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„Ja šķēršļi un grūtības stājas tev ceļā, ja negaidīti noti-

kumi nogriež tevi no reiz uzņemtā ceļa, ja tavi ienākumi ma-

zinās un sāk tev uzmākties drūmas domas par nākotni — tad

nu ir reize īstam vīram galvu nenokārt. Pierādi savu vīriš-

ķību tagad, — pierādi, ka tu apzinies tavus vīra pienākumus!"

(No Valsts un Ministru Prezidenta

Dr. K. Ulmaņa raksta „Pašpaļāvība"

1917. gadā „Zemē".)
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Ievērojamākie momenti neitralitates tiesību

izveidošanās gaitā.

Profesors H. Albats

'/■"l : \ " ■ '
No suverenitātes jēdziena izriet katras valsts tiesība aiz-

stāvēt savas intereses arī ieročiem, tā tad vest karu un slēgt
mieru (jus belli ac pacis). Tāpat no suverenitātes jēdziena iz-

riet arī valsts tiesība nepiedalīties citu valstu

karā un atturēties no kaut kādas palīdzības ka-

rotājam pusēm. Šo pedejo tiesību sauc par neitralitātes

tiesību.

Liekas, ka neitralitātes jēdziens varētu būt tikpat vecs kā

kara jēdziens. Tiešām jau tālo senlaiku līgumos, kas slēgti

tūkstošiem gadu pirms Kristus, sastopam tā laika valdnieku

savstarpējos solījumus atturēties no palīdzības ienaidniekam.

Tomēr neitralitātes jēdziens mūsu laiku izpratnē senatnes tie-

sībām svešs. Tā nepazīst arī romieši. Viens no romiešu kara

tiesību principiem bija: katrs, kas nav ar mani, ir pret mani.

Neitralitātes juridiskais jēdziens sāk veidoties vidus lai-

kos, vispirms jūras tiesībās. Vārdi neitrāls un neitralitāte at-

vasināti no latiņu neuter (neviens no abiem, vai vēl latvis-

kāk: ne viens, ne otrs). Atvasinājumi no neuter kā ne v -

tralis, neutra litas un neutralisare sastopami

vēlāko vidus laiku valodā. 16. gadu simtenī šos nosaukumus

lieto, jau franču, italu un vācu valodās. Makiaveli (Ma-

chiavelli) savā „I1principe" 1513. g. lieto kā „neutralitā", tā arī

„stare neutrale". Vācu valodā „neutralitet" sastopams Cīri-

ches (Zūrich) aktos 1536. g. Tāpat 1610. g. kādā Šveices do-

kumentā atrodam „sich neutral zu halten". 1 Ni s s (Nys) pie-

1 Waldkirch. Neutralitātsrecht. 1936. 15. lp
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min, ka franču dokumentos „neutralitē" sastopams jau 15. g.

simteņa beigās. Bez tam vidus laikos šis jēdziens apzīmēts ar

vārdiem „guerrae abstinentia", „st:ille sitzen", „unparty-

schung", „m treuga" (jūras kara tiesībās) v. c.
2

Itālis B o ter o jau 1598. g. saraksta „Discorso della neu-

tralitā" un to pievieno savai agrāk sarakstītai grāmatai „Della

ragion di stāto" (1589). Neilgi pēc trīsdesmit gadu kara sāku-

ma 1620. g. iznāk grāmata „Von der Neutralitet und Assistentz

oder Unpartheyligkeit und Partheyligkeit m Kriegszeiten", ku-

ras autors Neimairs no Ramslas (Neumayr von Ram-

sla) mēģina attēlot, kas tā laika va'dniekiem būtu vērā jāņem,

ja tie grib palikt neitrāli „starp karotājām pusēm".
3

Tāpat trīs-

desmit gadu kara laikā 1625. g. iznāk pazīstamais Hugo

G roc i j a darbs „Dc jure belli ac pacis", kurā neitralitātes jē-

dzienam veltīta 3. grāmatas XVII nodaļa. Pieturēdamies pie

klasiskās latiņu valodas, Grocijs nelieto neutralitas ter-

minu, bet minētai nodaļai licis virsrakstu „Dc his qui m bello

mcdii sunt". Neitralitātes terminu nesastopam arī Beinker-

shuka (Bynkershoek) darbā „Questiones juris publici", kas

iznācis tikai 1737. g. Attiecīgai IX nodaļai viņš devis virsrak-

stu: „Dc statu belli inter non hostes". Non hostes — tie, kas

nepiedalās ne vienā, ne otrā karotāju pusē. No 18. g. simteņa

autoriem vēl būtu pieminams šveicietis V a te 1 s, kura darba

„Le droit des gens" pirmizdevums iznāca 1758. g. Neitralitā-

tes tiesībām veltītā nodaļā Starp citu izteiktas domas, ka neit-

rālo valstu pienākums esot izlaist brīvi abu ka-

rotāju bruņotos spēkus pāri savai terito-

rija i. Tomēr tie tur nedrīkstot naidīgi izturēties, nodarīt Zau-

dējumus un uzbrukt viens otram. Šādas domas sastopamas

vairākkārt arī franču autoru rakstos lielās revolūcijas laik-

metā.

XVIII gadu simtenī mēs sastopam nevien dažādu tautību

autoru apcerējumus par neitralitātes tiesībām, bet arī jo sva-

rīgus starptautiskus aktus, līgumus, dekla-

2 Wes 11ak c, InternationalLaw. 1924. 589

3 Waldk ir c h 20. lp.
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rācijas un valstu savienības, kuru nolūks preci-

zāki noteikt un sargāt šīs tiesības. Vispirms te būtu minams

Utrechtas miera līgums 1713. g., kurā līdz ar po-

litiskā līdzsvara principu deklarētas arī neit-

rālo valstu tiesības jūras karā.

Tādā pašā nolūkā nodibinājās neitrālo ziemeļu valstu sa-

vienības 1756., 1780., 1791. un 1800. g. Šīs „L igu c s des

Neutr c s", kurās galveno vietu ieņēma Skandināvijas valstis

un Krievija, bija vērstas pret Anglijas nesaudzīgo rīcību at-

tiecībā uz neitrālo valstu kuģniecību un tirdzniecību. Šos neit-

rālo valstu savstarpējās palīdzības līgumus apzīmē par

«bruņotās neitralitātes" līgumiem. 1780. g. nodibi-

nātā neitrālo valstu trejsavienība (Krievija, Dānija un Zvied-

rija) bija tieši vērsta pret Angliju, kas, karodama ar savām

Ziemeļamerikas kolonijām, rīkojās patvarīgi ar neitrālo val-

stu tirdzniecības kuģiem un apdraudēja citu valstu jūras ceļus.

Minētās valstis, starp citu, deklarēja, ka Baltijas jūra

uzskatāma par slēgtu jūru un tāpēc tur ieeja aiz-

liegta visu karotāju valstu kara kuģiem. Šai pirmai bruņotās

neitralitātes savienībai pievienojās arī Holande, Prūsi-

ja, Austrija, Portugāle, Sici 1 i j a un arī Ame-

rikas Sa v. Valstis. — Tā izbeidzās tikai pēc miera

noslēgšanas 1783. g.

Otrā bruņotās neitralitātes savienība nodi-

binājās 1800. g. Tajā piedalījās tāpat kā pirmajā Krievija, Dā-

nija, Zviedrija un Prūsija. Šoreiz tā uzstājās pret Anglijas jū-

ras karu metodēm, kuras tā pielietoja, izsludinot blokādi pret

Francijas krastiem.

Šinī laikmetā izdoti arī pirmie neitralitātes li ku-

rn i. Kā pirmais no tiem minams Amerikas Sav. Valstu

„Ne u.tr al ity Act of June 5. 1794". Šādu likumu

vajadzība bija motivēta ar to, ka Anglija un Francija savā ka-

ra darbībā ne vienreiz vien izvēlējās Amerikas ostas par sa-

vām kara kuģu slēptuvēm vai operāciju bāzēm. „Neutrality

Act" papildināja ar 1797. g. 2. 111 un 1800. g. 24. IV likumiem.

1818. g. tos vēl pārstrādāja un sakopoja jaunā „Ne v t r a 1 i t y
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La w of 20. IV 1818". Šis Amerikas Sav. Valstu neitralitātes

kodekss bija spēkā līdz pat 1935. g. Visas Am. Sav. Valstu

neitralitātes deklarācijas (1854., 1870., 1904., 1914. g.) pamato-

jas uz šā likuma noteikumiem.

Zīmīgi, ka Amerikas Sav. Valstīm neitralitātes likumdo-

šanā sekoja arī Anglija. Jau 1819. g. Anglija izdod

„F ore i g n Enlistment Act of 3. VII 1819", kurš

pēc sava satura tik tuvu minētam Amerikas Sav. Valstu liku-

mam, ka, jādomā, pēdējais noderējis angļiem par paraugu.

Šis angļu likums bija spēkā līdz 1870. g. Tad viņu atvie-

toja jaunais „F ore i gn Enlistment Act 1870".

Šis likums palicis spēkā līdz pat mūsu laikiem. Uz vina pa-

matojas arī visas angļu valdības vēlākās neitralitātes deklarā-

cijas, kontrabandas saraksti v. t. t.

Ļoti svarīga nozīme neitralitātes tiesību izveidošanā pie-

krīt 1856. g. Parīzes kongresa lēmumiem un dekla-

rācijai, kas attiecas uz jūras kara tiesībām. Šīs deklarāci-

jas pamata principi palikuši spēkā līdz pat mūsu dienām,

piem., 1) neitrālu valstu kuģi var pārvadāt arī ienaidnieka kra-

vu, izņemot kara kontrabandu, 2) neitrāla krava nav apķīlāja-

ma arī uz ienaidnieka kuģiem, izņemot kara kontrabandu, 3)
blokāde respektējama tikai tad, ja tā efektīva, t. i., ja to uztur

pietiekami daudz kara kuģu, lai tiešām nepielaistu ieeju blo-

ķētās ostās vai ūdeņos.

Vissvarīgākie akti neitralitātes tiesību izveidošanā ir

1907. g. Hāgas V un XIII konvencijas. Hāgas V kon-

vencija attiecas uz «neitrālo valstu un personu tiesībām un

pienākumiem kara gadījumā" (Convention concernant les

droits et les devoirs des puissances et des personnes neutres

en cas dc guerre). Šī konvencija domāta sauszemes karam.

Bez neitrālo valstu un personu pienākumiem un tiesībām tur

atrodami arī noteikumi par karotāju internēšanu un neitrālo

valstu dzelzceļa materiālu rekvizicijas aizliegumu. Šo kon-

venciju 1907. g. 18. okt. parakstījušas vai arī vēlāk tai pievie-

nojušās 46 valstis, ratificējušas 29 valstis.

fiagas XIII konvencija attiecas uz neitrālo valstu tiesībām
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un pienākumiem jūras kara gadījumā (Gonvention concernant

les droits et les devoirs des puissances neutres en cas dc

guerre maritime). Šo konvenciju tāpat 1907. g. 18. okt. parak-

stīja 44 valstis, ratificējušas 26, turklāt vairākas lielvalstis ar

dažām rezervēm. (Vācija, Amerikas Sav. Valstis, Japāna).

Vislielākā nozīme būtu piešķirama 1909. g. 26. febr. Lon-

donas deklarācijai attiecībā uz jūras tiesībām (Dēcla-

ration navale dc Londres dv 26 fēvrier 1909). Šīs deklarāci-

jas trūkums ir tas, ka viņa nav ratificēta. Anglijā to pieņēma

un apstiprināja gan apakšnams, bet noraidīja augšnams. Tā

viņa palikusi tikai par tīri teorētisku deklarāciju, lai gan ap-

tver tik svarīgus jūras kara tiesību jautājumus kā blokāde,

kara kontrabanda v. c. Pasaules kara laikā tomēr

vairākas karotājas valstis paziņoja, ka pieturēsies pie šīs de-

klarācijas principiem.

Interesants šā laikmeta dokuments ir triju Skandinā-

vijas valstu neitralitātes konvencija, kas

parakstīta 1912. g. 21. dcc. Šīs konvencijas nolūks bija saska-

ņot Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas noteikumus par neitrali-

tāti, kas izdoti Norvēģijā 1912. g. 18. dcc, Dānijā un Zvied-

rijā 1912. g. 20. dcc. Šie neitralitātes noteikumi (Rēgles dc

neutralitē) pamatojas uz agrāk minētām Hāgas konvencijām un

tikai mazā mērā atšķiras visās trijās valstīs. Uz šiem pašiem

noteikumiem dibinās arī tās deklarācijas, ko Skandināvijas val-

stis publicējušas pēdējos gados.

Jaunam laikmetam neitralitātes tiesību izveidošanā vaja-

dzēja sākties pēc pasaules kara ar Tautu Savienības nodibinā-

šanu. Tautu Savienības pakts pēc savas būtības

īstenībā neatzīst pilnīgu neitralitāti. Tautu Savienība vispirms

bija domāta kā universāla organizācija, kas aptver visas val-

stis. Viņu savstarpējās attiecības pamatojās uz vienlīdzības

un solidaritātes principiem. Par pakta pārkāpumiem draudēja

sods nevien saimniecisku, bet arī militāru sankciju veidā

(16. p.). Šādos gadījumos neviena valsts, kas ir Tautu Savie-

nības loceklis, nevarēja palikt neitrāla. Te bija skaidri saska-

tāms, kāds karš atzīstams par «taisnu karu" (justum bellum),
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par ko savā darbā bija runājis jau Hugo Grocijs, pieminē-

dams, ka tiem karotājiem, kas aizstāv taisnu lietu, var palī-

dzēt arī tie, kas tieši karā nepiedalās.

Neitralitātes zina Tautu Savienība atzina tikai vienu iz-

ņēmumu — lielvalstu garantēto permanento Šveices

neitralitāti. Versaļas miera līguma 435. p. apstiprina Vī-

nes kongresā (1815. g. 20. XI) garantēto Šveices pastāvīgo

neitralitāti (neutralitē perpētuelle), tomēr Šveice nav brīva

no tiem pienākumiem, ko uzliek Tautu Savienība. Šveice

brīva tikai no dalības militāra rakstura sankcijās, bet līdz ar

citām valstīm piedalās saimnieciskās sankcijās.

lestādamies Tautu Savienībā, savu pilnīgo un pastāvīgo

neitralitāti vēlējās paglabāt arī Luksem b v r ga, kuras ne-

itralitāte bija garantēta jau 1867. g. Tautu Savienība šo Luk-

semburgas vēlēšanos 1920. g. noraidīja, atzīstot, ka Švei-

ces, kā Tautu Savienības rezidences, privilēģijām jāpaliek par

vienīgo izņēmumu, jo arī par Beļģijas neitralitāti pēc Tautu

Savienības nodibināšanas vairs nebija runas.

Tomēr, ievērojot to, ka Tautu Savienība nebija universāla

un pat vairākas lielvalstis atteicās būt par tās locekļiem, neva-

rēja pilnīgi atmest domu par agrāko neitralitātes tiesību atjau-

nošanu un pārveidošanu. Bija domāts pārstrādāt minētās Hā-

gas konvencijas, Londonas 1909. g. deklarāciju, paturot vinu

pamata principus un tā izveidot jaunu neitralitātes ko-

deksu kā gaidāmā vispārējā starptautisko

tiesību kodeksa sastāvdaļu. Pie šā lielā kodifika-

cijas darba domāja ķerties speciāla Tautu Savienības komisi-

ja. Tāpēc arī jaunās valstis neturēja par steidzamu un vaja-

dzīgu ratificēt un pievienoties abām minētām Hāgas konvenci-

jām. Tām pievienojusies vienīgi Somija.

Pēc atbruņošanās konferences neveiksmes un Vācijas at-

sacīšanās no Versaļas miera līguma militāra rakstura ierobe-

žojumiem 1935. g. stāvoklis krasi mainījās. Jau nākošā 1936.

gadā, — tūliņ pēc Reinas apgabala remilitarizacijas — Beļ-

ģija atrada par pareizāku atsvabināties no Tautu Savienības

uzliktiem sankciju pienākumiem un atgriezties pilnīgas
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neitralitātes stāvoklī. To tā arī deklarēja un iegu-

va šī jaunā stāvokļa atzīšanu kā no Francijas un Anglijas, tā

arī no Vācijas puses.

Arī Šveices valdība, atsaukdamās uz grūtībām, kas

tai cēlušās saimniecisko sankciju dēļ Abesinijas kara laikā, de-

klarē, ka uz priekšu tā kā neitrāla valsts atsakās arī no saim-

niecisko sankciju piemērošanas.

Beļģijai un Šveicei seko Skandināvijas valstis,

atsaukdamās uz saviem 1912. g. lēmumiem un deklarācijām.

1938. g. tam seko Somija un visas trīs Baltijas val-

stis, izdodamas apmēram vienādus neitralitātes likumus, kas

pamatojas uz tiem pašiem principiem kā agrāk pieminētie

Skandināvijas valstu 1912. g. deklarētie neitralitātes notei-

kumi.

Amerikas Savienotās Valstis jau 1935. g.

augustā izdeva jaunu neitralitātes likumu, ko no jauna pārvei-

doja 1936. g. februāri. Par šī neitralitātes likuma grozījumiem

patlaban turpinās asas debates Amerikas Savienoto Valstu

Kongresā.

Paša pedeja laika 1939. g. jūlija jaunu neitralitātes likumu

izdevusi arī Itālija.

Tāds būtu visā īsumā pārskats par līdzšinējiem dažādu

valstu neitralitātes likumiem un konvencijām. Viņu pamata

principi ar dažiem izņēmumiem ir vienmēr tie paši. Tomēr

praksē, karam sākoties, vēl lielāka uzmanība piegriežama ka-

rotāju valstu izsludinātiem noteikumiem par nacionālām prizu

tiesām un kara kontrabandas sarakstiem, kuru saturs arvienu

paplašinās, nevien ar katru nākošu karu, bet, karam ieilgstot,

gandrīz ar katru nākošo nedēlu. Šie akti daudzreiz ir pretru-

nā nevien ar agrāk pieņemtām konvencijām, bet arī ar pašu

karotāju valstu likumiem.
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Administrativā justice, īpaši Skandinavijas
valstīs.

Kārlis Ducmanis, senators.

(Beigas.)

IV

Administratīvas tiesas Zviedrija un Somija.

Šis abas zemes un tautas ilgus gadu simteņus ir dzīvo-

jušas kopīgu valstisku un kulturālu dzīvi, kad Somija kā

Zviedrijas sastāvdaļa arī tiesību un tiesu ziņā saņēma daudz

kultūras devu no Zviedrijas. Kad 1809. gadā šī kopība
valstiskā ziņā izbeidzās un Somiju no Zviedrijas atkaroja

Krievija, pēdējā atstāja Somijas tiesisko dzīvi pavecam, pie-

šķirot «Somijas lielkņazistei" autonomiju. Zviedra likumu ko-

pojums «Sveriges Rikes Lag" no 1734. gada, gan ar ievēro-

jamiem grozījumiem un piedevām, vēl šodien visumā ir

Zviedrijas tiesību sistēmas pamats, kā tāds palika arī So-

mijā visu krievu varas laiku; arī pēc Somijas neatkarības

iegūšanas 1918. gadā tas lielā mērā paturēja šo spēku, un

tā vēl līdz šai dienai.

Ar to vēsturiski izskaidrojas, ka arī administratīvā justice

Zviedrijā un Somijā visumā ir vienādi iekārtota, kaut arī katrai

ir savas īpatnības juridiskās technikas ziņā, kā arī atkarībā

no pēdējo 20 gadu reformu fragmentiem, kuri savā starpā ne-

saskan. Tāpēc abas šīs zemes aplūkojam še kopīgā nodaļā,

vienu pēc otras.

No Dānijas, Islandes un Norvēģijas administratīvās justi-

ces sistēmas Zviedrijas un Somijas administratīvās justices

iekārta atšķiras diezgan krasi: proti, Zviedrijā un Somijā vis-

pārīgās tiesas nav kompetentas izspriest administrativas tieslie-
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tas, bet priekš pēdējam pastāv īpašas administrati-

va s tiesu iestā d c s.

Arī šai atšķirībai ir vēsturiski cēloņi, bet nevis kādas

sevišķas atšķirības šo divu valstu grupu tiesiskajā kultūrā vis-

pār. Dānijā un Norvēģija 434 gadus, no 1380. līdz 1814. ga-

dam, gandrīz pustūkstoša gadu bij apvienotas vienā ķēniņ-

valstī, ko pārvaldīja Kopenhāgenas dāņu ķēniņi. Līdz 1814.

gadam — kad Norvēģija pārgāja ūnijā ar Zviedriju, ar zviedru

ķēniņu kā ūnijas galvu — vispārīgā likumdošana Dānijā un

Norvēģijā bij diezgan vienāda, proti, dāņu ķēniņa Kristiāna V

likumgrāmata, kas bij civillikumu, sodu likumu un tiesu iekār-

tas un procesa pilnīga kodifikacija, spēkā Dānijā no 1683. g.

un Norvēģijā no 1687. g. Bez tam kopīgā centralpārvalde un

kopīga augstākā tiesa (ar sēdekli Kopenhāgenā) dabīgi nove-

da pie visumā vienādas tiesu prakses un vispār tiesību pie-

lietošanas pārvaldē, tiesās un ļaužu attiecībās. Tai pašā vir-

zienā iedarbojās dāņu un norvēģu ciešā personālā sadarbība,

piem., ka dāņi ieņēma daudzus valsts amatus Norvēģijā un

norvēģi neretis nāca valsts amatos Dānijā. Kad 1905. g.

Zviedrijas-Norveģijas ūnija tika izbeigta un Norvēģija ieguva

pilnīgu patstāvību, vecās tiesiskās tradīcijas. visumā palika

Norvēģijā dzīvas tādas, kādas tās dāņu-norveģu kopdzīves

434 gados bij izveidojušās. — Kas zīmējas uz Islandi, tad

tā vairākus gadsimtus tāpat piederēja pie Dānijas un tikai

1918. g. pēc brīvas vienošanās ar Dāniju ieguva valstisku pat-

stāvību personālā ūnijā ar Dāniju (patiesībā kādā vidus formā

starp personālu un reālu ūniju). Dabīgi, ka arī Islandes tiesu

iekārta un process izveidojušies pēc dānu tiesiskās kultūras

dotībām. Tādā kārtā vēsturiski izskaidrojas arī Dānijas, Nor-

veģijas un Islandes vienādības administratīvā justicē un pē-

dējās krasā atšķirība no administratīvās justices Zviedrijā un

Somijā.

1. Zviedrija.

Pēc zviedru augstākās administratīvās tiesas locekļa,

valdības padomnieka Ādolfa Lundevalfa liecības, ko viņš

sniedza piecu ziemeļvalstu administratīvās savienības konfe-

1345



rencē Kopenhāgenā 1938. g. jūnijā (sk. šis savienības žurnālā

~Nordisk Admiinistrativt Tidsskrift", 1938. g. 3.14. burtnīcā),

zviedru tautas tiesību apziņai un tradicijām ir sveša kāda

ilgošanās pēc vispārīgo tiesu kompetences administratīvu

tieslietu izspriešanā, un tas tiek paskaidrots šādi: Zviedrijā to

uzskata kā dabīgu un tiesiski diezgan drošu lietu, ka pilsonis,

pret kuru vērsts kāds pārvaldes iestādes lēmums, ir tiesīgs

to pārsūdzēt padotības kārtībā augstākai priekšniecībai, pie

kam pēdējā ir tiesīga, ja to atrod par dibinātu, pārsūdzēto
lēmumu atvietot ar savu. Tikai dažās lietu grupās, piem.,

vairumā pašvaldību lietu, pastāv vienīgi iespēja atcelt pār-

sūdzēto lēmumu, ar vai bez atpakaļsūtīšanas jauna lēmuma

taisīšanai. Tādas pārvaldes iestādēs izlemjamas lietas var

pārsūdzēt līdz pašam ķēniņam kā izpildu varas galvai,

resp., uz «ķēniņu valsts padomē" (valdībā). „I c t līdz

ķēniņam" — „gā till kungs" — ir senveca tiesība katram

zviedram, kuru zviedru tauta vēl šodien praksē vērtē loti

augstu. Citādi tas ir tieslietās. Pēc zviedru satversmes

tiesību sensena — nerakstīta — principa tiesas savu varu ir sa-

ņēmušas no ķēniņa oriģinarās tiesas varas, kā avota, un ķē-

niņš pats nekad vairs tiesu nespriež; bet tiesas to dara visno-

taļ ķēniņa vārdā.

Kas nu zīmējas atkal uz pārvaldi, tad zviedru tiesisko tra-

dīciju īpatnība ir, ka zviedru pārvaldes iestāžu (administra-

tīvās varas) uzdevumi un pilnvaras ir kopš sen cieši regu-

lētas ar pamatīgām instrukcijām un citām vispārīgām

tiesību normām. Tāpēc nepaliek nekādas spraugas ministra

personīgai lem ai sišanās viņam padoto pārvaldes

iestāžu lēmumos un rīkojumos, un visai maz brīva ieskata ari

paša ministra lēmumos un rīkojumos. Ar citiem vārdiem —

to apliecina augšminētais vaid. pad. A. Lundevalls — «Zvied-

rijā nav vietas ministru personīgai valdīšanai" («minister-

stvrelse"). To visu ievērojot, Zviedrijā ir grūti novilkt

robežu: kur beidzas «pārvaldes akti" un kur sākas «admi-

nistratīvā tiesa"? īpaši vēl iegaumējot, ka zviedru pārvaldē,

kura vēl šodien daudzā ziņā stāv uz 17. gadu simtenī radītā

koleģiālā pārvaldes aparāta, dēļ viņas stipri uzsvērtā
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koleģiālā rakstura un dēļ tradicionāli ļoti augstu attīstītās

cieņas pret likumu, — šai pārvaldē ir viegli ievadīt tiesas-

veidīgus aktus. Vaid. pad. Lundervalls nu arī klaji pasaka:

«Patiesībā vairākas zviedru pārvaldes iestādes reizē ir uz-

skatāmas arī par (administratīvām) tiesām, un vēl jo aug-

stākā mērā viņas tādas (kā quasi-tiesas) bij vecos laikos.

īpašas administratīvas tiesas, kurām reizē ar to vairs nav

nekādu pārvaldes uzdevumu, Zviedrijā radās pavisam
nesen."

Bez tam kā uz vienu no jaunākiem tēlojumiem par šo

ļoti interesanto vēsturisko procesu — kā pamazām un īpat-

nēji Zviedrijā veidojās vēstures gaitā administratīvā justice

un kādi teorētiski atzinumi pie tam rodami — var še aiz-

rādīt uz profesora N. Herlitz'a monogrāfiju „Rāttsskyddet i

svensk offentlig rātt" („tiesību apsardzība pēc zviedru pub-

liskām tiesībām"), norvēģu juridiskā žurnālā „Tidsskrift for

retsvidenskap", 1936. gada gājumā, 215. lp. v. s. s.

Ap 1820. g. — sakarā ar tikko izcelto zviedru pārvaldes

aparāta īpatnību — Zviedrijā sākās un ilgi turpinājās kāds

īpatnējs un grūts darbs: sameklēt un nolemt, kādas lietu gru-

pas izņemt no pārvaldes iestāžu izlemšanas (kur tām nemaz

neklājās tiesību apsardzības ziņā slikti!) un nodot tiesu kompe-

tencē. Nevis administrativo tiesu, kādu vēl nemaz nebija, bet

vispārīgo tiesu kompetencē. Starp citu, grūti bij uziet ro-

bežlīniju starp tieslietām un pārvaldes lietām. Galu galā

maz ko pārveda uz tiesām. Viss vairums tādu lietu, kurām,

musu tagadēja terminoloģija runājot, bij administrativu

tieslietu raksturs, joprojām palika pārvaldes iestāžu ziņā —

visnotaļ ar tiesīgumu, pārsūdzēt «līdz ķēniņam". Šinī juri-

disko kategoriju gadījumā tas saprotams ne kā „viņa majestāte

ķēniņš" (tas būtu ķēniņš viens pats un personīgi), bet kā

«ķēnišķīgā majestāte", pie tam «valsts padomē": «Kungliga

Majestāt i statsrādet". Pēdējais termins pēc zviedru valsts

tiesību prakses stingri šķirams no pirmā (no „viņa majestātes

ķēniņa") un nozīmē konstitucionālo monarchu kopā ar valdī-

bu, ministru kabinetu, kuru Zviedrijā sauc par «valsts pado-
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mi", „statsrādet". Ministrs ir „statsrād" (valsts padomnieks);
ministru prezidents — „statsminister".

Administratīvo tiesu, šī jēdziena tiešā un pilnā nozīmē,

Zviedrijā vienmēr un ilgi vēl neb'ij, cauri visam 19. gadu

simtenim; un zviedru ķēniņa un ministru kabineta darba nasta

auga augumā zem administratīvu tieslietu (lagskipning) masas

smaguma. Kopš 19. g. s. vidus proponētie projekti par aug-

stākās administratīvās tiesas nodibināšanu kārtīgi izkrita

•cauri, jo zviedri nu reiz bij cieši pārliecināti, ka viņu priekš-

zīmīgā pārvalde pati var garantēt pilsoņu subjektivās publis-

kās tiesības. Ka beidzot 1909. gadā tomēr Zviedrijai augstā-

kā administrativā tiesa tika, pie tā viens no galveniem

iemesliem ir tīri humanitārs (ne juridisks): vēlēšanās atviegli-

nāt valdības darbu nastu. Šo augstāko administrativo tiesu

Zviedrijā sauc par „valdības tiesu" — „regeringsrātten", bet

tās locekļus — par „valdības padomniekiem" — „regerings-

rad". Šai tiesā pavisam ir septiņi locekļi.
Šī tiesa nu pārņēma savā kompetencē no „ķēnišķīgās ma-

jestātes valsts padomē" 1909. g. 26. maija likumā īpaši uzskai-

tītas lietu kategorijas. Zviedru augstākā administratīvā tiesa

ir vienīgi tiesas iestāde, un tai nav nekādu pārvaldes

funkciju. Bez kārtējām tiesas funkcijām viņai tomēr ir arī da-

žas citas, piem., atzinumu došana, uz valdības priekš-

likumu, par pēdējos minētiem jautājumiem. Tomēr tie nav

likumdošanas jautājumi, izņemot, kad likumprojekts skar pašu

šo tiesas iestādi. Ar atzinumiem likumdošanas jautājumos šo

tiesu valdība nenodarbina tāpēc, ka priekš tā Zviedrijā pastāv

Īpatnēja iestāde «likumu padome" (lagradet), kuru sastā-

da ik diviem gadiem uz priekšu, ieceļot tajā trīs augstākās

tiesas (hogsta domstolen) locekļus un vienu augstākās admi-

nistratīvās tiesas (regeringsrātten) locekli. Tos izrauga šo

tiesu apvienotās sapulces.

Pretēji Norvēģijas kartībai, kur augstāka tiesa (Hojesteret)
var pārbaudīt likumu saskaņu ar valsts sa-

tversmi, Zviedrijā ne augstākai (vispārīgai) tiesai, ne arī

augstākai administratīvai tiesai šāda kompetence netiek at-

zīta, un, proti, atsaucoties uz pašu šo valsts satversmi.
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No septiņiem augstākās admin. tiesas locekļiem vismaz

divi trešdaļām jābūt tādiem juristiem, kam jau iecelšanas brīdī

ir tiesneša prakse. Pārējos ieceļ no tādiem juristiem, kam

piedzīvojumi pārvaldes lietās, īpaši techniskā ziņā. Spriest

spējīgs (domfor) ir tiesas sastāvs no 5 tiesnešiem, bet ja trīs

par dodamo spriedumu ir vienādās domās, tad pietiek ar

četriem. Tiesas sēdē lietas referē īpaši tam no attiecīgas

ministrijas deleģēts referents. Kā tiesas priekšsēdētājs fungē

tas tiesnesis, kam visvecākais iecelšanas datums. Prokurora

nav. No gadījuma uz gadījumu sēdē piedalās viens vai otrs

publiskās varas pārstāvis. Administratīvais process nav

noteikti regulēts ne ar kādu īpašu procesa likumu, bet ir iz-

veidojies no vecām parašām v. c. Pēc pieņemtās kārtības

še nav mutiska procesa, bet ir rakstu process. Parti nav

obligatoriski jāaicina; bet ja ierodas — tos uzklausa. Pati šī

tiesa liecinieku nepratina, bet ja atrod to par darāmu, tad uz-

dod kādai no vispārējām tiesām nopratināt šos lieciniekus.

Šī admin. virstiesa nav kasācijas tiesa, bet ir apelā-

cijas un revīzijas tiesa. Kasācijas institūts Zviedrijā vispār

svešs

Ar 1909. g. 26. maija likumu, uzskaitot augstākās admin.

tiesas jeb «valdības tiesas" kompetenci, ar nodomu uz-

skaitīja tādas lietu kategorijas, kur ir vienīgi vai vismaz pār-

svarā tiesiski jautājumi. Turpretim lietu grupas, kur pēc

piedzīvojumiem sūdzību pamatā mēdz būt lietderības resp.

mērķtiecības jautājumi, atstāja pavecam valdības izlemšanai.

Kad nu pēdējā atduras tajās uz tiesību problēmām, tad, pēc

pašas valdības ieskata, var pieprasīt a. adm. tiesas atzinumu.

Ja abas kompetences pielietojamas kādā ienākušā sūdzībā, tad

a. adm. tiesa vispirms izsakās par tiesisko pusi, apspriežot

tiesības un faktus, un tad ar savu atzinumu nodod lietu val-

dībai, lai tā izlemj. Bez tam vēl ir rinda citu noteikumu šai

plāksnē, stipri kazuistiski. Abas iestādes praksē satiek tik

labi, ka nekāda instance nav paredzēta kompetences strīdu

izšķiršanai starp augstāko administratīvo tiesu un valdību.

Ar.turpmākiem likumiem 1909. g. likumā uzskaitītā a. a. tiesas

kompetence ir gan papildināta, gan citādi pārveidota. Visas
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robežlīnijas uziešanas grūtības pārspēj, un maz ir Zviedrijā

balsu, kas gribētu pāriet uz kādu ģeneralklauzulu a. a. tiesas

kompetences noteikšanā. Nav arī tikusi ieteikta tāda kārtība

kā, piem., Latvijā : ģeneralklauzulas (likumā par admin.

tiesām) un vēlākos likumos klātnākuši uzskaitījumi.

Zviedru tiesiskas domas brīvību no formālisma resp. dog-

matisma labi raksturo šāda novēršanās no — visai apstrīdamā
— dogmata, kāds no krieviem resp. angļiem pārņemts arī

mūsu likumā par administratīvām tiesām: it kā šīm tiesām

jāvairās kā no uguns no «lietderības jautājumu"

apspriešanas. Proti, Zviedrijas augstākā administratīvā tiesa

apspriež un izlemj arī «lietderības jautājumus", kad, pie tie-

siskās puses pārsvara, lietā pārējais ir «lietderība" (lāmplighet)

resp. mērķtiecība (āndamālsenlighet). Par to nav bijis pat

strīdu. Taisni otrādi: a. adm. tiesa —un arī valdība — atrod,

ka tas neko nekaitē un ir praktiski viegli veicams, pie tam

principiālā nozīmē sevišķi uzsverot sekojošo acīmredzamo

patiesību: arī tiesām bieži jāieņem stāvoklis pret lietderības

un mērķtiecības jautājumiem, un netikvien pārvaldes iestā-

dēm. Nekad neesot ticis atrasts, ka tas nesaskanētu ar tiesas

funkciju un uzdevumiem. Pa daļai tāpēc zviedru a. adm. tiesā

arī ieiet 2—3 tiesneši ar pārvaldes praksi, īpaši techniskās

darīšanas

No zviedru augstākās administr. tiesas kompetences uz-

skaitījuma saskatāms, ka šai tiesai padotas administrativās

tieslietas-gandrīz no visām pārvaldes nozarēm. Viņa izspriež

— pēdējos gados — apmēram 2000 lietu gadā (Somi-

j a s augstākā admin, tiesa — apm. 3000 lietu gadā, Latvija

—■ pāri par 1000, dažreiz līdz 1200 lietu gadā, proti, Senāta

administrativā dep-tā).

Tāpat kā Latvijā, arī Zviedrijā var atgadīties, ka persona,

kas pazaudējusi visās administrativās tiesas instancēs, pāriet

uz civiltiesu un prāvojas par jaunu. Tāpat kā mēs, arī zviedri

to atrod par neērtu, pat „shocking", bet — tāpat kā pie mums

— nav atrasts juridisks pretlīdzeklis, kas šādu divkāršu pro-

cesuālas laimes meklēšanu izslēgtu. Vispār Zviedrijā, aiz pla-

šas kazuistikas, dažādu lietu grupu padotībai šādai vai citādai
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jurisdikcijai, nav skaidru robežu, ne likumos, ne praksē,

starp vispārīgās un administrativās justi-

ces kompetences laukiem. Laiku no laika, un

brīžiem jo sīvi, zviedru likumdevējs cīnās ar šiem kopš sen

saaugušiem kompetenču kazuistikas biezokņiem, lūkojot tos

retināt, bet bez apmierinošiem panākumiem.
Ir arī «speciālas administrativās tiesas", par kādām

zviedru juristi dēvē dažas komisijas un kolēģijas bez paras-

tiem tiesu un tiesnešu rekvizītiem. Tā, piem., «apdrošināša-

nas padome", kas izlemj lietas par atlīdzību dēļ negadī-

jumiem darbā: vispārējām tiesām nav brīv pieņemt

izspriešanā šādas lietas. Šī apdrošināšanas padome ir pirmā

un vienīgā instance: nevar pārsūdzēt arī uz augstāko admi-

nistratīvo tiesu. Kameralkoleģija ir tāpat pirmā un vienīgā

instance lietās par ģimenes pabalstiem to personu ģimenēm,

kas iesauktas karadienestā. Domkapituls ir speciāla

instance pārsūdzībām baznīcu lietās un lietās par tautskolotāju

pieņemšanu, kad tos ievēl baznīcu kongress (kvrkostāmma)
vai nozīmē tautskolu valde. Šajos gadījumos pārsūdzības uz

a. admin. tiesu nav. Tāpat šīs administr. justices pārsūdzības

nav par «reģistrējumiem", kas netiek uzskatīti kā «lēmumi",

bet totiesu ir pārsūdzība vispārējās tiesās: patentu piešķirša-

nās, prečuzīmju reģistrācijā, tirdzniecisku biedrību un firmu

reģistrācijā uf d. c. Tie visi ir izņēmumi no zviedru tiesību

stingrās regulas: ka pārvaldes iestāžu lēmumus nevar pār-

sūdzēt vispārējās tiesās.

Šis empīriskais raibums ir zīmīgs tai ziņā, ka

liecina par ilgu, vecu valstisku kultūru, kad ir

bijis laika gana, palēnām izaugt un sazaroties tiesiskiem

institūtiem, gan ar likumu, gan ar tradiciju spēku, līdzīgi,

piem., kā tas novērojams Anglijā. Te nav tās ģeometrijas un

pārskatāmības, kas, piem., raksturo jaunu valstu tiesiskos

institūtus, kas radīti pēc plāna, bet totiesu prasa laiku, lai

taptu par tautas tiesību apziņas miesu un asinīm: nav vēl ne-

cik tradiciju. No šejienes jaunās valstīs izaug nesa-

mērīgi liela dziņa — katru radušos problēmu tūliņ izšķirt

ar kadu likuma normu vai tās papildinājumu, grozījumu
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v. t. t. Jo ātrāk jauna valsts pierod turēt un ilgi nelaist vaļā

reiz izdotu likumu, kaut tas arī būtu nepilnīgs — jo labāki

valsts stabilitātei.

To ievērojot ir grūti izsmeļoši izstāstīt, kāda īsti ir

instanču kārtība zviedru administrativā justicē, un

kādas robežas starp vispārējo un administratīvo justici.

Līdz šim jau sniegtais pārskats nav vēl pilnīgs.

Daudzās lietu kategorijās zviedru augstākā administratīvā

tiesa ir pirmā un vienīgā instance, ņemot šo vardu īstā pro-

cesuālā nozīmē, proti, ka ja kāda iestāde nav tiesa, tad

tā arī nav „i nsta n c c" procesuālā nozīmē (kā, piem., mūsu

nodokļu v. c. komisijas, centrālie resori un to vadītāji v. c).

Zviedru vietējās administrācijas vienībā, ko sauc par „lēnu"

(«guberņa"), šī lēna valde nav tiesa. Tomēr tā — t. i.

faktiski lēna gubernators (landshovding) — izlemj ļoti daudz

lietu tā, it kā lēna gubernators būtu „tiesa". Kad nu lēna

„valdes" lēmums ar pārsūdzību nonāk augstākā administrativā

tiesā Stokholmā, tad atzīstams (un to atzīst arī zviedru prakse),
ka līdz tam «instances" nav bijis, un ka tāpēc «valdības

tiesa" Stokholmā te ir pirmā un vienīga «instance". Šādu

ainu pazīstam arī mūsu Senāta administratīvā dep-tā, tikai

ar to starpību, ka tas, darbojoties arī šādās lietās kā kasā-

cijas instance, atzīst visas šīs Komisijas un centrālos reso-

rus resp. to vadītājus par «instancē m" procesuālā nozī-

mē, kas juridiski ir pilnīgi nepareizi. (No tā arī rodas Senāta

praksē visādas grūtības un pārpratumi.

Par pirmo un vienīgo instanci zviedru «valdības tiesa"

tiek atzīta arī lietās, kas tajā nonāk, pārsūdzot centrālo pār-
valdes iestāžu lēmumus. Zemāko pārvaldes iestāžu lēmu-

miem jāiziet padotības' kārtībā, pirms kā var pārsūdzēt uz

a. adm. tiesu: tāpat kā tas ir Latvijā. Tomēr Zviedrijā šis

noteikums der tikai par tik, par cik nav izņēmuma klauzulas:

ka zināmu centrālās iestādes lēmumu kategorijas nav pār-

sūdzamas. Tās ir atliekas no senlaikiem, kam kādreiz bijis

vēsturisks pamats, kas tagad gan izzudis, taču pēdas pali-

kušas.

Nodokļu lietas Zviedrija pirmā pārsūdzības iestāde,
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kurp nonāk pārsūdzības par nodokļu likmēm, ir nodokļu pār-

baudes komisija ik lēnā (provningsnāmnd), bet ja lieta skar
vairākus lēnus, tad — valsts mērogā sastādīta nodokļu pār-

baudes komisija. Tālāk nodokļu pārsūdzības iet uz kameral-

koleģiju Stokholmā, bet no tās — uz augstāko administratīvo

tiesu, ciktāl (kā tas attiecoties uz zināmām lietu grupām ir)

īpaši nav noteikts, ka kameralkoleģija ir pēdējā un galīgā

instance. Ir arī nodokļu lietas, kas no kameralkoleģijas iet

uz vispārējo augstāko tiesu — hogsta domstolen", bet ne

augstāko administr. tiesu.

Tomēr ar šo raibo un grūti sistematizējamo administra-

tivās justices ēku zviedri ir it labi apmierināti zinot, ka ne

sistēma, bet cilvēks, valsts pilsoņu un amatpersonu likumu

cieņa, tikums un raksturs ir noteicošie faktori: vai viss veik-

sies labi vai nē? Bez tam šai ēkā dzīvo Zviedrijas vēsture,

tās norises attīstībā cauri laikiem, un savu vēsturi zviedri

mīl, tāpat kā to mīl katra nacionāli apzinīga tauta.

2. Somija.

Līdz 1809. gadam, kad Somiju pievienoja Krievijai, pār-

valdes un tiesas lietas Somijā attīstījās un tika apkoptas vi-

sumā tāpat kā Zviedrijā. Krievu laikā, no 1809. līdz 1918. g.,

tāpat palika spēkā lielākā dala no zviedru laiku kārtības, tai

starpā arī attiecoties uz administratīvo justici un tās saka-

riem ar pārvaldes un vispārējām tiesu iestādēm. Pat Somi-

jas neatkarības laikā, kopš 1918. g., ievestās ievērojamās re-

formas nav spējušas nedz arī gribējušas pamatos grozīt

zviedru laiku kārtību un tiesiskos principus šai novadā. Kā to

jau zinām no 17. g. s. zviedru laikiem latviešu zemē, tad kur

reiz zviedru kultūras un valsts mākslas arkls pāri gājis, tur

vagas un pēdas paliek uz ilgiem laikiem, tāpēc ka parasti ir

nesušas svētību un bijušas pārākas par citu svešu varu dzī-

tām vagām. Tā tas bij arī Somijā.

Sakarā ar šo vēsturisko pagātni, Somijas admi-

nistrativās justices attīstībā sazīmējami trīs dažādi

posmi resp. periodi.
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1) Vecos laikos nebija nekādas principiālas atšķirības

starp vispārējo (civilo un kriminālo) un administratīvo justici.

Kad pārvaldes lietās gadījās tieslietas, kam pēc mūsu laiku

terminoloģijas bija administrativās justices lietu raksturs juri-

diskā ziņā, tās nonāca vispārīgajās tiesās, vai arī paša vald-

nieka tiesas spriešanā. Bet lielāko dalu no tādām lietām tomēr

izlēma pārvaldes iestādes pašas, tai apziņā, ka tās lietas, kaut

būtībā pēc mūsu atziņām administrativās tieslietas būdamas,

nemaz «tieslietas" nav, bet ir tekošās pārvaldes darbības

akti.

2) Ar laiku atausa juridiska skaidrība par tādu lietu

īsto, judiciaro un procesuālo raksturu, un tad viens pēc otra

radās atsevišķi pārvaldes orgāni, īpaši pielaikoti pēc sa-

stāva un procedūras administrativu tieslietu izspriešanai; tādu

orgānu piemērus tālāk redzēsim. Blakus tam visnotaļ viena

daļa šādu tieslietu gāja pavecam uz vispārīgajām tiesām.

3) Pēdējais posms šai attīstībā iesākās 1918. g. 22. jūlijā,
kad jau neatkarīgā Somijā, pēc zviedru 1909. g. likuma pa-

rauga, izdeva likumu par augstākās administrativās tiesas no-

dibināšanu un iekārtu. Gadu vēlāk, kad 1919. g. 17. jūlijā

dzima Somijas valsts satversmes likums, šīs satversmes 56.

pants ar konstitucionālu spēku noteica, ka augstākā tiesas vara

administrativās tieslietās — ar likumos īpaši noteiktiem iz-

ņēmumiem — pieder Somijas augstākai administratīvai tiesai.

a) Bez tam ar 1926. g. 29. jūnija likumu Somijā nodibi-

nāja speciālu, savā novadā augstāko, administratīvu tiesu:

ierēdņu virstiesu nos loc, no kuriem trim jābūt ju-

ristiem (otrā no Somijas divām oficiālām valodām — zviedru

valodā — šo virstiesu apzīmē: „tjānsteoverdomstolen"); tos 5

loc. uz 5 gadiem ieceļ valsts prezidents; šī virstiesa ir kompe-

tenta galīgi izspriest lietas par ierēdņu atlaišanu disciplinārā

kārtā, kā arī par ierēdņu atlaišanu no dienesta aiz pazaudētas

darba spējas. —

b) otra ar augstāko administrativo tiesu pēdējā instan-

cē konkurējoša iestāde ir Somijas vispārīgā augstākā

tiesa, dažos —- nedaudzos — likumā īpaši noteiktos gadī-

jumos.
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c) Trešā konkurējošā iestāde šai ziņā ir ministru

kabinets, kaut arī tāpat tikai nedaudzās lietās, piem., sū-

dzībās par ierēdņu iecelšanu amatā. Ministru kabinets kā

pēdējā pārvaldes instance izšķir visas strīdus lietas, kur pa-

ceļas vienīgi lietderības vai mērķtiecības jautājumi, šau-

bu gadījumos pieprasot augstākās administrativās tiesas at-

zinumu, vai te ir vai nav, varbūt arī kādi strīdīgi tiesību jau-

tājumi, kas izšķirami vienīgi šai tiesā. Kad augstākā admi-

nistratīvā tiesā nonāk tieslieta, kur galvenā kārtā sprie-
dums atkarājas no lietderības jautājumu izšķiršanas, tiesa

izšķir vienīgi tiesību jautājumus, bet par pārējo nodod lietu

ministru kabineta galīgai izlemšanai. Pašvaldību lietās

tas nevar nākt priekšā, jo tajās vispār var pārsūdzēt vienīgi

lietas tiesisko pusi, ir pielaistas tikai t. s. Juridiskās

sūdzības (rāttsbesvār). Ja augstākā administr. tiesā ienāk

lieta, kurā, bez strīdus par pārvaldes aktu likumību, ir vēl

arī sūdzība par kādu pārvaldes brīvam ieskatam atstātu rīko-

jumu, tad tiesa pēdējo sastāvdaļu, pēc pārējās daļas izsprie-

šanas, nosūta ministru kabinetam.

d) Baznīcu lietās augstākā instance adminastrativām

tieslietām Somijā ir t: s. Doma kapituls, ar 1869. g.

likumu pamatā.

Bez administrativās justices uzdevumiem Somijas augstā-

kai administrativai tiesai ir vēl arī daži citi svarīgi

uzdevumi: 1) Pārraugot zemāko iestāžu darbību admi-

nistrativās tieslietās, šī virstiesa starp citu raida tām apkārt-

rakstus ar instrukcijām un konkrētākiem norādījumiem par

pielaistām nepareizībām v. c, kā arī ierosina šo amatpersonu

kriminalvajāšanu (pie justickanclera). — 2) Uz valdības lū-

gumu šī virstiesa dod atzinumus likumdošanas jautāju-

mos attiecoties uz valsts administrāciju un pašvaldībām. —

3) Atrodot, ka uz pārvaldi attiecošos likumos vai rīkojumos

kas grozāms vai ar vajadzīgu autoritāti noskaidrojams, Somi-

jas augstākā administrativā tiesa var iesniegt valdībai attie-

cīgus priekšlikumus. — 4) Šai tiesai ir pienākums gā-

dāt par pienācīgi apstrādātām un sistematizētām publikā-

cijā m, kas satur izvilkumus un tēzes. no šīs tiesas spriedu-
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miem, vajadzības gadījumos arī veselu spriedumu izlases

publikācijas m extenso, bet vienmēr sistematizētā veidā un

ar rādītājiem.

Tas funkcijas, kas kopš 1918. g. pieder neatkarīgas So-

mijas augstākai administratīvai tiesai un tikko šeit atzīmētas,

kri c v u'l aik o s (1809.—1918.) piederēja Somijas senāta

ekonomijas departamentam, kurš reizē ar augstāko pārvaldi

pārzināja arī augstāko administratīvo justici, kā pēdējā instan-

ce (to, kas zviedru laikos, pirms 1809. g., šai sfērā piekrita

Stokholmas valdībai un centrālām kolēģijām). Tāpat pēc

1809. g. atkrītot, priekš Somijas, zviedru augstākai tiesai,

vispārīgās justices augstākās instances uzdevumus Somijā no

1809. līdz 1918. gadam izpildīja otrs somu senāta departa-

ments — justices dep-ts. Sekojošās instances no tā lejup bij

Somijas hoftiesas (hovrātter).

Somijas augstākā administratīvā tiesa ir Somijas vispā-

rīgās justices augstākai tiesai līdztiesīga, neatkarīga tiesa,

kuras locekļi bauda visas tiesnešu privilēģijas, tai starpā ne-

atceļamības privilēģiju (inamovibilitē). Šīs tiesas priekšsēdē-

tāju un locekļus, kuru nedrīkst būt mazāk par septiņi un kuru

skaits pašreiz ir trīspadsmit, ieceļ amatā valsts prezidents, uz

visu mūžu („pā livstid"). Tiesas locekļu kandidātus uzstāda

pati šī tiesa savā apvienotā sapulcē. Tiem jābūt ar pa-

beigtu augstāko juridisko izglītību. Ne mazāk kā pusei no

šīs tiesas locekļiem jābūt netikvien juristiem tikko minētā

grādā, bet bez tam arī ar tādu stāžu, kāds vispār noteikts, lai

būtu par tiesnesi; pārējie var būt bez tāda stāža, ar ko do-

māts pievilkt tādus juristus, kam reizē ir arī pārvaldes prakse.

Tiesa strādā divās nodaļās. Spriest spējīgs (domfor)
tiesas sēdes sastāvs ir pie c i tiesneši. Šīs tiesas locekļu

tituls ir „pārvaldes padomnieks" — „forvaltningsrad",

un pašu tiesu arī sauc īstenībā par „augstāko pārvaldes tiesu"

— „hogsta forvaltningsdomstol". Še mēs lietojam

stratīvo tiesu" tikai tāpēc, ka latviešu valodā un jurispru-
dencē apzīmējums „pārvaldes tiesa" un „pārvaldes justice"

nav pieņemts, ir neparasts, nav „iegājies".

Kompetence Somijas administratīvai virstiesai no-
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teikta ar jau citēto 1918. g. 22. jūlija likumu pēc abām me-

todēm : ir uzskaitot, ir ģeneralklauzulu ceļā, tāpat kā tas at-

zīstams par mūsu Senāta administratīvā dep-ta kompe-

tences fiksēšanu. Pārsvarā tomēr ir vispārīgu klauzulu meto-

de, kas nešaubīgi ir labāki (tāpat kā tas ir Latvijā). Norāda ir

uz „sūdzību lietām, ko pārzināja bij. senāta ekonomijas

dep-ts", ir uz „lietām, kurās pēc atsevišķiem likumiem sūdzī-

bas iesniedzamas administratīvai virstiesai, vai kuras tiek no-

dotas tās izlemšanai". Ar pēdējo klauzulu Somijas augstākai

administr. tiesai piešķirta uzraudzības funkcija, tie-

sība un pienākums izspriest lietas netikvien pārsūdzības un

iesūdzības, bet arī uzraudzības kārtībā. Tas saskan arī ar

mūsu Senāta administratīvam dep-tam atzīto tiesību un

viņa attiecīgo praksi.

Turpretim radikāli atšķiras no mūsu Se-

nāta admin. dep-ta kompetences Somijas administrativās

virstiesas kompetence tai ziņā, ka pēdējā nav kasācijas m

stance, bet gan dod pilnīgu apelācijas tiesas sprie-

dumu tai ienākušu pārsūdzību lietās, kā arī var rīkoties kā

revizijas instance, nosūtot lietu iepriekšējai instancei

atpakaļ jaunai caurskatīšanai. Šī tiesa tāpēc apspriež kā tie-

sību, tā arī faktu jautājumus, kā arī pārvērtē visus pierādī-

jumus. Tomēr liecinieku un ekspertu nenopratina, bet uzdod

to paveikt kādai no zemākām vispārīgām tiesām, allaž

t. s. „apakštiesai" („underrāt"). Administratīvā virstiesa var

arī nospriest, ka konkrēts pārvaldes akts uzskatāms par spēkā

neesošu. Grozot pārsūdzētu lēmumu, tas nekad netiek darīts

tā, ka sūdzētāja stāvoklis kļūtu sliktāks nekā tas bij saskaņā

ar pārsūdzēto lēmumu. Likumā noteiktos priekšnoteikumos

Somijas administratīvā virstiesa var dispensēt no iestājušās

noilguma, kā arī revidēt spēkā gājušus spriedumus administra-

tivās tieslietās, pie tam arī tādās, kas izlemtas vienīgi pār-

valdes kārtībā.

Kompetences konfliktus starp a) vispārīgu

iestādi un b) administrativās tiesas iestādi vai pārvaldes

iestādi, kā arī starp divām no pēdēji (zem „b") minētām

iestādēm — izšķir augstākā administrativā tiesa.
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Kā zināms, Latvijā visus centrālo resoru un to vadī-

tāju (ministru) lēmumus var pārsūdzēt Senāta administratīvā

dep-tā. Somijā turpretim tikai dažas, likumos īpaši minē-

tas, ministru lēmumu kategorijas var pārsūdzēt augstā-

kajā administr. tiesā, bet prezumpcija un vispārīgs princips ir,

ka ministru lēmumi ir galīgi un nepārsūdzami, pret ko refor-

mu komisijās pēdējā laikā celti iebildumi, aizrādot, ka

šie lēmumi bieži skar publiski-tiesiskus mantas strīdus un

citas privātpersonu tiesības, un tāpēc proponējot attiecīgo

pārsūdzības tiesību radikālu paplašināšanu.

Ministru kabineta lēmumi turpretim abās zemēs ir

nostādīti otrādi: Latvijā tie nav pārsūdzami uz Senātu,

bet Somijā likums sniedz diezgan garu rindu tādu lietu ka-

tegoriju, kur ministru kabineta lēmumi pārsūdzami Somijas

augstākā administratīvā tiesā. Reformu komisija liek

priekšā paplašināt arī šeitan pārsūdzības tiesības. Reformu

projekts pagriež pastāvošo prezumpciju otrādi: vajagot no-

sacīt, ka principā visi valdības (ministru kabineta) un

atsevišķu ministru lēmumi var tikt pārsūdzēti Somijas

augstākā administratīvā tiesā, kad šajos lēmumos skartas

tādas un tādas (projektā uzdotas) publiskās tiesības. Pie tam

uzsvērts, ka arī šajās lietās a. adm. tiesa spriedīs nevis kā

kasācijas, bet kā apelācijas un revizijas instance, pārbaudot

tiesības, faktus un pierādījumus, un neskarot vienīgi lietderības

jautājumu. Reformu projekts no šīs pārsūdzības tie-

sības izslēdz: valsts prezidenta lēmumus un visus lē-

mumus un rīkojumus attiecoties uz ārlietu pārvaldi un uz iecel-

šanām un komandas lietām kara resorā. — Pie tā piemetināms,

ka pēc tagad pastāvošās kārtības tomēr dažus valsts prezi-

denta lēmumus un rīkojumus var pārsūdzēt Somijas augstāka

administratīvā tiesā, bet tikai ārkārtēja procesa kārtībā.

Administratīvais process Somijā nav kodificēts

kādā vienotā procesa likumā. Pamazām veidojoties, tas nav

arī izveidojies vienāds visās instancēs un iestādēs. Praksē

kā avoti ir ņemti gan vispārīgo tiesu procesa noteikumi, gan

pārvaldes iestāžu prakses paņēmieni, gan atsevišķām iestādēm

un lietu grupām izdoti sīkāki procesa fragmenti. Somijas ad-
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mitīistrativais process ir gandrīz vienīgi rakstisks; tiešuma

principu pielieto reti; tādos apstākļos maz nozīmes tam, ka

somu administratīvo tiesu sēdes ir publiskas. Tiek pielietota

plašā mērā tiesas iniciativa (vācu „Offizialverfahren"), šis

pretstats modernā civilprocesa partu autonomijai. Mūsu

Senāta administratīvais dep-ts šo iniciativu pielieto

daudz mazākā mērā nekā likums par administratīvām tiesām

viņam to atļauj, atšķirībā no civilprocesa noteikumiem šai

ziņā. Šī tiesas iniciativa administratīvā procesā dabīga tā"-

pēc, ka te liels uzsvars uz publiskās intereses, uz vispā-
rības labuma, ko nevar atstāt partu autonomijas ziņā. Mu-

tiskums un tiešums — tāpat kā Latvijas — arī Somijas admi-

nistrativās justices zemākās instancēs daudz vairāk at-

tīstīts nekā augstākajā administratīvā tiesā.

No visa augstāk teiktā, starp citu, redzam, ka Somijas

augstākā administratīvā tiesa gan vispirmā kārtā ir otrā

instance administrativās justices kāpnēs, tomēr bez tam

ievērojamu lomu spēlē arī kā pirmā un vienīgā instance

zināmās lietās, un dažos gadījumos fungē arī kā trešā

instance.

Gadījumos, kad pārsūdzēti ministru un valdības lēmumi,

somu jurisprudence neatzīst šīs amata vietas un personas par

«instancē m" administrativā procesa nozīmē, un tāpēc šā-

dos un līdzīgos gadījumos atzīst augstāko administratīvo tiesu

par pirmo instanci, bet nevis par otro. Tāpat daudzo

centrālo pārvaldes iestāžu lēmumu un rīkojumu lietās šīm

iestādēm «instances" kvalitāte tiek atzīta visai reti: vienīgi

tad, kad lēmumā pietiekoši skaidri saskatāma tā juridiskā

substance, kas sastāda darbību «administrativā tieslietā"

(«forvaltningsrāttsliga lagskipning", salīdz, angļu „to keep

law" — atšķirībā no vienkārša „forvaltningsātgārd" = pārval-

des rīkojuma).

Šai sakarībā atzīstams, ka ciktāl mūsu Senāta

adm. dep-ta praksē ministru un centrālo resoru lēmumus kva-

lificē kā administrativās justices „i nstan c c s" lēmumus,

tāda kvalifikācija ir juridiski nepareiza. Dažādo komisiju

lēmumi arī grūti pielīdzināmi procesuālas „instances" lēmu-
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miem, tomēr praksē te grūtību rodas totiesu jo mazāk, jo

labāk tāda komisija prot (vai grib) procedūrā un lēmumu mo-

tivos tā rīkoties, kā „instancei" pienākas... Tāpat arī lielākā

daļa no tiem lēmumiem un rīkojumiem, par ko pārsūdzības —

administratīvā procesa kārtībā — ienāk Latvijas mier-

tiesās un apgabaltiesu administrativās no-

daļā s, nav juridiski atzīstami par administratīvā procesa

„instanču" lēmumiem, un kā pirmā instance te uzska-

tāma miertiesa vai apgabaltiesas administratīvā nodaļa.

Zemākās instances Somijas administrativā justicē

ir ļoti dažādas kā pēc savas atrašanās vietas un komplektē-

šanas, tā arī pēc viņu juridiskās kvalitātes un spējas būt par

„instanci" administrativā procesā. Pirmā vietā minamas ko-

leģiālās centrālās pārvaldes iestādes (kas nav ministrijas!)

ta d, kad tās — reti! — tiešām veic administratīvu justici:

tad tās ir pirmās instances, un augst. adm. tiesa — otrā un

pēdējā. Bet sevišķi svarīgas instances — gan kā pirmās, gan

kā otrās — ir lēnu valdes (lānsstyrelser), kuras So-

mijas neatkarības laikā padarītas koleģiālas un kvali-

tātes un sastāva ziņā vairāk piemērotas „instances" uzdevu-

miem administrativā procesā. Tās ir kompetentas visādu pār-

valdes nozaru lietās, īpaši pēc 1937. g. 12. febr. likuma. No

tām pārsūdzības iet uz augst. adminstr. tiesu, kā pēdējo in-

stanci. Lēnu valdes kā otrā instance darbojas, piem., lietās,

kas ienāk, pārsūdzot pilsētu maģistrātu un komunālo nodokļu

komisiju (provningsnāmnder) lēmumus, un tad a. adm. tiesa

Helsinkos ir trešā un pēdējā instance. Valsts nodokļu ko-

misijas — „skatteprovningsnāmnder" — (4 —10 locekļu sa-

stāvā), ko sastāda apmēram tāpat kā mūsu galvenās nodokļu

komisijas, ir administrativā procesa nozīmē pirmās in-

stances, un a. adm. tiesa Helsinkos — otrā un pēdējā instance.

Tas pats sakāms par centralkomisiju karaklausības lietās.

Zemāko administrativās justices instanču nozīmi pareizi

uzrāda Somijas augstākās administrativās

tiesas prezidenta Kastrēna atzinums vina

pārskatā par Somijas admin. justici 20 gados (1918—1938):

„Tiesību apsardzība pārvaldes novadā kādā valstī ievēroja-
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mā mērā atkarājas no tā, kādas ir administrativo tiesu sistēmā

tās zemākās instances un kā tās veic savus uzdevu-

mus administrativās tieslietās." — Ja šīs instances ir vājas,
vai pat ja zemāko instanču nemaz nav (īstā procesuālā

nozīmē), tad velti cerēt glābiņu pat no labi iekārtotas augstā-

kās admin. tiesas.

Somijas augstākā administrativā tiesā valsts neatkarības

20 gados izspriests caurmērā 3000 lietu gadā. 1937.

gadā izspriestas 4045 sūdzību lietas, no kurām 2323 lietās

(57,43%) sūdzības noraidītas, 1411 lietās (34,88%) pārsūdzētie

lēmumi grozīti resp. atcelti, taisot jaunus lēmumus, un 311

lietās (7,69%) pārsūdzētie lēmumi atcelti, uzdodot zemākām

instancēm šīs lietas caurskatīt par jaunu. Tiesas sēdēs lietu

referē nevis viens no tiesnešiem, bet īpašs referents, kas tā-

dam darbam iecelts, kurš, ja tā tiek nolemts, sastāda un pa-

vairo drukā promemoria ik lietā, līdz ar sprieduma projektu,

un piesūta katram tiesnesim, kas būs attiecīgās tiesas sēdes

sastāvā.

Šim īsi kopsavilktam tēlojumam par Somijas administra-

tīvo justici autentiski dati ņemti — un tad pēc autora kon-

cepcijām apstrādāti — no Somijas augstākās administrativās

tiesas prezidenta Dr. iur. U. J. Kastrēna (Castrēn) plašā refe-

rāta ziemeļvalstu administrativās savienības konferencē Ko-

penhāgenā 1938. g. jūnijā: „Om ordnandet av den forvaltnings-

rāttsliga lagskipningen, forvaltningsrāttsliga domstolar (admi-

nistrativās justices kārtošana, administr. tiesas), un no viņa

pārskata interskandinaviskā admin. tiesību žurnālā „Nordisk

Administrativt Tidsskrift", 1939. g., Nr. 1.: „H6gsta forvalt-

ningsdamstolen i Finland 20 ār" (Somijas augstākās admi-

nistrativās tiesas 20 gadi).

1361



Ekspertize kriminaltiesā.

Senators J. Balodis

Ja no vienas puses tiek uzsvērts un pasvītrots, ka katras

tiesas pienākums ir noskaidrot un atrast ne tikai formālo, bet

arī materiālo taisnību un dot lietas dalībniekiem tiesisku gan-

darījumu, tad, runājot šaurākā nozīmē par krimināltie-

sas mērķiem un uzdevumiem, šis viedoklis vēl stipri jāpapil-

dina. Krimināltiesai, tāpat kā tiem orgāniem, kas sadarbojas

ar šo tiesu, jāpatur vērā, ka tiesas uzdevums ar visiem tās rī-

cībā esošiem līdzekļiem ir cīnīties ar cilvēka ļaunām tiek-

smēm, ja tās izpaudušās ar likumu sodāmā darbībā, atrast un

pielietot visus līdzekļus, lai šī darbība tiktu atklāta un no-

skaidrota un lai īstie vainīgie saņemtu pelnīto sodu. Šajā sa-

karībā nepavisam nevaram atsaukties uz taisnības dievieti Te-

midu aizsietām acīm, svaru kausiem rokā: krimināltiesai jā-

darbojas ne tikai vaļējām acīm, bet ar tik asu un visuredzošu

skatu, ka itin nekas no tā, kas norisinājās tiesā, pie lietas iz-

skatīšanas, tiesnesim nepaliek apslēpts. Valsts un sabiedrības

intereses prasa, lai noziegums, ja tas izdarīts, tiktu vispusīgi

atrisināts, tāpat kā valsts un sabiedrības interesēs nevar pie-

laist stāvokli, ka tiesa taisītu nepareizus, netaisnus spriedu-

mus, uzliekot sodus pilsoņiem, kuri tādus pēc likuma nav pelnī-

juši. Kriminālā statistika ne tikai pie mums Latvijā, bet arī ci-

tās valstīs, diemžēl, joprojām uzrāda pietiekami lielu skaitu ne-

atklātu noziegumu, no kuriem daudzi ir smaga rakstura, kas

liek secināt, ka visi attiecīgo iestāžu pielietoti līdzekli šajā zinā

ir nepietiekoši sekmīgai cīņai ar noziedzību un ka noziedznie-

ka rīcībā ir pietiekami pretlīdzekli.

Līdztekus kultūras un technikas progresam progresē un

pārveidojas arī noziedzīgo nodarījumu veidi un to izdarīšanas

metodes, un tamdēļ arī iestādēm un personām, kam uzlikts pie-
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nākums cīnīties ar noziedzību, jabut nomoda un jāmeklē ar-

vienu jaunas metodes tās apkarošanā.

Tamdēļ arī noziedzības apkarošanā arvienu lielāku nozī-

mi sāk iegūt kriminaltechnikas pielietošanas metodes, par kā-

dām tiek nosaukta tā zinātnes nozare, kuras uzdevums ir iz-

lietot visus zinātnes un technikas sasniegumus nozieguma pē-

du, apstākļu un lietisko pierādījumu izmeklēšanai, lai noskaid-

rotu nozieguma objektīvās sastāvdaļas pazīmes.
1

Kriminaltechnikas paņēmieni noziedzīgo nodarījumu at-

klāšanā un noskaidrošanā var būt dažādi, un to pielietošanas

sfēra norisinās pa lielākai daļai ārpus tiesas darbības un varas

robežām, kurpretim lietai nonākot tiesu iestāžu izspriešanā,
tiesai vienīgi jāpārbauda, cik tālu šie līdzekļi bijuši derīgi uz-

stādīto mērķu sasniegšanā. Bet līdztekus tam daudzos gadī-

jumos arī pašām tiesu iestādēm pie lietu izskatīšanas tieši jā-

ķeras pie zinātnes metodēm nozieguma apstākļu risināšanā,

kādu tiesas darbību pēc kriminālprocesā pieņemtās terminolo-

ģijas plašākā nozīmē varam apzīmēt par zinātnisko tieseksper-

tizi, bet īsāki par tiesekspertizi.

Tiesekspertizes pielietošana tiesā ir cieši saistīta ar proce-

suālām normām. Tiesai nav likumiska pamatojuma balstīt sa-

vus atzinumus, lēmumus un spriedumus uz citiem pamatiem,

kaut tie dažos gadījumos arī varētu izrādīties par lietderīgiem

uzstādīto mērķu sasniegšanai. Tamdēļ, runājot par kriminā-

lās technikas metodēm, kādas tiek pielietotas krimināltiesā, un

par pārējiem tiesā noskaidrojamiem ekspertizes jautājumiem,

jāapstājas pie tām kriminālprocesa normām, kuras regulē šb

tiesas darbības nozari.

Tiesas ekspertizi pec Kriminālprocesa likuma attiecīgo

pantu sagrupējuma varam sadalīt divās pamatkategorijās:

a) ekspertize ka procesuālais pierādījuma līdzeklis un b) eks-

pertize apsūdzētā garīgo spēju (pieskaitāmības) noteikšanai.

—- Pirmai kategorijai netieši piekļaujas arī ekspertize, kas at-

tiecīgos gadījumos tiek izdarīta krimināltiesā civilprasības pa-

1 Prof. A. Kangers. Zinātniskas tiesekspertizes "nozīme noziegumu

atklāšanā. T. M. V., 1928, g., Nr. 5/6.
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mata vai apmēra nodibināšanai, bet otrai — nepilngadīgo ap-

sūdzēto (12—18 g. v.) saprāta un spēju noteikšanai noziedzīga

nodarījuma izdarīšanas laikā (Kriminalproc. lik. 397.—402. p.).

a) Ekspertize ka tiesas pierādījuma
līdzeklis

Latvijas Kriminālprocesa likums, kā savā agrākajā

(1926. g.) izdevumā, tā arī tagad spēkā esošā (1939. g.) izde-

vumā, ar maziem grozījumiem ir visumā pārņēmis agrākās

Krievijas Kriminālprocesa likuma (1864. g.) pamatnosacījumus,

arī daļā par tiesas ekspertizi kā pierādījuma līdzekli, kādā li-

kumā par šā tiesas pierādījuma izlietošanas veidu pie krimināl-

lietu izmeklēšanas un iztiesāšanas bija atrodami galvenā kārtā

tikai vispārējas dabas norādījumi. Tā, attiecībā uz miertiesu

lietvedību par šo jautājumu ir runa tikai Kriminalproc. lik. 133.

pantā, kas nosaka, ka gadījumos, ja lietas apstākļu skaidrai iz-

prašanai vajadzīgas sevišķas zināšanas vai piedzīvojumi zināt-

nē, mākslā, amatā vai kādā citā nodarbībā, pieaicināmi liet-

pratēji, bet nākošā 134. pantā ievests norādījums, ka mierties-

nesis „var noklausīties lietpratēja domas" arī gadījumos, ja

puses nevar vienoties par kaitējuma vai zaudējuma lielumu

vai noziedzīgā kārtā iegūtās mantas vērtību.

Līdzīgu pēc satura 133. pantam nosacījumu- ietver Krimi-

nalproc. lik. 364. pants par lietpratēju izaicināšanu iepriekšējas

izmeklēšanas posmā lietās, kuru iztiesāšana pakļauta vispārē-

jām tiesu iestādēm, pie kam turpmākos 365.—374. pantos doti

norādījumi, kādas personas un kādā kārtībā izaicināmas kā

lietpratēji pie izmeklēšanas tiesneša un kādā kārtībā jāizdara

attiecīgo priekšmetu kā lietisko pierādījumu izmeklēšana un

aplūkošana. Kriminālprocesa likuma 375.—390. pantā savukārt

ietverti nosacījumi, kādos gadījumos un kādā kārtībā izmeklē-

šanas tiesnesim jāizdara personu apskate caur tiesas ārstu.

Kriminālprocesa likuma panti par lietu iztiesāšanu vispā-

rējās tiesu iestādēs jautājumam par lietpratēju izaicināšanu un

ekspertīzes izdarīšanu pieskaras arī tikai garāmejot, norādot

(Kriminalproc. lik. 626. p.), ka puses „var lūgt" aicināt pie tie-

sas nevien lieciniekus, bet arī lietpratējus, lai paskaidrotu kā-
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dv priekšmetu vai lai pārbaudītu jau izdarīto izmeklējumu, bet

711. pants nosaka, ka tiesa uz pusu aizrādījumu vai pēc sava

ieskata var nolikt jaunu aplūkošanu vai izmeklēšanu caur pa-

šas izraudzītiem vai pusu norādītiem lietpratējiem ar to nosa-

cījumu, lai viņi savus darbus izdara tiesas sēdē, ja tas iespē-

jams, vai vismaz ceļ tiesas sēdei priekšā sīku pārskatu par to,

kas izrādījies aplūkošanā vai izmeklēšanā.

No šī pēdējā panta, kā arī 709. panta var atrisināt slēdzie-

nu, ka likums neuzliek tiesai pienākumu aicināt tiesā tādus liet-

pratējus, kas iepriekšējās izmeklēšanas posmā nodevuši savus

atzinumus, bet vienīgi norāda, ka tiesa v ar to darīt, kamdēļ

tiesai nav ņemta tiesība pie sprieduma taisīšanas arī tikai at-

saukties attiecīgos gadījumos uz iepriekšējās izmeklēšanas

posmā caur lietpratējiem noskaidrotiem apstākļiem, ņemot tos

par bazi savam spriedumam. No tā redzams, ka likums šajā

ziņā taisījis zināmu izšķirību starp lietpratējiem un liecinie-

kiem, neuzturot spēkā attiecībā uz pirmiem mutiskās sacīk-

stes principu.

Par diezgan savdabīgu jāuzskata Kriminālprocesa likuma

710. pants, kas ietver nosacījumu, ka lietpratēji, kas izdarījuši

ķīmiskus vai mikroskopiskus izmeklējumus ārpus tiesas iz-

meklēšanas vietas, nav aicināmi tiesas sēdē paskaidrojumu do-

šanai, bet viņu vietā aicināmi vietējie lietpratēji. Šis likuma

pants pārņemts no bijušās Krievijas procesa normām, un tā

mērķis bija izvairīties no grūtībām, kādas celtos tiesu iestādēm,

aicinot tiesā lietpratējus no lielākiem attālumiem starp notiku-

ma norises un tiesas sēdes vietām. Latvijas apstākļos tam ne-

būtu vietas. Nerunājot jau nemaz par to, ka Latvijas terito-

rijā normālos apstākļos, ņemot vērā pašreizējos satiksmes lī-

dzekļus, nevar rasties sevišķu tehnisku grūtību lietpratējiem

nobraukt uz tiesas sēdi arī tālāk ārpus pastāvīgās dzīves vie-

tas, jāpasvītro, ka tiesu prakse ir gaiši pierādījusi, ka par sva-

rīgākiem, objektīvākiem pierādījumiem lietā vienumēr ir bijuši

tieši to personu atzinumi, kas pirmie un pie tam tieši, notikuma

vietā iepazinušies un paši izmeklējuši un pārbaudījuši pierādī-

jumus, kas atzīti par derīgiem nozieguma fakta atrisināšanā un

noskaidrošanā. Tamdēļ, pretēji šā likuma dispozīcijai, būtu
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lietderīgi noteikt likumā, ka tiesai jāaicina tiesas sēdēs kā liet-

pratēji pirmā kārtā tieši tās personas, kas pašas izdarīju-

šas izmeklējumus lietas izziņas vai izmeklēšanas stadijās, un

ka tikai gadījumā, ja rastos sevišķas grūtības vai šķēršļi to

pieaicināšanā, tiesa varētu izaicināt kā lietpratējus arī citas

personas, eventuāli arī tās, kas tuvākas tiesas izmeklēšanas

vietai. Nevar atzīt par lietderīgu līdzšinējo no dažām tiesu

iestādēm pieņemto kārtību, kad tiesa, piemēram, miesas bo-

jājumu, izvarojuma, abortu un tamlīdzīgās lietās aicina tiesā

kā lieciniekus (bet ne kā ekspertus) personas, kuras tūliņ pēc

notikuma izdarījušas apsūdzēto vai cietušo medicinisko apskati

un tā tad „uz svaigām pēdām" noskaidrojušas nozieguma at-

klāšanai vajadzīgos faktus, kurpretim par lietpratējiem tiek ai-

cinātas citas notikuma norisei svešas personas tikai tādēļ, ka

tās atrodas tuvāk lietas iztiesāšanas vietai, kuras iepazinušās

ar lietu tikai tiesas izmeklēšanas laikā no citu nostāstiem (lie-

cībām) vai tikai no tiesu aktīm.

Jāpiemetina, ka īpatu stāvokli lietpratēju aicināšanas ziņā

ieņem Kriminalproc. lik. 1072. pants, nosakot, ka fiskalo pār-

valžu nolikumu pārkāpuma lietās lietpratēji pieaicināmi pirmā

kārtā no šo pārvalžu dienestpersonu vidus, pie kam tiesa var

aicināt kopā ar tām citus lietpratējus tikai sevišķos gadījumos,

kad šīs dienestpersonas nav atzītas par pietiekoši kvalificētām

tām uzstādīto jautājumu pareizai atrisināšanai.

Kriminālprocesā iztrūkst norādes uz tiesas pienākumu

griezties attiecīgos gadījumos pie Zinātniskās tiesekspertizes

institūta, neskatoties uz to, ka šis institūts darbojas Latvijā

pie Tiesu palātas prokurora jau no 1923. gada
2

,
izdarot daudz

vērtīgu pētījumu kriminālnoziegumu atklāšanas laukā. Tā, lai-

kā no 1923. g.—1939. g. aprilim minētais institūts izdarījis pāri

par 50.000 atsevišķu izmeklējumu uz tiesas iestāžu pieprasīju-

miem un uzdevumiem.

Piegriežoties jautājumam par ekspertīzes kā tiesas pierā-

dījuma nozīmi, jāuztur spēkā viedoklis, ka ekspertizes atzinums

2 Prof. A. Kangers. Zinātniskas tiesekspertizes institūts. T. M. V.,

1926. g., Nr. 1.
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ir tikai viens no faktoriem, kas var ietekmēt tiesas slēdzienu

par tiesājamā vainību vai nevainību. Šis faktors, līdz ī g i vi-

siem citiem pierādījumiem, ir tikai līdzeklis materiālas taisnī-

bas nodibināšanai lietā un kā tāds tas jāapsver un jānovērtē

brīvi pēc tiesas pārliecības un viņas ieskata (Kriminalproc. lik.

141., 779. p.). Šis viedoklis balstās uz kriminālprocesa likuma

pamatnosacījumiem, kas nepazīst formālas pierādījumu pielie-

tošanas sistēmas.

Līdztekus tam tomēr jāpasvītro, ka tiesu praksē ir jau sta-

bilizējušās tādu kategoriju lietas, kurās ekspertizes atzinums ir

pieņemts par tiesas izmeklēšanas nepieciešamo sastāvdaļu un

kuru atrisināšana bez tāda atzinuma nemaz nav praktiski ie-

domājama. Šādu kategoriju lietas pa daļai paredzējis jau pa-

stāvošais likums (Kriminalproc. lik. 387. p.), bet jāatzīst, ka uz-

skaitītie gadījumi nebūt nav izsmeļoša rakstura, un likumde-

vējs ir pareizi darījis, atstājot jautājumu par ekspertizes atzi-

numa nepieciešamību atklātu un to nostādot atkarībā galvenā

kārtā no tiesas ieskata un katra gadījuma apstākļiem.
Ar gandarījumu jāmin, ka Latvijas tiesas visumā ir diez-

gan plašos apmēros griezušās pie ekspertizes palīdzības gadī-

jumos, kad tiesai radušās grūtības zināmu jautājumu noskaid-

rošanā un atrisināšanā speciālu zināšanu trūkuma dēļ, un ir arī

pareizi izpratušas ekspertizes atzinuma, kā tiesas pierādījuma,
nozīmi. Par ekspertizes spēku kriminālprocesa gaitā vairāk-

kārt devis paskaidrojumus arī Latvijas Senāts, uzsverot starp

citu sekošo: „aicinot uz tiesas sēdi lietpratējus attiecīga jautā-

juma atrisināšanai, tiesa līdz ar to ir atzinusi, ka viņa pati at-

tiecīgo jautājumu nevar izšķirt speciālu zināšanu trūkuma dēļ,

un tādēļ eksperta slēdziens šādā jautājumā nav arī atvieto-

jams ar citiem pierādījumiem lietā. Ja tiesas sēdē izaicinātais

eksperts viņam uzstādīto jautājumu nav varējis izšķirt vai arī

nav varējis dot noteiktas atbildes uz to, tad šāds jautājums tie-

sas izmeklēšanā ir palicis neatrisināts un pati tiesas izmeklēša-

na atzīstama par nepilnīgu. Kamēr tiesa ar kompetenta liet-

pratēja atzinuma palīdzību nav devusi uz uzstādīto jautājumu

noteiktu — pozitivu vai negatīvu atbildi, arī pats tiesas sprie-

dums ir nepilnīgs." (Senāta KKD 31/879, 32/158.)
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No šīs tēzes atvasināms viedoklis, ka tajos gadījumos, kad

tiesa pirms tiesas izmeklēšanas atzinusi sevi par nekompeten-

tu pati izšķirt kādu speciālu jautājumu attiecīgo zināšanu trū-

kuma dēl un to nodevusi lietpratēja atrisināšanai, tiesa bez di-

binātiem iemesliem nevar grozīt šādu viņas lietā ieņemto stā-

vokli, bet uzstādītais jautājums tad arī jāatrisina noklausoties

kvalificēta lietpratēja atzinumu. Ja ekspertize aiz tādiem vai

citādiem iemesliem nav varējusi atrisināt izvirzīto jautājumu,

tad tas ir palicis atklāts. Tādos gadījumos jāatzīst par neno-

skaidrotu nodarījuma objektivās sastāvdaļas pazīmju esamība.

Šādos apstākļos nevarētu atzīt par pareizu, ja tiesa, nevarēda-

ma piekrist ekspertizes viedoklim, turpmākā tiesas izmeklēša-

nas gaitā pati uzņemtos eksperta lomu un sāktu atrisināt eks-

pērtam uzstādītos jautājumus ad materiam vai arī mēģinātu

atrisināt ekspertam uzstādītos jautājumus kādu blakus pierā-

dījumu apsvērumu ceļā. Sacītais nesatricina viedokli, ka tie-

sa no vairākiem, pretējādiem ekspertizes atzinumiem par

sprieduma faktisko bazi katrā lietā var pieņemt atzinumu, kuru

viņa, pēc savas iekšējās pārliecības, apsverot to kopīgi ar ci-

tiem pierādījumiem, atzinusi par pareizāku lietā (KKD 32/875),

pilnīgi neatkarīgi no tā, vai šāds atzinums bijis apsūdzētam

labvēlīgs vai ne.

Nereti tiek novēroti tiesā gadījumi, kad tiesa nav pareizi

izpratusi eksperta un pašas tiesas funkcijas tiesas izmeklēšanas

un tiesas spriešanas gaitā. Tā, sevišķi lietās par satiksmes no-

teikumu pārkāpumiem bijuši gadījumi, kad tiesa uzstāda pie-

aicinātiem lietpratējiem jautājumu: „Kurš no braucējiem, pēc

jūsu domām, vainīgs notikušā sadursmē", pie kam tad arī

sakarā ar lietpratēju izteiktiem ieskatiem tiesa dibina savu

slēdzienu par tiesājamā vainību vai nevainību. Tāda rīcība

norāda, ka tiesa uzlikusi lietpratējam tiesneša funkcijas un

nav izpratusi eksperta uzdevumu procesa gaitā.

Apstājoties pie jautājuma par lietpratēju izvēli, jāpasvītro,

ka Kriminālprocesa likumā līdz šim vēl pastāv spēkā nosacī-

jums (Kriminalproc. lik. 711. p.), ka eksperti aicināmi tiesā kā

uz „pusu aizrādījuma", no pusu norādīto personu vidus, tā arī

pēc tiesas pašas ieskata, pie kam minētā likuma teksts pusu
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norādījumiem šajā ziņā pat it kā piešķīris prevalējošu nozīmi.

Šajā sakarībā mūsu krimināltiesu praksē bijuši gadījumi, ka

lietas dalībnieki dažu jautājumu izšķiršanai tiesu iestādēs uz-

aicinājuši uz sava rēķina lietpratējus ne tikai no Latvijas, bet

pat no ārvalsts teritorijā dzīvojošo personu — ārvalsts pa-

valstnieku vidus, iepriekš informējot tos par izšķiramiem jau-

tājumiem, un sakarā ar to arī panākuši sevim labvēlīgu jautā-

juma atrisinājumu lietā. Šāds stāvoklis nebūtu atzīstams par

vēlamu.

Latvijā šimbrīžam ir pietiekams skaits kvalificētu lietpra-

tēju dažādās nodarbības nozarēs, par tiem tiesai vienumēr ie-

spējams ievākt ziņas arī no attiecīgām iestādēm (piem., kame-

rām) un tādējādi jau iepriekš komplektēt vēlamo lietpratēju

kadru. Bez tam, kā jau aizrādīts, Latvijā pastāv Zinātniskās

tiesekspertizes institūts, kas darbojas kvalificēta lietpratēja

vadībā un kurā interesentiem iespējams panākt izvirzīto jautā-

jumu autoritatīvu izšķiršanu.

Tamdēļ, paturot spēkā tiesību lietas dalībniekiem norādīt

tiesai uz ekspertizes nepieciešamību katrā lietā, pašu lietpra-

tēju izvēlē tiesai būtu atstājamas pilnīgi brīvas rokas, pie kam

šis nosacījums būtu attiecināms arī uz tiesā nonākušām fiskalo

pārvalžu nolikumu pārkāpumu lietām (Kriminalproc. lik. 1072.

pants).

Apsveicama ir ideja par tiesekspertizes centralizāciju,
3

pie kam dc lege ferenda būtu vienīgi apsverams jautājums par

attiecīgiem papildinājumiem Kriminālprocesa likumā.

Nebūtu šajā sakarībā lieki vēl pasvītrot, ka spēkā esošais

Kriminālprocesa likums (383. p.) jau paredz izmeklēšanas ties-

neša tiesību domstarpību noskaidrošanas labā, ja tādas radu-

šās ārstu lietpratēju starpā, griezties pie Tautas labklājības

ministrijas Veselības departamenta šo domstarpību izšķiršanai.

Pārējos lietpratēju domstarpību gadījumos jautājumu izšķirša-

nu varētu, pēc šā likuma analoģijas, piešķirt Zinātniskās ties-

3 Prof. A. Kangers. Starptautiskās kriminalistisko zinātņu akadē-

mijas kongress un vērojumi par ārzemju tiesekspertizes iestādēm. Rīgā,
1939. g.
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ekspertizes institūtam. Apsveicama ir arī parādība, ka Zināt-

niskās tiesekspertizes institūts pēdējā laikā uzsācis dažu rak-

sturīgāko pētījumu un izmeklējumu rezultātus ievietot juridis-
kā literatūrā, 4 kā tas tiek parasti darīts ārvalstīs (sal. Archiv

fūr Kriminologie. Berlin), ar ko šādi pētījumi tiek pieejami

plašākām juristu aprindām.

b) Ekspertize ka apsūdzēta garīgo spēju

pārbaudes līdzeklis

Jautājums par delinkventa garīgo spēju stāvokļa noteik-

šanu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā (Kriminalproc.
lik. 391.—394. p.) ir ciešā sakarībā ar Sodu likuma (38. p.

1. daļa) noteikumiem, ka nav pieskaitāms par vainu ar soda

sankciju saistīts nodarījums, kuru izdarījusi persona aiz slimī-

ga gara darbības traucējuma, atrazdamās nesamaņas stāvoklī,

aiz garīgas neattīstības, kas cēlusies no miesīga trūkuma vai

slimības, kuru rezultātā persona nav varējusi saprast sava

nodarījuma raksturu un nozīmi vai nav varējusi apzinīgi va-

dīt savu rīcību.

Šā nosacījuma pamatā likts viedoklis, ka likums soda per-

sonas (inkulpanta) ļauno gribu — ļaunprātību, vai attiecīgos

gadījumos arī personas pielaisto neuzmanību un nevērību sa-

vas darbības vai nodarbības lokā, kuru rezultātā cietušas citu

līdzpilsoņu intereses. Par tāda stāvokļa esamību, protams, ne-

var būt runa, ja persona nevar apzinīgi vadīt savu darbību vai

nevar pārvarēt savas tieksmes tādēļ, ka tai trūkst prāta kon-

trolei pakļautās gribas. Līdzīgs stāvoklis rodas arī tad, ja

personas spējas apzinīgi vadīt savu rīcību ir vēl neattīstītas

vai ir tādā mērā traucētas, ka nevar runāt par viņas atbildī-

bas stāvokli Sodu likuma 46. panta nosacījumu nozīmē. Tāds

vainas nepieskaitāmības stāvoklis ir likumiski prezumēts at-

tiecībā uz mazgadīgiem (Sodu lik. 39. p.), bet pārējos gadīju-

mos tas var rasties no dažādiem iemesliem. To pirmcēlonis ir

personas organiski un ķermeniski defekti, ko likums visumā

4 T. M. V., 1939. g., Nr. 5, 1296. lp
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apzīmē par slimīgu stāvokli un kura sekas var izpausties per-

sonas garīgās dzīves (smadzeņu konstitūcijas) traucējumos.

Šim stāvoklim ir atšķirība ar stāvokli, kad persona izdara

noziedzīgu nodarījumu kādu sevišķu vairāk vai mazāk spēcīgu

jūtu, emociju, dziņu vadīta, to iespaidā, kādi faktori zināmā

mērā gan var ietekmēt vai pat uz laiku pa daļai ierobežot arī

cilvēka spējas visā pilnībā kontrolēt un vadīt tā rīcību (fizio-
loģiskais afekta stāvoklis), bet kas neatsvabina tomēr delin-

kventu no atbildības par viņa rīcību. Šāds stāvoklis, kuru So-

du likums apzīmējis par personas atrašanos zem „stipra dvē-

seles uzbudinājuma" iespaida, „vienā jūtu uzliesmojumā", var

attiecīgos gadījumos dot pamatu soda mīkstināšanai vainīgam

par pastrādāto darbību. Tiesu prakse pierādījusi, ka dažos ga-

dījumos novilkt stingras noteiktas robežas starp šiem stāvok-

ļiem nav viegli. Vairākus tipiskus piemērus no bij. Krievijas

tiesu prakses šajā ziņā sakopojis pazīstamais Charkovas uni-

versitātes profesors Greidenbergs. 5

Spēkā esošā Kriminālprocesa likuma noteikumi par apsū-
dzēto gara spēju stāvokļa noteikšanu ievietoti nodalījumā par

iepriekšējo izmeklēšanu (391.—396. p.), un tādējādi šī proce-

suālā darbība it kā pielīdzināta iepriekšējās izmeklēšanas sa-

stāvdaļai. To vairākkārt pasvītrojis arī Senāts (KKD 29/1061,

32/1323). īstenībā šādas pārbaudes izdarīšanai nepieciešamās

ziņas gan savācis izmeklēšanas tiesnesis, iepriekš pārliecino-

ties, ka no paša apsūdzētā, viņa tuvinieku un citu personu lie-

cībām un paskaidrojumiem un tiesas ārsta atzinuma (391. p.)
tomēr šā jautājuma galīga izlemšana pēc likuma uzlikta tiesas

kolēģijai — apgabaltiesai. Tādu lēmumu pieņem tiesa, izklau-

soties savā rīcības sēdē pieaicināto tiesas ārsta un divu citu

ārstu, pēc iespējas specialistu-psichiatru atzinumus. Nav no-

liedzams, ka daudzos gadījumos šī likumā paredzētā procedūra

apsūdzētā gara spēju stāvokļa pārbaudei, sevišķi, ja tā izdarīta

uzmanīgi un rūpīgi, var dot pareizus rezultātus, tomēr var būt

arī citāds stāvoklis. Tiesneši, kas ņēmuši dalību šādās gara

5 B. C. rpettfleHČeprt. Cyae6Ho-ncHxiaTpHqecKaH 3KcnepTH3a bi> vi-ojiob-

homt> npouecct
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spēju pārbaudēs, zinās, ka tās parasti norisinās vienā rīcības

sēdes seansā, īsā laikā un aprobežojas ar to, ka tiesneši un

ārsti uzstāda apsūdzētam dažādus uz ikdienas dzīves parādī-

bām, apsūdzētā personību vai inkriminēto nodarījumu attieco-

šos jautājumus un ja apsūdzētais ir devis uz šiem jautājumiem

puslīdz pareizas, skaidras atbildes, tiesa sakarā ar ārstu atzi-

numu pieņems lēmumu, ka apsūdzētais ir garīgi vesels un nes

pilnu atbildību par savu darbību. Mazliet citāds stāvoklis gan

ir gadījumos, ja apsūdzētais pirms notikuma jau ārstējies no

garīgās slimības un ja lietai ir pievienots slimības gaitas ap-

raksts no kādas iestādes vai rakstisks kvalificēta ārsta atzi-

nums (apliecība), bet tādu gadījumu nav daudz. Kas interesē-

jies par kriminālo psicholoģiju un psichopatoloģiju, zinās ga-

dījumus, kad persona izdara darbību, kurā, pavirši ņemot, nav

nekā tāda, kas liecinātu par personas garīgās dzīves traucēju-

miem, kurpretim pie tuvākas izmeklēšanas var atklāties ap-

stākļi, kas liecina par personas iedzimtām patoloģiskām nenor-

malībām, viņa slimīgu garīgu konstitūciju, kuru rezultātā per-

sona nav varējusi nest atbildību par savu darbību. Bet šāds

stāvoklis var tikt atšifrēts tikai pēc ilgākas novērošanas no

kvalificētām personām, attiecīgās iestādēs. Bez tam, šādos

gadījumos ir nepieciešama plašāku ziņu ievākšana par perso-

nas iedzimtību, viņa vecākiem, tuviniekiem, tā bērnību, attīs-

tību, audzināšanu un dzīves veidu. Viss tas, protams, prasa

laiku un pūles, kas ne ikreizes būs pa spēkam izmeklēšanas

tiesnesim. Bez tam Kriminālprocesa likums arī neparedz tā-

das iepriekšējas inkulpanta gara spēju stāvokļa noskaidrošanas

nepieciešamību. Jāpasvītro, ka tāda izsmeļoša gara spēju pār-

baude attiecīgos gadījumos tomēr tikusi pielietota jau arī bi-

jušās Krievijas tiesu praksē, ko liecina prof. Greidenberga ci-

tētie piemēri, un interesantus novērojumus šajā ziņā mēs arī

šobrīd atradīsim pazīstamajā Vācijas izdevumā Archiv fūr Kri-

minologie. Ar to nebūt nedomāju, ka tādi pētījumi būtu izda-

rāmi bieži un bez redzamas vajadzības, bet, pielietojot tos ar

sevišķu izlasi, arī pie mums Latvijā varētu uzkrāties intere-

santi un vērtīgi materiāli ne tikai juristiem, bet arī priekš ār-
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stiem un zinātniekiem kriminālas antropoloģijas un kriminālas

socioloģijas pētīšanas laukā.

Nebūtu lieki padomāt arī šajā ziņā par papildinājumiem

Kriminālprocesa likumā, kuri līdz šim vēl palikuši spēkā nove-

cojušajā redakcijā, kurpretim zinātnes un kriminaltechnikas

pētījumu laukā ir noticis tik kolosāls progress.

Jāpiemetina, ka jautājums par personas garīgo spēju pār-

baudi tā pieskaitāmības noteikšanai var izvirzīties jau pēc iz-

meklēšanas nobeigšanas un pēc apsūdzētā nodošanas tiesai vai

pat lietas iztiesāšanas laikā līdz sprieduma spēkā nākšanai. Tā-

dos gadījumos tiesas pienākums ir rūpīgi pārbaudīt tai sniegto

un īenāKušo ziņu pamatotību (KKD 33/670), un ia tiesa secinā-

jusi, ka ir pietiekošs pamats noskaidrot jautājumu par tiesāja-

mā gara spēju stāvokli tā pieskaitāmības noteikšanai, tai jāiz-

dara šāda pārbaude Kriminalproc. lik. 391.—-394. p. kārtībā

(Kriminalproc. lik. 395.—396. p.).

Interesanti atzīmēt, ka Latvijas tiesu praksē bijuši gadī-

jumi, kad ticis ierosināts jautājums nevis par apsūdzēto, bet

arī citu lietā figurējošo personu, proti, liecinieku gara spēju

stāvokļa pārbaudi, lai noskaidrotu, cik tālu šīs personas ir spē-

jīgas dot objektīvas liecības, kas kvalificējamas kā pilnvērtīgs

tiesas pierādījums lietā. Šādu lūgumu apsūdzētā aizstāvis kā-

dā lietā bija ierosinājis attiecībā uz lieciniekiem — defektiviem

bērniem. Būtiskās instances (apgabaltiesa un Tiesu palāta)

šo lūgumu bija izšķīrušas noraidoši, bet Senāts palātas pārsū-

dzēto spriedumu atcēlis, motivējot savu ieskatu šādi: „Autori-

tatīvu atzinumu par nenormālām parādībām defektivo bērnu

gara un psiches stāvoklī vispār, kā arī atbildi uz jautājumiem,

vai defektivie bērni pēc savas psichiskās konstitūcijas viegli

nepadodas svešiem iespaidojumiem, vai viņiem nepiemīt tiek-

smes runāt nepatiesību, it sevišķi erotiska rakstura jautājumos,

kādā mērā defektivo bērnu garīgās anomālijas var traucēt vi-

ņu spējas pareizi orientēties notikuma laikā un vietas apstāk-

ļos un t. t, var dot tikai speciālists (event. psichiatrs), uzstā-

dot no savas puses nopratināmiem defektiviem bērniem attie-

cīgus jautājumus." (KKD 28/741.) Līdzīgus apsvērumus Se-
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nats kada cita lieta izteicis ari attiecība uz pieaugušiem lie-

ciniekiem — spitālīgiem.

Piegriežoties pēdīgi jautājumam par nepilngadīgo (12—

18 g.) apsūdzēto gara spēju stāvokļa noteikšanai, lai noskaid-

rotu, vai nepilngadīgais, izdarot noziedzīgo nodarījumu, rīko-

jies ar saprātu, jākonstatē, ka procesuālie nosacījumi (Krimi-
nal proc. lik. 397.—402. p.) šajā ziņā ir zināmā mērā līdzīgi no-

sacījumiem par pieaugušo izmeklēšanu, jo kā vienā, tā otrā

gadījumā izmeklēšanas tiesnesim uzlikts pienākums savākt at-

tiecīgas ziņas, kas var palīdzēt tiesai izšķirt, vai apsūdzētais

rīkojies ar saprātu vai ne, pie kam lēmums par nepilngadīgā

pieskaitāmību apgabaltiesai arī jāpieņem rīcības sēdē, izklau-

soties pirms lēmuma taisīšanas izaicināto viņu vecāku vai aiz-

gādņu paskaidrojumus. Ir ļoti pareizs likuma (Kriminalproc.
lik. 397. p.) pasvītrojams, ka izmeklēšanas tiesnesim pirms

lietas nosūtīšanas apgabaltiesai (398. p.) jāizmeklē visi ap-

stākļi, kas var noderēt par pamatu secinājumam, vai nepiln-

gadīgais pie noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas rīkojies ar sa-

pratu, piegriežot sevišķu ievērību nepilngadīga audzināšanai,

tā prāta un tikumības attīstībai. Jāvēlas tikai, lai izmeklēša-

nas tiesneši arī no savas puses pielietotu šajā ziņā visu vaja-

dzīgo rūpību, kas būtu pielietojama ne tikai iztaujājot pašu ne-

pilngadīgo un viņa tuviniekus, bet galvenā kārtā ievācot ziņas

no nepilngadīgā skolotājiem, audzinātājiem, darba devējiem un

personām, kuru faktiskā uzraudzībā vai gādībā atradies nepiln-

gadīgais, jo bieži nepilngadīgā vecāki aiz saprotamas vecāku

mīlestības sniedz par saviem bērniem apzināti vai neapzināti

arī nepatiesas ziņas un atsauksmes, apgalvojot, ka viņu bērns

ir godīgs, paklausīgs, bet ka inkriminēto noziedzīgo nodarīju-

mu tas izdarījis aiz nelaimīgu vai nejaušu apstākļu sagadīša-

nās, citu pamudināts un ietekmēts.

Cerams, ka nākotnē arī mūsu nodibinātās nepilngadīgo no-

ziedznieku tiesas visiem šiem jautājumiem pieies ar vajadzīgo

uzmanību un ka arī valsts neatlaidīgā gādība par mūsu jau-

najiem pilsoņiem pasargās tos no noziedzīgiem ceļiem. Solis

uz priekšu šajā ziņā ir 1939. g. 29. jūlija likums (pārgrozījumi

1374



un papildinājumi Sodu likuma — V. V. 39/166) par nepilnga-

dīgo noziedznieku nodošanu audzināšanai ģimenēs.

Ar gandarījumu lasīju prof. A. Kangera kunga apcerējumu

par starptautiskās kriminalistisko zinātņu akadēmijas kongre-

su, kurā atradu norādījumu, „ka Latvijā ir jau radikāli no-

kārtots jautājums par tiesu amatpersonu kriminaltechnisku iz-

glītību, kurpretim citās valstīs tiesneši par to vēl velti cīnās".

Apcerējumā arī norādīts, ka Latvijas tiesu amatu kandidātiem

obligatoriski jāpiedalās speciālos Zinātniskās tiesekspertizes

institūtā sarīkotos kursos un ka, izturot paredzēto pārbaudīju-

mu, tie saņem attiecīgo apliecību. lepazīšanās ar zinātniskām

metodēm noziedzīgu nodarījumu atklāšanā ir nepieciešama

katram izmeklēšanas tiesnesim. Uz to atrodami norādījumi

jau pašā likumā. Tā, Kriminalproc. lik. 369. un 371. p. nosaka,

ka izmeklēšanas tiesnesim pirms attiecīgo jautājumu nodoša-

nas lietpratēja atzinumam pašam jānoskaidro tie apstākļi, kas

prasa sevišķu, speciālu izmeklēšanu, jāsastāda un jāliek priek-

šā lietpratējam mutiski vai rakstiski jautājumi, kas tiem izšķi-

rami. Bet no tā jāsecina, ka izmeklēšanas tiesnesim jābūt, kaut

arī galvenos, vispārīgos vilcienos pietiekamā skaidrībā par

tām metodēm un paņēmieniem, ar kādiem rīkosies lietpratējs

un cik tālu tie varēs būt derīgi uzstādīto mērķu sasniegšanai

konkrētā lietā.

Cik lielu nozīmi kriminaltechnikas pielietošanai noziegu-

mu atklāšanai sāka piegriezt jau 20. gadu simteņa sākumā pat

bijušā cariskā Krievija, var liecināt fakts, ka 1911. gadā Krievi-

jas Tieslietu ministrijas vecākā juriskonsulta, profesora Tregu-

bova vadībā ministrija no dažādām valsts daļām savāca un iz-

vēlējās 16 personas — tiesu darbiniekus, kurus komandēja uz

Šveici — Lozannu, lai noklausītos pazīstamā profesora Reisa

priekšlasījumus un iepazītos ar „technikas pielietošanu krimi-

nālā justicē". Šajā sakarībā vēlāk arī tika publicēts prof.

Reisa nolasīto lekciju cikls krievu valodā,
6 kuras tiešām pār-

steidz ar savu skaidrību un technisko paņēmienu bagātību, kā-

6 npocļ). Peftcct. HaymiaH TexHHKa pa3CJitflOßaHia npecTyn7ieHift. Kypcb

«Kuili. C. n. B. 1912.
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di jau toreiiz tika pielietoti Vakareiropas valstīs noziegumu at-

klāšanas nolūkos. Par tagadnes sasniegumiem gaišu valodu

dod bagātā literatūra, kāda šajā nozarē iznākusi un iznāk Va-

kareiropas valstīs.

Ļoti apsveicami, ka arī mūsu Zinātniskās tiesekspertizes

institūta,vadītājs tekošā gadā uzsācis plašāku priekšlasījumu
kursu tiesu resora darbiniekiem par jaunākiem sasniegumiem
technikas pielietošanā noziegumu atklāšanā kā Latvijā, tā ār-

pus tās robežām. Noziedzīga nodarījuma pareiza atrisināšana

ir katra kriminaltiesneša praktiķa darbības mērķis, pienākums
un uzdevums.
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Tvaikoņa „Margarete" lieta.

Teodors Ūdris, Senata prokurors

(Beigas.)

B. Jautājuma faktisko materiālu apraksts un ta analītiķa.

I. Tvaikoņa „M argarete" lietas gaita

Balstoties uz iepriekšējiem zinātniski-teoretiskiem apcerē-

jumiem, tagad iespējams iztirzāt šo apcerējumu secinājumu

ietekmē to faktisko materiālu, kas atrodams šajā ziņa Latvijas

jurisdikcijas laukā, un kas šī raksta autoram bijis pieejams. ,

Tāda ir pirmām kārtām lieta par vācu tirdzniecības tvai-

koņa „Margarete" kuģa ļaužu Liepājas ostā pastrādāto no-

ziegumu, kāda lieta gan aptver tikai jautājuma vienu pusi,

proti, par ārzemes kuģu krimināltiesisku stāvokli Latvijas

ostās.

Lietas apstākļi šādi.

1986. g. martā vācu piederības (Hamburgas ostas) preču

tvaikonis „Margarete", kas veica regulārus reisus starp Vā-

cijas un Austrumzviedrijas ostām, atpakaļceļā uz mājām bija

apstājies Liepājas ostā, pietauvojoties pie muitas dārza pie-

stātnes. Tvaikoņa kravā, starp citu, bija arī sālītas liellopu

jēlādas, kas bija atlikušas no kādas preču partijas, kas savā

laikā bija uzņemta nogādāšanai it kā no Klaipēdas uz Ham-

burgu. Šo ādu īpašnieka personība palika nenoskaidrota.

Ņemot vērā, ka šī preču partija (jēlādas) izkraušanai Lie-

pājā nebija domāta, vietējās muitas iestādes, saskaņā ar Mui-

tas likumu prasībām, aizzīmogoja Latvijas muitas plombēm

kravas telpu lūkas, kas veda uz šo preču noliktavu. Ar to

bija noliegta neatļauta piekļūšana precēm, kas atradās kravas

telpās zem šīs lūkas.

Kādā naktī divi kuģa komandas matroži — valsts vācieši
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— noplēšot šos aizzīmogojumus, bija paņēmuši divas liellopu

jēlādas, nolūkā tās nelikumīgi paturēt savā labā. Pārsviežot

ādas pāri muitas dārza žogam, tie ar zagtajām ādām bija de-

vušies iekšpilsētas virzienā, lai tās šeit pārdotu kādam neno-

skaidrotam un jau agrāk sarunātam zagtu mantu uzpircējam.

Šeit — iekšpilsētas ostas rajonā — tie no policijas dežurējošā

posteņa bija ievēroti, vajāti un beidzot, pēc trauksmes sacel-

šanas, arī aizturēti līdz ar zagtajām ādām.

Policija lietu pec Sodu lik. 546. p. pazīmēm nodeva attie-

cīgam miertiesnesim iztiesāšanai.

Saņemot ziņas par šo atgadījumu, vietējais Vācijas kon-

suls bija griezies pie miertiesneša ar lūgumu aizturētos matro-

žus -zagļus atbrīvot, motivējot savu soli ar to, ka viņš jau

esot parūpējies, lai abus vainīgos tiesātu Vācijā, pēc viņu kuģa

atgriešanās piederības ostā — fiamburgā.

Šo lūgumu miertiesnesis ari bija atzinis par vajadzīgu

ievērot.

Savu lēmumu par lietas izbeigšanu, tās nepiekritības dēļ

Latvijas jurisdikcijai, kā arī par aizturēto zagļu atbrīvošanu

miertiesnesis bija pamatojis ar to, ka, pēc viņa domām, 1) ādas

bija piederējušas tvaikoņa kapteinim (arī Vācijas pilsonim),
kā atlikums no kravas, kas mēnesi pirms notikuma vesta no

Klaipēdas uz Hamburgu; 2). pēc aizturēto jūrnieku izteicie-

niem, viņi ādas esot nozaguši jau fiamburgā, paslēpjot tās

kuģī, bet Liepājā nonesusi krastā, lai tās pārdotu; 3) tādējādi

esot jāatzīst, ka noziedzīgais nodarījums norisinājies Vācijas

pavalstnieku starpā, neskarot Latvijas pilsoņu intereses;

4) tirdzniecības kuģi, pēc starptautiskām tiesībām, skaitoties

par tās valsts teritorijas peldošu dalu, pie kuras tie pieder

pēc sava karoga, kāpēc arī visi 'notikumi, kas norisinājušies

uz šādiem kuģiem, skaitās par notikušiem attiecīgās valsts

robežās; 5) tādā kārtā esot jānāk pie secinājuma, ka pati

zādzība pastrādāta Vācijas teritorijā; 6) nedz kuģa kapteinis,

nedz arī Vācijas valdības pārstāvība nav šajā lietā griezušies

pēc palīdzības pie Latvijas iestādēm un 7) taisni pretēji tam,

vietējais Vācijas konsuls lūdzis vainīgos no apcietinājuma at-
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brīvot, paziņojot, ka tos tiesās Vācijā. Šo visu ievērojot, mier-

tiesnesis arī nācis pie galaatzinuma, ka minētai zādzībai Lat-

vijas sodu likumi nav piemērojami, bet ka lieta nepiekritības

pēc izbeidzama un paši apvainotie no aizturējuma atbrīvojami.

Kad ziņas par šādu miertiesneša lēmumu bija ienākušas

Liepājas apgabaltiesas prokuratūrai, pēdējā tanī saskatīja Lat-

vijas jurisdikcijas nepamatotu pašierobežošanos, kāpēc arī ne-

kavējoties, blakusprotesta iesniegšanas kārtībā, parūpējās par

lietas likumīgās piekritības atjaunošanu Latvijas tiesās.

Liepājas apgabaltiesa, blakusprotestu izskatījusi, pievie-

nojoties prokuratūras apsvērumiem, 1936. g. 2. aprilī nolēma

miertiesneša lēmumu par lietas izbeigšanu atcelt un, atzīstot

lietu par piekritīgu un padotu Latvijas sodu likumiem, uzdot

miertiesnesim dot lietai tālāku likumā paredzētu virzienu,

saucot abus vainīgos pie atbildības.

Protams, reālu seku šim, diemžēl, nokavētam lēmumam

nebija, jo tikmēr tvaikonis līdz ar abiem jūrniekiem jau bija

paspējis Liepājas ostu atstāt un atgriezties savā piederības

valstī. Tomēr jautājuma juridiski principiālais stāvoklis bija

saglābts un nevēlamā juridiskā precedenta rašanās šinī sarež-

ģītajā jurisdikcijas laukā bija novērsta.

Lai sniegtu juridisku iztirzājumu tai gaitai, kuru Latvijas

jurisdikcijā bija ņēmusi tvaikoņa „Margarete" lieta, un taisītu

no tās izrietošus principiālus secinājumus, mums iepriekš maz-

liet jāatkāpjas citā plāksnē, apsverot šo jautājumu zem Lat-

vijas pozitivās likumdošanas leņķa, kā arī meklējot vadošās

paralēles citos eventuālos gadījumos Latvijas jurisdikcijas

praksē.

11. Latvijas pozit i v ā s likumdošanas vi s -

pāri un mūsu sodu likumu principiālais

viedoklis jautājumā par mūsu tirdzniecī-

bas kuģu krimināltiesisko stāvokli ārze-

mēs.

Runāt šimbrīžam gan var tikai par mūsu vispārējo sodu

likumu viedokli ierosinātā jautājumā, jo, diemžēl, Latvijas
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līdzšinēja speciāla likumdošana (tirdznieciska vai jurniecibas-

kuģniecības) tiešu atbildi uz to nesniedz.

Mums līdz šim trūkst šim gadījumam speciāli atbilstošu

likumisku aktu, kādus, piem., var uzrādīt Vācija ar savu

„Seemannsordnung", kura redakcionālie grozījumi turpināju-
šies arī pēckara laikā (pat līdz 1927. gadam).25

Trūkst mums

arī tādu analoģisku likumaktu, kādi ir Anglijas pieminētie
1878. gada 16. augusta „Territorial VVaters Jurisdiction Act"

(„Likumakts par jurisdikciju teritoriālos ūdeņos"), vai arī

1854. gada „Merchant Shipping Act" («Tirdznieciskās kuģnie-

cības akts"), ar vēlākiem 1894. un 1906. gada grozījumiem.

Minētie likumiskie akti gan spēj sniegt šādos juridisku sarež-

ģījumu gadījumos pilnīgi pietiekošus norādījumus kompetences

šaubu izšķiršanai.

Pat bij. Krievija, kas tirdznieciskās kuģošanas reglamen-

tācijas lietās ar savu archaisko Tirdzniecisko nolikumu bija

Rietumeiropai tālu palikusi iepakaļ, nevarēja vairs ar šādu

stāvokli samierināties. Bij. Krievijas finansu resors jau ilgi

pirms pasaules kara bija stājies pie gluži jauna tirdznieciskās

kuģošanas nolikuma projekta izstrādāšanas („Projekt uložeņija

o torgovom moreplavaņiji), veltīdams šim darbam speciāli

ieceltās plašās lietpratēju komisijas 8 gadu darba pūliņus

(1901.—1909. gados). Projekts arī bija iesniegts Valsts domei

pieņemšanai, un tikai ārkārtējie pasaules kara un revolūcijas

apstākļi, cik zināms, to aizkavēja. Ja tādi nebūtu iestājušies,

ļoti var būt, ka mēs ierosinātā jautājumā būtu liecinieki tam,

ka arī Krievijas likumdevējs savus līdzšinējos uzskatus dotā

kompetences jautājumā būtu radikāli grozījis: tad arī bij.

Krievijas senāta citēto 1872. gada 2. novembra spriedumu jūr-

nieka Svaelosa lietā nevarētu vairs uzskatīt par vadošu pre-

cedentu šinī jautājumā bij. Krievijas jurisdikcijas praksē.

Ka zināms, plašais krievu tirdznieciskas kuģniecības noli-

25 Runājot par kuģu ļaužu nodarījumu piekritību, „Seemannsord-

nung" 121. p. nosaka visai skaidri:
„ ... Aprādīto sodāmo nodarījumu

vajāšana iestājas arī tad, ja tie izdarīti ārpus valsts teritorijas...
Kriminalvajāšana neizpaliek arī tad, ja delinkvents ir ārvalstnieks."
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kuma projekts sevī ietvēra kādu speciālu pielikumu par noli-

kuma nosacījumu pārkāpšanu un šādu noziedzīgu nodarījumu

vajāšanas - sodīšanas kārtību, ar pavisam 68 pantiem. Lūk,

šīs nodaļas 2. pants arī deklarēja gluži jaunu krievu likum-

devēja viedokli. Pēdējais noteica, ka turpmāk pēc šīs nodaļas

nosacījumiem tiks sodīti visi tajā paredzētie noziedzīgie no-

darījumi, ja tos būs pastrādājuši ārzemes teritoriālos

ūdeņos vai ostās krievu tirdzniecības kuģu komandu locekļi,

neatkarīgi no tā, kādas pavalstniecības tie būtu bijuši, kaut

arī paši nodarījumi vi nu pastrādāšanas

vietā ar turienes likumu nebūtu aizliegti!

Nezin, vai pēc tāda viedokļa pieņemšanas vēl varētu

ar pilnu pamatotību turpināt apgalvot, ka bij. Krievija palikusi

pie kompetences jautājuma franču sistēmas atrisinājuma?

Bet, varbūt, attiecīgie norādījumi atrodami Latvijas li-

kumdošanas analoģiskās vielas likumaktos, kas singularā veidā

izkaisīti mūsu valsts likumdošanas laukā? Zināmi, kaut arī

skopi aizrādījumi ir gan atrodami. Vispirms un visbiežāk

tādi sastopami Latvijas daudzajos ar ārvalstīm slēgtos tirdz-

niecības -kuģniecības līgumos (konvencijās), ciktālu jautā-

jums zīmējas, piem., uz dezertēšanas pārkāpumu vajāšanas un

sodīšanas kārtību, tādus pārkāpumus kuģu dezertieriem no

Latvijas kuģiem pastrādājot ārzemes ostās.

Ir zināms, ka starptautisko krimināltiesību doktrīna vien-

balsīgi atzīst, ka dezertēšanas pārkāpumi, kas pastrādāti sve-

šās ārvalsts ostās, nekad vietējai ostas jurisdikcijai nepa-

kļaujas. Zināmus izņēmumus pielaiž vienīgi tad, ja dezertieris

ir tās valsts pilsonis, kuras zemē viņš dezertējot noslēpies

(Starptautisko tiesību institūtā Hāgas sesijā 1898. gada 23.

augustā pieņemtā reglamenta 22. un 35. panti). Šādos gadīju-

mos piekrastes valsts orgāni uz pirmo kuģa kapteiņa vai at-

tiecīgā konsula pieprasījumu mēdz visu darīt dezertieru gūstī-

šanai, turēšanai apcietinājumā un izdošanai valstij - pieprasī-

tājai, viņu sodīšanai. Šī tiesāšana tad arī norit, atkarībā no

pastāvošiem likumiem, vai nu disciplinari-administrativās, vai

arī kriminālās tiesāšanas kārtībā. Pēdējā pastāv arī Latvijā,

kur šim nolūkam kalpo Sodu lik. 374. p.
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Šī pastāvošā starptautiskā kārtība it visās valstīs balstās

uz savstarpēji ievērotiem starptautiskā paraduma principiem.

Tā norisinās vienkāršotas ekstradicijas ceļā, kalpojot kopē-

jām- visu jūras braucēju valstu interesēm sargāt un garantēt

viņu kuģošanas gaitai netraucētu norisi. Šajā ziņā dezertē-

šana, kā draudoša un kuģniecībai nepārprotami kaitīga parā-

dība, arī tiek visur apkarota kuģa piederības valsts jurisdik-

cijai noteikti labvēlīgā virzienā.
26

Lūk, pilnīgi atbilstoši šim principam, Latvijas pieminētās

un ar citām ārvalstīm slēgtās konvencijas arī paredz šādu

pašu dezertēšanas pārkāpumu vajāšanas kārtību. Tā, pie-

mēra pēc, Latvijas un Lielbritānijas 1923. gada tirdzniecības-

kuģniecības līguma (Lik. kr. Nr. 95/23. g.) 21. pants nosaka,

ka līgumslēdzēju valstu attiecīgās iestādes sniedz pastāvošu
likumu robežās visādu palīdzību otrās valsts konsulāriem ie-

rēdņiem, kuģu dezertierus gūstot".

Ar šādu vienošanos, ar kuru Lielbritānija spilgti demon-

strēja savas jurisdikcijas nevēlēšanos uzņemties ārzemnieku

(arī Latvijas pavalstnieku) dezertēšanas pārkāpumu vajāšanu

savā teritorijā, jaunu un Latvijas jurisdikcijas kompetencei

labvēlīgu iztulkojumu dabūjis arī mūsu Sodu lik. 7. p. 1. d.

2. pkts, kā arī tā paša panta 2. d. 2. pkts, zīmējoties uz ār-

zemēs pastrādāto pārkāpumu sodīšanu pēc mūsu Sodu li-

kumiem.

Meklējot mūsu pozitivās likumdošanas laukā tālākus šim

jautājumam atbilstošus norādījumus, mums jāapstājas vēl vie-

nīgi pie mūsu 1936. gada „Konsularā dienesta instrukcijas"

(Vaid. Vēstn. Nr. 206.—211.), kura, paskaidrodama tuvāk jauna

1935. gada konsulārā reglamenta (Lik. kr. (Nr. 199/35. g.) no-

teikumus, izdota uz šī reglamenta 27. panta pamata.

Šeit mūsu uzmanību tad arī saista vienīgais — 169. pants,

kas tieši skar noziedzīgu nodarījumu kompetences jautājumu,

ciktālu tādi norisinājušies uz Latvijas tirdzniecības kuģiem

26 Sk. Paul Fauchille, Traite dc droit international public, Paris,

1925. g., 1. sējuma 1073.—1076. lp.
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ārvalstu ūdeņos. levērojot ši vienīga panta svarīgo nozīmi,

lai būtu atļauts pie tā satura pakavēties mazliet tuvāk.

Instrukcijas 169. pants, starp citu, nosaka, ka ar vārdu

„noziegums" šai pantā jāsaprot vispāri noziedzīgs nodarījums:

ir smags noziegums, ir noziegums un pārkāpums Latvijas sodu

likumu nozīmē (Sodu lik. 3. pants)... Attiecībā uz noziegu-

miem, kas izdarīti uz Latvijas kuģa, tam atrodoties svešas

valsts teritoriālos ūdeņos vai ostās, Latvijas konsulam jārī-

kojas pēc starptautiskiem līgumiem starp Latviju un attiecīgo

svešo valsti, bet, tādiem līgumiem trūkstot, pēc starptautis-
kām parašām, ciktāl tādas ir konstatējamas un no svešas valsts

puses tiek ievērotas, kā arī pēc šīs valsts vietējiem liku-

miem
... Jurisdikcija tomēr pieder teritoriālām iestādēm

tādā gadījumā, ja uz ārvalsts tirdzniecības kuģa teritoriālos

ūdeņos izceļas nekārtības, kuras piekritīgās vietējās iestādes

atzītu par tādām, kas var traucēt mieru un kārtību šinīs

ūdeņos vai uz sauszemes"...

Šīs normas aizrādījums uz Latvijas konsula funkcijām ir

parastais, starptautiskā satiksmē pieņemtais norādījums uz

kuģa piederības valsts vietējā konsulārā pārstāvja tiesību

interesēties par noziedzīgu notikumu izmeklēšanu un noskaid-

rošanu, ja šādu noziedzīgu nodarījumu norises vieta bijusi uz

viņa valsts piederības kuģa.

Analizējot 169. panta ieturēto principiālo viedokli, nenā-

kas grūti konstatēt, ka jurisdikcijas kompetences jautājumā pē-

dējais uzbūvēts uz franču sistēmas elementiem. Uz pēdējo

apstākli nepārprotami norāda mums zināmais un pantā esošais

nosacījums, ka notikuma vajāšana piekrīt piekrastes iestādēm,

ja piekritīgās iestādes atzītu, ka tā norise varējusi traucēt

mieru un kārtību. Tā tad pēc mūsu konsulārās instrukcijas

šai ziņā pat netiek prasīts, lai notikums arī efek t i v i būtu

traucējis šādu kārtību vai mieru.

Tomēr, butu visai pārsteidzīgi no citēta 169. panta vie-

dokļa vien taisīt slēdzienu, ka tas predestinējis jautājumu

atrisinājumu pie mums Latvijā uz franču sistēmas pamatiem.

Nav galu galā jāaizmirst, ka minētā instrukcija, kas izdota

tikai pārvaldes kārtībā, ar ārlietu resora vadītāja parakstu,
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nereprezentē sevī likumaktu „stricto jure", jo pati instrukcija

nav pieņemta nedz likumdošanas kārtībā, nedz arī no piekri-

tīgās likumdošanas iestādes. Tāpēc arī, kā izdota uz 1935.

gada likuma par „Konsularu reglamentu" 27. p. pamata (kur
tādas instrukcijas izdošana paredzēta), viņa var vienīgi repre-

zentēt ārlietu resora viedokli šajā jautājumā, kārtojot šī resora

pārziņā ietilpstošās lietas.

Gala vārds ši tiesiska stāvokļa izšķiršana piederas vai

nu jautājuma turpmākai speciālai likumiskai reglamentācijai

pie mums, vai arī, šādai reglamentācijai izpaliekot, mūsu Sodu

likuma 7. panta jurisdiktivai interpretācijai, no gadījuma uz

gadījumu, ar mūsu augstākās tiesu instances — Senāta —

kasācijas prakses palīdzību. Pēdējais pa daļai, kā mēs to

tālāk redzēsim, arī jau noticis.

Savā vietā, šī darba slejās, mums jau bija izdevība no-

rādīt uz to viedokli, kuru principiālā ziņā ieņem mūsu Sodu

likumu 7. pants, attiecībā uz ārpus Latvijas robe-

žām pastrādāto noziedzīgo nodarījumu sodāmību pēc Lat-

vijas sodu likumiem.

īsos vārdos rezumējot Sodu lik. 7. pantā deklarēto vie-

dokli, būtu vispirms jāizceļ, ka tas šajā ziņā šķiro Latvijas

pavalstniekus no ārzemniekiem. Latvijas pavalstnieku sodā-

mības amplitūda ir plašāka, Latvijas sodu likumu piekritības

ziņā: tie soda efektīvi ne tikai mūsu pilsoņu ārzemēs pastrā-

dātus smagus noziegumus vai noziegumus, bet arī valsts vai

pašvaldības dienesta pārkāpumus. Turpretim, attiecībā uz

ārzemniekiem Latvijas sodu likumi sevi deklarē par kompe-

tentiem vienīgi tad, ja viņu ārpus mūsu robežām pastrādātais

noziedzīgais nodarījums būtu bijis smags noziegums vai arī

dienesta noziegums, vai arī tāds noziegums, kas bijis vērsts

pret Latvijas valsts mantu un ienākumiem, jeb arī pret Lat-

vijas pilsoņu tiesībām vispāri.

Pārkāpumu sodāmību Sodu lik. 7. pants noliek atkarībā

no attiecīgās konvencijas noslēgšanas ar konkrētu ārvalsti,

kurā ārzemēs pastrādātu pārkāpumu sodāmība būtu speciāli

paredzēta (Sodu lik. 7. p. 1. d. 2. pkts un 2. d. 2. pkts), attic-
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cinot šo ierobežojumu uz visu delinkventu atbildību, vai nu

tie būtu Latvijas pavalstnieki, vai arī ārvalstnieki.

Turpmākos mūsu iztirzājumos paceltā jautājumā, sniedzot

par Latvijas sodu likumu viedokli galīgu atbildi, mums nāksies

pēdējo konkretizēt, lūkojot noskaidrot, vai 1) uz Latvijas ku-

ģiem ārzemes ostās pastrādātie noziedzīgie nodarījumi uzska-

tāmi par „ārpus Latvijas robežām" (juridiskā nozīmē) izdarī-

tiem, un 2) vai tāpēc, zīmējoties uz pārkāpumiem, tādiem

būtu vajadzība piemērot Sodu lik. 7. p. 1. d. 2. pktā un 2. d.

2. pktā paredzēto ierobežojumu.

Pagaidām mēs, sekojot jau pieminēto un Sodu lik. 7. pantā

iemiesoto kompetences principu izcelšanai, varētu konstatēt

sekošo. Salīdzinot 1933. gada Sodu likumu 7. panta viedokli

ar atbilstošiem un agrāk Latvijas teritorijā spēkā bijušiem

Krievijas 1845. (1855.) gada kriminālkodeksa 173. p. un 1903,

gada sodu likumu 9. pantu, redzama tā evolūcija, kas noti-

kusi Latvijas likumdevēja uztverē šinī jautājumā. Pēdējais

(ievērojot arī Sodu lik. 6. panta nosacījumus) ir sodāmu un

tam pakļautu Latvijas pilsoņu noziedzīgu nodarījumu uz-

skaites ziņā gājis vistālāk, ietilpinot tanī pat dienesta pārkā-

pumus, ko agrākie kodeksi nepraktizēja. Šī sodāmības ampli-

tūdas paplašināšana nepārprotami norāda uz Latvijas likum-

devēja tiekšanos Latvijas pilsoņu ārzemes teritorijā pastrā-

dātu noziedzīgu nodarījumu sodāmību pakļaut sev iespējami

izsmeļošā kārtā.

Kas zīmējas toties, otrādi, uz ārzemnieku Latvijas robe-

žās pastrādātu noziedzīgu nodarījumu sodāmību, tad šajā ziņā

Sodu likumu 4. pants sniedz Latvijas sodu likumu piemēro-

tības zinā neierobežoti pozitīvu atbildi. No šādas padotības

mūsu Sodu likumu 5. pants savukārt izslēdz tikai vienu vie-

nīgu ārzemnieku grupu: ārvalstniecības (eksteritorialitates)
tiesības baudošās personas.

Tāpēc jārezumē, ka Latvijas likumdevējs mūsu Sodu li-

kumos stāv uz nacionālās jurisdikcijas aktivizēšanas un stipri-

nāšanas viedokļa, noraidot jebkādu domu par tās kompe-

tences nepamatotu ierobežošanu jebkādā veidā. Gan jāsaka,

ka šajā zinā viņš tikai sekojis vispārējai tendencei stiprināt
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nacionālo jurisdikciju savās mājās iespējamā mērā, kāda ten-

dence, sevišķi pēckara laikmetā, iezīmējusies visai nepārpro-

tamā kārtā visos, arī citu Rietumeiropas valstu jaunākās re-

dakcijas kriminālos kodeksos.

111. Latvijas praktiskas jurisdikcijas pre-

ce denc es atzinumi, doto kompetences jau-

taj v m v izšķirot.

Kā tad uz šādiem Latvijas sodu likumu kompetences jau-

tājumiem skatījušās Latvijas tiesas savā līdzšinējā praksē?

Kā to liecina tvaikoņa „Margarete" lietas gaita Liepājas ap-

gabaltiesā, ir bijuši gadījumi, kur šī kompetence sodīt Latvijas

ostās pastrādātus ārzemes kuģu laužu noziegumus mūsu tie-

sās ir atzīta pozitīvā kārtā.

Citādi pieredzējumi gūti, piem., jautājumā par to, vai pār-

kāpumi, ko pastrādājuši Latvijas pavalstnieki uz Latvijas

tirdzniecības kuģiem, pēdējiem atrodoties ārzemes ostās,

padoti Latvijas jurisdikcijai un sodāmi pēc Latvijas sodu

likumiem. Šajā ziņā Latvijas tiesas ir dažādi interpretējušas

Sodu lik. 7. p. 1. d. 2. pkta nosacījumus.

Sevišķa dažādība šai zinā iezīmējusies praktiskā juris-

dikcijā, ieņemot stāvokli par Sodu lik. 374. p. piemērošanu

mūsu jūrnieku dezertēšanas gadījumiem no Latvijas kuģiem

ārzemes ostās. Tai pašā laikā, kad bijuši taisīti spriedumi

par Sodu lik. 374. p. piemērotību šādiem nodarījumiem,
27

tās

pašas tiesas ir taisījušas arī pretējas dabas lēmumus,
28 krimi-

nalvajāšanu šādās lietās izbeidzot. Tādās reizēs atzīts, ka,

saskaņā ar Sodu lik. 7. p. 1. d. 2. pktu, šādās lietās pastrādātie

pārkāpumi sodāmi neesot, jo tie esot izdarīti ārzemēs (ārpus

Latvijas robežām) un tāpēc, iekams Latvija par šādu pārkā-

27 Sk. Rīgas pils. 15. iec. miertiesneša 1938. g. lietu Nr. 555 par Ed-

mundu Fidleru (Sodu lik. 374. p.) un Rīgas apgabaltiesas 2. krim. nodaļas

5. IV 1938. g. lēmumu t. p. lietā (L. Nr. 240).
28 Sk. Rīgas apgabaltiesas 2. krim. nod. 14. V 1938. g. spriedumu

Viļa Bērna lietā (S. 1. 374. p. 1. d.) un 24. V 1938. g. spriedumu Nikolaja

Grīniņa lietā (S. 1. 448 ip.).
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pumu sodāmību nenoslēgšot ar konkrētu ārvalsti vajadzīgu

konvenciju, Latvijas sodu likumu represija uz tiem neattie-

coties.

Gan autora rīcībā šajā zinā nonākušais materiāls ir visai

nepilnīgs un skops, jo, šķiet, Latvijas tiesām vispāri ar šādas

dabas tiesiskiem jautājumiem nav nācies bieži nodarboties,

tomēr arī esošie piemēri liecina, ka šajā ziņā Latvijas būtisku

tiesu instanču spriešanā nekādas vienveidīgas likuma inter-

pretācijas līnijas nav bijis.

Tādu varēja radīt vienīgi augstākās kasācijas instances

—• Senāta paskaidrojošs gala vārds šajā strīdus laukā. Šis

paskaidrojošs vārds, skarot gan tikai problēmas vienu pusi,

pašā pēdējā laikā ir teikts.

1938. g. 17. decembra sēdē Senāta kriminālais kasācijas

departaments izlēmis cietušo kasācijas sūdzības Viļā Bērna

un Nikolaja Grīnina apsūdzības lietās. Apgāžot dažu būtības

instanču pretējo viedokli, Senāts atzinis, ka Latvijas pilsoņu

— kuģu komandu locekļu — savā starpā uz Latvijas tirdznie-

cības kuģiem pastrādātie pārkāpumi (vienalga, vai tie būtu

publiskā, vai privatsūdzības kārtībā vajājami), šiem kuģiem

atrodoties ārzemes ostās, pakļauti Latvijas jurisdikcijai, pie

kam uz tiem Sodu lik. 7. p. 1. d. 2. pkta ierobežojumi ne-

attiecas.

Vēl šo svarīgo precedencialo Senāta spriedumu galīgie

motivi gan nav zināmi, bet, pēc autora rīcībā esošām zinām,

Senāts, šādu principiālu viedokli ieņemot, vadījies no jautā-

juma franču sistēmas atrisinājuma. Reizē ar to no Senāta gala

atzinuma vien jau secināms, ka mūsu augstākā kasācijas tiesa

tā tad noziedzīgus nodarījumus, kas pastrādāti uz Latvijas

tirdzniecības kuģiem, tiem atrodoties ārzemes teritoriālos vai

arī nacionālos ūdeņos, nav uzskatījusi par tādiem, kas būtu

nodarīti «ārpus Latvijas robežām" Sodu lik. 7. panta izpratnē.

Reizē ar to „a contrario" ceļā jāsecina, ka rekvizits „ārpus

Latvijas robežām" šeit attiecināms uz ārzemes teritorijā pa -

rastos apstākļos pastrādāto nodarījumu vajāšanas kartību

Minētie Senāta atzinumi gan pec būtības neizšķir musu

problēmu visā pilnībā, jo iztirzā tieši tikai Latvijas kuģu un
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kuģu ļaužu krimināltiesisko stāvokli ārzemes ostās. Vēl, zi-

nāmā mērā, paliek agrāk attēlotās neskaidrības problēmas

otrai pusei: ārzemes kuģu un to komandu krimināltiesiskam

stāvoklim Latvijas suverenitātei padotos ūdeņos.

Tomēr arī tad Senāta 1938. g. 17. decembra pieminētiem

spriedumiem ir un paliek vēsturiski svarīga nozīme paceltā

jautājumā, jo tie nosprauž ceļa zīmes šīs problēmas turpmākai

galīgai izšķiršanai Latvijas taisnās tiesas priekšā. Nav šaubu,

ka Senāta spriedumi Bērna un Grīniņa lietās turpmākos gadu-

desmitos Latvijas jurisdikcijas vēsturē spēlēs to pašu lomu,

kādu krievu kasācijas praksē spēlēja vadošais bij. Krievijas

senāta 1872. gada spriedums daudzkārt citētā Svaelosa lietā;

IV. „Margaretes" lietas gaitas juridiskais

iztirzājums

Šo visu apcerējumu rezultātā mēs tagad esam spējīgi

sniegt vajadzīgo starptautiski-tiesisko novērtējumu tai iztie-

sāšanas gaitai un viņas rezultātiem, kādus bija dabūjusi tvai-

koņa „Margarete" lieta.

Nav šaubu, ka Liepājas apgabaltiesa, atzīstot šo zādzības

lietu par piekritīgu Latvijas tiesām un sodāmu pēc Latvijas

sodu likumiem, bija nostājusies uz zinātniski attaisnojama un

pareiza pieredzes viedokļa. Un patiešām, kādas šinī gadī-

jumā —■ franču vai angļu — sistēmas norādījumiem mēs arī

nepieslietos, mēs arvien dabūjam vienu un to pašu Latvijas

jurisdikcijas piekritībai vienādi labvēlīgu gala slēdzienu.

Angļu sistēmas sniegtā atrisinājuma atslēga būtu bijusi

visai skaidra un nepārprotama. Noziegums noticis, kaut arī

uz Vācijas kuģa un pastrādāts no Vācijas pilsoņiem, bet Lat-

vijas nacionālos ūdeņos — Liepājas ostā. Sakarā ar to pati

norises vieta predestinēja lietas nodošanu attiecīgai vietējai

tiesai, t. i. latviešu tiesai.

Bet arī franču sistēma galu galā būtu devusi to pašu at-

bildi. Ņemot vērā, ka notikums — zādzība, līdz ar zagto

mantu nogādāšanu pēc piederības, bija tapis eksterns, snie-

dzoties savās sekās pāri kuģa klājam uz Latvijas cietzemi
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(Liepājas pilsētu), ka bez tam pats notikums, sakarā ar zagļu

gūstīšanu uz cietzemes un pat trauksmes sacelšanu pilsētā,

bija tādas dabas, ka ne tikai varēja traucēt, bet gan efektivi

traucēja ostas mieru un kārtību, arī franču sistēmas principi

nevarētu pieļaut šīs lietas iztiesāšanu atstāt kuģa piederības

valsts, resp. vācu tiesām.

Tāpēc nebija vairs izšķiroši miertiesneša apsvērumi par

kuģa starptautiski-tiesisku dabu, kā savas dzimtenes valsts

peldošu sastāvdaļu; tāpat nebija nozīmes arī apcerējumiem

par to, ka vainīgie esot Vācijas pilsoni, Vācijas tirdzniecības

kuģa ļaudis, un ka Latvijas pilsoņu intereses neesot cietušas.

Visi šie apstākļi, kurus miertiesnesis pievedis savas inkom-

petences pamatošanai, bija jau atspēkoti ar paša notikuma iz-

paušanos Latvijas cietzemes teritorijā un ar viņa paša norises

raksturu, kas bija savienots ar ostas miera un kārtības

traucēšanu.

Pavisam irrelevanta bija atsaukšanās uz Vācijas konsula

akciju, pieprasot abu kuģa ļaužu izdošanu tiesāšanai Vācijas

tiesās. Vispirms, pēc dotiem lietas apstākļiem šādam pie-

prasījumam trūkst starptautiski-tiesiskā attaisnojuma un, otr-

kārt, vinu eventuālā tiesāšana Vācijas tiesās tā kā tā nevarēja

tos atbrīvot no atbildības Latvijas tiesu priekšā. Pēdējo no-

teica Sodu lik. 4. pants, ievērojot noziedzīgā nodarījuma norisi

Latvijā — Liepājas ostā.

Tikpat irrelevanta bija arī miertiesneša atsaukšanās uz

to, ka kuģa kapteinis arī neesot griezies pie Latvijas tiesām

dēļ palīdzības šajā lietā. Bez visa iepriekš izteiktā šis ap-

stāklis šajā publiskā kārtā vajājamā lietā bija irrelevants jau

tādēļ vien, ka kapteiņa griešanās pēc palīdzības bija reāli ne-

vajadzīga pēc tam, kad zagļi jau bija „m flagranti" no Lat-

vijas policijas orgāniem aizturēti un visa lieta, kā tāda, atklāta*.

Bez tam, novērtējot vainīgo rīcību šajā lietā, nav jāaizmirst,

ka zagļi, zagtās ādas paņemot, bija noplēsuši no kuģa lūkas

tur piestiprinātās Latvijas muitas plombēs, kas kavēja lūkas

neatļautu atvēršanu. Arī šis vainīgo rīcības posms nav at-

zīstams par tādu, kas būtu savienojams ar ostas netraucētas

kārtības ievērošanu.
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Visu sacīto ievērojot, jānāk pie vienīgā loģiski attaisno-

jamā galaslēdziena, ka šajā lietā izšķirtais Latvijas sodu

likumu piemērošanas jautājums, savās konsekvencēs, pilnīgi

saskan ar modernās starptautisko krimināltiesību zinātnes

atzinumiem.

V. Gala secinājumi

Tādā kārtā pievesto un daudzmaz izsmeļošo apcerējumu

rezultātā, vērā ņemot arī aplūkotos jautājuma faktiskos mate-

riālus, varētu visumā- nākt pie sekošiem atzinumiem.

1) Latvijas pozitīvās jūrniecības-kuģniecības likumdo-

šanā trūkst speciāla likumakta, kas regulētu Latvijas tirdz-

niecības kuģu krimināltiesisko stāvokli, tiem atrodoties ārze-

mes teritoriālos vai nacionālos ūdeņos, kā arī, zināmā mērā

(papildus Sodu lik. 4. p. nosacījumiem) ārzemes tirdzniecības

kuģu līdzīgu stāvokli Latvijas ūdeņos. Šāds likumakts savu

iemiesojumu varētu atrast kā vispārējo sodu likumu rāmjos,

tā arī speciāla rakstura normativa akta veidā;

2) Latvijai, ka piejūras un juras braucējas valstij, šads

likumakts valsts interešu labā ir nepieciešami vajadzīgs;

3) šajā ziņā nepietiek ar mūsu atsevišķu singularu likum-

aktu netiešiem norādījumiem, jo tie izdoti pa daļai citos no-

lūkos, pa daļai arī apstrādā citāda, paralēla rakstura jautā-

jumus. Tāpēc likumdevēja konkrētie ieskati tieši paceltā

kompetences jautājumā no tiem grūti izlobāmi;

4) kā labs paraugs problēmas atrisinājumam tieši Sodu

likumu rāmjos var noderēt Dānijas likumdevēja piemērs ar

vina 1930. gada 15. aprija sodu likumu 6. pantā ievestiem

principiem, kā pēc šo principu būtības, tā arī pēc viņu re-

dakcionālā ietērpa;

5) šādam likumaktam Latvijā pašlaik iztrūkstot, ierosi-

nātā problēma atrisināma vienīgi ar starptautisko -krimināl-

tiesību doktrinas sniegto teorētisko norādījumu palīdzību,

interpretējot Sodu lik. 7. p. iemiesotus principus;

6) izsekojot musu 1933. gada Sodu likumu 7. panta prin-

cipiālās bāzes evolucionārai attīstībai, salīdzinot tās izveido-
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šanos ar bij. Krievijas 1845. un 1903. gadu kriminālkodeksu

atbilstošās normās deklarētiem viedokļiem, jāatzīst, ka Latvi-

jas likumdevējs iezīmējis noteiktu tendenci iespējami izsme-

ļošā kārtā pakļaut savai nacionālai jurisdikcijai visu Latvijas

pilsoņu deliktivo rīcību ārzemēs, nolūkā šādā kārtā stiprināt un

aktivizēt Latvijas jurisdikcijas piemērošanu:

7) par to liecina Latvijas sodu likumiem padotu un ār-

zemēs pastrādātu nodarījumu uzskaites sevišķi paplašināta

amplitūda, kura atrodama Sodu lik. 7. p. 1. daļā;

8) to vērā ņemot, pastāvošais Sodu lik. 7. p. 1. daļas rek-

vizits „ārpus Latvijas robežām", tulkojot to „stricto sensu", at-

tiecināms tikai uz ārvalsts cietzemē (vai arī ūdeņos, ārpus

mūsu peldošiem līdzekļiem) notikušiem deliktiem;

9) turpretim, minētā rekvizita „lato sensu" ierobežojums

nav attiecināms uz notikumu norises vietu Latvijas kuģos, pē-

dējiem atrodoties ārpus Latvijas teritoriālo ūdeņu robežām;
šādos gadījumos pretēji tam jāuzskata, ka noziedzīgais noda-

rījums norisinādamies uz Latvijas kuģa klāja, kas nes Latvijas

flagu, noritējis, juridiski ņemot, Latvijas teritorijas robežās;

10) šāds jautājuma atrisinājums saskan pilnā mērā ar

angļu sistēmas viedokli, kāda sistēma teorētiskā ziņā atzīstama

par ieteicamāku savas skaidrības, noteiktības un nacionālās

jurisdikcijas stiprināšanas dēļ. Šīs angļu sistēmas priekšrocī-

bas, salīdzinot ar franču sistēmas principiem, cik savādi tas

arī neizliktos, pēckara laikā lielā mērā atzīst arī daļa franču

starptautisko tiesību korifeju, kā, par piemēru, šinī darbā pie-

minētais Paul Fauchille;

11) Latvijas būtības instanču līdzšinējā jurisdikcijas prak-

se paceltā jautājumā uzrādīja nenoteiktu un svārstīgu līniju,

nedodot iespēju vilkt no tās šai ziņā kādas vispārēja rakstura

konsekvences;

12) Senāta kriminālā kasācijas departamenta 1938. g. 17.

decembra atzinumi Bērna un Grīniņa lietās gan it kā

liecina par viņa piesliešanos franču sistēmas viedoklim; tomēr

nav jāaizmirst, ka šajās lietās Senāts izšķīris definitivā kārtā

tikai problēmas vienu daļu, proti, jautājumu par pārkāpu-

mu pakļaušanu Latvijas sodu likumu iedarbībai, ja šie pārkā-
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purni pastrādāti Latvijas pilsoņu — Latvijas

tirdzniecības kuģu komandu locekļu star-

pā, šiem kuģiem atrodoties ārvalstu nacionālos ūdeņos;

13) tāpēc jāatzīst, ka problēmas vispusīgs atrisinājums,

ejot likuma interpretativo ceļu ar mūsu augstākās kasācijas

instances atzinumu palīdzību, vēl gaida savu galīgu pie-

pildījumu;

14) noraidot pavisam ideju par Latvijas kriminālās ju-

risdikcijas attiecināšanu jebkādā veidā (vai nu franču vai arī

angļu sistēmas rāmjos) uz mūsu tirdzniecības kuģu stāvokļa

normēšanu ārvalstu ūdeņos, — bez spiedošas vajadzības un

tiesiski attaisnojama pamata tiktu sašaurinātas Latvijas juris-

dikcijas suverenās tiesības, kas arī Latvijas valsts autoritātei

par labu nākt nevarētu;

15) pēdējo secinājumu apstiprina ari fakts, ka civilizēto

valstu pasaulē šimbrīžam neviena nacionālā likumdošana, cik

zināms, neatzīst tādu viedokli, ka tās tirdzniecības kuģu kri-

minalpolitiskais stāvoklis svešos ūdeņos bez ierobežojumiem

un pilnīgi būtu padots vietējās valsts varas nokārtošanai, un

16) šeit aizstāvamais uzskats ienes ar pastāvošo Sodu

likumu 7. pantu normētā stāvoklī nevis ko principiāli un

kvalitativi galīgi jaunu, bet vienīgi telpiskā nozīmē paplašina

šinī pantā deklarētā mūsu sodu likumu personālā iedarbības

principa robežas, ieslēdzot tajās arī mūsu peldošos līdzekļus

svešos teritoriālos un nacionālos ūdeņos; sauszemē ārze-

mēs pastrādātus un Sodu likumu 7. pantā uzskaitītus noziedzī-

gus nodarījumus šī sodu likumu norma vajā un soda pēc Lat-

vijas sodu likumiem neapstrīdamā kārtā arī līdz šim.
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Mūsu zemesgrāmatu sējumi.

J. Gobzinis,

Rīgas Zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks

Jaunajā zemesgrāmatu likumā pēc iespējas novērstas vi-

sas neskaidrības, kas bija radušās gadu plūdumā, piemērojot
agrāko Notariāta nolikumu. Ja arī ir dzirdētas domas, ka vie-

nā vai otrā vietā derētu likumu vēl mazliet noslīpēt, tad tomēr

jāatzīst, ka arī tagadējā negrozītā veidā, kādā likums pastāv

kopš spēkā stāšanās dienas, tas radījis labvēlīgus apstākļus, lai

varētu nodibināties vienveidība zemesgrāmatu nodaļu nostipri-

nāšanas darbībā. Krasā atšķirība, kas arī vēl jaunā likuma

laikā bija manāma starp atsevišķām nodaļām, ar laiku izlīdzi-

nās, pie kam liela loma šeit piekrīt visu nodaļu kopējai otrai in-

stancei — Tiesu Palātas Civildepartamentam.

Atliek vēl izdot instrukciju, kas dotu techniskas dabas no-

rādījumus zemesgrāmatu vešanā, jo vecā Krievijas laika in-

strukcija (1889. g. lik. kr. Nr. 129 — 1045) būtu uzskatāma par

atkritušu līdz ar jaunā likuma izdošanu. Pašlaik mums, tā tad,

šādas instrukcijas nemaz nav, un pagaidām mēs iztiekam vēl

gluži labi bez tās, jo zemesgrāmatniecības dzinējrats, kas iedar-

bināts 1889. un 1890. gadā, pēc inerces griežas joprojām. Tā-

pēc jāgādā, lai šim inerces spēkam izbeidzoties mūsu rīcībā

būtu jauna techniskā instrukcija. Sakarā ar to būtu iepriekš

jāapsver daži jautājumi, kas attiecas uz zemesgrāmatniecības

galveno darba rīku, — uz pašu zemesgrāmatu viņas techniskā

nozīmē, t. i. uz zemesgrāmatu kā ķermenisku lietu.

Mūsu zemesgrāmata kopš lielās tiesu reformas pagājušā

gadusimtena beigās var jau atskatīties uz zināmu evolūciju.

Jau pieminētā instrukcijā bija sīki reglamentēts ne tikai noda-

lījumu skaits vienā zemesgrāmatas sējumā, bet arī katram no-

dalījumam un atsevišķām nodalījuma daļām rezervēto lapu
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skaits. Krievijas laikā bija divējādas zemesgrāmatas, ko lie-

toja tagadējā Rietumlatvijā1

; viena bija domāta agrākām mui-

žām, ko tagad saucam par «saimniecībām", un Kurzemē bez

tam arī no pēdējām atdalītiem atsevišķiem zemesgabaliem, bet

otra — visiem pārējiem lauku nekustamiem īpašumiem un pil-

sētu imobiliem. Pirmā tipa zemesgrāmatā bija 100 nodalīju-

mu un bez tam 20 rezerves nodalījumu. Katram nodalījumam

bija rezervētas 12 lappuses, tā kā šādā sējumā bija pavisam

1440 lappuses. Nodalījuma lappuses bija sadalītas šādi: virs-

rakstam vien bija ziedota viena lappuse (tā saucamā titullapa),
1. daļai — divas, 2. daļai — viena, 3. daļai — trīs un 4. daļai —

piecas lappuses. Otrā tipa zemesgrāmatā bija 150 nodalījumu

nn bez tam 20 rezerves nodalījumu. Katram nodalījumam bija

rezervētas 8 lappuses, un šādā sējumā, tā tad, bija pavisam

1360 lappuses. No nodalījuma lappusēm viena bija veltīta

virsrakstam, viena — 1. daļai, viena — 2. daļai, divas —

daļai un trīs — ceturtai daļai. No tā mēs redzam, ka Krievi-

jas laikā ir mēģināts padarīt zemesgrāmatu zināmā mērā elas-

tīgu, paredzot divējāda tipa sējumus, katru savām vajadzī-

bām, atkarībā no nekustamu īpašumu šķiras. Tomēr šo mēģi-

nājumu nevar atzīt par izdevušos, jo pielietojot šīs grāmatas

praktiskā darbā, par elasticitati gan nenācās runāt.

Kā jau aizrādīts, 1. tipa zemesgrāmatā 1. daļai bija pare-

dzētas divas lappuses, bet 3. daļai pat trīs. No agrākām mui-

žām tika atdalīti daudzi zemesgabali, tā ka tām pat nepietika

ar divām lappusēm 1.. daļai, kāpēc vajadzēja turpināt ierak-

stus vairākos rezerves nodalījumos. Turpretim visiem pārē-

jiem nekustamiem īpašumiem, kuri ir nospiedošā vairākumā,

divas lappuses bija pārāk daudz. Uz pirkstiem var saskaitīt

tās muižas, kas izdeva daudz zemesgabalu nomā un kurām tā-

dēļ nepietika ar trim lappusēm 3. daļā. Pa lielākai daļai šīs

pēdējās lappuses stāvēja tukšas. Ir pat ne mazums tādu mui-

žu, kurām visas 12 lappuses visu laiku stāvējušas tukšas un ku-

rām pirmais un vienīgais ieraksts nodalījumā ir ieraksts par

īpašuma tiesību nostiprināšanu Latvijas valstij uz agrārrefor-

1 Latgalē lietotas zemesgrāmatas šeit neapskatam.
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Inas likuma pamata. Un jau nepavisam nebija vajadzīgs šāds

lappušu sadalījums un vispār 12 lappuses atsevišķiem zemes-

gabaliem Kurzemē, kuriem instrukcija arī nez' kāpēc bija pa-

redzējusi 1. tipa zemesgrāmatas
2

. Tāpat 2. tipa zemesgrāmatā

divas lappuses 3. daļai bija par daudz. No tā mēs redzam, kā-

dv ārkārtīgi lielu balastu saturēja Krievijas laika zemesgrāma-

tas balta papīra veidā, kuru neviens nekad nevar pierakstīt.

Bez tam grāmatas bija ļoti smagas: 1. tipa zemesgrāmata svē-

ra 16,8 kg, bet 2. tipa zemesgrāmata — pat 17,8 kg. Smagums

apgrūtināja grāmatu cilāšanu un pārnešanu, kā arī paātrināja

to bojāšanos.

Kad izbeidzās Krievijas laikā sagatavotie zemesgrāmatu

krājumi, tad uz īsu brīdi parādījās firmas J. Roze izgatavotās

liliputzemesgrāmatas, ar kurām ļoti ierobežotā skaitā tika ap-

gādātas dažas zemesgrāmatu nodaļas, kuras visasāk sajuta

grāmatu trūkumu. Formāts šīm grāmatām bija ļoti neparo-

cīgs, papīrs arī pārāk plāns, kādēļ šīs grāmatas, kā lietošanai

nenoderīgas, sagādāja zemesgrāmatu nodaļām vienīgi rūpes un

raizes. Sākot ar 1923. gadu zemesgrāmatu nodaļas tiek apgā-

dātas valsts papīru spiestuves ražotām grāmatām. levedot

šīs grāmatas, faktiski zaudēja nozīmi attiecīgie instrukcijas no-

teikumi, kuri formāli gan nekad netika atcelti.

Latvijas zemesgrāmata ir tikai viena veida, jo piedzīvoju-

mi rādīja, ka ar vairāku veidu zemesgrāmatām praksē nav ie-

spējams sasniegt vēlamos rezultātus. Latvijas zemesgrāmata

ir kaut kas vidējs starp Krievijas 1. un 2. tipa zemesgrāmatām.

Tāpat, kā Krievijas 1. tipa grāmata, tā satur 100 nodalījumus

un bez tam 20 rezerves nodalījumus, bet tāpat, kā Krievijas 2.

tipa zemesgrāmatā, atsevišķiem nodalījumiem rezervētas 8

lappuses (rezerves nodalījumiem tikai 6 lappuses). Tādā kārtā

Latvijas zemesgrāmatai ir tikai 920 lappuses, sakarā ar ko

grāmatas svars ievērojami samazinājies 3

.
Nodalījuma lappu-

ses racionālāk sadalītas starp atsevišķām daļām: 1. daļa ieņem

2 Praksē atsevišķos gadījumos bija vērojama atkāpšanas no instruk-

cijas, lietojot viena vai otra tipa zemesgrāmatas.

3 Latvijas zemesgrāmata sver mazliet vairāk par 12 kg.
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vienu lappusi, 2. daļa — divas 4

,
3. daļa — vienu, bet 4. daļa —

•četras lappuses 5

. Pilnīgi atkritusi titula lapa; tās vietu izpilda
šaura strēmele 1. daļas augšējā malā. Salīdzinot šīs grāmatas

ar Krievijas laika grāmatām, bez šaubām, konstatējams liels

progress. Lapu skaita un grāmatas svara samazināšana vien

ir jau liels sasniegums. Tikai sējumu āriene nav visai izdevu-

sies. Sējumiem ir metāla apkalumi, bet ja tos nevar labāk iz-

strādāt, tad būtu gan derīgāki apkalumu vietā lietot ādu, jo ta-

gadējā veidā apkalumi dara tikai ļaunu, nedodot nekāda labu-

ma. Apkalumu malas ir asas, apkalumi pieskrūvēti sējumu vā-

kiem ar skrūvītēm, kuras reti kad pilnīgi cieši ieskrūvētas.

Bieži skrūvīte vai viena tās mala atrodas virs apkaluma vir-

smas. Bīdot grāmatu pa galdu, tā virsmā paliek rieva, bet no-

ceļot grāmatu no kādas citas, pēdējās apvalks tiek ieplēsts.

Bez tam skrūvītes nereti pavisam izkrīt ārā, kādēļ arī apkalu-

miem gadās nokrist. Sējumu mugurpuses arī apkaltas ar me-

tāla stabiņiem augšā un apakšā. Sākumā to bija pavisam 10,

ik pa 5 stabiņiem augšējā un apakšējā daļā. Šie stabiņi nesa

vislielāko postu. Malējie stabiņi neturējās cieši mugurai klāt

im atlocījās, kādēļ tie, izņemot kādu grāmatu no skapja, nežē-

līgi plēsa blakus stāvošās grāmatas drēbi. Lai aizsargātu

grāmatas, zemesgrāmatu nodaļas bija spiestas pašu spēkiem

novīlēt katram sējumam 4 metāla stabiņus nost. Pēdējā laikā

sējumu muguras tiek apkaltas tikai ar 6 stabiņiem (3 augšā un

3 apakšā). Nav šaubu, ka pie rūpīgāka darba zemesgrāmatu

ražotāja iestāde varētu visus šos ārējos trūkumus pilnīgi no-

vērst. To rāda ārzemju zemesgrāmatu apkalumi, kuri tiešām

aizsarga sējumu, bet nebojā citus sējumus un mēbeles.

Bet piegriezīsimies atkal zemesgrāmatu iekšienei. Lai

gan tagadējais lappušu sadalījums (2. un 4. daļas paplašināšana

un 3. daļas sašaurināšana) labi atbilst caurmēra nekustama

īpašuma vajadzībām, tomēr arī Latvijas zemesgrāmatai ir sa-

vi acīmredzami trūkumi, kurus mēs līdz šim gan uzskatījām

par nenovēršamu ļaunumu.

4 Rezerves nodalījuma — vienu

5 Rezerves nodalījumā — trīs.
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Parastam nekustamam īpašumam arī 8 lappuses ir par

daudz. Ņemsim kādu jaunsaimniecību. Ja ieguvējs samaksā

visu izpirkuma maksu, tad jaunatveramā nodalījumā būs tikai

divi ieraksti, ja viņš ieķīlā iegūto saimniecību ilgtermiņa kre-

dītiestādē, tad 'būs četri ieraksti, bet ja nāk klāt vēl kāds ap-

grūtinājums 3. daļā, tad būs pavisam pieci ieraksti. Radot kā-

du jaunu hipotekāru vienību, tās nodalījumā reti kad būs vai-

rāk par pieciem ierakstiem. Uz astoņām lielā formāta lappu-

sēm tikai pieci ieraksti! Ir pagājis mazliet vairāk par 15 ga-

diem, kopš pirmās jaunsaimniecības ierakstītas zemesgrāma-

tās. Ļoti, ļoti retas ir tās saimniecības, kurām jau nav pieticis

ar astoņām lappusēm un kurām kādu dalu vajadzēja turpināt

rezerves nodalījumā. Pa lielākai daļai tas bija tanīs gadīju-

mos, kad īpašniekam neveicās ar saimniekošanu un nodalīju-

ma ailes ātri pildījās ar tiesu hipotēkām un piedziņas atzīmēm,

līdz kamēr subhastacija pārvilka visam tam svītru pāri. Ci-

tām saimniecībām notecējušos gados nākuši klāt tikai kādi 3—

4 ieraksti, un lai gan atkal citām nākuši klāt pat 10 ierakstu,

tad tomēr vēl var paiet daži gadudesmiti, kamēr viens vai otrs

nodalījums sāks manīt telpu trūkumu. Bet lielumlielā daļa vi-

su savu pastāvēšanas laiku varēs iztikt ar savām astoņām

lappusēm, jo milzīgs ir arī to jaunsaimniecību skaits, kurām

pagājušos 15 gados neviens ieraksts no jauna nav nācis klāt.

Spilgti tas bija redzams Valmieras zemesgrāmatu nodaļas di-

bināšanas laikā, kad neskaitāmus, tikpat kā tukšus nodalīju-

mus ar ļoti mazu ierakstu skaitu vajadzēja slēgt kopējās ze-

mesgrāmatās un pārrakstīt jaunierīkotās Valmieras apriņķa

zemesgrāmatās, kur tie būs tikpat maz pierakstīti kā līdzšim.

Mūsu zemesgrāmatās ikvienam nodalījumam jau iepriekš

noteikts viens un tas pats lappušu skaits. Nekustamu īpašumu

lielākai daļai šis skaits vairākkārtīgi pārsniedz patiesās vaja-

dzības, un tikai ļoti niecīgai daļai var arī nepietikt ar šīm as-

toņām lappusēm. Tā kā iepriekš nevar zināt, kādam nodalī-

jumam būs daudz un kādam maz ierakstu, tad visiem dod tā-

du lappušu skaitu, kas pie normāliem apstākļiem nevar būt ne-

pietiekošs. Šis sastingums, šī nespēja piemēroties atsevišķa

nekustama īpašuma individuālām vajadzībām ir mūsu zemes-
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grāmatas sējuma vājākā puse. Ārkārtīgi lielā daudzumā tiek

nelietderīgi patērēts papīrs, kuru nekad nevarēs visā pilnībā

izmantot. Nespēja atbrīvoties no slēgtiem nodalījumiem, kuri
vienmēr ies līdzi kā balasts, ir mūsu zemesgrāmatas sējuma

otrais trūkums. Tas atkal spilgti izpaužas Rīgas zemesgrā-

matu nodaļā, kur pēc Valmieras apriņķa atdalīšanas un pēc at-

sevišķu zemesgrāmatu ierīkošanas Rīgas apriņķa mazpilsē-
tām vienā otrā lauku zemesgrāmatas sējumā no 100 nodalīju-

miem ir vēl spēkā tikai mazāk par pusi. Rīgas zemesgrāmatu

nodaļā lauku nekustamu īpašumu zemesgrāmata pašlaik sastāv

no 365 sējumiem. Ja slēgtos nodalījumus varētu izņemt un

katrā sējumā ievietot 100 spēkā esošos nodalījumus, tad lauku

nekust. īpašumu zemesgrāmatas sējumu skaitu varētu samazi-

nāt uz pusi. Līdzīgu liecību par šāda veida balastu varēs drī-

zumā dot arī Cēsu-Valkas zemesgrāmatu nodaļa, kad būs pa-

beigta Valkas apriņķa atdalīšana, un nākamībā vēl daža laba

zemesgrāmatu nodaļa, kurai dalīšana vēl stāv priekšā.

Kā trešo trūkumu varētu minēt kādu tīri dabisku parādī-

bu, kas piemīt katrai grāmatai, ko bieži lieto: bojājas sējums,

tas neturas vairs vākos, atsevišķi diegi pārtrūkst, izkrīt dažas

lapas, to malas tiek ieplēstas, un ar laiku jau viss sējums ir ga-

līgi izjucis. Lai gan tā ir pati par sevi saprotama lieta, ka sē-

jumam ar laiku jāizirst, tad tomēr par priekšrocību to nevar

uzskatīt. Zemesgrāmatu nodaļas ar šo negatīvo parādību cī-

nās visiem spēkiem. Ikgadus budžetā tiek paredzētas un atvē-

lētas ievērojamas sumas zemesgrāmatu iesiešanai no jauna

un citiem sīkākiem remontiem. Šos līdzekļus patērē Krievi-

jas laika zemesgrāmatas, no kurām dažas kalpo turpat jau 50

gadus. Dažas no tāmi ir jau vairākas reizes labotas un pārsie-

tas, sadalot tās divās daļās, lai samazinātu grāmatu lielo sva-

ru. Gandrīz katra lapa nes lielāku vai mazāku ielāpu. Bet

tagad ir jau sasniegta galējā robeža. Ir tādas grāmatas, kas

aiz vecuma nespēka atteikušās ilgāk kalpot un noteikti prasās

ārā no ierindas. Nav vairs nekādas iespējas tās labot un lā-

pīt. Lai gan papīrs šīm grāmatām savā laikā ir bijis diezgan

augstas kvalitātes, tad tomēr nevar apgalvot, ka nebūtu iespē-

jams ražot vēl labāku papīru. Tagad tas jau galīgi zaudējis
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spējas pretoties laika zobam, tas palicis tik trausls, ka burtiski

drūp un neiztur vairs nedz salīmējuma, nedz adatas dūriena.

Daudzās vietās papīram lūztot un drūpot nav vairs iespējams
salasīt uzrakstīto tekstu, kādēļ tas jārestaurē ar nostiprināju-

mu žurnāla palīdzību. Vienīgais līdzeklis šo grāmatu glābša-
nai no galīgas bojā ejas ir to pārrakstīšana steidzamības kār-

tībā. No tā izvairīties nevar, šai ziņā nevar nodoties nekādām

ilūzijām. Bet ja šīs grāmatas pārraksta tādos pašos sējumos,

kādus mēs lietojam tagad, tad ar laiku atkal parādīsies šeit

pieminētie 3 galvenie trūkumi. Un galu galā nekāds uzlabo-

jums nebūs sasniegts.

Lieku balastu zemesgrāmatās nepierakstītā un nepierak-

stāmā papīra, kā arī slēgto nodalījumu veidā, tāpat zemesgrā-

matu sējumu mūžīgo pārsiešanu mēs līdz šim bijām paraduši
uzskatīt ne tikai par neiepriecinošu parādību, bet arī par gluži

nenovēršamu ļaunumu, ar ko vienkārši jāsamierinās. Bet ap-

lūkošanās dažās ārvalstīs rāda, ka visus šos ļaunumus iespē-

jams novērst ar ļoti asprātīgiem, bet pēc būtības tomēr vien-

kāršiem paņēmieniem.
Tieslietu ministra kunga uzdevumā šo rindiņu rakstītājs

devās šovasar uz Skandināvijas valstīm, lai apskatītu tur lie-

tojamās zemesgrāmatas, jo līdz Rīgai bija atklīdušas baumas

par kāda pavisam jauna veida zemesgrāmatām. Ceļojumā gū-

tie pieredzējumi pārspēja visu sagaidīto.

Jaunās zemesgrāmatas parādījās 1924. gadā Dānijā. Tās ir

Kopenhāgenas firmas „Dc forenede Protokolfabrikker Merkur"

ražojums. No ārienes šāda grāmata atstāj parastās, bet ļoti

glīti nostrādātas grāmatas iespaidu. Arī šķirstot grāmatas la-

pas, tā ne ar ko sevišķu neatšķiras no parastām grāmatām.

Grāmatas vāka apakšmalai ir arī metāla apkalumi, jeb, parei-

zāki, „iekalumi", kas tik rūpīgi dc- un piestiprināti, ka tie vie-

nīgi aizsarga grāmatu, bet nebojā mēbeles un citas grāmatas.

Tomēr tuvāki šādu grāmatu aplūkojot, izrādās, ka tā sastādās

no atsevišķām vaļējām lapām, kas sastiprinātas kopā ar di-

viem metāla stieņiem, kuri grāmatas augšējā vāka virspusē

saliecami un saslēdzami ar patentslēdzi. Neviena lapa nevar

izkrist no šī „sējuma", ko pareizāki būtu nosaukt par mecha-
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nismu, un neviena neaicināta persona nevar kādu lapu izņemt

vai apmainīt. Dānijas zemesgrāmatas parastais biezums ir

300 lapas, t. i. 600 lappuses. Tādā biezumā viņa sver nepil-

nus 9kg (8,88 kg). Katram nekustamam īpašumam rezervētas

tikai 2 lappuses (1 lapa), uz kurām iespiestas nodalījuma daļas

un ailes, kas Dānijā pilnīgi atbilst Vācijas iedalījumam. Pirmais

sagrafējums, kur ieraksta ziņas par pašu nekustamu īpašumu,
netiek numurēts, un oficiāli to arī nesauc par „daļu", bet vie-

nīgi par «īpašuma aprakstu". Pēc tam nāk 1. daļa, kas atbilst

mūsu 2. daļai (resp. tās 1. ailei), kur ieraksta īpašuma tiesības

(Ejendomsret); tai seko 2. daļa, kur ieraksta dažādus ierobežo-

jumus, servitutus un citas nastas (Brugsrettigheder, Servitutter

og andre Byrder) un, beidzot, 3. daļa, kas atbilst mūsu cetur-

ta! olaļai un satur hipotēkas (Pantehaeftelser). Visumā šāds

iedalījums atbilst arī bij. Rīgas rātes zemegrāmatu iedalīju-

mam. Tā tad, Dānijas zemesgrāmatā uz 600 lappusēm atrod

sev vietu 300 nodalījumi, kamēr mūsu grāmatās uz 800

( + 120) lappusēm var novietoties tikai 100 (+ 20 rezerves) no-

dalījumi. Nekādu rezerves nodalījumu mūsu nozīmē Dānijas

zemesgrāmatās nav-un nevajaga. Tādā kārtā viena 600 lappu-

ses bieza Dānijas zemesgrāmata atvieto trīs mūsu zemesgrā-

matas kopbiezumā 2760 lpp. Arī svara starpība ļoti iespaidī-

ga: 9kg pret 36 kg. Paredzot katram nodalījumam tikai 2

lappuses, tiek panākta materiāla lietderīga taupība un tā pil-

nīga izmantošana. Dānijas sējumos nav galīgi lieka papīra.

Jaunradītais nekustamais īpašums var ilgi iztikt ar savām

divām lappusēm, dažam labam nekad nevajadzēs papildu lapu.

Bet ja nu tomēr šīs lappuses vai attiecīgas daļas uz tām pil-

nīgi pierakstītas, tad tās nav jāturpina kādā rezerves nodalī-

jumā sējuma beigās vai pat pavisam citā sējumā, bet ikbrīdi

tai pašā sējumā, tūliņ aiz pierakstītās lapas, var ielikt jaunu

lapu klāt, tā kā viss nodalījums arvienu ir vienkopus. Ja

kādus nodalījumus slēdz, tad attiecīgās lapas vienkārši izņem

ārā. Tādā kārtā šādā grāmatā atrodas arvienu tikai spēkā

esošie nodalījumi un tikai ar patiešām vajadzīgo lapu skaitu;

viss, kas zaudējis nozīmi un palicis par balastu, nāk ārā un

neapgrūtina vairs darbā esošos sējumus. Slēgtos nodalījumus
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uzglabā atsevišķi archivā; tos var sakopot tādos pašos me-

chanismos. Šie mechanismi tik asprātīgi konstruēti, ka, lapas
izņemot vai ieliekot, nav nemaz jāaiztiek pārējās sējumā eso-

šās lapas. Bez tam stieņi vajadzības gadījumā ļaujas pagari-

nāties, uzskrūvējot atsevišķus loceklīšus, tā ka katru 300 la-

pas grāmatu var pataisīt pat otrtik biezu, t. i. ar 600 lapām.
Praksē tomēr vajadzība pēc grāmatas dubultošanas nevar

rasties, bet ja tāda tomēr gadītos, būtu izdevīgāk sadalīt sa-

turu divos mechanismos, jo grāmata ar 1200 lappusēm būtu

par smagu.

Šķiet, ka šādas grāmatas priekšrocības ir acīmredzamas.

Grāmatā nav nedz neaprakstīto, nedz slēgto lapu, tajā atro-

das tikai tas, kas vēl aktuāls. Arī jautājums par grāmatu

pārsiešanu nevar pacelties, jo šīs grāmatas patiesībā nekad

nenoveco. Mechamsms tikpat kā nevar bojāties (vismaz

Dānijā tādi gadījumi nav vēl novēroti) un ja arī kādreiz ga-

dītos kāda klizma, to būtu viegli novērst. Ja bojātos kāda

atsevišķa lapa, tad to viegli varētu apmainīt pret citu, un ne-

kad atsevišķas lapas nebojā visu sējumu, kā tas ir pie mūsu

tagadējām zemesgrāmatām. Pie tam Dānijas zemesgrāmatas

ir ne tikai ārkārtīgi praktiskas un ekonomiskas, bet arī abso-

lūti drošas. Protams, ka atslēgas drīkst glabāties tikai pie

atbildīgiem darbiniekiem.

Kopenhāgenas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā tagad ir

tikai jaunā veida grāmatas. Visas vecās grāmatas pārrakstī-

tas, nemaldīgā pārliecībā, ka šis milzu darbs attaisnojas, un

ka ar vienreizīgi ieguldītiem prāviem līdzekļiem radīta iespēja

turpmāk sasniegt ievērojamu un lietderīgu taupību zemes-

grāmatu saimniecībā. Katram nekustamam īpašumam ievesta

sevišķa lieta, kurā uz imobiīu attiecošies dokumenti netiek

iešūti, bet saturēti kopā ar mīkstiem metāla stienīšiem. Lie-

tas glabājas dzelzs skapjos, bet zemesgrāmatas novietotas

guļus uz šo skapju pultveidīgas virsmas. Ar savu pilnīgi jaunu

iekārtu Kopenhāgenas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa atstāj

ļoti patīkamu iespaidu. Pārējās Dānijas zemesgrāmatu no-

daļas pagaidām vēl neatrodas tik labvēlīgos apstākļos. Tā,

piem., Kopenhāgenā esošā zemesgrāmatu nodaļā lauku ne-
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kustamiem īpašumiem liela daļa zemesgrāmatu ir gan jau pār-

rakstīta jaunos sējumos, bet ir arī vēl vecā parauga grāmatas.

Arī mazākiem centriem, protams, būs vēl ilgāku laiku jāgaida

uz reformas noslēgšanos.

1934. gadā vaļējo lapu sistēma sāka ieviesties arī Zviedrijā

un Norvēģijā. Lielāko tiesu Zviedrijā lietojamo zemesgrāmatu

apgādājusi Stokholmas firma „Aktiebolaget P. fierzog &

Soner". Princips tas pats kā Dānijā, tikai dažos sīkumos re-

dzami mazi praktiski uzlabojumi. Bet Zviedrija nav tik ra-

dikāli ķērusies pie zemesgrāmatu pārveidošanas darba kā

Dānija. Pat Zviedrijas galvas pilsētā tikai apm. puse pār-

rakstīta jauna veida grāmatās. Vēl gausāk reforma virzās

Norvēģijā. Tā, piem., vienā no Oslo pilsētas zemesgrāmatu

nodaļām šovasar bija tikai 4 jaunas zemesgrāmatas. Liekas,

ka tā ir taupīšana nevietā. Šāda reforma būtu izvedama pēc

iespējas ātri, lai tūliņ jau varētu baudīt šīs sistēmas labos

augļus.

Zviedrijā katram imobilam paredz parasti divas lapas,

tā tad, četras lappuses, uz kurām iespiests nodalījuma ieda-

lījums. 1. daļā (Fastighets - spalt) ir ziņas par pašu nekus-

tamo īpašumu, 2. daļā (Lagfarts -spalt) — ziņas par īpaš-

nieku un 3. daļā (Intecknings - spalt) — ziņas par sefvi-

tutiem un parādiem; turpat 3. daļā ieraksta arī visādus iero-

bežojumus. Tā tad, ne visai izveidota sistēma, kas nedod

to pārskatāmību, kura piemīt mūsu iedalījumam. Mēs savu

iedalījumu droši varam paturēt, bet ja mums būtu kādreiz

izdevība tikt pie vaļējo lapu grāmatām, tad derētu pēc zviedru

parauga paredzēt katram nekustamam īpašumam četras lap-

puses. Samazināt nodalījumu uzreiz līdz divām lappusēm,

kā to dara Dānijā, nebūtu ieteicams, jo mūsu apstākļos tad

pārāk ātri varētu rasties vajadzība pēc papildu lapām, ņemot

vērā, ka mūsu 2. daļas 2. aile un 4. daļa tiek diezgan plaši iz-

mantotas. Bez tam mūsu iedalījums ir vairāk specificēts.

Bet ar četrām lappusēm varētu ļoti labi apmierināt parasta

nekustama īpašuma vajadzības. Pirmās lappuses augšējo

pusi aizņemtu 1. daļa, apakšējo pusi un otrās lappuses trīs

ceturtdaļas aizņemtu 2. daļa, atlikusē ceturtdaļa no otrās lap-
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puses paliktu 3. daļai (pilnīgi pietiek), bet trešā un ceturtā

lappuse būtu veltīta 4. daļai. Lai padarītu zemesgrāmatu

vēl elastīgāku, var iespiest dažādas veidlapas un ielikt me-

chanisrnā tādu veidlapu, pēc kuras attiecīgam nodalījumam ir

vislielākā vajadzība. Tā tas tiek praktizēts Zviedrijā, kur ir

pavisam 6 veidlapas.

1. veidlapā pirmās lappuses augšējo pusi aizņem fastig-

hets - spalt, bet apakšējo pusi un visu otro lappusi — lagfarts-

spalt.

2. veidlapa satur vienīgi lagfarts - spalt.

3. veidlapa — tikai intecknings - spalt.
4. veidlapā pirmās lappuses augšējo ceturtdaļu aizņem

fastighets - spalt, pārējās trīs ceturtdaļas — lagfarts - spalt,

bet otro lappusi — intecknings - spalt.
5. veidlapā pirmā lappuse satur fastighets -spalt, bet otrā

lappuse — lagfarts - spalt.

6. veidlapa — tikai fastighets -spalt.
4. veidlapa, kā redzams, satur visas nodalījuma daļas.

To lieto tanīs gadījumos, kad arī zviedri, līdzīgi dāņiem, mē-

ģina iztikt ar vienu vienīgu lapu, t. i. maziem īpašumiem, ku-

riem nav paredzama nekāda liela apgrozība. Ja nodalījums

sastāv no divām lapām, tad kā pirmo ņem 1. vai 5. veidlapu,

bet kā otro lapu — 3. veidlapu. Saimniecībām, no kurām

būs jāatdala daudz zemesgabalu, var likt vairākas veidlapas

Nr. 6 un pēc tam vai nu Nr. 5 vai Nr. 2. Kamēr tādai saim-

niecībai nav parādu, veidlapu Nr. 3 var nemaz nelikt. Ne-

kustamiem īpašumiem, kuriem bieži pievieno jaunus zemes-

gabalus, nostiprinot arī īpašuma tiesības uz pievienotiem ze-

mesgabaliem (piem., mūsu dzelzceļu vienības) var sastādīt

nodalījumus no veidlapām Nr. 6un Nr. 2. Tā tad, sastādot

nodalījumus, var izvēlēties attiecīgās veidlapas pēc patiesas

vajadzības. Ar to sasniedzama augstākā elasticitate; kaut ko

vēl labāku grūti iedomāties.

Ja arī mums izdotos pārveidot savas zemesgrāmatas pēc

Skandināvijas parauga, kaut arī pakāpeniski, bet tomēr mērķ-

tiecīgi, tad Latvijas zemesgrāmatniecība ir pēc satura, ir pēc

formas stāvētu ļoti augstu. Pie vienas reizes bez kādām
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sevišķām pūlēm tad būtu izpildīts arī zemesgrāmatu likuma

10. pants (sk. arī pārejas not. 5. p.), kas citādi pie vecās ie-

kārtas nemaz tik viegli nebūtu izdarāms. Un pavisam viegli

tad būtu dalīt kādu zemesgrāmatu nodaļu.

Tieslietu ministrijas rīcība ir viena Dānijas un viena

Zviedrijas zemesgrāmata. Šo rindiņu rakstītājs labprāt uz-

ņemas demonstrēt tās Rīgas zemesgrāmatu nodaļas telpās

katram interesentam, kas vēlētos gūt skaidru priekšstatu par

šāda zemesgrāmatas mechanisma funkcionēšanu.
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Lūzums muižnieku un latviešu zemnieku

attiecībās pirms 120 gadiem.

B. Ābers

(1819. g. Vidzemes zemnieku likumu atcerei.)

Deviņpadsmitā gadu simteņa pirmajā pusē latviešu zem-

nieku stāvoklis Vidzemē un Kurzemē tika ievērojami pārvei-
dots likumdošanas ceļā, Vidzemē pat vairākkārt. Svarīgākie

agrārās likumdošanas akti Vidzemē šai laikā bija: 1804. g.

20. februāra Likums par Vidzemes guberņas zemniekiem,

1809. g. 28. februāra Papildu panti, 1819. g. 26. marta Vidze-

mes zemnieku likums, 1842. g. 24. marta likums jeb t. s. 22

punkti, 1845. g. 23. janvāra Papildu noteikumi 1819. g. Vidze-

mes zemnieku likumam jeb t. s. 77 punkti un, beidzot, 1849. g.

9. jūlija Vidzemes agrārais un zemnieku likums jeb, latvis-

kojumā, «Likumi par Vidzemes zemnieku zemes-turēšanu un

dzīvošanu", bet Kurzemē un Zemgalē — 1817. g. 25. augusta

Kurzemes zemnieku likums. Kurzemes 1817. gada un Vidze-

mes 1819. gada likumu mēdz saukt par zemnieku brīvlaišanas

likumiem, jo tie pasludināja, ka dzimtbūšana likuma noteiktā

kārtībā atceļama un zemniekiem piešķirama personas

brīvība.

Tā tad pretēji 18. gadu simtenim, kad Krievija jau val-

dīja pār Vidzemi, bet samērā vāji iejaucās zemnieku stāvokļa

kārtošanā, jau pašā 19. g. s. sākumā, 1804. gadā, ķeizars ap-

stiprināja lielu un svarīgu likumu Vidzemes zemniekiem, kuru

gan neattiecināja uz nesen Krievijai pievienoto Kurzemi un

Zemgali.

1804. gada likuma plašumu raksturo jau tas, ka viņa sa-

turs iedalīts 4 daļās un izteikts 143 pantos un ka likumam pie-

vienota 40 pantu gara instrukcija revizijas komisijām. 1809.
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gadā, kā jau minēts, valdība izdeva vēl 68 papildu pantus

1804. g. likumam un 55 pantos ietvertu instrukciju revizijas

komisijām. Patiešām, 1804. un 1809. g. likumi radīja pamatu

un saistošu plānu ievērojamai agrārai reformai Vidzemes gu-

berņā, t. i. latviešu un igauņu Vidzemē.

Saimniekiem šie likumi nodrošināja savas sētas valdī-

jumu par dzimtu (40. panta latviskojumā: „saviem bērniem

un bērnu bērniem...") un samērā ar zemes platību un la-

bumu normēja viņu pienākumus klaušās un nodevās pret mui-

žu, pie kam visus pienākumus fiksēja t. s. vakas grāmatās.

Ceturtā un Devītā gada likumi nosprauda stingras, pastāvī-

gas robežas starp muižas un zemnieku zemi. Kaut gan li-

kums dažos speciālos gadījumos atļāva paplašināt muižas sē-

jumu platību uz zemnieku zemes konta, tomēr tāda paplašinā-

šana varēja notikt vienīgi tiesas kontrolē un atlīdzinot zem-

niekam visus zaudējumus, kuros ieskaitīja arī likumīgi no-

taksēto mājas zemes vērtību, proti, par katru zemes „dālderi"

(zemes platības un labuma vienība, Vso arkla) divus sudraba

rubļus (§ 38:
„...

noM-femuK'b oānsaH'b 3anjiaTHTb eivrv eme

TaKVK) cyMMy, bo uto ou-feHeH-b 6bun>
. . ."). Kal-

piem Devītā gada likums noteica algas normu. Visiem zem-

niekiem šie likumi deva oficiālu tiesu no galvenokārt pašu

vēlētas pagasta tiesas sākot cauri draudzes un zemes tiesai

līdz pat hoftiesas zemnieku lietu departamentam, pie kam šais

tiesās zemnieki, kā likumā teikts, varēja arī sūdzēties par

muižniekiem apspiešanas vai netaisnas sodīšanas dēļ.

Bet Ceturtā un Devītā gada agrārā reforma Vidzemē vēl

nebija pilnīgi ievesta dzīvē, kad latviešu zemniekus jau pār-

steidza jauni likumi, t. s. zemnieku brīvlaišanas likumi. Proti,

tie ir pēc Igaunijas 1816. g. likuma parauga saturā un formā

izstrādātie 1817. g. Kurzemes un 1819. g. Vidzemes zemnieku

likumi.

Ja Ceturtā un Devītā gada likumi atstāja spēkā zemnie-

ku pārvietošanās nebrīvību t. s. novada būšanas veidā, kad

zemnieks nedrīkst atstāt kunga novadu nedz kungs viņu pa-

dzīt no zemes, tad turpretim Septiņpadsmitā un Deviņpadsmi-

tā gada likumi deva zemniekiem tā dēvēto putna brīvību, jo
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viņi nu zināmos noteikumos varēja pārvietoties uz cita kunga
novadu vai pat uz pilsētu, bet arī muižas īpašnieks varēja

saimniekus padzīt no tēvu zemes. Tomēr zemniekiem nebija

brīv atstāt savu guberņu, un uz pilsētu pārrakstīties lauci-

nieki varēja tikai ar lielām grūtībām un aprobežojumiem.

Ceturtā gada likums gan arī atstāja muižniekiem zināmas

tiesības sodīt klaušu darbiniekus muižā, t. s. mājas pārmācī-

bas tiesības, bet tās neattiecās uz saimniekiem. Turpretim

Deviņpadsmitā gada likums šīs muižas tiesības vēl paplaši-

nāja, atļaujot sodīt nevien gājējus, saimes ļaudis, bet arī

saimniekus, ja viņi atrodas muižas darbā. Muižnieku vairs

nesaistīja arī vakas grāmatās fiksētās klaušu • normas, jo ta-

gad tās bija nosakāmas, brīvi vienojoties jeb ar brīvu līgumu,
it kā zemnieks un muižnieks būtu faktiski līdzīgi partneri.

Ja saimnieks nevarēja ar muižu vienoties, viņam bija jāatstāj

māja, nesaņemot par to nekādu atlīdzību, un jādodas svešu-

mā. Tāpēc Jurijs Samarins gluži pareizi ar ironiju raksturo

tā sauktos brīvlaišanas likumus kā «mēģinājumu aplaimot ve-

selu kārtu, neņemot nemaz vērā viņas pašas prasības, vēlēša-

nos un cerības, pat neinteresējoties par tām."

Tikai 1842. gadā sākās oficiāla atgriešanās pie zemnieku

aizsardzības normām Vidzemē, pie vakas grāmatām un zem-

nieku zemes neaizkaramības principa. Zemnieku aizsardzī-

bas centieni pa daļai noteica arī 1849. gada likuma saturu.

Rodas jautājums, kāda dzīves vajadzība bija īsumā pie-

minētās agrārās likumdošanas pamatā un vai izdotie likumi

šo vajadzību apmierināja.

Vispār jāsaka, ka jau 18. g. s. otrā pusē un 19. g. s. sā-

kumā dzimtbūšanas agrārā satversme Vidzemē un Kurzemē

bija nonākusi tādā attīstības fazē, kurā nevarēja būt apmieri-

nāti ne kungi, ne zemnieki. Muižnieki sūdzējās par zemnieku

slinkumu, nolaidību, izšķērdību, zaglīgumu, dzeršanu, nevē-

rību pret muižas un savu saimniecību. Muižnieki sūdzējās

par zemnieku izputēšanu pašu vainas dēļ, par viņu paļauša-

nos uz kunga klēti un pagrabu un savas mantas netaupīšanu,

1 X). CainapnHa, ŪKpaHHbi PocciH, (flpara 1868), I, 75. piezīme.
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kādēļ jācieš muižas interesēm. Zemnieki sūdzējās, ka viņiem

viss labākais darba laiks jāziedo muižai, kāpēc nav iespējams

kārtīgi apstrādāt savas druvas un pļavas, sūdzējās par mui-

žas amata vīru, vagaru, junkuru, meijeru, muižkungu un paša

kunga nežēlību un netaisnību, par bargiem sodiem, izmešanu

no mājas, smagām transporta klaušām, kurās iet bojā zem-

nieku zirgi. Zemnieki sūdzējās par dzīves apstākļiem, kuros

arī ar centību nav iespējams tikt pie turības vai to nodroši-

nāt, zaudēja ticību savam darbam, kļuva apātiski, nolaidīgi,

nodevās dzeršanai un trūkumā lūdza muižas palīdzību, ieslīka

nesamaksājamos parādos, nereti zaudēja mājas. Zemnieku

izmisums izpaudās arī sūdzībās valdībai un dažkārt sacelša-

nās kustībā, nemieros.

Muižnieki no savas puses nebūt nedomāja samazināt sa-

vas prasības pret zemniekiem, jo muižnieku vajadzības ar-

vien pieauga. Viņu dzīves veids kļuva greznāks, izšķērdī-

gāks gan emigrējušās franču aristokrātijas ietekmē, kura pa

daļai paskubināja arī Baltijas muižniekus piekopt aristokrātis-

kus tikumus, nodoties plašām medībām, celt lepnas pilis, gan

pa daļai Krievijas galma dzīves ietekmē, kas savaldzināja

nevien muižniecības delegātus Pēterburgā, bet arī tos muiž-

nieku dēlus, kas iestājās krievu birokrātijā un armijā; tāpat

muižnieku vajadzības pieauga arī, sūtot savus dēlus studēt

ārzemēs vai pavadot laiku Rīgā kopējās dzīrēs, ballēs un da-

žādās izpriecās. Laba daļa muižnieku, aizņemti amatos un

valsts darīšanās, arī vasarās nedzīvoja savās muižās, neva-

dīja un neuzraudzīja savas muižu lielsaimniecības, bet gan

tās vai nu iznomāja vai nodeva pārvaldnieku ziņā, kuri sa-

vās savtīgajās interesēs vēl pastiprināja zemnieku izmanto-

šanu un noplicināšanu, kas agri vai vēlu atriebās muižai jau

tīri. saimnieciskā ziņā, — zemnieki izputēja, bēga uz citiem

novadiem, un rezultātā — mazinājās muižas ienesība.

Muižnieki nereti meklēja izeju muižas lauku paplašināša-

nā, kas saistījās ar zemnieku iedzīšanu līdumā, un klaušu pie-

augumu palielinātās muižas saimniecības dēļ, vai arī augstas

konjunktūras gados pārdodot notika spekulācija ar muižām,

pie kam jaunie īpašnieki centās arī vājākas ražas gados attais-
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not savas materiālās cerības, ko viņi bija pierādījuši, maksā-

dami lielu pirkuma cenu. Galu galā tas vēl pastiprināja visas

ilgstošās lauksaimniecības krizes parādības, zemnieku stāvok-

lis kļuva vēl neciešamāks, viņu darba prieks un spēks saplaka,
muižas represijas pieauga, spriegums starp muižu un zemnie-

kiem draudēja izlauzties revolūcijā.

Šie sociālekonomiskie apstākļi bija tie, kas prasīja pēc

atrisinājuma un izlīdzinājuma un šādā vai tādā ciešā sakarā

bija iemesls agrārai likumdošanai Vidzemē un Kurzemē 19.

g. s. pirmajā pusē. Tādā kārtā pieminētās likumdošanas vis-

pār atzītais un pieņemtais mērķis bija uzlabot šeit agrāros

apstākļus, lai paceltu ražošanu un labklājību un līdz ar to ma-

zinātu sociālā naida un sadursmju cēloņus.

Bet dīvaini — tieši Vidzemē, par spīti trim plašiem ag-

rārās reformas likumiem, ko izdeva 19. g. s. sākumā, zem-

nieku saimnieciskais stāvoklis gadu simteņa pirmajā pusē līdz

pat 40-tiem gadiem visumā kļuva ļaunāks, paasinājās attie-

cības ar muižu, zemniekos atrada dzirdīgas ausis baumas par

„silto zemi", cēlās protesta kustības, ļaudis meklēja glābiņu

pareizticībā. Galveno vainu stāvokļa pasliktināšanā pētnieki

uzkrauj nepiemērotajam brīvlaišanas likumam.

Turpretim Kurzemē un Zemgalē, kur brīvlaišanas likums

nebija zemniekiem labvēlīgāks, muižas un zemnieku pretišķī-

bas pēc brīvlaišanas tomēr neizraisījās tik asos un dramatis-

kos konfliktos kā Vidzemē. Jaunākie pētījumi zināmā mērā

pat apstiprina Jūlija Ekarta jau 1869. g. izteikto spriedumu

par Kurzemes zemnieku stāvokļa attīstību, proti, ka tur pie-

augusi labklājība, jo kopš 30-to gadu otrās puses bez likum-

došanas līdzdalības pamazām sāka izzust klaušas, dodot vietu

naudas nomas sistēmai. Tai pašā laikā turīgākos novados

ievesta daudzlauku sistēma, ko pamazām pieņēmuši arī zem-

nieki, — īsi sakot, Kurzemes zemnieku stāvoklis, par ko li-

kumdošana neesot rūpējusies veselas paaudzes laikā, par spīti

šim apstāklim, bijis daudz labāks nekā Vidzemē un Igaunijā. 2

2 J. Eckardt, Juri Samarins Anklagegegen die Ost-

seeprovinzen Rußlands (Leipzig, 1869), 223.
— Sal. A. Alte-
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Šī teze vēl rūpīgi pārbaudāma avotu pētījumos, bet ja arī

galīgi apstiprināsies, ka zemnieku saimnieciskā stāvokļa at-

tīstība Kurzemē laikmetā pēc brīvlaišanas visumā novērtē-

jama labvēlīgāk nekā Vidzemē, tad gan nekādā ziņā šī star-

pība nav izskaidrojama ar attiecīgo normatīvo aktu izšķirību,

jo — kā jau minēju —■ brīvlaišanas likuma noteikumi Kurzemē

zemniekiem nebija labāki, drīzāk gan ļaunāki nekā Vidzemē.

Bet, no otras puses, ja Vidzemē zemnieku saimnieciskais stā-

voklis pēc brīvlaišanas pasliktinājās, tad taisni tāpēc, ka muiž-

nieki bagātīgi izmantoja viņiem šai likumā piešķirtās priekš-

rocības. Citiem vārdiem, zemnieku stāvokļa pasliktināšanos

te darīja iespējamu nederīga agrārā likumdošana, konkrēti iz-

sakoties, gadu simteņa pirmās puses lāsts pār Vidzemi ir

1819. g. 26. marta likums, kuru J. Ekarts pareizi raksturojis

kā ~drausmīgu soli atpakaļ, salīdzinot ar 1804. gada sistē-

mu.. ."3

Viens no svarīgākiem Deviņpadsmitā gada likuma ļaunu-

miem bija tas, ka tika atcelta Ceturtā gada likumā pret muižu

nodrošinātā zemnieku zemes neaizkaramība, kādēļ pēc brīv-

laišanas zemnieks uz savas zemes kļuva tikpat nedrošs kā

putns uz zara. Saskaņā ar Ceturtā gada likumu katram lauk-

saimniekam zeme piederēja dzimtā valdījumā, līdzīgi dzimts-

nomniekam, turpretim pēc brīvlaišanas visas zemes īpašnieks

bija muižnieks, bet zemnieks juridiski bija vairs tikai savas

tēvu mājas nomnieks uz tā sauktā „brīvā līguma" pamata,

kas nomas maksas vietā paredzēja gandrīz vienīgi smagas

muižas klaušas. Tāpēc arī runā par „klaušu laikiem". Ja

saimnieks nepieņēma muižnieka nosacījumus, viņam bija jāiet.

Ja muižnieks neatjaunoja parasti uz gadu noslēgto līgumu, arī

tad saimniekam bija māja jāatstāj, un muižnieks to varēja

vai nu izdot citam, vai arī pievienot muižas laukiem.

īsi un kodolīgi lietas būtību izsaka Kr. Valdemārs sava

menta,„Liepajas krājkase klaušu laikos", LVJŽ., Nr. 4 (1938), sev. 660—661

unE. Dunsdorfa,„Klaušu beigu cēliens Kurzemē", LVJŽ., Nr. 1 (1938),
85—86.

3 Turpat, 215
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1862. g. publicētā rakstā „Baltische namentlich livlāndische

Bauernzustānde" (24. lp.): „Kad ar 1817.—19. g. likumiem

tauta ar vienu rāvienu tika izsludināta par zemes īpašuma tie-

sības zaudējušu un putna brīvībā, tad zemkopis Vidzemē drīz

vien sajuta visu sava nelaimīgā jaunā stāvokļa smagumu, kur-

pretim muižniecība varēja lepoties: tikai tagad mēs esam

Vidzemi pilnīgi iekarojuši! Ķeizara Aleksandra I humānie

1804. g. noteikumi tūlīt nesa tīkamus augļus, un zemē sāka

izplatīties vispārēja labklājība Pēc pilnīgās jaunās „brī-

vības" ievešanas tā drusciņa tautas labklājības ātri iznīka."

Par 1819. g. likuma saturu ir atbildīga nevien krievu val-

dība, bet vēl vairāk Vidzemes muižnieku landtāgs. Vai ir

kāds pamats domāt, ka muižnieki gribēja panākt zemnieku

panīkšanu? Acīm redzot, taču nē! Viens no svarīgākiem

faktoriem, kas nodrošināja muižas ienesību, bija veselīgi un

pārtikuši zemnieki; vārgie nīkuli un putētāji bija muižai tikai

par nastu. To labi saprata arī paši muižnieki. Kā tad iz-

skaidrot šo dīvainību, ka, būdama ieinteresēta zemnieku stā-

vokļa uzlabošanā, muižniecība tomēr nepieņēma piemērotu

agrāro likumu?

Pareizā atbilde laikam gan būs tā, ka Baltijas muižnie-

cībai trūka pietiekoši dziļas valstiski politiskas kultūras, lai

viņa būtu bijusi spējīga taisīt agrāru politiku šī vārda' labā-

kajā nozīmē. No otras puses, arī krievu valdība, izdodot

Baltijas zemnieku likumus, piegrieza galveno vērību nevis

zemnieku stāvokļa uzlabošanai, bet gan apsvērumiem, kā

viens vai otrs solis varētu ietekmēt valdības attiecības ar

muižniecību.

Tiklab Aleksandrs I, kā arī Nikolajs I ļoti augstu vērtēja

Baltijas vācu muižnieku simpātijas pret Krievijas kroni, un

abu valdnieku politiku labi raksturo Samarinam teiktie cara

Nikolaja vārdi: „Ar mīlestību un vēlīgumu mums jāpiesaista

sev vācieši."
4

Šai ziņa zīmīga ari cara Aleksandra vēstule ģeneral-

4 R. CaMapHHa, CoiHHeHiH KD. 0. CaMapMa (MocKßa, 1889), VII, p

XCII.
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gubernatoram marķīzam Pauluči 1819. g., kurā — sakarā ar

muižniecības sūdzībām, ka Pauluči bez viņas zinas izstrādājot
kādu tiesu reformas projektu — ķeizars starp citu rakstīja :

„Es neslēpju Jums savu izbrīnu par to, ka bruņniecībai ir

dots iemesls bažīties par savu tiesību neaizkaramību." 5

Aiz cienības pret muižniecības privilēģijām un lai nesa-

tricinātu tās ārējo autoritāti zemē, krievu valdība pat tad, kad

viņa uzspieda landtāgam zināmus lēmumus, atļāva tos izslu-

dināt vienīgi par muižniecības brīvas gribas aktu. Tā tas

bija arī ar zemnieku brīvlaišanu.

Interesants savā liekulībā ir arī tieši viens otrs atsevišķs

pants zemnieku likumos, piem., 192. pants 1817. g. Kurzemes

zemnieku likumā, kas iesākas tā: „Der Adel, um seine limna-

nen und liberalen Gesinnungen vollstāndig auszusprechen, be-

giebt sich seiner Criminal- und Civil-Gerichtsbarkeit..." un

latviskots savā laikā šādi: «Kurzemes muižnieki, gribēdami

savu labprātību un laipnību skaidri parādīt, atsaka tai kri-

minal- un civil-tiesas vaļai..."

Līdzīga vēsture atkārtojas arī ar 1842. g. Vidzemes li-

kumu. Lai gan tas var pateikties par savu rašanos zemnieku

nemieriem un enerģiskam valdības spiedienam, tomēr — ar

valdības atļauju — lietu nostādīja tā, ka viss tas «muižnieku

labvēlība". Kā aizrādīja rezidējošais landrāts R. Samsons

1842.g. 4. apr. cirkulārā Vidzemes muižām: «Visiem šīs zemes

muižniekiem ar pazemīgu pateicību jāatzīst, ka ķeizara ma-

jestāte — uzskatot par nepieciešamu zemnieku apstākļu revi-

ziju —■ ir bijusi žēlīga, atļaujot šo reviziju un attiecīgos no-

teikumus uzdot tikai par pašu muižnieku labvēlības darbu, lai

tā atkal cienījamā un nomierinošā veidā atjaunotu pēdējā

laikā satricināto zemnieku uzticību saviem muižniekiem. Tā-

pat visi muižnieki var pateikties šīs provinces augstākai pār-

valdei, ka tā norādītās ķeizara gribas garā atļāvusi, lai šo

likumu izsludina landratu kolēģija, neievērojot parasto valdī-

bas publikāciju formu. Tāpēc muižu valdītājiem ir jo vairāk

5 A. Tobien, Die Agrargesetzgebung Livlands im

19. Jahrhundert (Berlin, 1899), I, 345.
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iemesls un izdevība iegalvot saviem zemniekiem, ka minētais

likums ir vienīgi labi domātu landtāga apspriežu rezultāts."
6

Jurijs Samarins, atzīmēdams krievu valdības interesi par

zemnieku jautājumu Baltijā 19. g. s. pirmajā pusē, daudzos pē-

tījumus un valdības dibinātās komisijas, reformu projektus un

vairākkārt izdotos likumus, tomēr saka, ka, vērtējot šī darba

rezultātus, jākonstatē pārsteidzošs neauglīgums. Un būtu vēl

labi — saka tālāk Samarins, — ja vajadzētu runāt tikai par

neauglīgumu, bet arī šis apzīmējums neesot visai pareizs, jo

praksē vienmēr piepildījušies rezultāti, kas bijuši tieši pretēji

valdības nodomiem un plāniem.
7

Liekas gan, ka še lielā mērā vainīga pati valdība, kas

izšķīrās par vienu vai otru reformu nevis agrāro apstākļu

pētījumu pamudināta, bet gan iekšēju vai ārēju satricinājumu

dēļ, tā sakot, no gadījuma uz gadījumu.

Tā 1804. g. likums radās 1802. g. Kauguru nemieru ietek-

mē, zemnieku brīvlaišana Igaunijā, Kurzemē un Vidzemē iz-

auga Napoleona iebrukuma radītā satricinājuma sekās, bet

1842., 1845. un 1849. g. likumi — Vidzemes zemnieku 40-to

gādu nemieru un protesta viļņojumu atmosfērā. Tikai šie se-

višķie gadījumi, kad draudoši parādījās pašu zemnieku akti-

vitāte, deva valdībai drosmi un spēku kopā ar saprātīgākiem

muižniekiem pārspēt tradicionālo muižniecības konservatīvā

vairākuma pretestību katrai nopietnākai reformai. Bet valdī-

bas cīņa ar konservatīvo muižniecību vienmēr beidzās ar šādu

vai tādu kompromisu, kas tā tad vienmēr saturēja tikai pus-

līdzekļus agrāro nelaimju labošanai, jo iet līdz galam valdība

neiedrošinājās, baidīdamās zaudēt Baltijas muižniecības at-

balstu Krievijas cara tronim.

Un ja 1804. gadā valdība bija gājusi tālāk, nekā to varēja

pieļaut muižniecības vairākums, tad 1819. g. likumā — par

spīti lielajiem izdevumiem un pūlēm, ko prasīja 1804. g. likuma

ievešana dzīvē, — tā atkal atteicās no vairākiem svarīgiem

zemnieku aizsardzības principiem, lai tikai izkaulētu muižnie-

6 LVA Vba, nr. 995, p. 144 a verso

7 OKpaHHbi Poccin, I, 71.
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čības piekrišanu zemnieku personas brīvībai un ķeizars

Aleksandrs I varētu dižoties ar to pasaules priekšā kā libe-

rāls valdnieks. Ne par velti Aleksandrs jau 1811. gadā rak-

stīja savam bijušajam audzinātājam Laarpam: „Mēs ejam uz

priekšu pamazām, bet vienmēr tuvodamies liberālām idejām."8

Un Achenes kongresā viņš deklarēja, ka «valdībām vajag
stāties sabiedriskās kustības priekšgalā un ievest dzīvē libe-

rālās idejas".
9

Bet Vidzemes muižniecības delegācijai, kas

1819. g. martā ieradās pie ķeizara lūgt sankciju zemnieku

brīvlaišanas likumam, viņš svinīgi apstiprināja: „Jūs esat

darbojušies šī gadu simteņa garā, kura liberālo uzskatu rezul-

tāts būs tautu laime."
10

Nekādu laimi šie brīvlaišanas likumi gan nenesa ne lat-

viešu, ne igauņu tautai, jo tos bija taisījusi pēc sava ģīmja un

līdzības Baltijas muižniecība, ko Jurijs Samarins, liekas, gluži
dibināti kādā vietā ir raksturojis kā «viskonservatīvāko no

visām kārtām pasaulē".
11 Šī konservatīvisma pārņemts bija

arī Vidzemes Deviņpadsmitā gada likumu redaktors Samsons

fon flimmelstjerna, kas ap 1821. g. kādam savam darbam lika

motto no daudzinātās Sigismunda Augusta privilēģijas: «Nekas

vairāk nevājina un nesatricina valstis kā likumu, ieradumu

un parašu maiņa."
12

Šī Baltijas vācu muižniecības konservatīvisma pamatu

un nozīmi ļoti labi raksturojis barons B. Nolde šādiem vār-

diem:
„ ...

šeit politiskā iekārta balstījās uz kārtu privilē-

ģijām un izņēmumiem, uz to, ka vietējās sociālās grupas bija

sagrābušas un centās cīņā paturēt politiskās funkcijas, valdot

kārtu decentralizācijai un kārtu tiesībām... Metode, ar ko

8 BejiHKiftKHH3B HHKOJiaft AtaaftjioßHM'b, HMnepaTopt A JieKcaHflpt I, (fle-

Tporpaflib, 1914, 2. izd.), 365: ~Ici, nous marchons peu ā peu, mais tou-

jours en s'approchant davantage des idees liberales."

9 B. Ābers, Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. g. s.

pirmā pusē (Rīgā, 1936), 36.

10 Turpat, 36.

11 ŪKpaHHbi PocciH, I, 75.

12 J. v. Sivers, Zur Geschichte der Bauernfreiheit

m Livland (Riga, 1878), p. XXIII.
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province aizstāvēja minēto satversmi, atspoguļoja sevī visu

nedrošību, kas bija saistīta ar plāna un neliela nacionāla starp-

slāņa stāvokli starp nacionāli atšķirīgo augšu un apakšējiem

slāņiem
...

Šī metode
...

lika mākslīgi sargāt novecojušas

iestādes un institūtus, pie kuriem bija pieraduši un ar kuriem

samierinājās aiz bailēm, ka jauninājumi aizkars privilēģijas un

vācu elementa nacionālo hegemoniju provincē."
13

Ar kādiem paņēmieniem valdība pārvarēja muižnieku pre-

testību nodomātām reformām, rāda, piem., Vidzemes 1819. g.

likuma izcelšanās gaita.

Lai piedabūtu 1818. g. jūnija landtāgu piekrist zemnieku

brīvlaišanas ierosinājumam, ģenerālgubernators Pauluči piesū-

tīja tam rakstu ar pamudinājumu sekot Igaunijas un Kurze-

mes paraugam, aizrādīdams, ka ķeizars prasa brīvlaišanu, bet

ka tā būs izdevīga arī muižniekiem, jo viņi iegūs neaprobe-

žotas īpašuma tiesības uz zemi.
14

Citiem vārdiem, valdība

piedāvāja muižniecībai abpusīgu līgumu pēc principa „do ut

des", proti, ja muižnieki atteiktos no dzimtkundzības pār zem-

niekiem, tad valdība atceltu zemniekiem 1804. g. likumā no-

drošinātās dzimtās tiesības uz zemi, pasludinot muižniekus

par vienīgajiem visas zemes īpašniekiem.

Tomēr ar šo solījumu vien vēl nepietika, lai pārliecinātu

Vidzemes muižniecību labprātīgi atteikties no vecās dzimt-

būšanas privilēģijas. Nebūdams drošs par noliktās balsošanas

iznākumu, ģenerālgubernators Pauluči spēra ārkārtēju soli un

27. jūnijā personīgi ieradās landtāgā, kur teica uzrunu un uz-

stādīja muižniecībai visnepatīkamāko alternatīvu: vai nu tai

pašai jālūdz pēc zemnieku brīvlaišanas, vai arī viņš atteiksies

no amata.

Tādas ģenerālgubernatora rīcības rezultāts pēc daudzām

pārrunām bija landtāga lēmums: «levērojot Vina ekscelences

civilvirspavēlnieka kunga skaidri izteikto Viņa ķeizara ma-

13 BapoH-b B. 3. Hoflbje, KDpifl CaiviapHHTb h ero BpeMH 1926)

38—39.

14 B. Ābers, Vidzemes zemnieku stāvoklis, 82 1. lp.

un turpm.
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jestates vēlēšanos, [landtāgs nolemj] atcelt un vairs neizdarīt

vakar nolemto balsošanu, kurai bija jāizšķir par jaunas zem-

nieku satversmes pieņemšanu vai par līdzšinējās paturēšanu."

Bet pēc tāda lēmuma sākās strīdi, kā to saprast —- vai

landtāgs līdz ar to piekritis brīvlaišanai vai ne. Beidzot 1.

jūlijā landtāgs pieņēma priekšlikumu: «Bruņniecība, kurai ir

paziņota ķeizara majestātes griba, ka Vidzemes zemniekam

jāiegūst personas brīvība, ir gatava piešķirt zemniekiem brī-

vību, ja ķeizara majestātei labpatiktos iepriekš visžēlīgi ap-

stiprināt sekojošos nosacījumus kā pamatu nākamai zemnieku

satversmei."

Šis lēmums visskaidrāk rāda, ka zemnieku brīvlaišanu

muižniecība neuzskatīja par nepieciešamu agrarpolitisku soli,

bet gan par kaulēšanās priekšmetu, par kuru tai no valdības

jāsaņem kāda pretvērtība, kāda — pēc muižnieku domām —

pietiekoša atlīdzība jeb cena, protams, galvenokārt uz

zemnieku konta. Pie tam muižniecība neapsvēra jautājumu,

vai zemnieki varēs šo cenu maksāt, neieslīkstot vēl lielākā

trūkumā un postā kā līdz šim. Par pašu zemnieku uzskatiem

un vajadzībām tā neinteresējās, tāpat kā to parasti nedarīja

arī valdība.

Nepakavējoties sīkāk pie likuma projekta izstrādāšanas,

varam konstatēt, ka, atskaitot nelielus grozījumus Valsts pa-

domē, ķeizars 1819. g. 26. martā apstiprināja 643 pantus lielo

zemnieku brīvlaišanas likumu tādā veidā, kā to bija izstrādā-

jusi muižnieku komisija un pieņēmis Vidzemes landtāgs. Tādā

kārtā šai likumā palika arī visi tie principi un noteikumi, ku-

rus muižniecība te ietilpināja kā viņai pienācīgo cenu par

atteikšanos no dzimtbūšanas.

Šai vietā atzīmēsim kā pašus svarīgākos no tādiem no-

teikumiem trīs: 1. muižnieku neaprobežoto īpašumu uz visu

zemi, 2. vakas grāmatu atcelšanu un 3. kopš 1804. g. doto

garantiju jeb reversu anulēšanu.

Pirmais noteikums izteikts pašā pirmajā brīvlaišanas li-

kuma pantā, proti (tulk.): «Vidzemes un Sāmsalas bruņnie-

cība atsakās uz visiem laikiem no visām uz kalpības un dzimt-

būšanas dibinātām tiesībām, paturot viņai pēc pamatlikumiem
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un ķeizara apstiprinājumiem pienācīgo īpašumu un neap-

robežotu rīcības tiesību pār zemi, kā to jau

paredz bruņniecības mantotās tiesības un privilēģijas, līdz ar

to tad arī tagad zaudē spēku ķeizara apstiprinātais 1804. g.

zemnieku likums un tā papildu panti no 1809. gada..."

Vienā elpas vilcienā te Vidzemes muižniecība pasludina
dzimtbūšanas galu un atcel zemniekiem nodrošinātās tiesības

uz zemi, tā uz visiem laikiem atstājot rakstītu pieminekli sa-

vam tuvredzīgajam egoismam, kas atteikšanos no dzimtbūša-

nas neuzskatīja par labākas dzīves nepieciešamību, bet gan

par mainas objektu pret materiāli ļoti dārgi vērtējamiem la-

bumiem un privilēģijām.

Bez ievērības bija atstāti dažu saprātīgu muižnieku aiz-

rādījumi, piem., K. fon Bruininga, ka zemniekiem nedrīkst at-

ņemt „ar 1804. g. likumu nodrošinātās īpašuma [pareizāk:
dzimta valdījuma] tiesības uz mājām, jo citādi... mantkārī-

gais un netaisnais muižnieks izmantos apstākļus savās inte-

resēs par ļaunu zemniekiem", tāpat neievērots palika fi. fon

Hāgemeistera mājiens, ka, likumu izstrādājot, jāpatur vērā arī

muižnieku dabiskā vājība, izmantot zemniekus pāri vinu spē-

kiem. 15

Taisni šo iespēju zemniekus neierobežoti izmantot muiž-

niekiem pavēra otrs svarīgākais brīvlaišanas „cenas notei-

kums", proti, vakas grāmatu atcelšana. To atrodam jau vis-

pārīgo noteikumu VI pantā: „Pirms personas brīvības iestā-

šanās visas gaitas un izpildījuma attiecības nosaka vakas grā-

matas, kas balstās vai nu uz speciāla mērījuma vai likumīgi

noslēgtas vienošanās, bet pēc personas brīvības iestāšanās —

savstarpēji līgumi." Tā tad oficiāli zaudēja spēku lielā krievu

laiku kadastra svarīgākais sasniegums — tā sauktās vakas

jeb ruļļu grāmatas, kas noteica zemnieku pienākumu augstāko

mēru pret muižu. Tai vietā par klaušu un nodevu apmēru

15 Sk. J. v. Sivers, Zur Geschichte der Bauernfrei-

heit, 4: „Darum, dafi nicht benutzt werde, was Unverstand gevvahrt,
so werde mit Beriicķsichtigung der Local-Verhaltnisse ein Maximum der

Erbpacb.tsumme festgesetzt, welche nach dem Verlangen des Gutsherrn

entweder durch Arbeitsleistungen oder Getreide zu berichtigen ist."
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vajadzēja brīvi vienoties muižai ar katru atsevišķu saimnieku.

Zemnieku publiski tiesiskās aizsardzības vietā nāca tā sauk-

tais brīvais līgums. Faktiski gan joprojām lielāko tiesu klaušu

attiecības saistīja ar vakas grāmatām, tomēr zemniekiem

daudz neizdevīgākā veidā.

Līdz ar vakas grāmatu atcelšanu anulēja lielā krievu ka-

dastra laikā izdotās Vidzemes muižnieku garantijas; tas uz-

skatāms par trešo brīvlaišanas „cenas noteikumu". Proti,

Deviņpadsmitā gada likuma vispārējās daļas XIV pants pa-

sludina: „Pie agrākiem, ar tagadējo likumu atceltiem notei-

kumiem pieder arī garantijas, ko 1804. un turpmākos gados

deva nemērīto muižu valdītāji, tā ka tās arī ar šo tāpat zaudē

spēku un nozīmi."

Minētās garantijas jeb reversi bija muižnieku parakstīti

solījumi atlīdzināt saviem zemniekiem visas līdz kadastra no-

beigšanai nelikumīgi vairāk uzspiestās klaušas un nodevas, ja

muižnieks jau tūlīt pēc 1804. g. nebija piekritis zemnieku iz-

pildījumu samazināšanai līdz likumā paredzētai normai.

Kadastram ejot uz beigām, izrādījās, ka daudzās vietās

muižniekiem uz šo garantiju pamata nāktos izmaksāt zem-

niekiem lielu atlīdzību par vairāk pieprasītām klaušām pēdējos

10—15 gados. Šo naudu tad nu valdība, apstiprinot brīvlai-

šanas likumu, atdāvināja muižniekiem, ievērojot vinu daudz-

kārtīgās enerģiskās prasības. Bet attiecībā uz zemnieku pa-

rādiem pret muižu, brīvlaišanas likumā bija pavisam citāda

mēraukla, jo tos muižniecība atlaida nevis līdz 1819. gadam,

bet tikai līdz 1813. gadam (36. p.).

Kā visus agrārās likumdošanas jautājumus, arī zemnieku

brīvlaišanu muižniecība aplūkoja vispirms un galvenokārt no

savas konservatīvās privilēģiju politikas viedokļa. Ja nu vina

šai gadījumā bija spiesta atteikties no dzimtbūšanas privilē-

ģijas, tad — lai nemazinātu zemniekos savas varas poziciju,

kuras stiprākais balsts līdz tam bija dzimtļaužu saistība pie

kunga un novada — muižniecība atrada galveno kompensāciju
zemnieku ekspropriācijā, muižnieku brīvā rīcībā ar muižas un

zemnieku zemi.

«Vēlākie notikumi liecina," — raksta prof. A. Švābe, —
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„ka zemnieku brīvlaišana, kas līdzšinējiem zemturiem deva

vienīgi putna brīvību un laupīja viņu labiegūtās īpašuma tie-

sības, bija vairāk nekā noziegums — tā bija politiska kļūda,

kuras sekas ilgst veselu gadu simteni." 16

Šo patiesību saprata arī viens otrs vācu muižnieks ar

gaišāku galvu un skaidrāku sirdi. Tā barons Kārlis Bruinings,

kurš savā laikā bija enerģiski aizstāvējis latviešu un igauņu

zemnieku tiesības uz zemi, 1840. gadā kādā vēstulē Garlībam

Merķelim izteicās: «Veltīgas bija 1817. un 1818. g. manas de-

dzīgās pūles brīvlaišanā glābt lauciniekiem dārgās tiesības,

proti, ar 1804. g. likumu viņiem piešķirto mantojamo zemes

lietošanu. Tā nu brīvības augļi nogatavosies, varbūt, vienu

gadu simteni vēlāk. Bet kas ir gadu simtenis pret mūžību!...

Un šis lēnām augošais un briestošais auglis būs par to jo

krāšņāks."
17

Šis auglis — mēs to tagad zinām — atraisījās tikai Lat-

vijas valstī, kur paši zemnieki sāka runāt līdzi politikas

taisīšanā.

16 „Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvija", Latvijas

agrārā reforma (Rīgā, 1930), 156.

17 Sal. B. Abers, Vidzemes zemnieku stāvoklis, 37
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Svarīga kaitējuma jēdziens mūsu Sodu likumos.

Alfreds Lacis, Jelgavas apgabaltiesas loceklis.

No 1933. g. Sodu likuma ievešanas ir pagājis jau pietie-

košs laika sprīdis, lai praksē sadurtos gandrīz vai ar visiem

jaunā Sodu likumā uzņemtiem agrākā Sodu likuma papildinā-

jumiem, pārgrozījumiem un jaunievedumiem. Tādēļ nebūtu

lieki pārbaudīt, vai un par cik 1933. g. Sodu likumā uzņemtie

jaunievedumi ir attaisnojuši uz viņiem liktās cerības un kādas

eventuālas pārmaiņas tajos izrādītos par vajadzīgām.

Kā vienu tādu Sodu lik. uzņemtu jaunievedumu, ar kuru

praksē nākas sadurties stipri bieži un par kura lietderīgumu
derētu nopietni padomāt, gribas atzīmēt Sodu lik. 541.p. 2. daļā,

544. p. 2. daļā, 547. p. 1. pktā un 533. p. 2. daļā ievesto nosacī-

jumu, ka minētos pantos aprakstītie noziegumi — piesavinā-

šanās, zādzība un krāpšana Ls 1000 — pārsniedzošos apmēros,

atzīstami par kvalicētiem šo noziegumu veidiem un apkarojami

pastiprinātā kārtā ar pārmācības nama soda piedraudējumu

tikai tad, ja cietušām ar minētiem noziegumiem nodarītā zau-

dējuma prāvuma dēļ cēlies svarīgs kaitējums.

Kā zināms, agrākais Sodu lik. pārmācības nama soda piemē-

rošanas iespējai šādos gadījumos prasīja vienīgi konstatējumu,

ka noziegumu objekta vērtība pārsniedz likumā noteiktu nor-

mu, kura agrākā Sodu likumā bija paredzēta Ls 500— apmērā.

Jaunais Sodu likums, lai dotu iespēju piemērot pārmācības

nama sodu, ne tikai kā dubulto agrākā Sodu likuma noteikto

normu, Ls 500,— vietā paredzot Ls 1000,—, bet prasa vēl jau-

nas pazīmes konstatēšanu, -— ka kaitējums, kuru izsaucis ar

noziegumu nodarītais zaudējums, tā prāvuma dēļ atzīstams

cietušām par svarīgu.

Pēdējais, bez šaubām, labi domātais likuma nosacījums,

cik paradoksāli tas arī neizklausītos, praksē ir izvērties par
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privilēģiju personām, kas izdarījušas mantkārīgu noziegumu

pret valsts fiskalām interesēm.

Kā redzams no Sodu lik. teksta, likums šķiro divus atseviš-

ķus jēdzienus — pirmkārt, zaudējumu, kas nodarīts ar attie-

cīgo nodarījumu, un, otrkārt, kaitējumu, kāds no šī zau-

dējuma cēlies cietušām. Izejot no šī likuma viedokļa par zaudē-

jumu būtu jāatzīst ar noziedzīgo nodarījumu cietušām atņemto

labumu objektivā, abstraktā vērtība, bet par kaitējumu jāatzīst

ar minēto labumu atņemšanu cietušām nodarītais materiālās

labklājības satricinājums. Lai taisnīgi izšķirtu jautājumu par

kaitējuma svarīgumu, tiesu praksei būtu jāizveido uzskats,

cik liels, procentuāli ņemot, ja tā drīkstētu izteikties, labklā-

jības satricinājums būtu vajadzīgs, lai atzītu kaitējumu par

svarīgu Sodu lik. paredzētā kvalificējošā nozīmē. Būtu, bez

šaubām, netaisni vienā gadījumā atzīt par svarīgu kaitējumu,

kurš satricina cietušā labklājību, teiksim, par 1%, bet citā

gadījumā neatzīt par svarīgu tādu kaitējumu, kas satricina

cietušā labklājību par kādiem 10—15%.

Latvija nav kapitāliem bagāta zeme, un tādu privātper-

sonu, kuru rokās būtu .sakoncentrēti kapitāli, kas izturētu sa-

līdzinājumu ar valsts vai lielāko pašvaldību rīcībā esošiem ka-

pitāliem un vērtībām, Latvijā tikpat kā nav. Katrā zinā jāat-

zīst, ka Latvijā nav cilvēka, par kuru valsts nebūtu simtreiz

bagātāka un finansieli spēcīgāka. Ja pie tādiem apstākļiem

pieņemtu, ka eksistē kaut vai tikai viena, visbagātākā privāt-

persona, kurai Ls 1000,— zaudējums ir nesvarīgs, tad ar ma-

temātisku nepieciešamību būtu jāsecina, ka simtreiz bagātākai

valstij tikpat nesvarīgs būs simtreiz lielāks zaudējums, t. i.

zaudējums Ls 100.000,— apmērā, jo, procentuāli rēķinot, Ls

1000,— zaudējums tikpat daudz iespaidos visbagātākās privāt-

personas materiālo labklājību, kā simtreiz lielāks zaudējums

simtreiz bagātākās valsts mantisko stāvokli. Teorētiski tādēļ

iznāktu, ka gadījumā, ja pie likumu piemērošanas gribētu

konsekventi pieturēties pie likuma nosacījumiem un pie kai-

tējuma svarīguma aprēķināšanas visiem cietušiem piemērot

vienādu mērauklu, tiesai, vai nu it visos gadījumos, kad cie-
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tušais ir privātpersona, būtu jāpiemēro pārmācības nama sods,

vai arī nekad, vai tikpat kā nekad, nebūtu iespējams piemērot

pārmācības nama sodu valsts apzadzējiem.

Neatkarīgi no šiem apsvērumiem, nevarētu pamest neie-

vērotu arī kādu citu, tīri praktisku momentu, kas atvieglo

vainīgās personas stāvokli tiesas priekšā sakarā ar likuma

prasību konstatēt ar nodarīto zaudējumu izsauktā kaitējuma

svarīgumu. Tiesas slēdzienu par kaitējuma svarīgumu nevar

neiespaidot cietušo pievestie argumenti, kuri savukārt, bez

šaubām, būs iespaidoti no cietušā subjektivās noziedzīgā no-

darījuma un tā seku uztveres. Cietušās privātpersonas mate-

riālās labklājības stāvoklis tiesai tikpat kā nekad nav zināms

un ir gandrīz neiespējami iegūt par to kaut cik izsmeļošus

objektīvus pierādījumus, kādēļ tiesa ir spiesta rēķināties ar

paša cietušā sniegtiem paskaidrojumiem. Bet gandrīz katram

cietušām privātīpašniekam, lai cik objektivs tas arī vēlētos

būt, piemīt tendence pastrīpot viņam nodarītā kaitējuma sva-

rīgumu. Šādu subjektivismu cietušām diktē vina aizskartās

īpašnieka jūtas, apzina, cik grūti viņam nācies tikt pie tās

materiālās labklājības, kuru aizskāris tiesājamais, un no šīm

izjūtām dabiski izrietošā antipātija pret tiesājamo. Turpretim

gadījumos, kad cietušais ir valsts, tās pārstāvim, kas repre-

zentē cietušo tiesā, stiprā mērā trūkst šīs subjektivo izjūtu

diktētās cīņas tieksmes pret tiesājamo; viņš ir vienaldzīgāks

pret sagaidāmā tiesiskā gandarījuma apmēriem un, ja arī ne

katru reizi, mazāk centīgs tiesājamā vainas atklājējs, tad katrā

ziņā objektīvāks kaitējuma apmēru novērtētājs. Bez tam par

valsts mantisko stāvokli tiesai ir pieejami objektivi dati un

tādēļ nekādi pārspīlējumi uz vienu vai otru pusi pat nebūtu

iespējami. Tādēļ pat ja mēs pielaistu, ka ir iespējami divi pil-

nīgi līdzīgi gadījumi, kuros kaitējuma svarīgums, objektivi

ņemot, būtu vienāds, tikai ar to starpību, ka vienā gadījumā

cietusē būtu valsts, bet otrā gadījumā privātpersona, tad

praktiski tomēr tā tiesājamā stāvoklis, kas noziedzies pret

privātpersonu, būtu daudz nelabvēlīgāks, bet otrs, kurš no-
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ziedzies pret valsti, jau tadeļ vien atrastos zināma priviliģēta

stāvoklī.

Mūsu tiesiskā apziņā ir izveidojies uzskats, ka sabiedriskā

manta un intereses stādāmas augstāk par katra atsevišķa indi-

vida privātām interesēm un pelna pat pastiprinātu aizsardzību

pret nelikumīgiem aizskārumiem. Šāda vajadzība izriet ne

tikai no sabiedriskās mantības vispārējām interesēm kalpojošā

rakstura, bet arī no šīs mantības īpatnējā stāvokļa. Atsevišķu

individu interešu aizsardzību zināmā mērā garantē katram

individam piemītošās egoistiskās tieksmes un no tām izrietošā

pastiprinātā rūpība par savas mantas un interešu aizsardzību.

Sabiedrisko mantību un intereses sargājošām personām šī pa-

stiprināto aizsardzību garantējošā stimula trūkst, un tādēļ

Sodu lik. uzdevums drīzāk būtu aizpildīt šo robu, radot likuma

noteikumos pastiprinātu aizsardzību sabiedriskai mantībai, bet

nekādā ziņā nedrīkstētu pielaist stāvokli, ka tieši valsts un

sabiedriskā manta un intereses aizsardzības ziņā nostādītas

pabērna lomā.

Tagad paskatīsimies, kāds stāvoklis attiecībā uz valsts

un sabiedriskās mantas aizsardzību ir izveidojies praksē pēc

1933. g. Sodu lik. ievešanas. Izsekojot pēdējo gadu tiesu spriedu-

miem, jākonstatē, ka ļoti reti nāk priekšā gadījumi, kad cie-

tušie — privātpersonas viņiem nodarīto Ls 1000,— pārsniedzošo

zaudējumu atzītu par nesvarīgu. Gandrīz bez izņēmuma iz-

sauktais kaitējums tiek apzīmēts par svarīgu un pievesti dau-

dzi un dažādi argumenti, lai pamatotu apgalvojumu par kaitē-

juma svarīgumu. Ar retiem izņēmumiem tiesa ir spiesta ak-

ceptēt cietušo izvirzītos argumentus un gandrīz katrā gadī-

jumā, kad zaudējums pārsniedz Ls 1000,—, ir spiesta atzīt

kaitējumu par svarīgu un izdarīto noziegumu par kvalificētu

šāda nozieguma veidu, par kuru nosakāms pārmācības nama

sods.

Pavisam cita aina paveras, ja ieskatāmies lietās, kurās

cietusē ir valsts. Tikai retos gadījumos, un arī tikai tad, ja

zaudējumu suma sniedzas daudzos tūkstošos latu, mēs tiesu

aktīs atrodam attiecīga valsts resora apgalvojumu, ka noda-
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rītais kaitējums būtu atzīstams valstij par svarīgu. Bet

arī tad šie apgalvojumi paliek tikai kaili apgalvojumi un ne-

kādi konkrēti apstākli, kas attaisnotu apgalvojumu par kai-

tējuma svarīgumu, lietās nav atrodami. Mūsu Senāts vairāk-

kārt ir norādījis, ka nepietiek ar cietušā apgalvojumu, lai at-

zītu kaitējumu par svarīgu, bet spriedumu motivos jāpieved

tie konkrētie apstākļi, kuri attaisnotu tiesas slēdzienu par kai-

tējuma svarīgumu. Kādus gan konkrētus apstākļus, kas at-

taisnotu slēdzienu par kaitējuma svarīgumu valstij, varētu

pievest gadījumā, ja valstij būtu nozagti vai izkrāpti, pie-

ņemsim, Ls 10.000,—? Patiesībā nekādu kaut cik jūtamu sa-

tricinājumu valsts dzīvē vai valsts mantiskā stāvoklī šāds

zaudējums neienesīs, un tādēļ grūti, ja ne pat neiespējami,

būtu sameklēt argumentus, kas attaisnotu apgalvojumu, ka

šāds zaudējums izsaucis valstij svarīgu kaitējumu. Ja cie-

tušais šādā gadījumā būtu privātpersona, nav ne mazāko

šaubu, ka vainīgam ne tikai draudētu, bet arī tiktu piespriests

pārmācības nama sods, kurpretim valsts apzadzējs, vismaz

teorētiski, drīkstētu rēķināties, ka viņam par tādu pat nozie-

gumu draud vienīgi cietuma sods.

Acīmredzot, tiesnešu tiesiskā, apziņa tomēr nevar samie-

rināties ar stāvokli, ka personām, kas noziegušās pret valsts

fiskalām interesēm, tikpat kā nekad nevarētu piespriest pār-

mācības nama sodu, un tādēļ praksē, zināmā mērā ar pašu

tiesājamo klusu piekrišanu, ir izveidojies savdabīgs kompro-

miss: gadījumos, kad ar noziegumu valstij nodarīto zaudē-

jumu apmēri tuvojas Ls 10.000,— robežai, vai pat pārsniedz

to, tiesa tomēr piemēro pārmācības nama sodu, kaut arī

spiesta sprieduma motivos apmierināties ar kailu, ne ar ko

nepamatotu apgalvojumu, ka izsauktais kaitējums valstij sva-

rīgs; tiesājamie savukārt, acīmredzot, apzinādamies un sajuz-

dami, ka būtu neattaisnojami sagaidīt, lai viņiem pat pie tik

prāva zaudējumu apmēra piespriestu vienīgi cietuma sodu,

samierinās ar spriedumā izteikto kailo apgalvojumu un necel

iebildumus pret viņu izsauktā kaitējuma atzīšanu par svarīgu.

Ja turpretim no zaudējuma apmēra izrietošais kaitējuma sva-

1424



rīgurns un draudošā soda niecīgums nenonāk tik pārāk krasā

nesaskaņā ar tiesnešu tiesisko apziņu, t. i. gadījumos, kad

zaudējuma apmēri svārstās ap Ls 5000,—, nerunājot nemaz

par mazākām sumām, no Ls 1000,— līdz Ls 5000, —, tiesa tik-

pat kā nekad neatzīst izsaukto kaitējumu par svarīgu, un vai-

nīgais, kurš, bez šaubām, būtu dabūjis pārmācības nama sodu,

ja būtu noziedzies pret privātpersonu, tiek cauri ar daudz

vieglāku sodu tikai tādēļ, ka tas noziedzies pret valsti.

No 1933. g. Sodu lik. negribēti radītā faktiskā stāvokļa,

pēc mana ieskata, būtu jāatrod izeja, bet tādu var panākt vie-

nīgi ar likuma grozījumu. Ja arī gribētu visumā piepaturēt

Sodu lik. ievesto principu, ka draudošā soda bargums stādāms

atkarībā no izsauktā kaitējuma svarīguma, varētu attiecībā uz

valsts, pašvaldību un, varbūt, vēl sevišķu, likumā tieši nosa-

kāmu sabiedrisku mantību, radīt izņēmuma stāvokli, paredzot,

ka noziegšanās pret šādu mantību sodāma ar pārmācības

nama sodu katrā gadījumā, kad zaudējuma apmēri pārsniedz

likumā noteikto normu, neatkarīgi no izsauktā kaitējuma sva-

rīguma konstatēšanas.

Lietderīgāki tomēr, šķiet, būtu atgriezties pie agrākā,

1903. g. Sodu lik. viedokļa, ka draudošā soda apmēru galvenā

kārtā noteic objektivais cietušām nodarītā zaudējuma apmērs.

Patreizējā stāvoklī tiesājamā liktenis stiprā mērā ir atkarīgs no

dažiem blakus apstākļiem, kuriem likumdevējs, bez šaubām,

nemaz nebūs gribējis piešķirt kaut kādu nozīmi. Kā jau no-

rādīts, pie kaitējuma svarīguma konstatēšanas tiesa ir nostā-

dīta gandrīz pilnīgā atkarībā no cietušā paskaidrojumiem, ku-

rus savukārt stipri ietekmē cietušā subjektivās izjūtas. Atrie-

bīgs vai skops cietušais neapšaubāmi attēlos viņam nodarīto

kaitējumu par daudz svarīgāku nekā citi, un bieži pat par

daudz svarīgāku, nekā tas ir patiesībā, bet tiesai nav iespējas

šos cietušā apgalvojumus pārbaudīt. Arī tiesājamais pret

cietušā izteiktiem pārspīlējumiem ir pilnīgi bezspēcīgs., Ag-

rāk, ja cietušais pārspīlēja nozieguma objekta vērtību, tiesāja-

mam bija iespēja pieprasīt novērtējumu caur lietpratēju, ja

tikai paši šie objekti bija saglabājušies, bet ko lai tagad dara
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tiesājamais, ja cietušais pārspīlē savu mazturību un sakarā ar

to viņam nodarītā kaitējuma svarīgumu. Nevar tak tiesāja-

mais prasīt, lai pie cietušā izdarītu kratīšanu un meklētu pēc

noguldījuma grāmatiņas vai noslēptas „zeķu bankas", nevar

prasīt, lai izmeklētu, vai kādi agrāki cietušā darījumi, ar ku-

riem tas atsavinājis vai pārvedis uz citu personu vārda savu

mantību, nav fiktīvi v. 1.1. Tiesājamais ir padots cietušā

žēlastībai; tiesājamā likteni noteic ne vairs tikai viņa izda-

rītais nodarījums un likums, bet stiprā mērā cietušā vairāk

vai mazāk negativas rakstura īpašības.

Pret 1903. g. Sodu lik. viedokli savā laikā tika izteikti dau-

dzi un dažādi iebildumi, bet, tuvāk iedziļinoties 1933. g. Sodu

lik. nosacījumos, izrādās, ka visi tie paši iebildumi palikuši spē-

kā arī pēc jaunā Sodu lik. ievešanas, un cerības novērst 1903.

g. Sodu lik. pierakstītos trūkumus nav piepildījušās. Likumde-

vēja motivos Sodu lik. komentētā izdevumā ir ievests apgalvo-

jums, ka 1903. g. Sodu lik. esot «likumā uzglabājusies noveco-

jusies tradīcija" un jaunais Sodu lik. turoties pie viedokļa, ka

nozieguma objekta vērtībai piešķirama vienīgi procesuāla no-

zīme. Varētu domāt, it kā pēc jaunā Sodu lik. kvalificējoša no-

zīme būtu vienīgi kaitējuma svarīgumam, bet patiesībā tā ne-

būt nav. Agrākais Sodu lik. noliedza pārmācības nama soda

piemērošanu visos gadījumos, kad nozieguma objekta vērtība

nepārsniedza likumā noteiktu normu, un tieši tāpat jaunais

Sodu lik. noliedz piemērot pārmācības nama sodu visos gadīju-

mos, kad nozieguma objekta vērtība nepārsniedz likumā no-

teikto normu. Vienīgā starpība ir tā, ka agrāk šī norma bija

Ls 500,—, bet tagad Ls 1000,—. Lietās, kurās nozieguma ob-

jekta vērtība pārsniedza Ls 500,—, agrākais Sodu lik. deva

tiesai tikai iespēju, bet nebūt neuzlika pienākumu piemērot

pārmācības nama sodu. Ja agrāk no visām zādzību, krāpšanu

un piesavināšanās lietām tikai ap 85% gadījumos bija no-

liegts piemērot pārmācības nama sodu un ap 15% lie-

tās bija piešķirta izvēles brīvība starp pārmācības

nama un cietuma sodiem, tad tagad, ievērojot noteiktās

normas paaugstināšanu, noliegts piemērot pārmācības nama
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sodu tieši nozieguma objekta vērtības dēļ skar jau ap 98% no

visām attiecīgo kategoriju lietām un tikai ap 2% lietās tiesai

attiecībā uz piespriežamā soda mēru ir palikusi izvēles brīvība.

Kā redzams, jaunais Sodu likums, pretēji likumdevēja

motivos izteiktam apgalvojumam, ne tikai kā nav spē-

jis atbrīvoties no nozieguma objekta vērtības kvalificē-

jošās nozīmes, bet zināmā mērā to pat ir pastiprinājis, iero-

bežojot tieši šī iemesla dēļ tiesas brīvību soda mēra izvēlē.

Tālāk, agrākam Sodu likumam pārmeta sastingušu formā-

lismu: neesot taisnīgi, ka gadījumos, kad nozieguma objekta

vērtība būtu tieši Ls 500,—, draudētu vienīgi cietuma sods, bet

gadījumos, kad objekta vērtība pārsniedz šo sumu, kaut vai par

dažiem santīmiem, kā sods jau draudētu nesalīdzināmi bar-

gākais pārmācības nams. Neviļus paceļas jautājums, vai ta-

gad, paceļot pārmācības nama piemērošanas iespējas formālo

robežu uz Ls 1000,—, šajā ziņā ir kas grozījies? Vai tiešām

Ls 1000,— ir tā robeža, zem kuras mūsu apstākļos kaitējumu

nekad nevarētu uzskatīt par tik svarīgu, ka tā nodarītājs pel-

nītu pārmācības nama sodu? Šķiet, ka šādam pieņēmumam

nebūtu pamata. Mums ir ļoti liels procents iedzīvotāju, ja pat

ne absolūtais vairākums, kuru materiālā labklājība un eksis-

tences iespēja dibinās uz vērtībām, kas nepārsniedz Ls 1500,—

līdz Ls 2000,—.
Tādi būs gandrīz visi sīkie amatnieki, sīk-

zemnieki un gandrīz veselas provinces — Latgales sīkie ze-

mes īpašnieki. Zaudējums Ls 800, — līdz Ls 900,— apmērā

atņemtu tiem katru eksistences iespēju, tikpat kā galīgi ruinētu

tos,.un tomēr tiesai nebūs iespējams šādos gadījumos piemērot

pārmācības nama sodu tikai tādēļ, ka likums paredz formālu

robežu Ls 1000,— apmērā. Vai tiešām noziedznieks, kas no-

zog sīksaimniekam vienīgo zirgu vai izkrāpj tam viņa mājiņu

kaut vai Ls 999,— vērtībā, pie kuras tas ticis turpat pusmūžu

sūri. grūti strādājot un atraujot sev un savējiem vienu otru

maizes kumosu, lai vecuma dienās tiktu pie sava kaktiņa, sava

stūrīša zemes, būtu mazāk pelnījis pārmācības nama sodu,

nekā cits, kurš samērā daudz turīgākam cietušām izkrāpis

Ls 1001,—,
nodarot tam kaut arī svarīgu, tomēr ne galīgi
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ruinējošu kaitējumu? Acīmredzot, noteikt kādu absolūti tais-

nīgu robežu, par kuru varētu teikt, ka līdz tai katrā gadījumā

būs taisnīgs cietuma sods, bet sākot ar to katrā gadījumā

taisnīgs būs pārmācības nama sods, nav iespējams, un gribot

negribot jāsamierinās ar relativi taisnīgākās robežas meklē-

šanu. Šāda robeža ir nepieciešama, bet ja tā, tad, pēc mana

ieskata, taisnīgāki un pareizāki būtu izraudzīt tādu, kura, no

vienas puses, nerada sevišķu privileģētu noziedznieku grupu,

bet, no otras puses, nenostāda arī tiesājamo atkarībā no likumā

neparedzētiem blakus apstākļiem un cietušā atriebības. Šādu

relativi taisnīgāku robežu, pēc mana ieskata, varētu radīt vie-

nīgi atmetot Sodu lik. uzņemto prasību konstatēt izsauktā kai-

tējuma svarīgumu un atgriežoties pie 1903. g. Sodu lik. vie-

dokļa, ka nozieguma kvalifikāciju galvenā kārtā nosaka no-

zieguma objekta vērtība.

Pēdīgi nevar atstāt neievērotu vēl vienu momentu, kas

runā par labu 1903. g. Sodu lik. viedoklim. Prasība atņemt no-

zieguma objekta vērtībai kvalificējošu nozīmi, atstāj novārtā

nozieguma izdarītājā iedzīvošanās tieksmes un to nozīmi pie

noziegumu izdarīšanas. Zādzības, krāpšanas un piesavināša-

nās, par ko šajā sakarībā nākas runāt, pieder pie mantkārīgo

noziegumu grupas. Noziedznieku uz noziedzīgo darbību pa-

mudina nevis vēlēšanās kaitēt cietušām, bet gan tieksme ie-

dzīvoties. Vai un kāds kaitējums ar noziedzīgo rīcību tiek

nodarīts cietušām, nozieguma izdarītājam ir vienaldzīgi. Va-

rētu teikt pat vēl vairāk: kaitējums cietušām ir pat negribēta,

kaut arī neizbēgama mantkārīgo noziegumu blakus parādība.

Ja vien tas būtu iespējams, nozieguma izdarītājs savus nozie-

gumus izdarītu tā, lai cietušais nesajustu nekādu kaitējumu.

Bez tam cietušo materiālais stāvoklis nozieguma izdarītājam

bieži vien nemaz nav zināms, un tādēļ tam pat nav iespējams

apsvērt jautājumu par kaitējuma svarīgumu cietušām. Bet ja

nu reiz tā, ja kaitējuma svarīgums neliecina un nevar liecināt

par noziedznieka ļaunās gribas apmēriem, ja tas nespēlē ne-

kādu pozitivu lomu pie noziedzīgās gribas rašanās, tad nelo-

ģiski būtu šādam, priekš noziedznieka irrelevantam, pat ne-
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gribētam un bieži tam arī pilnīgi nezināmam apstāklim pie-
šķirt kvalificējošu nozīmi, bet liegt tādu nozieguma objekta
vērtībai, kura vienīgā var liecināt, cik liela ir bijusi nozie-

guma izdarītāja noziedzīgā griba un iedzīvošanās tieksme,
kas pamudinājusi viņu uz izdarīto noziegumu. Loģiski būtu

sagaidīt, ka likums ar savu asumu vērstos tieši pret to iekšējo

motīvu, kas izsaucis noziedzīgo rīcību, pret noziedznieka ie-

dzīvošanās kāri, un jo lielāka bijusi šī vēlēšanās nelikumīgi

iedzīvoties, jo bargāk vajadzētu likumam uz to reaģēt, neat-

karīgi no dažādiem blakus apstākļiem, kuriem ar šo nozie-

dzīgo tieksmi nav tiesa sakara. Nozieguma objekta vērtība

ir galvenais, ja ne vienīgais pierādījums, kas liecina, cik lielā

mērā noziedznieks konkrētā gadījumā gribējis iedzīvoties, un

tādēļ nozieguma objekta vērtībai arī būtu piešķirama izšķirošā
nozīme jautājumā par nozieguma kvalifikāciju, kā tas bija jau
1903. g. Sodu likumā. —
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Aizsargu tiesību psicholoģija.

Kārlis Strauts, Kodifikacijas departamenta redaktors

1. Disciplīna bez reglamentiem.

Kad Latvijas pilsoņi 1919. gada 21. martā izlasīja dienu

iepriekš, Liepājā, pirmā Latvijas Ministru Prezidenta Kārļa

Ulmaņa parakstītos noteikumus par aizsargu nodaļām pa-

gastos
1

,
kas saturēja tikai nedaudzus norādījumus par aizsar-

giem kā policijas pagaidu aizvietotājiem resp. policijas papild-

spēkiem, tad grūti bija iedomāties, ka no šā pagaidu noteikuma

par klaušām mantīgām lauku šķirām, kas bija domāts tikai pa

kara stāvokļa laiku, izaugs varena organizācija ar politisku,

militāru un sabiedriski-kulturalu nozīmi visas tautas vēstures

mērogā.

Policija uz laukiem tika noorganizēta, kārtība un drošība

bija nodibināta, kara stāvoklis izbeidzās. Un tā kā minēto

noteikumu 16. pants
2 netika grozīts, tad līdz ar to aizsargu

organizācijai bija zudis formālais likumiskais pamats
3

.
Tomēr,

neraugoties uz to, aizsargu nodaļas turpināja pastāvēt un

attīstīties, pie kam tās dalībnieki sen vairs nebija tikai «pa-

gastā dzīvojošie zemes īpašnieki, māju un muižu rentnieki,

.rūpnieki un tirgotāji", kā to 1919. gadā paredzēja noteikumi

par aizsargu nodaļām
4

. Tādēļ arī jau 1928. gadā toreizējais

aizsargu instruktors, tagadējais aizsargu organizācijas augstā-

kais atbildīgais vadītājs, sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds

1 Lik. kr. 1919. g. 75.

2 „16. Šie aizsargu pienākumi ir klaušas pa kara stāvokļa laiku..."
3 Arī likumdevējs, acīmredzot, uzskata noteikumus par aizsargu no-

daļām pagastos par atkritušiem, jo 1936. g. likuma (Lik. kr. 96) noslēgumā

starp atceltiem likumiem noteikumi par aizsargu nodaļām pagastos nav

minēti.

* Lik. kr. 1919. g. 75, 2. p.
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Bērziņš varēja ar pilnu pamatu rakstīt, ka aizsargu organi-

zācija vairs nav tikai „šķiru" lieta, bet ka tā komplektējas no

visdažādākām aprindām
5

.

Tas apstāklis, ka aizsargu nodaļas, neraugoties uz savu

„bezlikumību" un parlamenta lielas daļas — kreisā spārna —

nelabvēlību, tomēr arvien vairāk auga, nostiprinājās un papla-

šinājās, varētu likt domāt, ka šai organizācijai ir kāda stingra,

slepena mācība, politiska dogma, kas neatlaidīgi un saskaņoti
arvien tiek pausta šās organizācijas dalībniekiem. Tomēr, iz-

sekojot organizācijas dzīvei, kā arī žurnāla „Aizsargs" rak-

stiem, neredzam tur nekā tāda, kas norādītu, ka šī lielā,

apbruņotā organizācija tiktu virzīta uz kādu noteiktu politisku

mērķi, — kā tas pa laikam bija citās zemēs, — vai arī ka tur

paustu kādu no visas tautas pamatieskatiem atšķirīgu ideolo-

ģiju. Aizsargu darbs visnotaļ sastāvēja no palīdzības poli-

cijai kārtības uzturēšanā, militārām apmācībām, kā arī no

sabiedriski-kulturalas darbības tādā garā, kā tas jau bija lat-

viešiem ierasts no tautas atmodas laikiem. Un tomēr, nerau-

goties uz politiskās ievirzes trūkumu, šās organizācijas dalīb-

nieki bija pilnā mērā nobrieduši lielajām politiskām pārmai-

ņām, kuras pašos pamatos pārgrozīja līdzšinējo tiesisko

domāšanu.

Pirmā bridi varētu likties, ka izšķirošais moments, kas

noteica aizsargu vienprātīgu piedalīšanos 1934. g. 15. maija

5 „Sīkāk raksturojot organizācijas sastāvu, atduramies uz intere-

santiem skaitļiem, kuri apgāž visus apgalvojumus, it kā aizsargu orga-

nizācija komplektētos vienīgi no lauku mantīgām šķirām:

5% pilsētu un miestu iedzīvotāji,

(Mazais pilsētnieku sastāvs izskaidrojams pirmā kārtā ar pa-

stāvošiem noteikumiem, kuri aizliedz aizsargu nodaļas dibināt

tanīs pilsētās, kur atrodas garnizoni.)

36% vecsaimnieki,

34% jaunsaimnieki,
25% bezzemnieki.

Tā tad ne mantas stāvoklis ir tas, no kura vadās pie pilsoņu uz-

ņemšanas organizācijā, bet gan personas noderīgums aizsargu darbā pie

miera, kārtības un drošības uzturēšanas valstī." (Žurn. „Aizsargs", 1928. g.

4. num.: „Aizsargu organizācijas darbības pārskats par pag. gadu.")
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notikumos, bija priekšniecības pavēle, jo te taču darīšana ar

militāru organizāciju. Bet kas tuvāk pazīst šās organizācijas

toreizējo iekšējo dzīvi, zinās, ka pavēle vien šeit nebūtu

varējusi daudz iespēt, ja atsevišķam aizsargam būtu trūkusi

iekšēja, personīga pārliecība, ka pavēles izpildīšana tiešām

nāks tautai un valstij par labu. Nav jāaizmirst, ka aizsargu

militārisms jau nebija tāda veida kā armijas dienestā6

,
kur

disciplīna tiešām var likt bez jebkādām ierunām un dziļākas

iztirzāšanas pavēlei paklausīt. Aizsargu komandieris jau pēc

būtības nav vis kāda augstāka, vienkāršam aizsargam pāri

stāvoša vara, bet gan vairāk tikai „primus inter pares", kura

autoritāte dibinās nevis uz reglamenta spēku — varu, bet

gan saistās ar koleģialitāti, sadraudzību
7

.

Un ja paraugāmies uz aizsargu līdzdalības faktu 15. maija

notikumos no pozitivo tiesību viedokļa, tad pārsteigti redzam,

ka organizācijas rīcībā nebija efektīvu spaidu līdzekļu discip-

linas uzturēšanai. Pat par neierašanos uz aicinājumu, kā arī

par posteņa atstāšanu varēja sodīt vienīgi ar rājienu vai nau-

das sodu
8

.
Salīdzinot šos sodus ar armijas sodiem, kur par

6 lekšl. min. Adm. dep-ta dir. Šlosberga un aizsargu nodaļas vadī-

tāja Bolšteina parakstītā (1925. g. I pusē) apkārtraksta — instrukcijas aiz-

sargu komandējošam sastāvam 8. pants: „8. Kara disciplinārā reglamen-
tā paredzēto sodu uzlikšana aizsargiem nav tagadējiem apstākļiem pie-

mērota un nav pielaižama, jo tā likumīgi nav pamatota, ne arī sodu iz-

pildīšana praktiski izvedama."

7 „Sasveicināšanās (aizsargu starpā) nav jāuzskata par goda at-

došanu. Tas ir vispār kulturālā pasaulē parasts pieklājības un vienotī-

bas atzīmēšanas veids paziņu vai vienādu aprindu starpā." (Ref. pasv.)

No Aizsargu priekšnieka 1932. g. 20. apriļa pavēles Nr. 8.

8 Minētā 1925. g. apkārtraksta-instrukcijas 6. p.: „Aizsargiem,

kuri aiz paviršības un nepietiekošas pienākuma apziņas, bez kāda at-

taisnojoša iemesla neierodas uz apmācībām, uzlikt sodu. Pielaižamie sodi

pagaidām būtu — rājiena izteikšana un naudas sods." [Tagad, 1938. g.

noteikumu (Lik. kr. 1938. g. 78) 99. panta disciplinārsodi ir: vienkāršs

un kvalificēts rājiens, aizliegums nēsāt ārējo ietērpu, atcelšana no amata,

izslēgšana uz noteiktu laiku vai pavisam.]

Šis stāvoklis mainās tikai sākot ar 1934. g. beigām, kad ar Lik. kr.

1934. g. 305 papildina policijas iekārtu: „Policijas dienestpersonām pie-

līdzināmi aizsargu organizācijas dalībnieki, kad viņi izpilda savus aiz-
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posteņa atstāšanu jau miera laikā soda ar degradējumu par

kareivi vai ar cietoksni uz laiku, ne ilgāku par četriem ga-

diem, vai ar kara cietumu uz laiku, ne mazāku par trim mē-

nešiem
9

,
skaidri top redzams, ka aizsargu organizācijas spēks

meklējams nevis militārā iekārtā, spaidu disciplinā, bet gan

kaut kur citur.

Ja nu vēlreiz uzmetam acis visam nupat pasacītam,. tad

tiešām ir jāpiekrīt Aizsargu štāba Tieslietu daļas priekšnieka,
ministra fiermaņa Apsīša domām, ka daudz kas, kas saistās

ap aizsargu organizāciju, ir fakta, bet ne tiesību jautājums10

.

Tāds stāvoklis, kur daudzi desmittūkstoši cilvēku prot

izdzīvot gandrīz pilnīgi bez tādiem rakstītiem likumiem, in-

strukcijām, statūtiem vai citiem noteikumiem, kuri būtu līdzīgi
kādiem unificētas iekārtas noteikumiem, ir gaužām neparasta

parādība vispār. Ja pie tam vēl ievērojam, ka šī plašā, gran-

diozā, bet nenoliedzami priekšzīmīgi disciplinētā organizācija,

spēdama pastāvēt bez rakstiski formulētām ģenerallīnijām —

kopejo mērķu un idejiskas stājas cieša, nepārprotama definē-

juma, vel var atskatīties uz pārsteidzoši bagātīgiem panāku-
miem kā nacionali-politiskā, tā arī militārā un sabiedriski-

sargu pienākumus..." (1. p. piez.). Sakarā ar šo noteikumu (kuru ta-

gad atvieto 1936. g. 96, 2. p.), uz aizsargiem, kad viņi izpilda savus pienā-

kumus, būtu jāattiecina arī Sodu lik. (1936. g. izd.) 43. panta 2. daļa ar

visām konsekvencēm.

9 Kara sodu lik. (1937. g. izd.) 100. p., kas ir identisks ar 1928. g.

(Lik. kr. 159) pārgroz. Kara sodu lik. 155. pantu.
10

„.
.. daudz kas, kas saistās ar aizsargu organizācijas dzīvi un

-darbu (pirms 1936. gada likuma izdošanas par aizsargu organizāciju) ir

fakta, bet ne tiesību jautājums, kas, no vienas puses, bija trūkuma kon-

statējums, bet, no otras puses, ... liels gandarījums tiem, kas darbojās

aizsargu organizācijā, un kompliments viņiem tajā ziņā, ka dažādiem

sadzīves jautājumiem tie varēja tikt pāri bez kādām grūtībām, bez kā-

diem sarežģījumiem, bez kādām kolizijām. Un šo es gribētu izskaidrot

ar to, ka aizsargi, aizsargu komandieri, aizsargu augstākā vadība ir pie-

gājuši lietām klāt ar labu apziņu un labu likuma izpratni, piegājuši

klāt, vadoties no idejas un gara." (Aizsargu štāba Tieslietu daļas priekš-
nieka Hermaņa Apsīša apcerējums par aizsargu organizācijas un tās

locekļu tiesisko stāvokli un uzdevumiem, nolasīts aizsargu pulku vadī-

tāju apspriedē 1937. g. 8. janvārī.)

1433•93*



kulturālā plāksne, tad kļūst skaidrs, ka šeit ir darīšana ar

juridiskā ziņā nenoliedzami svarīgu problēmu, kas prasīt pra-

sās pēc kaut kāda teorētiska izskaidrojuma.

2. Valsts oficiālie priekšraksti aizsargiem jeb aizsargu
oficiālās pozitīvās tiesības.

a. Vispārīgi apsvērumi

lekām pārejam uz iepriekšējās nodaļas beigās aprādītās

problēmas risināšanu — fakta un tiesību attiecībām aizsargu

organizācijas dzīvē, ir jāizvēlas tiesību viela, tiesību kom-

pleksi, kuri tad varētu noderēt turpmākam apcerējumam par

izejas punktu.

Kārtošanas spēju un tiesību izpratni mēs kā atsevišķu

cilvēku, tā arī cilvēku kopuma dzīvē varam vislabāk saskatīt

tad, kad kārtības līdzsvara trūkst un kad tiesību priekšstats
ir trūcīgs un neskaidrs. Šāds posms aizsargu eksistencē kār-

tības ziņā bija valsts sākumi, bet tiesību ziņā laiks līdz 1934.

gada beigām, kad izdots pirmais likums 11

,
kas tieši runā par

aizsargu pienākumiem, kādi viņiem uzlikti kā brīvprātīgiem

organizācijas locekļiem. Ja nu vēl neaizmirstam, ka lielākais

uzdevums, ko veikusi aizsargu organizācija kā vienots spēks,

ir piedalīšanās mūsu valsts vēstures svarīgākā pagriezienā

15. maija dienās, tad ne tikai bez rūpēm, bet pat ar lielām

problēmas atrisināšanas cerībām varam nosvērties par taisni

šo aizsargu tiesiskās dzīves laikmetu — laikmetu līdz 1934.

gada beigām — kā mūsu pētījumu objektu. Pats par sevi

saprotams, ka, pievēršoties minētā laikmeta tiesisko normu

grupai, mūsu galvenā vērība nebūs dogmatiskas, bet gan tīri

teorētiskas dabas, jo nevis aizsargu normu aprakstīšanai un

klasificēšanai mēs turpmāk nodosimies, bet gan mēģināsim

atrast un izskaidrot cēloniskos sakarus starp faktu un tie-

sībām aizsargu dzīvē.

Protams, ka gluži bez dogmatiskas jurisprudences paņe-

11 Policijas iekārtas 1934. g. 18. decembra 1. panta papildinājums

ar piezīmi (Lik. kr. 305).
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mieniem iztikt nevarēsim, jo zināmi priekšdarbi — normu

izlase un sakārtojums — mums pārskata labad būs nepiecie-

šami. Šī izlase izpaudīsies tajā zinā, ka neapskatīsim vis

visas aizsargu tiesību nozares, bet gan galvenokārt tikai tās,

kas kaut kādā veidā ir nozīmīgas, raugoties no aizsargu orga-

nizācijas iekārtas, satversmes viedokļa. Turpretim sakārto-

jumu izdarīsim pēc diviem principiem. Pirmkārt, mēģināsim

izsekot oficiālo iestāžu priekšrakstu sukcesijai, normu slāņo-

jumam, kārtībai, kādā šie priekšraksti viens otru nomaina,

un, otrkārt, sadalīsim šīs normas, no tiesību vēstures viedokļa,

svarīgākos posmos. Normu saturu neapskatīsim, bet gan

garāmejot skarsim priekšrakstu savstarpējās nomainīšanās

tiesiskos pamatojumus.

b. No realnastas uz personalklaušām.

Ja izsekojam aizsargu organizācijas veidošanās gaitām,

raugoties no oficiālo tiesību viedokļa, tad par aizsargu orga-

nizācijas likumisko sākumu jāuzskata noteikumi par aizsargu

nodaļām pagastos
12

, pēc kuriem aizsargu pienākumi uzlikti

kā klaušas mantīgām lauku šķirām pa kara stāvokļa laiku.

Tomēr jau 1920. gadā publicēta instrukcija, kas būtiski groza

Pagaidu valdības izdotos noteikumus, bez kā instrukcijas iz-

devējai — lekšlietu ministrijai šajā zinā būtu bijis kāds piln-

varojums
13

.

Šī 1920. gada instrukcija apriņķu priekšniekiem

un aizsargu nodaļām pagastos
14 galvenokārt paplašina val-

dības noteikumus tajā ziņā, ka turpmāk aizsardzības klaušas

nav uzliktas tikai mantīgām aprindām15

,
bet gan ka tās ir

visu pagasta robežās dzīvojošo vīriešu pienākums 16

.
Citiem

12 Lik. kr. 1919. g. 75.

13 Šeit jāpiezīmē, ka 1919. gada (Lik. kr. 75) noteikumos par aiz-

sargu nodaļām vispār nekas nav minēts par instrukcijas izdošanu, kā to

norādījis arī H. Apsīts 1933. g. „
Jurista" 4. nr. 74 slejā.

14 V. V. 83. num.

15 Lik. kr. 1919. g. 75, 2. p.: „Aizsargu nodaļu ierīko un tās pie-

nākumus izpilda pagastā dzīvojošie zemes īpašnieki, māju ūn muižu

rentnieki, rūpnieki un tirgotāji..." (ref. pasvītr.).
16 „Aizsargu nodaļu sastādīšana ir visu pagasta robežās dzīvojošo,
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vārdiem, «aizsardzības pienākumi" no zināma veida real-

nastas, īpašuma apgrūtinājuma, tika pārvērsti par personal-

klaušām
17

.
Šo svarīgo pārgrozījumu motivējums bija tas, ka

no bandītisma un nekārtībām cieš ne tikai mantīgās šķiras,

bet gan ir apdraudēts katrs iedzīvotājs. Aizsargu nodaļas
dalībnieku skaitam palielinoties, tika atvieglināts atsevišķo

aizsargu pienākumu smagums, jo sistemātiskos norīkojumos,

kas toreiz lauku drošības un kārtības labad bija pavisam ne-

pieciešami un kas prasīja daudz laika, aizsargi nu varēja ieras-

ties daudz retāki.

c. No klaušām uz brīvprātīgas iestāšanas

pamatiem.

Ja nu 1920. gada instrukcija, kas ieveda aizsardzības pie-
nākuma personalklaušas, valdības noteikumus vēl negroza

pašos pamatos, tad pēc nepilna pusotra gada, vienīgi ar ap-

kārtrakstu 18

,
un ne vairs ar oficiāli izsludinātu instrukciju, aiz-

ne jaunāku par 18 gadu un ne vecāku par 60 gadu vīriešu pienākums .
V. V. 1920. g. 83. num., instrukcijas 2. p.

17 „Līdzdarbība pagasta aizsargu nodaļā ir personīga rakstura klau-

ša, kura jāpilda katram pašam par sevi un nevis ar algotiem vietniekiem."

V. V. 1920. g. 83. num., instrukcijas 3. p.

18 „Ar pastiprinātas apsardzības stāvokļa pagarināšanu līdzšinējās

pagastu aizsargu nodaļas paliek spēkā. levērojot to, ka brīvprātīgs
darbs ir daudz produktivāks par piespiestu darbu, lekšlietu ministrija ar

rakstu no š. g. 4 jūnija Nr. 12004 uzdeva un uzdod arī turpmāk orga-

nizēt brīvprātīgas pagastu aizsargu nodaļas. Ir apriņķi, kur šis darbs

veikts sekmīgi un ar panākumiem. Tomēr ministrijā ienāk ziņas, ka

dažos apriņķos ar brīvprātīgo nodaļu organizēšanu iet vāji, tādēļ uzdodu

tiem apriņķu priekšniekiem, kuru apriņķos brīvprātīgo nodaļu organizē-

šanu nevar izvest pilnā mērā — paturēt spēkā piespiedu principu un

turpināt pagastos aizsargu nodaļu darbībupersonīgu klaušu kārtā."

Oriģinālu parakstījuši: Departamenta direktors I. leva un Pārvaldes

priekšnieks J. Garoziņš. Pārvaldes priekšnieks (paraksts).

Darbvedis (paraksts)

Šeit jāpiezīmē, ka 1921. g. 4 jūnija 12004 rakstā, kā arī šā raksta

norakstā nebija iespējams ieskatīties. Tāpat arī ieskatīšanai pieejams bija
tikai nupat citētā 1921. g. 18. aug. 20990/21006. raksta neapstiprināts no-

raksts.
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sargu nodaļas no klaušām tiek pārorganizētas uz brīvprātīgas

iestāšanās pamatiem. Tādā kārtā nu aizsargu nodaļas sarauj

visas saites ar valdības noteikumiem, jo radīts tiek it kā

pavisam jauns institūts, kas faktiski no oficiāla valsts iestā-

dījuma — valdības iekārtotiem vietējiem aizsardzības spē-

kiem19
tiek pārvērsts par organizāciju, kurai, no vienas pu-

ses, gan ir publiski-tiesisks raksturs, bet kas, no otras puses,

tuvojas bezpeļņas biedrības tipam.

Otrs jautājums — vai minētā apkārtraksta izdošanas laikā

1919. gada valdības noteikumi bija vēl spēkā, vai arī tie jau

bija atkrituši, ir no juridiskā viedokļa visai interesants
20

,
taču

vai šo jautājumu atrisinātu negativi, vai arī pozitivi, tas aiz-

sargu tiesisko stāvokli neko negrozītu, jo tāda institūta nodi-

bināšanai, kuram ir publiski tiesisks raksturs, ar vienkāršu

ministrijas apkārtrakstu vien nepietiek, bet te, bez šaubām,

bija nepieciešams likuma pamats.

19 „... aizsargu nodaļa pagastā pēc 1919. g. likuma jāuzskata par

īpatnēju valsts izpildu varas orgānu, kurš ietilpst vispārējā valsts paš-
valdības orgānu sistēmā, bet ne par privāta rakstura organizāciju vai

vietējās pašvaldības iestādi." H. Apsīts, 1933. g.
„

Jurista" 4. num., 72.—

73. sleja.

20 Šeit tikai garāmejot varam piebilst, ka vispārējais kara stāvoklis

izbeidzās jau 1921. g. 14. februārī (Lik. kr. 41), bet daļēji, piem., piero-

bežu apgabalos, dzelzceļu teritorijās un citur, tas turpinājās vēl līdz 1923.

gada 15. oktobrim (Lik. kr. 142), kad tā vietā pierobežas joslā izsludina

pastiprinātās apsardzības stāvokli. Apstājoties pie jautājuma, kad 1919.

gada noteikumi zaudējuši spēku, nonākam pie divējāda veida vienlīdz

neērtām juridiskām situācijām, no kurām ne viena, ne otra nav lab-

vēlīga minētā apkārtraksta tiesiski pamatotai izdošanai. Ja uzskata, ka

1919. g. noteikumu 16. pantā minētais „kara stāvokļa laiks" ir izbeidzies

1921. g. 14. februārī un līdz ar to aizsardzības klaušu kārtība atkrīt, tad

iznāk, ka aizsargi no 1921. gada 14 februāra līdz apkārtraksta izdošanas

laikam —
1921. g. 4. jūnijam, no dokumentārā viedokļa raugoties, nemaz

nevarēja pastāvēt. Ja turpretim par kara stāvokļa izbeigšanās laiku uz-

skata 1923. gada 15. oktobri, tad ar apkārtrakstu pavisam nelikumīgā
kārtā tiek likvidēts iestādījums, kuru nodibinājusi valdība.
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d. Militarizešana un tiesiskais stāvoklis

līdz 1934. gada beigām.

Ar to pašu 1921. g. 4. jūnija apkārtrakstu, kas noteica

organizēšanos uz brīvprātīgiem pamatiem, ir iesākusies aiz-

sargu militarizacija. Šim apkārtrakstam sekoja vēl daudzi

atsevišķi rīkojumi un beidzot arī Ministru kabineta noteikumi

un lēmumi, kas pamazām izveidoja aizsargu formāciju tādā

veidā, kādu to redzējām uz 1934. g. 15. maiju
21

.

Tomēr visi pārveidojumi, kas tieši skāra aizsargu insti-

tūta satversmes jautājumus, līdz 1936. gada likuma
22

izdo-

šanai notika vai vienīgi
23

administrativā kārtā un tos no-

teica vai nu ar lekšlietu ministrijas Administrativā departa-

menta vai arī šā departamenta nodalu
24

apkārtrakstiem.

Bet normu nabadzība bija ne tikai satversmes jautājumos

vien; arī vispār par aizsargu normām ir publicēts gaužām maz.

21 Svarīgākie pakāpeniskās militarizacijas akti ir šādi: lekšlietu

ministrijas Administrativā departamenta 1922. g. 18. dcc. 21999. raksts

Tukuma apriņķa priekšniekam, kurā lasāms, ka iedalīšana bataljonos,

rotās un vados jau esot „izvesta ar panākumiem". Ar to pašu rakstu

Administratīvais departaments jau atļauj formēt pulkus, ar apriņķu

priekšniekiem kā pulku komandieriem, bet 1928. gadā ar L. R. S. 81. panta

kārtībā izdotiem papildinājumiem un pārgrozījumiem likumā par cietušo

karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām (Lik. kr. 170), aizsargi, kas,

sakarā ar savu dienesta pienākumu izpildīšanu, zaudējuši darba spēju

no ievainojumiem vai negadījumiem, vai arī krituši vai miruši no ievai-

nojumiem, jau tiek pielīdzināti armijas karavīriem. Par aizsargu galī-

gās militarizacijas aktu var uzskatīt 1930. g. 30. sept. Ministru kabineta

lēmumu (sal. Lik. kr. 1930. g. 157, II), kad Administrativā departamenta

aizsargu nodaļu pārdēvē par aizsargu štābu.

22 Likums par aizsargu organizāciju (Lik. kr. 1936. g. 96).
23 Par aizsargiem un likumdošanu sk. 1441. lapp.
24 Aizsargu pakļautības vēsture valsts oficiālām iestādēm ir šāda:

Pašā sākumā aizsargu lietas kārto lekšlietu ministrijas lekšējās apsar-

dzības nodaļa, bet ar 1919. g. 8. augustu tiek nodibināta iekšējā aizsargu

nodaļa, kas tā paša gada 1. oktobrī tiek pārdēvēta par pagastu aizsargu

nodaļu, kuru 1921. g. 1. martā likvidē, pie kam nodaļas darbību pārņem

Administrativā departamenta iekšējās apsardzības nodaļas V galds. Ti-

kai 1924. gada i. augustā pie Administrativā departamenta atkal tiek

nodibināta sevišķa nodaļa aizsargu lietām — aizsargu nodaļa, pie kam

šās nodaļas priekšgalā, sākot ar 1925. g. 14. jūliju (Lik. kr. 135, VI kat.)
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Vispārējai zināšanai Valdības Vēstnesī vairs tika izslu-

dināti20 tikai iekšlietu ministra apstiprinātie noteikumi par

šaušanas sacīkstēm
26

,
instrukcija par piedalīšanos noziedzību

apkarošanā
27

,
kā arī noteikumi par aizsardžu pulciņiem 28

,
to-

ir Aizsargu priekšnieks. 1930. gadā ar 30. septembra Min. kab. lēmumu

aizsargu nodaļa tiek pārdēvēta par Aizsargu stabu (sal. amatu sarakstu

Lik. kr. 1930. g. 157, II un lekšl. min. iek. Lik. kr. 1933. g. 71, 6. p. 2. d.).

1936. gada likums par aizsargu organizāciju (Lik. kr. 96) jau runā par

„aizsargu ogranizaciju" un pakļauj to Valsts Prezidentam kā tās augstā-

kam vadonim (1. p.), atstājot tomēr tiešo pakļautību iekšlietu ministram

(1. un 4. p.), kura vietā 1937. gadā (Lik. kr. 87) stājas sabiedrisko lietu

ministrs.

25 līdz 1934. g. decembrim, kad izdots policijas iekārtas 1. panta

papildinājums ar piezīmi, ar kuru aizsargu organizācijas dalībniekus

dienesta izpildīšanas laikā pielīdzina policijas dienestpersonām (šī piez.
atkal tika atcelta, vai, būtiski pieejot, aizvietota ar likumu par aizsargu

organizāciju — Lik. kr. 1936. g. 96).
26 V. V. 1924 g. 151. num. noteikumi par aizsargiem no lekšl. min.

izsniedzamām ceļojošām balvām aizsargu pulku šaušanas sacensībās, kas

tiek atvietoti ar V. V. 1926. g. 266. num. noteikumiem aizsargiem par sa-

cīkstēm šaušanā.

27 lekšlietu ministrijas instrukciju izdošanas secība ir šada

Par pirmiem instruktivas dabas noteikumiem uzskatāma instruk-

cija apriņķu priekšniekiem un aizsargu nodaļām pagastos", ko lekšlietu

ministrija ir izsūtījusi uz vietām 1920. gada sākumā (sal. 69. piezīmi). Šī

pati instrukcija drīz pēc tam, 30. martā tiek publicēta Valdības Vēstneša

1920. g. 83. num.

Policijas Vēstnesī (un ne vairs Valdības Vēstnesī) 1923. gada 12. nu-

murā ir iespiesta 31. maijā parakstītā „instrukcija pagastu aizsargu no-

daļu darbiniekiem par noziedznieku gūstīšanu, apcietināšanu, konvojē-
šanu un par iepazīstināšanu ar šauteņu konstrukcijām un šaušanas sa-

censību". Šo instrukciju atvieto atkal Valdības Vēstnesī 1926. gada 266.

numurā izsludinātā „instrukcija aizsargiem par piedalīšanos pie no-

ziedzību apkarošanas", kas noskaidro vienīgi aizsargu pienākumus, ku-

rus viņi izpilda kā policijas papildspēki.
Šī 1926. gada instrukcija tad nu ir spēkā veselus 10 gadus. To at-

ceļ tikai Valdības Vēstnesī 1936. gada 40. numurā izsludinātā iekšlietu

ministra „instrukcija aizsargiem kā policijas papildspēkiem". Šī tad arī

ir vienīgā instrukcija aizsargu lietās, kura izdota, no formālā viedokļa

raugoties, nevainojami, jo tā dibinās uz likumu — policijas iekārtas

1. panta piezīmi (Lik. kr. 1934. g. 305), kura tieši paredz šādas instruk-

cijas izdošanu. Lai gan policijas iekārtas 1. p. piezīme, uz kuru šī m
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mer ari šim oficiāli izsludinātam instrukcijām un noteikumiem

nav nekāda formāla attaisnojuma.

Pirmais gadījums, kur likumdevējs skaidri nosaka aiz-

sargu pienākumus, attiecas uz 1934. g. beigām
29

,
bet arī šeit

mums ir darīšana tikai ar steigā izdotu pagaidu likumu, jo tas

paredzēja tikai vienu no organizācijas satversmes noteiku-

miem — aizsargu kā policijas papildspēku pienākumu. Taču

minētais likums vairs neietilpst mūsu tiešo pētījumu lokā
30

.

3. Fakta nozīme aizsargu tiesības.

Ja nu materiāls ir savākts, izvēlēts un iekārtots, tad ar

dogmatiskās jurisprudences paņēmieniem, cik tie mums

bija nepieciešami, esam galā un varam tālāk pāriet uz tīri

teorētisku jautājuma nostādījumu. Raugoties uz nupat apska-

tīto tiesību kompleksu no normativisma teorijas viedokļa, ku-

ras loģiskā puse visspilgtāki izpaužas Vīnes tīro tiesību

skolā
31

,
nonākam pie paradoksāla atzinuma, ka aizsargu orga-

nizācija, no visas savas 20 gadu eksistences, vairāk kā 10

gadus juridiski nemaz nav pastāvējusi, jo pēc šās teorijas

iznāk, ka aizsardzības pienākums kā klaušas ir izbeidzies līdz

ar kara stāvokli, bet 1936. gadā
32

ir radusies pavisam jauna

organizācija, ar līdzīgu vārdu, uz brīvprātīgas iestāšanās pa-

strukcija dibinās, ir atcelta, tomēr instrukcija vēl ir spēkā līdz turpmā-

kam, saskaņā ar sabiedrisko lietu ministra rīkojumu V. V. 1939. g. 107.

num., kuru viņš izdevis uz Lik. kr. 1938. g. 78, 26. p. 1. punkta pamata.
28 Noteikumi aizsardžu pulciņiem pie aizsargu nodaļām, V. V. 1926.

gada 266. num.

29 Papildinājums policijas iekārtā — 1. p. piezīme (Lik. kr. 1934. g.

305): „Policijas dienestpersonām pielīdzināmi aizsargu organizācijas da-

lībnieki, kad viņi izpilda savus aizsargu pienākumus ..."

30 Sk. 1434. lapp. Par aizsargu likumdošanas galīgo izveidošanos

mums tomēr vēl nāksies runāt 5. nodaļas c nodalījumā.
31 Pēc tīro tiesību skolas viedokļa (sk. Hans Keļsen, Reine Rechts-

lehre, 1934, 63.—66. lapp.) par tiesisku normu uzskatāma tikai tāda, kas

allaž pamatojas uz kādu citu normu, un tā tālāk, līdz beidzot nonākam

pie normas, kas no vēsturiskā viedokļa uzskatāma par pirmo pamat-

normu (Grundnorm).
32 Likums par aizsargu organizāciju (Lik. kr. 1936. g. 96).
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matiem. Un tik tiešām, kā mēs redzējām, šajā starpbrīdī nav

tādu normu, kas savā starpā būtu no likumiski loģiskā vie-

dokļa pareizi sasaistītas
33

.

Un tomēr aizsargu vārds arī līdz 1934. gada beigām bija

sastopams ne tikai lekšlietu ministrijas instrukcijās un rīko-

jumos, bet arī likumos un Ministru kabineta lēmumos34

,
un ar

aizsargiem nopietni rēķinājās arī citi resori
35

.

Visas tās tiesības pārskatot, kuras nenāk no lekšlietu mi-

nistrijas, var teikt, ka likumdevējs, kā arī pārējās valsts iestā-

des, aizsargu organizāciju ir atzinušas netieši „dc facto" veidā.

Nonākuši pie šās atziņas, mēs arī tūlīt varam atteikties

no normativisma teorijas tīro tiesību skolas palīdzības, jo pa-

tiesībā jau mēs netēmējām uz aizsargu tiesībām ar šās teorijas

galveno ieroci — loģiku tamdēļ, lai dabūtu mūsu uzstādītās

problēmas atrisinājumu
36

,
bet gan tāpēc, lai mazāk apnicīgā

33 1934 gadā izdotais policijas iekārtas papildinājums arī nevar ap-

mierināt tīro tiesību teoriju, jo tas runā tikai par vienu aizsargu pienā-
kumu daļu, nosakot šos pienākumus tādā kārtā, it kā aizsargu satversme

būtu noteikta jau kādā citā likumā, kas patiesībā taču nebija.
34 Bez jau 21. piezīmē minētiem likumiem (pārgrozījumi likumā

par cietušo karavīru un viņu ģimenes locekļu pensijām — Lik. kr. 1928. g.

170 un pārgrozījumi valsts civildienesta amatu sarakstā — Lik kr.

1930. g. 157; lekšlietu ministrijas iekārta —
Lik. kr. 1933. g.

71, 6. p.) un Ministru kabineta lēmuma (1930. g. 30. sept.), aizsargu or-

ganizēšana bija paredzēta arī budžeta likumos, kā arī, piem., 1931. g.

11. augusta Ministru kabineta lēmumā par atļauju aizsargu komandieriem

braukt pa valsts dzelzceļiem II klasē ar 111 klases biļeti (31 amatu uz-

skaitījums).
35 Piem., 1931. g. 1. februārī Kara ministrija vienojās ar lekšlietu

ministriju par aizsargu un aizsardžu ārstēšanu (1931. g. 20. febr. Aiz-

sargu štāba pavēle Nr. 2); arī Dzelzceļu virsvalde ar rīkojumu Nr. 381

V. V. 1929. g. 214. num. ir par brīvu pārvadājusi aizsargus pa valsts

dzelzceļiem uz IV Vislatvijas aizsargu šaušanas sacīkstēm.
36 Pie tam jau arī pēdējā laikā tīro tiesību skolas teorija tiek ļoti

apšaubīta. Un liekas arī, ka tās nozīme tiesību izskaidrošanā vispār
nevar būt visai liela, jo tiesību izcelšanās un izbeigšanās problēmu tā

neuzskata par jurisprudences uzdevumu. Kā dogmatiskās iztulkošanas

palīglīdzeklis un arī kodifikatora darbā, šķiet, šī teorija ar savu loģisko

pamatu gan varētu būt noderīga. Sk. arī N. Vīnzarāja šās tiesību skolas

kritisku apskatu Tieslietu Ministrijas Vēstneša 1939. g. 4. numurā rakstār

„Vīnes tīro tiesību skola".
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veida atkārtotu un jo krasāki kāpinātu atzinu, ka fakta jautā-

jumam aizsargu tiesiskā dzīvē ir pirmšķirīga nozīme.

Un ja nu arī ir pierādījies, ka valsts visumā, pēc būtī-

bas, nav izturējusies pret aizsargu organizāciju noliedzoši,

tad tas tomēr vēl ir par maz, lai pilnā mērā kļūtu saprotama

tā iekšējā dzinējspēka daba, kas šo lielo organizāciju izvei-

dojis par latviešu tautas skaidrības un kārtības mīlestības un

valstiskās politikas stiprāko balstu. Vēl jo intriģējošāks top

šā veidošanās spēka noslēpums, ja ievērojam, ka valdības iz-

dotie noteikumi par aizsargiem, kā arī vēlākās instrukcijas,

administratīvie rīkojumi un pat likumi savā dīglī, kā to vē-

lāk redzēsim, nebija vis radušies pie valstsvīru un ierēdņu rak-

stāmgaldiem, bet gan patiesā dzīvē kā reāli fakti, kas tikai vē-

lāk ir pārvērtušies oficiālos priekšrakstos.

Ka fakts rada tiesības, nav nekāda jauna atziņa
37

.
Tikai

mēs, kas turamies pie Eiropas kontinentālo tiesību sistēmas,

esam pieraduši, ka bez rakstiski fiksētām, vienas speciālas

centrālas varas — likumdevēja noteiktām normām kādas lie-

lākas cilvēku kopas radoša darbība mūsu laikos vairs nemaz

nav iespējama. Tomēr, piem., Anglijas tiesiskā dzīve pierā-

da, ka arī svarīgākie valsts varas orgāni var pastāvēt tikai

uz kaila fakta pamata.
38

Kamēr šādas īpašības — tiesību zinā iztikt bez likumde-

vēja — vērojam pie svešām tautām, tikmēr mums pietiek ar

atsaukšanos uz šo tautu īpatnējo psicholoģiju, bet kad nu ta-

gad manām, ka arī latviešu tautai piemīt šāda pašreglamentē-

šanās apdāvinātība, kas, tā sakot, gandrīz vai foīkloristiskā

37 „Im staatlichen Leben gehen die faktischen Verhāltnisse den von

ihnen erzeugten Normen stets voraus." Georg Jellinek, Allgemeine Staats-

lehre, 1921., 356. lapp.
38 Seit 1688 hat England tiefgreifende Anderungen seiner materiellen

Verfassung erfahren, die aber m keinem Gesetze ihrenAusdruck gefunden

haben. Die parlamentarische Kabinettsregierung ist nicht nur nicht

durch Gesetze fixiert, sondern die Gesetze, welche ein Ķabinett neben

den „privy council" des Kbnigs verbieten, sind bis heute nicbt aufgeho-

ben, sie sind obsolet geworden, weil die fortbildende Kraft des konstitu-

tionellen Gewohnbeitsrechtes m England anerkannt ist." Jellinek, loco

cit. 536. lapp.
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ceļā spēj radīt tiesības, kā tas ir ar aizsargu tiesībām
39

,
tad

arī tūliņ mostas interese pēc cēlonisku sakaru izskaidrošanas,

kādi pastāv starp faktiem un šo faktu radītām normām.

4. Tiesību psicholoģijas teorija.

a. Vispārīgi apsvērumi

Pieturoties pie ieskata, ka metodi jeb paņēmienu, kā ar

vismazāko spēka patēriņu atrisināt uzstādīto problēmu — no-

teic viela un tās īpašības, jāatzīst, ka aizsargu tiesību raša-

nās, stabilizēšanās un pastāvēšanas problēma nav atrisinā-

ma ar tām teorijām, kas operē ar «nevainojamām", „gatavām"

tiesībām, bet ka te jāgriežas pie tādiem palīglīdzekļiem, zi-

nātniskās pētīšanas paņēmieniem', kas izskaidro to procesu,

kādam ir jānorisinās, līdz vienkāršs dzīves fakts top par li-

kumdevēja formulētu normu. Citiem vārdiem sakot, mums

jāmeklē pēc tiesību elementiem, jāpētī tās tiesību sastāvdaļas,

kas vēl ir piesaistītas savam īstenajam radītājam — cilvē-

kam un vēl nav paspējušas pārvērsties ne likumā, ne instruk-

cijā, ne likumiski pilnvarotas iestādes vai personas rīkojumā.

Šādu pētījumu iespēju mums dod psicholoģijas disciplina.

Vērtējot psieholoģisko metodi kā līdzekli atziņu iegūšanai

par tiesību būtību un rašanās gaitu, jāatzīst, ka šī metode ir

viena no sākotnīgākām, jo tver pašā tiesību pirmavotā — dzī-

vā cilvēkā. Atziņa, ka tiesību pamats un sākums nav meklē-

jams dievībā, vispārējā gribā, parašu tiesībās, likumā vai ci-

tos farmulējumos un abstrahējumos, bet gan cilvēka psichē —

visu kulturālo vērtību radītājā, dod mums stingru un konkrē-

tu izejpunktu pētījumiem, jo cilvēka psicholoģiskās likumības

pamatojas uz fizioloģiskām funkcijām, kuras taču jāuzskata

par negrozīgām pie visām tautām un visos laikos. Tādā kār-

tā psicholoģiskā metode var dot iespēju izprast jebkuras tiesī-

bas. To var piemērot kā romiešu primitīvajiem divpadsmit

tabulu likumiem, pēc kuriem vairākiem kreditoriem bija tie-

39 Sk. ša apcerējuma 5. nodalu
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sība sadalīt parādnieka miesu proporcionāli viņa parādiem,

tā arī 1937. gada Prezidenta Dr. Kārla Ulmaņa modernajiem,

humānajiem civillikumiem.

Runājot par tiesību psicholoģiju, vispirmā kārtā nāk prā-

tā Leo Petražickis, intuitivo tiesību teorijas
40 nodibinātājs,

kas tieši par šo jautājumu ir atstājis divus biezus sējumus
41

.

Šo lielo darbu var tiešām izlasīt ar neatslābstošu interesi, lai

gan pret to juridiskā literatūrā ir celti arī diezgan stipri, pa-

matoti iebildumi
42

.
Bet, neraugoties uz zināmu šās teorijas

nepabeigtību, tā tomēr tiesību būtības problēmas atrisināša-

nai dod daudz vērtīgu ierosinājumu jau ar to vien, ka autora

monomanija — neatkāpība no psicholoģiskās stājas — izpau-

žas it visos iespējamos tiesisko parādību aspektos.

Petražickis, meklējot pēc tā garīgā novada, kurā dzimst

tiesības, apstājas pie ētiskām parādībām vispār, kuras tad

iedala divējāda veida pārdzīvojumos — tiesiskos un tiku-

miskos.
43

.

40 Šī teorija ir pieejama arī plašākām latviešu lasītāju aprindām,

pateicoties Petražicka mācekļa, senatora Kārļa Ducmaņa ideālismam, jo

ar neatlaidīgām pūlēm un materiāliem upuriem viņš izdevis 356 lap-

puses biezu grāmatu: „Leo Petražicka tiesību un valsts teorija sakarā

ar mācību par morāli. — Pamata vilcienos saīsināti atstāstījis, līdz ar

komentāriem, Kārlis Ducmanis, Rīgā, 1931. g. Augusta Golta apgādībā."

41 Teopna npaßa h rocyaapcTßa b cbh3h c Teopnefi HpaBCTBeHHOCTH, mji

BTopoe, tom I, 1909., tom 11, 1910., C. f!eTep6ypr.

42 Petražicka teorija ir krievu juridiskā literatūrā (pazīstamākās

Vakareiropas valodās pārrunājamais darbs nav tulkots) cītīgi kritizēta;

sk., piem., Khcthkobckhh, ConnajībHbiH HayKH n npaßO, 1916., 257. —298.;

TapaHOBCKHft, npaßa, 1925, 68—74; Tpy6euKon, JTeKunn no sh-

npaßa, 1917, 26—50.

43 Šos abus pārdzīvojumus nu Petražickis izšķir šada kārta

Tajā gadījumā, kad pārdzīvotas tiek tiesības, mēs jūtamies saistīti

ar kaut ko, kas atrodas ārpus mums, tā ir skaidri izjusta atkarības sa-

jūta [„Haut flOJir . . . CBH3aHHOCTbio no oTHomeHHio k flpyroMy,

<oh 3aKperuieH 3a iihm, kslk ero flo6po, KaK npuHafljie>KauiHH eMy 3apa6oTaHHbin

hjih HHaqe npHOČpeTeHHbift hm 3kthb (obligatio attributa, acquisita)". Teo-

pHH, I, 50], piem., no kreditora, kurpretim tikumiskā pārdzīvojuma ga-

dījumā mēs jūtamies brīvi, nesaistīti, neatkarīgi un atbildīgi tikai pret

sevi [„. . .
Haui aojir b ce6e cBH3aHHOCTH no OTHomeHHio k apyrnM,

1444



Nenoliedzot nemaz, ka tiesiskās un tikumiskās normas ir

objektivi atšķirīgas, mums tomēr jāatzīst, ka iekšējā pārdzī-

vojuma zinā mēs gan tikumisko pārdzīvojumu no tiesiskā pār-

dzīvojuma nevaram atšķirt, jo pārdzīvojumam šeit var būt

tikai viena galvenā izšķīrēja nozīme — vai nu mēs kādu

priekšrakstu atzīstam, vai arī to noraidām. Ja mēs kādu tīri

morālisku pavēli, imperatīvu atzīstam, tad priekš mums, indi-

npeflCTaßJiHeTca no OTHomeHHK) k hhm CBo6ojiHbiM, 3a hhmh ne 3aKpenjieHHbiM

(obligatio libera)." Turpat.ļ, kā tas ir, piem., ar dāvanas pa-

sniegšanu übagam. Tiesiskais pārdzīvojums vēl esot raksturīgs ar

to, ka tiesiska pienākuma gadījumā mēs jūtot „ekstraktivas emo-

cijas" (paša Petražicka nodibinātais termins), it kā uz mums darbotos

kāda ārēja vara, kura „izvelk" no mums attiecīgu rīcību vai priekšmetu,

pie kam tajā gadījumā, kur kādam ir pret mums tiesisks pienākums,

mēs jūtot, it kā minētā ārējā „izvelkošā" vara darbotos mums par labu

{Teopia, I, 67).

Šo divu veidu pārdzīvojumiem Petražickis stāda pretim ari divu

veidu normas: 1) imperativās — tikumiskās un 2) imperativi-atributivās

— tiesiskās, juridiskās. Tiesiskās normas, pēc viņa iedalījuma, atšķi-

ras no tikumiskām tikai ar to, ka tās sastāv ne tikai no vienpusīga pie-

nākuma, kā tas ir ar tīri imperativiem, tikumiskiem priekšrakstiem,
bet reizē ar to arī no pretenzijas. („HopMbi nepßaro pojja ohhocto-

poHHe o6fl3aTe;ibHbiH, 6e3npHTH3aTejibHbifl, HMnepaTHßHbin nopMbi, mm 6y-

aeu Ha3bißaTb HpaBCTBeHHbiMH HopMaMn. HopMbi BToporo pojia, o6n3aTejibHo-

npHTH3aTeflbHbiH, HMnepaTHBHo-aTpH6yrHBHbiH HopMbi, mm 6yaeM Ha3bißaTb npa-

BOBbIMH HJIH HOpM3MH." TeopHH I, 58.)

Ja Petražicka aprakstīto tiesisko pārdzīvojumu atšķirību no tiku-

miskiem pārdzīvojumiem redzam grafiski demonstrētu, tad diference

starp abiem liekas tik skaidra, ka tos nemaz nav iespējams samainīt.

Bet tikko mēs ar pašnovērošanas paņēmieniem (eksperimentu un paš-

novērošanu Petražickis ir pats savas teorijas celšanai pielietojis un ieteic

to kā vislabāko pētīšanas paņēmienu) gribam šo Petražicka teorijas daļu

pārbaudīt, tad tūdaļ nonākam grūtībās. Pārbaudot parādības, kas pa-

vada tiesiskā, kā arī tikumiskā pienākuma izjūtu, izrādās, ka kvalita-

tīvi tās abas vienu no otras nemaz nevar atšķirt. Ir taču katram bijuši
dzīvē tādi gadījumi, kur morāliskā pienākuma izjūtu, piem., dāvanas

pasniegšanā, pavada tik spēcīga „ekstraktiva emocija", ka tas tiek izpil-
dīts ātrāk un korektāk nekā pretējās puses gluži likumīgs prasījums.

Tāpat, no otras puses, mēs no kādas personas reizēm gaidām morāliskā

pienākuma izpildīšanu ar daudz spēcīgākām emocijām nekā tiesiskā pie-

nākuma nokārtošanu.
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viduali, šai pavēlei piemīt nevis vairs imperativs raksturs

vien, bet gan imperativi-atributivs, jo tad taču pavēlei — im-

peratīvam līdz ar to automātiski pieslēdzas arī pienākums —

atributivs. Bet ja kādu imperatīvu, morālisku normu neat-

zīstam, noraidām, tad priekš mums tā vispār neeksistē kā

norma. Tai ir tikai vairs «literāra" nozīme, kura piekrīt dog-

matikai, — ētikas mācībai.

Lai savu teoriju pamatotu, Petražickis ir pilnīgi noraidījis

visas līdzšinējās psicholoģiskās atziņas, to vietā likdams paša

reformēto psicholoģiju.

Bet tā kā pret šīm psicholoģijas reformām zinātniskā kri-

tika ir cēlusi nopietnus iebildumus
44

,
kuriem, šķiet, pa daļai

ir jāpiekrīt, tad mūsu teorētiskiem pamatojumiem izmantosim

galvenokārt psichologu speciālistu atziņas.

b. Tiesību rašanas gaita (ontoģenēze).

Lai jau pašā sākumā novilktu mūsu pētījumu loku, tad

gribam visas normas, pēc to rašanās veida, iedalīt divās lie-

lās grupās: 1) psicholoģiskās jeb empīriskās un 2) filozofiskās

jeb spekulatīvās. Tā tad pirmā grupā ietilps tās normas, ku-

ras ir radījuši faktiskie dzīves apstākļi, dzīves nepieciešamī-

ba, otrā grupā tās, kuras ir ar prātu izdomātas, kabinetā ra-

dušās. Un lai gan nevienu gatavu normu simtprocentīgi ne-

varēs pieskaitīt kādai no šīm grupām, jo katrs formulējums

prasa daudz prāta līdzdarbības, tad tomēr, izsekojot atseviš-

ķas normas vēsturei, mēs varēsim noteikt, kurā grupā kon-

krētā norma vairāk iederas.

Pats par sevi saprotams, ka mūs turpmāk interesēs tikai

to normu ontoģenēze, kuras radušās psicholoģiskā ceļā, jo

fakta un tiesību attiecību noskaidrošana jau ir mūsu apcerē-

juma temats.

Ja pārbaudām Petražicka apskatīto „ekstraktivo emoci-

ju", ko viņš saista ar tiesību pārdzīvojumu, un meklējam pēc

šā fenomena būtības zinātniskā psicholoģijā, tad atrodam, ka

44 Sk. Kistjakovska plašo, pamatīgo Petražicka mācības iztirzājumu

jau iepriekš citētā darbā.
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Petražickis nav aprakstījis neko citu kā dvēseles stāju, dzi-

nās ierosmes, dziņas spiedienu brīdī vispār. Vismaz, ja salī-

dzinām Petražicka „ekstraktivās emocijas" aprakstu 45

,
piem.,

ar Millera-Freienfelsa aprakstīto „zinātdziņas" (VVissenstrieb)

izpausmes veidu, tad abi apraksti pēc būtības izrādās līdzīgi.
46

Arī mēs gribam atzīt, ka katras tiesības pirmcēlonis ir

dziņa. Tikai pēc mūsu ieskatiem, pašā dziņas ierosmes sā-

kumā vēl nevaram runāt par kādu specifiski juridisku tiesī-

bu dziņu, bet gan par tādu dziņu, ko varētam varbūt nosaukt

par prasīb- un izpilddziņu tādā nozīmē, kur parādās impulss vai

nu saņemt kādu labumu, vai dot, atvēlēt kādu labumu citam.

Pats par sevi saprotams, ka šī prasīb- un izpilddziņa nav

nekāda sākotnējā, cilvēkam iedzimtā pamatdziņa, bet ja to

vispār varētu uzskatīt par viengabalainu, tad tikai kā kultū-

ras produktu, vairāku pamatdziņu pārveidojumu un sublimā-

ciju, līdzīgi tam, kā to atjautīgi ir analizējis Millers-Freien-

felss attiecībā uz jau minēto zinātniekiem piemītošo zināt-

dziņu
47

.
Un ka šī prasīb- un izpilddziņa savā sastāvā var būt

visai komplicēta, to rāda ieskatīšanās cilvēka iedzimto

dziņu tabulā, ko sastādījis Viljams Mek-Dugals
48

.
Šķiet, ka

45 Sk. 43. piezīmi,
46

„ ... der wissenschaftliche Forscher ... hat nicht das Bewußt-

sein, von seiner Subjektivitāt aus getrieben zu werden; er fūhlt sich

vom Objekt her ergriffen, angezogen, festgehalten. Er hat das Gefūhl,

die Probleme drangten sich ihm auf und ließen ihn nicht los. Wir ken-

nen diese seelische Haltung auch auf anderen Gebieten. Auch m leiden-

schaftlicher Liebe hat der Mensch das Gefiihl, nicht von sich aus sich

einer Frau zuzuwenden, sondern von dieser scheint eine geradezu dā-

monische Anziehungskraft und Gewalt auszugehen. Grofie Politiker

fiihlen sich als Diener einer objektiven Aufgabe. Wirtschaftliche Unter-

nehmern sind sich wenig subjektiver Antriebe bewufit, das Unternehmen

selbst scheint ihnen objektive Aufgabe und Forderungen zu stellen."

Prof. Dr. R. Miiller-Freienfels, Psychologie der Wissenschaft, 1936,

157. lapp.
47 Miiller-Freienfels, 154. un 155. lapp
48 „Wir stellen bei der menscblichen Gattung folgende angeborenen

Triebkrāfte fest:

1) Nahrung zu suchen und vielleicht aufzuspeichern (Triebkraft zur

Nahrungssuche).
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jebkura atsevišķa tiesību pārdzīvojuma sastāvā vienmēr dar-

bosies līdzi vienā vai otrā kombinācijā lielākā dala no visām

šajā tabulā uzskaitītām iedzimtām dziņām vai dziņu grupām.

Ja nu meklējam pec tam pamatdziņam, kas prasīb- un iz-

pildziņai piešķir aktīvo nokrāsu, tad, šķiet, prasībdziņai tā

2) Bestimmte schādliche Stoffe abzuweisen und zu meiden (Trieb-

kraft des Ekels).

3) Zu werben, den Hof zu machen und sich zu paaren (Geschlechts-

triebkraft).

4) Zu fliehen, um sich gegen gewaltsame Einwirkungen zu schiitzen,

die Unlust oder Schaden zufiigen oder androhen (Triebkraft der Furcht).

5) Fremde Situationen und Dinge zu erforschen (Triebkraft der

Neugier).

6) Die Kinder zu ernāhren, zu beschutzen und ihnen Obdach zu

gebeņ (Triebkraft der Fiirsorge oder die elterliche Triebkraft).

7) Mit seinen Mitmenschen m Gemeinschaft zu bleiben und, fails

man einsam ist, Gesellschaft zu suchen (Herden- oder Geselligkeitstrieb-

kraft).

8) Sich seinen Mitmenschen überlegen zu zeigen, sie zu fūhren, sich

ihnen gegenuber zu behaupten oder sich vor ihnen auszuzeichnen (Trieb-
kraft der Selbstbehauptung).

9) Nachzugeben, zu gehorchen, zu folgen oder sich m Gegenwart

anderer, die übergelegene Krafte entfalten, unterwiirfig zu zeigen (Trieb-
kraft der Unterwiirfigkeit).

10) Sich zu ārgern oder mit Gewalt ein Hindernis zu beseitigen oder

einen Widerstand zu brechen, der sich der freien Entfaltung irgendeiner
anderen Tendenz entgegenstemmt (Triebkraft des Zornes).

11) Laut nach Hilfe zu rufen, wenn unsere Bemūhungen hoffnungs-
los vereitelt werden (Triebkraft des Hilfesuchens).

12) Obdach und Gerāt zu schaffen (Triebkraft des Schaffens-

dranges)

13) Ailes, was man nūtzlich oder sonst anziehend findet, erwerben,

besitzen und verteidigen zu wollen (Triebkraft des Besitzenwollens).

14) Sich iiber die kleinen Unzulānglichkeiten und Fehler unserer

Mitmenschen lustig zu machen (Triebkraft des Laches).

15) Unbequemes zu beseitigen oder sich selbst von Dingen zu be-

freien, die Unbehagen hervorrufen, z. B. durch Kratzen oder durch Ver-

anderung der Stellung und der Lage (Triebkraft zur Behaglichkeit).

16) Wenn man mūde ist, sich niederzulegen, zu ruhen und zu schla-

fen (Triebkraft zum Ausruhen oder Schlafen).

17) Immer neue Plātze aufzusuchen (Wandertriebkraft).

18) Eine Gruppe von sehr einfachen Triebkraften, die die rem kor-
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būs pārākuma izpausmes dziņa, vadīšanas dziņa
49

,

bet izpild-

dziņai — pakļautības, paklausības dziņa
50

.
Abu šo pamatdzi-

ņu pretstatījumi un arī sadarbība tad arī ir noteicoša tiesis-

kās kultūras veidošanā.51

Šī prasīb- un izpilddziņa, kā kura katra cita, var būt ar

dažādu spēku. Kamēr šās dziņas pārdzīvojums ir vēl vājš

un neskaidrs, tikām šāda «iekšējā nojauta" ir bez tiesību vei*

dotājas nozīmes. Bet tiklīdz dziņa top tik stipra un skaidra,
ka indivīdā jau rodas pienākuma vai tiesības pārliecība 52

, tū-

liņ varam runāt par
_

intuitīvam tiesībām53

,
eventuālu normas

izveidošanās procesa sākumu.

Bet prasīb- un izpilddzina arī, neraugoties uz savu skaid-

rību un stiprumu, var neizraisīt akciju, ja bez šīs vienas tie-

sību intuīcijas ir vēl cita, kas pirmo aiztur vai neitralizē. Tā-

dēļ arī intuitīvi tiesiskā izjūta taps sabiedriski nozīmīga tikai

tad, kad persona, kurā noris šis primāri tiesiskais pārdzīvo-

jums, to izpaudīs uz āru vai nu pieprasot savas pretenzijas

izpildīšanu, vai arī izpildot kāda cita prasību. Kamēr tiesību

pārdzīvojumu izpauž viena persona, jauna norma nerodas. Tā-

da nodibinās tikai tad, kad starp divām personām ir noti-

kusi vienošanās.

Ja ši vienošanas ir radusies autonomi, t. i. tada kārta, ka

katrs no tiesību pārdzīvotajiem to izjūt kā taisnīgu, tad teo-

perlichen Notwendigkeiten fordern, z. B. Husten, Niesen, Atmen, Ent-

leerung."

Aufbaukrāfte der Seele, Grimdriss einer dvnamischen Psychologie

und Pathopsychologie, von William Mc Dougall, Deutsche Fassung, Leip-

zig, 1937, 76., 77. lapp.
49 Sk. Mek-Dugala tabulas 8. punktu
50 Sk. Mek-Dugala tabulas 9. punktu.
51 Sal. ari 56. piezīmi par Štrikera atziņām,

52 Arī Jellineks uzsver, ka pārliecība ir katras tiesības pirmais sā-

kotnējais pamats: „Und da die Ūberzeugung, dass etwas Recht sei,

die letzte Quelle des Rechtes selbst ist
"

— Georg Jellinek, Allgemei-

ne Staatslehre, 1921, 355. lapp.
53 Pilnīgi var piekrist Petražickim, kad viņš šo tiesību rašanās sta-

diju sauc par intuitīvām tiesībām, jo šī pirmā tiesību atziņa tiešām ro-

das intuitivi, t. i. tieši no nemotivētas, zemapzinīgas nojautas.
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retiski varam runāt par tās garās un visai sarežģītās gaitas

sākumu, kur individuali-intuitivās tiesības sabiezinājas „intui-
tivo tiesību aksiomās" 54

vai «vispārējā pārliecībā", ko varētu

saukt jau arī par dabiskām tiesībām 55

.

Taču tādi gadījumi, kur intuitīvo tiesību zinā daudzās per-

sonās valdīs saskaņa, būs samērā reti, jo tie iespējami galve-

nokārt tikai tur, kur atsevišķo personu psichiskie aparāti dar-

bojas vienādi, kur tiem ir vienāda struktūra. Turpretim tādā

sabiedrībā, kas sastāv nevis no masu cilvēkiem, bet gan no

vērtīgāka materiāla — spilgti atšķirīgām personībām, vien-

prātīgo intuitīvo tiesību uzliesmojumi ir iespējami reti, gal-

venokārt tikai tādos atsevišķos brīžos, kur izšķiras šādas ļau-

žu grupas likteņkopības jautājumi.

Bet tiesības, protams, var rasties arī tad, ja partneros

nav intuitīvo tiesību izjūtas saskaņas. Tie ir gadījumi, kad

tiesības rodas ar varas
56

palīdzību, kur reizē ar priekšrakstu

54 Teopiia, 11, 615., 616. lapp.
55 Petražickis gan „dabisko tiesību" jēdzienu atmet kā neskaidru,

jo šajā jēdzienā parasti esot apvienotas dažādas tiesību sugas, bieži arī

pozitivās tiesības [TapaHOBCKHfI — BHiļHKJtoneflza npaßa, 1923, 178. lapp.
šķiet nevietā pārmetPetražickim, ka tas apmierinās (ref. pasvītro j.) ar

dabisko tiesību ierindošanu intuitīvās tiesībās, pozitivo tiesību pretstatā],

tikumība, estētika (sk. Teopna 514. un 516. lapp.), tomēr daži autori da-

bisko tiesību jēdzienu Petražicka teorijā ieslēdz (sk., piem., Latv. kcnv.

vārdn. 7. sēj. 13034. slejā), jo dabiskās tiesības, būdamas tomēr ļoti tuvas

intuitīvām tiesībām un bieži pat sakusdamas ar tām, ir izdevīgas tiesību

ģenēzes izskaidrošanai.

Vēl garāmejot var piemetināt, ka no apskatītās tiesību rašanās gai-
tas ir skaidrs, ka arī „dabiskās tiesības" patiesībā nav nekas pastāvīgs,

mūžīgs, kā to ieskata dažas teorijas, bet gan mainās, lai arī lēnām, at-

karībā no atsevišķo inddvidu un līdz ar to arī sabiedrisko grupu tiesību

izjūtas.
56 Viens no pirmajiem darbiem, kur, bāzējoties uz dabas zinātnēm,

tiesības ideja sistemātiski tika izraisīta no cilvēka fizioloģiski psicho-

loģiskām īpašībām, ir Vīnes universitātes profesora Dr. S. Štrikera grā-

mata (Dr. S. Stricker, Phvsiologie des Rechts, Wien, 1884), kurā viņš,

starp citu, nāk pie šādām atziņām: „Die Rechtsidee, so behaupte ich,

entwickelt sich im Menschen aus zweierlei Erfahrungsreihen. Die eine

Erfahrungsreihe resultirt aus den willkūrlichen Bewegungen īch

sage daher m Kūrze, das sich die Rechtsidee aus der Machtidee ent-
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nāk līdzi arī soda piedraudējums — sankcija. Atkarībā no

sabiedrības kultūras stāvokļa, vara var parādīties visādos

veidos un nokrāsās. Pirmā kārtā jau tas var būt tiešā fiziskā

pārspēka fakts, kas spiež izpildīt kādu priekšrakstu. Otrā pa-

kāpē tā ir draudoša stāja, kas kontrahentā atraisa fantāziju

par sankcijas iestāšanās iespējamību. Un šis ir psichiskās va-

ras sākums — kaili fiziskā spēka virsbūve. Kad šī draudošā

stāja ir vērsta pret cilvēku grupām un tiešā fiziskā pārspēka

jau vairs nav, tad droši varam runāt par garīga spēka aiz-

metņiem.; šis garīgais spēks var kāpināties sākot ar bargu

karavadoni, pārejot uz eruditu, talantīgu politiķi un beidzot

ar ģeniālu valsts vadīšanas mākslinieku, kurš valda tikai ar

savas augsti attīstītās tiesiskās intuicijas padomu. Un jo aug-

stāka ir šī virsbūve pāri brutālai varai, jo garīgāks ir šis

spēks, jo tas ir produktivāks, universālāks, neiznīcīgāks, vēs-

turiskāks. Bet jo lielāka ir kāda ļaužu grupa, un jo tā ir

uz augstākas attīstības pakāpes, jo grūtāk respektu pret fak-

tu uzturēt tikai ar fizisku spēku vai tiešajiem draudiem vien
57

.

Bet, no otras puses, arī ar kailu varu nodibinātais fakts var

pārvērsties normā, normālā, ja tas tik bieži tiek atkārtots, līdz

top par parašu, jo mūsu psiches īpašība ir tāda, ka biežāk at-

wickle zweite Erfahrung besteht darin, dass auch die anderen Men-

schen Macht besitzen und im Stande sind, unsere eigene Machtentfaltung

zu hemmen Noch bedurfte es aber dann der giinstigen Bedingungen,

um die verkniipften Keime (Macht und Hemmung — ref. iespraudums)

zur Reife zu bringen. Und diese Bedingungen wurden durch den ge-

selligen Verkehr, respective durch unsere Neigung geschaffen, im geselli-

gen Verkehr zu leben, (V un VI lapp.) ....
lehrt uns aber die Geschichte,

dass aus der wirksamen Machtentfaltung Rechte er-

w a c h c n. Sind doch die meisten Umwalzungen m den territorīalen Ab-

grenzungen der Staaten durch kriegerische Ereignisse bewerkstelligt
worden. Konnte es nicht sein, dass sich auch im Individuum der Rechts-

begriff aus dem Machtbegriff entwickle?" (64. lapp.).
57 „Wo diese Ūberzeugung dass die tatsāchliche Herrschaftsver-

hāltnisse als rechtliche anzuerkennen seien... ausbleibt, da kann die fak-

tische Ordnung nur durch aussere Machtmittel aufrechterhalten vverden,

was auf Dauer unrņoglich ist; entweder tritt schliesslich doch. Gewoh-

nung an sie ein, oder die rem ausserliche Ordnung selbst bricht m

Stiicke." Jellinek, 341, 342.
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kārtotais ir tiklab fizioloģiski, kā psicholoģiski vieglāk reprodu-

cējams nekā jaunais. Līdz ar to esam tikuši līdz parašu tiesību

jēdzienam
58

.

Taču arī atkārtošanu nevar uzskatīt par universallīdzekli

normu radīšanai. Arī jaunākie psicho-fizioloģiskie pētījumi

skaidri rāda, ka augstvērtīgākiem, ar smalkāku nervu struk-

tūru no dzimšanas apbalvotiem individiem no biežas atkār-

tošanas rodas psichiska «atēšanās", idiosinkrazija
59

.

Šī idio-

sinkrazija var reizēm tapt tik spēcīga, ka pret to ne tikai ne-

līdz nekādi ārēji spaidi, bet arī pats normas pārkāpējs vairs

pie vislabākās gribas nespēj sevi valdīt. Rodas kaut kas lī-

dzīgs individuālai un masu histērijai. Tādēļ arī šķiet, ka vis-

drošākie likumdevēja panākumi ir tur, kur likumdevējam ir

pareiza intuīcija — paredzēšanas spējas, ka attiecīgā norma

tiešām būs tāda, kas atbilst konkrētās ļaužu grupas īpašībām

vai ilgstošām izpildīšanas iespējām.

Beidzot varam atzīmēt, ka ne tikai heteronomām, no ārie-

nes diktētām tiesībām ir sankcija. Tāda eksistē arī autono-

mām —■ intuitīvām tiesībām. Ja kāds indivīds pārdzīvo

prasīb- un izpilddziņu un tomēr šai dziņai neseko (kas bieži

arī gadās dažādo iekšējo aizturu, pretrunīgo motivu dēļ), tad

viņš par izjustā pienākuma neizpildīšanu saņem sodu iekšē-

jās netīksmes, «sirdsapziņas pārmetumu" veidā —
kas ir zem-

apzinīgas bailes no soda: no apkārtējo morāliskās nosodīša-

nas sākot un ar valsts sodu beidzot. Šo jūtīgo, ar intuitīvām

tiesībām bagātīgi apdāvināto personu sirdsapziņas pārmetumi,

dvēseles ciešanas var reizēm būt pat tik spēcīgas, ka tās sa-

grauj visu turpmāko prieku dzīvot
60

...

58 Sk. Jellinek, 338, 339.

59 Sk. Ervin Pulay, Der überempfindliche Mensch, 1936. — Šis au-

tors ne tikai pētī fizioloģiskos un psicholoģiskos procesus pie atsevišķiem

individiem, bet piemēro idiosinkrazijas principu arī masu parādībām.

60 Sal. arī Teopna 100., 162., 163. lapp.
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c. Tiesību klasifi c ē j v m i no intuitivo

tiesību teorijas viedokļa un problēmas

risināšanas plāns.

Ja savā iztirzājumā esam pievērsušies tiesību psicholo-

ģijas problēmai, tad skaidrs, ka šāda tiesību izpratne mums

liek meklēt arī citādu tiesību klasifikāciju, nekā tā ir pozitivo

tiesību skolai. Šajā ziņā mūsu problēmas uzskatāmākai risi-

nāšanai ir noderīgi Petražicka klasificējumu principi. Petra-

žickis, izejot no intuitivo tiesību teorijas, visas tiesības grupē

no diviem galveniem viedokļiem
61. Pēc viena iedalījuma tie-

sības ir grupētas 1) intuitivās un 2) pozitivās, bet pēc otra tās

pašas tiesības grupētas 1) oficiālās un 2) neoficiālās.

Apskatot pirmo tiesību grupējumu — intuitivās un poziti-

vās, jāatzīmē, ka ar pozitīvām tiesībām Petražickis apzīmē

arī tādas tiesības, kuras oficiālo pozitīvo tiesību skola par po-

zitivām tiesībām neuzskata62

.
Tādā kārtā, bez likuma un vi-

sām tām normām, kuras ir atvasinātas no likuma, proti —

instrukcijām, tiesas spriedumiem, administrācijas rīkojumiem,

koncesijām, pavēlēm, parašu tiesībām (par cik to piemēro-

šanu tieši atļauj likums) un līgumiem, Petražickis pozitivām

tiesībām vēl pieskaita arī, piem., Svētos rakstus, priekšsta-

tus par svēto un baznīcas tēvu rīcības piemēriem, juristu zi-

nātniskos apskatus, ētiskās mācības un visus citus ārējos avo-

tus, uz kuriem var atsaukties tas, kas tiesības izjūt, pārdzī-

vo
63

.
Kādēļ Petražickis pozitivo tiesību jēdzienu piemēro tik

plaši, tūlīt tiks saprotams, ja ievērosim, ka iedalījumā — „po-

zitivās un intuitivās tiesības" — pozitīvās tiesības ir domā-

61 Sal. TeopM, 11, 472.

62 Pozitivo tiesību skola par tiesībām atzīst tikai spēkā esošās vai

arī agrāk spēkā bijušās. —
Sal. L. konv. v. 17. sēj. 33685. sleju.

63 Petražickis savos pētījumos pievēršas, starp citu, arī tiesībām,

kuras pastāv starp bērniem, uzsvērdams, ka visa to dzīve tiek regulēta

galvenokārt no pozitivām tiesībām: likuma („tā lika tēvs", „tā vēlēja
māte", „to atļāva aukle") un parašu tiesībām (mājas kārtība un parašas).
Cik necik attīstītu patstāvīgu intuitivu tiesisku uzskatu bērniem vēl ne-

esot, jo tādi attīstoties tikai pamazām. Teopna I, 97, 98.
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tas kā intuitivo tiesību pretstats. Un tā kā intuitivai uztverei

ir pretim jāstāda jutekliskā uztvere, tad skaidrs, ka ar po-

zitivām tiesībām būs jāapzīmē visas tās tiesības, kuras tie-

sību izjutējs uztver ar saviem jutekļiem. Un pie tām pieder

jebkuras ārējās autoritātes izpaudums.

Ja šis pirmais iedalījums no teorētiskā viedokļa ir ne ti-

kai loģisks, bet arī nepieciešams, tad praktiskā tiesību dzīvē

ar šo iedalījumu būs grūti operēt. Ikdienas dzīvē juristiem

praktiķiem noderēs otrs Petražicka tiesību iedalījums, kas, tā-

pat kā pirmais, aptver visas tiesības, kā intuitivās, tā arī po-

zitivās. Un šis iedalījums ir šāds:

1) oficiālās tiesības, kuras jāpiemēro un jāatbalsta valsts

varas pārstāvjiem saskaņā ar savu dienesta pienākumu 64

;

2) neoficiālās tiesības, kurām tādas nozīmes valstī nav.

No pirmā acu uzmetiena var likties, ka šāds iedalījums ir

lieks, jo varētu taču pilnīgi iztikt ar iedalījumu „pozitivās tie-

sībās" (parastā apzīmējumā) un «pārējās tiesībās". Tomēr,

ieskatoties dzīves īstenībā, redzam, ka šāds iedalījums nebūtu

precizs, jo arī tajās tiesībās, kuras parasti mēdz saukt par

pozitīvām, ir sastopami priekšraksti, ka jārīkojas pēc intuiti-

vo tiesību izjūtas. Tā tas, piemēram, ir tur, kur likumdevējs

atļauj izšķirt jautājumu pēc «iekšējās pārliecības", kā tas no-

rādīts mūsu miertiesnesim
65

,
vai arī «pēc sirdsapziņas", pēc

kuras savs spriedums ir jātaisa šķīrējtiesnesim66

.

Tas apstāklis, ka tiesību dzimšanas brīdis, kā to redzē-

jām no iepriekšējā psicholoģijas iztirzājuma, nebūt nav liku-

ma vai instrukcijas izsludināšana vai arī administratora rī-

kojuma saņemšana, bet ka kādas organiskas, stabilas tiesības

iesākums vispirms meklējams atsevišķā individualitātē, mums

norāda īsto virzienu, kādā jāiet pētījumiem, lai izprastu aiz-

sargu organizācijas stabilitāti un lielo garīgo spēku — ne-

64 „npaßo, nofljie>Kam;ee nph menennio h non,n.ep>KKe co CTopoHbi npen-

CTaßHTeJiēfl rocyflapcTßeHHOH BJiac™ no ao;iry hx o6mecTßeHHaro cjry>KeHHH".

TeopiiH 1,221.
85 Sk. Kriminalproc. lik. (1939. g. izd.) 144. p.

66 Sk. Civilproc. lik. (1938. g. izd.) 1508. p.
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grozāmo valstiskumu, nesalaužamo disciplīnu un sabiedriski-

kulturalo auglību. Un šis virziens ir pakāpeniska atkāpšanās

no aizsargu organizācijas centra uz perifēriju, no vieglāk tve-

ramā uz grūtāk izpētāmo.

Tā kā runājot par aizsargu tiesībām — tās reizē jāiztirzā

kā no dogmatiskā, tā arī no teorētiskā viedokļa, tad pārskata

vienības labad, lai darbu nesadrumstalotu, mums abi Petražic-

ka grupējumi, kā teorētiskais (intuitivās un pozitivās tiesības),

tā arī praktiskais (oficiālās un neoficiālās tiesības) ir jāsintezē.

Ja to darām, tad dabūjam šādu iedalījumu, kas reizē ir arī

problēmas risināšanas plāns.

1) Aizsargu oficiālās pozitivās tiesības, kas aptver likum-

devēja, Ministru kabineta kā pārvaldības iestādes, lekšlietu

ministrijas un citu resoru izdotās normas, kuras «jāpiemēro

un jāatbalsta valsts varas pārstāvjiem saskaņā ar savu die-

nesta pienākumu". Šīs tiesības jau apskatījām 2. nodaļā, jo

mums pirmā kārtā bija nepieciešams materiāls teorijas bāzei.

2) Aizsargu neoficiālās pozitivās tiesības, kuras gan

valsts varas pārstāvjiem nav «jāpiemēro un jāatbalsta", bet

kas rāda aizsargu lielo pašreglamentēšanās tieksmi un spēju.

Šo tiesību kompleksu apskatīsim sekojošā nodaļā.

3) Aizsargu intuitivās tiesības, kuru centrālais piemērs —

spilgtākā aizsargu intuitivo tiesību izpausme — piedalīšanās

15. maija notikumos. Šī tema ir kāda cita mūsu iecerēta rak-

sta uzdevums.

5. Aizsargu neoficiālās pozitivās tiesības, jeb aizsargu oficiālo

tiesību pirmvēsture.

a) Vispārīgi apsvērumi

Ja līdz šim, meklējot pēc aizsargu organizācijas satver-

smes noteikumu izcelšanās, esam apskatījuši tikai aizsargu

organizācijas oficiālās pozitivās tiesības
67

,
tad turpmāk pār-

iesim uz to aizsargu tiesību kompleksu, ko iepriekšējās noda-

ļas beigās, balstoties uz Petražicka terminoloģiju, nosaucām

67 Sk. 2. nodaļu
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par aizsargu neoficiālām pozitivām tiesībām. Šajā tiesību no-

šķirā, stingri ņemot, tad nu varētu ietilpt tikai tās tiesības, ku-

ras „valsts varas pārstāvjiem nav jāpiemēro un jāatbalsta",

bet kas, neraugoties uz to, tomēr ir bijušas organizējoši pro-

duktivas. Un ja pārrunājam aizsargu organizācijas tiesiskās

izveidošanās jautājumus ar aizsargu nodaļu veterāniem,

kas ir pieredzējuši organizācijas dibināšanās sāku-

mus, tad skaidri pārliecināmies, ka neoficiālo pozi-

tivo tiesību kompleksi ir ne tikai kuplos apmēros ag-

rāk aizsargu starpā pastāvējuši, bet ka arī tagadējā,

1936. gada likumā par aizsargu organizāciju, kā arī 1938, gada

noteikumos par aizsargu organizācijas iekārtu un aizsargu pie-

nākumiem un tiesībām, nav pat neviena panta, kurš pirms for-

mulēšanas par oficiālu normu jau nebūtu iepriekš faktiski

funkcionējis.

Taču sākotnējais materiāls, uz kuru mēs šeit varētu at-

saukties, lai uzskatāmi pierādītu savus teorētiskos apsvēru-

mus, mums, diemžēl, nav pieejams, jo tas jau pa lielākai da-

ļai nemaz nevar būt tiešā veidā fiksēts dokumentos. Protams,

ja papētītum nodalu archivus un ievāktum ziņas ar izklau-

šināšanas palīdzību, mēs droši vien atrastu tur ļoti daudz no-

derīgu materiālu, tomēr, diemžēl, tas prasītu tik plašus priekš-

darbus, kādus tuvākā laikā nebūtu iespējams veikt. Tamdēļ

arī mums šeit jāapmierinās ar to vielu, kas pieejama centrā —

lekšlietu ministrijas archivos un jau uzrakstītās pulku vēstu-

rēs. Un lai gan šai mums pieejamai vielai viscaur nav gluži

tāds raksturs, kāds būtu nepieciešams, lai tā pedantiski pre-

cīzi atbilstu neoficiālo tiesību nosaukumam, tad tomēr, šķiet,

arī centrā atrodamais materiāls ir pilnīgi pietiekams, lai mēs

ar atsevišķiem piemēriem varētu pierādīt savu tezi par aiz-

sargu satversmes rašanos no fakta. Ja arī starp turpmāk at-

zīmētiem tiesību piemēriem ir tādi, kuru autori ir aizsargu

amatpersonas, kas būtiski ir rīkojušās savu pilnvaru robežās,

tad tomēr šo, amatpersonu radītām normām attiecībā pret aiz-

sargu satversmi ir neoficiālo tiesību raksturs. Šie vietējam

vajadzībām radītie priekšraksti ir vēlāk tikai tādēļ unifika-
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cijas jeb legālās kodifikacijas ceļā pārvērsti par visai orga-

nizācijai piemērojamām normām, ka šie vietējie tiesību for-

mulējumi ir bijuši tiešām lietderīgi, t. i. ka tie ir radīti fak-

tiskiem dzīves apstākļiem atbilstoši, psicholoģiski pareizi.

Vēl vienu iemeslu, kamdēļ pārrunājamos noteikumus va-

ram saukt par neoficiāliem, mēs saskatām tajā apstāklī, ka

aizsargu normas savā lielākā daļā ir militāras dabas. Tas

nozīmē tikai to, ka, raugoties no militāro tradiciju viedokļa,

atsevišķo amatpersonu tiešais pienākums bija dot tikai ad-

ministrativās dabas rīkojumus, bet reglamentēšanu tiem bija

pilnas tiesības un pat arī pienākums gaidīt tikai no augšas,

no centra, no lekšlietu ministrijas, kas vienīgā bija tiesīga
iekārtot uz vienveidības pamatiem aizsargu organizācijas

dzīvi.

Šajā patstāvības un pa daļai arī nepilnvarotības ziņā aiz-

sargu amatpersonu stāvoklis, no formālā viedokļa, ir līdzīgs

jau 3. nodaļā apskatītām lekšlietu ministrijas attiecībām pret

likumdevēju. Šī līdzība ir tā, ka abos gadījumos valsts vara

ne tikai akceptē notikušo faktu, bet arī pārvērš to normālās

oficiālās tiesībās. Šī valsts varas rīcība labi raksturo aiz-

sargu organizācijas vērtīgo saturu, jo tikai nozīmīgi cilvēki

var radīt tādus faktus, kas ne tikai nodibina, groza un izbeidz

tiesiskas attiecības, bet kuri arī noder par paraugu jaunu tie-

sisku normu formulējumiem.

b. Aizsargu nodaļu dibināšana.

Ja paraugāmies kaut tikai uz paša aizsargu institūta sā-

kumiem, tad redzam, ka aizsardzības darbs nav nebūt sācies

tikai pēc 1919. gada 21. marta, kad «Latvijas Sargā" tika pub-

licēti noteikumi par aizsargu nodaļām pagastos. Kā no dažā-

diem dokumentiem redzams, tad jaunās, tikko dibinātās Lat-

vijas pilsoņi — lauku iedzīvotāji jau 1918. gadā ir paši, bez

jebkāda rīkojuma no augšas, uzņēmušies «aizsardzības pie-

nākumus"
68

.

68 Sk., piem., 15. Liepājas aizsargu pulka vēstures manuskripta

1. lapp., kur lasām
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Šo parādību vērojot, kas pie tam notika dažādās valsts

daļās, Pagaidu valdības galva Kārlis Ulmanis ar savu valsts

jaunradītāja intuiciju pirmajos pašaizsardzībniekos un to dar-

bības virzienā saskatīja vēl neizmantotu, bagātīgu latviešu

nacionālo spēku āderi. Šo tautas pareizi izprasto valstiskumu

un dziļi, līdz pašiem dvēseles pamatiem ieaugušo tieksmi uz

kārtību, kā arī cīņas prieku dēļ savām tiesībām, ko norādīja

„Liepajas apriņķa aizsargu nodaļu darbības pirmais posms jau sā-

kās pirms „Noteikumu par aizsargu nodaļām pagastos" izdošanas....

Lai iedzīvotāji paši saviem spēkiem varētu noziedzības apkarot,

Pērkones pagasta pagaidu padomes sēdē 1918. gada 2. decembrī ierosi-

nāts jautājums par pašaizsardzības noorganizēšanu pagastā, pie kam

nolemts nodibināt ciemos pašaizsardzības pulciņus iedzīvotāju un viņu

mantas aizsardzībai.

Izraksts

Protokols Nr. 3.

Pērkones pagasta pagaidu padomes sēde 2. decembrī 1918. gadā,

Liepājā, Vakzales ielā Nr. 8.

leradušies 26 padomes locekļi.
Iztrūkst 4 padomes locekļi.

Dienas kārtībā:

5) pašaizsardzības jautājums,

7. Pašaizsardzība. Ņemot vērā, ka šinīpārejas laikmetā lauku

pagastos ir izvērtušās laupīšanas, un ka laukupagastu iedzīvotāji nav spē-

jīgi savu īpašumu apsargāt ieroču trūkuma dēļ, padome atzīst par ne-

pieciešamu vajadzību visātrākā laikā nodibināt pagasta ciemos pašaiz-
sardzības pulciņus, neievērojot katra atsevišķa iedzīvotāja vēlēšanos vai

nevēlēšanos. Lūgt pagasta izpildu komiteju bez kavēšanās organizēt cie-

mos nakts patruļas. —

Oriģinālu parakstījuši: Izpildu komitejas priekšsēdētājs,
25 padomes locekļi un rakstvedis".

Arī Rīgas 5. aizsargu pulka vēstures (manuskripts) 1. lappusē la-

sām: „Ar toreizējā pirmā Rīgas apriņķa priekšnieka Fridricba Jēkabso-

na atļauju Dreiliņu pagastā nodibinājās pirmais aizsardzības pulciņš,

kura dalībniekiem apriņķa priekšnieks izdeva attiecīgas apliecības —

ieroču atļaujas. leročus sev sagādāja paši pulciņa dalībnieki.

Līdzīgi pašaizsardzības pulciņi saka organizēties arī citos Rīgai tu-

vākos pagastos."

Tāpat par pašaizsardzības lietam 'atrodami norādījumi grāmatā
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spontānā pilsoņu apņemšanās pašiem sargāt savu dzīvību un

īpašumu, tad nu vairs nācās tikai formulēt valdības noteiku-

mos un vienveidības labad padarīt par obligatorisku, izslu-

dinot vispārējai zināšanai.

c. Organizācijas talakizveidošanas no

perifērijas.

Bet nevis aizsargu iestādījuma sākumi vien ir radušies pa-

šās nodaļās uz vietas. Arī aizsargu nodaļu tālākā izveido-

šana ir notikusi galvenokārt nevis pēc norādījumiem no cent-

ra — lekšlietu ministrijas, bet gan pēc pašu aizsargu un vie-

tējo amatpersonu idejām, ko skaidri pierāda sekojoši atsevišķi

piemēri.

Vispirms jau, tūlīt pēc 1919. gada valdības noteikumu iz-

došanas radās grūtības ar aizsardzībnieku pienākumu izpra-

šanu, jo noteikumi par aizsargu nodaļām pagastos nebija plaši.

Tie saturēja tikai organizēšanās pamatnoteikumus. Un tā kā

aizsargu rindās iesākumā pa lielākai daļai bija tikai tādi pil-

soņi, kas policejiskās dabas apsardzības lietās daudz nekā ne-

izprata (visi, kas varēja un prata lietot ieročus aizsardzībai,

atradās armijā), tad arī aizsargu nodaļas dalībniekiem bija ļoti

nepieciešami kādi tuvāki norādījumi par saviem jaunajiem pie-

nākumiem.

■ Tā kā no centra, lekšlietu ministrijas, kas bija darbiem

pārkrauta, šādas instrukcijas nebija tūlīt gaidāmas
69

,
tad daži

rosīgākie apriņķu priekšnieki patstāvīgi sastādīja rakstiskus

„10. Cēsu aizsargu pulks 10 gados", 10. Cēsu aizsargu pulka izdevums,

1934. g., 144. lapp., nodaļā: „Skauti aizsargu darbā", no kuras, starp

citu, redzam, ka skautu pulciņa delegāti uz savu lūgumu ir jau 1918. g.

9. decembrī saņēmuši atļauju „organizēt riteņbraucēju patruļas pa Cē-

sīm un apkārtni dēļ vispārējas kārtības uzturēšanas".

69 Pirmos instruktivas dabas noteikumus aizsargiem lekšlietu mi-

nistrija ir izdevusi tikai 1920. gada sākumā. Sk. Pagastu aizsargu no-

daļas darbības pārskatu par laiku no 1. janvāra līdz 15. maijam 1920. g.:

„... Aizsargu nodaļu kārtīgai nostādīšanai un noregulēšanai lekšlietu

ministrija caur Pagastu Aizsargu Nodaļu ir izdevusi 30. martā š. g.

«Instrukciju apriņķu priekšniekiem un aizsargu nodaļām pagastos".
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instruktiva veida noteikumus sava apriņķa aizsargu noda-

ļām70

.
Formālā ziņā varbūt šeit apriņķu priekšnieki bija gā-

juši savās tiesībās tālāk nekā tas paredzēts valdības notei-

kumos, jo par rakstiskām instrukcijām likums nekā nemin, to-

mēr pēc būtības viņu rīcība bija pareiza. Bet interesantākais

priekš tiesību un fakta attiecību pētīšanas šeit ir tas, ka, sa-

līdzinot lekšlietu ministrijas 1923. gadā izdoto instrukciju
7'

ar

nupat minētām separatinstrukcijām, tad redzam tur maz bū-

tisku atšķirību. Starpība izpaužas galvenokārt tikai tajā ziņā,

ka lekšlietu ministrijas instrukcija ir plašāka par katru at-

sevišķo separatinstrukciju, jo tās visas nu tika sakopotas vie-

nā aktā.

Tādus pašus tiesību jaunradīšanas piemērus redzam arī

tālākā organizācijas izveidošanās gaitā, kur atsevišķie gadī-

jumi nodaļu dzīvē izveidojas vispirms par tradiciju, lai vēlāk

taptu par normētiem, obligatoriskiem noteikumiem.

Pat tik svarīgs pagrieziens aizsargu dzīvē, kā militari-

zacija, arī savos pamatos ir veidojies neatkarīgi no lekšlietu

70 Pirmo separatinstrukciju, cik zināms, ir izdevis Valkas apriņķa

priekšnieks 1919. g. 5. septembrī. Sk. Valkas aizsargu pulka vēsturnieka

J. Jaunzema sarakstītās pulka vēstures (manuskripts) 2. lapp.
Arī 8. Valmieras aizsargu pulka vēstures (manuskripts) 6. lapp. la-

sām, ka „Pagaidu valdības rīkojumu un noteikumu labākai izpratnei

Valmieras apriņķa priekšnieks izstrādājis instrukciju ,Pagastu aizsargu

nodaļu uzdevumi un uzbūve'".

Tāpat izdevumā „16. Jelgavas aizsargu pulks 1919.—1929. g." (izde-

vējs nav norādīts), sast. E. Mauriņš, atrodam 30. lapp. iespiestus „Notei-

teikumus komandantiem un pagastu aizsargu nodaļu priekšniekiem dro-

šības dibināšanas darbā". Turpat, 31. lapp. iespiesti arī «Paskaidrojumi

par pagastu aizsargu nodaļu darbību un iekšējo uzbūvi". Cik noprotams

no konteksta, tad šie noteikumi līdz ar paskaidrojumiem, kurus parak-

stījis Augškurzemes rajona komandants virsleitnants Dudde, varētu būt

izdoti vai nu reizē ar Dobeles apriņķa priekšnieka 1919. g. 1397. apkārt-

rakstu par aizsargu nodaļu dibināšanu, vai arī drīz pēc tam.

71 «Instrukcija pagastu aizsargu nodaļu darbiniekiem par noziedz-

nieku gūstīšanu, apcietināšanu, konvojēšanu un par iepazīstināšanu ar

šauteņu konstrukcijām un šaušanas sacensību". Šo instrukciju 1923. g.

31. maijā apstiprinājis iekšlietu ministra biedrs un tā izsludināta Polici-

jas Vēstneša 12. numura pielikumā.
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ministrijas rīkojumiem. Tā, piem., vēl pirms administrativā

departamenta 1921. g. 18. augusta apkārtraksta par militari-

zaciju uz vietām jau izdara formēšanu pulkos
72

.

Pēc visa teiktā jau liksies gluži dabīgi, ka arī sīkākie

reglamentācijas noteikumi ir tāpat radušies pašierosmes ceļā.

Tā, piemēram, aizsargu svinīgais solījums aizsargu nodaļās
tiek dots jau sen, pirms par to min oficiālie priekšraksti

73

.
Tā-

pat gluži no fakta izveidojas arī paraša aizsargus apbedīt ar

militāru godu —■ salutējot
74

.

Vērojot dažādos piemēros šo aizsargu tiesību rašanās rak-

sturu, vairs neizliksies pārsteidzoši, ja beigās piemetināsim, ka

arī aizsardžu pulciņi bija nodibināti un darbojās jau trīs ga-

dus75

pirms oficiālo lekšlietu ministrijas noteikumu izsludinā-

šanas
76

.

72 Sk. 14. Kuldīgas aizsargu pulka vēsturi, 1919.—1938. g. (manu-

skripts), sarakstījis pulka darbvedis A. Radziņš: «....sakarā ar 1922. g.

21. apr. Kuldīgas apriņķa aizsargu nodaļu priekšnieku un viņu palīgu

kopējā kopsēdē izvestiem lēmumiem, sadala apriņķa aizsargus militārās

vienībās — divos pulkos — Kuldīgas un Saldus."

73 Sk. 6. Aizputes aizsargu pulka vēstures (manuskripts) 4. lapp.:

«Aizputes apriņķa pagastu aizsargu nodaļu priekšnieku goda vārda

paraksts, dots 9. aprīlī 1919. gadā.
Ar šo es, apakšā parakstīdamies, dodu savu pilsoņa goda vārdu

Latvijas Pagaidu valdībai, ka apsolos visiem spēkiem pabalstīt Valdību

viņas politikā kā tagadnē, tā arī nākotnē un bez ierunām izpildīt viņas

rīkojumus, kas tiek publicēti kā Valdības laikrakstā, tā arī izsludināti

no apriņķa priekšniecības un citām valsts iestādēm. Man uzliktos pie-

nākumus, attiecināmus uz aizsargu nodaļām, apņemos izpildīt rūpīgi un

pašaizliedzīgi, apzinādamies aizsargu nodaļu lielo nozīmi kārtības un

miera uzturēšanas ziņā, bez kā nav domājams ražīgs darbs jaunās valsts

uzbūvē. Tāpat arī centīšos, lai man padotie nodaļas dalībnieki izpildītu

kārtīgi un apzinīgi jauno aizsardzības klaušu, kura ir jāuzskata par go-

da pienākumu, par kp parakstos labprātīgi. —"

74 Sk. Kuldīgas apriņķa priekšnieka 1923. g. 23. dcc. 4839. rakstu

Administratīvam departamentam, ar kuru apriņķa priekšnieks lūdz šādu

jau notikušu apbedīšanas ceremoniālu sankcionēt, ko arī departaments

ar 1923. gada 22115. rakstu dara.

75 «Pirmie aizsardžu pulciņi saka dibināties 1923. g." Alf. Bērziņš,
Desmit gados. Žurn. «Aizsargs" 1934. g. 12i num.

76 Vaid. Vestn. 1926. g. 266. num. izsludinātie «noteikumi aizsardžu
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6. No būtības uz formu.

Vērojot aizsargu pamattiesību izveidošanās pakāpenību

parādītos piemēros, varam pārliecināties, ka aizsargu lieta nav

administratoru izdomājums vai ļaužu pulcināšana vai pievilk-
šana kādam atsevišķam politiskam nolūkam, bet ka tā ir no

pašas tautas serdes izaugusi organizācija, kur brīvprātīgi, ne-

piespiesti izpaudusies latviešu tiesiskās pašnoteikšanās pras-

me. Tas, ka šī likumu radīšanas pašierosme ne mazākā mērā

nav kaitējusi vispārējai tiesiskai kārtībai vai arī pārējo pil-

soņu attiecību harmonijai, kā arī tas, ka šī iniciativa ir parā-

dījusies tiesību jaunradīšanai tik maz piemērotā, grūtā no-

vadā, kāda ir militāra rakstura organizācija, kur taču parasti
visus rīkojumus mēdz sagaidīt no augšas, — tikai vēl noteik-

tāki pasvītro aizsargu taisnprātību — prasīb- un izpilddziņas

līdzsvarojumu, kā arī spēju pareizi izprast daudzveidīgo ap-

stākļu dotības.

Atskatoties uz aizsargu organizācijas tiesiskas izveidoša-

pulciņiem pie aizsargu nodaļām", pretēji tam, kā tas bija ar pašu aizsargu

nodaļu satversmi, jau toreiz saturēja harmoniski izveidotu iekārtu, kurā

bija paredzēts viss, kas nepieciešams, lai aizsardžu pulciņi varētu iztikt

bez biežiem administrativiem rīkojumiem no augšas. Tur atrodami notei-

kumi par uzņemšanu pulciņā, par svinīgo solījumu, par izstāšanos, par

izslēgšanu (uz pulciņa dalībnieču balsu vairākuma pamata), kas notiek

bezdarbības, nepiedienīgas uzvešanās vai rīcības dēļ, kas nav savienoja-

ma ar aizsardžu godu, par aizsardžu patriotiskiem un kulturāliem pienā-
kumiem pret tautu («propagandēt aizsardzības ideju un izkopt valstisku

apziņu vietējos iedzīvotājos ar attiecīgiem priekšlasījumiem, teātra izrā-

dēm, koncertiem, grāmatām"), kā arī par pienākumiem un attiecībām ar

aizsargu organizāciju.

Šie noteikumi ir juridiskā ziņā tik krietni nostrādāti, ka, šķiet, tiem

neko daudz nevarēs piebilst arī šodien. Tomēr, starp citu, var rasties

jautājums, vai šie 1926. gada noteikumi arī pašreļz ir spēkā, jo lai gan

likuma par aizsargu organizācijām (Lik. kr. 1936. g. 96) 3. pants pielaiž
aizsardžu pulciņu pastāvēšanu un arī noteikumu par aizsargu organizā-

cijas iekārtu un aizsargu pienākumiem, tiesībām un apmācību (Lik. kr.

1938. g. 78) 24. un 50. pants paredz aizsardžu pulciņus, tomēr 50. panta
ceturtā daļa nosaka, ka instrukciju izstrādā aizsargu štābs un apstiprina
sabiedrisko lietu ministrs, kurpretim 1926. gada instrukciju ir apstipri-

nājis iekšlietu ministrs.
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nās gaitu, ir jāatzīst, ka jaunais, pašreiz spēkā esošais 1936.

gada īsais, lakoniskais, bet lielās līnijās izsmejošais un skaid-

rais septinpantu likums77

,
kā arī dziļi pārdomātie, rūpīgi ap-

svērtie, sīki izstrādātie un tālredzīgi rediģētie Valsts Prezi-

denta Kārļa Ulmaņa apstiprinātie simts trīspadsmit pantu no-

teikumi
78

nav nekas cits, kā pašas tautas radīto tiesību for-

mulējums, kas tad arī dod to skaidro un negrozāmo pamatu,

kurš aizsargus viņu lielajā, nācijai nepieciešamā darbā balstīs

un palīdzēs tiem saskanīgā, vienveidīgā kārtā «stingri un ap-

zinīgi", «svēti turot svinīgo solījumu", neatlaidīgi censties uz

organizācijas mērķiem —

1) palīdzēt valsts drošības iestādēm uzturēt mieru un

kārtību,

2) stiprināt valsts ārējo drošību,

3) izkopt, padziļināt un nostiprināt organizācijas locekļos

patriotismu un nacionālo kultūru,

4) veicināt organizācijas locekļos fiziskās audzināšanas

attīstību un izkopt fizisko kultūru
79

.

Vispārīgi secinājumi.

Šis apcerējums, kas radies uz Aizsargu organizācijas aug-

stākā tieslietu pārzinātāja, tieslietu ministra Hermaņa Apsīša

ierosinājumu, tika iecerēts tajās mierīgās un pacilājošās die-

nās, kad visas Latvijas aizsargi salasījās savā divdesmit gadu

pastāvēšanas svētku dienā, lai uzskatāmi parādītu savu spē-

ku un varenību un personīgi klātesot svinīgā jundā nodotu ne-

beidzamas uzticības zvērestu Organizācijas augstākam va-

donim Kārlim Ulmanim.

Liekas gan, ka pašreiz, kad šis darbs parādās atklātība,

interese uz teorētiskiem jautājumiem mazinājusies, jo tagad ir

77 Likums par aizsargu organizāciju (Lik. kr. 1936. g. 96).
78 Noteikumi par aizsargu organizācijas iekārtu un aizsargu pienā-

kumiem, tiesībām un apmācību (Lik. kr. 1938. g. 78).
78 Lik. kr. 1938. g. 78, 2. p.
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pavisam cita noskaņa, citas intereses, citi degoši sadzīves

jautājumi.

Taču mūsu temats, kā to tūliņ redzēsim, klust pavisam

aktuāls, ja to sasaistām nevien ar speciāli juridiskiem domu gā-

jieniem, bet arī ar visas mūsu tautas tiesisko dzīvi.

Raugoties šādā skatījumā uz mūsu tematu, uzpeld bagā-

tīgas patriotiskas reminiscences, kas taisni šajā brīdī, kur visā

Eiropā tik augsti ir pacelti nāciju jautājumi, šķiet, ir īstā

vietā.

1. Mūsu tautas tiesiska stāja.

a. Aizsargu īpašības — lat.viešu īpašības.

Atskatam uz aizsargu tiesību rašanās raksturu nav ti-

kai speciāla nozīme vien. Vērojot aizsargu organizācijas sa-

stāvu visas plašās tautas masas mērogā, mums būs jāatzīst,

ka šās organizācijas dalībnieki ir visas nācijas, visu tautas

aprindu reprezentatīva izlase. Tādēļ arī aizsargu vērtīgās

īpašības ar pilnu pārliecību varam uzskatīt par visas mūsu tau-

tas raksturotājām īpašībām. Turoties temata robežās, gribam

šeit uzsvērt tikai vienu no latvju tautas rakstura vilcieniem.

Tā ir spēcīgā un neizsīkstošā tiesību dziņa. Pat ja aizveram

acis uz to, ka miera laika apstākļos latviešu tautas lielai daļai

piemīt zināms līdzsvara trūkums starp prasībdziņu un izpild-

dziņu jeb tiesību meklēšanas tieksmes spēku un pienākuma at-

minēšanās spēju, tad tomēr nedabūjam nepareizu ieskatu par

mūsu tautas tiesību un pienākuma izjūtas attiecībām, jo kopīga

likteņa izšķirošos brīžos — krizēs un briesmās — šis līdzsvars

arvien ir izlīdzinājies pienākumam par labu. To rāda kā mūsu

atbrīvošanas cīņas, tā arī 15. maija pārgrozības. Un kad šis

līdzsvars taps par parastu parādību arī ikdienišķā sadzīvē, un

tas droši vien jau galīgi stabilizēsies tajā paaudzē, kas Atjau-

notās valsts pirmās jubilejas pēcgadā sāk iet skolā — tad lat-

vieši pratīs domāt arī tiesību ziņā par ko tīkamāku nekā to

sapni, kas tik drīzi, jau pirmajā nomidzī, viņiem pārvērtās grū-
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tā murgā. Protams, vienu sapni jau arī divreiz nevar sapņot.

Un cerēsim, ka tas vairs nebūs tikai sapnis, bet gan dzīves īs-

tenības pārveidošanās sekas.

Bet ka tiesību un pienākuma apziņas izlīdzināšanās ir pil-
nā mērā iespējama, to pierāda milzīgās aizsargu kopas tiesiskā

izveidošanās, kur tā ir pratusi ne tikai pati tiesības radīt, bet

arī tās priekšzīmīgi izpildīt.

Taču tiesību un pienākumu pagaidu neizlīdzinātība tautas

plašākās aprindās, kur pārmērīgā prasībdziņa reizēm pauž it

netīkamu disharmoniju, nenoliedzami ir kā tautas pastāvēšanas

ķīla, tā arī progresa simptoms visās dzīves nozarēs, jo prasīb-

dziņas pavadonis ir iniciativa.

Bet galvenais, kas mūs kā tautu var iepriecināt, ir psicho-

loģijas zinātnes pamatatziņa, ka dzinās, bioloģiskā enerģija ir

visu garīgo un materiālo vērtību radīšanas dzinējspēks.

b. Neatkarīga stāja

Ja arī latviešu pārmērīgā prasībdziņa, kuras sekas ir sub-

alternitates un aklas pakļāvības trūkums, latviešu valstsvīriem,

kā arī pilsoņiem pašiem savstarpēji, ir sagādājusi daudz grūtī-

bu, tad latviešu individuālismam un gausajai paklausībai ir

vairākas labas īpašības, raugoties ari no politiska viedokļa

Nerunājot jau par to, ka rosība tiesību sfērā pierāda tau-

tas enerģiju, sīkstumu un vitalitāti, kas ir viena no valsts dzī-

ves tālākās uzplaukšanas priekšnoteikumiem, tiesību dziņas

kuplums un zaļoksnība ir arī vēl neapsverami vērtīgs ārpoli-

tisks ierocis.

Raugoties uz lietām ar tālāku skatu, taču būs jāatzīst, ka

starptautiskā dzīvē viens no galveniem spēkiem ir arī tautas

psichisko spēku izpausme, droša, pašapzinīga stāja. Un izšķi-

rošā nozīme daudzos gadījumos nav ne cilvēku skaitam, ne

bravūrai, ne beidzot arī ieroču daudzumam, bet gan tādam iz-

turēšanās veidam, kas liecina par viegli nepakļaujamu raksturu,

domu skaidrību, uzskatu patstāvību un klasisko „cīņas prieku"

par savām tiesībām. Šīs latvietim nenoliedzamās iekšējās do-

tības nevar neparādīties arī viņa ārējā nostājā. Un mēs taču
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arī zinām, ka garīgā stipruma izpausme jau bezdvēselīgā Zvē-

rā pamodina iedomas spēju, kur nu tā vēl var iet secen vērīgā

cilvēka fantāzijai.

c. Morāliskais spēks

Bet no īstās tiesību apzināšanās izriet ne tikai ārējā stāja

vien. Mēs bieži dzirdam publicistikā, ka beidzamais vārds

katrā cīņā ir nevis ieroču varai, bet gan morāliskam spēkam,

ja mēs šo spārnoto izteicienu iztulkojam tiešākā racionālākā

formā, tad varam norādīt uz lielo atšķirību starp diviem

darbības veidiem — pirmo, kur darbības dzinulis ir paklausība,

un otro, kur šis dzinulis ir pārliecība. No psicholoģiskā vie-

dokļa raugoties, starpība starp pavēlētu un pašgribētu rīcību

ir tā, ka pavēles gadījumā cilvēks tiek mudināts tikai ārēji,

caur jutekļiem, kurpretim pārliecības darbā ierosinājums nāk

no zemapziņas dziņu spēkiem. Pirmā gadījumā cilvēks ir tikai

it kā ķerra, kura stūmējam soli pa solim paša spēkiem jādzen,

kurpretim otrā gadījumā rīkojamais un vadāmais atgādina spē-

cīgo, ātro iekšdedzes motoru, kas reiz iedarbināts spēj nest

sev līdzi bez grūtībām arī pašu vadītāju. Pavēles vai masu su-

ģestijas izpildīšanai, cik arī paklausīgi tā nenotiek, arvien pie-

mīt kaut kas no nedzīvas inerces, no robota aprobežotības,

kurpretim pašgribētai rīcībai palīdz visas cilvēka garīgās do-

tības, jo darbā stājas pašiniciatīva ar savām neiztrūkstošām

pavadonēm — domas skaidrību, apķērību, kustību veiklību,

zemapzinīgo, panisko baiļu iztrūkumu, uzvaras slāpēm, fizis-

ko izturību.

Šeit gandrīz vai būs lieki atgādināt, ka šāda tiesību aiz-

sargāšanas pašierosme piemīt tikai tādām tautām, kurām ir arī

tiesību veidošanas pašierosme, kas no faktiem spēj radīt tiesī-

bas, jo to, ko cilvēks pats cēlis, vai arī to, kas celts pēc viņa

gaumes, katrs sarga pašaizliedzīgāk un aizstāv sīvāk nekā sir-

dij tālāk stāvošas lietas. Un neaizmirsīsim, ka arī gaume,

vērtēšanas spēja ir aktivas dabas un vērtētājs ir arī līdzradī-

tājs. Tādām tautām, kas spēj tikai pavēles izpildīt, palaikam

trūkst arī gaumes, patstāvīga, neatkarīga sprieduma un tās
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izpilda bez izšķirības it visu, ko tām liek. Taču ar šādu aklu

paklausību varēja panākt daudz tikai tad, kad kareivji abās

pusēs rekrutējās no tumšām, neapzinīgām masām, kurām vien-

alga, kam tās paklausa. Tagadējās sadursmēs jau pati tauta

arvienu loti labi var izšķirt uzbrucēju no aizstāvja. Un uzbru-

cēja — ne vairs kara kalpa, bet jau pilsoņa — sirdsapziņa bei-

gu beigās kavē ieroča drošo, pārliecināto vadīšanu.

d. Nepakļaujamie latvieši

Šī mūsu tautai piemītošā pašiniciatīva var izpausties arī

iekš tam, ka pie valsts neatkarības pieradušais latvietis vairs

nepaklausīs katram likumam un ka t r a m valdniekam, bet

gan tikai tiem likumiem, kas viņam šķitīs taisnīgi, un tam vald-

niekam, kas atbilst viņa īpatnai sarežģītai dabai. Bet ka tā

nav rupja vara, nežēlīga bardzība vai asinsizliešanas draudi,
kas spēj latviešus organizēt vienotam sabiedriskam un valsts

darbam, to redzam jau pussesta gada. Katram svešniekam,

kas mēģinās pakļaut latviešus, pirms viņš nebūs izšķīries par

upuriem, ko maksā veselas tautas izdeldēšana, būs jā-

rēķinās tikai ar savu nelaimi. Jo iebrucējam jau iepriekš
ir jāatmet katra cerība iegūt latvieti kā paklausī-

gu, izdarīgu un verdziski uzticamu pavalstnieku. Un nevis

vien tādēļ, ka latvietis vairs negrib svešam paklausīt, bet tā-

pēc, ka viņš jau vairs to nemaz nevar.

Pamodinātā valstiskā pašapziņa, kā arī ilgie valsts neatka-

rības gadi ir tik pilnīgi atraisījuši latvieša nacionālās pašno-

teikšanās dziņu, ka viņš pat vairs nemaz nespēj klausīt nevie-

nam citam, kā tikai savam Vadonim un saviem valsts vī-

riem. Valstiski-tiesiskās neatkarības prasība, kuras cēlonis ir

nenoliedzamais tiesību intuicijas talants, rit katrā mūsu asins

pilienā. Un tikai visas asinis zaudējot, var aprimt arī mūsu

tiesību realizēšanas dziņa.

Bet mums nevajaga domāt tikai par sadursmēm un asins-

izliešanu. Pašapzinīga, bezbailīga, drošsirdīga ārējā stāja, kas

izriet no savu tiesību iekšējās pārliecības, tiek uztverta nevis

kā drauds vien. Bieži tā ir iemesls cienībai, apbrīnošanai un

pat draudzībai. Un cerēsim, ka mēs ar savām īpašībām starp-

1467



tautiska novada radīsim šo otro, ka mums pašiem, ta ari ci-

tiem daudz tīkamāko cilvēku attiecību un izturēšanās veidu.

2. Valsts satversmes problēma.

a. Psicholoģiska un filozofiska satversme.

Reālistiska ieskatīšanās aizsargu tiesiskā dzīvē dod ne ti-

kai atzinu par aizsargu un līdz ar to arī latviešu tiesību psicho-

loģiju vispār, bet tā liek mums atcerēties un vēlreiz pārdomāt

svarīgo problēmu par minētām divām lielām tiesību grupām —

psicholoģiski radušamies un filozofiski radītām. 80 Ka šī prob-

lēma ir liktenīgi smaga, to redzam pie citām tautām, kur fi-

lozofiskās, izdomātās tiesības allaž padara tautas eksistenci ne-

drošu un nepārredzamu.

Sevišķu svaru šīs pārdomas iegūst tur, kur mēs runājam

par valsts satversmi, par normām, kas nav bieži grozāmas, jo

tās noteic visas valsts juridiskās pamatfunkcijas.

Lielā nelaime ar labi domāto, bet visas mūsu tautas rak-

sturam pagalam neatbilstošo valsts satversmi jau arī izcēlās

tikai tādēļ, ka bijām aizmirsuši, ka pamatlikumam nav radoša

spēka, bet ka pamatlikums ir tikai fakta pārvēršana tiesībās,

spēku konstatēšana, esošā formulēšana, bet nevis otrādi —

tiesību pārvēršana faktā, kā tas bieži ir ar pārējiem likumiem,

kuriem ir tikai galvenokārt pārkārtotajā, spēku koncentrētajā

un spēku samēru izlīdzinātāja raksturs. Jo nevis valdības ofi-

ciozā iespiests priekšraksts, nevis rakstu rindiņas, kas apstip-

rinātas ar zīmogu, nevis vārdi, kas atskan no uniformēta cil-

vēka mutes, rada tiesības, bet tās rodas pašā cilvēkā — pil-

sonī, tiesību realizētājā un pienākumu izpildītājā, un pie tam

nevis pēc viņa brīvas gribas, bet gan ar tādu pašu neatvairā-

mību un konsekvenci, ar kādu dzīvā organismā norisinās vielu

maiņa. Un ka pareizi uzrakstīts, dzīves spējīgs likums dziļā-

kā būtībā nav nekas vairāk kā fakta apstiprinājums, notice,

mnemotechnisks akts, to skaidri pierāda jau rakstītā likuma

80 Sk. 4. nodaļas b nodalījuma sakumu
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priekštecis — parašu tiesības, kuras taču nebija «vājākas" par

likumu, tādēļ ka tās nebija ierakstītas aktīs, publicētas laik-

rakstā vai arī kādā citādā veidā ar ārējām zīmēm — simbo-

liem nostiprinātas.

Savu satversmi sastādot, mēs bijām izmetuši no prāta, ka

likums jau arī nav nekas cits, kā tikai abstrakts formulējums,

un ka ar pamatlikumu ir tāpat kā ar inventūru, no kuras pa-

reizas, reālas fiksēšanas atkarājas visa uzņēmuma nākotne. Ja

mantas stāvoklis ir konstatēts precizi, tad arī tālākās operāci-

jas varēs sniegt panākumus, ja ne, tad visi aprēķini izrādīsies

aplami.

b. Kolektīvs un satversme.

Taču pareizā atziņa, ka gluži vienkāršs dzīves notikums

var seku ziņā ne tikai atsevišķos brīžos konkurēt ar likumdo-

šanas un valsts varas orgāniem, bet arī ilgāku laiku «patvaļī-

gi" pastāvēt blakus oficiāliem valsts varas priekšrakstiem ti-

kai ar nejuridiska, kaila fakta «tiesībām", lai mūs nepavedina

uz pretējām galējībām. Anglijas kārdinošais piemērs, kuras

tiesiskā stabilitāte, neraugoties uz nerakstītām parašu tiesī-

bām, ir laikam visneizkustināmākā un drošākā visu baltās ra-

ses tautu lokā, nav mūsu apstākļiem vairs izlietojams, jo tie-

sību pakāpenisku radīšanu ar faktiem mēs esam nokavējuši.

Ja mēs lietojam vārdus «vairs" un «nokavējuši", tad to

darām ar nolūku, jo, kā redzējām, mums, raugoties uz aiz-

sargu pamatlikumu tapšanu, ir pamats domāt, ka arī latvieši

pieder tām tautām, kas pašas organiskā kārtā spēj radīt sev

tiesības. Taču tūlīt jāpiezīmē, ka pilnīgu paralēli starp aizsargu

tiesībām un valststiesiskām normām gan mēs nevarēsim vilkt,

jo dalībnieku zinā noslēgtas organizācijas dzīve nav valsts

dzīve; pēdējai ne tikai jārēķinās ar daudz dažādāku un reizēm

pat pilnā mērā neaplēšamu cilvēku materiālu, bet tai neizbēga-

mi jāpatur acīs arī starptautiskās problēmas, kuras mūsu gad-

simtā risinās pārāk strauji, lai spētum nogaidīt, kamēr mums

pamazām radīsies tiesiskas tradicijas. Tādēļ ir pilnīgi dabīgi,

ka rodas doma satversmes jautājumu izšķirt ar elektoriem, vē-
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lētiem tautas pārstāvjiem, kas tad nu formulētu valsts pamat-

likumus. Tomēr piedzīvojumi ir rādījuši, ka arī šis ceļš ir pre-

destinēti nesekmīgs, jo plašās vēlētāju aprindas ne vienmēr

spēj noteikt, kuras personas šim nolūkam būtu noderīgākas.

Allaž šeit ievēlēšanas faktu izšķir blakus jautājumi, jo uz li-

kumdevēju soliem palaikam nokļūst nevis tās personas, kuras

ir apdāvinātas ar pareizu, visas tautas kopumam atbilstošu tie-

sību intuiciju, bet gan tie pilnvarotie, kas nestrīdas ar tā sauca-

mām progresivām politiskām idejām, kuras lielākā daļā ir ne-

vis celtas atbilstoši dzīves iespējām, bet gan sameklētas ar tā-

du aprēķinu, lai tās būtu tikai interesantas, daudzsološas, sa-

viļņojošas. Bet tā kā dzīves ikdienā nav nekā uzbudinoša, jo

tad jau tā nebūtu ikdiena, un satversme ir domāta tikai ikdie-

nai, tad apdāvināti [audis, kas tiešām spēj redzēt cauri sensā-

ciju krāsainiem plīvuriem un saskatīt pelēko īstenību, reti kad

var ar pietiekošu balsu vairākumu tikt vēlēto skaitā. Un ja

tie arī tiek, tad vinu balsis neglābjami pazūd pārējo viduvē-

jību barā.

c. Ģeniāla personība — labākā satversme.

Ja mēs pieejam satversmes jautājumam ar atzinumu, ka

katra faktisko apstākļu aizsegšana ar likumiem, kuri neatbilst

dzīves īstenībai, ir valsts dzīvei kaitīga un ka satversmei jā-

būt zināma veida juridiskai sākuma bilancei, tad būs arī jāpie-

krīt, ka pamatlikumos jāatspoguļojas nevis «tautas gribai",

bet gan valsts dažādu aprindu patiesiem spēku samēriem.

Bet satversmei nevien ir jāuzstāda «sākuma bilance". Tai

nepieciešami jāpiemīt vēl citai īpašībai, un proti, pamatliku-

mam jābūt lokanam, tam jābūt spējīgam izpildīt savas kārto-

jošās funkcijas arī tad, kad iedzīvotāju atsevišķo grupu spēku

samēri mainās, kas patiesībā arī neatvairāmi notiek. Taču šī

satversmes lokanība nedrīkst pārtikt no viņas vieglās, vien-

kāršās grozīšanas iespējas, jo tad bieži skaitliski mazākās gru-

pas var tikt apdraudētas no nejauša, nepastāvīga vairākuma.

Bet visu iedzīvotāju taisnīgo interešu pastāvīga izlīdzināšana

ir satversmes pirmais uzdevums.
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Tādēļ, lai radītu tādu satversmi, kas ilgākā laikā atbilstu

patiesām dzīves vajadzībām, nepieciešama ne tikai laba tagad-

nes politisko spēku un apstākļu pazīšana, bet ir vajadzīgas arī

nākotnes paredzēšanas spējas.

Ja nu tagadnes apstākļu konstatēšana lielā daļā ir zināša-

nu, rūpības un godīguma jautājums, ko ideāli izvēlēti tautas

pārstāvji varētu piepildīt, tad nākotnes paredzēšanas spējas nu

kalektivam nepiemīt, jo tam tālredzību traucē daudzo locekļu

interešu un pasaules skatījuma atšķirības, kuras sasaistīt vienā

domā, skaidrā mērķtiecībā palaikam neizdodas.

Arī citās dzīves nozarēs, kur darīti lieli darbi un no-

sprausti tāli mērķi, arvien priekšgalā ir atradusies personība,
bet nevis kolektīvs; vai mēs raugāmies zinātnes, mākslas vai

saimniecības pieminekļos, visur, kur veikts kas paliekošs, mēs

atrodam nevis komisiju sarakstus, bet gan atsevišķus vārdus.

Katram uzdevumam, kur vajadzīga radoša pieeja, ir ne-

pieciešama atbilstoša personība. Un ja pievēršamies aizsargu

tiesībām, tad arī tur tiesību formulētājī, radītāji tāpat bija iz-

lases cilvēki
81

, kuri bija dziļi ieauguši savā sabiedrībā un tādēļ

arī labi izprata savas apkārtnes vajadzības. Arī tiesisko pa-

rašu zemē —• Anglijā tiesības nerada visa tauta, bet gan tikai

izlase —■ atsevišķi tautas pārstāvji — tiesneši un valstsvīri,
kas bieži vien paaudzēm ilgi ir dzīvojuši tādos apstākļos, kur

cilvēks, lūkojoties raibajā, daudzveidīgajā dzīvē, var mācīties

atšķirt būtisko no pārejošā, kā arī nekļūdīgi izšķirt normālo no

ārkārtējā, vienreizīgā.

Pats par sevi saprotams, ka personībai, kas rada satver-

smi, ir jābūt lielai, pieredzējumu bagātai, ģeniālai individuali-

tātei, kurai ir dziļš un tālredzīgs iekšējs skatījums, kupla, ba-

gātīga, nekļūdīga intuīcija. Te mēs nerunājam vairs par gudro,

daudz mācījušos un daudz pieredzējušo politiķi, bet gan par

81 1926. gada 1. oktobri sasaukta velēta aizsargu padome (noteiku-

mus par to iekšlietu ministrs apstiprina 1926. g. 2. septembrī), kuras

„... uzdevums apspriest visus uz aizsargu organizāciju attiecošos prin-

cipiālos jautājumos...", tomēr izrādījās šim nolūkam nederīga un to

1932. gadā panākumu trūkuma dēļ nācās likvidēt.
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politikas mākslas vienreizīgo, neatkārtojamo jaunradošo liel-

veidotāju, savas tautas vadoni. leskatoties tautu pagātnē,

mums jāatzīst, ka tāda vadoņa piedzimšana, kas ir ne tikai vi-

sas tautas reprezentatīvs pārstāvis, viņas labāko īpašību ne-

sējs, bet arī apdāvināts ar prasmi savu tautu vadīt tikai ar

gudrību vien, bez asinsizliešanas un bez algotu miesas sargu

palīdzības, ir rets vēstures notikums. Šādas personības tie-

šām pieder pie tām, kas nevien spēj formulēt savai zemei vi-

sas nācijas dzīves kārtības noteikumus, kuros būtu iekļautas ne

tikai tautas rakstura dotības, bet arī ieliktas nākotnes izredzes,

iespējamo ieguvumu un pametumu izlīdzinājums, — bet šādas

personības pašas jau ir ideālākā satversme. Jo mēs, zinām,

ka katra ideja ir dzīva tikai personībā un ka katrs stāvokļa

fiksējums jau zināmā mērā iezīmē sastingumu, un uzrakstītas

tiesības jau pa daļai iederas tiesību vēsturē. Lai tikai atcera-

mies valsts tiesību teorijas atziņu par katras satversmes «div-

kosību", kur «rakstītai" satversmei allaž blakus stāv «patiesā"

satversme, kas ar savām parašu normām drīz vien ievērojami

attālina pamatlikumu būtību no to pirmatnējās formas.

Kad tiesībnieks pēc garas gadu virknes reiz atskatīsies at-

pakaļ uz šiem laikiem no vēstures perspektīvas, tad viņš viegli

varēs, līdzīgi tam, kā tas ir ar nupat aplūkoto aizsargu satver-

smi, skaidri saredzēt, kā no dzīves nepieciešamības, no politis-

kiem, kulturāliem, sadzīves un saimnieciskiem notikumiem, at-

sevišķiem aktiem un to nemitīgiem pārveidojumiem pamazām,

bet neatlaidīgi top mūsu valsts satversme. Un šajā satversmē,

kurā būs formulētas tikai īstenā, dinamiskā dzīvē pārbaudītas

domas, mēs — droši esam pārliecināti — neatradīsim neviena

„miruša burta", jo ikviens pants būs izsvērts visdrošākos sva-

ros — cilvēka dvēselē, kas vienīgā spēj sintezēt sarežģītās,

daudzveidīgās cilvēku attiecības.

Bet lai saskatītu mūsu topošās satversmes pamatidejas,

mums vēstures perspektiva nav vajadzīga, jo šajās pamatide-

jās nevar manifestēties nekas cits kā mūsu valsts dibinātāja

un tālākveidotāja Kārla Ulmaņa izcilākās īpašības — celšanas

un sargāšanas ģēnijs.
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Normu kritika starptautiskās publiskās tiesībās.

Armīns Rūsis, zvērināts advokāts.

Normu kritikai var būt dažādi uzdevumi. Viens no svarī-

gākiem uzdevumiem ir noskaidrot, vai norma tiešām ir pozi-

tīvu tiesību priekšraksts, citiem vārdiem, vai normu var pie-
mērot kā spēkā esošas tiesības. Šajā izpratnē normu kritikai

kādreiz bija liela nozīme; tagad normu kritika gandrīz vai

aizmirsta. Tas ir tādēļ, ka modernā likumdošanas technika ir

vienkāršota'un sistematizēta: viegli var. pārliecināties, vai nor-

mu radījusi kompetenta iestāde un vai norma nav atcelta ar

kādu vēlāku likumdošanas aktu. Šis skaidrais stāvoklis

raksturo valsts iekšējās tiesības; turpretim starptautiskās tie-

sībās valda liela neskaidrība. Neskaidrība ir tik liela, ka

starptautiskās tiesībās var droši runāt par pienākumu pierādīt

zināma satura normas pastāvēšanu. Šis apgalvojums var iz-

likties savāds tiem, kas pieraduši domāt, ka pierādāmi ir tikai

fakti, bet nevis objektivās tiesības. Lūk, starptautiskās tiesī-

bas, starp citu, raksturo taisni tas, ka šajā tiesību novadā rodas

vajadzība pierādīt nevien tiesiski nozīmīgus faktus, bet taisni

arī pašas objektivās tiesības. Līdz ar to tūliņ rodas problē-

ma par pierādīšanas nastas (onus probandi) sadalīšanu. Do-

māju, ka šo problēmu var atrisināt tikai tad, ja pareizi ieskata

starptautisko tiesību būtību.

Zināma lieta, ka starptautiskām tiesībām nepiemīt tikpat

liels spēks kā valsts iekšējām tiesībām; starptautiskās tiesī-

bas var samērā viegli pārkāpt, neriskējot ar sodu vai ar pie-

nākumu atlīdzināt radušos zaudējumus. Nedomāju iztirzāt

šeit veco strīdu, vai starptautiskās tiesības tiešām uzskatā-

mas par tiesisku normu kompleksu. Gribu aizrādīt tikai uz

sekojošo. Ja jau nu interno tiesību teorijā joprojām vēl ir

daudz neatrisinātu jautājumu par tiesību zinātnes pamatjē-
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dzieniern, tad saprotama lieta, ka pirms šo jautājumu atrisi-

nāšanas nevar būt pietiekošas skaidrības starptautisko tiesību

uzbūvē, kas taču ir vājākas par samērā labi izveidotām in-

ternām tiesībām. Starptautisko tiesību problemātiku varēs

sekmīgi risināt tikai pēc tam, kad tiesību zinātnei būs pietie-
koši daudz skaidru atziņu par tiesisku normu uzbūvi, par tie-

sību sistēmas nozīmi un beidzot — par tiesību radīšanas un

piemērošanas metodēm. Dažas no šīm svarīgām atziņām ir

jau noskaidrotas; šo atziņu gaismā starptautiskās tiesības iz-

skatās citādi nekā tās mēdz iztēlot parastās mācības grā-

matas.

Ilgu laiku jurisprudencē valdīja pārliecība, ka atsevišķām

tiesību sistēmām piemīt izsmejošs raksturs: sistēmā iekārto-

tie tiesību priekšraksti spēj regulēt bez izņēmuma visas pa-

rādības kādā dzīves nozarē; vajaga, lūk, tikai prast izšķetināt

no sistēmas konkrētam gadījumam atbilstošu normu. Cēlo-

nis šim tiešām savādam uzskatam meklējams tā sauktā pozi-

tivisma pārliecībā. Pozitīvisms grib tiesību zinātnes uzde-

vumu aprobežot ar pastāvošu tiesisku priekšrakstu izpētī-

šanu un iekārtošanu praktiskām vajadzībām noderīgā sistēmā.

Pozitivisms tā tad neiet pāri pozitivu tiesību vielai. Samērā

viegli rodas pārspīlējums: pastāvošas tiesības uzskata par

pilnīgi pietiekošām visu dzīves attiecību nokārtošanai, vai ci-

tiem vārdiem, tiesību sistēmām piešķir izsmeļošu raksturu.

Šo pozitivisma pārspīlējumu arī sauc par pozitivismu, bet

šoreiz minēto terminu lieto šaurākā, varētu teikt, specifiskā

nozīmē. Pozitivisms ir jurisprudences nelaime un modernā

juridiskā doma cenšas to pēc iespējas radikāli iznīdēt (sk.
N. Vīnza r ā j a rakstus TMV, piem., 1938. g. 77.-79. lpp.).

Ja jau nu pozitīvisma uzskats par tiesību sistēmas izsme-

ļošo raksturu neder valsts iekšējām tiesībām, tad skaidra

Meta, ka tam pavisam nav vietas starptautiskās publiskās tie-

sībās. Tiešām, jautāsim, vai starptautiskās tiesības nokārto

visas iespējamās attiecības valstu starpā, vai tikai nedaudzas,

atstājot it kā tiesību tukšu telpu; tiesību tukša telpa (rechts-

leerer Raum) ir Radb r v c h'a termins, kas palīdz sevišķi

asi ieskatīt mūsu jautājuma kodolu. Pietiek kaut pašķirstīt
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kādu no tādiem kursiem, kas attēlo pozitivās starptautiskas

tiesības un izvairās no Juristu beletristiska rakstura apcerē-

jumiem (sk. Vanselow, Volkerrecht, 1931.), lai viegli

pārliecinātos, ka starptautiskās publiskās tiesības regulē tikai

dažas tipiskas valstu attiecības, bet lielāko tiesu jautājumu

atstāj pavisam neapskatītu. Tā tad starptautiskas tiesības ir

savā zinā «fragmentāras" (sk. Baumgarten, Grundzūge

der juristischen Methodenlehre, 1939. g. 160. lp.). Tādēļ valstis

kā starptautisko tiesību subjekti principā nav ierobežo-

tas savā rīcības brīvībā, un ierobežojumiem uz starptautisko

tiesību pamata ir tikai izņēmuma raksturs. Pilnības labad

piebildīšu vēl sekojošo. Valsts iekšējās tiesībās, piemēram,

civiltiesībās objektivās tiesības rada pati valsts, un tikai iz-

ņēmuma kārtā atvēl atsevišķiem pilsoņiem radīt konkrētas

rīcības normas. Šīs konkrētas rīcības normas (C ap i -

tan t'a termins) rodas pilsoņiem saistoties savā starpā darī-

jumos; spēju saistīt un saistīties darījumos un šādā veidā ra-

dīt konkrētas rīcības normas, modernā teorija sauc par pri-

vāto vai gribas autonomiju (sk. N. Vīnza r ā j s. TMV 1938.

g. 72. lp., 1937. g. 1028. lp.). Lūk, starptautiskās publiskās

tiesībās normu radīšana iet privātai autonomijai līdzīgu ceļu,

tikai atsevišķu pilsoņu vietās stājas valsts. Nav tāda pāri

valstīm stāvoša orgāna, kas radītu valstīm saistošas normas.

Starptautisko tiesību normas rodas vai nu uz valstu taisītu

līgumu pamata, vai arī tādā ceļā, ka valstis atzīst par saistošu

konstantā starptautiskā praksē ieviesušos kārtību. Varam

teikt, ka, no atsevišķu valstu viedokļa raugoties, starptautisko

publisko tiesību priekšraksti' ir vienmēr šādā vai tādā veidā

pašas valsts radīti (autonomi), bet nevis uzspiesti no ārienes

(heteronomi). Tas ir svarīgs konstatējums, par kura parei-

zību gan mēdz strīdēties, bet pretējo viedokli nevienam līdz

šim nav izdevies pārliecinoši pierādīt. Beidzot, atzīmēsim vēl

vienu īpatnību. Starptautiskās publiskās tiesības nokārto

valstu attiecības stipri konkrētā veidā. Normu hipotētiskā

daļā paredzēts diezgan konkrēts gadījums; normas piemēroša-

na līdzīgiem gadījumiem (per analogiam) rada grūtības, tādēļ

ka analoģija attaisnojama tikai tiesībās ar labi izveidotu siste-
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rau. Piemēram, iedomāsimies kādu normu, kurā aizliegti zi-

nāmi kara vešanas paņēmieni; bet nu praksē nāk klāt paņē-

miens, kas likumā nav paredzēts un kas ir daudz bīstamāks.

Katrs, kas kaut cik pārzina starptautiskās tiesības, tūliņ pa-

teiks, ka šo kara paņēmienu var lietot, tādēļ ka tā noliegums

nav paredzēts pastāvošās normās.

Noskaidrojām, ka starptautiskās publiskās tiesības ir

stipri vien nepilnīgas, un tādēļ principā katra valsts var rīko-

ties kā tai tīk. Ja nu kāda cita valsts paliek pie uzskata, ka

zināma veida rīcība nav pielaižama no starptautisko tiesību

viedokļa, tad tai jāpierāda noteikta satura normas pastāvēšana.

Jāpierāda, ka pastāv tāda norma, kas ierobežo valstu rīcību

zināmos gadījumos. Mēs tagad zinām, ka starptautisko publis-

ko tiesību norma saista valsti tikai tad, ja var pierādīt, ka

valsts šādu normu atzinusi. Tā nu iznāk, ka šaubu gadījumā

starptautisko tiesību normas ir pierādāmas, un ka pierādīšanas

pienākums gulstas uz to valsti, kas nav apmierināta ar citas

valsts patvaļīgu rīcību. Tā izskatās starptautiskās tiesības,

ja piekrītam pārliecībai, ka šām tiesībām neder pozitīvisma

teze, proti, ka tās nokārto tikai mazu daļu no visām iespēja-

mām starptautiskām attiecībām.

Kā jau teicu, pozitīvismā teze tikai patlaban sāk noiet no

skatuves, un tādēļ nav jābrīnās, ka šī teze paguvusi pamatīgi

saduļķot starptautisko tiesību teoriju un starptautiskās judi-

katuras praksi. Tiešām, ja iedomājamies, ka starptautisko

publisko tiesību sistēmai piemīt izsmeļošs raksturs, tad jāse-

cina, ka principā katra valsts ir aprobežota savā

rīcībā ar pastāvošām tiesību normām. Ja nu valsts apgalvo,

ka pastāvošās tiesības pieļauj zināma veida rīcību, tad taisni

šai valstij, bet nevis valstij, kurai minētā rīcība nepatīk, jāpie-

rāda normas pastāvēšana: jāpierāda, ka pastāv tāda norma,

kas pamato valsts tiesību uz zināma veida rīcību. Bet ja nu

tādas normas nav, vienkārši tādēļ, ka starptautiskās tiesī-

bas ir ļoti nepilnīgas—, ko lai dara valsts savas tiesības pa-

matošanai un citas valsts pārliecināšanai par šādas tiesības

pastāvēšanu? Tiešām, tā ir gan savāda problēma, kas rada

bezizejas stāvokli katram normālam cilvēkam; juristi jo bieži
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savas īpatnējas loģikas vārdā lauž formālas loģikas likumības

un atrod izeju tur, kur tā ar labāko gribu nav saskatāma. (Par

jurisprudences neloģisko dabu sk. N. Vīnza r ā j s, TMV

1939. g. 222. lp., 1937. g. 55. lp.). Ja nu nevar valsts rīcību

pamatot ar pozitīvu normu, tad to pamato ar norādījumu uz

valsts tā saukto „ekskluzivo kompetenci" (com-

pētence exclusive). Valsts vienkārši pasaka: šāda veida rī-

cība atkarājas no mūsu ieskata un nepārprotami izriet no mūsu

suverenitātes jeb suverena stāvokļa savā teritorijā. Hāgas

pastāvīgās starptautiskās tiesas judikaturā atspoguļojušies abi

iztirzātie viedokļi: ir uzskats, ka valsts ir principā neaprobe-

žota savā rīcībā, ir uzskats, ka tā ir aprobežota un ka tādēļ tai

savas rīcības pamatošanai vai nu jāpierāda zināmas normas

esamība vai jāatsaucas uz savu suverenitāti (sk. Schm i d,

Die Rechtsprechung des stāndigen internationalen Gerichts-

hofs m Rechtssātzen dargestellt, 1932. g.). Par kuru viedokli

lai izšķiramies ? Protams, par viedokli, ka valsts principā ir

neaprobežota savā rīcībā, un ka aprobežojuma pastāvēšana

jāpierāda citai valstij. Šis viedoklis, šķiet, ir teorētiski pa-

reizs, un bez tam tas manāmi atvieglo neitrālas valsts stāvokli

juridisku sarežģījumu gadījumā. Izlietosim iegūtās atzinās

neitralitātes izpratnes padziļināšanai, bet vispirms kaut cik

noskaidrosim neitralitātes jēdzienu.

No dogmatiskas jurisprudences viedokļa neitralitāte ir

juridisks fakts: neitralitāte ir zināms faktisks stāvoklis, ar

kuru starptautiskās publiskās tiesības saista tiesiskas sekas,

proti, tiesību un pienākumu pastāvēšanu valstu starpā. Neitra-

litātes faktiskās pazīmes ir šādas: neitrāla valsts nepiedalās

karā divu vai vairāku valstu starpā un neatbalsta nevienu

no karojošām pusēm. (Sk. A. Rūsis žurn. Jurists 1939. g.

5. num.). Neapskatīšu jautājumu, vai pie neitralitātes

faktiskām pazīmēm pieskaitāma arī neitralitātes deklarā-

cija. Neitralitāte kā juridisks fakts rada tiesības un

pienākumus karojošām valstīm un neitrālai valstij. Intere-

santi atzīmēt, ka tiesībām un pienākumiem ir it kā savstar-

pējs raksturs: neitrālai valstij ir pienākums neatbalstīt karo-

jošās puses, šim pienākumam atbilst karojošo valstu tiesība
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prasīt, lai neitrālā valsts atturētos no jebkādas rīcības, ko va-

rētu iztulkot par vienas karojošās puses interešu sekmēšanu;

neitrālai valstij ir tiesība prasīt no karojošām valstīm, lai tās

nepārkāpj viņas neitralitāti; karojošām pusēm ir pienākums

respektēt neitrālās valsts nostāju. Šajā tiesību un pienākumu

kompleksā izcelsim neitrālas valsts pienākumu neatbalstīt karo-

jošās valstis. Šis pienākums prasa rūpīgu juridisku reglamen-

tāciju. Pārspīlējot neitrālās valsts pienākumu neatbalstīt ka-

rojošās puses, var nonākt pie tāda stāvokļa, ka neitrālai

valstij būs ņemta iespēja uzturēt jebkādus saimnieciskus sa-

karus ar kara dalībniekiem. Šādu stāvokli negrib radīt ne

kara dalībnieki, ne neitrālā valsts, tādēļ neitrāla valsts ir

ieinteresēta tādās starptautisko publisko tiesību normās, kas

nosaka, kāda neitrālas valsts rīcība nav uzskatāma par

neitrālas stājas pārkāpšanu: cik tālu neitrālā valsts var

ielaisties darīšanās vai vispārīgi sakaros ar karojošām

valstīm, nepārkāpjot savu neitralitāti. Kā piemēru šāda sa-

tura normai minēsim Hāgas 2. konferencē 5. konvencijā uz-

ņemto noteikumu, ka neitrālai valstij nav pienākuma aizkavēt

kara ieroču transitu, un vispārīgi, privātu personu tirdznie-

cību ar ieročiem. Ar to nav teikts, ka neitrāla valsts nedrīk-

stētu ievest minētos aprobežojumus, lai stiprinātu savu neitrā-

lo poziciju; bet, lūk, viņai tas nav obligāti jādara.

Kā zināms, neitrālas valstis savos internos likumos parasti

aizliedz ir ieroču tranzitu, ir ieroču tirdzniecību.

Tagad rodas divi no neitralitātes prakses viedokļa seviš-

ķi interesanti jautājumi. Kāda no karojošām valstīm sūdzas,

ka neitrāla valsts atbalsta citu karotāju valsti. Kāda no ka-

rojošām valstīm sūdzas, ka neitrāla valsts par daudz

ierobežo savu satiksmi ar kara dalībniekiem, vai, plašāki ru-

nājot, par daudz ierobežo kara dalībnieku intereses savā

neitrālā teritorijā. Kāds juridisks stāvoklis ir neitrālai valstij

šādu konfliktu gadījumā? Ja nostājamies uz pareizas teorijas

viedokļa un pasakām, ka neitrāla valsts principā ir

neaprobežota savā teritoriālā suverenitātē, tad jāsecina, ka

karojošām valstīm-, kas ceļ iebildumus pret neitrālas valsts

rīcību, jāpamato savi iebildumi, proti, jāpierāda tādu
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starptautisku normu pastāvēšana, kas ierobežo neitrālas

valsts zināma veida rīcību. Tagad dosim dažus piemērus.

Piemēram, neitrālas valsts teritoriālos ūdeņos viena karo-

joša valsts sagūstījusi otras karojošas valsts tirdzniecības

kuģi un pārvērtusi to par prizi, nogādājot savā ostā. Neitrālā

valsts mierīgi noskatījusies uz šādu rīcību un nav cēlusi ne-

kādu protestu. Tagad cietušā valsts sūdzas par šādu neitrā-

las valsts nostāju un apgalvo, ka pēc pastāvošām starptautis-

kām tiesībām (Hāgas 1907. g. 13. konvencijas 3. panta izprat-

nes) neitrālai valstij ir pienākums pieprasīt no prīzes ņēmējas

valsts prizes izdošanu. Lūk, cietušai valstij šādā gadījumā ir

jāpierāda, ka neitrāla valsts ir tiešām saistīta ar minēto kon-

vencijas pantu, un ka šis pants iztulkojams tajā ziņā, ka neit-

rālai valstij pienākas pieprasīt prizes atbrīvošanu (tā sauktais

amerikāņu viedoklis). Tagad nāk piemērs otram gadījumam.

Neitrāla valsts savā internā likumā paredzējusi iespēju aiz-

liegt karojošo valstu kara kuģiem braukt cauri saviem pie-

krastes ūdeņiem. Kāda no karojošām valstīm atrod, ka ar

šādu neitrālas valsts likumdošanu aizskarts starptautisko tie-

sību princips, ka katrai karojošai valstij ir tiesība braukt cauri

neitrāliem ūdeņiem — tā sauktais ius passagii (sive transitus)

innoxii. Lūk, iebildumu cēlējai valstij šāds iebildums arī jā-

pierāda, proti, jāpierāda, ka pastāv tāda starptautisko publis-

ko tiesību norma, kas piešķir karotājām minēto ius transitus

innoxii. Šādas normas esamību apgalvo, piemēram, angļu

juridiskā doktrīna. Bet ar pamatošanu tai iet diezgan slikti.

Tiesību braukt cauri teritoriāliem ūdeņiem var sekmīgi pa-

matot tikai tad, ja atzīst, ka jūra ir principā visiem brīvi pie-

ejama, un tikai piekrastes ūdeņos piekrastes valstij ir tiesība

aprobežot kuģošanu: pasvītroju «aprobežot", bet nekādā

ziņā — pavisam noliegt. Turpretim, piemēram, Holande pa-

gājušā pasaules kara laikā nostājās uz tā sauktās okupācijas

teorijas viedokļa: jūra nevienam nepieder, bet piekrastes

ūdeņus okupē piekrastes valsts un ietver tos savas suvere-

nitātes telpā; angļiem holandieši pārmeta, ka angļi esot

nekonsekventi: no angļu viedokļa neesot saprotams, ar

kādu tiesību angļi pakļauj savai jurisdikcijai ārzemju kuģus,
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kas atrodas Anglijas teritoriālos ūdeņos. Kā redzat, karojo-

šai valstij nenākas tik viegli pierādīt savu tiesību braukt

cauri neitrālas valsts ūdeņiem: pirmkārt, jāpierāda vai maz

ir attiecīga satura starptautisko tiesību norma, un otrkārt, vai

konkrētā neitrālā valsts šo normu atzinusi. Pietiek ar diviem

iztirzātiem piemēriem, citus var atrast šādos jaunākos dar-

bos : Waldkirch-Vanselow, Neutralitātsrecht,

1936. un fundamentālā pārskatā Neutrality, Its Historv, Eco-

nomics and Law. I—IV sēj. 1935.—1936. g., sk. IV sēj.

Today and tomorrow.

Ar iztirzātiem piemēriem domāju ir pierādīta teze, ka

katrai valstij un it īpaši neitrālai valstij ir izdevīgi nostāties

uz pareiza teorētiska viedokļa, ka valsts principā nav apro-

bežota savā rīcībā un tādēļ citai valstij, kas apgalvo šāda ap-

robežojuma pastāvēšanu, savs apgalvojums attiecīgi jāpierā-

da. Pierādīt, ka valsts ir aprobežota savā rīcībā, nozīmē, at-

rast noteikta satura starptautisko tiesību normu un konstatēt,

ka valsts šāda satura normu ir atzinusi. Lasītājiem šis domu

gājiens var izlikties pārlieku vienkāršs un it kā pats par sevi

saprotams. Uz to var atbildēt, ka patiesas atziņas-*ir parasti

diezgan vienkāršas, bet lai pie tām nonāktu ir, palaikam vaja-

dzīgs ilgs un sarežģīts maldu ceļš.
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Kas vēl darāms notiesāto skaita samazināšanā.

Aleksandrs Bušs, vecākais tiesamatu kandidats.

Pirmā Latvijas krimināltiesību kongresā 1937. gada ap-

rīlī, Rīgā, Cietuma departamenta direktors K. Veitinanis no-

lasīja priekšlasījumu «Drošības ieslodzījums un darba nams

kā sabiedrības aizsardzības līdzekļi". Savā priekšlasījumā,

kas iespiests arī Tieslietu ministrijas Vēstnesī Nr. 2/37 pieli-

kumā, viņš ar statistiskām ziņām pierādīja, ka pēc drošības

ieslodzījuma un darba nama ievešanas ieslodzīto skaits mūsu

ieslodzījumu vietās sāka ievērojami krist un laikā no 1934.

gada 1. decembra līdz 1936. gada 1. oktobrim ieslodzīto kop-

skaits mūsu cietumos samazinājies no 4923 uz 3783, tas ir

gandrīz divi gadu laikā tas samazinājies par 1140 personām

vai apmēram 23%. Līdzīgu priekšlasījumu viņš nolasīja

1937. gada 7. janvārī, Daugavpilī, miertiesnešu un izmeklē-

šanas tiesnešu konferencē, kur starp citu savā priekšlasījumā

viņš norādīja, ka Latvijā ieslodzīto skaits relativi ir divi rei-

zes lielāks kā Rietumeiropas valstīs. Tā tad mūsu kriminā-

listu uzdevums ir panākt, lai Latvijā notiesāto skaitu samazi-

nātu vismaz uz pusi.

Pēc publicētiem pārskatiem par tiesu iestāžu darbību

(V. V. Nr. 100/37. g.), kā tas redzams no zemāk pievestās

tabulas 7. ailes, redzam, ka 1936. gadā notiesāta 70.181 persona.

Šinī skaitā neietilpst karatiesas un administrativā kārtā sodī-

tie, bet arī tad iznāk, ka 1936. gadā katrs divdesmitseptītais

(skat. turpat 8. aili), ieskaitot bērnus, ticis sodīts.

No tās pašas tabulas redzam, ka absolūtos skaitļos vis-

vairāk notiesātos devušas Rīgas apgabaltiesa un tās miertie-

sas. Ne tā tas ir relativi, ja ņem vērā katras apgabaltiesas

pārziņā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu un apgabaltiesām, tāpat

tās miertiesām pēc piekritības piekrītošas lietas.
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Rīgas 791.310 1261 627 29.844 26,52 — — — —

Jelgavas 335.748 462 727 9.429 35
— —

—
—

Liepājas 199.643 379 529 4.781 43 — —
—

Daugav-

pils 623.801 634 984 23.391 26,67 — — — —

Latvijā 2736 713 67.445 29 70.181 27 12.092 58.089 33

tOQ% 82,77^

Relativi tikai Rīgas apgabaltiesas miertiesas devušas

visvairāk notiesāto un proti, no izspriestām lietām, 1936.

gadā sodīts katrs 26-tais, atstājot otrā vietā Daugavpils ap-

gabaltiesas miertiesas, kur tāpat sodīts katrs 26-tais (skat.
6. aili), — trešā vietā Jelgavas apgabaltiesas miertiesas, kur

sodīts katrs 35-tais, un pēdējā vai ceturtā vietā Liepājas ap-

gabaltiesas miertiesas, kur sodīts tikai katrs 43-šais. Turpre-

tī no apgabaltiesām piekrītošām lietām relativi visvairāk no-

tiesātos devusi Liepājas apgabaltiesa (skat. 4. aili) un proti,

no 1936. gadā izspriestām lietām sodīts katrs 529-tais, atstā-

jot aiz sevis otrā vietā Rīgas apgabaltiesu, kur sodīts katrs

627-tais, trešā vietā Jelgavas apgabaltiesu, kur sodīts katrs

727-tais un ceturtā jeb pēdējā vietā Daugavpils apgabaltiesu,
kur sodīts tikai katrs 984-tais. Tā tad relativi, pēc piekriti-

■bas apgabaltiesai piekrītošās lietās, 1936. gadā visvairāk no-

tiesātos devusi Liepājas apgabaltiesa, bet pēc piekritības

1 Vaid. Vēstn. Nr. 100, 1937. g. notiesāto skaits apgabaltiesās uzrā-

dīts 2786, bet ņemot Tiesu palātas attaisnotos 61 un tur notiesātos 11,

no minētā kopskaita jāatskaita 50, kas trešā ailē jau izdarīts, atskaitot šos

53 proporcionāli notiesāto skaitam katrā apgabaltiesā. No notiesāto skaita

Rīgas apgabaltiesā atskaitīti 23, Jelgavas apgabaltiesā — 8, Liepājas ap-

gabaltiesā — 7 un Daugavpils apgabaltiesā — 12.
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miertiesnesim piekrītošas lietas notiesātos visvairāk devušas

Rīgas un Daugavpils apgabaltiesu miertiesas.

Notiesāto nozieguma izdarīšanas iemesli 1935.—1936. g.
2
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1936 357 4481 468 21 349 420 1343 4653 12092

2,95% 37,06% 3,87% 0,17% 2,89% 3,47% 11,11% 38,48% 100%

1935 512 4424 412 27 386 437 795 5620 12613

4,06% 35,07% 5,27% 0,21 3,06% 3,46% 6,30% 44,57% 3 100%

1934 6448 13945

46,05% 100%

Par notiesātiem statistiskās ziņas varam atrast arī Lat-

vijas statistikas gada grāmatās, bet pēdējās, kā redzam no

augstāk pievestās tabulas un pirmās tabulas 9. ailes, notiesāto

skaits uzrādīts ievērojami mazāks kā minētā 1937. gada Val-

dības vēstneša 100. numurā. Tā Latvijas statistikas gada

grāmatā par 1936. gadu notiesāto skaits uzrādīts 12.092 pie
kam šinī skaitā ietilpst arī tie, kuri notiesāti no kara tiesas,

bet Valdības Vēstnesī par to pašu gadu — 70.181. Kādēļ tik

liela starpība? Šī starpība izskaidrojama ar to, ka, saskaņā

ar noteikumiem par sodu ziņu piesūtīšanu 1. pantu
4

,
tiesu

iestādes piesūta Tieslietu ministrijai sodu un statistiskās ziņas

tikai par tiem notiesātiem, kuri pastrādājuši smagu noziegumu

vai noziegumu. Statistiskās ziņas Tieslietu ministrija savkārt

nosūta Valsts statistiskai pārvaldei. Tā tad Latvijas statis-

tikas gada grāmatā uzrādīti tikai tie notiesātie, kuri sodīti

par smagiem noziegumiem un noziegumiem, turpretī 1936.

gada Valdības Vēstneša 100. numurā uzrādīti arī tie, kuri no-

tiesāti par pārkāpumiem.

Daudz lielāka uzmanība piegriežama otrai tabulai, ņemot

2 Latvijas statistikas gada grāmata 1936, 84. lp. un 1935, 82. lp
3 Latvijas statistikas gada grāmata 1934.

4 1920. gada 6. februāra Vaid. Vēstn., Nr. 30.
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vērā notiesāto noziegumu izdarīšanas iemeslus. Šai tabulā

atrodam, ka 1936. gadā visvairāk, un proti, 4653 gadījumos

jeb 38,48% noziegumu izdarīšanas iemesli nav noskaidroti.

1935. gadā tādu nenoskaidrotu gadījumu bijuši 5620 jeb

44,57%, bet 1934. gadā gandrīz puse — 6448 jeb 46,05%. Šie

daudzie nenoskaidrotie gadījumi norāda, ka mūsu kriminālis-

ti līdz šim noziegumu izdarīšanas iemesliem nav piegriezuši

vajadzīgo interesi, lai gan ir zināms, ka, noskaidrojot nozie-

dzīgo nodarījumu cēloņus, valsts varai, sperot attiecīgus so-

ļus, ir iespējams panākt noziegumu samazināšanu vai to no-

vēršanu pavisam. Ja kriminālisti šim jautājumam piegrieztu
lielāku interesi, tad nenoskaidrotiem gadījumiem Latvijas

statistikas gada grāmatās nebūtu ierādīta pirmā vieta. Citu

valstu statistikas grāmatās mēs šādu parādību neatradīsim,

tādēļ tas novēršams.

Strādājot savā laikā Valsts statistiskā pārvaldē, novēro-

ju tur, ar kādu rūpību un precizitāti Valsts statistiskā pār-

valde apstrādā tai piesūtītās ziņas. Diemžēl ne ar tādu pašu

rūpību un precizitāti uz vissvarīgāko statistiskās ziņu lapas

16. punktu, par nozieguma izdarīšanas iemeslu, dod atbildi

tiesu kancelejas darbinieki. Ne vienmēr, kā personīgi to

esmu konstatējis strādājot miertiesās, dotā atbilde uz minēto

jautājumu ir pareiza un bieži, kā to pierāda otrā tabula, uz

jautājumu atbildēts ar „nenoskaidrot s".

Kādēļ tas tā līdz šim ir bijis? Lūk tādēļ, ka atbildi uz

šo jautājumu par nozieguma izdarīšanas iemeslu dod nevis

tiesnesis, bet kancelejas darbinieks. Pēdējo vainot nevar,

jo noskaidrot nozieguma izdarīšanas iemeslu nav fakta

jautājums, kā tas ir ar citiem ziņu lapā minētiem punk-

tiem, par notiesātā vārdu, uzvārdu, vecumu, ģimenes stāvokli,

agrāko sodīšanu v. t. t., bet slēdziens. Daudz vieglāk

un pie tam pareizi šo slēdzienu var dot tiesnesis, kurš pie-

dalījies lietas caurlūkošanā pēc būtības.

Soda mērs ir vienmēr atkarīgs no noziedzīga nodarīju-

ma pastrādāšanas iemesla. Nenoliedzami, ka tam, kas izdarī-

jis zādzību nabadzības spiests, piespriestais soda mērs būs

mazāks kā tam, kas tādu pašu zādzību izdarījis mantkārības
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dēļ. Ja nu soda mērs ir tik lielā mērā atkarīgs no nozieguma

pastrādāšanas iemesla, varbūt, iztiesājot lietu, nebūtu lieki

jautājuma lapā, bez apsūdzētā vainīguma un soda, jautāt arī

par viņa noziedzīgās darbības cēloni un dot atbildi arī uz šo

jautājumu. Šo atbildi tiesa varētu dot arī citā vietā, piemē-

ram, protokola beigās, rezolūcijas beigās pēc parakstiem vai

arī motivētā spriedumā. Protams, nav nozīmes tam apstāk-

lim, kurā vietā slēdzienu par noziedzīga nodarījuma izdarī-

šanas iemeslu ierakstām, bet katrā ziņā šāda konstatēšana un

tās ierakstīšana tieši no tiesas vienā no minētām vietām būtu

vēlama, lai kancelejas darbinieks to bez grūtībām uzmeklētu

un ierakstītu statistiskā ziņu lapā tad, kad pēdējā jāizpilda

un jānosūta kopā ar sodu ziņām Tieslietu ministrijai, lai pē-

dējā savkārt nosūtītu statistiskās ziņas Valsts statistiskai pār-

valdei. Tā rīkojoties, mēs panāktu- lielāku

skaidrību, un statistiskām ziņām par no-

ziegumu izdarīšanas iemesliem Latvijas

statistikas gada grāmatās būtu lielāka

zinātniska nozīme un vērtība. Vēl jāpiezīmē,

ka Valsts statistikas pārvaldes izdotās grāmatās paralēli lat-

viešu tekstam dominē arī franču teksts, kādēļ šīs grāmatas

ērti lietojamas arī ārzemniekiem. Šī pēdējā apstākļa dēļ vien

jau jādara viss, lai Latvijas statistikas gada grāmatās ziņas

par noziedzīgo nodarījumu iemesliem būtu precizas un patie-

sas, kaut gan ne mazāk tas varētu interesēt arī mūs pašus.

Statistiskā gada grāmata, kā redzam no otrās tabulas,

uzrāda tikai 6 noziegumu izdarīšanas iemeslus, un proti: na-

badzību, mantkārību, ienaidu, greizsirdību, vieglprātību un

noziegumus, kuri izdarīti zem alkohola iespaida. Būtu vē-

lams, ka statistiskā pārvalde šo uzskaitījumu palielinātu, bet

it sevišķi ievestu ailes par noziegumiem, kuri pastrādāti

amata veidā un aiz paraduma piekopjot sodāmu mantkārīgu

nodarbību, ierādot katrai no šīm noziegumu kategorijām savu

aili. Tāpat būtu vēlams, ja statistiskās gada grāmatās uz

priekšu parādītos zinas par ievietotiem drošības ieslodzījumā

un darba namā, lai no šīm ziņām būtu iespējams konstatēt, kā
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un cik lielā mērā drošības ieslodzījums un darba nams

ietekmē recidivistus un tos, kuri pastrādā noziegumus aiz

paraduma.

No augstāk pievestām tabulām jau redzējām, ka 1936.

gadā notiesāto kopskaits bija 70.181, bet šinī skaitā par sma-

giem noziegumiem un noziegumiem notiesāti 12.092. Atņe-

mot, no pirmā skaitļa otro, dabonam, ka tai pašā gadā par

pārkāpumiem notiesāti 58.099 vai 82,77% (skat. I tabulas

10. aili). Ņemot vērā Latvijā dzīvojošo iedzīvotāju skaitu,

iznāk, ka 1936. gadā par pārkāpumiem sodīta katra 33-šā

persona (skat. turpat 11. aili).

Strādājot vairākos miertiesas iecirkņos, esmu konstatē-

jis, ka Latvijas austrumu apgabalā relativi visvairāk notiesāti

par pārkāpumiem dažādu saistošu noteikumu neievērošanas

dēļ, par kuriem draud kriminālatbildība pēc Sodu likumiem.

Tā, piemēram, Daugavpils 3. iecirkņa miertiesā 1936. gadā no

822 pabeigtām krimināllietām 350 lietās vai 42% notiesāti

galvenam kārtām pēc Sodu lik. 156. p. I d. par pastāvošo

dažādu saistošu noteikumu neievērošanu. Latvijas austrumu

apgabalā šie pārkāpumi pa lielākai daļai izdarīti šo saistošu

noteikumu nezināšanas dēļ, bet aizbildināties ar likumu un

noteikumu nezināšanu nevar. Laikrakstus tur pagaidām vēl

lasa maz, nerunājot nemaz par Valdības oficiālo laikrakstu

Valdības Vēstnesi, kurā šie saistošie noteikumi publicēti.

Saistošu noteikumu ir daudz un dažādu — (Rīgas pilsētas paš-

valdība savus izdotos saistošos noteikumus nesen sakopojusi

biezā grāmatā). Šī iemesla dēļ zināt visus saistošus notei-

kumus nav nemaz tik viegli, tādēļ juristu pienākums būtu da-

rīt tos iedzīvotājiem zināmus, jo nevienu latvieti nevar ieprie-

cināt tas fakts, ka Latvijā notiesāto skaits ir lielāks kā Rie-

tumeiropas valstīs. Domāju, ka mēs daudz panāktu jau ar to

vien, ja katrā pagasta valdē, pagasta tiesā, pienotavā un

lauksaimniecības biedrībā atrastos redzamā vietā visiem pie-

ejama vitrine, kurā izvilkuma veidā būtu minēti visi tie

saistošie noteikumi, kuru neievērošanas gadījumā lauku iedzī-

votājam, sava pagasta robežās, draud sods. Minētās vietās
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lauku iedzīvotāji ierodas bieži. Tur viņiem vienu otru reizi

arī jāuzkavējas. Taisni pēdējā gadījumā viņiem tad arī būtu

laiks un iespēja vislabāk ar minētiem noteikumiem iepazīties.
Tā tad šo vitrinu izlikšanu minētās vietās vajaga tikai reali-

zēt. Nevar būt šaubu, ka šis darbs paliktu bez panākumiem.
No soda vairās katrs cilvēks, jo tas, pirmkārt, cilvēku paze-

mo, un otrkārt, nodara viņam zaudējumus. Labāk zemnieks

apmainīs, savā pagasta valdē, kumeļa zīmi pret zirga pasi

laikā, nekā tai vietā maksās 10 latu lielu naudas sodu, jo

lai šos 10 latus samaksātu, zemniekam jāražo un jāpārdod
vismaz 4 kg sviesta vai vesels maiss rudzu graudu, vai ci-

tas vērtības. Paceļas tikai jautājums, kas šo darbu lai dara?

Katra atsevišķa pagasta robežās spēkā esošos saistošos no-

teikumus no juristiem vislabāk pazīst vietējie miertiesneši.

Pēdējiem tad arī vislabāk veicams tas darbs, kas zīmējas uz

minēto izvilkumu sakopošanu katram pagastam. Tālāko dar-

bu var izpildīt pagasta pašvaldības.

Daudz labāk paliek atmiņā dzīvais vārds kā izlasītais,

kādēļ vietējie miertiesneši, bez jau minēta darba, varētu iepa-

zīstināt savā iecirknī dzīvojošus iedzīvotājus ar pastāvošiem

saistošiem noteikumiem priekšlasījumu veidā. Par klausītāju

trūkumu nebūtu jābaidās, jo lauku iedzīvotājiem interese par

tiesībām ir liela. Nolasot 1936. gada septembrī Tilzā un

Baltinavā priekšlasījumu par Noziedzīgo nodarījumu cēlo-

ņiem un to sekām, Tilžā klausītāju bija ap 100, bet Baltinavā

ap 400. Strādājot 1935./36. un 1936./37. mācību gados Ilūkstes

un Daugavpils apriņķu papildu skolās, skaitā 21 (Daugavpils

apriņķī gan tikai divās), priekšlasījumi par Pilsoņu tiesībām

un pienākumiem bij apmeklēti sevišķi labi, pie kam te jāatzī-

mē, ka Izvaltes papildu skolā klausītāju katru vakaru bija

ap 300 un daudzi uz priekšlasījumu mēroja ceļu 15 un pat vai-

rāk kilometru.

Ta tad, ja apskatītiem jautājumiem ziedosim lielāku in-

teresi, mēs sasniegsim šai rakstā sprausto mērķi.
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Dažas domas par nepilngadīgo apsūdzēto

saprātības pārbaudi.

N. Viļumanis, papildu miertiesnesis

Saskaņā ar Sodu lik. 39. p. II d. nav pieskaitāms par

vainu ar soda piedraudējumu noliegts nodarījums, ko izdarījis

12 līdz 18 gadus vecs nepilngadīgais, kas prāta vai tikumis-

kas neattīstības dēļ nav varējis saprast sava nodarījuma

raksturu un nozīmi vai vadīt savu rīcību. Tādēļ tiesai, iz-

spriežot lietas par šādiem nepilngadīgiem, katrā ziņā minētās

spējas jānodibina. Tas ir kā vispārējo tiesu iestāžu, tā arī

miertiesnešu pienākums. Vai nepilngadīgam ir vai nav Sod. lik.

39. p. II d. minētās spējas, galīgi nosaka tiesa, taisot sprie-

dumu pēc būtības. Uz to norāda Krim. proc. lik. 773. p., kas

prasa attiecīga jautājuma uzstādīšanu. Vispārējās tiesu iestā-

dēs pirms nodošanas tiesai 12—18 gadus vecus nepilngadīgus

vēl pārbauda Krim. proc. lik. 397. — 402. p. kārtībā. Visu šo

Krim. proc. likuma pantu noteikumu nolūks acīmredzot ir no-

teikt to likumīgo kārtību, kurā tiesai jāiegūst skaidrība par

Sodu lik. 39. p. II d. minētām nepilngadīgā spējām. Tādēļ

arī Krim. proc. lik. 397. — 402. p. un 773. p. noskaidrojamiem

jautājumiem jābūt identiskiem ar tiem, kas tiesai jānoskaidro

pēc S. 1. 39. p. II d. Ārēji tas tā tomēr nav. Krim. proc. li-

kuma noteikumi konsekventi runā nevis par nepilngadīgā no-

darījumu pieskaitāmību (spēju saprast sava nodarījuma

raksturu un nozīmi, kā arī vadīt savu rīcību), bet par rīcību

„ar saprātu" vai „bez saprāta".

Literatūra jau sen noradīts, ka šis jēdziens nozīme un

var nozīmēt tikai to pašu pieskaitāmību vai nepieskaitāmību,

kas paredzēta materiālā likumā. Tas arī ir pilnīgi pareizi.

Dažādība formulējumos pastāv tikai tāpēc, ka Krim. proc.
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lik. 397. — 402. p. un 773. p. attiecībā uz «saprātību" palika
vēl 1897. g. 2. jūnija likuma redakcijā, bet pieskaitāmības jē-

dzienu tagadējā formulējumā radīja tikai 1903. g. Sodu likums.

Pēc būtības Krim. proc. likumā paredzētā rīcība „ar sa-

prātu" resp. «saprātība" un Sodu likuma «pieskaitāmība" ir

identiski jēdzieni. Tas izriet no bij. Krievijas Tieslietu mi-

nistra 1896. g. 21. februāra priekšlikuma Valsts Padomei ar N.

5036, no kura redzams, ka likumdevējs «saprātības spēju"

(sposobnostj razumenija) uzskatīja par atkarīgu kā no prāta

īpašību gatavības, tā — līdzīgā pakāpē — arī no per-

sonības tikumības un gribas pusēm. Ja ievēro, ka spē-

ja saprast sava nodarījuma raksturu un nozīmi attiecas uz

«prāta īpašībām", bet personas tikumības un īpaši gribas

puses atbilst spējām vadīt savu rīcību, tad ir pilnīgi skaidrs,

ka pēc būtības procesuāla un materiāla likuma noteikumi sa-

krīt. Ar to varbūt izskaidrojams tas, ka Krim. proc. likuma

noteikumu formulējums līdz šim nav saskaņots ar Sodu li-

kuma attiecīgu formulējumu, kurpretim Kr. pr. lik. 391. pan-

tā šāda saskaņošana ar Sod. lik. 38. p. I d. gan izvesta. Tā tas

ir pēc būtības. Praktiski tomēr nesaskaņa formulējumos var

vest pie nepareiziem tulkojumiem. Proti, lai gan pēc likum-

devēja domām «saprātības spējas" jēdzienam jābūt loti pla-

šam, pašā likuma tekstā par to nekas nav teikts, kādēļ prakse

ar šīm "domām nevar būt saistīta. Pats jēdziens «rīkoties ar

saprātu" vai «bez saprāta" ir arī pietiekoši miglains. Nav

brīnums, ka prakse cenšas šo jēdzienu atvietot ar kādu citu,

saprotamāku un pareizāku. Reiz nu negrib pieturēties pie

Krim. proc. likuma burtiska, bet neveikla formulējuma, liktos

pareizāki lietot to formulu, kuras noskaidrošanai vispāri pa-

stāv Krim. proc. lik. noteikumi — proti materiālā sodu liku-

ma pieskaitāmības formulu. Tomēr nākas dažreiz redzēt

citu ainu. Tā, sastopami sekoši tiesu lēmumi: «mazgadīgais

X.... atstāj priekš sava vecuma garīgā ziņā pietiekoši attīs-

tīta, un saprātīga jaunekļa iespaidu, kurš ir spējīgs saprast

visas apkārtējās parādības, kādēļ Tiesa nāk pie pārliecības,

ka X ir izdarījis noziedzīgo darbu, apzinādamies ta

nozīmi un sekas
" Vai arī „X tikumiskā zinā
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atstāj nesamaitāta un priekš saviem gadiem garīgā ziņā ne-

pietiekoši attīstīta jaunekļa iespaidu, kādēļ Tiesa nāca

pie pārliecības, ka X ir izdarījis noziedzīgo darbu, neapzi-
nādamies tā nozīmi un sekas." Arī apsūdzības

rakstos ļoti bieži sastopams konstatējums, ka nepilngadīgais

«apzinājies sava nodarījuma nozīmi un sekas". Citiem vār-

diem, šādos gadījumos tiesas gala slēdziens ir nevis tas, ka

apsūdzētais rīkojies „ar saprātu" vai „bez saprāta", bet tas,

ka apsūdzētais izdarījis noziegumu «apzinādamies" vai «ne-

apzinādamies" tā nozīmi un sekas. Domāju, ka šāds atvieto-

jums ir ļoti bīstams un nevēlams. Ja «saprātības" jēdziens

bija miglains, tad viņam vismaz bija tā priekšrocība, ka mig-

lainība rada šaubas, liek meklēt skaidrību, ved uz dažādiem

tulkojumiem un tā var novest arī pie pareiza — likumdevēja

gribai atbilstoša tulkojuma. Turpretim formulējums «izdarīt

noziedzīgu nodarījumu apzinādamies tā nozīmi un

sekas" ir bīstami skaidrs, nerada šaubas un netiecas pēc tālā-

ka iztulkojuma. Viņš skaidri nozīmē, ka nepilngadīgais zinā-

jis, ko viņš īsti dara, ka viņa darbs ir slikts, noliegts un ka par

to draud sods. Tiesai tādēļ, pārbaudot, vai nepilngadīgais

«apzinājies sava nodarījuma nozīmi un sekas", tikai šie ap-

stākļi arī jānoskaidro. Bet viņi acīmredzot attiecas tikai uz

to psichiskās dzīves elementu, ko sauc par «apziņu", «prātu",

«intelektu". Turpretim jautājums par nepilngadīgā jutu un

gribas dzīvi no šā viedokļa nemaz nav jānoskaidro un pēc

šādas pārbaudes viņš var palikt tikpat tumšs kā pirms tās.

Nav, saprotams, izslēgts, ka tiesa, pārbaudot nepilngadīgā

«apziņu", pārbaudīs arī viņa dvēseles dzīvi visumā — un va-

dīsies savā lēmumā no visu psichiskās dzīves elementu kopī-

bas — kā to bija domājis un gribējis likumde-

vējs. Tomēr šādā pārbaudē tiesa patiesībā izietu ārā no

sev pašai nospraustām robežām un atzīstot, ka nepilngadīgais

«nav apzinājies sava nodarījuma raksturu un nozīmi" nerau-

goties uz to, ka pārbaudāmais sapratis, ko īsti viņš dara, bet

vienīgi konstatēto gribas defektu dēļ — patiesībā taisītu ne-

loģisku un psicholoģiski nepareizu lēmumu. Proti, gribas dc-
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fektu dēļ tiesa varētu nolemt tikai atzīt, ka nepilngadīgais

«nav varējis vadīt savu rīcību". Katrā ziņā liekas, ka gadī-

jumos, kad tiesa nosprauž sev par mērķi noskaidrot, vai ne-

pilngadīgais «apzinājies sava nodarījuma raksturu un no-

zīmi" — viņa arī paliks tikai pie «apziņas", «intelekta",

«prāta" elementu noskaidrošanas vien. Ka tiesu iestādes daž-

reiz taisni tā uztver «saprātības" pārbaudi, redzams no tā, ka

izmeklēšanas tiesneši Krim. proc. lik. 397. p. kārtībā bieži

ievāc materiālus tikai par tādām lietām, pēc kurām var

spriest par nepilngadīgā intelekta attīstību — piem., par viņa

sekmēm mācībās un tml., bet par viņa gribas spējām — izņe-

mot mātes apliecinājumus, ka bērns «paklausīgs" vai «nepa-

klausīgs" —■ bieži nekādu datu nav. Rīcības sēdēs nepilnga-

dīgais arī bieži tiek jautāts tikai par tādām lietām, kā viņa

sekmes mācībās, īpaši matemātikā, izdara ļoti vieglu un ele-

mentāru eksāmenu ģeogrāfijā, apkārtnes mācībā un tikumības

mācībā, īpaši apjautājas, vai pārbaudāmam mācīts, kā izda-

rīt viņam inkriminēto noziegumu (piem., zagt, nevērīgi ap-

ieties ar ieročiem, aiztikt mazas meitenes mieskārīgos nolū-

kos) — nav brīv un ka par to draud sods.

Visi šie jautājumi tiešām varbūt noderīgi, lai noskaidrotu,

vai pārbaudāmais apzinājies sava nodarījuma nozīmi

un sekas, bet par pārbaudāmā gribas spējām šādās pār-

baudēs nav iespējams gūt kaut mazāko skaidrību. Citiem

vārdiem, pēc Krim. proc. lik. 397. — 402. p. kārtībā izvestās

procedūras un pēc t. p. procesa 773. p. paredzētā jautājuma

apsvēršanas — ja vien rīcību «ar saprātu" iztulko kā rīcību ar

spēju «apzināties nodarījuma nozīmi un sekas" — tiesai var

trūkt jeb kāda skaidrība par to, vai nepilngadīgam nav kādi

gribas defekti, resp. vai viņš spēj vadīt savu rīcību. Veca

un zinātnē neapstrīdēta krimināltiesību un jaunatnes psicho-

loģijas atziņa ir, ka nepilngadīgais var visā pilnībā apzināties

sava nodarījuma raksturu un nozīmi, resp. nozīmi un sekas,

bet aiz prāta vai tikumības neattīstības (dabīgas, bet ne pato-

loģiskas — jo par pēdējo runā Sod. lik. 38. p.) — var arī nespēt

vadīt savu rīcību; pie kam vecumā no 12—18 gadiem apzi-
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ņas spēja parasti ir labi attīstījusies, bet griba tālu palikusi

pakaļ. Citiem vārdiem, ir ļoti bieži tādi gadījumi, kad 12—18

gadus vecie nepilngadīgie itin labi apzinās sava nodarījuma

raksturu un nozīmi, resp. nozīmi un sekas, bet tanī pašā lai-

kā viņos vēl nav attīstījusies spēja vadīt savu rīcību. Sa-

skaņā ar So d. 1i k. 39. p. II d. šādus nepilngadī-

gus sodīt nevar. Ja nu Krim. procesa kārtībā tiesa

— iztulkojot «saprātības" jēdzienu augšā minētā veidā — ne-

kādu skaidrību attiecībā uz nepilngadīgā spējām vadīt savu

rīcību neiegūst un nevar iegūt, tad, acīmredzot, iespējamas

ļoti smagas tiesas kļūdas — jo bieži var gadīties, ka tiks so-

dītas pēc likuma nesodāmas personas — kas gan «apzinājās

sava nodarījuma nozīmi un sekas", bet tomēr nebija spējīgas

vadīt savu rīcību.

Apskatāmam «saprātības" iztulkojumam ir vēl vienas

sliktas sekas. Proti, pārbaudīt aprādītā veidā, vai nepilnga-

dīgais bija spējīgs «apzināties sava nodarījuma raksturu un

nozīmi" — šķiet loti viegli. Vismaz ļoti daudzi pēc augšā mi-

nētā eksāmena apņemsies ar pilnu pārliecību apgalvot, ka

«zēns" taču «nav dumjš" ir «prātīgs puika" un tā tad neap-

šaubāmi apzinājies sava nodarījuma nozīmi un sekas. Citiem

vārdiem —■ nekādas šaubas par nepilngadīgā «saprātību" ne-

rodas — un līdz ar to atkrīt vajadzība iet Krim. proc. lik.

-401. p. paredzēto ceļu — izaicināt lietpratējus. Par nožēlo-

šanu universitāte mūsu juristiem plašākas zināšanas zināt-

niskā un īpaši praktiskā psicholoģijā nevarēja sniegt. Ar

augšā aprakstīto «eksāmenu" palīdzību, nepazīstot visā pilnī-

bā zinātnisku jaunatnes psicholoģiju, dažreiz var krietni kļū-

dīties arī attiecībā uz to, vai nepilngadīgais «apzinājies sava

nodarījuma raksturu un nozīmi", vai pareizāki — vai viņš bij

spējīgs saprast sava nodarījuma raksturu un nozīmi. Jo zi-

nāšana pārbaudes laikā par to, ka «zagt nav brīv" un ka

«lielākā upe Latvijā ir Daugava" ne mazākā mērā nepierāda,

ka nozieguma izdarīšanas laikā nepilngadīgā apziņa nebija

aptumšota, piem., caur pubertātes laikmetam raksturīgiem

pārejošiem garīgiem traucējumiem. Noskaidrot šādus ap-
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stākļus varētu tikai piedzīvojis bērnu psichologs, varbūt pat

psichiatrs, bet ne vienīgi «praktiskā sadzīves psicholoģijā"

piedzīvojis tiesnesis. Tā tad arī aprobežojoties ar «apziņas"

pārbaudi vien ļoti iespējamas smagas tiesas kļūdas — kā svē-

tīgo šaubu trūkuma sekas, ko veicina šķietamais pārbaudes

vieglums. Ja turpretim pārbaudēs tiesai būtu jāatbild arī uz

noteiktu jautājumu — vai nepilngadīgais arī bija spējīgs va-

dīt savu rīcību — tad šāds kaitīgs šaubu trūkums diez vai

pastāvētu. Pēc dziļākas sirdsapziņas nelietpratējam bērnu

psicholoģijā uz šo jautājumu nebūs tik viegli atbildēt. Šis ap-

stāklis veicinātu lietpratēju pieaicināšanu nepilngadīgo pār-

baudēs, kas arī atbilstu likumdevēja gribai, kurš tikai bij.

Krievijas īpatnēju apstākļu dēļ bija spiests šādu lietpratēju

aicinašanu atstāt tiesas ieskatam

Sakarā ar runā esošo jautājumu no svara ir nepilngadīgo

pareiza pārbaude arī pie miertiesnešiem. Krim. proc. lik. 136.

p., sakarā ar kuru vispārējas pieskaitāmības zinā šaubīgas

personas arī miertiesnešu lietās nonāk apgabaltiesas pārbau-
dē Krim. proc. lik. 391. — 396. p. kārtībā, uz nepilngadīgo

noziedznieku «saprātības" pārbaudi neattiecas. Tādēļ mier-

tiesneši savus pieskaitāmības ziņā šaubīgus jauniešus apga-

baltiesas pārbaudē arī nevar sūtīt. Viņiem tomēr pašiem

jāpārbauda tiesas sēdē savu 18 gadus nesasniegušo klien-

tu „sapratiba", pieaicinot- pec iespējas ari lietpratējus, resp.

jāpārliecinās, ka apsūdzētie noziegumu izdarot bija spējīgi sa-

prast sava nodarījuma raksturu un nozīmi un bija spējīgi va-

dīt savu rīcību. Negativā gadījumā miertiesnesim jāatzīst,

ka nepilngadīgam vina ar soda piedraudējumu noliegtais no-

darījums nav pieskaitāms par vainu un uz Krim. proc. lik. 140.

un 784. p. 1. pkt. pamata nepilngadīgais apsūdzētais būtu jā-

attaisno, vajadzības gadījumā nolemjot piemērot Sodu lik.

39. p. 111 d. noteikumus. (Kam nepatiktu attaisnojošs sprie-

dums, varbūt varētu lietu arī izbeigt ar lēmumu.) Krim. proc.

likuma noteikta priekšraksta trūkums arī miertiesnešu lietās

pārbaudīt nepilngadīgā apsūdzētā «saprātību", (kāda priekš-

raksta trūkst acīmredzot tādēļ, ka miertiesnešu lietās nav

iepriekšējas izmeklēšanas un rīcības sēžu, kadeļ šādas pār-
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baudes regulēšana nelikās vajadzīga, bet bija domāts, ka viņa

notiks tiesas sēdē parastā procesa gaitā), nevar miertiesne-

šus atsvabināt no pienākuma tādu pārbaudi izdarīt — un se-

višķi no viņas rezultātiem vilkt apsūdzētā liktenim nepiecieša-

mās konsekvences, īpaši bez soda ķeroties pie piespiedu au-

dzināšanas — ja tā vajadzīga. Liekas, pie miertiesnešiem lietu

izbeigšana vai apsūdzētā attaisnošana aiz Sod. lik. 39. p. II d.

paredzētiem iemesliem nav visai populāra. Līdzīgos gadīju-

mos blīvas rokas taču parasti dod Sod. lik. 21. p. Ar to lietai

tomēr netiek līdzēts. Ar pirmo nosodošo spriedumu, kaut arī

neizpildītu, jaunietis dabū uz kaklu Dainoklesa šķēpu. Ja to-

mēr attiecībā uz pilngadīgo bailes no šķēpa ne vienmēr līdz,

tad jo vairāk tas notiek ar nepilngadīgo, kas nespēj vadīt

savu rīcību. Labi domāts brīdinājums pārāk bieži pārvēršas

priekš viņa par patiesu šķēpu, kas izposta viņa dzīvi jau pa-

šos pamatos, jo atkārtotas sodīšanas gadījumā viņam jāizcieš

divi sodi. Un tad līdz 549. p. vairs nav tālu. Varbūt parei-

zāki būtu pārbaudīt apsūdzēto un nonākot pie negatīva slē-

dziena par viņa pieskaitāmību — pirmo reizi viņu attaisnot

un nodot atbildīgā uzraudzībā. Ja uz tādu pat pie pirmās
reizes nebūtu ko cerēt, vai arī recidīva gadījumā jaunieti —

ja atzīstot viņu joprojām par nepieskaitāmu — varētu sūtīt

uz audzināšanas iestādi. (39. p. 111 d.). Jau uz turienes au-

dzinātāju sirdsapziņas kristu neizlaist jaunieti dzīves jūrā

pirms pietiekoša tikumiska brieduma sasniegšanas vai līdz

pilngadībai. Ja arī pilngadīgs būdams jaunietis turpinātu

staigāt noziedzīgus ceļus — tad viņš no sava pārmācības

nama soda jau neizbēgtu: paraduma nodibināšanai itin labi

noderētu arī agrākie attaisnojošie spriedumi, jo viņos varētu

atzīmēt arī attaisnošanas iemeslu — S. 1. 39. p. II d., norādot,

ka tiesību pārkāpuma fakts gan pierādīts. Tad šāda persona

laikus nonāktu arī drošības ieslodzījumā. Turpretim no cil-

vēka, kura noziedzīgie darbi agrā jaunībā bij tikai nepietie-

koša brieduma sekas, pēc ieiešanas dzīvē, pamatoti var gai-

dīt, ka viņš noziedzīgus ceļus nestaigās.

Lielāka uzmanība no miertiesnešu puses nepilngadīgo

«saprātības" pārbaudes jautājumos sevišķi nepieciešama Lat-
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vijas pašreizējos apstākļos. Proti, mazāki kulturālos bij.

Krievijas apstākļos, kad policijas rīcība bija nesalīdzināmi

sliktāka kā tagad un kur tiesa bija grūtāki sasniedzama, tie-

sas priekšā parasti nonāca tikai krasāki nepilngadīgo noziedz-

nieku tiesību pārkāpumi, proti tie, kad nepilngadīgais izdarīja,

piem., kādu svarīgāku zādzību vai tml. vai arī kad vina vis-

pārējā uzvešanās bija tik bēdīga, ka arī par samērā nesvarīgu

noziegumu ļaudis atrada par vajadzīgu ziņot policijai. Pa

lielākai daļai nepilngadīgie iztika ar mājas sodiem. Ļoti

daudzos gadījumos tas nemaz nebija slikti. Turpretim Lat-

vijā, cik man nācās novērot, cilvēki griežas pie policijas ar

sūdzībām arī par samērā niecīgiem, (bet relativi bargi sodā-

miem) nepilngadīgo noziedzīgo nodarījumiem, policija tos uz-

manīgi un rūpīgi izmeklē, bet miertiesnesis spriež tiesu. Tas,

ka tauta negrib ciest arī sīkas noziedzības un viņai ir iespē-

jams tās neciest — ir visumā augošas kultūras pozitīva pa-

rādība. Tomēr nav jāaizmirst, ka līdz ar to Temides tīklos

tiek ierautas arī daudzas tādas zemmēra zivtiņas, kuras ag-

rāki neķērās un kuras pareizāki būtu mest atpakaļ upē, bet

neupurēt uz sabiedrības altāra — proti, pusaudži un jaunieši,

kuri nespēj vēl vadīt savu rīcību pietiekoša brieduma trū-

kuma dēļ. Tiesājot un notiesājot šādus nepilngadīgus pa da-

ļai mākslīgi tiek radītas mazgadīgo noziedznieku briesmas,

un gluži reāli — viens otrs jaunietis, kas varētu izaugt par

derīgu sabiedrības locekli — tiek atstumts noziedznieku

rindās.

Rezumējot sacīto atrodu par vajadzīgu pārpratumu no-

vēršanai pieskaņot Krim. proc. lik. 397. — 402. p. noteikumus

Sod. lik. 38. p. II d. formulējumam un uzlikt expressis verbis

miertiesnešiem par pienākumu tiesas izmeklēšanā pārbaudīt

12—18 g. vecu nepilngadīgu apsūdzēto pieskaitāmību.

Līdz šādiem procesa papildinājumiem un neatkarīgi no

viņiem būtu jātulko nepilngadīgo «saprātība" saskaņā ar Sod.

lik. 38. p. II d. prasībām, pie kam miertiesnešiem būtu jāpār-

bauda tiesas sēdē attiecīgo nepilngadīgo «saprātība", taisot no

šādas pārbaudes arī šai rakstā aprādītās konsekvences.
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Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētāja
Ērika Feldmaņa divkārša jubileja.

Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētājs Ēriks Feldma-

ni s š. g. 12. septembrī atskatījās uz tiesu darbā pavadītiem

30 un 55 mūža gadiem. Jubilārs dzimis 1884. gada 12. sep-

tembrī, Jelgavā. Pēc Jelgavas ģimnāzijas beigšanas Feld-

manis iestājās Tērbatas universitātē juridiskā fakultātē, kuras

pilnu kursu beidza pēc pieciem gadiem. Darbs juridiskā lau-

kā sākās 1909. gada rudenī, kad jaunais jurists,kā jaunākais

tiesu amata kandidāts strādā Jelgavas apgabaltiesā. 1912. g.

Feldmanis pāriet uz advokatūru, kur praktizē kā zvērināta

advokāta palīgs Jelgavā līdz 1914. gadam, kad, karam izce-

ļoties, viņu iesauc kara dienestā. 1915. gadā viņš beidz Pē-

terhofas kara skolu rezerves virsleitnanta pakāpē. Pasaules

kara vētrām beidzoties, 1918. g. pavasarī Feldmanis atgriežas

no Krievijas dzimtenē, kur Latvijas tapšanas laikā strādā

kara gūstekņu lietās pie Vācijas valdības. — Nodibinoties

Latvijai, Feldmani 1918. gada 10. decembrī ieceļ par Jelgavas

apgabaltiesas prokuroru, kurā amatā viņš paliek divus gadus.

Šinī laikā Feldmanis organizē un izveido Jelgavas apgabaltie-

sas prokuratūru, un šo savu uzdevumu veic priekšzīmīgi.

Enerģiskā prokurora organizatora spējas nepalika neievērotas

laikmetā, kad neatkarīgai Latvijai bija nepieciešami izcili dar-

binieki. Satversmes Sapulce 1920. gadā uztic Feldmanim

kara ministra posteni un drīz pēc tam Ministru kabinets iecel

viņu par ārkārtēju sūtni Maskavā. Tomēr tiesas darbs Feld-

manim tuvāks, un jau 1923. gadā viņš atgriežas Latvijā, lai

sāktu atkal darbu tiesu resorā. Līdz 1929. gadam Feldmanis

ir Jelgavas apgabaltiesas loceklis, pēc kam kā priekšsēdētāja

biedrs viņš ar sekmēm vada Jelgavas apgabaltiesas civīlnoda-
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ļu. No 1930. gada līdz šim laikam Feldmanis ir Jelgavas ap-

gabaltiesas priekšsēdētājs.

Vispusība, organizatora un audzinātajā spējas, piedzīvo-
jumi 30 gadu ilgajā tiesas darbībā ir tās īpašības, kas rak-

sturo jubilāra personību un kas tik nepieciešamas atbildīgam

priekšsēdētāja amatam, kamdēļ novēlam rosīgam tiesībnie-

kam vēl ilgi vadīt vīnam uzticēto iestādi. D.

Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētājs

Ēriks-Mārtiņš Feldmanis.
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Kriminalpolitiskā departamenta direktors

Pauls Rubis

š. g. 3. oktobri atskatījās uz 20 darba gadiem Tieslietu

ministrijā, bet pavisam 30 gadiem cietumu dienestā. Viņš
dzimis 1879. g. 28. martā Vidzemes lauksaimnieku ģimenē.

Mācījies Araižu draudzes skolā, Cēsu apriņķa skolā un

Stiglica mākslas skolā Pēterpilī. Pēc skolas beigšanas, iz-

pildot obligatorisko kara dienestu, Rub i s nāca ciešā sakarā

Kriminalpolitiskā departamenta direktors

P. Rubis.
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ar galvas pilsētas ieslodzījuma vietām, un vēlāk viņu kā

ierēdni piesaista Galvenai cietumu valdei. 1910. gadā

Rub i s tiek komandēts uz Šlisenburgas spaidu darbu cie-

tumu noorganizēt tur darbnīcas, un kad tas paveikts, viņu

ieceļ par cietuma priekšnieka palīgu un vēlāk priekšnieku

Pēterpilī, kādā amatā tas sabija līdz 1917. gada revolūcijai.

Pēc atgriešanās Latvijā, 1919. gada 3. oktobri, Rubis

iecelts par Cietuma valdes priekšnieka palīgu, vēlāku depar-

tamenta vicedirektoru, bet 1939. g. 18. janvārī par departa-

menta direktoru.

Arī še viņš lielāko tiesu savu darbu veltījis organizējot

cietumu darbnīcas un citus darba veidus, piegriezdams se-

višķu vērību mākslas amatniecības nozarēm.

Pēc Rub j a zīmējumiem izpildītas vairākas telpu
iekārtas: baltā zāle Valsts prezidenta pilī, Prezidenta darba

istabas iekārta, Ministru kabineta sēžu zāle, vairākas Tiesu

sēžu zāles, mēbeles Aizsargu un citu organizāciju mītnēm un

privātos dzīvokļos.

Rubis ir Latvijas tēlotajās mākslas biedrības biedrs.

Daugavpils apgabaltiesas 20 gadi.

Šā gada 16. septembrī Daugavpils apgabaltiesai bija 20

gadu darbības atceres diena, jo 1919. gada 15. septembrī to-

reizējā Latgales apgabaltiesa bija uzsākusi savu darbību,

Rīgā.

16. septembra rītā tiesas priekšsēdētājs un prokurors no-

lika ziedus Daugavpils brāļu kapos, pīkst. 13.30 tiesas namā

notika atceres akts, kurā piedalījās visi tiesas tiesneši un pro-

kurori, advokatūra, notariāts un tiesas kancelejas darbinieki.

Kā viesi piedalījās Zemgales divīzijas komandieris ģene-

rālis Bachs, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs A. Kociņš un

prokurors A. Karčevskis, Daugavpils prefekts J. Krigens,

Daugavpils pilsētas vecākā biedrs Bērziņš un Daugavpils
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cietuma priekšnieks Birkhāns. Tiesas priekšsēdētājs 0.

Dzinters teica uzrunu, sniedzot arī pārskatu par tiesas dar-

bību. Uzrunai sekoja valsts himna. Pieceļoties akta dalīb-

nieki godināja kritušos brīvības cīnītājus un mirušos tiesas

darbiniekus. Darbības atcerei veltītu runu teica arī proku-

rors P. Karčevskis. Tieslietu ministrs H. Apsīts piesūtīja

apgabaltiesai šāda satura apsveikumu:

«Daugavpils apgabaltiesas 20 gadu darbības atceres ga-

dījumā sūtu sirsnīgus sveicienus un labākos novēlējumus

turpmākā tiesas darbā.

Pagājušos 20 gados Daugavpils apgabaltiesai ir bijis jā-

veic liels darbs, kas prasījis no ikviena tiesas darbinieka

daudz pūlu un enerģijas jaunradītās tiesas izveidošanā un tie-

siskās apziņas nostiprināšanā austrumu novadā. Šinī laikā

Daugavpils apgabaltiesa — maģistratūra un prokuratūra — ir

centusies izskaust svešos tikumus un latviešu tautas cieņai

neatbilstošos nosodāmos ieradumus. Civiltiesību laukā

ienesta skaidrība, kas palīdz pilsoņiem kārtot savstarpējās

attiecības, pieskaņojoties valsts un vispārības interesēm.

Dažādos laikos Latgalē ievestās tiesības tiesa ar teicamām

sekmēm ir lūkojusi pieskaņot pārējās valsts dalās pastāvo-

šām tiesībām, vadoties no domas par vienotu likumu nepie-

ciešamību visiem un vienotu valsti. Atzinību pelnoša ir

tiesas darbinieku rosīgā līdzdarbība vietējā sabiedriskā dzīvē.

Par visu to lūdzu Jūs, augsti godājamais priekšsēdētāja

kungs, nodot visiem tiesas darbiniekiem manu atzinību un

pateicību."
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Likumdošana

Paskaidrojumi pie papildinājumiem Kriminalprocesa

likuma II pielikumā.

Lai saīsinātu zināmu noziedzīgu nodarījumu lietu izska-

tīšanas gaitu, kas stāv sakarā ar pēdējā laikā izdotiem liku-

miem — par darījumiem ar tirdzniecības kuģiem, par preču

krājumu izveidošanu un pārraudzību un likumu par cenu in-

spektoru, paredzēts tās izņemt no krimināltiesā pārsūdzamo

lietu skaita, atstājot iespēju attiecīgos lēmumus pārsūdzēt

vienīgi administrativā kārtā.

1939. g. septembrī.

Tieslietu ministrs fi. Aps 11 s

Paskaidrojums pie pārgrozījuma likumā par kārtību

un sabiedrisku drošību valstī.

Valsts drošības un neitralitātes stāvokļa nostiprināšanas

labā uzskatāms par lietderīgu dot kara ministram un tieslietu

ministram tiesību izņemt no vispārējo tiesu piekritības lietas

par Sodu likuma .120. pantā paredzētiem noziedzīgiem nodarī-

jumiem un nodot tās kara tiesas iztiesāšanā.

1939. g. septembrī.

lekšlietu ministrs K. Veitmanis

Tieslietu ministrs fi. Apsīts

Paskaidrojums pie papildinājuma likumā par dalītu īpašuma
tiesību atcelšanu.

Saskaņa ar likuma 28. pantu dalītu īpašuma tiesību kon-

trahenti var lūgt ķīlas tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatās
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izpirkuma maksas apmērā, iesniedzot, starp citu, vienošanās

aktu. Likums neprasa, lai šis akts būtu slēgts notariālā kār-

tībā, un līguma dalībniekiem tas saistošs, kādā veidā tas

rakstiski arī nebūtu slēgts. No otras puses, pie ķīlas tiesības

nostiprināšanas zemesgrāmatās šim aktam tomēr jābūt for-

mālam, jo likums par dalītu īpašuma tiesību atcelšanu nav

atcēlis un arī negribēja atcelt vispārējus zemesgrāmatu liku-

ma nosacījumus. Lai likvidētu dalītas īpašuma tiesības ar

iespējami mazākiem izdevumiem, izņēmuma veidā tiek atļauts

nostiprināt zemesgrāmatās ķīlas tiesības par izpirkuma mak-

su arī pie mājas kārtībā slēgtiem līgumiem. Tomēr šīs izņē-

muma tiesības likuma papildinājums piešķir vienīgi valsts un

pašvaldības iestādēm ar aprēķinu, ka šīs iestādes, slēdzot pie

sevis augšminētos rakstiskos līgumus, ar visu iespējamo rū-

pību pārbaudījušas un arī turpmāk pārbaudīs savu kontra-

hentu personību un rīcības spējas.

1939. g. 5. septembri

Tieslietu ministrs li. Aps 11 s

Paskaidrojumi pie pārgrozījumiem un papildinājumiem

Sodu likumā.

Izveidojot Latvijas neitralitāti, radusies vajadzība sting-

rāk apkarot neitralitātes noteikumu pārkāpējus. Šajā nolūkā,

pirmkārt,' uzskatāms par lietderīgu paaugstināt Sodu likuma

120. pantā paredzēto soda mēru. Bez tam Sodu likumu ne-

pieciešams papildināt ar jaunu 91
1

.
pantu. Šis pants dos

iespēju nesaudzīgi un radikāli apkarot jebkādu spiegošanas

mēģinājumu Latvijas teritorijā. Pantam pakļaujas arī tādi

gadījumi, kad aģents tikai saistījies ar spiegošanas organi-

zāciju un varbūt nebūtu vēl paguvis reāli uzsākt kaitīgu dar-

bību. Spiegošanas apkarošana nepieciešama Latvijas neitra-

litātes stiprināšanai.

1939. g. 5. septembrī

Tieslietu ministrs li. Aps 11 s
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Tieslietu resora darbība

Cietumu priekšnieku un audzināšanas-labošanas

iestāžu direktoru kursi un apspriede Tiesu pilī.

A. Fabriciuss,

Rīgas termiņcietuma priekšnieks.

i

Pēc trīs ar pus gadiem Kriminalpolitiskais departaments

ar tieslietu ministra atļauju atkal sasauca ieslodzījumu vietu

priekšnieku sanāksmi, kura no iepriekšējām atšķīrās ar pla-

šāku sastāvu un darbības daudzpusību.

Šī sanāksme, kuru no vienas puses ar pilnu tiesību varam

nosaukt par kursiem, no otras puses — par apspriedi, turpinā-

jās no 1939. g. 25. līdz 29. septembrim. Sanāksmi vadīja Kri-

minalpolitiskā departamenta direktors Rubis.

Šinīs kursos-apspriedē pirmo reizi piedalījās arī Kriminal-

politiskam departamentam š. g. 1. aprīlī pakļauto audzināša-

nas-labošanas iestāžu direktori, kuri pārzina nepilngadīgo no-

ziedznieku kolonijas Irlavā un Ropažos.

Darbības programu sevišķi interesantu padarīja pieaici-

nāto zinātnieku un citu kompetentu personu lekcijas dažādos

jautājumos, kas tieši skar ieslodzījuma vietu darbību, priekš-

nieku pienākumus un uzdevumus.

Sanāksmi 25. septembrī pīkst. 10 atklāja tieslietu ministrs

fl. Apsīts, aicinādams ticībā un paļāvībā ne tikai turpināt

jaunradīšanas un celšanas darbu, bet censties šo darbu vēl pa-

dziļināt, neskatoties uz to, ka ārpus mūsu zemes robežām no-

tiek vērtību iznīcināšana.

«Zināšanu papildināšana," starp citu teica ministrs, ~ari

pieder pie radošo darbu kategorijas. Tās ir lietas, kas savā
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augšanā un attīstībā nekad nedrīkst apstāties un palikt uz

vietas.

Katrai dienestpersonai ir jābūt pilnīgā skaidrībā par uzde-

vumiem un pienākumiem, kas uz to gulstas; bet gluži tāpat

skaidrībā jābūt par līdzekļiem un metodēm, par racionāliem

paņēmieniem, kā spraustos mērķus sasniegt."

Runājot par audzināšanas problēmu, ministrs uzsvēra, ka

„savu uzdevumu augstumos nestāvēs tiesnesis, ja viņš pie kat-

ras atsevišķas lietas izšķiršanas nedomās par sabiedrības au-

dzināšanu, vispār par noziegumu novēršanu un nevēlamo no-

darījumu izskaušanu. Bet arī cietuma priekšnieks nebūs savā

vietā, ja viņš par šiem pašiem centieniem diendienā nedomās.

Viņš nebūs izpratis savus īstos pienākumus, ja raudzīsies tikai,

lai viņa nama iemītnieki atrastos aiz atslēgas un ne vairāk.

Svarīgākais ir pāraudzināšanas darbs, atgriešana uz kriet-

niem ceļiem un gādība, lai mēs ne. tikai vienu otru cietumu va-

rētu likvidēt, bet lai nākotnē tādu būtu mums vai nu nemaz,

vai pavisam maz. Jāatrod pareiza pieeja ikvienam ieslodzī-

tam. leslodzījuma būtībā jāatrod pareizais samērs starp labo-

šanu un tīro represiju, starp noziedznieka audzināšanu un ļau-

numa atmaksu. Cilvēkam ar pelēki svītroto tērpu jāmāca cie-

nīt godīgs darbs, bet par visām lietām — gods un brīvība.

Ja tie, kam tieksmes izdarīt likumu pārkāpumus, atcerē-

sies un apzināsies, ka viņi dzīvo savas tautas vidū, un katrs

atsevišķa cilvēka noziedzīgais nodarījums skar vispārības in-

tereses, mazinādams nācijas cieņu un godu, — tad viņi neva-

rēs neizjust, ka šī apziņa sarga, attur un palīdz novērst ļaunu-

mu, kamēr tas vēl ir ārpus cilvēku vārdiem un darbiem."

Tālāk ministrs ieteica cietuma priekšniekiem apsvērt un

saskaņot audzināšanas principus ar ieslodzīto nodarbināšanu

ražīgā darbā. Šeit būtu panākams tāds līdzsvars, lai audzinā-

šanas un darba princips viens otru papildinātu un veicinātu,

bet nekādā gadījumā lai tie nenotiktu viens uz otra rēķina.

II

1) Lekciju cikls jeb kursu dala sākās ar doc. Lejiņa lekci-

jām par kriminoloģiju. Šinī priekšmetā viņš nolasīja pavisam
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10 lekciju, kurās apskatīja dažādu laikmetu sabiedrības reakci-

jas veidus cīņā ar noziedzībām, kas sastopamas tiklab sirmā

senatnē, kā mūsu dienās. Vienkārši un saprotami, populārā

valodā lektors attēloja sarežģīto kriminālkodeksu izcelšanos un

izveidošanos par tagadējiem sistemātiski sakārtotajiem kodek-

siem, kuros nereti sastopama kriminoloģijas ietekme. Šī ie-

tekme novērojama arī tādos institūtos kā drošības ieslodzī-

jums, ieslodzīto nosacīta pirmstermiņa atsvabināšana v. c, kas

atrodami arī Latvijas sodu likumos. Bet kas tad ir šī krimi-

noloģija? — Kā nojauzdams klausītāju domas, lektors pa-

skaidro, ka tā ir mācība par noziegumu cēloņiem un veidiem;

tā ir empīriska zinātne par noziedzīgo realitāti, un no krimi-

nāltiesībām tā atšķiras ar to, ka viņa pētī reālo īstenību, t. i.

noziedzību cēloņus un apstākļus, kā tos novērst.

Noziedzību cēloņu pētīšanā pastāv trīs virzieni — antro-

poloģiskais, socioloģiskais un sintētiskais. Antropoloģiskais

apskata noziedznieku kā antropoloģisku tipu un atzīst viņa

tieksmes uz noziedzībām par iedzimtām, par mantotām no sen-

čiem atavisma ceļā. Šādu noziedznieku pazīme esot ķermeņa

asimetrija un dažādi fiziski defekti. Socioloģiskais virziens tur-

pretim meklē noziedzību cēloņus tanī sabiedrībā, kurā individs

dzīvo. Pēc šī virziena atziņas noziedznieks esot savas grupas

produkts. Sintētiskais virziens apvieno abus augšā minētos

virzienus, jo saskata katrā zināmu taisnību.

Talak lektors apskata nosacītas pirmstermiņa atsvabināša-

nas institūta izcelšanos un attīstību. Šī institūta mērķis —

sekmēt kārtīga un godīga dzīves veida nodibināšanu, uzliekot

zināmus pienākumus, kas pirmstermiņa atsvabinātam jāpilda.

Nosacīti piešķirtā brīvība dod iespēju ievingrināties labu ceļu

staigāšanā, jo te visam jānotiek pēc brīvas gribas, bet nevis

piespiedu kārtā, kā tas, piem., cietumā. Tā tad šī institūta

mērķis ir noziedznieka labošana, ko panāk ar viņa gribas ving-

rināšanu.

Amerikāņu zinātnieki ieveduši nosacītas atsvabināšanas

rezultātu zinātnisku pareģošanu, lai varētu nosacīt, kuru ieslo-

dzīto atbrīvojot vismazāk cerību uz viņa atgriešanos cietumā.
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Lai šādu pareģošanu pēc iespējas tuvinātu īstenībai, viņi izpētī

lielu skaitu noziedznieku pēc visdažādākām viņu pazīmēm: kā

dzīves, darba, nozieguma veida v. t. t, sastāda tabulu un tad

pēc šīs tabulas pārbauda katru nosacītai atsvabināšanai izvir-

zītu ieslodzīto. Kam vairāk punktu par neatgriešanos cietumā,

tos atsvabina, pārējo atbrīvošanu noraida.

Kriminoloģijas visjaunākās atziņas ietvertas angļu Bostal-

sistēmā. Šīs sistēmas galvenais mērķis ir rakstura audzināša-

na vēl nenobriedušos jaunekļos, kas nokļuvuši noziedzīgos ce-

ļos. Raksturīga ir arī Bostal-sistemas lokanība, jo katrai šinī

sistēmā ietilpstošai iestādei ir savdabīgas īpatnības, kas atbilst

tanī ievietojamo zēnu raksturam un piemērotas viņu audzinā-

šanai. Ārkārtīgu vērību šinīs iestādes piegriež tieši personāla

izvēlei, stingri pārbaudot katras personas īpašības un audzi-

nāšanas spējas. Audzinātājam katrā ziņā jābūt optimistam un

tādam, kam ir intereses pie šī darba, viņam jābūt nesavtīgam

un zēniem draudzīgam.

Jaunais kriminālās justicijas likumprojekts Anglijā lielā

mērā groza visus līdzšinējos likumus attiecībā uz notiesātiem.

Arī tas veltīts noziedznieku resocializacijai, t. i. atgriešanai go-

dīgā dzīvē un sabiedrībā. Šī likumprojekta virziens iet prom

no soda kā atmaksas, prom no soda kā atbaidīšanas, bet gal-

veno vērību piegriež noziedznieku labošanai.

levērojams institūts šinī likumā ir iepriekšējā ieslodzījuma

centri, kur nonāk katrs noziedznieks līdz tiesas spriedumam

un kur savāc sīkas ziņas par katru noziedzīgo personu, viņas

tieksmēm un nozieguma motiviem. Šīs ziņas iepriekšējā ieslo-

dzījuma centri nodod tiesai un tad, vadoties no tām, tiesa var

katram noziedzniekam pilnīgi individuāli pielietot soda mēru,

kas par vienu un to pašu noziegumu var būt ļoti dažāds;— la-

bajam cilvēkam daudz mazāks nekā sliktajam.

Ne mazāk interesants ir amerikāņu diagnozes birojs, kura

uzdevums izpētīt cēloņus, kāpēc attiecīgais cilvēks kļuvis par

noziedznieku un kādā iestādē viņš būtu ievietojams. Šāda pē-

tīšana ilgst līdz sešām nedēļām un kā pirmā tanī ievesta inte-

liģences pārbaude, kur dažādu jautājumu ceļā noskaidro attic-
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čīgās personas inteliģenci. Tad seko sociologa, kriminologa

v. c. pārbaudes, pēc kuru nobeigšanas izvēlas piemērotāko

iestādi, kurā noziedznieks pēc sava rakstura būtu ievietojams.

Nemieri Amerikas cietumos iespējami galvenā kārtā tādēļ,

ka ieslodzītie pusdieno kopējā zālē, kur sapulcējas līdz 1500

cilvēku. Tādu masu grūti savaldīt, neskatoties uz moderna-

jiem nemieru apkarošanas līdzekļiem, kā asaru gāzu bumbām

v. c.

Nemieru iemesli parasti ir garlaicība un pārdzīvojumu

meklēšana, bet dažreiz arī vēlēšanās aizbēgt. Galvenais pa-

mudinājums tas, ka pūlī viegli paslēpties un tā izbēgt sodam,

jo vainīgos grūti atrast.

2) Valsts Prezidenta spārnotiem vārdiem: «Klausieties vēs-

tures soļos" priv. doc. Stepermanis sāka savas lekcijas par

mūsu dzimtās zemes, par mūsu tautas vēsturi, un nolasīja pa-

visam 8 lekcijas. Jau pašā sākumā viņš norādīja, ka latviešu

vēsturnieka skatījums bieži nesakrīt un arī nevar sakrist ar

svešu tautu vēsturnieku atzinumiem, kuri daudzos gadījumos

pielaiduši acīm redzamas nepareizības. Šīs nepareizības gadu

desmitiem mācītas arī mūsu skolās, kamēr mūsu vēsturnieku

pētījumi tās nebija atspēkojuši.

Senvēstures pētīšana vispāri grūta, jo vienīgā „grāmata",

kur par to varam atrast kādas ziņas, ir mūsu zemes māmuļas

klēpis, resp. tur atrastie izrakumi. Sevišķi pēdējā laikā ļoti

daudz strādāts un arī ļoti daudz iegūts šinī virzienā. Tā Jer-

sikas, Talsu un citos pilskalnos izdarītie rakšanas un senkapu

pētīšanas darbi devuši mums ļoti daudz senlietu izrakteņu, pēc

kuriem varam spriest par mūsu tautas dzīvi un attīstības gaitu.

Tie pierāda, ka latvju tauta jau otrā vai trešā gadsimtā pēc

Kristus kopusi savu zemi un nav bijusi vairs nomadu stāvoklī.

Izrakto senlietu izstrādājums un latvisko ornamentu variācijas

norāda uz kultūras zināmu izsmalcinātību jau tanīs laikos, tā

ka. ar pilnu tiesību varam apgalvot, ka latvju kultūra jau ap

Kristus dzimšanu bijusi ļoti attīstīta un nekādā gadījumā tā

nav bijusi zemāka par savu kaimiņu tautu kultūrām.

Nepareizs ari apgalvojums, ka latvju zemes pirms vācu
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ienākšanas nebijušas ne pilsētas, ne arī valstiskas iekārtas. Šī

apgalvojuma nepareizību, starp citu, pierāda arī vecās chroni-

kas, kā Indriķa, Rīmju v. c, kurās minēti vismaz trīs latvju

ķēniņi (rex): Visvaldis —.Jersikā, Viesturs — Zemgalē un La-

ra eķins — Kursā, kam katram bijusi sava valsts.

Aplama ir vēsturē ilgi mācītā teze, ka Rīgu 1201. g. dibi-

nājis bīskaps Alberts. Arī šo tezi apgāž pašas chronikas,

piem., Atskaņu chronika apgalvo, ka Rīgu dibinājis bīskaps

Bertolds. Bet Slavu chronikā minēts, ka bīskaps Meinhards

jau 1180-tos gados nācis sakarā ar Rīgu. Turklāt par latviski-

lībisku Rīgu runā arī tūkstošiem senlietu, kas iegūtas, rokot

Finansu ministrijas, Pasta krājkases un citu tagadējo celtņu

pamatus. Tā tad Rīga kā apdzīvota vieta, vismaz kā ciems

pastāvējusi jau pirms vācu ienākšanas.

Tālāk lektors pakavējas pie latvju cilšu lielajām un ilga-

jām cīnām ar iebrucējiem, kas tomēr beidzot guvuši virsroku,

jo latvju ciltis nebija apvienotas, bet cīnījās katra par sevi. Tā

latvji zaudēja politisko un vēlāk arī saimniecisko patstāvību,

nonākot dzimtsbūšanas attiecībās ar saviem iekarotājiem.

Dzimtsbūšanas negatīvās parādības savu kulmināciju sasnie-

dza 18. gadu simtenī, kad konstatēti pat daži zemnieku pārdo-

šanas gadījumi. Tā tad zemnieku stāvoklis noslīdējis jau tuvu

verdzībai. Bet neskatoties uz šo ārkārtīgi nospiesto un grūto

stāvokli, latvju zemnieks cauri visiem klaušu un dzimtsbūša-

nas laikiem tomēr saglabājis savu tautību un morāles spēkus.

Kā tas iespējams? — Par to jāpateicas mūsu tautas dziesmām,

kas dzidri skanējušas cauri gadsimtiem, un mūsu tautas stipra-

jām tradicijām, kas spilgti saskatāmas vēl pat 18. g. s. beigās.

3) Ar cietuma vēsturi sanāksmes dalībniekus iepazīstināja

Kriminalpolitiskā departamenta vicedirektors Kube, nolasot

trīs lekcijas. Cietumu pastāvēšana saskatāma reizē ar valsts

varas nodibināšanos. Ar cietuma vārdu sastopamies jau Ve-

cajā Derībā, kur redzam, ka Ēģiptes faraona kambarkungs Po-

tivars iemetis cietumā Jāzepu, ko Potivara sieva nepatiesi ap-

sūdzējusi.

Arī Jaunajā Derībā Kristus piemin cietumu, kurā kāds kre-
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ditors iemetis savu parādnieku, kamēr tas nenomaksā parādu.
Senajā Romas valstī cietumos likti maksāt nespējīgi parādnie-

ki, politiskie pretinieki un izmeklēšanā esošie. Bet cietumos

tad neizcieta sodus pēc tiesas sprieduma. Par galveniem soda

veidiem uzskatīja nāves sodu, locekļu sakropļošanu vai izrai-

dīšanu no valsts robežām, bet ieslodzījumu cietumā par sodu

neatzina un tam nebija arī nekādu labošanas mērķu. Pirmat-

nējos cietumos, kas bija ierīkoti bedrēs vai mitros pagrabos,

apstākļi bija šausmīgi un tur daudz ieslodzīto nobeidzās aiz

bada un aukstuma. Tikai pēc ilgu gadsimtu, pat gadu tūk-

stošu evolūcijas cietumi nonāk līdz tādam stāvoklim, ka vi-

ņos var pielietot ieslodzīto audzināšanas-labošanas paņēmie-

nus.

Pirmos solus ieslodzījuma vietu uzlabošanā mēģina iet

angļi, kas 16. g. s. otrā pusē ierīko labošanas namus klaido-

ņiem un übagiem un cenšas viņus pieradināt pie darba. Tā

paša gadsimta beigās Amsterdamā atver pirmo pārmācības

namu klaidoņiem, übagiem un sliņķiem, kurus cenšas ar ražīgu
darbu audzināt kārtīgai dzīvei. Šinī cietumā bija jau savs

ārsts, skolotājs un sevišķi darbu uzraugi. Šos jaunievedumus

drīzi pārņēma Vācija un dažas citas valstis.

Rīgā pirmais pārmācības nams pastāvējis no 1679.—1789.

gadam un tas bijis iekārtots Jāņa baznīcas tuvumā (Jāņa sētā

Nr. 5). Pirmā stāvā bijušas ,3 rokas dzirnavas un citas darb-

nīcas, bet augšā ieslodzīto kameras. Šīs kameras ar sevišķu

eju bijušas savienotas ar Jāņa baznīcas torni un ieslodzītie va-

rējuši nokļūt baznīcā klausīties dievvārdus. leslodzītie nošķi-

roti 3 grupās: pirmā grupā ietilpuši, bez tiesas sprieduma, po-

licijas ievietotie klaidoņi, übagi, prostituetās; otrā grupā — ar

tiesas spriedumu notiesātie zagli, dedzinātāji v.. c. noziedz-

nieki; trešā grupā — pārtikušu vecāku palaidnīgi bērni. Kā

audzināšanas-labošanas paņēmieni šinī pārmācības namā pie-

lietoti darbs, dievvārdi un miesas sodi, pie kam raksturīgs tas,

ka katrs ieslodzītais dabūjis apsveikuma pērienu ienākot un at-

vadīšanās pērienu izejot no cietuma.

Talak vicedirektors apskata Anglijas pilsoņa Džona Ho-
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vārda pūles un panākumus ieslodzījuma vietu reformas jautā-

jumā 18. gadsimtā, sniedzot arī īsas biogrāfiskas ziņas par pa-

šu fiovardu.

Pakavējoties pie raksturīgākām ieslodzījuma sistēmām

dažādās valstīs, vicedirektors nāca pie slēdziena, ka bankrotē-

jušas abas amerikāņu sistēmas: Filadelfijas jeb vienieslodzīju-

ma sistēma tādēļ, ka tā par dārgu, jo tā katram ieslodzītam

prasa atsevišķu kameru un atsevišķu pastaigas laukumu; bet

Obernas jeb klusēšanas sistēma tādēļ, ka absolūtu klusumu

arī darbā neesot izdevies panākt, neskatoties uz stingriem dis-

ciplinārsodiem, kādi pielietoti par sarunāšanos.

Par labāko atzīstama progresivā sodu izpildīšanas sis-

tēma, kāda daudzās Eiropas valstīs pazīstama jau pirms pa-

saules kara un kura pastāv arī pie mums no 1927. g.

4) Ļoti vērtīgus norādījumus un paskaidrojumus Tiesu ie-

kārtā un sevišķi kriminālprocesā deva Tiesu palātas prokurors

Skadulis un Rīgas apgabaltiesas prokurors Karčevskis.

Tiesu palātas prokurors Skadulis ļoti izsmeļoši paskaid-

roja kriminālprocesa jaunākos grozījumus, vīnu būtību un no-

zīmi, kā arī norādīja, cik lielā mērā šie grozījumi skar cietu-

mu priekšnieku darbību, uzliekot tiem nopietnus pienākumus.

Sevišķi tas attiecas uz izziņu izdarīšanu par noziedzīgiem no-

darījumiem ieslodzījuma vietā. Reizē ar policijas izziņu lega-

lizēšanu, legalizētas arī cietumu priekšnieku vai viņu uzdevu-

mā izdarītās izziņas ieslodzījuma vietā. Tas nozīmē, ka turp-

māk izmeklēšanas tiesneši vairs neatkārtos cietumu darbinieku

labi izdarītās izziņas, bet gan vajadzības gadījumā tās tikai

papildinās. Šīm izziņām tagad tāds pats pierādījuma spēks,

kā izmeklēšanas tiesnešu izdarītām izziņām, tādēļ turpmāk iz-

ziņu izdarītājiem savam darbam jāpiegriež vēl lielāka vērība

un jābūt vislielākā mērā objektīviem. Nekādā gadījumā ne-

drīkst ciest taisnība, tādēļ šeit nepatiesību soda tikpat bargi,

kā pie izmeklēšanas tiesnešu izziņām. Šāda administratīvo ie-

stāžu izziņu legalizēšana dod lielu laika ietaupījumu, kā tiesu

darbiniekiem, tā arī administratīvo iestāžu darbiniekiem, ku-
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rus vairs bez nopietnas vajadzības neaicinās tiesu sēdes, lai

atkārtotu jau uzrakstītās izziņas.

Tālāk palātas prokurors izskaidroja tiesu un policijas pa-

vēļu nozīmi un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī administrativām

iestādēm piešķirtos pilnvarojumus uzlikt naudas sodus, kurus

maksāt nespējas gadījumos var atvietot ar arestu. Šāds piln-
varojums piešķirts galvenām kārtām tādēļ, ka tagad dažādi

jautājumi izvirzās tik strauji, ka tiesas aparāts nepaspēj iedar-

boties un aizstāvēt visas mazāk svarīgās tiesības un intereses.

Turpretim administratīvais aparāts šādos gadījumos spēj iedar-

boties ar labām sekmēm.

Beigu vārdā palātas prokurors norādīja, ka kriminālpro-

cesa grozījumi nekādā ziņā nepasliktina ieslodzīto stāvokli, bet

gan to zināmā mērā uzlabo, jo tagad samazināsies iepriekšējā

ieslodzījumā pavadāmais laiks, kas pie agrākās kārtības rei-

zēm vilkās diezgan ilgi.

Apgabaltiesas prokurors A. Karčevskis sanāksmes

dalībniekus iepazīstināja ar Tiesu iekārtas un kriminālprocesa

likumiem.

Izskaidrojot Tiesu iekārtu, prokurors pakavējās pie tiesas

neatkarības principa, ko nodrošina tiesnešu izvēle, iecelšanas

kārtība un tas, ka reiz ieceltu un apstiprinātu tiesnesi no

amata var atcelt tikai ar kriminālās tiesas spriedumu. Tādos

apstākļos tiesnesim pilnīgi iespējams lietas izspriest pēc liku-

ma un savas sirdsapziņas, neņemot vērā nekādus iespaidoša-

nas mēģinājumus. Tagad tiesnešiem ievests arī vecuma cenzs

•60—70 gadu, skatoties pēc ieņemamā amata augstuma. Bez

tam pastāv goda tiesnešu institūts. Goda tiesnešu amatus iz-

pilda noteiktā vecuma sasniegšanas dēļ atbrīvotie tiesneši, kas

tomēr vēl spējīgi uz laiku atvietot gadskārtējā, atvaļinājumā

aizgājušos vai saslimušos tiesnešus. īsu pārskatu prokurors

deva arī par prokuratūras un advokatūras uzbūvi un izveido-

šanu, kur pēdējā laikā ievesti daži diezgan svarīgi jaunināju-

mi, kas stiprina šo institūtu spējas sekmīgi veikt uzliktos pie-

nākumus.

Piegriežoties kriminālprocesam, apgabaltiesas prokurors

1513•98*



vispirms noskaidroja šī procesa būtību un pakāpenisko attīs-

tību līdz mūsu dienām, neizslēdzot pat visjaunākos sasniegu-

mus šinī virzienā. Svarīgus paskaidrojumus sanāksmes dalīb-

nieki ieguva krimināllietu atjaunošanas jautājumā, ar kādiem

ieslodzītie bieži vien bez pamata apgrūtina ieslodzījuma vietas

administrāciju un pārējos darbiniekus. Ne mazāk vērtīgi bija

principiālie norādījumi sprieduma izpildīšanas, atvaļinājuma

piešķiršanas un citos jautājumos, ar kādiem ieslodzījuma vietu

priekšniekiem nākas sastapties ik dienas.

111

1) Sanāksmes dalībnieku tiešās savstarpējās apspriedes

ievadīja Kriminalpolitiskā departamenta direktors Rubis,

sniedzot īsu pārskatu par darba gaitu atsevišķās ieslodzījuma

vietās un par tanīs gūtiem panākumiem.

Izrādās, ka gandrīz visās ieslodzījuma vietās, neskatoties

uz to, ka ieslodzīto skaits samazinājies, darba ražīgums un iz-

peļņa šī saimniecības gada pirmā ceturksnī ievērojami cēlušies.

Sevišķu kāpinājumu šinī virzienā uzrāda Valmieras, Liepājas,

Rīgas termiņcietums v. c. Uz direktora jautājumu pēc šīs pa-

rādības galveniem cēloņiem, cietumu priekšnieki paskaidroja,

ka te lielu lomu spēlējis darba intensitātes kāpinājums un arī

tas apstāklis, ka, sakarā ar vispārējo darba roku trūkumu, bi-

jusi izdevība saņemt labāk atalgotus darbus.

2) Pārrunājot turpmākās darbu paplašināšanas iespējas,

Rīgas centrālcietuma, Cēsu un Rēzeknes cietumu priekšnieki

paskaidroja, ka minētos cietumos gandrīz visas darbu papla-

šināšanas iespējas izsmeltas un tālāk tanī virzienā neko daudz

vairs nevarot iet. Turpretī Daugavpils, Valmieras, Rīgas ter-

miņcietuma, Jelgavas, Liepājas v. c. cietumu priekšnieki atzīst,

ka darbu paplašināšana viņiem uzticētos cietumos vēl iespē-

jama, tikai dažiem nepieciešams paplašināt darba telpas, ci-

tiem vajadzīgas mašīnas un piemērotas ierīces, bet Jelgavas

cietuma fermai — uzraugi, kas prot lauksaimniecību.

Vairāki provinces cietumi ar labām sekmēm palīdzējuši

apkārtējiem lauksaimniekiem veikt zemkopības darbus un va-
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rētu šinī virzienā vēl vairāk darīt, ja būtu ārējiem darbiem

pietiekošs uzraugu skaits un piemēroti satiksmes līdzekļi, kā

nokļūt uz attālākām darba vietām. Darba roku pieprasījums

lauksaimniecībā visur liels un darbus labi atalgo.

Nepilngadīgo audzināšanas-labošanas iestāde Irlavā 500 ha

lielajā saimniecībā varētu vēl daudz intensivāki saimniekot,

ja būtu līdzekļi plašo pļavu kultivēšanai un ja varētu paplaši-

nāt kūtis.

Nepilngadīgo audzināšanas-labošanas iestāde Ropažos gal-

veno vērību piegriežot tam, lai tur ievietotās meitenes apmā-

cītu lauksaimniecības un mājsaimniecības darbos. Tāpat ie-

mācot arī vienkāršākos šūšanas darbus, bet pie tam līdz šim

neesot bijusi sevišķa dzīšanās uz to, lai audzēkņu darbi atnestu

iestādei pēc iespējas lielāku pelņu. Visa vērība piegriezta ti-

kai audzēkņu apmācībai.

3) Ļoti sāpīgs ir uzraugu jautājums, jo vairākos cietumos

jau ilgāku laiku pastāv uzraugu nekomplekts, kas jūtami at-

saucas uz pārējo uzraugu dienesta apstākļiem, uz kārtējā atva-

ļinājuma piešķiršanu viņiem, un traucē arī ieslodzīto darba

spēka racionālu izmantošanu. Pētījot pēc šīs parādības cēlo-

ņiem, visi ieslodzījuma vietu priekšnieki nākuši pie atziņas, ka

pilsoņi ar likumā paredzēto izglītību (6 kl. pamatskolas) nenāk

cietuma dienestā tādēļ, ka grūtais un atbildīgais darbs netiek

pienācīgi atalgots. Vismaz pašreizējos apstākļos citur, lai tā

būtu policija, virsdienests armijā vai arī privāts darbs, viņi tiek

labāk atalgoti. Daži cietumu priekšnieki pat izsacīja domas,

ka izglītības cenzs būtu pazemināms, bet citi norādīja, ka tādā

gadījumā cietīs plaši ievirzītais ieslodzīto audzināšanas darbs,

ko, sanāksmi atklājot, no jauna pasvītroja tieslietu ministrs.

Direktors Rubis norāda, ka uzraugus un uzraudzes ne-

vajadzētu nodarbināt kancelejās, kur vajadzības gadījumos

varētu izpalīdzēties ar inteliģentiem ieslodzītiem, kā tas jau

dažās vietās tiekot praktizēts ar labiem panākumiem. Tas arī

pa daļai atvieglotu uzraugu stāvokli un neiekrātos neizmanto-

tie atvaļinājumi. Atvaļinājumi uzraugiem un uzraudzēm pie-

šķirami piekritīgā laikā, kaut arī tas notiktu uz darbu rēķina.
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Uzraugu blakus nodarbošanās veikalu vai tamlīdzīgu uz-

ņēmumu turēšanas veidā, kaut arī uz sievas vārda, būtu jāiz-

beidz, jo tie bieži sagādā neveiksmes un materiālus zaudēju-

mus, bet par visām lietām — veicina paviršību dienesta pie-
nākumu izpildīšanā. Šūšanu, adīšanu vai citus atalgotus rok-

darbus uzraugu sievām varētu atļaut.

Aresta sods uzraugiem -pašu cietumā, pēc direktora ieska-

tiem, nebūtu piemērojams, jo lai gan sodu izcieš kancelejā vai

uzraugu telpās, tas tomēr grauj uzraugu prestižu ieslodzīto

acīs. Pilnīgi noslēpt šādu notikumu no ieslodzītiem nenāksies

viegli. Tādēļ te vispirms jāpielieto uzraugu audzināšana, ie-

potējot viņiem sirdsapziņas pārmetumus par to, ka tik nolai-

dīgi izpildījis dienesta pienākumus, ka izpelnījies sodu. Uz-

raugi, kam rājiens un naudas sods nelīdz, būtu labāk atlaižami

no dienesta.

4) Pārejot pie saimnieciskiem jautājumiem, direktors nola-

sa Valsts Prezidenta rakstu par darba roku atbrīvošanos zie-

mā un par taupības ievērošanu, kur vien iespējams. Šī aici-

nājuma svētīgo nozīmi Izprot ikviens sanāksmes dalībnieks

un direktora pamudināti apņemas taupībai piegriezt vislielāko

vērību. Taupība iespējama gan apgaismošanā — samazinot

spuldzes, gan apkurināšanā — pārbaudot un salabojot krāsnis.

Tāpat tā iespējama arī aptīrīšanā, apģērbu nēsāšanā un labo-

šanā, pirts lietošanā, ēdināšanā v. t. t.

5) Dzīvas pārrunas rada smēķēšanas jautājums cietumos.

Ir pierādījies, ka leslodzījuma vietu reglamenta 302. pantā pa-

redzētais un no audzināšanas viedokļa labi domātais smēķēša-

nas noliegums sievietēm, nepilngadīgiem un dažām citām ie-

slodzīto kategorijām — nav sasniedzis sprausto mērķi, bet gan

izvērties par bezgalīgas pārkāpumu rindas cēloni, kas posta

vēl vairāk ieslodzīto vājos morāles spēkus un veicina neat-

ļauto, slepeno tirgošanos ieslodzīto starpā ar tabaku pret pro-

duktiem, drēbēm v. ,t. t. Tas tādēļ, ka mūsu apstākļos nav ie-

spējams pilnīgi nošķirt tās grupas ieslodzītos, kam atļauts

smēķēt, no otrās grupas, kam smēķēšana noliegta.

Pret smēķēšanas noliegumu visvairāk grēkojuši nepilnga-
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dlgie un sievietes, bet arī pārējie nav nevainojami. Šeit grūti

uzskaitīt visus tos slepenos ceļus un visus tos nelegālos vei-

dus, kādos mēģināts iedabūt cietumos vai iegūt no cietumā

esošiem smēķēšanas piederumus. Nav cilvēkam tādu pieeja-

mu vietu, nav cilvēka apģērbam un apaviem tādu vietu, kur

nebūtu mēģināts noslēpt un ienest cietumā tabaku. Vai tas

būtu zābaku papēdis, vai drēbju vīle, vai tā būtu maize, vai

ziepju gabals — visur ierīkotas nelielas slēptuvītes tabakai.

Pat sviestā un taukos, briļļu dozēs un vidus jostās atrasta no-

slēpta tabaka. Bez tam konstatēta neglīta papirosu übagošana

no pilsoņiem, kuri kādās darīšanās ieradušies ieslodzījumu

vietā, piem., materiāla vai produktu piegādātāju šoferi, gatavo

izstrādājumu aizvedēji — ormaņi v. c.

Uz tiesu nepilngadīgie un sievietes brauc kopā ar vīrie-

šiem, kam smēķēšana atļauta. Ceļā smēķē arī tie, kam smē-

ķēšana noliegta un pie tam dara to apzinādamies, ka tas no-

liegts. Tas pats sakāms par darba vietām, kur kopā strādā

visu pakāpju ieslodzītie un tā tad smēķē arī disciplinārā un ze-

mākā pakāpē esošie, labi apzinādamies, ka viņiem tas noliegts.

Šādi apstākļi bojā ieslodzīto morāli un padara viņus zaglīgākus

un melīgākus, bet cietuma administrācijai un uzraugiem uzliek

veltīgas un nesekmīgas pūles šīs nevēlamās parādības apka-

rošanai.

Noklausījies šo sanāksmes dalībnieku vienprātīgo atzinu-

mu, direktors Rubis sola šo jautājumu pieteikt tieslietu mi-

nistram un ierosināt minētā reglamenta panta grozījumu.

Pēc tam sanāksmes dalībnieki ierodas Centrālcietumā, kur

pāris stundas uzkavējas, lai iepazītos ar šī cietuma iekārtu un

darba organizāciju. Ar to sanāksmes programa izsmelta.

IV

Rezumējot šinī sanāksmē sasniegtos ieguvumus, bez mazā-

kās vilcināšanās varam apgalvot, ka tie bija necerēti plaši un

daudzpusīgi. Tas liecina, ka šīs sanāksmes mērķis jau iepriekš

dziļi pārdomāts un darbības plāns lietpratīgi izstrādāts.

Šo kursu lekcijas nebija sausas un nedzīvas, jo katram
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dalībniekam bija dota iespēja sarežģītākās vietas noskaidrot

ar jautājumiem, uz kuriem izsmeļoši atbildēja lektori. Tā

katra lekcija pagāja dzīvā kontaktā starp lektoru un klausī-

tājiem.

Šinī sanāksmē, starp citu, atklājās zinātnes jaunākās atzi-

ņas par sanāksmes dalībnieku darbu ieslodzījumu vietās, par

šī darba mērķiem un uzdevumiem. Ar sevišķu gandarījumu
sanāksmes dalībnieki konstatēja, ka viņi nav pamesti vieni

grūtajā ieslodzīto audzināšanas-labošanas darbā, bet ka kopā

ar viņiem šinī pašā nozarē nopietni strādā arī jaunie zināt-

nieki, lai gan ne tik daudz praksē, kā teorijā pētījot un meklējot

arvien jaunus un labākus ceļus, jaunas un pilnīgākas atziņas,

kuras sanāksmes dalībnieki, atgriežoties savās darba vietās,

varēs pielietot praksē.

Ņemot vērā, ka šādas sanāksmes nav ikdienišķas un ka

viņas nevar bieži atkārtoties, sanāksmes dalībnieki vēl jo cie-

šāk apņēmās paturēt prātā šeit gūtās atziņas, dotos padomus

un norādījumus un pēc labākās prasmes censties viņus izvest

dzīvē.

Pārmaiņas tiesu resora darbinieku sastāvā.

lecelti

1) Daugavpils apgabaltiesas viceprokurors Egons Rū vaids par

Jelgavas apgabaltiesas viceprokuroru, ar Ministru kabineta 1939. g. 22.

augusta lēmumu; 2) Jelgavas apgabaltiesas viceprokurors Alfrēds Lācis

par tās pašas apgabaltiesas locekli, ar Ministru kabineta 1939. g.-27. sep-

tembra lēmumu; 3) Rīgas apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs Mārtiņš Bēr-

ziņš par Liepājas apgabaltiesas priekšsēdētāju, ar Ministru kabineta

1939. g. 19. oktobra lēmumu.

leskaitīti goda tiesnešos.

1) Bijušais Jelgavas apgabaltiesas loceklis Pauls Ha r fs, ar Minis-

tru kabineta 1939. g. 27. septembra lēmumu.

Atbrīvoti no amata:

1) Jelgavas apgabaltiesas loceklis Pauls Har f s, pēc paša lūguma

kā sasniedzis maksimālo vecumu, skaitot no 1939. g. 1. septembra, ar
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Ministru kabineta 1939. g. 22. augusta lēmumu; 2) Liepājas apgabal-
tiesas priekšsēdētājs Jānis Legzd i ņ š, pēc paša lūguma, skaitot no

1939. g. 1. septembra, ar Ministru kabineta 1939. g. 22. augusta lēmumu;

3) Kandavas iec. miertiesnesis Nikolajs Jans o n s, pēc paša lūguma,

ar Ministru kabineta 1939. g. 17. oktobra lēmumu; 4) Rīgas apgabaltiesas

viceprokurori Leo Vi 11 c un Herberts Rasmu s s, pēc pašu lūguma, ar

Ministru kabineta 1939. g. 17. oktobra lēmumu, skaitot no 1939. g. 1. no-

vembra; 5) Jelgavas apgabaltiesas loceklis Eduards Vegn c r s, pēc

paša lūguma, ar Ministru kabineta 1939. g. 17. oktobra lēmumu; 6) Rīgas

apgabaltiesas locekļi Leons Brimmers, Nikolajs Mertenss, Edmunds

Tīzenhauzens, Alfrēds Bergiūanis un Bruno Štēgers pēc

pašu lūguma, ar Ministru kabineta 1939. g. 19. oktobra lēmumu, skaitot

no 1939. g. 1. novembra; 7) Rīgas apgabaltiesas papildu miertiesnesis

Heinrichs Jākobsons, pēc paša lūguma, ar Ministru kabineta 1939. g.

19. oktobra lēmumu, skaitot no 1939. g. 1. novembra; 8) Tiesu palātas

loceklis Valters Freimanis, pēc paša lūguma, ar Ministru kabineta

1939. g. 19. oktobra lēmumu, skaitot ar 1939. g. 1. novembri; 9) Senators

Frīdrichs Konrādi, pēc paša lūguma, ar Ministru kabineta 1939. g.

19. oktobra lēmumu, skaitot no 1939. g. 16. novembra; 10) Daugavpils

apgabaltiesas vicepriekšsēdētājs Andrejs Strazdiņš, pēc paša lūguma,
ar Ministru kabineta 1939. g. 19. oktobra lēmumu; 11) Rēzeknes II iec.

miertiesnesis Nikolajs X o r ic s, pēc paša lūguma, ar Ministru kabineta

1939. g. 19. oktobra lēmumu, skaitot no 1939. g. 25. oktobra; 12) Liepājas

apgabaltiesas miertiesnesis Herberts Mci k c, pēc paša lūguma, ar Mi-

nistru kabineta 1939. g. 19. oktobra lēmumu, skaitot no 1939. g. 18. ok-

tobra; 13) Liepājas apgabaltiesas svarīgu lietu izmeklēšanas tiesnesis

Erichs Š tu r ms, pēc paša lūguma, ar Ministru kabineta 1939. g. 19. ok-

tobra lēmumu, skaitot ar 1939. g. 26. oktobri.

Izslēgti no goda tiesnešiem.

1) Bij. senators Augusts Lēber s, pēc paša lūguma, Ministru ka-

bineta 1939. g. 19. oktobra sēdē.

Pārmaiņas notaru amatos.

Atbrīvoti

1) Liepājas notārs Georgs Engelmans, pēc paša lūguma, ar Ties-

lietu ministra 1939. g. 16. oktobra 97. rīkojumu; 2) Pļaviņu notārs Ēvalds

Osten-Sakens, pēc paša lūguma, ar Tieslietu ministra 1939. g. 20. ok-

tobra 98. rīkojumu.
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Noraksts.

14. rīkojums.

Tiesību zinātņu kandidātu Hariju 2ībn c r v ieceļu par

notiesāto nepilngadīgo aizgādņa vietas izpildītāju pie Kriminal-

politiskā departamenta, skaitot no š. g. 16. augusta, ar atalgo-

jumu pēc VIII kategorijas I pakāpes.

Saskaņā ar Valsts civildienesta nolikuma 23. p. 1. piezīmi,
H. Žībneram līdz š. g. 1. novembrim maksājama par Vl2
mazāka alga un viņam piemērojams Likuma par sevišķu no-

dokli no algām 1. p.

1939. g. 25. augusta.

Tieslietu ministrs fī. Apsī t s.

Kriminalpolitiskā dep-ta dir. v. i. R v b i s.

Noraksts pareizs: Dravnieks (revidents).

Noraksts.

15. rīkojums.

Rīgas cietumu luterāņu mācītāju Vilhelmu Rozenieku

atbrīvoju no dienesta pēc paša lūguma, skaitot ar š. g. 1. sept.

1939. g. 4. septembrī.

Tieslietu ministrs fi. Apsī t s.

Kriminalpolitiskā dep-ta dir. v. i. Rubis.

Noraksts pareizs: Dravnieks (revidents).

Noraksts.

17. rīkojums.

Ropažu valsts meiteņu audzināšanas-labošanas iestādes

skolotāju-audzinātāju Augusti Dukurs pēc pašas lūguma

atbrīvoju no amata ar š. g. 1. oktobri.

1969. g. 28. septembrī.

Tieslietu ministrs fi. Apsī t s.

Kriminalpolitiskā dep-ta dir. v. i. R v b i s.

Noraksts pareizs: Dravnieks (revidents)
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Noraksts.

18. rīkojums.

Par Ropažu valsts meiteņu audzināšanas-labošanas iestā-

des skolotājaS-audzinātājas vietas izpildītāju ieceļu Elzu

Saukums, skaitot no š. g. 3. oktobra, ar atalgojumu pec

IX kategorijas I pakāpes.

Saskaņā ar Valsts civildienesta nolikuma 23. p. 1. piezīmi,

E. Saukums dienesta pirmo sešu mēnešu laikā izmaksā-

jama par Vl2 mazāka alga.

1939. g. 3. oktobrī.

Tieslietu ministrs fi. Apsī t s.

Kriminalpolitiskā dep-ta dir. v. i. R v b i s.

Noraksts pareizs: Dravnieks (revidents).

Noraksts.

19. rīkojums.

Jelgavas cietuma brīva līguma mācītāju — sodu izcietušo

aizgādni Pēteri Gulbi pārceļu dienestā uz Rīgas Centrāl-

cietumu un ieceļu viņu par Rīgas cietumu luterāņu mācītāju

uz brīva līguma pamata, skaitot no š. g. 15. oktobra, ar atal-

gojumu Ls 274,— mēnesī.

1939. g. 13, oktobrī.

Tieslietu ministrs H. Apsī t s.

Kriminalpolitiskā dep-ta dir. v. i. R v b i s.

Noraksts pareizs: Dravnieks (revidents).
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Ārzemes

Šveices jaunā sodu likuma izcelšanās vēsture.

Teodors Ūdris, Senata prokurors.

I

Mūsdienu juridiskā pasaule pašreiz piedzīvo kādu visai in-

teresantu leģislativās radīšanas procesa noslēgumu, — vieno-

ta kodificēta sodu likuma pieņemšanu Šveices federālā re-

publikā.

Šis apstāklis izceļams jo sevišķi, vērā ņemot Šveices tie-

siskās kultūras augsto attīstības līmeni, viņas dzīvos kulturā-

los sakarus ar lielām kaimiņvalstīm un šo valstu neapšaubāmu
ietekmi ne tikai uz Šveices likumdošanu, bet arī uz judikaturu

kā tādu. Kā tad Šveices republika, vispāri, spēja līdz šim iz-

tikt bez tādas, šķiet, primāri nepieciešamās kodifikacijas?

Visiem šiem jautājumiem iespējams atrast vieglu izskaid-

rojumu, ja ielūkojas kā Šveices vispārējā vēsturē, tā sevišķi

tiesību attīstības vēsturē.

Kā zināms, Šveices federācijas rašanās meklējama jau

XIV gadusimtenī, bet šis federatīvās konsolidācijas process sa-

vu piepildījumu atrod galīgi tikai XV gadusimtenī, kad dažādu

militāru konfliktu rezultātā noslēdzās Šveices federācijas ne-

pārprotamā izstāšanās no vācu ķeizarvalsts. Sākās patstāvī-

gās Šveices federalvalsts gaitas ne tikai politiskā, bet arī tie-

sību kultūras laukā.

Šveices federācijai savos pirmsākumos rodoties ap XIV

gadusimteņa sākumu, Austrumšveices kantonos valdošo stā-

vokli ieņēma allemaņu ieradumu tiesiskās normas, kurpretim

Rietumšveicē to vietā atzina burgundiešu tiesību avotus. Kā

zināms, allemaņu ieradumtiesiskās normas ap 1275. gadu rak-

stiski fiksēja Rietumeiropā vēlāk plaši pazīstamā Švābijas

spogulī; dabīgā kārtā to pielietoja ne tikai Austrumšveices
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kantoni, kuriem ši kopojuma normas allaž bijušas tuvas un pie-

rastas, bet tā lielās autoritātes pēc arī Rietumšveices kantoni.

Nevar, protams, noliegt, ka sekojošos gadusimteņos lielo

kaimiņvalstu likumdošana nebūtu auglīgi ietekmējusi kā Švei-

ces kriminālo tiesību, tā arī viņas judikaturas izveidošanos. Jā-

atzīmē tomēr, ka šī ietekme bijusi mazāka, kā to varēja sa-

gaidīt.

To, no vienas puses, var izskaidrot ar Šveices kantoniem

piemītošu stipru patstāvības tendenci, kārtojot savu tiesību iz-

veidošanos, bet ne mazāk arī ar to politisku noskaņojumu re-

zultātiem, kuri radās Šveicei izstājoties no vācu ķeizarvalsts.

Antipātijas pret pēdējo šveiciešu atmiņā vēl pat 16. un vē-

lākos gadusimteņos bija tik lielas, ka vienīgi ar to izskaidro-

jama Šveices nevēlēšanās recipēt romiešu tiesības, tā arī attu-

rēšanās pārņemt oficiālā lietošanā lielāko viduslaiku Vācijas

krimināltiesiskās kodifikacijas pieminekli —■ Constitutio Crimi»

nalis Carolina (1532. g.).

Šo „Carolina" Šveices kantonalās tiesas zināmā mērā gan

ņēma vērā, bet gan vienīgi kā subsidiaras dabas krimināltie-

sisku avotu, kas nespēja aizkavēt vietējo nacionālu krimināl-

tiesisku normu rašanos un iedarbību.

Šai laikā līdztekus netraucēti attīstījās patstāvīgā likum-

došana Šveices atsevišķos kantonos, kas vienmēr loti aktivi

kopuši un sargājuši savas partikudarās likumdošanas pat-

stāvību.

Šāds stāvoklis turpinājās līdz pat 18. gadusimteņa beigām,,

kad 1798. gadā nodibināja centralizētu flelvecijas republiku, un

reizē ar to Šveice piedzīvoja pirmo mēģinājumu kodifikatoris-

kā ceļā tikt pie visai valstij vienotā krimināltiesiskā kodeksa.

1799. gadā tādu izstrādāja un pieņēma attiecīgās likumdo-

šanas instancēs un nekavējoties arī ieveda spēkā. Tas gan

mazā mērā iemiesoja sevī šveiciešu nacionālā sodu likuma ie-

zīmes, jo atveidoja sevī diezgan sliktā pārstrādājumā franču

1. republikas 1791. gadā izdoto Code pēnal. Jau tuvākos ga-

dos šo pirmo šveiciešu kodeksu vairākkārt papildināja ar da-

žādām likumdošanas novellām, pie kam tā vienveidīgu pielie-

1523



tošanu tiesu prakse centas panākt ar jaundibinatas centrālas

kasācijas tiesas palīdzību.

fīelvecijas republikai ap 1803. gadu izbeidzot savu pastā-

vēšanu, ari šis pirmais Šveices kodekss zaudē savu valdošo

nozīmi Šveices krimināltiesiskās dzīves veidošanā. Šveices

kantoni atgūst savu likumdošanas suverenitāti. Tikai daži

kantoni patur lietošanā, blakus citiem krimināltiesību avotiem,

jau pieminēto kodeksu. Tā nesekmīgi beidzās pirmais mēģi-

nājums radīt Šveicei interkantonalu sodu likumu.

Drīzā laikā pēc savas kantonalās likumdošanas suvereni-

tātes atgūšanas Šveices kantoni savu patstāvīgu radīšanas ini-

ciatīvu un neatkarīgu rīcību sāk izrādīt arī kodifikatoriskā lau-

kā, kāpēc jau 19. gadusimteņa sākumā rodas vesela virkne

kantonam kriminālkodeksu (Ārgau'ā — 1804. gadā, Tesinā —

1816. g., Sen-Gallenā laika no 1806. g. līdz 1819. gadam etc.)

Šie kodifikatoriskie pieminekļi nebija saskaņoti savā star-

pā un nedeva pamatus konsolidētās kriminālās jurisdikcijas at-

tīstībai Šveicē.

Cik raibu gaitu gāja šī jaunā likumdošanas pašdarbība

Šveicē, liecina tas apstāklis, ka šajā laika periodā jāsastopas

pat ar regresa parādību, kad Freiburgas kantons 1803. gadā ar

speciālu likumdošanas aktu jau pieminēto fielvecijas kodeksu

atvietoja ar to pašu veco 16. gadusimteņa Constitutio Crimi-

nalis Carolina!

Arī jaunais, 1815. gadā radītais, Neienburgas kantons tai

pašā gadā dod savām tiesām rīkojumu uzsākt piemērot šo pašu

„Carolina" praksē, jo, lūk, tā uzskatāma „kā rakstos ietvertais

saprāta atveidojums" („comme une sorte dc raison ēcrite).*

Tikai 1848. gadā šis kantons atrada par iespējamu atcelt šo

«cienījamā vecuma C. C. Carolina!

Ši kantonu partikulām vai sava starpa nesaskaņota kodifi-

katoriskā darbība Šveices-kantonos turpinās visu 19. gadusim-

* Sk. apcerējumus par Šveices krimināltiesību vēsturi, kas atroda-

mi profesoru Filipa Tormana un Alfrēda Overbeka rakstu krājuma „Das

Schweizerische Strafgesetzbuch" pirmā burtnīcā, lpp. 1—25, Zūrich,

1938. g.
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Teni un pat 20. gadusimteņa pirmās trīs dekādes, sniedzoties

pat līdz visjaunākam laikmetam. Šajā laikā katrs kantons iz-

strādā un sev pieņem savu kriminālo kodeksu, nerēķinoties ar

citiem. Daži kantoni, kā, piem., Lucerna vai Bāzele, pat paspēj
ievest vairākus tādus sodu likumus, pakāpeniski atvietojot ve-

cos ar jauniem.

Tikai ar 19. gadusimteņa deviņdesmitajiem gadiem šis

partikularās kodifikacijas drudzis Šveices kantonos sāk jūtami

atslābt, jo sakarā ar 1898. gadā izvestu satversmes pārstrādā-

šanu, šinī ziņā iestājas reakcija. Sāk augt atziņa par interkan-

tonalās kodifikacijas nepieciešamību uz kriminoloģijas moder-

nam stāvoklim atbilstošiem un tai pašā laikā šveiciski nacio-

nāliem pamatiem.

Un tomēr, arī vēl pēc 1898. gada šī partikularās kodifika-

cijas strāva ne visos kantonos bija aprimusi. Tā, jaunie sodu

likumi pēc tam vēl radās: Apencelā un Glarusā — 1899. gadā,

Lucernā — 1906. gadā, bet Vodā (Vaadā) pat vēl 1931. gadā.
Tikai divos kantonos — Nidvaldenā un Uri — krimināltiesis-

kās normas palika nekodificētas līdz pat pēdējam laikam.

Kādus tad īsti ceļus Šveices partikulari kantonalā kodifi-

kacija bija gājusi visu 19. un arī 20. gadusimteņa pirmo treš-

daļu un kāda rakstura kriminalsistemas šī strāvojuma rezul-

lata radās Šveices kantonos?

Jāsaka, ka nacionālās savdabības tie uzrādīja maz. Gal-

venokārt tie pieslējās savu lielo kaimiņvalstu likumdošanas at-

tiecīgiem paraugiem, ar zināmām modifikācijām pārveidojot

kā to saturu, tā arī viņu izteiksmes formu un tādā kārtā tos

pielāgojot vietējām vajadzībām.

Šveices rietumkantoni, kā Freiburga, Neienburga, Valisa

un Ženēva pieslējās franču kriminālās sistēmas paraugiem,

kurpretim Šveices ziemeļkantoni vairāk sekoja vācu kodifika-

cijas piemēriem, bet sevišķi vācu 1870./71. gada sodu likuma

prototipam.

Tikainedaudzos kantonos (piem., Švicā, Glarusā, Apencelā)

izveidojās daudzmaz oriģinālākie un savas skaidrības un kon-

centrētības pēc ievērojamie kriminālie kodeksi.

Vairākos kantonos blakus vispārējam sodu likumam radīja
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arī atsevišķus, ta dēvētus policijas kriminālkodeksus, sīko

pārkāpumu lietu vajāšanai.

Tikai visai lēni Šveicē sāk rasties arī centrālās federālās

likumdošanas iestādes ietekme krimināltiesiskā laukā. Tā, fe-

derālā sapulce 1879. g. 28. martā, pārgrozot satversmes 65.

pantu, izslēdza nāves soda piemērošanas iespēju politisko no-

ziegumu lietas visa Šveices teritorija, ka ari svītroja no liku-

mā paredzētās sodu uzskaites miesas sodu.

Ar 19. gadusimteņa beigām (90-jos gados), Francijas Krimi-

noloģijas sasniegumu iespaidā, Šveicē, iesākot ar tās rietum-

kantoniem, ieviesās arī soda izpildes nosacītās atlikšanas in-

stitūts.

Pēdējos pirmskara gados Šveices kantonos strauji sāka iz-

veidoties arī modernā kriminālā likumdošana jaunatnes sodu

likumu laukā: radās īpašs jaunatnes kriminālkodekss, kā arī

kriminālprocess. Tādi sevišķi attīstījās Šveices rietumu un

ziemeļu kantonos.

Attīstoties modernās satiksmes iespējamībām un straujāki

izveidojoties iekšējiem sakariem pašu kantonu starpā, ar 19.

gadusimteņa otro pusi Šveices tiesiskā pasaulē pamazām briest

/lūzums: pamostas atziņa par to neciešamo stāvokli, kas savie-

nots ar Šveices kantonu kriminālo tiesību raibumu, nevienādī-

bu, nesaskaņotību.

Visasāk cenšanās pēc vienojošās reformas no sākuma ma-

nāma nevis pašā tautā, bet Šveices juristu saimes vidū, kas pa-

stāvošās tiesību sistēmas izraibinātību un ar to savienotās

grūtības dzīvi izjūt praktiskā tiesas spriešanas darbā. Šī sai-

me nekavējas vilkt loģiskās konsekvences un skaļi pacelt sa-

vu balsi visas valsts mērogā par kriminālās kodifikacijas ne-

atliekamo nepieciešamību visiem kantoniem saistošā kārtā un

visas Šveices mērogā.

Kā pirmā šajā garā stāvokli ieņem Šveices cietumu biedrī-

ba, kas vēlākos gados pārveidojās par Šveices krimināltiesību

un penitenciaro biedrību, atkārtoti publiski paceļot jautājumu

par vienotās krimināltiesību sistēmas ievešanas nepieciešamī-

bu Šveicē. 1871. gadā šī biedrība nāca arī ar attiecīgu ierosi-

nājumu pašā federālā sapulcē. Analoģiskā garā savus lēmu-
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mus tanī paša jautājuma pieņēma un klaji izziņoja Šveices ju-

ristu savienība 1869. un 1887. gados.

Savā pēdējā rezolūcijā šinī jautājumā savienība atzina,

ka, būdama „pārliecināta, ka sekmīga cīņa ar noziedzību nav

iespējama, kamēr turpina pastāvēt kantonalās likumdošanas

sadrumstalotība krimināltiesībās, viņa, t. i. savienība, aicina fe-

derālo padomi ķerties pie kodificēšanai nepieciešamo priekš-

darbu pārņemšanas savās rokās."

Šādā atmosfērā, ar 1889. gadu sākot, iesākās slavenā

Šveices kriminologa — profesora Kārla Štosa ilgstošie saga-

tavošanas darbi lielās krimināltiesību reformas izvešanai.

1890. gadā Štoss federālās padomes uzdevumā izdod savu

pirmo mērķtiecīgu darbu
— salīdzinošu pētījumu par Šveices

kantonalām krimināltiesībām, bet drīzi pēc tam — 1892. un

1893. gados — jaunu zinātnisku darbu par Šveices krimināl-

tiesību pamatprincipiem.

Jau 1894. gadā Štoss pabeidz savu pirmo kodeksa pro-

jektu, kas ietver sevī kā vispārējo, tā arī speciālo daļu, pie
kam Štoss ne tikai izmantoja šim nolūkam Šveices kantonu li-

kumdošanas normas, bet arī ievāktas no to laiku ievērojamā-

kiem kriminoloģijas korifejiem atsauksmes.

Nekavējoties darbā stājās plašā Šveices federālā justic-

departamenta ekspertu komisija, kas jau 1896. gadā izstrādāja

vispusīgu atsauksmi par Štosa pirmprojektu, pievienojot tādai

arī viņas darbu rezultātā radušos projektu.

Realizējot šādas reformas nepieciešamus priekšnoteiku-

mus, Šveices federālā padome līdztekus izstrādāja savukārt

federālās satversmes atbilstošus grozījumus, kuri, būdami sa-

kopoti jaunā satversmes 64-bis pantā, starp citu, noteica se-

košo:

„Pati federācija tiesīga izdot likumus kriminālo tiesību

laukā. Tiesu organizācija, tiesāšanas kārtība un spriedumu pie-

ņemšana, kā līdz šim, paliek kantonu zināšanā"
...

Kriminālās kodifikacijas gaita tomēr tuvākos gados necik

ievērojami uz priekšu nebija pavirzījusies, jo federativie li-

kumdošanas orgāni pirmām kārtām bija nodarbināti ar iesāk-

tās civiltiesiskās kodifikacijas pabeigšanu.
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Tikai ar 1901. gadu sākot sastādās šaurā septiņvīru spe-

ciālistu komisija, kura Štosa vadībā pārstrādā 1896. gada pro-

jektu, vērā ņemot jaunpienākušus materiālus, kādu darbu ko-

misija veic 1903. gadā, laižot klajā jaunu kodeksa pirmpro-

jektu. Pēdējais tiek nodots plašai atklātības kritikai, pateico-
ties kam, ievācot atsauksmes kā no atsevišķām kompetentām

personām, tā arī no zinātniskām apvienībām, rodas plaši ma-

teriāli jaunai projekta caurlūkošanai un pārstrādāšanai.
Drīzā laikā no jauna sanāk septiņvīru komisija, ar profe-

sora Štosa piedalīšanos, un, pēc divu gadu darbības 1909. gada

jūnijā komisija Šveices federālam justīcijas departamentam

var nodot jaunu pārstrādātu kodeksa projektu, ar vajadzīgām

likuma spēkā ievešanas normām. Projekta tulkojumi tiek iz-

strādāti franču un italu valodās.

Šis pēdējais — tā sauktais 1908. gada redakcijas projekts
— drīzumā top par 2. ekspertu komisijas apspriežu objektu (29

ekspertu kopsastāvā), pie kam šī komisija visu kodeksa vielu

apspriež visai sīki un atkārtotām reizēm, sanākot no jauna fe-

derālā justicdepartamenta paspārnē.

Šī komisija federācijas padomnieka Eduarda Millera va-

dībā tad arī veic galīgos projekta sagatavošanas darbus laikā

no 1912. līdz 1916. gadam, izstrādājot arī sodu likuma 3. grā-

matu par likuma spēkā ievešanas normām.

Pēdējām normām Šveices federācijas īpatnējos apstākļos,

kur no kantonali suverenās likumdošanas bāzes nācās pāriet uz

interkantonali vienotās likumdošanas stāvokli, piemita valsts

iekšējā dzīvē sevišķi liels svars.

Lielās ekspertu komisijas lēmumi tika noslīpēti un galīgi

formulēti sevišķas redakcijas komisijas apstrādājumā.

Šo darbu rezultātus publicēja vispārējai zināšanai 1917.

gada pavasarī.

Vēlreiz Šveices justie- un policijas departamenta priekš-

nieks, jau pieminētais federācijas padomnieks Eduards Millers,

sadarbībā ar Kārli Štosu, pārlūkoja 1916. gada projektu, dodot

tam pēdējo noslīpējumu, pēc kam federācijas padome gatavo

kodeksa projektu 1918. gada jūlijā ar attiecīgu iesniegumu vir-

zīja federativai sapulcei.
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Dažādu iemeslu dēļ likumdošanas palātas (kārtu padome

un nacionālā padome) ar iesnieguma apspriešanu iesāka no-

darboties vēlāk, jo pa starpām — 1927. gadā — nācās pa priek-

šu pieņemt jaunizstrādāto Šveices kara sodu likumu.

Tikai ar 1928. gadu sākot nacionālā padome pagūst stāties

pie likumprojekta apspriešanas, kurpretim kārtu padome pie šī

sevišķi svarīgā darba ķeras tikai 1931. gadā.

Galīgā nobalsošana par likumprojektu notika vienlaicīgi

abās palātās 1937. gada 21. decembrī, pie kam nacionālā pa-

dome to pieņēma ar 138 balsu vairākumu pret 36, bet kārtu

padome — ar 29 balsīm pret 11.

lerosinātā tautas nobalsošana par jaunā kodeksa pienema-

mību notika Šveicē 1938. gada 3. jūlijā, kurā tad arī šis kri-

mināltiesību sistēmas vainagojums dabūja tautas, kaut arī ne

visai lielā, vairākuma sankciju (358.438 balsis bija nodotas

par likumprojektu, bet 312.030 — pret to).

Par sevišķi dedzīgiem kodeksa piekritējiem, spriežot pēc

nodoto balsu sadalījuma „par" vai „pret" balsis, izrādījās Cī-

riches un Bernes kantoni, kurpretim par noteiktiem tā preti-

niekiem tādi kantoni, kā Apencele, Obvaldene, Freiburga,

Švīca un Nīdvaldene.

Saskaņā ar satversmes 401. pantu, jaunais sodu likums

Šveicē gūst likuma spēku tikai ar 1942. gada 1. janvāri, pie

kam kantonu valdībām vēlākais līdz 1940. gada 1. janvārim

jāceļ priekšā federālai padomei (valdībai) apstiprināšanai viņu

izstrādātus pārejas laika normas un noteikumus par likuma

spēkā ievešanu katrā atsevišķā kantonā. To nepagūstot iz-

darīt, pati federālā padome viņu vietā tiesīga minētos notei-

kumus kā izstrādāt, tā arī pieņemt saistīgai izpildīšanai kat-

ram kantonam.

Tādējādi, pēc grūtās cīņās veiktā ērkšķainā ceļa Šveices

likumdevējs ar gandarījumu var atskatīties uz paveikto pa-

tiesi lielo darbu: radīts ne tikai modernam laikmetam atbil-

stošs kriminālkodekss, bet arī pavērtas jaunas attīstības iespē-

jas Šveices kriminālai jurisprudencei, kuru nevarēja būt pie

līdzšinējā ārkārtējās krimināltiesiskās sadrumstalotības stā-

vokļa. Turpmāk, acīmredzami, būs novērstas arī tās bries-
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mas, kuras Šveices juristi saskatīja pēdējos gadudesmitos

arvien palielinājušos kaimiņzemju (Francijas, Vācijas) likum-

došanas iespaidā, nerunājot jau par judikaturas un likumu ko-

mentaru ietekmi uz Šveices attiecīgu likumdošanu un taisnās

tiesas spriešanu. Izklīdīs bažas par Šveices tiesību nacionālo

pamatprincipu internacionalizēšanu.

Bez tam, protams, nav jāaizmirst, ka kopējam sodu liku-

mu krājumam nenoliedzami piekritīs federālo valstu tuvinā-

šanā liela un svarīga iekšpolitiska nozīme.

Nebija viegli pārvarēt kantonu partikularisma garu, kura

pretestība izpaudās, starp citu, arī tanī parādībā, ka atsevišķi

kantoni pat līdz 1931. gadam, ignorējot to, ka jaunais kodekss

atradās jau likumdošanas palātu apspriešanā, uzskatīja par

iespējamu turpināt savu patstāvīgu likumdošanas darbību

krimināltiesiskā laukā....

Viņu opozicijā pirmām kārtām slēpās bažas par to, ka

kriminālo sodu normu kodifikacija varētu novest pie federa-

tīvās iekārtas vājināšanas, laupot kantoniem viņu iekšējo pat-

stāvību un tuvinot Šveici centralizētai valsts iekārtai.

Tagad visi šie idejiskie šķēršļi Šveices intelektuālā pa-

saulē, šķiet, pārvarēti.

Beidzot, — vēl daži dati par Šveices jaunā krimināl-

kodeksa autoriem. Neapšaubāmi lielākie nopelni tā redak-

cionālā izveidošanā un zinātniskā apstrādāšanā piekrīt jau

daudzkārt pieminētam' Bernes (vēlāk Vīnes) profesoram Kār-

lim Štosam.

Līdzās pēdējam jo cītīgi pie šī monumentālā darba savu

roku pielikuši mirušie zinātnieki — juristi: Ženēvas profesors;

Alfrēds Gotjē (Gautier) un Cīriches profesors Emils Circhers..

No jaunākiem šī kodeksa zinātniskiem komentatorierm

starp citu, minams Cīriches profesors Ernsts fiafters, kas jau

1926. un 1937. gados klajā laistos kursos par Šveices krimināl-

tiesībām plaši komentē arī jaunajā kodeksā ietvertās normas.
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Dažādi raksti

Juristu organizacijas, Latvijas profesiju kamera un Latvijas
tiesnešu biedrība.

Latvijas profesiju kameras un tai pakļauto biedrību orga-

nizācijas darbs šī gada rudenī nonāca pie tā ceļa posma, kur

veicams biedrību apvienošanās darbs, saskaņā ar 49. pantu li-

kumā par Latvijas profesiju kameru, kas nosaka: „Blakus ie-

priekšējā (48.) pantā minētām profesionālām biedrībām citas

kamerā pārstāvēto profesiju biedrības vai organizācijas nevar

darboties." Kādas nu ir „iepriekšējā 48. pantā minētās profe-

sionālās biedrības", kas pakļautas Profesiju kamerai? Par at-

bildi uz to minētā pantā lasām: „Atsevišķu kameras uzdevumu

veikšanai un profesionālo darbinieku pašdarbības izkopšanai

pie kameras sekcijām pastāv valsts attiecīgas profesionālas

biedrības, kas darbojas uz kameras izstrādātu statūtu pamata

un kameras vadībā, un kuru darbības iecirknis ir visa valsts

teritorija. Ar šo biedrību palīdzību kamera pamudina profe-

siju darbiniekus uz augstākiem sasniegumiem kultūras darbā

un izkopj un stiprina tēvzemes goda, cieņas un slavas apziņu.

Biedrības savā darbībā var iedalīties atsevišķās grupās, ja ta-

jās ietilpst vairākas radniecīgas profesijas vai to patstāvīgi no-

zarojumi. Lielākām biedrībām var būt nodaļas apgabalos, ap-

riņķos vai pilsētās." —

Atskaitot tās juristu organizācijas, kas, būdamas vispirmā

kārtā zinātniska rakstura (kā, piem., Latvijas krimināltiesību

biedrība un vācu juristu biedrība), uz kameras likuma 50. pan-

ta pamata turpmāk darbosies pie Latvijas Universitātes vai

pie vācu Herdera institūta (likums izdots pirms nolīgumiem

par Latvijas vāciešu pārcelšanos uz Vāciju), ar šo augstskolu

piekrišanu un uz šo augstskolu satversmēs paredzēto noteiku-
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mv un augstskolu apstiprinātu statūtu pamata, — augstāk citē-

to kameras likuma pantu iedarbībā palika četras latvie-

šu juri s tu organizācijas: 1) Latvijas juristu bied-

rība (š. g. 18. augustā apstiprināti tās statūti, pārreģistrējot un

pārstrādājot bijušās — 28 gadi vecās — „Rīgas juristu biedrī-

bas" statūtus); 2) Liepājas juristu biedrība, 3) Latvijas notāru

biedrība, un 4) Latvijas privatadvokatu apvienība. — Tepat

atzīmējams, ka Tiesu iekārtas likumā normētā publiski-

tiesiskā zvērinātu advokātu korporācija ipso jure un ipso

facto bez ierunām atzīta par tādu juristu organizāciju, kas

nav pavedama zem citētā Profesiju kameras likuma, un pa-

stāvēs patstāvīgi un ārpus Profesiju kameras kā līdz šim.

Būdama visvecākā un visplašākā juristu organizācija Lat-

vijā un pēc statūtiem, kādi tai visu laiku kopš 1911. gada bi-

juši, aptverdama visas Latvijas — nevis Rīgas vien — juristus

(„Rīgas" nosaukums krievu laikos atvietoja aizliegto „Latvi-

jas" nosaukumu un tā arī bij palicis vēl Latvijas laikā šīs bied-

rības nosaukumā), — Rīgas juristu biedrība tika atzīta bez ie-

runām par to kodolu, ap kuru pēc kameras likuma noteiku-

miem un idejas jāapvieno citas juristu organizācijas, ciktāl

tās vispār apvienojamas pēc kameras likuma tek-

sta, gara un mērķa un arī pēc pašu šo biedrību pamata mēr-

ķiem un dažādiem uzdevumiem. Pēc pārreģistrēšanās šo ko-

dolu nu sauc par Latvijas juristu biedrību, kura darbojas

uz jaunu, plašāku statūtu pamata un pastāv pie Latvijas pro-

fesiju kameras saskaņā ar citēto kameras likuma 48. pantu,

pie kam nu 49. pants nosaka, ka blakus tai citas kamerā pār-

stāvēto juristu biedrības vai organizācijas nevar pastāvēt.

, Par Liepājas juristu biedrību, notāru biedrību un privat-

advokatu apvienību apvienošanās praksē šaubas nepacēlās, ka

tās izbeigs patstāvīgu eksistenci un ieplūdīs Latvijas juristu

biedrībā, paturot tiesību un iespēju būt tajā vai nu kā nodaļas,

vai kā grupas. Viņas pašas arī to vēlas. Oktobra sākumā

Latvijas juristu biedrības valde, saziņā ar Profesiju kameras

vadību, tām piesūtīja uzaicinājumus pievienoties, izdarot tam

vajadzīgos likvidācijas un organizācijas priekšdarbus jau ok-
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tobra mēnesī. Viņu bijušie biedri, topot par Latvijas juristu

b-bas biedriem, jau piedalīsies tad nākamā Latvijas juristu

biedrības kopsapulcē un citos pasākumos.

Citādi tas ir ar Latvijas tiesnešu biedrību,

kuras mēs ar nodomu ne m i nē j ā m augšējā uzskaitījumā par

juristu biedrībām, kas nonākušas „augstāk citēto kameras

likuma pantu iedarbībā". Tiesnešu biedrību grūti

pakļaut šai iedarbībai, kā faktiski, tā arī juridiski. Ir arī zināms,

ka pati tiesnešu biedrība to nevēlas, un aiz dibinātiem iemes-

liem, atrodot, ka tai arī turpmāk jāpaliek ārpus Profesiju ka-

merai pakļautām biedrībām kā patstāvīgai un īpatnējai sui

generis juristu organizācijai. Šādu viedokli, uz biedrības

priekšnieka senatora K. Ducmaņa rakstiski motivētu priekšli-

kumu, 12. septembrī vienbalsīgi pieņēma arī Latvijas juristu

biedrības valde, kuru Latvijas profesiju kamera 1. septembrī

bij uzaicinājusi dot savu atzinumu juristu biedrību un organizā-

ciju apvienošanās lietā ar kamerai pakļauto Latvijas juristu

biedrību. L. juristu biedrības valde tad arī 12. septembrī pie-

sūtīja Profesiju kamerai pieprasīto atzinumu. Uzskatot Liepā-

jas juristu biedrību, privatadvokatu apvienību un notāru bied-

rību (pēc to vadītāju uzklausīšanas) par likvidējamām un ap-

vienojamām Latvijas juristu biedrībā, — šīs biedrības valde

savā atzinumā tuvāk uzkavējās pie kameras atsevišķā vaicā-

juma: vai un kādas juristu organizācijas, pēc L. juristu bied-

rības valdes domām, eventuāli būtu atstājamas patstāvīgas,

ārpus Profesiju kameras, un tādā pozitivā gadījumā — kādi

tam būtu motivi? Kā tādu ārpus kameras atstājamu patstāvī-

gu juristu organizāciju L. juristu b-bas valde savā atzinumā

minēja Latvijas tiesnešu biedrību, uzdodot tam

savus motivus.

Šo motivu saturs īsumā šāds: Latvijas tiesnešu biedrī-

ba, kura un tajā apvienotā tiesu darbinieku saime pati arī vē-

las uzturēt arī turpmāk savu līdzšinējo patstāvīgo organizā-

ciju, ir īpatnēja, sui generis juristu organizācija; un tāds rak-

sturs ir tiesnešu biedrībām arī citās zemēs. Bez tam tiesnešu

biedrībai ir spilgti izteikts palīdzības biedrības rak-
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sturs, ar biedru brīvprātīgu pašaplikšanos attiecīgam palīdzī-

bas fondam, kura ievērojamais kapitāls sarunās ir dzirdēts mi-

nam ap Ls 10.000,— lielumā. Tiesnešu nodaļa vai grupa visas

Latvijas mērogā (Latvijas juristu biedrības sastāvā) nebūtu

lāgā iespējama; vismaz tāda nodaļa vai grupa nevarētu dot tā

paša efekta, ko dod patstāvīga tiesnešu biedrība. Arī kole-

ģiālā satiksmē ar ārzemju tiesnešu biedrībām dabīgi prasās

īpaša patstāvīga Latvijas tiesnešu organizācija, kas kā tāda

varētu uzstāties uz ārieni starptautiskā sadarbībā ar citu val-

stu tiesnešiem.

Ņemot vērā kameras likuma še jau citēto 49. pantu un pie-
zīmi pie tā (skat. tās citējumu* še zem teksta), kura rāmjos

izglītības ministrs izšķir, kādas biedrības un organi-

zācijas pakļaujamas 48. panta kārtībā Profesiju kamerai un kā-

das ne, — Latvijas juristu biedrības priekšnieks senators K.

Ducmanis ar savu 5. oktobra rakstu Profesiju kameras priekš-

sēdētājam (ar lūgumu par to informēt izglītības ministru) augš-

minēto biedrības valdes atzinumu papildināja ar šādu minētā

atzinuma tuvāku interpretāciju no tīri juridiska viedokļa: Mi-

nētā atzinumā uzsvērtā Latvijas tiesnešu biedrības sadarbības

funkcija ar tiesnešu biedrībām ārvalstīs, kas tagadējos

modernos, starptautiski nokrāsotos laikos ir sevišķi svarīga,

nav tieši paredzēta Latvijas juristu biedrības statūtos, kur ir

runa tikai par sadarbību ar juristu organizācijām vispār.

Zināms gan, varētu jau to darīt arī Latvijas juristu biedrības

tiesnešu grupa, statūti tam par tiešu kavēkli nebūtu, bet tad

neiznāktu tomēr tāda ārējās reprezentācijas efekta, kāds

pienākas tikai sui generis īpatnējai korporācijai kā tiesneši,

prokurori un citi juristi tiesu darbā, kas visi ir publiskas

* 49. p. piezīme: „Izglītības ministrs nosaka, kurām no līdz-

šinējām šāda veida biedrībām vai organizācijām jālikvidējas un kādā

kārtā un laikā likvidācija jāizdara. Biedrības un organizācijas, kas no-

teiktā laikā nebūtu izbeigušas savu darbību, likvidē sabiedrisko lietu mi-

nistrs piespiedu kārtā, pēc izglītības ministra ierosinājuma."

Te ir noteikta izlases tiesība, kāda piešķirta ar likumu izglī-

tības ministram, kurš saņem priekšlikumus no Profesiju kameras priekš-

sēdētāja.
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varas nesēji. It īpaši, kad iegaumējam, ka ārvalstu

tiesnešiem ir īpašas organizācijas, kameru sistēmas tur

nav, un ārzemju tiesneši ne visai saprastu, kas ir „tiesnešu

grupa". Pašā likumā par Latvijas profesiju kameru, nedz arī

šīs kameras sekciju statūtos vispār nav normu par sadarbību

ar ārzemju juristu organizācijām; tur par šo jautājumu

cieš klusu. —-Latvijas tiesnešu biedrības palī-

dzības biedrības raksturs, kurš tāpat izceļ šo biedrību savrup

no kameras likuma 49. panta kārtībā likvidējamām un ar Lat-

vijas juristu biedrību apvienojamām juristu organizācijām,

savukārt, noved pie sekojošā juridiskā grūtuma: Šī brīvi sa-

nestā un visai prāvā palīdzības fonda iekļaušanu Latvijas ju-

ristu biedrības „tiesnešu grupas" rīcībā būtu grūti saskaņot

juridiski un arī morāliski ar to likuma prasību, ka tādam īpat-

nējam kapitālam — apvienošanās gadījumā —
būtu juridiski

jāpāriet Latvijas juristu biedrības īpašumā.

Šīs rindas rakstot, vēl nav taisīts izglītības ministra lē-

mums par izlasi pēc še citētās piezīmes pie Profesiju kameras

likuma 49. panta. Še attēlotie apstākļi un apsvērumi liek ce-

rēt, ka izglītības ministram nebūs kavēkļu nolemt, ka Latvijas

tiesnešu biedrība nav likvidējama un ka tai nav jātop par

Latvijas juristu biedrības „tiesnešu grupu". Sakarā ar to

Latvijas juristu biedrības valde arī nav vēl piesūtījusi tiesne-

šu biedrībai tāda apvienošanās uzaicinājuma, kāds 9. oktobrī

tika izsūtīts pārējām — še sākumā minētām — juristu organi-

zācijām.

Individuāli, protams, tiesneši, prokurori un citi

tiesu darbinieki jau ir Latvijas juristu biedrības biedri un, kas

vēlas, varēs iestāties tajā arī turpmāk. — m —
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Bibliografija

Latvijas Universitātes Akadēmiskas sabiedrisko zinātņu

biedrības I un II rakstu krājums.

Latvijas Universitātes Akadēmiskā sabiedrisko zinātņu

biedrība, izdodot rakstu krājumus, izpilda vienu no saviem

galveniem uzdevumiem — pētī juridiskus, ekonomiskus, so-

cioloģiskus un citus jautājumus un veicina šo zinātņu tālāku

attīstību visās to nozarēs. Šo rakstu krājumu parādīšanās

atklātībā dod iespēju pārdomāt un izprast daudz dažādu

problēmu, dod jaunas atziņas, ierosina pārdomāt un vērtēt

līdzšinējos uzskatus vairākos jautājumos. Šajās grāmatās ir

raksti par dažādiem tiesību novadiem. Šeit ir darbi, kas vel-

tīti valsts tiesībām, tirdzniecības tiesībām, krimināltiesībām

v. t. t.; ir daudz īpatnēji patstāvīgu domu, kuras visas šeit

nevar apskatīt. Autoru vidū atrodam zinātniekus gan no ag-

rākiem, gan jaunākiem laikiem.

I rakstu krājumu (1936. g.) iesāk prof. Dr. iur. V. Sinaiskis

ar darbu — Rome et Chine dans quelques rapprochements

(juridiques, ēconomiques, religieux, chronologiques, astrolo-

giques, totēmiques et folkloristiques). Šeit autors salīdzina

zinātniskās disciplīnas senajā Romā un Ķīnā, norādot uz zi-

nāmu paralēlismu terminoloģijas ziņā, juridiskā iekārtā, eko-

nomiskā iekārtā, kosmoloģiskās un totemiskās konstrukcijās

v. c. Prof. Dr. iur. V. Sinaiskis šeit izlietojis arī lielisko

Granet darbu — Danses et legendes dc la Chine. Tālāk —

vec. doc. L. Ausējs rakstā Aksiomatiskā metode tautsaimnie-

cības teorijā apskata, cik tālu teorētiskās tautsaimniecības

darbos izpaužas apzināti vai neapzināti aksiomatiskā metode.

II rakstu krājums (1939. g.) veltīts prof. Dr. iur. Vasilija

Sinaiska 60 mūža un 30 zinātniskās darbības gadu atcerei.

Šeit atrodam prof. A. Švābes, prof. K. Dišlera, prof. P. Lejiņa,

1536



prof. A. Krugļevska un citu zinātnieku darbus. Šo grāmatu

noslēdz A. Pavāra — Professoris atque iuris doctoris Basilii

Sinaiskii opera 1907.—1938.

Šie rakstu krājumi ar to vispusīgo saturu var noderēt

katram, kas grib sekot tiesību teorijas atziņām. Kr.

O. Zwingmann, Lehrbuch des Handelsrechts, 1939. g.

539 lpp.

Šī grāmata uzskatāma par vērtīgu ieguvumu mūsu

tirdzniecības tiesību literatūrā. levadā autors aizrāda uz ro-

sīgu likumdošanas darbību tirdzniecības tiesībās un izsaka

bažas, ka viena otra nodala viņa darbā varbūt diezgan ātri

novecosies. Šķiet gan, ka Cvingmaņa darbam nav lemts no-

vecot saredzamā nākotnē, tādēļ ka autors izvēlējies pareizu
metodi tirdzniecības tiesību vielas izskaidrošanā. Kā zi-

nāms, katrā pozitīvo tiesību kursā iespējams iet divējādus

ceļus: vai nu turēties pie pašā likumā atrodamiem formulē-

jumiem, vai arī meklēt principiālas atziņas, kas iet pāri likuma

saturam un pašķir iespēju- likuma pilnīgai un ātrai sapraša-

nai. Cvingmanis gājis šo otro ceļu: viņa darbs ir par tirdz-

niecības tiesību dogmatiskiem principiem. Tādēļ šī grāmata

sāks novecot tikai tad, kad radīsies nopietni mēģinājumi būvēt

tirdzniecības tiesības uz kādiem citiem vēl nezināmiem dog-

matiskiem pamatiem. Šāds apvērsums tik ātri, liekas, nav

sagaidāms.

Cvingmaņa kurss ir apsveicams nevien mūsu, bet arī

vispārējā tirdzniecības tiesību literatūrā. Tirdzniecības tie-

sību atziņas ir diezgan sarežģītas, un nav viegli tās iekļaut

skaidros un kodolīgos formulējumos. Lasot Cvingmaņa grā-

matu, var redzēt, ka autors ar lielu mīlestību sekojis tirdz-

niecības tiesību literatūrai un nav palaidis garām gandrīz

vai nevienu tādu principiālu formulējumu, kas atvieglo tirdz-

niecības tiesību sarežģītās vielas izprašanu. Blakus šādām

citos kursos atrodamām atziņām Cvingmaņa grāmatā ir daudz

pavisam patstāvīgu domu. Liela erudicija un skaidra juridis-

ka domāšana, kas prot atšķirt svarīgo no sīkumiem, lūk, šāds

ir Cvingmaņa darba vispārīgs raksturojums.
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Cvingmaņa kurss, bez šaubām, būs vērtīgs palīgs mūsu

juristiem un studējošai jaunatnei. Studenti tajā atradīs skaid-

rus un precīzus formulējumus, kas viegli paliek atmiņā, un

bez tam atradīs arī interesantas paralēles starp mūsu tiesību

nn svešu zemju tiesību atziņām. Jurists-praktiķis, izlasījis

Cvingmaņa darbu, varēs vieglāki orientēties grūti pārskatāmā

tirdzniecības tiesību matērijā un labāki saprast mūsu līdzši-

nējās tiesu prakses pamatvilcienus. Tik daudz gribētos teikt

par Cvingmaņa kursu, vēršot uz to mūsu žurnāla lasītāju

vērību.

Autoram piemīt asa un kritiska domāšana: viņš cenšas

izpētīt jautājumus pašos pamatos, dodot skaidru un vienno-

zīmīgu atbildi. Tomēr vienu no tirdzniecības tiesību pamat-

jautājumiem, proti, mācību par tirgotāju, liekas, varētu iztir-

zāt lielākā padziļinājumā. Lieta tāda, ka esam mazliet ne-

kritiskā kārtā recipējuši vācu tirdzniecības tiesību normas

par tirgotājam raksturīgām pazīmēm. Vācu likums sen

vairs neapmierina pašus vācu juristus. Kā zināms, tas dod

vispārīgu tirgotāja raksturojumu no tirdznieciskas darbības

viedokļa (tirgotājs kā cilvēks, kas arodveidīgi nodarbojas ar

tirdzniecību), bet blakus šai atziņai dod vēl konkrētākus no-

rādījumus tirgotāja atšķiršanai no netirgotāja. Šie konkrētie

norādījumi ir sevišķi labi apcerēti Cvingmaņa kursā, bet, lūk,

nav uzdots jautājums, kādam nolūkam tie īsti vajadzīgi.

Analizējot mūsu Noteikumus par tirgotājiem, J. Grīnbergs

(žurn. „Jurists" 1934, 200, lpp.) nāk pie slēdziena, ka no vā-

cu likuma aizgūtiem konkrētiem kritērijiem nav praktiskas

nozīmes; tirgotāju atšķir no netirgotāja ar formālas pazīmes

konstatēšanu — pārbaudot, vai atrodams ieraksts tirdzniecī-

bas reģistrā.

Mācībā par tirdzniecības darījuma pazīmēm Cvingmanis

panācis sevišķi lielu pārskatāmību. Pastāv divi uzskati par

tirdzniecības darījuma atšķiršanas kritērijiem: par tirdznie-

cības darījumu uzskata tādu darījumu, kas pēc savas dabas

iederas tirdznieciskā darbībā -(objektīvais viedoklis); par tirdz-

niecības darījumu uzskata tirgotāja taisīto darījumu (subjek-

tīvais viedoklis). Nav viegli stingri noturēties uz kāda no
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šiem diviem viedokļiem, un tādēļ rodas kompromisi. Piemē-

ram, vācu tirdzniecības tiesības nosaka, ka par tirdzniecī-

bas darījumu uzskatāms tirgotāja taisītais darījums, ja darī-

jums iederas šā konkrētā tirgotāja arodveidīgā darbībā; da-

rījuma piederība pie tirgotāja arodveidīgas darbības tiek

prezumēta. Lūk, Cvingmaņa nopelns ir tas, ka viņš pratis

parādīt objektivā viedokļa relativitāti (sk. 332. lpp.) un, reiz

par visām reizēm noraidījis iespēju apgalvot, ka pēc mūsu

tiesībām varētu ierindot tirdzniecības darījumos arī tirgo-

tāju taisītos līgumus.

Nevaru izsmelt visu Cvingmaņa grāmatas bagāto saturu.

Vēl pakavēšos pie mācības par tirdzniecības sabiedrībām.

Labi izdevusies nodala par akciju sabiedrībām, bet vēl labāk

— atklātās tirdzniecības sabiedrības iztirzājums. Autors pil-

nīgi pareizi iziet no atklātās tirdzniecības sabiedrības kon-

trastēšanas ar sabiedrību pēc civillikuma un pasaka, ka tirdz-

niecības tiesību sabiedrība attiecībā pret trešām personām ir

saimnieciska un tiesiska vienība, turpretim, sabiedrība pēc ci-

villikuma ir tikai atsevišķu biedru sumējums (sk. 148. lpp.).

No šādas atziņas ir tikai viens secinājums: atklātā tirdznie-

cības sabiedrība ir juridiska persona (165. lpp.). Protams,

autors zina pastāstīt, ka pēc UCL sabiedrībai ir jau dažas

juridiskas personas pazīmes, bet, lūk, ar tām nepietiek, lai

pašu sabiedrību uzskatītu par tiesību subjektu: sabiedrība

kā patstāvīgs subjekts rodas tikai tirdzniecības tiesībās. Se-

višķi 'pamācošs ir Cvingmaņa iztirzājums par sabiedrības at-

tiecībām pret trešām personām. Šī nodala daudz ko no-

skaidros mūsu praktiķiem, kaut, piemēram, atziņu, ka ar sprie-

dumu, kas taisīts pret sabiedrību, bet nevis arī pret tās

biedriem, neko nevar panākt pret atsevišķu biedru, un ka šī

atziņa nemaz nerunā pretim katra biedra primārai atbildībai

par sabiedrības parādiem. Sabiedrība, lūk, ir atsevišķs tie-

sību subjekts, un tādēļ pret sabiedrību taisītais spriedums nav

eo ipso attiecināms uz atsevišķa biedra personīgu mantu;

piedziņai nepieciešams spriedums arī pret biedru (149. lpp.).

Atklātās tirdzniecības sabiedrības veids ir, kā zināms, ko-
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manditsabiedrība. Ar šo veidojumu saistās dažas neskaidrī-

bas, kas Cvingmaņa darbā ir apgaismotas un novērstas.

Pirmkārt, tas ir jautājums par komanditista atbildību sabied-

rības kreditoram tajā gadījumā, kad komanditists vēl nav

iemaksājis sabiedrībai savu ieguldījumu (175. lpp.). Tad nāk

jautājums par komanditista atbildības pacelšanu (176. lpp.).

Tagad mazliet pakavēsimies pie mācības par tirdzniecī-

bas darījumiem, bet šoreiz jau konkrētā izveidojumā. Par

tirdzniecības pirkumu es šeit nerunāšu: šis institūts ir pietie-

koši labi apskatīts arī citās grāmatās par tirdzniecības tiesī-

bām. Daudz interesantāki zināt, kā Cvingmanis ticis galā ar

tiem tirdzniecības darījuma tipiem, kuru būtība ir tā pagrūti

ieskaidrojama pat juristiem. Sevišķi labi izdevusies nodaļa

par komisijas darījumiem. Autors pilnīgi pareizi izceļ domu,

ka komisionārs ir komitenta klusais vietnieks (451. lpp.), un

ka tirdzniecības tiesības pa daļai lauž klusās vietniecības

institūtu, piešķirot komitentam dažas tiešas tiesiskas iespējas

pret komisionāra kontrahentu izpildu darījumā; tā, piemēram,

pēc mūsu tiesībām komisionāra iegūtā prece uzskatāma par

komitenta īpašumu, lai gan komisionārs šo preci nopircis

savā vārdā un komisionāra kontrahents taču neko nezina, ka

pirkuma līgums domāts citai personai. Tad gribētos vēl iz-

celt precizi izstrādātu atšķirību starp komisijas līguma dažā-

dām izpratnēm mūsu un Vācijas likumdošanā (450. lpp.).

Transportdarījumā nevar būt pietiekošas skaidrības, ja

nav precizi izstrādāta starpība starp preču zīmi un iekrauša-

nas zīmi. Šis jautājums par transportdarījumā dokumentāciju

ir sevišķi labi apskatīts (485. lpp.). Tad — liela nozīme ir

jautājumam par nosūtītāja un saņēmēja tiesību savstarpēju

attiecību: kurā momentā izbeidzas nosūtītāja rīcības iespēja

pār preci, kad rodas saņēmēja tiesība un kāda situācija rodas

tad, kad preču pārvadātājs izdevis iekraušanas zīmi. Bez

pārspīlējuma var teikt, ka Cvingmaņa iztirzājums šajā se-

višķi sarežģītajā matērijā ir tiešām kodolīgs, precizs un

ienes lielu skaidrību arī mūsu tiesību izpratnē.

Gribētos vel izcelt nodaļu par bankas darījumu un šaja
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nodaļa kontokorenta līgumu: Šis darījums sava juridiska uz-

būvē ir gaužām komplicēts. Autors nav centies iztirzāt vi-

sus uzskatus par darījuma juridisko struktūru; bet tas, ko au-

tors devis, ir tiešām skaidrs un viegli saprotams. Lūk, at-

šķirību starp kontokorentu un vienkāršu tekošu rēķinu autors

saskata izpildījumu raksturā: ja abām pusēm ir patstāvīgi iz-

pildījumi, tad vienkāršs tekošs rēķins kļūst par kontokorentu

(436., 437. lpp.). Labi izstrādāta ir mācība par „saldo" ju-

ridisko dabu: vai „saldo" izraisa pārjaunojuma sekas

{439. lpp.).

Ar šiem dažiem piemēriem, šķiet, pietiek, lai raksturotu

Cvingmaņa kursa daļu par tirdzniecības darījumu tipiem.

Par darījuma ierindošanu tirdzniecības tiesībās jau bija runa.

Tagad atliek teikt tikai dažus vārdus par tirdzniecības darī-

jumu it kā vispārīgo daļu, proti, par tiem noteikumiem, kas

attiecas uz visiem tirdzniecības darījumiem. Cvingmanis labi

izstrādājis mācību par līguma taisīšanu starp promesošiem,

bet vēl labāk iztirzājis sarežģītu vielu par tirdzniecības darī-

juma izpildīšanas vietu. Šis jautājums kļūst sevišķi svarīgs

tā sauktajos distances darījumos, kur pārdevēja izpildīšanas

vieta nesakrīt ar tā saukto adreses vietu (346. lpp.). Tad gri-

bētos vēl izcelt mācību par Bring- und Holschuld. Autors

pilnīgi pareizi pasvītro atziņu, ka šim jautājumam nav tieša

sakara ar mācību par izpildīšanas vietu (345. lpp.). No šāda

konstatējuma izriet diezgan svarīgi secinājumi, bet tos, diem-

žēl, autors netaisa.

Raksturojot Cvingmaņa darbu, esmu pakavējies tikai pie

dažām nodaļām un neesmu domājis šajā īsajā recenzijā iz-

smelt visu tirdzniecības tiesību vielu. Recenzējot tādus dar-

bus, kāda ir Cvingmaņa grāmata, recenzentam ir tikai viens

uzdevums — kaut cik ierosināt lasītāju interesi. leskatoties

Cvingmaņa kursā, lasītājs pats pārliecināsies, cik daudz vēr-

tīgu un paliekamu atziņu atrodams šajā grāmatā.

Nikolajs Vīnzarājs,
Tieslietu ministrijas juriskonsultacijas

loceklis.
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