. pkt. paredz, ka miertiesnešiem citādi

piekritīgas lietas izņemtas no miertiesnešu kompetences starp citu tad,

ja sods par noziedzīgu nodarījumu savienots ar fabriku, darbnīcu vai citu

rūpniecības vai tirdzniecības iestāžu slēgšanu.

Pastāv strīds, vai gadījumā, ja miertiesnesim, taisot spriedumu, jā-

nolemj slēgt fabriku, darbnīcu, vai citu rūpniecības vai tirdzniecības

iestādi — lieta līdz ar to iziet no miertiesneša kompetences un nododama

vispārējām tiesu iestādēm?

Vispirms jāsaka, ka īstenībā nav un nevar būt nekāda strīda par

to, ka jautājums par nepiekritību var pacelties nevis tad, ka mierties-

nesim vispār „jālemj" par fabriku, darbnīcu vai tml. slēgšanu, bet tikai

tad, kad viņam tas būs jānolemj. TādēJ tas apstāklis vien, ka

iesniegtā sūdzība, piem., kāda pašvaldības iestāde lūdz starp citu ari

slēgt kādu tirdzniecības vai rūpniecības iestādi — vēl nenozīmē, ka mier-

tiesnesim tiešām — nosodoša sprieduma gadījumā — arī būs jānolemj

slēgt šādu iestādi. Lūgumam jābūt ar likumīgu pamatu, kas pārbaudāms

jau pašu lietu saņemot. Ja izrādās, ka lūgums nav pamatots, t. i. mier-

tiesnesim lietu izspriežot acīm redzot nebūs jātaisa lēmums par attiecī-

gas iestādes slēgšanu, pat atzīstot par pareiziem sūdzībā pievestos ap-

stākļus, — tad jautājums par lietas piekritību vispārējām tiesu iestādēm

nemaz nevar pacelties.

Tālāk jābūt skaidrībā par fabrikas, darbnīcas vai vispār „rūpnie-

cības, resp. tirdzniecības iestādes" jēdzienu. Mūs šis jēdziens var inte-

resēt šeit tikai no tā viedokļa, ka fabrikas, darbnīcas vai tml. nepiecie-

šama pazīme, acīmredzot, nav attiecīgas atļaujas, resp. tirdzniecības yai
rūpniecības zīmes esamība. Mums ir darīšana ar tirdzniecības vai rūp-

niecības iestādi neatkarīgi no tā, vai to īpašniekam ir atļauja vai kāda

tirdzniecības, resp. rūpniecības zīme. Līdz ar to Krim. proc. lik. 39. p.

1. pkt. noteikumi attiecināmi uz visām tirdzniecības, resp. rūpniecības

iestādēm, un jautājums par piekritību nav atrisināms atļaujas esamības

plāksnē: ja atjaujas nav — piekrīt miertiesnesim, ja atļauja ir
—

vis-

pārējām tiesu iestādēm.

Arī bij. Krievijas Senāts bija tanīs domās, ka atļaujas esamība pie-

kritības jautājumam ir irrelevanta: uzskaitot savā 1871. g. spr. Nr. 985 tos
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likuma pantus, kuri miertiesnešiem piekrīt, viņš min arī bij.

Krievijas Sodu Nolikuma («VjīoJKeHie o HaKa3aHiaxī>») 1975. un 13502.

p. p., kuros ir runa par rūpniecības iestādes atvēršanu taisni bez atļau-

jas. Tāpat tur minēti arī 1075. un 1074. p. p., kur noziedzīga nodarījuma
sastāvam no svara arī ir taisni attiecīgas atļaujas trūkums.

Pēc šādām piezīmēm mēģināsim atrisināt augšā uzstādīto strīdus

jautājumu. Krim. proc. lik. 39. p. burtiskais teksts neparedz nekādus

izņēmumus no saviem noteikumiem. Tiesas prakse tomēr jau sen cen-

tusies radīt šādus izņēmumus ar restriktivas tulkošanas palīdzību.

Tā bij. Krievijas Senāts vispirms uzstādīja tezi, ka tirdzniecības un

rūpniecības iestāžu slēgšana miertiesnešiem nepiekrīt tikai tad, kad šī

slēgšana ir cieši saistīta ar to sodu, kas vainīgam draud, proti, kad viņa

paredzēta tanī pašā sodu likuma pantā, uz kura pamata vajā apsūdzēto.
Tā tad, ja šī slēgšana attiecīgā speciālās daļas pantā nav paredzēta, bet

ir tikai vispārējās daļas noteikums (piem., to paredz tikai bij. Krievijas

Miertiesnešu sodu nolikuma 26. p.), tad miertiesnesis var mierīgu sirdi

slēgt arī tirdzniecības vai rūpniecības iestādi (teze A). Šo domu attīs-

tot, bij. Kr. Senāts izteicās, ka šādā gadījumā neesot darīšana ar kādas

personas tiesību ierobežojumu— slēgto tirdzniecības vai rūpniecības iestā-

di tās īpašnieks taču varot atvērt no jauna citos, likumīgos apstākļos
vai citā likumīgā vietā. No šīs domas izriet teze „B" — proti — ja slē-

dzamas iestādes īpašniekam ar iestādes slēgšanu netiek ņemtas tiesības

atvērt to citur vai pie citiem apstākļiem (piem., pēc atļaujas dabūšanas),

tad lieta piekrītot miertiesnesim; vienīgi tad, ja vainīgam tiek ņemtas

tiesības vispār turēt šādas iestādes — lieta piekristu vispārējām tiesu

iestādēm.

šādiem apsvērumiem nevar piekrist.

Teze „A" gan liekas esam saskaņā ar Krim. proc. lik. 39. p. burtisko

tekstu: „ja sods... savienots...". Liekas, viņa taisni šāda burtiska tul-

kojuma sekas. Šā tulkojuma nepareizība tomēr sevišķi krīt acīs taisni

mušu apstākļos. Proti, bij. Krievijas «Vjīomeirie o HaKa3aHiaxi>» gan

paredzēja tirdzniecības vai rūpniecības iestāžu slēgšanu pašos attiecīgos

speciālās daļas pantos. Pats bij. Kr. Senāts uzskaita savos spriedumos
šos pantus kā tādus, kas neapšaubāmi miertiesnešiem nepiekrīt. Jau

1903. g. Sodu likumā ievesta tomēr cita kārtība — un visas atsevišķos spe-

ciālās daļas pantos paredzētās soda sekas — arī tirdzniecības vai rūp-

niecības iestāžu slēgšana — pārnestas vispārējā daļā. Tas pats ir Lat-

vijas Sodu likumā. Pieturoties pie bij. Krievijas Senāta tulkojuma, ro-

das neiespējams stāvoklis, ka tie paši noziedzīgie nodarījumi, kas pēc vecā

sodu likuma piekrita vispārējām tiesu iestādēm — piepeši pārgājuši

miertiesnešu kompetencē — vienīgi tādēļ, ka likumdevējs teehniski at-

radis par lietderīgāku attiecīgas sekas paredzēt nevis speciālā, bet vis-

pārējā daļā. Vēl vairāk, ar šādiem redakcionālas dabas grozījumiem
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vi s a tirdzniecības vai rūpniecības uzņēmuma slēgšana — pretēji Krim.

proc. lik. 39. p. 1. pkt. acīmredzamai gribai — pārgājusi miertiesnešu

kompetencē, jo Latvijas Sodu likumā nevienā speciālas daļas pantā nav

paredzēta šo iestāžu slēgšana.

Saprotams, ka tik nepareizi secinājumi norāda arī uz izejas domas

nepareizību.

Teze „B" neatrod pastiprinājumu pat likuma burtā. Viņa sajauc
~iestādes slēgšanu" ar personīgu tiesību ierobežojumu — resp. ar aizlie-

gumu nodarboties ar tirdzniecību vai rūpniecību vai piekopt zināmu

arodu. Šāds aizliegums Krim. proc. lik. 39. p. 1. pktā paredzēts pat-

stāvīgi un atsevišķi no iestāžu slēgšanas. Arī likums viņus šķiro. Tā

Sodu lik. 250. p. neapšaubāmi paredz iespēju slēgt nepareizi atvērtu ie-

stādi (S. L 36. p.), bet smagākos gadījumos (šā panta 111 d.) piedraud to-

mēr arī ar aizliegumu piekopt attiecīga veida nodarbību. Tas pats re-

dzams Sodu lik. 251. pantā. Patiesībā iestādes slēgšana nekad nav pie-
līdzināma personīgu tiesību ierobežojumam tanī ziņā, ka vainīgam ne-

būtu brīv slēgto iestādi
— pēc likuma prasību ievērošanas — atvērt no

jauna vai citā vietā. Tā, nav šaubu, ka tanīs gadījumos, kurus bij. Kr.

Senāts atzina par nepiekritīgiem miertiesnešiem, piem., 1348. p., 1075. p.,

slēgto iestāžu īpašnieki var atvērt šīs iestādes pēc atļaujas saņemšanas,
vai pēc likuma prasību ievērošanas, vai beidzot likuma atļautā vietā.

Tādēļ arī teze „B" nedod pietiekošu pieturas punktu, lai teiktu, kādos ga-

dījumos tirdzniecības vai rūpniecības iestāžu slēgšana nepiekristu vis-

pārējām tiesu iestādēm. Šī doma, konsekventi piemērota, arī ved pie ne-

iespējama slēdziena, ka patiesībā visi gadījumi, kuros sods būtu savie-

nots tikai ar „iestādes slēgšanu" bez aizlieguma nodarboties ar tirdznie-

cību vai rūpniecību vai piekopt zināmu arodu — piekristu miertiesne-

šiem, jo taču visos šinīs gadījumos notiesātās personas slēgtās iestādes

varētu atvērt citur vai pie citiem apstākļiem. Un likumdevējs, acīmre-

dzot, to nav gribējis, jo citādi nebūtu nemaz runājis par tirdzniecības

vai rūpniecības iestāžu slēgšanu kā par pamatu lietas izņemšanai no

miertiesnešu kompetences — atsevišķi no aizliegumā piekopt zināmu no-

darbību.

Sacītais neļauj piekrist bij. Krievijas Senarta pievestam viedoklim.

Lai atrastu pareizu atrisinājumu, jāatceras, kādēļ likumā ievesti ru-

nā esošie ierobežojumi.

Atbildi radīsim, ja atcerēsimies tiesu iestāžu uzbūvi bij. Krievijā —

īpaši to, ka miertiesnešu iestādes tur daudz vairāk atšķīrās no vispārē-

jām tiesu iestādēm nekā tagad. Atcerēsimies tikai, ka ievedot 1864. g.

Tiesu likumus, miertiesneši bija paredzēti viscaur vēlētie, un savā no-

spiedošā skaitā bija bez juridiskās izglītības un pat bez citādas augst-

skolas izglītības. Miertiesnešu process bija paredzēts bez liekām for-

malitātēm, šī tiesa bija domāta vairāk kā sirdsapziņas tiesa. Senātam
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pat bija jāsauc pie kārtības daži miertiesneši, kas šinī sirdsapziņas tiesas

piekopšanā bija gājuši pārāk tālu. Turpretim tirdzniecības vai rūpnie-

cības iestādes slēgšana, pat tikai uz laiku, nav vienkārša lieta. Viņa daž-

reiz prasa sarežģītu ekspertižu izvešanu, strīdus jautājumu un attiecību

noskaidrošanu, kas aizskar bieži ne tikai apsūdzēto intereses, bet, — piem.,

rūpniecības uzņēmumu jautājumos —
arī plašu rajonu iedzīvotāju un

pašvaldību intereses.
—

Uzticēt šādas intereses neprofesionālam, uz 3 ga-

diem vēlētam vietējam tiesnesim — bija pārāk riskanti. To nevarēja aiz

tā paša iemesla, aiz kura civilprasības pāri zināmai sumai, kā arī ne-

kustamu īpašumu strīdu lietas civilprocesā nevarēja uzticēt mierties-

nešiem. Tiešām, tirdzniecības vai rūpniecības iestādes slēgšana pat uz

īsu laiku bieži var būt saistīta ar neatsveramiem zaudējumiem. Pat

iestādes slēgšana atļaujas trūkuma dēļ nebija uzticama miertiesnešiem:

sūdzības ierosinātāja iestāde labā vai sliktā ticībā varēja maldīties par

šādas atļaujas vajadzību — un neformālais sirdsapziņas tiesnesis, at-

razdams aiz kaut kādiem varbūt ļoti cēliem apsvērumiem zināmas iestā-

des darbību par kaitīgu, tālu neinteresēdamies par tādu formalitāti, ka

vai atļauja šādai iestādei vispār vajadzīga — varēja šādu iestādi arī

slēgt, ar to nodarīdams dažreiz ievērojamus zaudējumus: nav jāaizmirst,
ka bij. Krievijas apstākļos miertiesneša sprieduma pārsūdzēšana — īpaši

uz Senātu — bija saistīta ar daudz lielākām grūtībām (piem., attālumi,

juridiskas palīdzības trūkums, iedzīvotāju tumsība) nekā Latvijā.
Ka pat Latvijas apstākļos dažreiz nav skaidrības šinī vienkāršā

jautājumā, rāda tas, ka laiku pa laikam ienāk ierosinājumi slēgt at-

ļaujas trūkuma dēļ pat tādas iestādes, kurām atļauja nav vajadzīga, kā

tas redzams no piekritības strīdu lietām.

Visi šie apsvērumi rāda, ka patiesībā likumdevējs bija domājis iz-

ņemt no miertiesnešu kompetences visus tos gadījumus, kuros sakarā

ar vainīgā sodīšanu nāktos slēgt tirdzniecības vai rūpniecības iestādi.

Prakse rādīja, ka likumdevēja bažas izrādījās zināmā mērā pār-

spīlētas. No vienas puses, daudzas tirdzniecības vai rūpniecības iestāžu

slēgšanas lietas izrādījās ļoti vienkāršas. No otras puses, — mierties-

neši visumā godam veica savus uzdevumus. Ar to, liekas, izskaidrojams

tas, ka bij. Kr. Senāts atrada par vajadzīgu ķerties pie augšā minētās

Krim. proc. lik. 39. p. 1. pkt. restriktivas tulkošanas, ar ko viņš atbrīvoja

vispārējās tiesu iestādes no daudzām sīkām un nenozīmīgām lietām,

kuras tiešām miertiesneši varēja sekmīgi veikt.

Ka Krim. proc. lik. 39. p. 1. pkt. apskatāmie noteikumi jau bij. Krie-

vijā tika uzskatīti par novecojušamies, redzams starp citu no tā, ka ap-

sverot 1912. gadā Kriminālprocesa likumu reformu, tieslietu ministra un

Valsts domes projektā bija paredzēts atļaut miertiesnešiem slēgt tirdz-

niecības un rūpniecības iestādes. Valsts domes komisija, pa daļai aiz

šai rakstā pievestiem apsvērumiem, atrada tomēr par uzmanīgāku pa-

turēt veco kārtību.
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Latvijas apstākļos jābūt skaidrībā vispirms par to, ka bij. Krievijas
Senāta Krim. proc. lik. 39. p. 1. pkt. iztulkojums nav pareizs. Ja likum-

devējs izņēmis no miertiesnešu kompetences zināmas lietu šķiras, ievē-

rojot apsūdzētam draudošas sekas, kuru piemērošanu viņš neatrod par

iespējamu uzticēt miertiesnešiem, tad nevar būt nozīmes, vai šīs sekas

paredzētas attiecīgā sodu likuma speciālā daļā — tanī pantā, uz kura

pamata vajā apsūdzēto, vai vispārējās daļas noteikumos, vai; beidzot, iz-

riet no vispārējā prasījuma atjaunot traucēto kārtību. Patiesībā katrs

Sodu lik. 36. p. noteikumu piemērošanas gadījums nav nekas cits, kā

traucētas kārtības atjaunojums, bet tādēļ vien neviens vēl nav iedroši-

nājies teikt, ka katrs S. 1. 36. p. piemērošanas gadījums piekristu mier-

tiesnesim. Teikums „ja sods par noziedzīgu nodarījumu savienots..."
pareizi saprotams tikai tā, ka soda priespriešanas, resp. attiecīgu faktisku

apstākļu konstatēšanas gadījumā (S. 1. 37. p.) tiesai ir pienākums

slēgt tirdzniecības vai rūpniecības iestādi, tas ir, kad sodam neizbēgami

un cieši jāseko iestādes slēgšanai. Vārdus „neizbēgami un cieši" jau arī

nevar tulkot pārāk burtiski: saskaņā ar S. 1. 37. p. nozieguma objekti-

vas sekas ar soda faktisku piespriešanu tagad vispār nav

saistītas, kas atkal nedod pamatu uzskatīt, ka visas noziedzīgu nodarī-

jumu objektivās sekas novērst būtu kompetents taisni miertiesnesis. «Ne-

izbēgami un cieši" jāsaprot tā, ka ja sodu piespriež, tad katrā

ziņā jānāk arī minētām sekām. Turpretim — kur šīs sekas īsti pare-

dzētas —
kā jau minēts — nevar krist svarā.

Tāpat nevar būt par šķirojuma pamatu tas, vai kāda kompetenta

iestāde pie apsūdzētā ar attiecīgu prasījumu par tirdzniecības vai rūp-

niecības uzņēmuma slēgšanu jau ir griezusies, vai tas nav izdarīts — un

tiesai piesūtīta vienkārši attiecīga sūdzība, resp. protokols. Pirmā gadī-

jumā, lūk, tiesa jau neesot pirmā, kas attiecīgu prasījumu uzstāda —

un tādēļ iestādi slēgt varot arī miertiesnesis. Sacītam būtu pamats, ja

S. 1. 160. p. lietās tiesa varētu apmierināties ar prasījuma pastāvēšanu

vien — lai sodītu nepaklausīgo personu un piemērotu attiecīgas soda

sekas. Tomēr tiesas pienākums strīdus gadījumos ir pārliecināties, vai

prasījums ir likumīgs — un te neizbēgami jāizdara tāda pati lietas pār-

baude, kāda būtu izdarāma, izspriežot lietu, nekādam agrākam prasī-

jumam nepastāvot. Arī tam, ka, piem., pašvaldības lēmums, uz kura

pamata tiek vērsts attiecīgs prasījums, nav pārsūdzēts — vēl neatņem

kriminālai tiesai pienākumu pārbaudīt viņa likumību. Tādēļ

p ā pievestais apsvērums par šķirojuma pamatu neder. Citādi tas ir

praktiski. Skaidrs, ka pa lielākai dajai valsts un pašvaldības orgāni

pie pilsoņiem ar nelikumīgiem prasījumiem negriežas un šādās lietās

ļoti bieži arī nav nekāda strīda par prasījuma likumību. Tad nu lie-

tas izspriešana paliek gaužām vienkārša un arī attiecīgu seku piemēro-

šana ir tāda, ko bez bailēm var uzticēt miertiesnesim. Ar to pa daļai
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izskaidrojama arī bij. Krievijas Senāta restriktiva tulkošana, kas radu-

sies taisni sakarā ar bij. Krievijas Miertiesnešu Sodu nolikuma 29. p.,

kas atbilst Sodu lik. 160. p. noteikumiem. Principā un pēc būtības viņa

tomēr nav pareiza. Latvijas apstākļos šai tulkošanai, kā redzams, zudis

arī formāls pamats un viņa nespēj dot kaut kādu pieturas punktu, lai

zināmus iestāžu slēgšanas gadījumus uzskatītu par piekritīgiem mier-

tiesnešiem, bet citus atkal — vispārējām tiesu iestādēm. Tādēļ liekas

pareizāk šo tulkošanu vispār tagad atmest un vienkārši atzīt par pareizu
īstu likumdevēja domu — proti, ka tirdzniecības vai rūpniecības iestāžu

slēgšana miertiesnesim katrā ziņā nepiekrīt. Citādi tas ir ar dc lege fe-

renda. levērojot to, ka miertiesneši Latvijā daudz tuvāki vispārējām
tiesu iestādēm nekā bij. Krievijā, un ka viņiem sakarā ar to varētu pie-

šķirt daudz lielāku uzticību, pārstrādājot Kriminālprocesa likumu, būtu

vēlams tā 39. p. i. pktu pārveidot miertiesnešu kompetences paplašinā-
šanas ziņā.

Miertiesnesis N. Viļumanis.
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Antropoloģiskā izmeklēšana kā tiesu medicinas paņēmiens bērna

tēva identificēšanai.

Katram, kam nākas darboties tiesā, gluži labi zināms, ar kādām

grūtībām alimentu prasību prāvās saistīta bērna īstā tēva meklēšana un

atrašana. Liecinieku liecības šeit maz ko var dot, un tās bieži vien ir

subjektivas, pat savtīgas un no dažādiem momentiem ietekmētas. Ar

liecinieku liecībām labākā gadījumā varētu pierādīt vienīgi miesīgu sa-

karu, bet vai šis pierādītais sakars nozīmē bērna ieņemšanu, nemaz vēl

nebūs noskaidrots. Tomēr paternitāte ir jānoskaidro. Ir taču dabīgi, ka

vispirmā kārtā tam vajaga uzturēt bērnu, resp. maksāt alimentus, kas

bērnu ir radījis un ir viņa tēvs. Šie pienākumi nav uzliekami tam, kas

tikai uzturējis miesīgus sakarus ar bērna māti.

Ja jau tūlīt pēc apaugļojoša miesīga sakara tiešās pēdas nepaliek,
kuras varētu noderēt kā pierādījums, ka vīrietis sievieti apaugļojis, tad

jāmeklē citi ceļi, kā identificēt bērna tēvu. Paceļas jautājums, vai bērna

garam un miesai nav tādas pazīmes, kas liecinātu, ka bērna tēvs var būt

tikai zināms vīrietis. Ka bērni ir līdzīgi saviem vecākiem, ir pazīstama

lieta, bet līdzība izpaužas tādās pazīmēs, kuru pareizā uztveršana ir pa

spēkam ne katram. Nevajaga aizmirst, ka līdzību novērtējot viegli var

novirzīties no pareizā ceļa un var sākt subjektivi rīkoties. Zināmas grū-

tības rada vēl tas apstāklis, ka cilvēka izskats ar laiku var zināmā mērā

mainīties, var izzust šķietami līdzīgas pazīmes un var rasties dažas īpat-

nības par jaunu. Par drošu pierādījumu, ka bērns radies no zināmiem

vecākiem, var noderēt tikai tās līdzības pazīmes, kuras ir uzkrītošas, ob-

jektīvi nosakāmas, pie tam pastāvīgas un neatkarīgas no cilvēka vecuma

un citiem apstākļiem. Praksē līdzības noteikšanai vēlams izmantot tās

ķermeņa īpatnības, kuras parādās jau drīzi pēc bērna piedzimšanas, lai

bērna tēva identificēšanas darbs nebūtu saistīts ar bērna vecumu.

šie uzdevumi jāveic tiesu medicinai, jo tiesu medicina ir tā medici-

nas disciplina, kurai piekrīt loma, iet talkā tiesai tajos medicinas jautā-

jumos, kuru veikšana nav pa spēkam tiesai vienai pašai. Pēdējos gados

tiesu medicina ir ķērusies pie augšā pievestā uzdevuma veikšanas ar an-

tropoloģiskās analizēs palīdzību, jo antropoloģijas metodes dod iespēju

pazīt cilvēka iedzimtās pārmantotās kā veselās, tā slimīgās īpašības. Ja

šīs īpatnības ir pazītas, tās tālāk ir jāsalīdzina ar kādas citas personas
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antropoloģiskām īpatnībām, lai tādā ceļā iegūtās kopīgās īpašības izlie-

totu kā pierādījumu, ka kāds bērns ir cēlies no zināmiem vecākiem. Lai

gan mēs tādā ceļā varam daudz sasniegt, tomēr mēs vēl tālu atrodamies

no pilnības. Šis apstāklis nedrīkstētu mūs atbaidīt pielietot šo paņēmie-

nu praksē.

Ka mūsu valsts tiesa ir nostājusies uz pareiza viedokļa, izmantoda-

ma katru izdevību, kas alimentu prāvas varētu ienest skaidrību par bēr-

na tēvu, pierāda kaut rezultāti, kuri sasniegti ar iedzimtu asins īpašību

noteikšanu prāvniekiem un bērnam alimentu lietās. Tā, sākot ar 1928. g.

18. aprīli, kad mūsu tiesu praksē pirmo reizi pielietota asins grupu no-

teikšana alimentu lietās, līdz šim šis paņēmiens ir pielietots jau 635 lie-

tās, un skaidri pierādījumi, ka atbildētājs nav tēvs, ir bijuši iespējami 22

gadījumos. Divas reizes ar asins grupām ir bijis jāizšķir jautājums par

bērna samainīšanu. Vienā gadījumā izdevās tādā ceļā ienest nepārprota-
mu skaidrību un atdot bērnu viņa īstajiem vecākiem.

Tā kā tiesa ir atkārtoti griezusies pie medicinas zinātnes pārstāvjiem

ar uzaicinājumu, nākt talkā alimentu lietās ar antropoloģiskās analizēs

palīdzību un mēģināt atrast bērna īsto tēvu, tad tas norāda, ka tiesai ari

Zīm.1.
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antropoloģiskās analizēs paņēmiens bērna tēva identificēšanai ir pieņe-
mams. Kopš apmēram pieciem gadiem antropoloģisku eksperti/i pielieto
dažu valstu tiesas; pie mums Latvijā antropoloģisku salīdzināšanu savā

tagadējā veidā izdara L. U. Tiesu medicinas institūtā, sākot ar pagājušā
gada beigām, un tā līdz šim ar labām sekmēm veikta piecās prāvās. Vē-

lams, lai antropoloģisko salīdzināšanu pielietotu jo biežāk, jo tādā ceļā
būs iespējams krāt pieredzi un pilnīgāki izkopt šo zinātnes disciplinu.

Pirms stājamies pie personu īpašību salīdzināšanas, lai atrastu ko-

pīgās īpatnības, ir nepieciešami izvēlēties tās personas, kuru izmeklēšana

var dot zināmas izredzes uz panākumiem. Ja jau nepārprotami redzams,

ka dažu personu antropoloģiskā analizē nevar dot panākumus, tad, lai

netērētu veltīgi laiku un pūles un neapgrūtinātu bez vajadzības prāvnie-

kus un bērnus, tādas personas jau pašā sākumā izslēdzamas no izmeklē-

šanas. Šādu izslēgšanas iespēju mums dod asinsgrupas un asins faktori.

ledzimtās īpašības bērni pārmanto no vecākiem noteiktā kārtībā —

pēc Mendela likuma. Tādā pašā kārtībā arī asins īpašības pāriet no ve-

cākiem uz bērniem. Ja ši kārtība nesaskan ar Mendela likumu, tad ir

Zīm.2.
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droši, ka attiecīgais bērns nevar būt radies no zināmām personām, resp.

no zināma vīrieša kā tēva, ja māte ir neapšaubāmi zināma. Visu cilvēci

pēc viņu asinsgrupu īpašībām sadala četrās grupās — O, A, B un AB. O

asins grupas cilvēku asins ķermenīšus neaglutinē (nesavēl čupiņās) ne-

viena cilvēka asins sērums (asins sula). (Zīm. 1.) AB asins grupas cilvēka

asins ķermenīšus aglutinē kura katra cilvēka asins serums. (Zīm. 2.) A

asins grupas cilvēka asins ķermenīšus aglutinē tikai B asins grupas cil-

vēku asins serums, un otrādi. Šo četru asins grupu aglutinaciju izdara

ar cilvēka asins serumu, noņemot asinis no vēnas. Asins grupu īpašība
cilvēkam paliek visu mūžu un pat pēc nāves tā pati un tā nemainās nedz

slimības, nedz arī kādā citā iespaidā. Kā jau augšā aizrādīts, asins īpa-
šības bērni manto pēc Mendela likuma. Šī likuma kodols ir noteikums,

ka bērnos var iedzimt vienīgi tās asins īpašības, kuras ir viņu vecākiem,

un tādēļ bērna asins īpašībām jābūt arī vecākiem. Piemēra pēc var teikt,
ka A vai B asins grupa bērnam var būt vienīgi tad, ja tā ir vismaz vie-

nam no vecākiem. Ja mātei tās nav, tad tā ir tēvam. Ja kādam vīrietim,

kuru bērna māte sauc par bērna tēvu, — nav šīs A, resp. B grupas, tad

nekādā gadījumā šis vīrietis nevar būt attiecīgā bērna tēvs. Cilvēkam

bez asins grupas ir vēl otra asins īpašība — asins faktors, kuru atklāt

izdodas ar truša asins seruma palīdzību pēc atkārtotiem viena un tā paša

cilvēka asins ķermenīšu iešļircinājumiem trusim. Cilvēkiem ir trīs asins

faktoru kombinācijas — M, N un MN. Ja truša asins serums, kuram

iešļircināti M vai N asins ķermenīši, aglutinē kāda cilvēka asins ķerme-

nīšus, tad no tā izriet, ka šī cilvēka asinīm ir M vai N asins faktors. Ja
kāda cilvēka asins ķermenīšus aglutinē M un N asins serums, tad šī cil-

vēka asinīs ir MN asins faktori. Arī asins faktoru pārmantošana pa-

kļauta tam pašam Mendela likumam un tādēļ secinājumi šeit būs tādi

paši kā pie asins grupām. Pielietojot reizē kā asins grupu, tā arī asins

faktoru izmeklēšanu alimentu prāvās, izslēgšana būs iespējama div' tik

daudz gadījumos.

Tikai pēc šo i/slēdzošu paņēmienu pielietošanas, kad izslēgšana ne-

bija iespējama, varam stāties pie antropoloģiskās analizēs, lai meklētu

kopīgās iedzimtās pārmantotās īpašības pie bērna, mātes un uzdodamā

tēva. Ja bērnam un mātei būs daudz kopīgu īpašību, tad praksē šie ga-

dījumi nedos pietiekošus materiālus slēdzienam par to, vai uzdodamais

tēvs ir tiešām bērna tēvs. Pārējos gadījumos sīkā antropoloģiskā aplū-

košanā varēsim gut vairāk vai mazāk kopīgu īpašību. Pie analizēs būs

ņemamas vērā kā vesela cilvēka īpašības, tā arī dažādas pārmantotās

anomālijas un slimības. Protams, jaunākiem bērniem šo īpašību būs ma-

zāk, bet vecākiem bērniem Šis īpašības būs vairāk izveidotas un vieglāk

konstatējamas.

Jau ādas virsmā vērojamas individuālas īpatnības, kas tūlīt pēc pie-

dzimšanas ir pilnīgi izveidotas. Tās ir ādas papilarlīnijas roku pirkstiem
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un plaukstām. Šo līniju īpatnējos zīmējumus bērni manto no saviem ve-

cākiem un tie vēlākā dzīvē nemainās; kaut arī ādas virsējā kārta uz laiku

būtu nolobījusies, papilarlīnijas atjaunojas iepriekšējā izveidojumā. Kā

raksturīgi papilarlīniju tipi minami— loki, cilpas un virpuļi. Loki var būt

lēzeni papilarlīniju izliekumi uz augšu (zīm. 3.) un stāvi loki ar eglei līdzī-

gu izveidojumu (zīm. 4.). Cilpas, kas atveras pirksta malā īkšķa pusē, ir

radiālās cilpas (zīm. 5.), bet pirksta malā mazā pirksta pusē — ulnarās

cilpas (zīm. 6.). Virpuļi — spirālē sakārtotas papilarlīnijas — var būt

iekšējie, ja līmeniski ejošas zīmējuma pamatlīnijas griežas labā pusē uz

spirāles iekšpusi (zīm. 7.), ārējie, ja šīs līnijas tur paliek ārpus spirāles

(zīm. 8.) un vidējie, ja šīs līnijas pirksta zīmējuma labā pusē griežas uz

Zīm. 3.

Zīm. 5

Zīm. 7

Zīm. 4

Zīm. 6

Zīm. 8
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spirāles iekšpusi, atstājot ārpus sevim tikai dažas līnijas (zīm. 9.). Vir-

puļi, pēc spirāles formas spriežot, var būt apja, elipsa un tīras spirāles
veidā. Bez tam ir vēl citas retākas virpuļu formas. To vietu, kurā līme-

niski ejošas pamatlīnijas sastopas ar virs tām ejošām mustura izveidotā-

jām papilarlīnijām, apzīmē par izveidojuma izejas vietu — deltu, bet

mustura vidējo punktu — par centru. Starp deltu un centru atrodas

vairākas papilarlīnijas, kuru skaits ir īpatnējs katram cilvēkam (zīm. 10).

Šo skaitu mēdz apzīmēt par mustura kvantitativo vērtību. Uzliekot uz

papilarlīniju izveidoju mii mērāmo lupu, ar lupā iezīmētās stateniskās un

līmeniskās ass palīdzību varam saskaitīt papilarlīnijas šajos divos virzie-

nos, nosakot tādā ceļā mustura augstumu un platumu (zīm. 11.). Skaitlis,

kurš izriet no mustura platuma attiecības pret tā augstumu — pēc for-

platums qT
,

mulas ——7 = -fj ir mustura formas indeks. Ja saskaita visu des-
augstums

0
H J

mit pirkstu kvantitativo vērtību un dala to uz 10, iegūst personas indi-

viduālo kvantitativo pirkstu vērtību. Tādā pašā ceļā iegūst arī personas

individuālo formu indeku. Kvantitativā vērtība, ādas virskārtas un zem-

ādas kārtas biezums iedzimst no vecākiem bērnos, un šīs vienības ir ie-

spējams ietērpt skaitļos. Tāpat pārmantošanas ceļā pāriet musturu for-

Zīm. 9

Zīm. 11.

(Pēc Geipel.)

Zīm. 10
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mas, kā arī retākie papilarlīniju izveidojumi. Apzīmējot visus šos jē-
dzienus burtiem un skaitļiem, iespējams katrai personai noteikt viņa

pirkstu papilarlīniju formulu, kāda katram indivīdam ir īpatnēja un

kuru tas manto no saviem vecākiem iedzimtības ceļā. Adas papilarlīni-

jas uzmanīgi vērojot, ir iespējams iegūt objektivus datus par vecāku un

bērnu līdzību.

Pārējo ķermeni sīki aplūkojot, arī tur iespējams novērot īpatnējo

izveidojumu, ko bērni manto no saviem vecākiem. Tā, galvas apmato-

juma veids, matu cirtojums, to virpuļa virziens un forma ir ie-

dzimts un bieži kopīgs bērniem un vecākiem. Arī acu varavīksnenes

krāsa un uzbūve mēdz būt iedzimtības ceļā mantota no priekštečiem.

Jāsaka gan, ka tumšās acu varavīksnenes krāsas sastāvdaļas, kas pāriet

uz pēcnākamiem kopā ar gaišo acu krāsu, ņem pārsvaru un aizsedz gaišo

krāsu un tādēļ to pie bērniem būs grūti atšķirt. Acu varavīksnenes krā-

su noteic priekšējā pigmentšūniņu kārta, kas pārklāj un aizsedz pakaļējo
šūniņu kārtu, kurai ir zila krāsa. Tā kā priekšējā pigmentšūniņu kārta

izveidojas pilnībā tikai pēc pirmā dzīvības pusgada, tad arī bērniem pir-

mā dzīvības gada sākumā parasti mēdz būt zila acu krāsa. Vēlāk acu

krāsa izveidojas tāda, kāda īstenībā pārmantota. Vecumā acu varavīk-

snenes krāsa kļūst neskaidra un izplūdusi, kādēļ tās salīdzināšanā ar ci-

tām acīm jāpārvar zināmas grūtības. Kā tālākas pārmantotas antropo-

loģiskas pazīmes minamas — acu spraugu forma un novietojums, deguna,

ārējās auss, mutes, lūpu, zobu, roku un kāju pirkstu, plaukstu un pēdu,

stāva un tā atsevišķu dalu izveidojums. Arī ādas krāsai un dzimuma zīr

mēm var piešķirt svarīgu lomu bērnu un vecāku antropoloģiskās salīdzi-

nāšanas gadījumos. Pat balss tembrs, valoda, runas veids, žesti, gaita,

raksturs, garīgās un fiziskās spējas iedzimst bērnos. Bet cilvēks manto

iedzimtības ceļā no saviem priekštečiem ne tikai veselas, pozitivās un iz-

cilas īpašības. Pēcnākamos pāriet arī daudz un dažādas slimības un

kropļojumi. Daudzas no šīm slimībām un kropļojumiem ir acīm redza-

mas un klīniski konstatējamas. Tās var skart vai katru ķermeņa daļu un

orgānu, var būt ar samērā nelielu iespaidu uz personas labklājību, var

ievērojami traucēt viņas darbību un var pat apdraudēt cilvēka eksistenci.

Tā, cilvēks var mantot no saviem priekštečiem vairāk roku un kāju pirk-

stu vai šo pirkstu saaugumus vai locekļu dažādus izkropļojumus. ledzim-

tas slimības var ieperināties acīs, ausīs un iekšējos orgānos. Arī dažas

gara un nervu slimības manto bērni no vecākiem, šīs slimības ir ar iz-

teiktām pazīmēm un to izcelšanas pārmantošanas ceļa daudzos gadīju-

mos ir nepārprotama. Šie pārmantotie slimīgie stāvokli un kropļojumi

tā tad arī var būt noderīgi antropoloģiskai analīzei un salīdzināšanai.

No augšā aprādītā izriet, ka antropoloģiskās analizēs darbā pir-

mais mērķis alimentu lietās būs atrast tās cilvēka īpašības, kuras droši

un nepārprotami ļauj izslēgt kādu vīrieti kā bērna tēvu. Tādu iespēju
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dod asins grupu un asins faktoru izmeklēšana. Antropoloģiskā analizē

bez asins īpašību izmeklēšanas nemaz nav domājama un tā būs nepil-

nīga. Tikai pēc asins izmeklēšanas ir nozīme stāties pie pārējo ķerme-

ņa īpašību novērtēšanas, kas varētu noderēt pierādījumam, ka bērns ra-

dies no zināma vīrieša kā tēva. Tāda iespēja būs lielāka, ja bērns no

mātes ir mantojis mazāk, bet no tēva vairāk īpašību. Lai antropoloģis-
kai salīdzināšanai tiesas priekšā būtu reāli pamati, slēdzienam par bēr-

na izcelšanos no zināmiem vecākiem ir jāizlieto vienīgi tās vesela un

slima cilvēka īpašības, kuras ir droši pazīstamas kā iedzimtas un pār-

mantotas no vecākiem. Šādas īpašības atzinuma pamatošanai ir jāsa-

krāj pietiekoši lielā skaitā.

Ka tiesai reizēm ir jāpārvar lielas grūtības, lai gūtu pārliecību,

ka zināms vīrietis ir tiešām attiecīgā bērna tēvs, var viegli saprast. Pil-

nīgi dabīgi, ka tiesa labprāt izlieto visas iespējas, kas varētu šo pārlie-

cību stiprināt. Tādēļ arī tiesa visos tajos gadījumos, kur tas vien iespē-

jams, pieņems bioloģijas, antropoloģijas un dažādu medicinas disciplinu

pakalpojumus. Mūsu valsts jau samērā drīz sekoja dažu vecu kultur-

varsiu priekšzīmei un uzsāka asins īpašību izmeklēšanu pielietot tiesu

praksē. Antropoloģiskās analizēs pielietošanā alimentu prāvās mēs esam

dažām valstīm priekšā.

Protams, katrā lietā, tā arī antropoloģiskā salīdzināšanas darbā jā-

būt uzmanīgam, lai nesajūsminātos par daudz un nesāktu subjektivi

spriest. Lai tāda kļūda neatgadītos, atzinums par kāda bērna izcelšanos

no zināma tēva jādibina vienīgi uz objektivām un skaidrām pazīmēm.

Jo vecāks bērns, jo antropoloģiskās īpašības kļūst skaidrākas un izteik-

tākas. Pirmā dzīvības pusgadā šo pazīmju ir mazāk, tādēļ arī šie

gadījumi antropoloģiskai analizei ir nelabvēlīgāki. No augšā pievestā

redzams, ka antropoloģiskā analizē un salīdzināšana prasa daudz laika,

pūles un pacietības, un tā sola labu iznākumu tam, kam ir vērīga acs,

pietiekami piedzīvojumi, nepieciešama objektivitāte un kas prot pareizi

novērtēt darba rezultātus.

Doc. Dr. med. M. Veidemanis,

L. U. Tiesu medicinas instituta direktors.

Redakcijas piezīme: antropoloģiskā analizē, līdzīgi asins

analizei, procesā ir pierādījuma līdzeklis, kuras rezultātus pārbauda un

novērtē tiesas (CPL 623. p.). Ne asins analizēs, ne antropoloģiskās ana-

lizēs rezultāti nav uzskatāmi par pierādījumiem ar izšķiļošu nozīmi ne-

apšaubāmas paternitātes noteikšanai, ja lietā nav citu datu, kas to

apstiprina (Senāta CKD spriedumi 35/369; 1456). No tiesas lietas

stākļu novērtējuma atkarājas šīs analizēs pielaist vai nepielaist (pēdējā

gadījumā, protams, norādot uz iemesliem). Sevišķi tas var krist svarā,

ja prāvnieks, piem., iziet vienīgi uz lietas gaitas vilcināšanu.
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Latvijas Universitātes akadēmiskā sabiedrisko zinātņu biedrība

š. g. 29. martā noturēja pilnsapulci. Sapulci vadīja prof. Dr. V. Si-

naiskis.

Par biedrības priekšnieku ievēlēja prof. Dr. V. Sinaiski, bet par val-

des locekļiem: prorektoru prof. Dr. J. Kārkliņu, dekānu prof. Dr. Ed. Ba-

lodi, prof. Dr. P. Minču un doc. L. Šulcu.

Par tiesību zinātņu nodaļas vadītājiem ievēlēja: prof. Dr. K. Diš-

leru, prof. H. Albatu un priv.-doc. J. Vālbergu.
Par tautsaimniecības nodaļas vadītājiem ievēlēja: prof. Dr. E. Birk-

hānu, prof. E. Šironu un doc. E. Dunsdorfu.

Sapulces noslēgumā doc. L. Šulcs nolasīja zinātnisku referātu par

tematu «Reliģiskais zvērests krimināltiesā".

Biedrība tuvākā nākotnē nodomājusi izdot savu trešo rakstu krā-

jumu.
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Tautai un valstij. Rakstu krājums Prezidenta Kārļa Ulmaņa 40 gadu

sabiedriskā darba atcerei. Biogrāfiskā Archiva apgāds. 230 lpp.

Pagājušā gada 17. dcc. visa latviešu tauta lielā vienprātībā un sa-

jūsmā nosvinēja mūsu Tautas Vadoņa un Valsts Prezidenta Kārļa Ulmaņa
40 gadu sabiedriskā darba atceri. Laikraksti un žurnāli sniedza plašus
rakstus par Prezidenta ilgo un neatlaidīgo tautas un valsts labklājības

celšanas darbu. Dalu no šiem rakstiem, kuros visraksturīgāk apgaismota
kā mūsu Prezidenta darbība vispār, tā arī tās atsevišķie posmi, Biogrā-

fiskais arehivs sokopojis šai grāmatā. Vairāki autori savus rakstus rak-

stījuši tieši šim krājumam vai arī pārstrādājuši un papildinājuši savus

periodikā iespiestos rakstus. Tā kā lielākās daļas rakstu kodols ir Tautas

Vadoņa 40 gadu sabiedriskā darba atcere, tad viena otra doma dažos

rakstos atkārtojas, tomēr katram autoram ir sava uztvere, savs īpatnē-

jais. Kopā tas dod iespēju vairāk tuvoties mūsu Tautas Vadoņa lielo

darbu pilnīgākai un labākai izpratnei. (Iz grāmatas Pēcvārda.)

Grāmatā ievietota Valsts Prezidenta runa Bērzē 12. IX 37. un vai-

rāk kā 20 autoru raksti: starp tiem ministru Dr. J. Auškāpa, A. Bērziņa
un J. Birznieka, kameru priekšsēdētāju J. Druvas un R. Dzērves, profe-
soru A. Tenteļa, K. Strauberga, A. Švābes v. c.

Latviešu zinātne un literatūra 1904.—1905. g. Sastādījis Augusts
Ģinters. Latviešu periodiskos izdevumos iespiesto rakstu kārtošanu

Valsts bibliotēka veic divos paņēmienos. Pirmā šo grāmatu sērija aptver

laiku no 1920.—1933. gadam, bet otra — sākot ar latviešu literatūras

pirmsākumiem no 1765.—1905. gadam. Pēdējo Valsts bibliotēka atklā-

tībai nodevusi grāmatu par 1904. un 1905. gadu.

Šī grāmata praktisko juristu nespēs ieinteresēt, jo tā laika raksti par

tiesībām zaudējuši savu nozīmi tagad pastāvošo tiesību normu interpre-

tēšanai. Grāmatā ievietotās ziņas visvairāk spēs izmantot tiesību vēs-

turnieki.

Lasot pārskatu par 1904./05. gadu periodiku, rodas interesants tā

laikmeta vēstures tēlojums. Jau pirmās nodaļās atspoguļojas aktuāli tā

laika jautājumi par pareizrakstību, latviešu valodu un latviešu grāmatu.

Sevišķi daudz rakstu par sēnalu literatūru. Mūsu kaimiņu — lietuviešu

valodas reforma un grāmatu iespiešana ar latiņu burtiem arī atzīmēta
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vairākiem rakstiem latviešu presē. Tāpat daudz rakstu par mūsu tautas

bibliotēkām un to organizāciju. Ziņas par dažiem interesantiem rakstiem

tiesību laukā atrodamas nodaļā par etiķu un morāli, piemēram, par miesas

sodu atcelšanu, par nepareizu zvēresta turēšanu, par to, kā samazināt

noziedznieku skaitu, par tiesāšanos kā netikumu, par likumu un tikumu,

par nāves sodu v. c.

Nodaļā par baznīcu lietām daudz rakstu par patronāta tiesībām un

draudžu pašvaldības reformu. Vispār šajā nodaļā spilgti izpaužas baz-

nīcu nemieru lietas un politisko cīņu ietekme uz baznīcu.

Veselas divas lielas nodaļas aizņem rakstus par revolūcijas kustību

Krievijā un Latvijā, bet atsevišķa nodaļā sakārtoti raksti par revolucionā-

ro kustību Latvijā pēc pagastiem. Dažos pagastos un pilsētās revolūcijas

kustība pieņēmusi sevišķi grandiozus apmērus. Starp daudzajiem noti-

kumu aprakstiem ir vesela rinda arī šās kustības raksturojumu un no-

vērtējumu. Tā ir vesela polemikas vētra, kas atspoguļojas tā laika presē

par notikumiem Latvijā.

Grāmatā atsevišķas nodaļas arī par valsts domes un pašvaldības

vēlēšanām, par kolonizāciju un par dzimtbūšanas atcelšanu Krievijā.

Nodaļā par Agrāriem jautājumiem daudz rakstu par mazgruntnie-

cību, bezzemniekiem un rentnieku tiesībām.

Interesantākie raksti nodaļā par tieslietām vispārīgi. Miesas sodu

atcelšana, zvērināto tiesas Baltijā, Kurzemes zemnieku likumi, kaktu ad-

vokatūra, tiesu reformas 1864.—1904., par juridiskās palīdzības sniegšanu

lauku iedzīvotājiem un vairāki pārskati par Rīgas apgabaltiesas darbību

1903.—1904. g.

Nodaļā par valsts tiesībām daudz rakstu par tautas vietniecību un

valsts satversmi.

Kara tiesībās atspoguļojas krievu prizu tiesu darbība un notikumi,

kas saistās ar krievu-japāņu karu.

Civiltiesībās vēl starp citiem pieminami raksti par māju mantošanu

un dalīšanu, par zemnieku māju pārdošanu un pirkšanu, par sieviešu tie-

sībām civillikuma projektā un vairāki raksti par medību tiesībām.

\ isumā grāmata ļoti interesanta kā literatūras pārskats par 1904./05.

gadu. Ak.

Latviešu zinātne un literatūra. 1933. gads. Periodikā iespiesto

rakstu sistemātisks rādītājs. Kopš ilgāka laika Valsts bibliotēka veic Joti

svarīgu darbu latviešu zinātnes un literatūras iespieddarbu kārtošanā. Šī

darba svarīgumu un lielo nozīmi grūti aptvert, ja tas nav pazīstams tu-

vāk. Vislabāk šos Valsts bibliotēkas izdevumus pazīst zinātnieki, kas sa-

viem darbiem meklē materiālus. Bet nevajaga būt nemaz zinātniekam,

jo katrs, kas ieskatīsies šajā izdevumā, atradīs daudzus Joti vērtīgus ap-
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cerejumus, kas bus noderīgi ne tikai personīga darbā, bet būs arī labi

zināšanu papildinātāji interesējošos jautājumos.

Nav iespējams izlasīt visu periodiku resp. iepazīties ar visiem tiem

rakstiem, kas parādās periodikā, un kas kaut kā varētu interesēt lasītāju.

Tādēļ vienkopus savākti dati, kas pie tam vēl tik labi sistematizēti, kā

tas ir Valsts bibliotēkas izdevumā, sniedz pilnīgu un precizu pārskatu,

par visu latviešu zinātni un literatūru. Zināmā mērā šis periodikas pār-

skats ir kā populāra vēstures grāmata par tā laika notikumiem. Lasot

periodikā parādījušos rakstu virsrakstus, garām slīd ainas par notiku-

miem 1933. gadā.

Katrs jurists atradīs šai grāmatā daudz interesantu tematu par tie-

sībām. Nepieminot tos rakstus par jurisprudenci, kas iespiesti Tieslietu

Ministrijas Vēstnesī, arī citos periodiskos izdevumos parādījies ļoti daudz

un dažādu rakstu par likumdošanu, tiesu, tiesu darbiniekiem, advokatūru

un dažādiem tiesību jautājumiem. Likumdošanā daudz raksti par sa-

tversmes grozīšanu, kas vēsturiski saistīti ar satversmes grozīšanas kus-

tību Latvijā un Igaunijā. Vairāki pārskati par Latvijas likumdošanu,

starp kuriem kādā rakstā salīdzināta bij. Krievijas un Latvijas likumdo-

šana un kodifikacija.
Pārgrozījumi un papildinājumi pilsētas zemju likumā izsaukuši

dzīvu polemiku periodikā, kurā raksturīgi izpaužas namsaimnieku neap-

mierinātība.

Daudz rakstu par agrārās iekārtas jautājumiem un kadastru. Šos

rakstus ierosinājuši pārgrozījumi likumos, kam sakars ar agrārreformu:

Papildinājumi likumā par nekustamas mantas atsavināšanu un instruk-

cijas projekts lauku nekustamas mantas kadastrālai vērtēšanai.

Starp vispārīgiem rakstiem par tieslietām atrodamas apceres: par

zemniekiem un zemnieku likumu, par tiesību kultūru Vācijā, par zvērestu

tiesā, par tiesu resora 15 gadu jubileju (Latvijas kareivī), par juridisko

adresi un daudzas recenzijas par dažādām juridiskām grāmatām.

Interesanta ir nodaļa par ievērojamām prāvām, kur acīm garām

aizslīd tiesas paveiktais darbs 1933. g.

Nodaļā par pilsoņu tiesībām un politisko preses brīvību minēti vai-

rāki raksti par Kerenska likumu un preses brīvību; šiem rakstiem ieros-

mi devuši papildinājumi un pārgrozījumi likumā par biedrībām, savie-

nībām un politiskām organizācijām un pārgrozījumi preses likumā.

Krimināltiesībās daudz rakstu par jauno Sodu likumu un Discipli-

nārsodu likumu un to abu spēkā stāšanos. Starp pārējiem rakstiem kri-

mināltiesībās pieminami raksti par vekseļu un parakstu viltošanu, par

kriminalvajāšanas attīstības gaitu, mērķi un veidiem un par nāves sodu.

Civiltiesībās un civilprocesā pieminami raksti par īrnieku mantu kā

drošību īres samaksai, par aizturēšanas tiesībām, par noilgumu termi-

ņiem, par civildienestu un personisko darba līgumu un vairāki raksti

mantojumu tiesībās, sevišķi par mantojuma dalīšanu uz laukiem.
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Nodaļā par tiesu resoru vairāki raksti par latviešu tiesībniekiem:

H. Apsīti, J. Bērziņu (zvēr. adv. padomes priekšsēdētāju), A. Būmani,

A. Charitonovski, V. Kaņepīti, A. Karčevski, K. Ozoliņu (senatoru) v. c.

Vairāki raksti par pagasttiesu kompetencēm un notariāta nolikumu.

Šī valsts bibliotēkas izdevuma vērtība nenoliedzami ļoti liela. 1953.

gads nav tik laimīgs Latvijas vēsturē, kā nākošais 1934. gads, ar kuru
sākās latviešu zinātnes un literatūras renesanse, tādēļ viena otra šīs grā-
matas lappuse mums atgādina nepatīkamas kļūdas latviešu literatūrā.

Gaidīsim Valsts bibliotēkas «Latviešu zinātnes un literatūras" nākošo

grāmatu: Periodikā iespiesto rakstu rādītāju par 1934. gadu. Tas rakstos

rādīs Latviju un latvieti citādā gaismā. Ak.

Verners Vītiņš, Jūras tiesības, 1939. g. 409. lpp. Grāmatas ievadā

pateikts, ka tā pirmkārt domāta jūrskolām. Nav viegla lieta sarakstīt

mācības grāmatu par jūras tiesībām, kas, kā zināms, ir diezgan sarežģīta

viela un turklāt vēl prasa zināšanas citos tiesību novados, piemēram, ci-

viltiesībās. Savu uzdevumu autors veicis teicami un pat pārsniedzis mā-

cības grāmatas līmeni, radīdams tādu darbu, kurā der ieskatīties katram

mūsu zemes juristam, kas interesējas par jūras tiesību jautājumiem. Tie-

sa gan, ka šī grāmata nevar atvietot nopietnākus ārzemju kursus, tādēļ
ka autors, acīmredzot, visu laiku centies pienācīgi veikt pedagoģisko uz-

devumu un izvairījies no atsevišķu jautājumu teorētiskas padziļināšanas

un noslīpēšanas. Būtu, tiešām, manāmi pakalpots mūsu ne sevišķi ba-

gātajai juridiskai literatūrai, ja grāmatas sekojošā izdevumā autors cen-

stos ietvert arī precizākas, vai, kā jau teicu, padziļinātas atziņas par jū-

ras tiesību jautājumiem. Vajaga tikai prast pareizi sadalīt iztirzājamos

jautājumus un tad gluži labi var runāt par sarežģītākām lietām un tomēr

palikt mācības grāmatas robežās. Domāju, ka varētu sīkāku un sarež-

ģītāku iztirzājumu iespiest petitā un tādā kārtā uzskatāmi atdalīt ele-

mentāro vielu no atziņām, kas noder juristiem-praktiķiem. kuri taču nuk

lēt meklē labu latviešu grāmatu par jūras tiesībām. Minētā petita meto-

de nav sveša autoram; gribētos tikai, lai viņš to vēl plašāk izlietotu.

Autors labi iegaumējis pareizu atziņu, ka jūrniecībai ir starptautis-

ka nozīme, un tādēļ jūras tiesību kursā jāpaskaidro arī citu zemju liku-

mu noteikumi. Šādiem ekskursiem ārzemju likumdošanā ir paliekama
vērtība sevišķi tad, kad tie attiecas uz angļu tiesībām, kuras, kā zināms,

lielā mērā ietekmē visas pasaules jūrniecības lietas. Taisni tādēļ, ka au-

tors pratis pareizi uzsvērt starptautiski nozīmīgas atziņas jūras tiesībās,

viņa grāmata tik ātri nenovecos. Tiesa gan, ka mēs esam sākuši plašu

tirdzniecības tiesību pārveidošanu un, starp citu. nodomājuši izteikt li-

kumos arī jūras tiesības; mūsu likumdošanas darba jaunākās atziņas

grāmatā nav apcerētas. Tas tomēr sevišķi neietekmēs grāmatas nozīmi,

tādēļ ka sāvā likumdošana jūrniecības lietās cenšamies pieskaņoties
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starptautiskiem noteikumiem, kurus, kā jau teicu, autors pratis pienācīgi
izcelt. Šajā pašā sakarā gribu vēl pieminēt lielo darbu, ko autors iegul-

dījis grāmatas pielikumos, tulkojot svarīgus ārzemju likumdošanas aktus,

proti, Anglijas un Vācijas jūras apdrošinājuma tiesības.

Grāmatai, pirmkārt, ir pedagoģisks uzdevums; jūras tiesību dogma-
tiskā problemātika tajā nav sevišķi izcelta. Autors nav pat pieminējis
latviešu valodā publicētos speciālos rakstus par jūras tiesībām, laikam

gan tādē}, ka tie skar jūras tiesību dogmatiskas problemātikas dziļākos

pamatus. Teiktais nav pārmetums, bet domāts tikai, lai uzsvērtu grā-

matas pedagoģisko raksturu. Mācības grāmatā nedrīkst būt kļūdu, kas

attiektos uz apskatāmo jautājumu būtību; protams, arī recenzējamā grā-

matā šādu defektu nav. Tādēļ atkrīt vajadzība apskatīt recenzijā tas

jūras tiesību konstrukcijas, kas iztirzātas autora darbā. Šīs konstrukci-

jas pareizas, attiecas uz jūras tiesību elementārām atziņām un tādēļ arī

nepretendē uz oriģinalitāti. Cits jautājums, vai autoram izdevies tās iz-

teikt vienkāršā valodā, pareizā valodā un, turklāt vēl, pietiekoši uzska-

tāmā formā. Lūk, šajā ziņā gribu taisīt dažas kritiskas piezīmes, par

kurām, cerams, autors neļaunosies.

Grāmata sarakstīta vieglā un visumā pareizā valodā. Tomēr grā-

matas sekojošā pārlabotā izdevumā gribētos redzēt mazliet vairāk izkop-
tu terminoloģiju, kuras paraugs meklējams mūsu Civillikumā. Piemē-

ram, vajadzētu runāt par «īpašuma tiesību" un nevis par ~īpašuma tie-

sībām", par «ķīlas tiesību", pareizi atšķirt vārdus «nosacījums" un «no-

teikums" un tml. Tad vēl viena lieta. Ir labi, ja autors ciena autoritā-

tes un uz tām atsaucas; nav vairs labi, kad šī atsaukšanās ir par daudz

burtiska. Juristiem-dogmatiķiem vēl joprojām piemīt netikums savas

domas izteikt nevajadzīgi sarežģītos teikumos. Šādu teikumu atkārtoša-

na mācības grāmatā pedagoģisko uzdevumu, protams, neveicina. Pie-

mēram, minēšu 54. lappusi, kur apskatīta kuģa īpašnieka atbildība ār-

zemēs un iztirzājumā sekots Loebera kursam, nepārtaisot smagos un,

mīksti runājot, lāgā nesaprotamos teikumus.

Savos rakstos esmu vairākas reizes cilājis domu, ka modernā dog-

matika patlaban pārdzīvo lūzumu: juristi pārbauda ieviesušos formulē-

jumus, kas bieži vien izrādās nepreciži un vēl biežāk pat nepareizi,

jo viegli atvietojami ar vienkāršāki un saprotamāki izteiktām tēzēm.

Labs piemērs šajā ziņā ir nesen publicētais Cvingmaņa kurss tirdznie-

cības tiesībās; šo grāmatu lasīt ir taisni patīkami, kas gan nav sakāms

par dažu labu vecāku un plašāku kursu. Arī jūras tiesībās jāmeklē vien-

kāršāki izteiksmes paņēmieni; var diezgan droši apgalvot, ka sarežģīta

konstrukcija un lāgā nesaprotama terminoloģija liecina par neskaidru

domu. vai, pareizāki sakot, par to, ka jurisprudence nav noskaidrojusi

attiecīgas dogmatiskas konstrukcijas pamatus. Recenzējamās grāmatas

autors, ka jau paguvu pateikt, iztirzā diezgan elementāru vielu, un tā-

dēļ viņam nedraud neskaidro konstrukciju briesmas. Tomēr, šur tur ne-
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skaidrības ir ieviesušās; proti, tajās vietas, kur juras tiesību saprašanai
pamats meklējams civiltiesībās.

Piemēram, minēšu nodaļu par kuģa ieķīlāšanu. Ķīlas tiesības jē-
dziens modernā dogmatikā ir revidēts: izstrādāta asa atšķirība starp ķī-
las tiesību un tās pamatu, kas ir ar ķīlu nodrošinātā saistību tiesība; bez

tam, reiz par visām reizēm noskaidrotas divas ķīlas tiesības izpratnes —

ķīlas tiesība kā realsaistība un kā tiesība uz ieķīlātās lietas vērtību (sk.
TMV, 193». g. 445. Ipp.). Nedomāju prasīt no autora, lai viņš censtos ie-

skaidrot šīs atšķirības jūrskolas skolniekiem, kaut gan, liekas, ka insti-

tūta precizēšana nekad nav par ļaunu. Dažkārt tā ienes skaidrību tur,

kur neprecīzos un it kā populāros iztirzājumos, patiesību sakot, maz kas

saprotams. Tiešām, ko nozīmē autora lietotie termini: «materiāla vieno-

šanās, formāla vienošanās" un beidzot — literatūrā neskaitāmas reizes

sagrozītais un pārprastais termins — ~publiskā ticamība" (sk. 24. un 25.

Ipp.). Šaubos, vai šos terminus jūrskolas skolnieki varēs saprast. Bet

lieta taču ir pavisam vienkārša: hipotēka kā ķīlas tiesību veidojums ir

neatkarīga no prasījuma tiesības jeb saistību tiesības kā sava pamata;

hipotēku taisot, šis pamats pēc būtības var arī nepastāvēt (kontrahenti

tikai deklarē, ka pastāv parāda saistība); bez tam, šis pamats var vēlāk

atkrist, un tomēr hipotēka turpina pastāvēt. Starp citu, pēc mūsu tiesī-

bām šis jautājums ir stipri sarežģīts; UCL 1379. p. 2. d. eksegeze rada

lielas grūtības. Šeit gribu vēl piemetināt, ka jēdziens «publiska tica-

mība", pirmkārt, attiecas uz tikko minēto parādību: hipotēkas pamats
atkrīt „pēc" hipotēkas nodibināšanas, piemēram, izbeidzas ar samaksu;

tikai pārveidojot šo pirmējo termina lietojumu, par publisku ticamību

sāk runāt tādā nozīmē, kā to dara autors, proti, sakarā ar tā sauktiem

~šķietamiem" īpašniekiem.

Vēl viens piemērs tam, ka nevajaga lietot terminoloģiju, par kuras

nozīmi nav pietiekošas vienprātības pašreizējā juridiskā literatūrā, ja

nu šādu terminoloģiju lieto, tad vismaz jāpaskaidro, ko attiecīgais ter-

mins īsti nozīmē. Autors runā par konosamenta indosēšanas juridisko
dabu (sk. 166. Ipp.) un pasaka, ka indosamentam piemītot tā sauktā

transporta funkcija, proti, «konosamenta ieguvējam uz indosamenta pa-

mata vienīgi pāriet īpašumā visas no konosamenta izrietošās tiesības".

Pirmkārt, vārds „īpašumā" šeit ir pavisam nevietā; otrkārt, transport-

funkcija ir sarežģīts juridisks jēdziens, kas nozīmē indosamentam pie-

mītošu spēju pārnest jeb transportēt vērtspapīrā ietvertās tiesības taisni

tādā apjomā, kādā tās vērtspapīrā izteiktas, proti, bez tiem iebildumiem,

kas parādniekam bijuši pret agrākiem vērtspapīra turētājiem (sk. TMV,

1938. g. 1147. Ipp.). Tā nu liekas, ka autoram vai nu vajadzēja pietiekoši

skaidri pateikt, kas ir šī mīklainā transportfunkcija, vai nu to pavisam

neminēt. Domāju tomēr, ka konosamenta iztirzājums nav iespējams, ne-

paskaidrojot, kas ir indosaments un tā funkcijas; tādēļ liekas, ka taisni šo

jautājumu derētu padziļināt un pienācīgi izskaidrot.
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Autors var iebilst, ka grāmatas aprobežotais apjoms nejauj viņam

paskaidrot tādus jēdzienus, kas pamatojas civiltiesību un tirdzniecības

tiesību dogmā. Uz to gribētos atbildēt, ka grāmatā ir viena nodaja, ko

varētu gluži labi saīsināt, atstājot vietu svarīgākiem jautājumiem. Tā ir

nodala par starptautiskām tiesībām. Šajā nodaļā ir diezgan daudz lieka

materiāla. Kāpēc gan bija vajadzīgs pierādījums, ka starptautiskās tie-

sības, kaut gan tās bieži pārkāpj, ir tomēr tiesības (sk. 272./273. Ipp.). Lai

autors neļaunojas, ja pateikšu, ka labāk šai problēmai nepieskarties: tā

nav pa spēkam mācītiem juristiem, kur nu vēl jūrskolu audzēkņiem.
Bez tam vēl pieminams, ka autora argumentācija nepārliecina. Tā tad

domāju, ka itin labi varēja iztikt bez starptautisko tiesību pamatošanas.

Turpretim, vienu otru jautājumu starptautiskās tiesībās derēja gan vai-

rāk precizēt. Šāds jautājums ir, piemēram, mācība par teritoriāliem

ūdeņiem (sk. 285. Ipp.). Autora iztirzājums pietiekoši skaidri neievada

teritoriālo ūdeņu juridiskā izpratnē. Šī izpratne ir gluži labi noskaidrota

jaunākā literatūrā un viegli paskaidrojama pat skolniekiem (sk. TMV,

1939. g. 1479. Ipp.). Gluži labi izdevusies nodaļa par neitralitāti, bet to-

mēr šai nodaļai derēja būt plašākai, ievērojot mīīsu zemes neitrālo stāju.

Tik daudz par grāmatas nepilnībām un trūkumiem. Tādu nav

daudz, kaut gan visus šajā recenzijā-neesmu izsmēlis. Arī pašreizējā iz-

veidojumā grāmata ir vērtīgs ieguvums mūsu juridiskā literatūrā. Gri-

bas ticēt, ka šai grāmatai radīsies jo plašs lasītāju skaits un drīz mēs

pieredzēsim tās otru izdevumu. Cerams, ka šajā izdevumā būs papildi-

nājumi, kurus sekmīgi izlietos arī juristi-specialisti. Vītiņa jūras tiesību

kurss, kaut gan tas domāts kā mācības grāmata, var viegli izvērsties par

darbu, kas reizē noderēs ir skolām, ir juristiem-arodniekiem.

Nikolajs Vīnzarājs,

Tieslietu ministrijas juriskonsultacijas loceklis

Profesors P. Mincs, Krimināltiesību kurss, Vispārēja dala,

1934. g., 329 Ipp., Krimināltiesības, Sevišķā daļa, 1959. g., 429 Ipp.

Kad mūsu Valsts neatkarības proklamēšanai 1919. gadā sekoja Lat-

vijas universitātes nodibināšana, viens no svarīgākiem uzdevumiem, kas

jaunajai izglītības iestādei bija jāatrisina vispirmā kārtā, bija jauniem

apstākļiem piemērotu mācības līd/eklu radīšana, sevišķi priekšmetos,

kuriem bez teorētiskas nozīmes ir arī tieša saskare ar praktisko dzīvi.

Mācības spēku saimē krimināltiesību profesors P. Mincs bija viens no

pirmiem, kas izdeva studentu vajadzībām mācības grāmatu savā priekš-

metā. Tas bija 1925. gadā iznākušais Kypc VroJiOßHoro Ilpaßa, llacTb o6m,a>i.

Tanī laikā Latvijas sodu likuma izstrādāšanas komisija pie Tieslietu mi-

nistrijas jau bija iesniegusi saeimai vispārējās daļas projektu. 1928. gadā,

pēc tam, kad minētā komisija jau bija pabeigusi arī sevišķās daļas pro-
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jekta izstrādāšanu, profesors P. Mincs publicēja sava kursa sevišķo daļu,
arī vēl krievu valodā. Ar 1953. gada i. augustu Latvijas sodu likums

stājās spēkā, pēc tam, kad vairākas komisijas bija ienesušas savus gro-

zījumus pirmatnējā projekta tekstā. 1934. gadā iznāca profesora Minča

krimināltiesību kursa vispārējā daļa: latviešu valodā, ar attiecīgiem pār-

grozījumiem un dažiem papildinājumiem. Tai sekoja 1939. gadā „Kri

minaltiesības" sevišķā daļa, Latvijas universitātes mācības grāmatu iz-

devniecības fonda izdevumā. Ar šīs grāmatas parādīšanos noslēdzās

profesora P. Minča krimināltiesību kursa attīstība, kas gājusi līdztekus

Latvijas krimināltiesību attīstībai. Līdz ar to tagad pienācis laiks šī

darba novērtējumam.

Kā tas jau aizrādīts, profesora P. Minča krimināltiesību grāmatas

domātas, vispirmā kārtā, kā mācības līdzekļi Latvijas universitātes tie-

sību zinātņu nodaļas studentiem. Tomēr šis uzdevums vēl tālu neizsmeļ
šo grāmatu nozīmi. Tās ir svarīgas kā vienīgais sistemātiskais krimināl-

tiesību teorijas iztirzājums, kas līdz šim parādījies latviešu valodā un

kas pieskaņots Latvijas pozitivām tiesībām. Netikvien students, bet katrs,

kas nodarbojas ar krimināltiesību teorijas jautājumiem Latvijā, neiz-

bēgami nonāk pie profesora P. Minča kursa. Bez tam šim kursam arī

liela praktiska nozīme: tas noder kā enciklopēdiska rokas grāmata arī

juristam praktiķim krimināltiesību jautājumu atrisināšanā.

Divi apstākļi padara profesora P. Minča krimināltiesību kursu se-

višķi vērtīgu visu šo aprādīto uzdevumu realizēšanā. Viens no sma-

gākiem pārmetumiem, ko nākas dzirdēt attiecībā uz teorētiskiem iztir-

zājumiem tiesību jautājumos, ir tā plaisa, kas bieži parādās starp teo-

riju, no vienas, un pozitivām tiesībām un praksi, no otras puses. Šī

plaisa bieži noved līdz tiesiskās īstenības pilnīgai ignorēšanai. Šādam

pārmetumam nav vietas, zīmējoties uz profesora P. Minča darbu krimi-

nāltiesībās. Profesora P. Minča kā tiesībnieka darbība norisinājusies

nevien universitātē, bet viņš arvienu bijis arī jurists praktiķis, un tas

viņam licis paturēt prātā arī reālās dzīves prasības un neļāva pārmērīgi
aizrauties no teorētiskām abstrakcijām un praksē nerealizējamiem plā-

niem. Otrais sevišķi svarīgais apstāklis ir tas, ka profesors P. Mincs ņē-

mis aktivu dalību Latvijas sodu likuma veidošanā un piedalījies visās

šinī nolūkā noorganizētās komisijās. Autoram pazīstami motivi, ko savā

laikā izvirzīja par un pret zināma viedokļa pieņemšanu, un līdz ar to

viņam iespējams apskatīt katru krimināltiesību institūtu taisni tā, lai

Latvijas sodu likuma ieņemtais stāvoklis būtu izsmeļoši apgaismots teo-

rijas un vēstures perspektīvā. Tāpēc arī profesora P. Minča kursam bieži

piemīt zinātniska komentāra raksturs.

Pēc šī vispārīgā novērtējuma apskatīsim iztirzājamo darbu, sīkāk

pakavējoties pie tā satura. Profesora P. Minča krimināltiesību kursa

vispārējā daļa sākas ar plašu ievadu, kurā ietilpst «vispārējie pamati"
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un «vēsturisks pārskats". «Vispārējos pamatos" dots krimināltiesību,

krimināllikuma un krimināltiesību zinātnes vispārīgs raksturojums.
Autors parādās šeit kā krass principa «nullum crimen sine lege" aizstā-

vis. Tā kā grāmata rakstīta vēl tad, kad kontraversa šinī jautājumā ne-

bija izvirzījusies krimināltiesību doktrinas priekšplānā, šī principa pama-

tojums šeit samērā īss un pretinieku, tas ir «nullum crimen sine poena"

piekritēju argumenti nav nemaz apskatīti. «Nullum crimen sine lege"

viedoklis pieņemts kā kaut kas pats par sevi saprotams. Attiecīgi ap-

gaismoti arī jautājumi par krimināllikumu iztulkošanu, analoģijas pie-

lietošanu, krimināllikuma darbību laikā (šeit autors visvairāk pakavējas

pie pretinieku argumentiem) un tiesneša funkcijām. Tā kā princips «nul-

lum crimen sine lege" likts arī mūsu pozitivo krimināltiesību pamatos,

tad «vispārējie pamati" tomēr ir piemērots ievads Latvijas sodu likuma

teorijā.

Vēsturiskais pārskats visumā atbilst studentu vajadzībām. Tikai

būtu vēlama plašāka Latvijas sodu likuma vēsture, ko autors, kā mūsu

sodu likuma veidošanas aktivs dalībnieks, šķiet, viegli varētu dot. Bez

tam, par nožēlošanu, trūkst arī pārskati par mūsu kaimiņvalstu — Igau-

nijas un Lietuvas — krimināltiesībām, kas būtu sevišķi vietā, ņemot vērā

to, ka arī šīm valstīm pēc savas neatkarības nodibināšanas bija jāiesāk,

līdzīgi Latvijai, ar krievu 1905. gada 22. marta sodu likumiem.

Vispārīgā daja, kā tas parasts, sadalīta mācībā par noziedzīgo no-

darījumu un mācībā par sodiem.

Mācībā par noziedzīgo nodarījumu autors sagrupējis materiālus pēc

schēmas: noziedzīga nodarījuma subjekts — objekts — noziedzīgā dar-

bība, kam vēl pievienoti concursus delinquentium un concursus delicto-

rum. Jāatzīst, ka uz pirmā acu uzmetiena šis plāns, kā visvienkāršākais

un visuzskatāmākais, liekas būt sevišķi piemērots studentu ievadīšanai

noziedzīga nodarījuma jēdziena problemātikā. Tomēr no teorijas vie-

dokļa šāds vielas sagrupējums rada zināmas iekšējas grūtības: ne visas

krimināltiesību doktrinas izvirzītās problēmas gūst pienācīgu apgaismo-

jumu un daudzi radnieciski jautājumi parādās izkaisīti dažādās grāma-

tas nodaļās. Kā šādu grūtību spilgtus piemērus varētu minēt: nepiecie-
šamību ietilpināt mācībā par noziedzīgā darījuma objektu prettiesīguma

problēmas apskatīšanu; pieskaitāmības un vainas jēdzienu šķirtu iztir-

zājumu: vispār grūtību novilkt robežu starp to vielu, kas ievietojama

zem virsraksta ..noziedzīga nodarījuma subjekts" un to, kas ietilpināma

nodaļā par noziedzīgo darbību v. c. Tāpēc, liekas, vēlamāks būtu vie-

las sagrupējums pēc tām noziedzīgā nodarījuma īpašībām, kuras attie-

cīgais autors uzskata par būtiskām. Piemēram: pēc scbemas: uzvešanās —

vaina — prettiesīgums — sodāmība.

Mācībā par noziedzīgo nodarījumu parādās vislielākās grūtības ter-

minoloģijas ziņā. Ja attiecībā uz citām kursa daļām, kurām ciešāks sa-
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karš ar praksi, terminoloģija izveidojusies lielākā vai mazākā mērā visu

latvju kriminālistu kolektivas radīšanas ceļā, tad šinī abstrakti teorētiskā

daļā autoram bieži piekritis celmlauža darbs. Daudz kas veikts teicami,

tomēr atrodami arī trūkumi. Sevišķi traucējoša ir nekonsekventa vārdu

«uzvešanās" (piemēram, 61. lp.), „darbība" (veselas nodaļas — 111 — no-

saukums), «sagadīšanās" (piem., 111. lp.), «izdarīšana" (piem., 111., 112.

lp.), «izdarījums" (piem., 112. lp.) lietošana. Kā liekas, zināmu iespaidu
šeit atstājusi vācu krimināltiesību terminoloģija ar neizdevīgiem apzīmē-

jumiem «Handlung im weiteren Sinne" un «Handlung im engeren Sin-

ne".*) Šī problēma atrisināma vienkārši: vārds ..uzvešanās" būtu jā-
lieto, runājot par noziedzīgu nodarījumu vispār (piemēram: noziedzīgs

nodarījums ir vainojama, prettiesīga un sodāma uzvešanās), bet vārdi

«darbība" un «palaidums", — runājot par diviem atsevišķiem noziedzīgās
uzvešanās veidiem: vienu — kad tiek izdarīts kaut kas aizliegts, otru —

kad netiek izpildīts kāds pienākums. Ar krievu terminoloģijas iespaidu

izskaidrojams pilnīgi nesaprotamais termins ..noziedzīgas sagadīšanās
veidi" (111. lp.): krievu «BHflbi npecTvnuoro npiiMiinoHHH". Līdzīgu pie-

mēru varētu pievest samērā daudz.

Ja mācībā par noziedzīgu nodarījumu vērā ņemama bija galveno-

kārt krievu un vācu krimināltiesību doktrina, tad mācībā par sodiem

priekšplānā izvirzās Amerikas Savienoto Valstu un Anglijas zinātnieku

un praktiķu darba rezultāti. Šīs divas valstis beidzamos pusotra gadu

simteņos visvairāk eksperimentējušas ar noziedznieku sodīšanas un la-

bošanas paņēmieniem. Kursā mēs atrodam ļoti daudz svarīga un intere-

santa materiāla attiecībā uz nosacīto notiesāšanu, nosacīto atsvabināšanu,

nepilngadīgo noziedznieku labošanas iestādēm, nenoteikto spriedumu, ie-

slodzījuma sistēmām v. t. t. Te manāmi arī autora ceļojuma rezultāti:

profesors P. Mincs 1925. gadā personīgi apmeklēja un iepazinās ar vai-

rākām Amerikas Savienoto Valstu noziedzības apakarošanas iestādēm.

Tā saucamā mācība par sodiem mūslaikos sagādā zināmas grūtības

sistematizācijas ziņā, sakarā ar pakāpenisko pārveidošanos, kas novēro-

jama sabiedrības reakcijā uz noziedzīgo nodarījumu. Proti, klasisko kri-

mināltiesību sodu — atmaksas vietā arvienu vairāk pielieto noziedznieku

labošanas un sabiedrības aizsardzības līdzekļus uz zinātniskas krimino-

loģijas atzinumu pamata. Kādas formas noziedzības apkarošana pie-

ņems šīs attīstības rezultātā, tagad vēl grūti paredzēt. Katrā ziņā visās

kultūras valstīs tagad jārēķinās ar trejādu sabiedrības atbildi uz nozie-

dzīgo nodarījumu: atmaksu, labošanu un sevis aizsargāšanu. Profesors

P. Mincs savā kursā vēl lielā mērā nostājas uz tā viedokļa, ka krimināl-

tiesībām jānodarbojas ar sodiem, bet citiem sabiedrības reakcijas veidiem

tikai blakus nozīme. Vietām gan viņš mēģina attaisnot arī cita veida

*) Salīdzini, piemēram, E. Mczger, Strafrecht. 1933. 101. un 102. Ipp.

621



reakciju — piemēram aizsardzības līdzekļu — uzņemšanu sodu likumā

(266. lp.). Patiesībā šāda attaisnojuma meklēšana ir lieka: krimināltiesī-

bas tanī daļā, ko apzīmē par mācību par sodiem, jau sen vairs nav tīras

krimināltiesības klasiskās skolas izpratnē, bet gan zinātne par noziedzī-

bas apkarošanu. Tādēļ arī šī kursa daļa būtu apzīmējama vairs ne kā

„mācība par sodiem", bet gan kā „mācība par noziedzības apkarošanu",

jeb „mācība par sabiedrības reakciju uz noziedzīgo nodarījumu". Sacīto

vērā ņemot, top skaidrs, kā tas iespējams, ka profesors P. Mincs tādus

klasiskus labošanas paņēmienus kā soda nosacītu atlikšanu (probation)

un pirmstermiņa nosacītu atsvabināšanu (parole) apskata nodaļā, kas

saucas «atsvabināšana no soda".

Pārejot pie profesora P. Minča krimināltiesību sevišķās daļas, vis-

pirms jāaizrāda, ka šeit aprobežosimies ar vispārīgu raksturojumu, nepie-

griežoties atsevišķu sastāvu analizei. Sodu likumu sevišķās daļas parādās
kā aizliegto uzvešanās veidu un piedraudēto sodu katalogi. Profesors P.

Mincs pielicis vislielākās pūles, lai arī šeit ienestu zināmu sistēmu un sa-

grupētu atsevišķus pantus un veselas nodaļas pēc zināmiem pamatprinci-

piem. Šāda sistematizācija ļoti svarīga ir no pedagoģiska, ir no teorē-

tiska, ir no praktiskas pārskatāmības viedokļa. Autors aizrāda uz katru

nekonsekvenci, cik tālu tās sastopamas arī mūsu Sodu likumā.

Sevišķās daļas sastāvos profesors P. Mincs aizstāv «iespējami lielāku

vispārinājumu" (sevišķā daļa 7. lp.). Tomēr viņš nostājas pret pā-

rāk plašām sastāvu formulām, bet tanī pašā laikā dedzīgi apkaro arī

kairas kazuistikas atliekas, kas tik viegli uzglabājas un ieviešas no jauna
sodu likumos. Autora viedokli vislabāki raksturo viņa paša vārdi: «Li-

kumam nevar noderēt gumijas elastība, kas dotu iespēju pakārtot tam

visu, ko vien vēlas, bet vajadzīgs tērauda lokanais spraigums, kas varētu

pastāvēt līdzās noteiktībai, bez kuras tiesības nav iedomājamas" (Vispā-

rējā daļa 15.—16. lp.).

Attiecībā uz sevišķās daļas uzbūvi autora ideāls ir: vispārīgu nor-

mal-sastāvu radīšana, kuriem blakus būtu paredzēti veiglāk sodāmie pri-

viliģētie un stingrāk sodāmie — kvalificētie gadījumi.

Ļoti interesanti ir plaši vēsturiski ievadi katram atsevišķam sastā-

vam. Tie netikvien parāda līdzšinējo attīstības gaitu un palīdz pareizi

novērtēt pašreiz ieņemto stāvokli, bet ļauj noskārst arī tālākas attīstības

virzienus.

Vēl daudz vairāk nekā vispārīgā daļa, šī speciālā daļa parādās kā

Latvijas sodu likuma autentisks un reizē zinātnisks komentārs, kas pilnā
mērā attaisno uz to liktās cerības un kas vēl ilgi tiks lietots ir kā mācī-

bas, ir kā rokas grāmata gan zinātniekiem, gan praktiķiem.

Nedrīkst paiet garām arī sevišķās daļas II pielikumam, kas 18 punk-

tos dod autora novērotos trūkumus Latvijas 1933. gada Sodu likuma vis-

pārējā daļā. Daži no ieteiktiem labojumiem ir tīri redakcionālas dabas.
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bet ir arī tādi, kam principiāla piemēram, aizrādījums uz darba

nama pielietošanas nepamatotību par huļiganismu un gadījumos, kad

izdarīta nepamatota ļaunprātība. Norādījumi uz vēlamiem labojumiem

Latvijas sodu likuma speciālā daļā atrodami kursa sevišķās dajas tekstā

un piezīmēs.

Autors savā krimināltiesību kursā apvienojis krievu krimināltiesību

skolas un vācu doktrinas ievērojamākos elementus, papildinot tos ar

amerikāņu, angļu un franču kriminālistu un kriminologu vērtīgākām at-

ziņām. Šo starptautiskās krimināltiesību doktrinas sintēzi profesors P.

Mincs pratis pieskaņot Latvijas īpatnējiem apstākļiem un latvju izveidoto

pozitivo krimināltiesību prasībām.

Doc. P. Lejiņš.

Žurnāla «Sociālistiskā likumība" 3aKOHHOCTb)

1939. gada Nr. Nr. 4., 5., 6. un 7.
—

P. S. R. S. prokuratūras orgāns. At-

bildīgais redaktors A. Višinskis.

Žurnālā atrodamiarī politiska satura raksti: tomēr arī šais raksos skar-

ti uz Padomju savienību attiecošies tiesību jautājumi un jautājumi par

tiesu iekārtu un uzdevumiem. Piemēram: 5. burtnīcā ievadrakstā:

„XVIĪI Ļeņina-Staļina partijas sanāksme" apskatīti valsts sasniegumi

komunistu partijas vadībā. — Prokuratūra — sociālistiskās inteliģences

priekšpulks arī likvidējot kapitālisma atliekas ļaužu apziņā un ideo-

loģijā. — Paskaidroti pamati un formulas prokuratūras protestu iesnieg-

šanai. Šie pamati kasācijas un uzraudzības kārtībām vieni un tie paši:

izmeklējuma nepilnība, procesa noteikumu svarīgi pārkāpumi, likuma

nepareiza piemērošana, acīmredzami netaisns spriedums. Spriedumu var

atcelt, izbeigt lietu, vai nodot to jaunai caurlūkošanai, vai pati kasācijas

tiesa var grozīt spriedumu.

Jačeņins rakstā: «Ukrainas prokuratūras cīņa par darba pār-

kārtošanu" sūdzas, ka, izmeklējot lietas, tiesas darbinieki maz pielietojot

zinātnes metodes, ignorējot procesa noteikumus; ka trūkstot pienācīgas

kultūras lietvedībā, daudzos gadījumos pie izmeklēšanas aktu sastādīša-

nas izpaužoties elementāru zināšanu trūkums. Pievesti spilgti piemēri.

Prokurori reti uzstājoties pirmās instances tiesās, uzskatot to par nesa-

vienojamu ar savu stāvokli, bet aprobežojoties ar protesta rakstīšanu,

pat I—2 gadus pēc sprieduma. Norāda uz nepieciešamību izmeklēšanas

tiesnešiem ievērot morāles prasības, uz savu uzdevumu nezināšanu un

atrod prokuratūras uzraudzības darba kvalitāti par ļoti zemu, pieved

piemērus. Ukraines padomju republikas prokuratūra savu darbu esot

pacēlusi, protestu skaits 1938. gadā esot pieckārtojies, un no protestiem

ievēroti 97,6%.
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A 1 b i c k i s sava raksta aicina nosiiprinat darba disciplinu, Bol-

k o v s — racionalizēt darbu prokuratūras kancelejās.

Apsverot jautājumu par paternitātes pierādīšanu, Teršijevs rak-

sta par bērna ārējo līdzību tēvam, kā par pierādījumu. Rachunovs

raksta par augstākas juridiskas izglītības nepieciešamību padomju pro-

kuratūrai un izmeklēšanas tiesnešiem. Pēc šā raksta ziņām skolnieku

skaits pamata un vidusskolās Padomju savienībā 1938. gadā pieaudz i-

līdz 29,4 miljoniem, bet augstāko mācības iestāžu audzēkņu skaits bijis
550.000 un nākamā piecgadē paredzēti 650.000. Prokuratūras darbinieku

un izmeklēšanas tiesnešu ar augstskolas izglītību šobrīd esot ļoti maz:

tikai ap 10°/o no visiem darbiniekiem, un no tiem beiguši augstskolu līdz

1918. gadam tikai 5,4%.

Speciālisti — juristi prokuratūras darbinieki cēlušies no strādnieku

un zemnieku vidus. 81% speciālistu ar augstskolas izglītību esot komu-

nistu partijas vai komsomola aktivi biedri vai kandidāti.

No prokuratūras darbiniekiem ar augstskolas izglītību 17,7°/o esot

strādnieki vai viņu bērni, 7,4°/o zemnieki un viņu bērni un 73,6°/o padomju

kalpotāji un viņu bērni, 79,3°/o no speciālistiem ar augstskolas izglītību

neesot vecāki par 39 gadiem, t. i. tādi, kuriem oktobra revolūcijas laikā

vēl nebij 17 gadu, un tikai 4,3% vecāki par 50 gadiem. No tiem pašiem

speciālistiem strādājot zemākos prokuratūras amatos 55,5%, pārējie aug-

stākos amatos. No kopēja rajonu un pilsētu prokuratūras darbinieku

skaita tikai 6—7% esot ar augstāko izglītību. Atrodot, ka sagatavošana

3 un 6 mēnešu kursos esot nepietiekoša prokuratūras darbiniekiem, au-

tors atzīst jautājumu par prokuratūras darbinieku sagatavošanu vēl par

neatrisinātu.

Pēc autora ziņām, Padomju savienībā šobrīd darbojoties 8 juridiskas

augstskolas, kuras ikgadus izlaižot 1500 kursu beigušu juristu. No tiem

valsts perifērija saņemot tikai 400—500. Bez šām augstskolām vēl dar-

bojoties savienības aizmuguriskais tiesību institūts un savienības tiesību

akadēmija ar 1142 audzēkņiem no prokuratūras un 996 no izmeklēšanas

tiesnešiem, un savienības prokuratūras juridiskais institūts ar 400 audzēk-

ņiem. Autors atrod par nepieciešamu atjaunot juridiskās fakultātes pie

universitātēm. »

Tālāk, tajā pat 5. burtnīcā atstāstīti prokuratūras sociālo

līdzdarbnieku 1939. gada 4. aprīļa sanāksmē apsvērtie jautājumi,

šās sociālās līdzdarbniecības idejiskais pamats ir ražojošo uzņēmumu

dominējošā un vadošā loma pāri valsts iestādēm un uzdevums — ~pilnīgi

nostiprināt sociālistisko satversmi, sakausēt vienā nedalāmā vienībā visus

padomju valsts pilsoņus: strādniekus, zemniekus, inteliģenci, veicināt sa-

vienības tautu draudzību, kultivēt Padomju valsts patriotismu, galīgi iz-

nīdēt vēl paslēpušos tautas ienaidniekus". Šo uzdevumu nespējot veikt

prokuratūra viena pati un tajā jādarbojoties līdz. ari ražojošo nozaru
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priekšstāvjiem no strādniecības. Tiem jāņem dalība visā prokuratūras
darbā, izņemot tīri techniskos, formālos darbus, kas uzlikti vienīgi pro-
kuroriem. Šiem līdzstrādniekiem jābūt prokuroru palīgiem, jāpieņem lū-

gumi, sūdzības, jāpalīdz tās noskaidrot, jo pastāvīga nodarbošanās ar

vienu un to pašu darbu prokuratūras darbiniekos notrulinot uztveres

asumu, un darbinieki saslimstot ar birokrātismu, šādu ļaunumu novēr-

šot sociālistiskie līdzstrādnieki, kuri atsvaidzinot prokuratūras un izmek-

lēšanas tiesnešu spējas un pareizu lietu un savu pienākumu uztveri.

Šis līdzstrādnieku institūts esot devis jauno padomju inteliģenci,
palīdzējis spējīgiem Jaudīm no strādniecības atrast savu aicinājumu, vel-
tīt savu darbu zinātnei un tiesībām, pabeigt augstskolu un novērst rutinu

tiesu darbā.

Žurnāla numuros ir sevišķa nodala, kurā izteikti dažādu autoru

priekšlikumi grozīt dažus pastāvošos likumu pantus. Plaša ir žurnāla no-

daļa, kurā padomju tiesību darbinieki stāsta par saviem piedzīvojumiem
un praksi, novērotām grūtībām. levērojot padomju tiesnešu komplektē-
šanās kārtību un izglītības līmeni, šai nodaļai var būt liela praktiska no-

zīme, jo tās saturs palīdz orientēties vienkāršos likumu piemērošanas

jautājumos. Turpat pastāvīgi tiek atzīmēti arī sociālistiskas sacensības

līgumi starp dažādu tiesu apgabalu tiesnešu un prokuroru grupām par

to, kura grupa parādīs labākās sekmes turpmākā darbā.

Šajā pat nodaļā atstāstīts, starp citu, arī Velikije Luki pilsētas pa-

domnieka Glaubermaņa prokuratūrai nosūtītā raksta saturs ar norādi

jumu uz nepieciešamību uzsākt nopietnu cīņu ar mazgadējo atstāšanu

bez uzraudzības un audzināšanas un ar mazgadīgiem noziedzniekiem.

Interesantais raksts liecina, ka pamesto un noziedzīgo bērnu liktenis au-

toram ir sirdslieta un ka viņš ir labs novērotājs un dzīves pazinējs.

Nodajā: «Padomju savienības prokuratūras tiesu uzraudzības prak-
se" atstāstīti daudzi nepareizi tiesu spriedumi, kurus augstākā tiesa at-

cēlusi uz prokuratūras protestu pamata.

4. burtnīcā pirmie četri raksti skar juridiskus jautājumus tikai ga-

rāmejot. Tālāk, Višinska rakstā: «Staļina mācība par sociālistisko

valsti" izteikts uzskats par valsti kā vienu no varenākiem šķini valdī-

šanas ieročiem, kas radies, kā īpatnēja mašīna, ar kuras palīdzību eks-

ploatatori-apspiedēji kalpina apspiestos. Padomju savienībā šis aparāts

esot nepieciešams proletāriešu diktatūras nostiprināšanai. Autors uzstā-

jas pret citādiem teorētiskiem uzskatiem pašu komunistu starpā un,

piem., uzskatu, ka valsts esot abstrakta attiecību forma starp cilvēkiem,

bet nevis reāls mecbanisms, schēma, nevis šķiru cīņas ierocis, — nosauc

par absurdu. Padomju iekārtu autors salīdzina ar pirmo tvaika mašīnu,

kuras pirmais paraugs bija nepilnīgs, bet ideju varena un auglīga. Au-

tors norāda uz Ļeņina prasību ievērot tikai viņa teorijas pamatu vilcie-

nus, kuri piemērojami dažādās valstīs dažādi, pēc apstākļiem, un ka
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Padomju valsts formas mainoties un mainīšoties atkarībā no apstākļiem,
kamēr visur nebūšot ievests komunisms. Bruņoti spēki Padomju savie-

nībai esot vajadzīgi vienīgi aizsardzībai pret ārējo ienaidnieku, bet

valsts varas galvenais uzdevums esot mierīgs saimnieciski organizatorisks

un kulturāli audzinošs darbs, bet atkarībā no ekonomiskā, kulturālā un

politiskā stāvokļa atrodoties padomju valsts darba metodes un to maiņas.

Maņkovskis rakstā: «Krimināltiesību uzdevumi sakarā ar Vis-

krievijas komunistu partijas vēstures īsā kursa izdošanu" saka, ka

„Marksa-Ļeņina teorija neesot dogma vien, bet rokas grāmata rīcībai"

un ka šī teorija jāliekot padomju tiesību zinātnes un krimināltiesību pa-

matos. Runājot par pretējo uzskatu novirzieniem, autors to jau likvidē-

tos priekšstāvjus, Kriļenko un Pašukaņisu, dēvē par kaitētājiem un aicina

vest stingru cīņu ar sociālistisko krimināltiesību vulgarizēšanu un vien-

kāršošanu, tāpat kā ar uzskatu, it kā valstij nebūtu noteicošā loma, it kā

tā nebūtu galvenais ierocis strādnieka un zemnieka rokās sociālistisko-

ieguvumu sargāšanā. Autors aicina izstrādāt jaunas sociālistiskas krimi-

nāltiesības un tajās ietilpstošos jautājumus par vainu, atbildību, nozie-

dzības cēloņiem, sodīšanu, līdzdalību v. t. t., jo partejiskums zinātnē pra-

sot nesamierināmu cīņu ar mai ksismam-ļeņinismam pretējām teorijām.
Proletariāta partijai esot nepieciešami pārzināt ražošanas attīstību un

ekonomiskas attīstības likumus. Tikai tad varēšot atklāt noziedzības cē-

loņus, starp kuriem esot zema darba alga, slikti strādnieku dzīvokļi, bez-

darbs, atpūtas laika nelietīga pavadīšana etc. Tiesas uzdevums esot ne

tikai sodīt, bet arī audzināt un pāraudzināt noziedzniekus.

Rakstā „par kriminālprocesu nepilngadīgo lietās" Tadevosjans

skar svarīgo jautājumu par nepilngadīgiem noziedzniekiem un turas pie

ieskata, ka ar vienādu mēru nebūtu mērojami pieaugušo un nepilngadīgo

nodarījumi. Padomju savienības likumi neparedzot sevišķas tiesas ne-

nepilngadigiem, un tādas arī neesot vajadzīgas, jo padomju tiesās sodīšana

neesot pretstats audzināšanai, bet abi jēdzieni esot identiski, tikai sodī-

šana esot audzināšanas ekstrēmais līdzeklis?

Autors tālāk pastāsta, ka, pēc 1935. gada 7. aprīļa likuma, Padomju

savienībā mazgadīgo lietu iztiesāšanai nozīmējot sevišķus tautas tiesne-

šus, kuru galvenais uzdevums esot mazgadīgo audzināšana. Šiem tiesne-

šiem jābūtot sevišķi sagatavotiem. Procesā nepilngadīgo vecāki esot uz-

skatāmi ne tikai par lieciniekiem, bet arī par aizstāvjiem un lietas dalīb-

niekiem. Nepilngadīgo lietas parasti esot ļoti vienkāršas un tiesneša gal-

venais uzdevums esot noskaidrot nozieguma cēloņus un apsūdzētā dzīves

apstākļus. Tiesāšanas kārtībai jābūtot pēc iespējas vienkāršai un elas-

tīgai.

6. burtnīca sākas ar Višinska rakstu: „XVIII Viskrievijas ko-

munistu partijas sanāksme un sociālistiskas tiesību zinātnes uzdevumi".

Šai zinātnei jābūtot pamatotai uz Marksa-Engelsa-Ļeņina-Staļina mācī-
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bas par komunismu, par sociālistisko revolūciju, un visām tiesību zināt-

nes nozarēm jāattīstoties pēc Staļina šai XVIII sanāksmē dotiem norādī-

jumiem un uzdevumiem; jāstiprinot komunistiskā apziņa, kā arī valstis-

ka un sabiedriska disciplina. Kas ar to nesaskanot, tas piederot maldu

mācībai un maldu zinātnei, kas jāiznīd. Komunismam esot jāpārstrādā-

jot visas vērtības, piemērojoties visas tautas un cilvēces, bet nevis aug-

stāko šķiru vajadzībām.

Svarīgākais sociālistisko tiesību zinātnes uzdevums esot atrast tie-

sību jēdziena saturu un definējumu Marksa-Ļeņina mācību gaismā, kādēj

esot «nepieciešami atbrīvot līdzšinējo padomju juridisko literatūru no

Kriļenko-Pašukaņisa-Stučkas mēsliem un no visiem trockistu-bucharinis-

tu penteriem", tāpat kā nepieciešami bijis «pārvarēt tiesību zinātnes

abstrakto normativo raksturu no vienas un rupjo empirismu un ekono-

mismu vienkāršošanu, primitīvismu un paviršību no otras puses."

Tālāk, autors izsaka savu uzskatu par attiecībām starp tiesībām un

morāli, likumu un parašām. Sociālistisko tiesību, tāpat kā morāles, uz-

devums esot viens: kalpot kapitālistiskas sabiedrības iznīcināšanai un

komunistiskas iekārtas radīšanai. Sociālistiskās tiesības paužot visas tau-

tas gribu, bet tautu vadot sabiedrības attīstītākā daļa. Arī uz priekšu

padomju valsti vadīšot komunistu partijas labākie priekšstāvji.

Autors definē sociālistiskas tiesības kā darba ļaužu likumdošanas

ceļā noteiktas rīcības normas, kas izteic darba ļaužu gribu, visas komu-

nistu partijas vadītās padomju tautas gribu sargāt, nostiprināt un at-

tīstīt sociālistiskas attiecības un radīt komunistisko sabiedrību.

Padomju savienībā krimināllietu skaits samazinājies no 1922. līdz

1929. gadam no 10()%> uz '60%, mazgadīgo noziedznieku nodarījumi sama-

zinājušies par 22%, mantkārīgo — par 27%, bet pret pārvaldes kārtību

par 37% un amata — par 50%. Padomju tiesībnieki vēl neesot noskaid-

rojuši jautājumu par Padomju civiltiesību priekšmetu, vainu, līdzdalību

un analoģiju krimināltiesībās. Autors domā, ka analoģija būtu piemē-

rojama, kamēr juridiskais institūts esot pretējos ieskatos. Autors liek

priekšā sodu likumos atmest terminu «bruņota sacelšanās", jo padomju
valstī tāda neesot domājama, ne iespējama. Lieki esot runāt arī par

represiju pastiprināšanu par slepkavībām, jo labākais līdzeklis pret tām

esot komunistiskas domas un organizācijas nostiprināšana. Vispār nepa-

reizi esot taisīt slēdzienu, ka ja likums runā par tiesībām, tad arī sodu

likumā jāieved pantu, kurš šās tiesības nodrošina un sargā, jo tiesības

jau sargājot pilsoņa politiska apziņa, padomju tautas moraliski-politiskā

vienība un augstais patriotisms.

Sociālistiskas civiltiesības autors definē kā valsts varas noteiktu

normu sistēmu to mantisko attiecību regulēšanai starp pilsoņiem vai starp

pilsoņiem un valsti vai sabiedriskiem orgāniem, uzņēmumiem un organi-

zācijām vai arī šo pēdējo savstarpējām attiecībām, kuras nav regulētas

administratīvas pārvaldīšanas kārtībā. Pareizu tiesību sistēmu varot ra-
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dit vienīgi uz Marksa-Engelsa-Ļeņina-Staļina darbu pamata ar viņu me-

todēm, atrisinot konkrētos jautājumus atbilstoši vēstures prasībām un

apstākļiem. «Buržuāzijas civilisti sapinušies jautājumā par publiskām

un privātām tiesībām, un viņu publiskās tiesības patiesībā ir tikai pri-
vātas tiesības, privātu īpašnieku tiesības". Beidzot, autors proponē šādu

padomju sociālistisko tiesību iedalījumi!: valsts tiesības, darba tiesības,

kolhozu tiesības, administratīvās tiesības, budžeta-finansu tiesības, ģime-
nes tiesības, civiltiesības, krimināltiesības, tiesu tiesības, un kā atsevišķi
stāvošu nozari — starptautiskās tiesības.

Tālākais tajā pat burtnīcā ievietotais Tarasova raksts: ..Jāpaceļ

prokuratūras darba kvalitāte", atgādina, ka tautas justickomisars 1929.

gadā izdevis cirkulāru uzsākt kriminalvajāšanu vienīgi uz milicijas, tiesu

izmeklētāja vai prokurora rezolūcijas pamata, vai uz kādas sūdzības-

ziņojuma, izziņas pamata. Autors atrod tādu kārtību par nepareizu un

norāda uz bij. Krievijas likumu principu, ka krimināllietu var uzsākt

tikai tad, ja ir noziedzīga nodarījuma sastāvs un likumīgs pamats un

iemesls ierosināt lietu. Šo veco kārtību autors tagad izceļ kā jaunatra-

dumu, un dod šādu pamācību sakarā ar gadījumu, kad izmeklēšanas

tiesnesis un prokurors cēluši apsūdzību par varas pārkāpšanu pret kādu

skolotāju par to, ka tas sūtījis vēstulītes tās pašas skolas skolotājai, aici-

not to uz satikšanos. Autors vēl paskaidro, ka «līdzīga prakse no izmek-

lēšanas tiesneša puses nav apzināta acu apmānīšana, bet gan nepietieko-

šas kvalifikācijas un nepieciešamas instrukcijas trūkuma sekas".

Padomju tiesām īpatnēja sacensības līgumu kārtība esot, pēc Pe-

rova raksta, devusi darba ražības pieaugumu tiesās līdz 250°/o.

Padomju savienības augstākā tiesa savā pilnsapulcē no 1939. g. 25.

aprīļa līdz 4. maijam apsvērusi jautājumu par huligānismu — tīšu pa-

laidnīgu bezmērķa un nemotivētu rīcību — un atradusi, ka gadu no gada

huligānisma parādības ejot mazumā, un ka huligānisms galvenā kārtā

izpaužoties sabiedriska miera traucējumos un pilsoņu aizskaršanā. Huli-

gānisma apkarošanai esot nepieciešami stingri un piemēroti sodi, bet vēl

vairāk par tiem — attiecīgu profesionālu organizāciju audzinošs iespaids.

Huligānismu pastrādājot galvenā kārtā jauni ļaudis līdz 30 gadu ve-

cumam.

Tiesas un prokuratūras darbinieku pilnsapulcē 1939. g. 11.—16. ap-

rīlim norādīts uz nepieciešamību stingri ievērot likumus, sekot likumu

prasībām, uzmanīgi, saudzīgi un smalkjūtīgi izturēties pret cilvēku.

Zinātņu akadēmijas tiesību institūtā bērnu aizsardzības sekcijā plaši

iztirzāts un apsvērts jautājums par pamestiem un bez pienācīgas audzi-

nāšanas un uzraudzības atstātiem bērniem, par bērniem noziedzniekiem

un huligāniem. No daudzajiem apspriedes dalībniekiem izteiktas dažā-

das domas par vēlamo procesa kārtību mazgadīgo lietās, bet visi apsprie-
des dalībnieki vienojušies par to, ka vispirms nepieciešami noskaidrot

katra tāda mazgadīga noziedznieka sabiedrisko stāvokli un ģimenes at-
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tiecības, viņa personību un nodarījuma motivus. Vispārējais uzskats tas,

ka rūpes un pienākumi gādāt par pareizu audzināšanu piekrītot nevis

tieslietu, bet gan tautas veselības komisariātam, kuram vienam varot būt

piemēroti līdzekļi šo uzdevumu veikšanai. Neesot vajadzīgas sevišķas

tiesas, bet gan speciāli sagatavoti tiesneši mazgadīgo lietās un šo tiesnešu

darbībai jābūtot saskaņotai ar audzināšanas darbu.

Rakstā „par analoģijas piemērošanu padomju tiesās" Nadžanov<=

aizstāv viedokli, ka analoģijas piemērošana sodu likumos nepieciešama
zem noteikuma, ka sodu likumā jāieved nosacījums, ka katrā konkrētā

gadījumā tiesai jāmotivē lēmums par analoģijas piemērošanas nepiecieša-
mību un jākonstatē, ka tiesājamā rīcība ir sabiedrībai bīstama.

Lipeckers rakstā: «Sociālistisko civiltiesību uzdevumi un prin-

cipi" stāsta, ka nostiprinoties sociālistiskai kārtībai padomju valstī, dau-

dzie atsevišķo padomju republiku civilkodeksi uzskatāmi tagad par no-

vecojušamies. Pazaudējusi nozīmi vesela rinda normu, piemēram. nosa-

cījumi par pilsoņu tiesībām organizēt rūpniecības un tirdzniecības uz-

ņēmumus, par privātīpašuma tiesībām uz tādiem uzņēmumiem un rūp-

niecības mašīnām v. t. t. Tajā pat laikā šie 1922.—1923. gada civilkodeksi

nemaz neparedzot Padomju savienības sociālistiskā iekārtā radušās jau-

nas formas un attiecības, piem., kolhozu tiesības. Tādēļ nepieciešami

esot izdot jaunu civilkodeksu un viņa izdošana būšot notikums vispasau-
les mērogā, un nākotnes vēsturnieki, pētījot sociālisma attiecību vēsturi,

piešķiršot šim kodeksam tādu pat nozīmi, kāda savā laikā piekritusi Na-

poleona kodeksam jaunajā buržuāzijas sabiedrības iekārtā. Vēl tikai jā-

izstrādājot šā kodeksa pamata principi un pats kodekss ar tā iedalījumiem

un sistēmu.

Pēc autora ieskata, šajā kodeksā pirmo vietu jāierādot vispārībus,

sociālistiskās sabiedrības interesēm. Pārējās intereses un vajadzības jā-

nostādot otrā vietā, un jaunajam kodeksam pilnā mērā jāatspoguļojot šā

pārejas laikmeta uzdevumi un attiecības ce|ā uz komunismu.

Šai sakarībā esot jāpaplašinot jēdziens par civiltiesisko vainu un vai-

nas jēdzienā esot jāietilpina ne tikai ļauna griba un rupja neuzmanība,

bet arī labas apziņas, nepieciešamas iniciativas un rūpīgas intereses

trūkums pret sabiedriskām interesēm un citām personām, šādas intereses

atvietošana ar formālu savu pienākumu pildīšanu, kaut ari neatkāpjoties

no likuma burta, bet kaitējot citu personu vai sabiedrības interesēm.

Par civiltiesību priekšmetu varot būt sociālistiskas sabiedriskas

mantiskas attiecības un tās mantiskās attiecības, kas izrietot no līdzdalī-

bas sociālistiskā ražošanas, sadalīšanas un maiņas procesa, resp attiecī-

bas, kuras nedod vienai pusei varu par otru pusi. Tiesību noriņas, kas

regulējot darba attiecības un ģimenes attiecības, neesot pieskaitāmas ci-

viltiesībām, tāpat kā tajās neietilpstot ari normas, kas regulē no dzelz-

ceļu, ūdens un gaisa transporta radušus attiecības, bet civiltiesībām esot
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pieskaitāmas kolhozu tiesības un vesela virkne citu sociālistiskajā valsti

jaunradušos attiecību.

Padomju civiltiesību sistēmas uzbūves pamatā jāliekot tas fakts, ka

sociālistiskajā padomju saimniecības iekārtā visas civiltiesiskās dzīves

un apgrozījuma pamatā atrodoties valsts noteikts saimniecības plāns,

kādēļ nākošā civilkodeksa vispārējā daļā esot nepieciešami ievietot arī

administratīvus aktus un plānveidīgus rīkojumus.

Pelna ievērību Fideļeva raksts: „Daži strīdīgi jautājumi dzīvok-

ļa likuma piemērošanā un iztulkošanā" sava korekta stila un satura dēļ,

kurā atstāstīti Padomju savienības dzīvokļu nomas līgumu pamata prin-

cipi.
Autors paskaidro, ka, pretēji buržuāzijas valsts civiltiesībām, Pa-

domju savienības mājas īpašnieka īpašuma tiesības nedominē pār īrnieka

tiesībām gadījumos, kad īrnieks grib atjaunot īres līgumu, bet īpašnieks
tam nepiekrīt un prasa dzīvokli savām vajadzībām. Padomju savienības

dzīvokļa likuma uzdevums esot saglabāt un uzlabot dzīvokļu fondu. Tā-

dēļ kārtīgi īrnieki, kuri uztur kārtībā un labo dzīvokļa telpas un kuriem

dzīvoklis izīrēts pastāvīgai dzīvei, bet ne pagaidu lietošanai, varot prasīt

īres līguma atjaunošanu, kaut arī dzīvokļa īpašniekam tas būtu vaja-

dzīgs pašam.

Jēdziena saturs „telpas, derīgas dzīvošanai", esot relativs un atka-

rīgs no tās personas vajadzībām un nodarbības, kura tais telpās dzīvo

vai grib dzīvot.

Nodaļā: ~Savienības prokuratūras tiesu uzraugošā prakse" atzīmēti

daudzi Padomju savienības augstākās tiesas plaši un labi motivēti sprie-
dumi.

Cik var spriest pēc žurnāla satura, politiskā doma tur līdz šim at-

radusies pārveidošanas posmā un nospiedusi zinātnisko, aizsprostojusi
tai ceļu un apmiglojusi skatu, apgrūtinājusi pētīšanas darbu, bet Staļina

jaunā konstitūcija un jaunais tiesu iekārtas likums nostādījuši tagad Pa-

domju savienības tiesas uz stingriem skaidri noteiktiem likuma pama-

tiem. Tie garantē Padomju tiesu turpmāko sekmīgo darbu, spriežot nesu

konkrētās lietās, un izklīdina plūstošos un mainošos miglas un mākoņu

blāķus no tiesību zinātnieka, pētītāja skatu apvāršņiem. Visos žurnāla

rakstos spilgti izteikta Padomju savienības jauno tiesībnieku saimes cen-

šanās meklēt skaidrus, noteiktus mierīgus zinātnes ceļus un staigāt pa

tiem, pildot savu uzdevumu pēc savas valsts likumiem.

Fr. Zilbers.

«Jurists" 1939. g. Nr. 7/8 ievietojis rakstus, kas var interesēt pla-

šākas juristu aprindas. 1) Prof. Dr. iur. V. Sinaiskis, Darba līgums

īstā un plašā nozīmē. Autors apraksta moderno darba līgumu,
kas tagad iekarojis atzīšanu jauno tautu civillikumos. Senā romiešu
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konstrukcija (locatio-conductio aperarum) bija darba
īre, un mūsu laikos

tiek atmesta. Darba līgumam ir pilnīgi citādi būtiskie elementi. Šis

raksts ir rakstīts pēc spēkā esošiem likumiem un tanī analizēti mūsu civil-

likuma panti. 2) Priv.-doc. Voldemārs Kalniņš, Ro m iešu tiesību
nozīme mūsu laikos. Šeit samērā plašā rakstā autors apskata
romiešu tiesību lomu un iespaidu vēl tagad pie visām tām tautām, kas

turpina kopīgo civilizāciju. Romiešu tiesības savā attīstībā izveidojušās
ar universālu raksturu. Tūkstoš gadu ilgā attīstībā nostabilizējušies tādi

tiesību institūti, kas derīgi un piemēroti dažādiem dzīves apstākļiem. Bez

tam romiešu tiesību veidošanā netiešu dalību ņēmušas arī daudzas citas

senās tautas, šādas vispārnozīmīgas tiesības valdzinājušas jauno laiku

tautas. Sācies romiešu tiesību recepcijas laikmets, kas kā vilnis skāris

gandrīz visas jauno laiku tautas Eiropā un reizēm pat pārsvied ies uz

citiem pasaules kontinentiem (piem., Ameriku). Arī Latvijas privāttie-
sības kļuvušas romanizētas. Recepcijas kustība izbeigusies ar civilko-

deku radīšanu atsevišķās valstīs, jo burtiska pārņemšana ir pretrunā ar

romiešu tiesību progresivo garu. Tagad atsevišķo civillikumu pamatos

ir romiešu tiesību viela, bet pašas romiešu tiesības vairs formāli nav

spēkā, šeit liela loma piekrīt t. s. pandektu doktrinai Vakareiropā (heu-

tiges romisches Recht), kas stipri pārveidoja tīrās romiešu tiesības, ra-

dot daudz konstrukcijas un abstrakcijas. Šo pandektu doktrinas pār-

veidojumu dēļ, tagadnes romiešu tiesības ir zaudējušas savu progresivo

spēku. Tāpēc bieži dzirdamie pārmetumi nav adresējami pret tīrām

romiešu tiesībām, bet gan pret sastingušo pandektu doktrinu. Tīrām

romiešu tiesībām nav sveši pat vismodernāko tiesību centieni. Šo jau-

tājumu apstrādājot, autors izlietojis avotu tekstus un jaunāko literatūru

privāttiesībās. 3) Priv.-doc. Jānis Pagasts, Civiltiesiskie un

publiskitiesiskie prasījumi. Autors apskata jautājumu par

to, kādas lietas, kādi prasījumi vispār pēc mūsu Civilprocesa likuma

noteikumiem piekrīt civiltiesu pārziņai, un kādas lietas, kādi prasījumi

piekrīt pārvaldības iestāžu un administratīvo tiesu izlemšanai. Mūsu

stāvoklis salīdzināts ar daudziem citu zemju civilprocesa noteikumiem.

Izsmeļoši izlietota literatūra. 4) Zvēr. adv. M. Krons, Turpināmās

mantas kopības institūts pēc 1938. g. 1. janvāra. Šis

raksts ir beigas no turpinājumiem, kas iespiesti iepriekšējos „Jurista"

numuros. Darbs uzrakstīts pēc mūsu Civillikuma ar dziju teorētisku

apstrādājumu. Tāpēc šis raksts var interesēt kā praktiķus, tā arī teo-

rētiķus. K.

«Pašvaldības darbs" 1940. gada 3. numurā ievietots Rīgas apgabal-

tiesas vicepriekšsēdētāja J. Drandes raksts «Lauku māju sada-

-1 ī š a n a".
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~Policija" 1940. gada 1. numurā sniedz Rīgas apgabaltiesas vice

prokurora A. Puscepures raksta «Policijas protokoli un lē

mumi krimināllietās" nobeigumu, kā arī Daugavpils apgaba
tiesas Baltinavas iecirkņa miertiesneša A. Buša apcerējumu „X a s vē

darāms notiesāto skaita samazināšanā".

Šī paša mēnešraksta 1940. g. 5. numurā ievietots Rīgas apgabaltiesa

locekļa A. Apsalona raksts «Noziedzīgu nodarījumu sa

stāvs". Šī raksta turpinājums sekos arī nākamajos numuros.

Žurnāla «Pašvaldības dzīve" šā gada 7. numurā ievietots Daugavpil

apgabaltiesas locekļa H. Švarcbacha raksts «Piezīmes pie oa

gasttiesu darbības". A. V.

„Lauku pastnieks-'. Ar tādu nosaukumu sākot ar 1937. gada 24v

martu Zemkopības ministrija izdod periodisku rakstu krājumu, kurš sa-

vās slejās ietver ļoti daudzus lauku dzīvi un saimniecību kārtojošus liku-

mus, noteikumus un dažādas instrukcijas.
Šā gada 4/7. žurnāla numurā ievietots izvilkums no Kreditlikuma ot-

rās daļas, kas informē lauksaimniekus par ilgtermiņa un īstermiņa kre-

ditu izsniegšanu, par ķīlu zīmēm, par aizņēmēju maksājumiem, parādu
dzēšanu un citām attiecībām starp Zemes banku un aizņēmēju, še at-

rodams art pielikums pie Kreditlikuma 142. panta, kas sīki nosaka Valsts

zemes bankas aizdevumus no valsts stirnām, kā arī izvilkums no Kredit-

likuma un ši likuma 715., 7174

.,
764. p. p. kārtibā izdotie noteikumi un

instrukcijas attiecībā uz lauku būvniecības kreditiem, būvniecības pa-

balstiem, būvmateriālu izsniegšanu lauksaimniekiem un lauksaimniecības

ēku būvprojektu sastādīšanu. Ir arī pats likums par būvniecības pār-

zināšanu, instrukcija lauksaimniecības būvniecībai, vispārējie būvdarbu

noteikumi, likums par laukstrādnieku dzīvokļu izbūves fondu, instrukcija
pie ši likuma, daudz citi sīkāki noteikumi, likumi un instrukcijas, kā arī

visu saimniecības ēku norniaiprojekti.
..Lauku pastnieks", šis īpatnējais tiesību normu krājums, izplata

tauta visdažādākos valdības un zemkopības resora rīkojumus un iepa-

zīstina mūsu lauku sētās dzīvojošos pilsoņus ar tiesiskās dzīves prasībām
un iespējamibām. Nav Šaubu, ka šie jautājumi lielā mērā interese arī

juristus, kādēļ lu'm 'r ieteicams painteresēties par šo īpatnējo žurnālu,

jo še viss, kas saietas ar zemkopības resora noinativiem aktiem, sako-

pots vienā vietā un atvieglo attiec īgo normu uzmeklēšanu. A. V.

Redaktors: Prof. K. Dišlers.

A. Gulbja grāmatu spiestuve Rīgā, Ausekļa ielā 9.
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