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Latvijas Republikas Satversmes grozīšanas
kārtība.

Latvijas Republikas Satversmes 7 gadu pastāvēšanas laikā

ir jau vairākkārt pacēlies jautājums par Satversmes grozīšanu;

dažas politiskas partijas ir uzņēmušas dažu Satversmes insti-

tūtu vai noteikumu grozīšanu savās programas prasībās, un

1928. g. rudenī tika mēģināts grozīt Satversmi tautas ierosinā-

šanas ceļā. Šis mēģinājums netika novests līdz galam, tāpēc

ka Centrālā Vēlēšanu Komisija atzina viņai iesniegto Satver-

smes grozījumu projektu par tādu, kurš neatbilst Satversmes

78. p. noteikumam, un nevirzīja to tālāk. Ir loti iespējami Sa-

tversmes grozīšanas vai papildināšanas mēģinājumi ari turp-

māk; tāpēc interesanti aplūkot mūsu Satversmes pašas notei-

kumus par viņas grozīšanu, vēl jo vairāk tamdēļ, ka šie notei-

kumi liekas gan vienkārši un skaidri, bet tos tuvāki pārbaudot

rodas daži jautājumi, par kuriem var ari strīdēties.

1. Stingras un lokanas satversmes. At-

tiecībā uz satversmes grozīšanas noteikumiem izšķir, pēc angļu

valststiesību zinātnes apzīmējumiem, stingras un lokanas sa-

tversmes (rigid and flexible constitutions). Par lokanām sauc

tādas satversmes, kuras var grozīt parastajā likumdošanas

kārtībā; par stingrām turpretim tādas, kuru grozīšana ir ap-

grūtināta ar sevišķiem noteikumiem. Vislokanākā ir Anglijas

satversme, kuru var grozīt tādā pašā kārtībā, kādā var izdot

vai grozīt kautkuru pēc satura mazsvarīgu likumu. Stingro

satversmju grozīšanas noteikumi ir dažādi dažādās valstīs, uz
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kuriem pamatojoties varētu pat runāt par satversmju stingrī-

bas dažādām pakāpēm. Dažās valstīs satversmi var grozīt

parlaments (parastā likumdošanas iestāde), tikai pie kvalificēta

kvoruma un ar kvalificētu balsu vairākumu; citās satversmi

var grozīt speciāli šim gadījumam ievēlēta satversmes sapulce,

un vēl citās valstīs satversmi var grozīt tikai tautas nobalso-

šanā, vai ari grozīšanai vajadzīgs kā parlamenta, tā tautas pa-

šas lēmums. Kā stingru konstitūciju piemērus varētu pievest

Austrālijas un Amerikas Savienoto Valstu federālās konstitū-

cijas, kuru grozīšanas noteikumi īsumā ir sekoši. Austrālijas

federālās satversmes grozīšanu var ierosināt tikai federālais

parlaments, un pēc tam, kad parlamenta abas palātas grozī-

jumu pieņēmušas, viņš tiek nodots vēl tautas nobalsošanai at-

sevišķās pavalstīs. Amerikas Savienotajās Valstīs satversmes

grozīšanu var ierosināt kā Kongress (parastā federālā likum-

došanas iestāde), pieņemot grozījumu projektu ar % balsīm

katrā palātā, tā ari ne mazāk kā % atsevišķo pavalstu (štatu)

likumdošanas iestādes; pēdējā gadījumā tiek ievēlēts konvents

(satversmes sapulce), kas izstrādā satversmes grozīšanas pro-

jektu; satversmes grozījums iegūst spēku tikai tad, ja viņš ir

pieņemts ne mazāk kā % atsevišķās pavalstīs, vai nu no pa-

valstu parastajām likumdošanas iestādēm, vai ari no speciāli

šim gadījumam ievēlētiem konventiem, pie kam vienu vai otru

satversmes grozījuma pieņemšanas kārtību nosaka federālā

likumdošanas iestāde (Kongress).

Latvijas Republikas Satversme grozīšanas iespējamības

ziņā pieskaitāma stingrām satversmēm, jo viņas grozīšanai

Satversmē ir atrodami atsevišķi noteikumi, pie tam, kā redzē-

sim, tādi, kas Satversmes grozīšanu patiešām stipri apgrūtina.

2. Satversmes grozīšana un papildinā-

šana. Likumdošanas technika un terminoloģija izšķir likumu

grozīšanas jēdzienu un likumu papildināšanas jēdzienu; šo jē-

dzienu formālā izšķirība ari viegli redzama iekš tam, ka likuma

grozīšana nozīmē pastāvoša likuma kāda atsevišķa panta vai

vairāku pantu teksta grozīšanu, likuma papildināšana, turpretim,

nozīmē kāda jauna vai vairāku jaunu pantu pievienošanu kā-
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dam pastāvošam likumam. Tomēr parasti neatrodam formā-

lajā likumdošanas kārtībā nekādu izšķirību starp likumu gro-

zīšanu un papildināšanu, un tāpat tāda starpība netiek uzturēta

ari satversmes likumdošanā. Nav ari pamata pastāvēt uz šo

jēdzienu izšķirību pēc būtības, jo likuma vai satversmes pa-

pildināšana ar kādu jaunu pantu patiesībā nozīmē šī likuma vai

satversmes grozīšanu. Tāpēc papildināšanas jēdzienu varam

ietilpināt plašākajā grozīšanas jēdzienā, un divu apzīmējumu

vietā lietot vienu (grozīšanas) apzīmējumu.

3. Vienkāršā likumdošana un satver-

smes likumdošana. Jautājums par vienkāršās un sa-

tversmes likumdošanas atšķirību ir diezgan grūts un no zināt-

niskā viedokļa svarīgs jautājums. Ir saprotams, ka šāda at-

šķirība patiesībā pastāv visur tur, kur ir atrodamas stingrās

satversmes, jo šinīs tiesību sistēmās satversmes likumdošana

ir vairāk vai mazāk atdalīta no vienkāršās likumdošanas. Tā-

pēc Eiropas kontinenta valststiesību teorija (franču, vācu v. c.)

parasti noteikti atšķir satversmes varu (Pouvoir constituant,

Verfassungsgewalt) no likumdošanas varas (Pouvoir lēgislatif,

Gesetzgebungsgewalt) un līdz ar to satversmes likumdošanu

no vienkāršās likumdošanas; un pat angļu valststiesībnieki at-

zīst teorijā šo atšķirību,*) neskatoties uz to, ka Anglijā pastāv

viena vienīga likumdošanas kārtība, kopēja kā vienkāršiem, tā

satversmes likumiem. Tomēr satversmēs pašās robeža starp

satversmes likumdošanu un vienkāršo likumdošanu parasti nav

pilnīgi skaidri novilkta, caur ko var rasties zināmas grūtības

likumdošanas praksē. Šī robeža nav pietiekoši skaidri novilkta

ari Latvijas Republikas Satversmē. Te par satversmes gro-

zīšanu runā 76—79. panti, bet šinīs pantos nebūt nav noteikta

pilnīgi visa satversmes likumdošanas kārtība, sākot ar Sa-

tversmes grozījuma ierosināšanu līdz pieņemtā grozījuma pu-

blicēšanai. Tāpēc, aplūkojot tuvāk Satversmes likumdošanas

gaitu un dažādus iespējamus gadījumus, rodas jautājumi, uz

*) Sk. piem. J. A. R. Marriott, English Political Institutions, third

edition, Oxford, 1925, p. 17.
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kuriem Satv. 76—79. p.p. paši atbildi nedod; piem., vai Valsts

Prezidents var pieprasīt Saeimas pieņemta Satversmes grozī-

juma otrreizēju caurlūkošanu? Vai V. Prezidents var apturēt

Saeimas pieņemtu Satversmes grozījumu uz diviem mēnešiem

Satv. 72. panta kārtībā? v. t. 1. Kur rast noteiktu atbildi uz

šādiem jautājumiem? — Satversmes grozīšanas noteikumus

saturošie panti (Satv. 76—79. p.p.) nestāv atsevišķi paši par

sevi, — viņi ievietoti Satversmes V. nodaļā „Likumdošana".

Pirmais pants šinī nodaļā (Satv. 64. p.) skan: „Likumdošanas

tiesības pieder Saeimai, kā ari tautai šinī Satversmē paredzētā

kārtībā un apmēros". Un tālāk nekur nav noteikta kāda prin-

cipiāla atšķirība starp vienkāršo likumdošanu un Satversmes

likumdošanu; minētajos Satv. 76—79. pantos pievestas tikai Sa-

tversmes likumdošanas formālās atšķirības un vienkāršās li-

kumdošanas kārtības. Tāpēc jāpieņem, ka mūsu Satversme

nebūt pilnīgi neatšķir satversmes likumdošanu no vienkāršās

likumdošanas, bet atzīst satversmes likumdošanu par vispārē-

jās likumdošanas sastāvdaļu, kurai piemīt savas Satversmē no-

teiktās īpatnības. Tāpēc, ja aplūkojot Satversmes grozīšanas

kārtību, rodas jautājumi, uz kuriem 76—79. p.p. nedod skaidru

atbildi, tad tāda atbilde jāmeklē citos Satversmes pantos, sevi-

šķi pantos, kuri līdzās 76—79. pantiem ievietoti Satversmes V.

nodaļā par likumdošanu.

4. Satversmes grozīšanas ierosināšana.

Augšējais slēdziens mums noder ari šinī gadījumā, lai atrastu

pareizu atbildi uz jautājumu: kam ir tiesība ierosināt Satver-

smes grozīšanu?. Ja mēs atrastu mūsu Satversmē pamatu Sa-

tversmes pilnīgai nošķirošanai no vienkāršās likumdošanas,

tad tālāk būtu jātaisa slēdziens, ka Satversmes grozīšanu var

ierosināt vienīgi tauta pati ne mazāk kā vienas desmitas daļas

balsstiesīgo pilsoņu sastāvā. Latv. 47. p. piešķir V. Preziden-

tam likumu ierosināšanas tiesību, un Satv. 65. p. uzskata tos

tiesību subjektus, kam ir tiesība iesniegt Saeimai likumprojek-

tus; Satversmes grozīšanas ierosināšana, vai Satversmes gro-

zījuma projekta iesniegšana Saeimai nevienā no šiem pantiem

nav minēta. Vienīgi Satv. 78. pants, noteikdams tautas inicia-
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tivi, izšķir Satversmes grozījuma ierosināšanu un likuma iero-

sināšanu un piešķir ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju

tiesību iesniegt Valsts Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satver-

smes grozījumu projektu vai likuma projektu. Vai nu uz šī

pamata, turēdamies pie katra atsevišķā panta burta, lai taisām

slēdzienu, ka vienīgi tautai pašai (ne mazāk kā vienai desmitai

daļai vēlētāju) pieder tiesība ierosināt Satversmes grozīšanu?

Acīmredzot, tāds slēdziens, kurš pat V. Prezidentam un Sa-

eimai liegtu Satversmes grozījumu ierosināšanas tiesību, būtu

pretējs mūsu Satversmes garam un likumdevēja gribai. Tam-

dēļ, ņemot vērā, ka mūsu Satversmē satversmes likumdošana

tiek ieskatīta kā vispārējās likumdošanas sastāvdaļa, un ka

Satv. 78. panta redakcija nebūt neizslēdz ari citus Satversmes

grozījumu ierosināšanas subjektus, taisīsim slēdzienu, ka tie-

sība ierosināt Satversmes grozīšanu pieder ne tikai tautai vien,

bet visiem tiem likumu ierosināšanas subjektiem, kas uzskaitīti

Satv. 65. pantā, t. i. bez tautas ari vēl Valsts Prezidentam,

ministru kabinetam, Saeimas komisijām un ne mazāk kā pie-

ciem deputātiem.

5. L. R. Satversmes grozīšanas veidi. Ja

saskaņā ar valststiesību teoriju pieņemam Latvijas Republikā

atsevišķu satversmes varu un prasām, kam šī vara pieder, tad

jāatzīst, ka Latvijā šī vara pieder Saeimai un Tautai; ne tādē-

jādi, ka šī vara būtu sadalīta starp diviem pilnīgi patstāvīgiem

varas orgāniem, bet tādējādi, ka Satversmes funkcijas reali-

zēšanā vai Satversmes grozīšanā piedalās divi valsts varas

orgāni, Saeima un Tauta, pie kam dažos gadījumos izšķirošais

vārds paliek Saeimai, citos atkal tautai. Bez tam dažas līdz-

dalības tiesības Satversmes varas realizēšanā pieder ari Valsts

Prezidentam un ministru kabinetam; tomēr šiem valsts varas

orgāniem nav tiesība piedalīties lemšanā par Satversmes gro-

zīšanu. L. R. Satversme var tikt grozīta divējādā kārtībā:

1. viņa var tikt grozīta no Saeimas, ar vai bez tautas piedalī-

šanās; 2. viņa var tikt grozīta no tautas, katrā gadījumā ar Sa-

eimas piedalīšanos, bet tādējādi, ka tautai paliek izšķirošais

lēmums, ko viņa pieņem tautas nobalsošanā. Pirmajā Satver-
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smes grozīšanas veidā varam izšķirt divus paveidus vai divē-

jādus atsevišķus gadījumus, un otrajā veidā — trīs dažādus

paveidus. Aplūkosim šos Satversmes grozīšanas paveidus vai

atsevišķos gadījumus katru par sevi.

6. Satversmes grozīšana no Saeimas,

a) Bez tautas piedalīšanās. Satversmes grozīša-

nu no Saeimas nosaka Satv. 76. p.: „Satversmi Saeima var

grozīt sēdēs, kurās piedalās vismaz divas trešdaļas Saeimas

locekļu. Pārgrozījumus pieņem trijos lasījumos ar ne mazāk

kā divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu." Šis

pants tā tad Satversmes grozīšanai Saeimā prasa kvalificētu

kvorumu, kvalificētu balsu vairākumu, un trīs lasījumus, ku-

riem jānotiek tādā pat kārtībā, kāda Saeimas kārtības rullī no-

teikta parastajai likumdošanai. Steidzamības kārtība, kad li-

kumprojektu var pieņemt divos lasījumos, Satversmes likum-

došanā tā tad izslēgta. Satversmes grozījumu projektu, kā jau

aizrādījām, Saeimai var iesniegt visi tie likumu ierosināšanas

subjekti, kuri uzskaitīti Satv. 65. pantā. Tālāk, Satversmes no-

teikumi par likumdošanu un Satversmes grozīšanu nedod

mums nekādu pamatu pieņemt, ka Valsts Prezidenta tiesības

Satversmes likumdošanā būtu šaurākas nekā parastajā likum-

došanā. Tāpēc jāatzīst, ka, saskaņā ar Satv. 71. p., septiņu

dienu laikā no Satversmes grozījuma pieņemšanas Saeimā V.

Prezidents motivētā rakstā Saeimas priekšsēdētājam var pie-

prasīt Satversmes grozījuma otrreizēju caurlūkošanu. Sapro-

tams, ka ari Satversmes grozījuma otrreizējai caurlūkošanai

jānotiek Satv. 76. pantā noteiktā kārtībā. Ja Satversmes gro-

zījums netiktu šinī kārtībā otrreiz pieņemts, viņš krīt. Ja tur-

pretim viņš ari otrreiz tiek pieņemts trijos lasījumos pie 76. p.

noteiktā kvalificēta kvoruma un ar kvalificētu balsu vairāku-

mu, V. Prezidents vairs otrreiz nevar ierunas celt un viņam

tas jāpublicē Satv. 69. un 70. p.p. noteiktā kārtībā. Ja mēs pie-

ņemam, ka Satversmes grozījuma ierosinājums nācis ne no

tautas, bet no V. Prezidenta, ministru kabineta vai Saeimas pa-

šas, tad šis ir tas gadījums, kad Satversmi grozījusi Saeima

viena pati, bez tautas piedalīšanās. Šādā kārtībā var grozīt
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kautkuru Satversmes pantu vai papildināt Satversmi ar jau-

niem pantiem, izņemot tikai četrus Satversmes pantus — pir-

mo, otro, trešo un sesto (Satv. 77. p.). Jāpieņem, ka zem šo

pantu grozīšanas jāsaprot ne tikai pirmā, otrā, trešā vai sestā

panta teksta tieša grozīšana, bet ari tādu jaunu pantu pieņem-

šana, kuru nolūks būtu minēto Satversmes pantu tekstu grozīt.

b) Ar tautas piedalīšanos Saeima groza Sa-

tversmi tādā gadījumā, kad Satversmes grozījumu projektu ar

V. Prezidenta starpniecību iesniedz Saeimai ne mazāk kā viena

desmitā dala vēlētāju. Tālākā Satversmes grozīšanas gaita

tāda pat, kā priekšējā gadījumā.

7. Satversmes grozīšana no tautas. a)
Kad Valsts Prezidents izlieto Satv. 72.

pantā paredzēto tiesību. Saskaņā ar augstāk pie-

vestajiem aprādījumiem, Saeimas pieņemtu Satversmes gro-

zījumu projektu, kas ari no Satv. 65. p. minētajiem subjektiem

nebūtu šo grozījumu projektu iesniedzis Saeimai, ja šis grozī-

jums neattiecas uz Satv. 77. p. minētiem četriem Satv. pantiem,

V. Prezidents var ne tikai nodot Saeimas otrreizējai caurlūko-

šanai uz Satv. 71. p. pamata, bet var viņu ari apturēt uz diviem

mēnešiem, saskaņā ar Satv. 72. pantu. Ja V. Prezidents izlieto

šo savu tiesību un aptura Saeimas pieņemtu Satversmes gro-

zījumu uz diviem mēnešiem, tad, saskaņā ar Satv. 72. p. tālā-

kiem noteikumiem, seko tautas nobalsošanas ierosināšana. Ja

minēto divu mēnešu laikā tautas nobalsošana netiktu ierosi-

nāta, t. i. ja vismaz viena desmitā dala vēlētāju nepieprasītu

tautas nobalsošanu par šo Satversmes grozījumu, tad V. Prezi-

dentam viņš jāpublicē, un līdz ar to Saeima ir palikusi galīgā

lēmēja. Šis Satversmes grozījumu gadījums tā tad jāpieskaita

augstāk zem 6. minētiem Satv. grozījumu gadījumiem. Ja tur-

pretim tautas nobalsošana tiek ierosināta un notiek, tad līdz ar

to lemšana par Satversmes grozījumu ir nodota tautai pašai,

un mums šis gadījums jāpieskaita otram Satversmes grozīšanas

veidam — kur par Satversmes grozīšanu lemj tauta ar Saei-

mas piedalīšanos. Saeimas piedalīšanās te parādās iekš tam,

ka viņa ir jau savu gribu izteikusi un Satversmes grozījumu
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pieņēmusi. Bet ja šis pats grozījums tiek uz Satv. 72. p. pa-

mata nodots tautas nobalsošanai, tad tas nozīmē, ka tauta pat-

stāvīgi pieņems vai noraidīs šo grozījumu, un nav iespējams

tāds gadījums, ka tautas nobalsošanas rezultātā tiktu atstāts

spēkā Saeimas pieņemtais grozījums. Jāiegaumē, ka šinī ziņā

tautas nobalsošana par Saeimas pieņemtu Satversmes grozī-

jumu projektu noteikti atšķiras no tautas nobalsošanas par Sa-

eimas pieņemtu vienkāršu likumu. Ja tauta balso par Satv. 72.

p. kārtībā apturētu vienkāršu likumu, tad rezultāta noskaidro-

šanai jāpielieto Satv. 74. pants; proti, ja tautas nobalsošanā pie-

dalījusies vismaz puse no visiem balsstiesīgiem, un vairums

nodoto balsu ir pret šo likumu, tad viņš ir atcelts; ja vairākums

nodoto balsu ir par likumu, viņš ir pieņemts ari no tautas; bet

ja balsošanā ir piedalījusies mazāk kā puse balsstiesīgo pilsoņu

— tautas nobalsošanai nav nekāda nozīme un likums tiek pu-

blicēts tāpēc, ka viņš pieņemts no Saeimas. Ja turpretim tau-

tas nobalsošana notiek par Satversmes grozījumu, kaut ari jau

no Saeimas pieņemtu, tad šīs nobalsošanas rezultāti jāapspriež

pēc Satv. 79. p.: „Tautas nobalsošanai nodotie Satversmes pār-

grozījumi ir pieņemti, ja tiem piekrīt vismaz puse no visiem

balsstiesīgiem." Kā redzams, saskaņā ar 79. panta redakciju,

šis pants ir jāpielieto visiem gadījumiem, kad Satversmes gro-

zījumi tiek nodoti tautas nobalsošanai. Tā tad Satv. 72.

p. kārtībā tautas nobalsošanai nodotie Satversmes grozījumi

būs pieņemti un tiks publicēti tikai tad, ja par viņiem ir nodota

vismaz puse no visu balsstiesīgo pilsoņu balsīm; turpretim ga-

dījumā, ja tautas nobalsošanā nebūtu nemaz puse balsstiesīgo

pilsoņu piedalījusies, Satversmes grozījumi nevar tikt ieskatīti

kā spēku iegūstoši uz tā pamata, ka viņi pieņemti no Saeimas.

Nē: saskaņā ar Satv. 79. p. viņi tādā gadījumā jāieskata par

tautas nobalsošanā noraidītiem un nevar tikt publicēti.

b) Obligatoriskais Satversmes referen-

dums. Šis gadījums noteikts Satv. 77. pantā: „Ja Saeima

grozījusi Satversmes pirmo, otro, trešo vai sesto pantus, tad

šādi pārgrozījumi, lai tie iegūtu likuma spēku, ir nododami tau-

tas nobalsošanai." Pirmais slēdziens, ko uz šī pamata varam
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pieņemt, ir tas, ka Satv. pirmo, otro, trešo un sesto pantus Sa-

eima viena pati nekādā ziņā nevar grozīt. Pat tanī gadījumā,

kad attiecīgais Satversmes grozījums ierosināts no tautas un

pieņemts no Saeimas saskaņā ar visiem Satv. 76. un 78. p.p.

noteikumiem, viņš tomēr, uz Satv. 77. p. pamata, jānodod tau-

tas nobalsošanai un varēs tikt publicēts tikai tad, ja būs pie-

ņemts tautas nobalsošanā saskaņā ar Satv. 79. p. noteikumu.

Tā kā Satv. 77. pantā noteiktajā Satversmes grozīšanas gadī-

jumā Satversmes 71. un 72.'p.p. paredzēto V. Prezidenta tie-

sību pielietošanai nebūtu nekāda nozīme, tad jāpieņem, ka šinī

gadījumā šīs tiesības ari netiek pielietotas. Tiktālu viss liekas

pietiekoši skaidrs attiecībā uz obligatorisko Satversmes refe-

rendumu. Bet tālāk rodas jautājums: vai Satv. 77. pants jā-

saprot tā, ka Satversmes pirmā, otrā, trešā un sestā pantu

grozīšanai nepieciešama kā tautas, tā ari Saeimas piekrišana?

Citiem vārdiem: vai minētie četri Satversmes panti var tikt

grozīti tikai tādā kārtā, ka attiecīgi grozījumi jāpieņem pirms

Saeimā Satv. 76. p. kārtībā un pēc tam tautas nobalsošanā

Satv. 79. p. kārtībā, tā ka tādi šo pantu grozījumi, kuri nav no

Saeimas pieņemti, nemaz nevarētu tikt nodoti tautas nobalso-

šanai? Meklējot pareizu atbildi uz šo jautājumu, iegaumēsim,
ka Satv. 77. p. satur sevī apgrūtinošus, ierobežojošus noteiku-

mus, tā tad, pēc pieņemtā likumu iztulkošanas principa, viņš

nevar tikt iztulkots paplašinošā nozīmē. Tāpēc, šķiet, Satv.

77. p. vispirms jāattiecina tikai uz iepriekšējo Satv. 76. p. un

jāsaprot tā, ka Saeima viena pati nevar grozīt Satversmes

pirmo, otro, trešo un sesto pantus. Uz sekojošo Satversmes

78. pantu tā tad 77. p. nebūtu attiecināms; un tikai šinī 78. pantā

ir atrodams vēl viens Satversmes grozīšanas gadījums, proti:

c) gadījums, kad tautas ierosinātu Sa-

tversmes grozījumu Saeima ir noraidījusi.

Satv. 78. pants nepiemin vairs nekādu izšķirību starp minē-

tajiem četriem un citiem Satversmes pantiem. Pats par sevi sa-

protams, ka ari minēto četru Satversmes pantu grozījumu tauta

var ierosināt un attiecīgu grozījumu projektu ar V. Prezidenta

starpniecību iesniegt Saeimai, tāpat kā kuru katru citu Sa-

233



tversmes grozījumu projektu vai likumprojektu. Piegriežo

tagad vērību Satv. 77. un 78. pantiem, redzam, ka ir gan star

pība starp tautas ierosinātu minēto četru pantu grozījumu pro

jektu un tautas ierosinātu citu Satversmes grozījumu projektu

tādā gadījumā, ja Saeima šādu projektu pieņem. Ja Saeima pie

ņēmusi negrozītā veidā tautas ierosinātu pirmā, otrā, trešā va

sestā panta grozījumu — seko vēl tautas nobalsošana; turpre

tim, ja Saeima pieņem tautas ierosinātu citu Satversmes pantu

grozījumu Satversmes 76. p. noteiktā kārtībā — šis grozījum

kļūst par likumu bez kādas tautas nobalsošanas (pieņemot, ka

netiek ierosināta tautas nobalsošana Satv. 72. p. kārtībā). Tur

pretim gadījumā, kad Saeima nepieņem tautas ierosinātu Sa

tversmes grozījumu projektu bez pārgrozījumiem pēc satura

mēs Satversmes noteikumos neatrodam vairs nekādu izšķirību

tautas ierosinātu un Saeimas noraidītu Satversmes grozījumu

projektu tālākā gaitā, vienalga, vai Satversmes grozījums at

tiektos uz Satv. pirmo, otro, trešo un sesto, vai ari uz citiem

Satversmes pantiem. Turoties pie Satv. 78. p. skaidra teksta

un nepieņemot Satv. 77. panta paplašinātu iztulkošanu, jānā

pie slēdziena, ka visos gadījumos, kad Saeima ir noraidījus

(nav pieņēmusi bez pārgrozījumiem pēc satura) tautas ierosi

nātu Satversmes grozījumu projektu, jāseko tautas nobalsoša

nai. Un ja šādā tautas nobalsošanā iegūts pozitivs rezultat

saskaņā ar Satv. 79. p. noteikumu, tad tas ir pilnīgi pietiekošs

lai likuma spēku iegūtu jebkurš Satversmes grozījums, neiz

slēdzot Satv. 77. pantā minēto Satversmes četru pantu grozī

jumus. K. Dišlers.
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Likumu iztulkošana vispār un civilo sevišķi.

§ 1. Kāpēc ir nepieciešami iztulkot likumus

un kā iespējams mazināt šo nepiecieša-

mību?

1. Likums ir norma, ciktāl iet runa par jebkādu normu,

vai tā būtu tiesiska, loģiska, ētiska vai estētiska. Atšķirībā no

fizikas likuma, normu var nevien pārgrozīt, bet ari atcelt vai

pat atvietot ar citu normu. Tomēr, kamēr norma paliek nepār-

grozīta vai neatcelta, vina darbojas civiltiesiskā sabiedrībā

tāpat kā fizikas likums, t. i. ar nepieciešamību, un jebkuram šo

likumu pārkāpumam no cilvēka puses kā fizikas, tā ari cilvēka

likumu pasaulē ir priekš viņa smagas sekas. Kas pastāvīgi

lieto alkoholu, tas izvirst pats un ari savos pēcnācējos. Kas

pārkāpj krimināltiesisku vai pat civiltiesisku normu, agri vai

vēlu nes šī pārkāpuma sekas, ja ne cilvēku, tad Dieva tiesas,

savas sirdsapziņas priekšā. Jurists Ga j s apzīmē likumu kā

to, ko tauta atļauj vai pavēl: lex est quod populus iubet atque

constituit (Inst. I, 3). Tas nozīmē, ka likums kā norma var būt

atvēloša (dispozitiva) un pavēloša (imperativa). Tas, kas at-

tiecas uz pašas sabiedrības organizāciju, uz viņas satversmi

plašākā vārda nozīmē, tas viss ir imperativs, pavēlēts ievērot,

noteikts; turpreti tas, kas atvēlēts, tas ir tikai atstāts pašas

personas, pilsoņa brīvam ieskatam. Viņš var ari neizlietot

likuma vai sabiedrības atvēlējumu un rīkoties citādi, pēc sava

ieskata.1) Tā, piem., senajā Romā tauta atvēlēja personai tau-

tas sapulcē taisīt testamentu. Šī atvēle ir izteikta ari pašā

formulā — jautājumā, ar kuru testators griezās pie pilsoņiem

J ) V. Sinaiski, La cite quirituire (Riga 1923) § 10. 51: La cite

popnilaire (Riga 1924).
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(velitis, iubeatis). Bet ja šis jautājums bij izšķirts pozitīvi, tad

ar to persona nebij aprobežota testamenta atcelšanā, ja vina

to atzina par vēlamu, protams, ievērojot attiecīgos likumus.

2. Kad cilvēks dzird, ka viņam atvēl rīkoties tā vai citādi

vai ari pavēl rīkoties tikai tā, tad, ja viņš to pilnīgi nesaprot,

viņš pārprasa atvēlētājam vai pavēlētājam. Un tas tad pa-

skaidro. Tāds paskaidrojums īstenībā arvien ir tās pašas pa-

vēles vai atvēlēs pārgrozīts formulējums, bet skaidrāks un tā-

pēc saprotams. Te teiktais īstenībā netiek vis iztulkots, bet

pārgrozīts, ietērpts jautātājam labāk saprotamā formā. Tāds

autentisks iztulkojums tāpēc patiesībā nemaz nav iztulko-

jums un atzīstams par iztulkojumu tikai šī vārda plašākā no-

zīmē. Bet ko lai dara, ja nav iespējams jautāt atvēlēs vai pa-

vēles autoru? Acīmredzot, persona var noskaidrot jautājumu

pati sev, pēc savas izpratnes, ņemot vērā attiecīgās lietas

apstākļus. Ja tas izrādīsies par nepietiekošu, viņai atliek tikai

griezties pie tiem, kas vairāk sagatavoti noskaidrot to, ko tei-

kuši citi ļaudis. Tāpēc sabiedrībā, tiesību aplokā nodibinās

speciālistu šķira, kas nodarbojas ar tiesību normu iztulkošanu

un galvenā kārtā, protams, ar likumu iztulkošanu. Bet ari spe-

ciālisti nav nemaldīgi; tāpēc atliek vēl iespēja; tā ir normu iz-

tulkošanas pārbaude līdz pat kasācijas instancei, kura beidzot

dod savu galīgo un šai lietā negrozāmo likuma iztulkojumu.

Tomēr, šis iztulkojums, kā dots zināmā lietā, nebūt nesaista ne

tiesu, ne pašu kasācijas instanci grozīt savu iztulkojumu, iz-

šķirot otru līdzīgu lietu (tā tas ir pēc Viet. civ. lik. kop., drusku

citādi pēc krievu likumiem).

Ka pēdējās instances iztulkojums attiecīgā lietā ir negro-

zāms, tas ir pašu tiesību pastāvības nepieciešams nosacījums.

Tomēr tagad to ne arvien mēdz ievērot (sk. piemēram jauno

likumu par zemes atsavināšanas likumību, kura spēks attiecas

ari uz jau taisītiem civiltiesu spriedumiem).
3. Ikkatra tiesību norma ir aprēķināta zināmiem realizē-

šanas apstākļiem (rebus sic stantibus). Bet šie apstākļi, paejot

laikam, dažreiz krasi pārgrozās, nemaz nerunājot par viņu pa-

kāpenisku pārgrozīšanos, jo, kā saka senais filozofs Heraklits,
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pasaulē viss tek. Un lūk, īstenībā jau otrā dienā pēc likuma

izdošanas rodas nepieciešamība to iztulkot.

Šī objektivā nepieciešamība, atskaitot subjektivo, par kuru

runāts augšā (sk. 1), pastāv iekš tam, ka likuma skaidro saturu

nākas sašaurināt vai paplašināt atkarībā no dzīves apstākļu

pārgrozīšanās. Tagad šo objek t i v o likuma iztulkošanas,

nepieciešamību mēģina vājināt, atļaujot pašā likumā admini-

stratīvai varai izdot instrukcijas. Piemēram, tāda instrukcija

jau izdota par aizliegumu ārzemniekiem nodarboties Latvijā ar

algotu darbu bez sevišķas atļaujas. Kamēr instrukcija paliek

tikai instrukcija, pret to īstenībā nav ko iebilst. Bet ciktāl

instrukcija patstāvīgi noteic personu civiltiesību aprobežoju-

mus, ciktāl, acīmredzot, instrukcija jau kļūst par jaunu civil-

tiesību avotu uz deleģētas likumdošanas varas pamata. Šai

gadījumā gluži dabīgi izceļas jautājums par to, cik noderīgi ir

atzīt administrativo varu par civiltiesību avotu, kaut ari uz

delegācijas pamata. Sevišķi tiesība uz darbu pieder pie pamata

civiltiesībām un pie tam pie personības tiesībām. Pēc mo-

dernā civiltiesību principa ārzemnieki ir tiesību subjekti. Tā-

pēc ir saprotams, ka pašam likumam rūpīgi jāizstrādā normas

par civilo tiesību aprobežojumiem, bet nav jānodod to izstrādā-

šana administrativās varas ieskatam. Jo īstenībā viss likuma

spēks nepastāv tikdaudz vis principos, cik to konkrētā realizē-

šanā. Lūk kāpēc tas, ka likumdevēja vara deklarē vispārēju

principu, vēl īstenībā nenoteic personu tiesisko stāvokli. Viss

teiktais, protams, neattiecas uz tikko izdoto likumu un instruk-

ciju pie tā. Nav no svara piemērs, bet pati principiālā iespēja

saskaņot likumu ar dzīves objektiviem apstākļiem tādā ceļā,

ka administrativā vara izdod instrukcijas, kas sašaurina vai

paplašina pašu likumu. Civiltiesības savā būtībā ir pirmā kārtā

personības tiesības, t. i. tādas personas tiesības, kuras viņai

nevar atņemt citādi, kā ar likumu vai ar tiesas spriedumu, iz-

pildot likumu. Turpreti lai gan ar instrukcijām civiltiesības

formāli tiek atņemtas pēc likuma (uz delegācijas pamata), bet

īstenībā to izdara administrativā vara pēc sava ieskata.

Tāpēc principiāli, sevišķi civiltiesībās, nevar atzīt admi-
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nistrativās instrukcijas, kā sevišķu permanentu likuma iztulko-

šanu autentiskā ceļā caur administrativo varu uz delegācijas

pamata. Gala iznākumā dabūjam likumu iztulkošanas veidu kā

autentiskās iztulkošanas surogātu. Civiltiesību pastāvība, kā

personības un viņas brīvības garantija civiltiesiskā sabiedrībā,

prasa, lai pats likums radītu visu normām nepieciešamo un ne-

atteiktos no tā, nododot savu likumdošanas varu administrati-

vās varas rokās. Šis ceļš ir tieši bīstams civiltiesībām, kad

konstitutivās (pavēlētājas) normas, kaut ari uz delegācijas pa-

mata, rada administrativā vara. Ja sakarā ar sarežģītiem dzī-

ves apstākļiem ir izdots likums, kas gluži pilnīgi neatbilst šiem

apstākļiem, sevišķi nākotnē, tad vēl ir iespējams likumu dziedēt

tiesas ceļā (paplašinošā un ierobežojošā iztulkošana) un tā no-

drošināt civiltiesības. Bet ja tiesas ceļā to nevar dziedēt, tāpēc

ka pēc būtības nav iespējams no likuma atkāpties, tad atliek li-

kumu izdot no jauna, pēc tam, kad tas cauri skatīts un attiecīgi

pārgrozīts un papildināts. Tā līdz šim tika darīts, piem., ar li-

kumu par telpu īri Krievijā, Vakareiropā un Latvijā.

Ja nevaram atzīt par pareizu, ka instrukcijas kļūst par ci-

viltiesību avotu, tad jājautā, kādi līdzekli vēl iespējami, lai ma-

zinātu to nepieciešamību iztulkot likumu, ko rada kā subjektivi

tā ari objektivi iemesli?

4. Šie līdzekli īstenībā ir zināmi. Tos jau ir izstrādājusi

civiltiesību attīstības, sevišķi ari romiešu tiesību vēsture. Šie

līdzekļi bij tādi, ka prakse, palikdama uz formālo tiesību pa-

mata, mēģināja paplašināt tiesību piemērošanu, izlietojot liku-

ma vai pat tiesību analoģiju. 2

) Ir labi zināms, cik liela šaī ziņā

bij romiešu juristu loma (jaunās civilās tiesības). Kas attiecas

uz pretoru tiesībām, tad kaut gan pretors bij administrativās

varas orgāns, tad tomēr viņš taī pašā laikā bij ari tiesas varas

nesējs. Tā ir viena piezīme; otra, un tā varbūt ir vissvarī-

2) Šo iztulkojumu vajag stingri atšķirt no iztulkojuma pēc

analoģijas tai nozīmē, ka attiecīgo likumu noskaidro to sa-

līdzinot ar citiem analogiem noteikumiem (sk. H. JlaaapeßCKift, Bhuhkji.

CjiOßapb BpoKray3a, 65. sēj. 454. lapp.).
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gākā: pretors radīja normas pagaidām uz vienu gadu, un bei-

dzot, šo normu saturs Romā bij ne tikdaudz civiltiesības kā tā-

das, cik publiskas tiesības. Lieta tā, ka ievērojams daudzums

zemes Romas valstī bij publisks fonds (ager publicus) un uz to

tad attīstījās tās mantiskās tiesības, kuras atšķirībā no senajām

civiltiesībām sauca par bonitarām tiesībām. Bonitarā manta ir

tā manta, kura sākumā pilsonim radās sakarā ar to, ka viņš lie-

toja valsts zemi. Tāpēc tad ari bonitarās tiesības iztaisīja se-

višķu romiešu tiesību sistēmu, kas principiāli nekad nav sajau-

cama ar kviritarām un vispār senajām civiltiesībām, kuras bij

dibinātas uz privātīpašuma tiesībām (proprietarās tiesī-

bas no vārda proprietas). Tagad tautas dzīvā balss ir tiesa un

pirmā kārtā Senāts. Tāpēc tad pilnīga tiesu varas un sevišķi

kasācijas instances organizācija ir tas nepieciešamais solis, kas

var apmierināt pilsoņus viņu vajadzībās pēc likumu iztulkoša-

nas no autoritativas varas puses. Turpretī jebkura cita civil-

tiesību interpretācija runā pretī civiltiesību kā personas tiesību

un viņas brīvības pamata principam.

5. Otrs līdzeklis, ar ko mazināt likumu iztulkošanas vaja-

dzību, ir rūpība viņu izstrādāšanā. Latvijā bij gadījums, kad

sadūrās divas varas, administrativā un tiesu vara agrāro tie-

sību aplokā un taisni par pilsoņa tiesībām aizsargāt savu īpa-

šumu tiesas ceļā. Kā zināms, agrārā reforma tika izvesta tādā

kārtā, ka deklarēja zināmu zemju atsavināšanas principu valsts

fondam. Šis likums noteica sevišķu izbeigšanās veidu īpašuma

tiesībām uz zemi, kurš neatbilst pilnīgi tam pazīstamajam vei-

dam, ko civiltiesībās sauc par ekspropriāciju. Pēdējo,

kā zināms, raksturo tas, ka katrreiz tiek izdots speciāls likums

par noteiktu nekustamu īpašumu, un proti tā atsavināšanu

valsts vajadzībām (sabiedrisks labums) pret atlīdzību (pilnīgu
vai taisnīgu). Turpretī agrārajā reformā nav tik daudz no

svara tas, ka viņa tika izdarīta bez atlīdzības, bet tas, ka tika

atsavināti nekustami īpašumi vispār, stingri nenoteikti pašā

likumā, kā tas notiek ekspropriācijas gadījumā. Tāpēc tas, ka pats

likums deleģē tiesību vispār atsavināt zināmas zemes admini-

stratīvai varai, ir būtisks personas civiltiesību pārkāpums, cik-
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tāļ viņai atņemtas tiesības aizsargāt tiesas ceļā savas civilās

īpašuma tiesības. Uz šī viedokļa bij nostājies ari Latvijas

Senāts savā apvienotā sapulcē. Tomēr pret šo Senāta iztul-

kojumu cēla iebildumus aiz bailēm satricināt agrāro reformu,

kura, kā organizācijas tiesības, gluži dabiski prasa pastāvību.

Tāpēc tad ari radās domas atvietot Senāta iztulkojumu ar se-

višķu jaunu likumu, pēc kura pilsonis nevar griezties pie tiesas,

bet tikai pie administrativās varas, ja viņa īpašuma tiesības,

pēc viņa domām, viņam atņemtas pret agrārās reformas likuma

normām. Tādā kārtā iznāk, ka administrativā vara, kura at-

ņem pilsonim viņa īpašuma tiesības uz zemi, izrādās ari par

tiesnesi pati savā lietā. Tas ir noticis tikai tāpēc, ka agrāro re-

formu pats likums bij vairāk deklarējis, nekā sīki izstrā-

dājis. Sakarā ar pārāk vispārīgu agrārās reformas principu

deklarāciju, viņas realizēšana radīja lielus strīdus kā juristu

praktiķu, tā ari teorētiķu starpā. Šie strīdi norisinās ap to

agrārās reformas vispārējo noteikumu iztulkošanu, kuri pil-

soņiem dod tiesību sūdzēties administra-

tīvai varai. Vieni šo administratīvās sūdzības tiesību sa-

prot kā vienīgo civilās tiesības garantiju un uz šī pamata atņem

pilsoņiem tiesas garantiju, aizrādot ari uz to, ka publisko tiesību

aplokā administrativai varai pieder imperium un ka tāpēc vi-

ņas lēmumi nav tiesai pārbaudāmi. Šis aizrādījums ir gluži pa-

reizs taisni publisko tiesību aplokā, kad zeme jau ir kļuvusi par

valsts fondu. Tā savā laikā rīkojās ari pretors, kuram piede-

rēja imperium attiecībā uz valsts zemēm. Bet šis pats par sevi

pareizais viedoklis nepietiekoši rēķinās ar to (tikpat pareizo

viedokli), ka šaī gadījumā lieta negrozās ap pašu zemju ieskai-

tīšanu publiskā fondā, bet taisni ap šīs ieskaitīšanas pareizības,

likumības pārbaudi. Ciktāl likums nav teicis, ka attie-

cīgā zeme (konkrēti) ir atsavināta, tikām, sa-

karā ar abstrakto ekspropriāciju, pilsonim ir tiesība

aizsargāt savu īpašumu tiesas ceļā. Pilsoņa sūdzībai ad-

ministrativā kārtībā ir nozīme nevien priekš pilsoņa,

bet ari priekš administrācijas, jo palīdz tai izvairīties no netī-

šām kļūdām, izdarot ieskaitīšanu fondā. Un ja administrativā
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vara nepiekrīt, ka konkrētā gadījumā viņa likuma iztulkošanā

ir pielaidusi kļūdu, tad acīmredzams, ka viņa pati bez tieša li-

kuma noteikuma nevar galīgi un negrozāmi atņemt pilsonim

viņa īpašuma tiesību, un viņam paliek tiesība uz tiesas aizsar-

dzību. Lai ari cik skaidri būtu formulēts pilsoņa administrati-

vās sūdzības princips, pilsonim nevar administrativās

likuma iztulkošanas ceļā atņemt viņa pamata tiesī-

bas, ja vien pašā likumā tas nav tieši noteikts. Tā ir aksioma,

no kuras nevar atteikties ne zinātne, ne prakse, ne ari pati

valsts, ciktāl civiltiesību pastāvība ir kultūras un ar to saistītās

valsts zelšanas ķīla. Te nav runa par atsevišķiem atkāpšanās

gadījumiem no civiltiesību pamata principiem, bet par šo at-

kāpšanās gadījumu konkrētu izpildīšanu. Saprotams, ka valsts

savas dzīves ārkārtējos brīžos var būt spiesta atņemt pilsoņiem

dažas no viņu privātām tiesībām, bet tomēr tāda atņemšana ne-

vien noteicama, bet ari realizējama pēc civiltiesību principiem.

Tas apzīmē, ka tas, kam atņemta viena vai otra civila tiesība,

tomēr bauda tiesas aizsardzību, ja šī tiesība viņam nav tieši at-

ņemta ar likumu, kā augšā aprādīts. īsāki sakot, lieta negro-

zās ap to, ka agrārā reforma nebūtu izvedama pastāvīgā kārtā,

bet ap to, ka agrārās reformas pastāvība būtu savienojama ar

civiltiesību pastāvību. Šaī virzienā tad ari ir jāatrod izeja. Pēc

jaunā likuma šī problēma atrisināta tikai abstraktās ekspropriā-

cijas pastāvībai par labu.

Iztirzātais piemērs pilnīgi pārliecinoši rāda, cik liela no-

zīme ir likumu redakcijas pareizībai un skaidrībai, lai izvairītos

uztraukt prātus un modināt kaislības starp ļaudīm, kas jau bez

tam, sevišķi tagad, tiecas zaudēt nepastāvīgo līdzsvaru.

6. Vēl viens līdzeklis, kas mazina likumu iztulkošanas ne-

pieciešamību, ir tas, ka likumus izdod tādā kārtā,

lai tie būtu viens organisks vesels. Tāpēc ka-

tram kopojumam vairāk vajadzīga iztulkošana, nekā kodeksam

šī vārda īstajā nozīmē. Jo kodeksā likumdevējs ir pārdomājis

savus noteikumus to kopējā sakarā, turpretī kopojumā viņi

bieži sakopoti mechaniski un tāpēc arvien atrodas zināmā ne-

saskaņā un savstarpējā neskaidrībā. Stāvoklis kļūst vēl ļaunāks,
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kad likumu kopojums tiek nesistemātiskā kārtā revidēts, kā tas

ir noticis un notiek pie mums, pa daļai labojot Viet. civ. lik. ko-

pojumu un X. sēj. L daļu. Jo tagad, neraugoties uz to, ka mūsu

civilā likumdošana ir zināmā mērā jaunināta ar atsevišķām re-

vizijām, viņas iztulkošana ir kļuvusi vēl grūtāka, tāpēc ka da-

ļēji pārgrozījumi vēl vairāk ārda pat Likumu kopojuma organi-

sko sakarību. Aiz šī iemesla un lai atvieglotu civiltiesību iz-

tulkošanu, vajadzīgs vai nu uzsākt vairāk vai mazāk pilnīgu

un pārdomātu sistemātisku reviziju, vai ari stāties uz patstāvī-

gas kodifikacijas — kodeksa radīšanas ceļa. Teikto atkārtot ir

sevišķi vietā tāpēc, ka jau pagājuši desmit gadi, kopš Latvija

pastāv patstāvīgi, un vēl līdz šim jautājums par civiltiesību re-

formu nav pat likts uz dienas kārtības visā tā pienācīgajā pla-

šumā. Tāpēc tiesas paliek vairāk nekā būtu bijis vajadzīgs ap-

krautas ar darbu, ko sevišķi sagādā nepieciešamība iztulkot li-

kumus un pielāgot tos jaunajām dzīves prasībām (sakarā ar

rebus sic stantibus pārgrozīšanos).

Tiem, kas domā, ka vecie civillikumi var būt jaunajā po-

litiskajā iekārtā, protams, ir zināms pamats tā spriest. Uzau-

dzināti agrākajā nepareizajā doktrinā, ka civiltiesības ir v i c -

n ī g i mantiskas tiesības, it kā tādas „maka tiesības", viņi do-

mā, ka mantiskās tiesības var stāvēt atsevišķi no publiskām un

no personības tiesībām. Tomēr civiltiesības ir tikai zināms

vesela, visas sabiedrības caurgriezums, un viņas dažādie caur-

griezumi savā kopībā iztaisa veselu. Tāpēc civiltiesības nevar

izolēt no publiskām tiesībām viņu savstarpējā cauraudumā vai

no personības tiesībām vispār. Sakarā ar to jebkurš publisko

tiesību pārgrozījums pats par sevi atspoguļojas ari privātās tie-

sībās un otrādi.

Tas apstāklis, ka Latvija pastāv patstāvīgi kā valsts demo-

krātiskas republikas formā, ir radījis jaunu personības stā-

vokli: pils o ņ a, bet ne pavalstnieka, kā joprojām

runā un raksta pēc vecā paraduma. Romiešu tiesības izstrā-

dāja privāttiesību subjekta jēdzienu taisni tāpēc, ka pēdējais

taī pašā laikā bij ari publisko tiesību subjekts. Kā pilsonis tie-

sību subjekts tāpēc prasa tādus dzīves apstākļus, kuros viņš
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kā brīvs cilvēks varētu atbalstīties pats uz saviem spēkiem un

savas tiesības aizsargāt ērti un patstāvīgi, bez citu aizgādnības,

vai nu tā būtu dzimtas, dzimuma, kārtas vai sabiedriska aiz-

gādnība vispār. Tāpēc civillikumiem jābūt vienkāršiem, skai-

driem, pilsonim saprotamiem. Civillikumos viņam vajag atrast

visu, kas viņam nepieciešams, lai viņš Varētu spriest, piem., vai

viņam ir jāved prāva vai ne v. t. t.

Ja likumi ir sarežģīti, pilsonis gribot negribot kļūst par

sava aizstāvja apakšnieku, pilnīgi nokļūstot tāda cilvēka stā-

voklī, kas pats nezin, ko viņam darīt. Bet ar to, ka tiek vājināta

uzticība saviem spēkiem civiltiesībās (un šaī aplokā cilvēks

pastāvīgi darbojas un vingrina savus spēkus), tiek vājināta ari

pilsoņa apziņa publisko tiesību aplokā.

No tā redzam, ka lai gan likumu iztulkošanas nepiecieša-

mība ir nenovēršama parādība sakarā ar cilvēka dabas nepil-

nību un sarežģītību pašu likumu saskaņošanā, kā ari viņu sa-

skaņošanā ar jaunām dzīves prasībām, tad tomēr demokrāti-

skā valstī jādara viss iespējamais, lai pilsonis va-

rētu zināt savas civiltiesības, lai viņš pašā galvenajā, svarī-

gajā varētu orientēties. No teiktā izriet, ka pilsonis un skaidri,

pareizi, vienkārši un sistemātiski likumi ir nešķirami jēdzieni.

Turpretī pie mums, lai gan publiskās tiesībās ir radīts pilsoņa

jēdziens, tomēr privāttiesībās šis pilsonis vēl paliek sarežģītu

civillikumu apakšnieks to iztulkotāju personās, kādi ir advo-

kāti, tiesneši, Senāts un daudz dažādu privātu likumpratēju un

padomdevēju.

Tas, kas teikts par civiltiesībām, vēl lielākā mērā attieci-

nāms uz tirdzniecības-rūpniecības tiesībām. Te iztulkošana

valda it kā pati savā valstībā ar saviem apakšniekiem un te ir

sevišķi vajadzīgs, lai bezbailīgajiem iztulkojumiem, kuri radapat

strīdus par vienu vai otru likumu piemērošanu, nemaz nerunā-

jot par ieradumu tiesībām, tiktu ierādītas šaurākas robežas.

Grūtākajos gadījumos mēs ari te sastopam mēģinājumus iznī-

cināt Senāta spriedumu spēku, un nevien autentiski iztulkojot

likumus, bet pat radot jaunus likumus ar atpakaļejošu spēku.

Tā pazīstamajā lietā par kādas bankas izcelšanos, kuras pastā-
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vešanu Senāts atzina par nesaskanošu ar noteikumiem par di-

fūziju, acīmredzot vajadzēja izdot jaunu likumu ar atpakaļejošu

spēku, lai glābtu bankas pastāvēšanu. Šādi un līdzīgi

gadījumi skaidri rāda, ka mūsu civilie un tirdzniecības li-

kumi neatbilst jaunajām dzīves prasībām Latvijā kā patstāvīgā

valstī, sakarā ar pilsoņu lielāku un brīvāku pašdarbību.

7. Gala iznākumā nepieciešamība izdot jaunus likumus,

kas īstenībā ir agrāko likumu autentiski iztulkojumi,

jaunu likumu izdošana ar atpakaļejošu spēku, likum-

došanas varas delegācija instrukciju izdošanai ar plašu

saturu, kas noteic pilsoņu un vispār tiesību subjektu tie-

sības un pienākumus, noved pie tā, ka likumu iztulkošanas pro-

blēmas nostājas pirmā vietā nevien juristiem, bet ari pilsoņiem,

un ka rodas šaubas, vai šīs problēmas varēs atrisināt ar dažā-

diem labojumiem no viena gadījuma līdz otram. Civilā likum-

došana tādā gadījumā atgādinās slaveno Triškas kaftanu, par

kuru savā laikā ne bez ironijas ir stāstījis labsirdīgais fabulists.

Tomēr pāriesim uz pašas iztulkošanas paņēmieniem kā tīri

techniskiem līdzekļiem, ar ko saskaņot likumus ar dzīvi un

tiesību apziņu. Šaī gan tīri techniskā aplokā līdz šim laikam

pastāv daži pārpratumi, kas kavē pareizi iztulkot spēkā esošos

likumus (sk. § 2).

§2. Iztulkošanas technika; šolaiku juristu

iztulkošanas kļūdas.

8. Kā zināms, likumu iztulkošanu iedala doktrinālā un le-

gālā. Pirmā ir likumu iztulkošana no zinātnes, otra —no varas

orgānu puses. Tiesību zinātne kā avots, kurš saista ne tik-

daudz ar zinātnes autoritāti, cik uz likuma pamata (kā

tas, piem., bij klasiskās romiešu tiesībās), uzskatāma drīzāk par

legālu nekā doktrinalu iztulkošanas veidu. Ar doktrinalo iztul-

košanu saprot tādu iztulkošanu, kuras saistošais spēks pama-

tojas vienīgi uz pašu zinātnes autoritāti. Vidējā pozicijā ir no-

stājies Šveices kodekss; viņš no vienas puses ir atzinis tiesību

zinātni kā papildu tiesību avotu legālas tiesību iztulkošanas no-

zīmē, no otras puses ir devis tiesnesim tiesību pārgrozīt tie-
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sību zinātnes principus (vispārējās mācības), saskaņojot tos ar

tiesu praksi (Šveices ZGB § l)3). Ķīnā tiesību zinātne tagad

atkal atzīta par tiesību avotu kā legālas, saistošas tiesības, sa-

protot ar tiesību zinātni tās pamata principus.
4

) Gala iznākumā

ir jāatzīst, ka doktrinalā iztulkošana kā tīri zinātniska, omnium

consensu, tiecas pāriet legālā iztulkošanā, izlietojot galvenā

kārtā tiesu, un šaī ziņā viņa izrādās par netiešu tiesību radīša-

nas avotu, galvenā kārtā likumu iztulkošanas nozīmē. Tomēr,

līdz šim laikam paliek neskaidrs, uz ko īsti atbalstās tiesību zi-

nātnes pamata principu netiešais un tiešais spēks.

Visbiežāk mēdz pieņemt (un tas, šķiet, Jr valdošais uz-

skats), ka zinātnes spēks ir loģi ka s spē k s, jo tiesību zi-

nātnei pirmā kārtā ir darīšana ar loģiku. Tomēr šim uzskatam

nevar pilnīgi piekrist. Loģika ir tikai loģika, un ja tiesnesis

piemēro tiesību pamata principus, tad nebūt ne tāpēc, ka tie di-

bināti uz loģiku. Loģika ir tikai līdzeklis tiesību izpratnei (lo-

ģiskā iztulkošana). Bez tam loģika tiesībās noved pie da-

žādiem gala iznākumiem, un beidzot, ir iespējams, ka tas,

kas no loģikas viedokļa ir neloģisks, no paša tiesību zinātnes

viedokļa izrādās loģisks. Tā, piem., loģika nepielaiž, lai īpaš-

niekam būtu tiesība uz savu paša lietu kā uz svešu (iura m re

aliena). Loģiski ir nepielaižami savienot vienā personā tādas

tiesības, no kurām lielākā ietver sevī mazāko. Turpretī mo-

dernajās tiesībās mums ir fakti, kas runā taisni pretī minētai

loģikai. Proti, ja īpašnieks kjūst par sava ķīlas kreditora tiesību

pēcnācēju, tad viņš, neraugoties uz to, patur visas ķīlas ņēmēja

tiesības, tāpēc ka šo tiesību dzēšana sakrituma dēl būtu acīm-

redzami netaisns solis pret īpašnieku. Ja, piem., uz viņa īpa-

šumu būtu bijusi pirmā obligācija, tad tās dzēšana sakrituma

dēļ novestu pie tā, ka otrās obligācijas ķīlas ņēmēja stāvoklis

bez jebkāda pamata uzlabotos, bet īpašnieka stāvoklis, tāpat

bez jebkāda pamata (izņemot loģisko) pasliktinātos, jo ir

3) Sk. sīkāk CimaftCKitt, PyccKoe rpajKfl. npaßO, I (1917), 22. lapp.

*) V. Sinaiskis. Par tiesību īsto sapratni sakarā ar Ķīnas republikas

civilkodeksa projektu (Rīgā 1928, ari „Juristā" Nr. 1).
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skaidrs, ka īpašniekam atrast ķīlas ņēmēju pirmai vietai (pirmā

obligācija) ir vieglāk un izdevīgāk (labāki noteikumi) nekā tālā-

kai vietai. To pašu var teikt, piem., ari par apbūves tiesībām,

kā sevišķām lietu tiesībām. Ja šīs tiesības sakristu, tad īpašnieks

zaudētu jau esošās apbūves tiesības, kurpretī pretējā gadījumā

viņš šīs tiesības varētu nodot trešai personai kā jau esošu vēr-

tību. Šie divi piemēri (un tādu varētu atrast vairāk) pilnīgi

skaidri rāda, ka loģika pati par sevi un tiesību zinātne nebūt ne-

sakrīt un ka tā tad tiesību zinātnei ir pašai savi īpaši pamati,

bez tīri loģiskajiem.

Kas tad ir šie pamati?

Līdz šim uz šo svarīgo jautājumu nav dota pilnīgi noteikta

atbilde. Tomēr šādu atbildi es jau liku priekšā samērā nesen

sakarā ar manu mācību par civiltiesībām kā uz civiltie-

siskās sabiedrības jēdzienu pamatotā m.
5

) Ls

esmu izteicis domas, ka civiltiesības arvien ir kautkas vesels,

ka viņas ir tāpat visas veselas civiltiesiskās sabiedrības izteik-

sme. Tāpēc, no pareizas likumu iztulkošanas

viedokļa, nekad nevajag piemirst visas sistēmas kā stati-

sku, tā ari dinamisku tiesību vienību. Bet tā kā katras civil-

tiesiskas sabiedrības sistēmai ir savi pamati, principi, tad šie

pēdējie ari ir tie sevišķie tiesību principi, t. i.,

tiesiski principi, atšķirībā no loģiskiem

pamatiem, kas raksturo katru civiltiesiskās sabiedrības si -

stēmu. Tā tad, ja loģiski arvien pastāv vieni

un tie paši tiesību pamati, tad dogmatiski,

no attiecīgās civiltiesiskās sabiedrības

pastāvēšanas viedokļa, ir savi sevišķi tie-

sību pamati, kas piemīt tikai attiecīgai

sabiedrībai. Aiz šī iemesla, neatšķirot tiesību loģiskos

pamatus no tiesiskajiem vai dogmatiskajiem, tiesnesis nereti

s) Sk. vel. V. Sinai s k i s, Tiesiskais antropomorfisms sakara ar

mācībām par valdīšanu, juridisko personu un jaunu mācību par civil-

tiesībām (Tiesl. Min. Vēstn. 1928. Nr. 3, 65. lapp.).
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riskē izdarīt svarīgu kļūdu, likumu iztulkošanā atbalstoties

vienīgi uz loģiku.

9. Šaī vietā nav sīki iztirzājams jautājums par to, cik tie-

sībās paši par sevi nepieciešami tīri loģiski pamati jeb loģiski

principi. Tas, ko piem., tagad parasti pieņemts atzīt par tā-

diem, ir romiešu tiesību vispārējie principi, bet pēdējie īstenībā

nekad nav bijuši vienīgi loģiski principi, bet pavisam otrādi —

vairāk tiesiski jeb dogmatiski. Neiedziļinoties romiešu aksio-

mu izcelšanās jautājumā un uzņemot tās no saviem skolotājiem

kā muita paucis, juristi dažreiz iet nepareizu ceļu ari teorijā,

un prakse nostādījusi tos kā kādus elka dievus tiesībās, kas vi-

siem jāpielūdz, jo magister dixit, un juristi ir gatavi iurare m

verba maģistri. Tomēr, jebkura romiešu tiesību aksioma nes

sevī zīmes, no kurām vērojams, ka tā izcēlusies no pašas to-

reizējās civiltiesiskās sabiedrības pamatiem. Piemēram ap-

skatīsim to itkā neapstrīdamo aksiomu, ka servitus m faciendo

consistere non potest. Bet, pirmkārt, ir zināms, ka šo aksiomu

apgāza jau pašas romiešu tiesības. Romā pastāvēja servituts

oneris ferendi, pēc kura sienas īpašniekam bij jāuztur siena

tādā kārtībā, ka šaī sienā ielaistais kaimiņa baļķis paliktu ve-

sels un tādā kārtā kaimiņš varētu būt mierīgs par savu ēku.
6)

Vidus laiku tiesībās real nastu institūts ari liecināja par

to, ka loģiski ir pielaižams, ka lietu tiesību saturs ir ari kaut ko

darīt (facere), bet ne tikai nedarīt. (Sk. ari Viet. civ. lik. kop.,

kurš paredz realnastas, 1297. un sek. p.).

Uz ko tad īsti pamatots tas, ko še sauca par loģisku ak-

siomu? Uz to, ka lietu tiesības ir tiešas tiesības, kas vērstas uz

lietu bez jebkādas darbības no personas puses. Turpretī per-

sonas darbība ir saistību tiesību priekšmets. Minētais loģiskais

teikums īstenībā atbalstās uz sevišķu, tīri loģisku lietu tiesību

izpratni, lietu tiesību kā tiešu tiesību. Tomēr šī loģiskā pre-

zumpcija ir tikpat pārliecinoša kā otra, pēc kuras lietu tiesībās

visām personām jāatzīst lietiski tiesīgās personas tiesības, un

6) Sk. vēl Cūq, Lcs institutions juridiques I (Paris 1891), 516. lapp.
Sk. ari Viet. civ. lik. kop. 1188—1189. p.
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šaī zinā lietu tiesības būtiski atšķiras no saistību tiesībām. Tā-

pēc neviens pilsonis nedrīkst izdarīt tādu darbību, kas traucētu

izlietot lietu tiesības. Pēc manas mācības, lietu tiesības vēl

skaidrāk raksturo publiskuma princips, kas atbalstās uz pašas

civiltiesiskās sabiedrības statiku (organizācijas normas), un tā-

pēc šis princips ir jāievēro ikvienam pilsonim.7)

Teiktā, šķiet, pietiek, lai saprastu, ka loģiskās maksimas

tiesībās ir relativas un kondicionālas, atkarībā no tā, kā ir bū-

vēta civiltiesiskā sabiedrība. Uz loģisko principu relativitāti

vispār ir savā laikā jau aizrādīts.
8

)

10. Tā tad, pielietojot likumu iztulkošanā tiesību zinātni,

ir iespējami divējādi trūkumi: 1) tas, ka absolūti, lai maksātu

ko maksādams, piemēro tiesību aksiomas, ko mums atstājušas

kā mantojumu romiešu tiesības, itkā tās būtu devusi pati lo-

ģika un itkā bez tām tiesības nevarētu pastāvēt, un 2) tas, ka

sašaurina tiesību aploku, neņemot vērā taisni attiecīgās civil-

tiesiskās sabiedrības tiesības. Sakarā ar to dažreiz notiek

skaidrs pārpratums: tiesnesis, pretēji savu tiesību (sistēmas)

pamata principiem, piemēro romiešu tiesību principus taī pār-

liecībā, ka tikai pēdējos dod pati loģika un ka tāpēc tie ir sai-

stoši katram cilvēkam, starp tiem sevišķi tiesnesim. Tiesnesis

pie tam neievēro ne to, cik komisks viņa stāvoklis, ne ari to,

cik traģisks to personu stāvoklis, kas meklē tiesības, pamatojo-

ties-uz attiecīgā valstī spēkā esošo sistēmu, bet nevis uz ro-

miešu, kas sen vairs nepastāv.

11. Vēl lielāki civillikumu iztulkošanas trūkumi ir saistīti

ar tiesību normas nepareizu izpratni tās bū-

tībā. Sakarā ar to ir tikdaudz nepareizu spriedumu, ka pie

šī jautājuma der apstāties ilgāk.

Kas ir tiesību norma un kā tā iztulkojama?

Vēl nesen atpakaļ bij izplatīts uzskats (pie tā līdz šim lai-

7) V. Sinai s k i s, Civiltiesību organizācijas normas, Tiesl. Min.

Vēstu. 1928. Nr. 7/8. un Nr. 10/11.
8) B. KiiCTAKOBCKiH, CoiļiajībHMH HayKH ii npaßO, 385. un 532. lapp.;

B. CmiaflcKitt, PyccKoe rpasK/i. npaßO I, 35. lapp.
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kam turas vecie juristi), ka likumu iztulkot apzīmē noskaidrot

likumdevēja īsto gribu. Sakarā ar to, sevišķi kamēr

likums vēl jauns, nav novecojies, mēdz griezties pie dažādiem

motiviem, parlamenta sēžu atreferēju-

miem v. c. Tāda likumu iztulkošanas izpratne, acīmredzot,

pamatojas uz subjektivu jēdzienu par tiesībām un sevišķi par

likumu. īstenībā tiesību norma pieder objektīvām tie-

sībām. Tiklīdz likums ir kļuvis par likumu, tā iztulkotājam

jāaizmirst, kādi motivi bijuši likumdevējam. Viņam savs iztul-

kojums jādibina vienīgi uz paša likuma saturu — uz tā ka te -

goriskiem noteikumiem. Lai ari tas, kas likumā iz-

teikts, neatbilstu tam, ko likumdevējs gribējis teikt, un kas

palicis neizteikts šādu vai tādu, kaut ari nejaušu ie-

meslu dēļ.

Tiesību norma pastāv pati par sevi neatkarīgi no likumde-

vēja gribas. Viņu var izlabot (ja prakse izrādās bezspēcīga)

tikai likumdošanas ceļā, bet ne ievācot ziņas par to, ko domājis

un gribējis likumdevējs, izdodot likumu. Tiesību norma arvien

it objektīva un tikai viņa pati par sevi ir iztulkošanas

priekšmets savā saturā. Jāiztulko, kā mēdz teikt, „p aša li-

kuma, bet ne likumdevēja griba". Turpretī uz

likumdevēja gribu joprojām mēdz atsaukties ari tagad, sevišķi

kad likums izdots nesen un kad vēl ļaužu apziņā uzglabājušies

tie motivi, ko ņēmis vērā likumdevējs. Atkārtoju, ka tas, ka

tiesības nesaprot kā objektīvu normu, joprojām ir par iemeslu

nepielaižamām kļūdām likumu iztulkošanas aplokā.

12. Blakus tam, ka nepareizi saprot tiesību normas

dabu, jānostāda vēl nepareizāks priekšstats par aequi t a s,

kas tik smagi atsaucas uz likumu iztulkošanu.

Kā tiesību apziņas pamata elements taisnība jeb aequitas

izteicas tiesību normās kazualas juridiskas radīšanas

ceļā. No tā redzams, cik liela ir šī principa loma tiesībās, se-

višķi tiesību radīšanā, iztulkojot spēkā esošās tiesības, kas ar-

vien paliek iepakaļ dzīvei. Par šī principa izlietošanas piemē-

ru noder romiešu tiesības ar savu aequitas, pretora tiesībām,

un angļu tiesības ar savām kanclera tiesas tiesībām, kas ari
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dibinātas uz equity. Krievijā mēģināts izvest to pašu principu

ar tsc. „coiisCTHHecyflH". Bet ari neatkarīgi no tā, vai šo tie-

sību iztulkošanas principu atklāti izved tiesībās, katra valsts

šādā vai tādā kārtā to izved, kaut ari apslēptā veidā, visbiežāk

zem likuma vai tiesību analoģijas nosaukuma.

Latvijas civillikumos, sevišķi Viet. civ. lik. kop. taisnības

princips tieši atzīts kā spēkā esošs pamatnoteikums, vismaz

iztulkojot tiesiskus aktus (darījumus; sk. piem. levada XVIII.

pantu).

Krievijas senāts atzina taisnību kā tiesību vispārēja prin-

cipa un vispārēja mērķa nozīmē, tā ari kā taisnības principa ie-

vērošanu attiecībā uz zināmu gadījumu (10/25, 05/62 v. c; ci-

tādi 09/79, 01/78). 9

)

Literatūrā jautājumu par taisnību, kā spēkā esošu tiesību

principu, radikālākā (brīvo tiesību) skola attīstījusi pat tālāk

par likumu iztulkošanu, atzīstot to par patstāvīgu tiesību avotu.

Proti, atbalstoties uz taisnību, šīs skolas piekritēji domā, ka

var nevien iztulkot likumu un vienādi vai otrādi pārgrozīt vina

saturu, neaizskarot pašu likuma formu, bet ka var ari dar-

boties pret likumu, tādā kārtā atceļot ari pašu

for m v, t. i. spēkā esošo likumu.10) Tomēr šāds radikālisms

neatrada atbalsi apdomīgāko juristu starpā, kuri aizstāv iegūto
tiesību pastāvību, kas, protams, pirmā kārtā pamatota uz pašu
tiesību pastāvību un tas ir pareizi, jo ja atzīstam tiesnesim

tiesību radīt pretēji spēkā esošam likumam ari formas zinā,

tad ar to pašu dodam iespēju radīt tiesības patvaļīgi, ar ko pil-

soņiem neizbēgami rodas nedrošība par savām tiesībām. Tas

apsvērums, ka tiesnešiem jābūt pienācīgā augstumā morāliskā,

juridiskā ziņā, materiāli nodrošinātiem, jāstāv ārpus partijām

v. t. i, tomēr neizslēdz subjektivismu tiesību radīšanā, kas

šķoba cienību pret paša likuma pastāvību.

9) Sīkāk sk. CiinaflCKift, Ochobbi rpavKj. npaßa (Pnra 1924) I, 28. un

sek. lapp.
10) Sīkāk sk. CHHaftCKifl, PyccKoe rpaac/i. npaßO (KießT> 191?) I,

17. lapp.
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Tomēr ari ar minēto ierobežojumu taisnības princips var

novest pie nevēlamām sekām un tiešām ari noved, kad tas tiek

nepareizi saprasts. Šī saprašanas kļūda ir tā, ka

taisnības principu saprot kā subjektivu

principu. Tas apzīmē, ka tiesnesis vai tiesa (zemākā vai

augstākā instancē) rīkojas pēc sava brīva ieskata. Viņiem tai-

snība ir tāda, kā vini to iedomājas pēc sava ieskata un pārlie-

cības. Tādu taisnības izpratni parasti sastopam starp dau-

dziem juristiem un praktiķiem. Protams, ka šo subjektivo tai-

snību tiesnesis uzskata par tādu, kura jāatzīst katram juristam

un pilsonim, ja tie ir saprātīgi, lietas zinātāji un spējīgi izjust

patiesās dzīves vajadzības. Tāpēc ir saprotams, ka tiesneša

subjektīvais priekšstats šaī nozīmē nav patvaļīgs (burtiskā no-

zīmē brīvs ieskats), bet tikai vina subjektivais priekšstats par

taisnību, ko viņš uzskata par objektivu taisnību, t. i., ko citi uz-

tver tāpat kā viņš, tiesnesis.

Lūk, pret šādu taisnības principa jēdzienu, kurš līdz šim

laikam tik izplatīts, ir jāceļ iebildumi. Tiesnesim vajag objek-

tivu taisnības pamatu; taisnībai šaī nozīmē arvien vajag

būt objekt i v a i, un šaī nozīmē tai vajag būt gatavam tie-

sību avotam, no kura tiesnesis smeļ visu, kas viņam nepiecie-

šams likumu pareizai iztulkošanai. Tiesnesis, kas rada taisnī-

bu, domādams, ka tā ir taisnība citu ļaužu acīs, pats rada tie-

sību avotu (subjektivā tiesību radīšana). Turpretī tas tiesne-

sis, kas iztulko tiesības, pamatojoties uz objektivo taisnību,

nekā nerada; viņš tikai izlieto to, kas ir un kas šaī ziņā ir ga-

tavs nerakstītu tiesību avots, bet ko tomēr dod pati civiltiesi-

skā sabiedrība.

Paskaidrosim šīs domas ar piemēru. Nabaga cilvēks tie-

sājas ar bagātu. Pēdējam ir aizstāvji; pirmais ved nemākulīgi

un pazaudē taisnu lietu. Tiesnesis atrod, ka tāds lietas virziens

acīmredzot ir netaisns un tādēļ, pieņemdams, ka visi taisnīgie

ļaudis domās un jutīs tāpat kā viņš, neraugoties uz to, ka bagā-

tais formāli izlieto tiesības, atraida to pilnīgi vai pa daļai. Ne-

viens nestrīdēsies, ka tāds lietas atrisinājums, ko tiesnesim dik-

tējusi taisnības sajūta, pats par sevi ir teicams. Kāpēc darīt
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pāri nabaga ļaudīm, kad viņiem jau tā ir daudzējādā zinā pāri

darīts. Kāpēc neparādīt viņiem labdarību uz tiesību rēķina,

kuras tie nemākulīgi izlietojuši tāpat nabadzības vai tumsības

dēļ. Labiem tiesnešiem sevišķi viegli iet pa šo taisnības ceļu,

kuru tie subjektivi sajūt kā augstāko taisnību. Tomēr ne ro-

miešu, ne angļu, ne jaunās vācu (sal. tomēr ar projektu), ne

Šveices tiesības (sk. § 1) nav iedrošinājušās uzņemt likumā

subjektivās taisnības principu. Kad izšķīra lietu pretors, viņš

to pamatoja, izveidojot tādu stāvokli, kurš jau bij dots kā ob-

jektīvas tiesības. Ja, piem., dēls kā agnatiskas ģimenes loce-

klis un otrs emancipēts dēls, kurš vairs nebij agnats, pamazām

tika pielīdzināti viens otram mantojumu tiesībās, tad pretors

šaīs un līdzīgos gadījumos atbalstījās nevis uz subjektivu, bet

uz objektivu taisnības sajūtu. Proti, dēlu ārpus ģimenes pielī-

dzināja dēlam ģimenē nevis tādēļ, ka tas bij taisnīgi, jo viņi abi

bij viena tēva dēli un brāļi viens otram, bet tādēļ, ka civiltiesi-

skajā sabiedrībā jau veidojās jaunas tiesības, kas dibinājās uz

to, ka agnatiskā, senā, patriarchalā ģimene, izira, zaudēja savu

agrāko nozīmi. Agnatiskās ģimenes iziršanai par iemeslu ne-

būt nebij taisnības princips, jo acīmredzams, ka ari patriarcha-

lajā ģimenē bij spēkā tas pats likums, mīlēt savus bērnus, neat-

karīgi no tā, vai tie bij ģimenes locekļi vai ne. Meita, atdota

svešā ģimenē, vairs nebij agnate un tomēr palika sava tēva

meita, kas viņu bij uzaudzinājis un ievietojis viņai svešā ģi-

menē. No šī vienkāršā piemēra mēs redzam, ka taisnība še ir

objektiva, ko dod jauna civiltiesiskās sabiedrības iekārta ar tās

jaunajām tiesībām, no kurām smeļ savu tiesību radīšanas spē-

ku pretors. No šī piemēra ir ari redzams, ka taisnība minētā

objektivā nozīmē nav kaut kas tāds, kas dots reiz par visām

reizēm (vienāda arvien ir tikai pati cilvēka spēja sajust tai-

snību); viņa, kā objektīvas tiesības, savā saturā ir dažāda. Ar

to ari izskaidrojams, ka mūsu taisnība nesaskan ar taisnību

agrākos laikos un otrādi. Tā, piemēram, senās tautas uzskatīja

par taisnīgu nokaut atraitnes, lai tās varētu sekot saviem vī-

riem viņā pasaulē un viņiem tur palīdzēt. Platona dialogs par

taisnīgu atzīst, noteikumu par to, lai individi neņem to, kas pie-
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der citiem, un lai savukārt citi neatņem to, kas pieder vi-

ņiem, kāpēc bij netaisnīgi uzsākt otra cilvēka nodarbošanos un

izsist sev ceļu no vienas šķiras uz otru. Turpretī tagad tāds

uzskats ir acīmredzami netaisns, jo kāpēc spējīgs cilvēks ne-

var pārkāpt kārtu, šķiru, arodu un citas robežas? Būtu netai-

sni atņemt cilvēkam iespēju būt tur, kur viņš pēc savām spē-

jām var būt un kur viņš var darīt vairāk laba sev un sabiedrī-

bai. Kāpēc tas tā? Tāpēc, ka tagadējās objektivās taisnības

tiesības nesakrīt ar objektivām taisnības tiesībām senatnē. Se-

natnē domāja, ka grupu kārtība pašas dievības iecelta (dievi-

šķās, kastu tiesības). No tā izrietēja, ka cilvēks, kas izgāja no

savas kastas Vai vispār no sava grupējuma, nevien pārkāpa

dievišķās tiesības (dabas likumus), bet ari vājināja savu grupu,

no tās aiziedams.

Tādā kārtā grupu un dabiskais viedoklis ņēma virsroku

pār individuālo, moderno. Turpretī tagad civiltiesības kā civil-

tiesiskās sabiedrības sistēma pamatojas uz brīvas personības

atziņu, kas brīvi pārkāpj visas sociālās šķērssienas. Grupās iz-

veidotu sabiedrības architekturu mēs vēl sastopam vidus laikos

ar viņu cunftu iekārtu un cunftu taisnību.

Mums šķiet, ka viss izteiktais pietiekoši skaidri rāda, ka

tiesnesis var kļūdīties, kad viņš taisnību saprot tikai subjektīva

principa nozīmē. Līdz ar to atkrīt ari tie strīdi, kurus litera-

tūrā ierosina piem. par tikumību kā taisnības surogātu. Strī-

das par to, kā saprast tikumību, vai kā vairākuma, mazākuma

vai pat kā atsevišķa cilvēka tikumību (sk. par to piem., X o h -

1 c r v).11)

Izejot no taisnības objektivās izpratnes, pavisam nevar būt

runas par šīs subjektivi uztvertās problēmas atrisināšanu. Va-

jag izpētīt struktūru (attiecīgās civiltiesiskās sabiedrības sta-

tiku un dinamiku) un tikai pēc tam piemērot taisnību, ko dod

vienas vai otras sabiedrības uzbūve. Saprotams, ne katrs

tiesnesis var to izdarīt, jo civiltiesiskās sabiedrības uzbūves

analizei ir nepieciešami pazīt šo sabiedrību, tās pamatus un ten-

") B. CimafiCKitt, PyccK. rpaaca. npaßO I (Kießt 1917).
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dences. Bet no tā, ka tiesnesim grūtāk izlietot objektivās

nekā subjektivās taisnības principu, vēl nebūt ne-

izriet, ka tiesnesim jāiet pa to ceļu, kurš viņam vieglāks. Tai-

snība nav ne vairākuma, ne mazākuma un pat ne atsevišķi

ņemta cilvēka subjektivisms. Taisnība ir tiesības, kas apslēp-

tas pašā sabiedrībā un kas tur glabājas kā apslēpts dārgums, no

kura tiesnesis ņem to, kas attiecīgai sabiedrībai rādāms.

13. Taisnību kā objektivu principu tomēr vajag atšķirt

no labiem tikumiem un sevišķi no labas apziņas.

Tos bieži sajauc ari iztulkošanas aplokā. Labi tikumi

var neatbilst jaunai sabiedrības iekārtai un tāpēc būt netaisni.

Tāpēc labi tikumi paši par sevi var izrādīties tikai kā kādreiz

bijušas taisnības slānis, kā pārdzīvotas tiesības.

Turpretī laba apziņa arvien ir subjektivs prin-

cips pretēji taisnībai kā objektīvam principam. Laba apziņa ir

cilvēka gara stāvoklis, kad viņš pats sevi uzlūko par cilvēku

ar mierīgu sirdsapziņu, par krietnu cilvēku savā apziņā. Tā-

pēc laba apziņa tiešām ir it īpaši subjektivs princips. Ja daž-

reiz šo jēdzienu padara sarežģītāku ar citu jēdzienu par vidēja

cilvēka vai objektivu labu apziņu, tad tas nāk no pārpratumiem

terminoloģijā. Objektivi saprasta apziņa ir tikai cits nosau-

kums tam pašam objektivās taisnības principam.

Prof. Vasilijs Sinaiskis.
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Latvijas mazgadīgo tiesa.

(dc lege lata et dc lege ferenda).

(Turpinājums.)

IV. Ziemeļamerikas mazgadīgo tiesu

s i s te 111 a.

Amerika bērnu liesu darbība balstās uz sīki izstrādātiem

speciāliem likumiem, kuri noteic ne tikai šo tiesu kompetenci

un darbības veidu, bet ari tos icspaidošanas-audzināšanas lī-

dzekļus (par sodiem tos grūti nosaukt), ar kuriem tiesai jārī-

kojas. Par paraugu atsevišķu štatu likumdošanai šai ziņā ar

dažādām variācijām noderēja lllinoisas štata 1899. g. 1. jūlija

likums, kurš pārstrādāta un paplašinātā redakcijā parādījās

atkal 1907. g. 1. jūlijā.

Šī likuma pamattēzes īsumā sekošas:

1. Likuma aizsardzība attiecas ne tikai uz noziedzīgiem

(delinquent), bet ari uz pamestiem un bāra bērniem (neglected,

dependent children), kā ari uz tādiem, kuriem trūkst vajadzī-

gas audzināšanas. Šim likumam padoti visi šādi zēni, ne vecāki

par 17, un meitenes, ne vecākas par 18 gadiem. Bet ja kāds

bērns jaunāks par 10 gadiem nodarbojas ar ielas tirdzniecību

vai varjetē priekšnesumiem, vai ari ja vecāki, kuri ar to nodar-

bojas, viņu izmanto šim nolūkam kā palīgspēku, tad tas ari

pieskaitāms minēto bērnu kategorijai.

Tālāk likums jo sīki izskaidro, kas savukārt saprotams ar

viņā minētā noziedzīgā (deliuquent) bērna jēdzienu, pie kam pie

tādiem tiek pieskaitīti ne tikai bērni, kas tieši jebkādi noziegu-

šies pret likumu, bet ari bērni-klaidoņi, palaidņi, izvirtuli etc.

2. Noteikts, ka katrā grāfistē, kuras iedzīvotāju kopskaits

pārsniedz 500.000 cilv., jābūt ne mazāk par vienu tiesnesi maz-

gadīgo lietās (juvenile courts), kuru izvēlē no sava vidus pā-
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rējie tiesneši. Šinī tiesā, atsevišķos gadījumos, var piedalīties

ari piesēdētāji, skaitā līdz 6 cilvēkiem.

3. Kad par kādu noteiktā vietā esošu noziedzīgu vai pa-

mestu bērnu tiesā ienācis pieteikums (petition), kuru iesniegt

var ikkatrs pilsonis, likums atļauj tiesai nestāties tūliņ pie lie-

tas izspriešanas pēc būtības, bet bērna novērošanas nolūkā

(pārbaudot viņa dabu, lai rastu pareizus labošanas ceļus) no-

stādīt viņu zem zināmas pārbaudes uzraudzības. Šo uzraudzību

uztic vai nu personai, pie kuras bērns jau dzīvojis, vai spe-

ciālam bērnu aizgādnim (probation officer), vai ari izņemot

bērnu no agrākās mītnes, to nodod šaī nolūkā īpašās iestādēs.

4. Minētos bērnu aizgādņus tiesa pati iecel vajadzīgā

skaitā, pie kam tie var būt algoti un goda aizgādņi, bez algas.

Viņu uzdevums ir gādāt par bērnu garīgu un miesīgu labklājību,

kamēr viņa lieta atrodas tiesā, vākt visas vajadzīgās ziņas par

to, aizstāvēt viņa intereses pašā tiesā un palīdzēt pēdējai ar

visam viņu rīcībā esošām ziņām par apsūdzēto. Tāpat aizgādņi

cenšas ari apgādāt, sevišķi nodarbošanās dabūšanā, savu aiz-

gādājamo pēc tiesas. Ja mazgadīgais par šo laiku (kamēr vēl

lieta tiesā) slimo, viņš par brīvu tiek ievietots kādā ārstēšanas

iestādē. Tomēr visas šīs rūpes par viņu nedrīkst turpināties

pāri aizgādājamā 21 gadu vecuma robežai.

5. Svarīgi ir likuma noteikumi par tiem drošības veidiem,

kuri vajadzības gadījumā jāizlieto pret aizgādājamo bērnu.

Šaī ziņā likums nepārprotami tiecas pavisam no viņu skaita iz-

slēgt turēšanu apcietinājumā cietumos. Tā. p. p. attiecībā uz

jaunākiem par 12 gadiem tas tieši noliegts. Noliegts tādus bēr-

nus pat turēt policijas iecirkņos. Attiecībā uz vecākiem bēr-

niem turēšana apcietinājumā atļauta tikai ārkārtējas nepiecie-

šamības gadījumos: parasti to atvieto ar nodošanu uzraudzībā

uzticamu laužu ģimenēs (bieži lauksaimniekiem), vai ar ievie-

tošanu speciālās uzraudzības iestādēs.

6. Nododot bērnus, kurus tiesa izolē no agrākās sabiedrī-

bas, viņa cenšas tos nodot tādu ģimeņu uzraudzībā, kuras pēc

sava iekšējā gara un dzīves apstākļiem būtu radniecīgas ag-

rākai bērna paša ģimenei.
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7. Katras grāfistes tiesas sastāda no uzticamiem pilso-

ņiem īpašas pārraudzības iestādes (Countv Board of Visitors),

kas ar savu biedru palīdzību ikgadus revidē bērim audzinā-

šanas-labošanas iestāžu darbību un par rezultātiem ziņo tiesai.

Par bērnu uzturēšanu šādās iestādēs maksātspējīgiem

vecākiem ir jāatlīdzina pēc tiesas nosacījumiem.

Kā redzams, šinī likumā visā visumā jau iemiesoti tie prin-

cipi, kuri gulās ari pārējo angļu-amerikaņu sistēmas mazgadigo

tiesu pamatos: a) apvienota likuma gādība kā par noziedzī-

giem, tā ari par paklīdušiem un pamestiem bērniem; b) tiek

gādāts par pašas bērnu noziedzības un paklīšanas cēloņu iz-

pētīšanu un c) galvenais, mazgadīgo tiesas uzdevums ir nevis

bērnu-noziedznieku sodīt vai iebaidīt, bet gan censties atrast

vislabākos līdzekļus to atgriezt uz pareizā ceļa un glābt viņā

sabiedrībai vēl noderīgu locekli.

Palūkosimies tagad, kādiem līdzekļiem, bez agrāk minē-

tiem, tas tiek panākts.

Piemērojoties atsevišķās bērna-noziedznieka lietas izlem-

šanas gaitai tiesā, mēs šos līdzekļus sadalīsim divās lielākās

grupās: tādos, kurus piemēros 1) pa lietas iepriekšējas iz-

meklēšanas laiku un 2) pa lietas iztiesāšanas laiku kā ari pēc

tam.

Runājot par pirmo grupu, mums būs jāsaka daži vārdi par

tu saucamiem „Detentiou liouses", mazgadīgo iepriekšējās ieslo-

dzīšanas vietām, kā ari par īpašām labošanas-audzināšanas

iestādēm.

Pirmās kalpo tam nolūkam, lai nozieguma vietā aizturēto,

vai bezpajumtes bērnu varētu tūliņ ievietot, ja tas citādi nav

vajadzīgs, kaut ari uz īsu laiku apkārtnē, kur noziedzības pilnais

ielas iespaids to vairs neskartu. Šie „Detention Houses" ierīkoti

tā, lai vismazāk atgādinātu cietumus. Viņu priekšgalā stāv

kāds vīrietis un sieviete un viss tajos iekārtots tā, lai bērni ju-

stos itkā ģimenes atmosfērā. Viņu laiks ari tiek aizpildīts ār

skolas uzdevumiem un fiziskiem darbiem vai aroda mācībām

un absolūti nekādā satiksmē ar noziedzniekiem-pieaugušiem

tie nevar stāties. Bieži vien šādu „Detention flouse" ierīko
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zem viena jumta ar attiecīgo mazgadīgo tiesu. Ja ari kur tas

ievietots kādā no cietuma ēkām, tad tomēr tas pilnīgi atdalīts

no pārējā cietuma, viņam iebūvētas atsevišķas ieejas un ari visas

saimnieciskās ēkas, kā virtuve, noliktava, pirts v. c. Tomēr

jāsaka, ka Z. A. S. V. likumdošana šai jautājumā noteikti iziet

uz to, lai ari uzturēšanos šajās ieslodzījuma vietās mazgadīgiem

pēc iespējas paīsinātu un pavisam izslēgtu. Tāpēc tiesas lietas

ņem priekša iespējami īsā laikā, kas ari. ievērojot to relativo

vienkāršību, praktiski pa lielākai daļai pilnīgi iespējams.

Izvairoties no mazgadīgo noziedznieku ievietošanas „De-

teiition House", tiesa griežas pēc palīdzības pie sava svarīgā

subsidiarā institūta — aizgādnības sistēmas („Probation

system"). Te tiesas rīcībā atrodas vesels kadrs tā saucamo

~Probation officers" (bērnu aizgādņu), kurus no sākuma iecēla

administrativā vara vai pašvaldības priekšstāvji, bet pēdējā

laikā arvienu vairāk — pati mazgadīgo tiesa. Šie „Probation

officers" sastādās pa daļai no algotiem speciāliem ierēdņiem,

pa daļai no sabiedrības pārstāvjiem, kuri brīvprātīgi un bez at-

algojuma uzņemas grūtos noziedzīgo bērnu aizgādņu pienāku-

mus; pēdējos mēs zināmā mērā jau esam agrāk apskatījuši

attiecīgā nodalījumā, runājot par Illinoisas štata bērnu likumdo-

šanu. Piezīmēsim vēl, ka aizgādnības institūts Ziemeļamerikā

ir tik cieši saaudzis ar pašu bērnu tiesas būtību, ka vienu nav

iedomājams šķirt no otra. „Probation officers" sniedz perio-

diskus ziņojumus bērnu tiesai par savu darbu, izmeklē bieži

vien ari paša notikuma būtību, ne tikai aizgādājamā paša rak-

sturu, un nostājas ciešā, nesacaujamā kontaktā ar savu aiz-

gādājamo. Šāda aizgādnība ilguma ziņā noteikta dažādos

štatos dažādi: vienos —uz daudzmaz noteiktu laiku, citos —

uz nenoteiktu. Kas zīmējās uz „Probation officers" izlasi, tad

praksē pierādījies, ka zēniem labāk ieceļami vīrieši un meite-

nēm — sievietes. Pateicoties sabiedrības dzīvai interesei un

līdzdarbībai, ari materiālus pabalstus līdzieskaitot, „Probation

officers" skaits ir diezgan liels, tā kā uz katru caurmērā pienā-

kas 2—3 aizgādājāmie bērni, kas atkal aizgādņiem dod iespēju

jo pamatīgi nodoties savu uzdevumu veikšanai. Jāpiebilst, ka
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šie „Probation officers" tiek izmeklēti no uzticamākiem un cie-

nījamākiem pilsoņiem un ir ļaudis ar pietiekoši augstu izglī-

tības līmeni. Tāpēc nav brīnums, ka viņu darba rezultāti, sa-

karā ar to visai lielo interesi, ko sabiedrība vispāri Ziemeļame-

rikā tam izrāda, ir visai sekmīgi un ka „Probation" laikā starp

viņiem un to audzēkņiem radušās saites bieži turpina pastāvēt

pašas no sevis ari turpmāk.

Kā zināms papildinājums „Probation system" ar labām sek-

mēm pastāv vēl Lindseja Denveras pilsētā ievestā, tā saucamā

„Report system". Pēdējā pastāv iekš tam, ka katras nedēļas

beigās aizgādnībā stāvošie bērni sarodas pie paša bērnu tiesne-

ša un uzrāda tam skoļas vai meistaru nedēļas pārskatu par

saviem veiktiem darbiem un gūtām sekmēm. Tiesnesis tos kon-

trolē, salīdzinot ar jau iepriekš un atsevišķi saņemtiem pašu

skolotāju un meistaru iesūtītiem pārskatiem un novērojumiem

par aizgādājamo bērnu.

Šīs sistēmas nolūks tuvināt bērnus ari pašam tiesnesim,

kurš ar viņiem kopīgi sarunādamies, nepiespiestā kārtā, mācas

viņus labāk pazīt un sekot viņu labošanas gaitai. Bez tam, tā

kā viņu sekmju kritizēšanu un salīdzināšanu ar citu sekmēm

tiesnesis izdara pārējo bērnu klātbūtnē, katrā no viņiem tiek

pamodināts sacensības un pašlepnuma gars, ar ko sasniegti tei-

cami rezultāti. Nav ari apstiprinājušās tās bažas, kuras iz-

teica par to, ka lielākas paklīdušo bērnu masas pulcināšana

vienkopus tādās reizēs varētu atstāt sliktu iespaidu uz vienu

otru bērnu no tiem. Šo iespējamību viegli novērsa, sadalot maz-

gadīgos pēc dzimuma, kā ari atsevišķās grupās pēc tikumības

līmeņa.

Aprakstījuši tos līdzekļus, ar kuriem operē amerikāņu

bērnu tiesa, teiksim dažus vārdus par to, kā norit pati sprie-

šanas kārtība šinīs tiesās.

Bērnu tiesas sēde pati par sevi norit ļoti vienkāršos ap-

stākļos; atmesta katra lieka greznība un formalitāte, kas va-

rētu šaī gadījumā atstāt ļaunu ietekmi uz bērna psiehi. Tiek

gādāts ari par to, lai zālē atrastos pēc iespējas mazāk publikas:

atstāj tikai mazgadīgo tiesājamo pieaugušos piederīgos, kuriem
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dod iespēju praktiski redzēt, kā jāpieiet pie bērnu noziedzības

apkarošanas un viņu ļauno tieksmju iznīdēšanas. Mazgadīgi

klausītāji netiek pielaisti, tāpat ari pusaudži. Prokuratūras un

aizstāvības piedalīšanās prāvas gaitā nav pielaista. Amerikāņi

atrod, ka viņas nevar spēlēt tajā nekādu lomu, jo runa iet nevis

par tiesājamā sodīšanu, bet gan par viņa audzināšanu, kas ir

tiesneša-lietpratēja uzdevums. Aiz tiem pašiem iemesliem nav

pielaista ari tiesas sprieduma pārsūdzēšana. Apelācijas instan-

ces gandrīz nevienā štatā nav.

Tā mēs redzam, ka šāda bērnu tiesa savā lemšanas-sprie-

šanas rīcībā ir visai neierobežota. Tikpat brīva viņa ir ari

attiecībā uz to „sodu" izvēli, kurus viņa, ja atrod par vajadzīgu,

piespriež tiesājamiem mazgadīgajiem. Tādi ir: 1) rājiens,

2) pārbaude („probation"), atstājot paša ģimenē, vai nododot

svešā, 3) naudas sods (kuru samaksā vecāki, vai atstrādā

paši tiesājamie) un pēdīgi 4) īstermiņa brīvības atņemšana,

ievietojot „Detention House" un 5) nodošana audzināšanas-

labošanas iestādē. Gadījumos, kur tiesai ir darīšana ar nela-

bojamiem tiesājamiem, uz kuru labošanos vairs nav cerību, kā

pēdējā izeja atliek lietu nodot parastai krimināltiesai pēc pie-

kritības.

Beigās būtu vietā teikt dažus vārdus par to stāvokli, kādu

minēto labošanas līdzekļu kāptuvē ieņem Ziemeļamerikā labo-

šanas-audzināšanas iestādes kā tādas un uz kādiem principiem

tās būvētas. Šie pamatprincipi Amerikā ir: 1) censties bērnu

padarīt par sabiedrisku būtni, kas varētu darboties un dzīvot

sabiedrībā, kā sociāli derīgs elements, un 2) izkopt šajā nolūkā

un virzienā viņa individualitāti. Kā labākais līdzeklis šo cēlo

mērķu sasniegšanai arvien vēl noder pieradināšana pie ražīga,
fiziska darba un kārtīga dzīves veida.

Centīšos tikai īsos vilcienos uzmest amerikāņu audzinā-

šanas-labošanas iestāžu iekšējās iekārtas kopainu. Šīs iestādes,

kuras pa lielākai daļai sauc par „skolām", pēc viņās uzņemamo

audzēkņu vecuma, noziedzīgās pagātnes un tikumības pakāpes

sadaļas kādās trijās grupās. Minētās skolas visas atrodas uz

laukiem, lai bērnus attālinātu no pilsētu dzīves atmosfēras, no-
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vietojot tos ari higiēnas ziņā veselīgākos apstākļos. Pašas

iestādes izplanētas pēc tā saucamās kottedžu sistēmas, t. i.

nevis ēku grupās, bet gan atsevišķiem savrup stāvošiem nami-

ņiem, kuri iekšēji iekārtoti pēc iespējas tā, lai tie jo mazāk at-

šķirtos no viduvēja pilsoņa dzīvojamās mājas iekārtas. Au-

dzēkņu labošanu panāk, nodarbinot tos kāda amata iemācīšanai,

lauku darbos un skolas gaitās. Tāpat piegriež vērību vingro-

šanai un rotaļām. Lai sekmētu bērnu pašu tieksmes uz labo-

šanos, viņus iedala vairākās pakāpēs; jo augstāka pakāpe, jo

vairāk priekšrocības bauda tie, kas viņā skaitās. Pārēja no

zemākās pakāpes augstākā notiek, iekrājot par savu darbu

un citām sekmēm katras nedēļas beigās audzēkņiem izsniedza-

mas īpašas zīmes (markas); tas, kas sakrājis noteiktu marku

skaitu, tiek ari pārskaitīts augstākā pakāpē. Uzturēšanās laiks

šajās labošanas iestādēs noteikts minimālā un maksimālā ap-

mērā. Pirmais svārstās ap dažiem mēnešiem, bet otrais —

nekur nepārsniedz pilngadības robežu. Audzēknis, kurš uztu-

rējies minimālo laika sprīdi iestādē un liekas labojies, tiek at-

laists no tās, pārbaudot, kā tas uzvedas brīvibā. Ja viņš zi-

nāmā laika sprīdī uzvedas labi, to galīgi atstāj brīvībā, pretējā

gadījumā no jauna ievieto iestādē un tad jau, parasti, neizlaiž

līdz pilngadības sasniegšanai.

Kaut gan visi iestādes „kottedži" atrodas vienā teritorijā un

nav sevišķi atšķirti viens no otra (lai bērniem kaut ārīgi, pēc

iespējas, mazāk atgādinātu to, ka viņi internēti no ārpasaules),
tiek gādāts, lai atsevišķu namiņu iemītnieki nesaietos savā

starpā. Ari skolu apmeklējot skolnieku grupas sastāda tādē-

jādi, lai katrā grupā ietilptu tikai viena „kottedža" iedzīvotāji.

levērojot audzēkņu sadalīšanu grupās, pēc viņu dabas savā-

dībām, tādai nošķirošanai piemīt sevišķa preventiva nozīme,

pasargājot mazāk samaitātos no norūdītāko sliktās ietekmes.

Par to gādāt un rūpēties sevišķi uzdots tam audzinātāju pārim

(parasti vīrietim un sievietei), kuri itkā vecāki stāv katras gru-

pas priekšgalā.

Jāsaka, ka šīs labošanas sistēmas rezultāti viscaur bijuši

teicami.
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V. Anglijas mazgadīgo tiesu sistēma.

Angļu mazgadīgo tiesas, kā to atzīmējām jau agrāk, ir zi-

nāmā mērā amerikāņu tiesu atveidojums, kam ne mazums pie-

palīdzējis ari abu nāciju un kultūru radniecīgais raksturs. Tā-

pēc, lai neatkārtotos, pietiks, ja, attēlojot mazgadīgo tiesu attī-

stību Anglijā, aprobežosimies ar pašas bērnu aizsardzības

likumdošanas aprakstu.

Par izejpunktu mazgadīgo tiesu izbūvei noder 1879. gadā

izdotais „Summary jurisdiction Act", kurš uzskatāms par li-

kumu, kas nokārto šo tiesu formālās, procesuālās darbības pusi.

Ar šo aktu ari nodibināta vecuma robeža starp bērniem („child"

— līdz 12 gadiem) un jauniešiem („young person" — no 12

līdz 16 gadiem). Jurisdikcijas ziņā mazgadīgo tiesai bija pa-

doti ari visi jauniešu nodarījumi, izņemot slepkavību, kura pie-

krita zvērināto tiesai. Šī jurisdikcija ar „Summary jurisdiction

Act"a jauno izdevumu 1899. gadā tika nosprausta sīkāki. Reizē

ar to Anglijas mazgadīgo tiesās galīgi iesakņojās, attiecībā uz

mazgadīgo noziedzības apkarošanas metodēm, principā — alter-

native „vai audzināšāna, vai sods". Abu līdzekļu pielietošana

vienā reizē tika izslēgta.

Tomēr par angļu mazgadīgo moderno tiesu darbības stūr-

akmeni, bez šaubām, jāuzskata vienīgi 1908. g. beigās izdotais

daudzinātais „Children Act" („bērnu likums"). Šo likumu nevar

nosaukt par likumu par bērnu, resp. mazgadīgo tiesām vien, to

nevar ari nosaukt tikai par sodu normu sakopojumu mazga-

dīgiem; pareizāki būs to dēvēt par mazgadīgo aizsardzības li-

kumu visplašākā nozīmē, kurš aptver šādu mazgadīgo (līdz 16.

vecuma gadam) dzīves dažnedažādās ēnas puses.

Šis monumentālais akts ietver sevī pavisam 22 atsevišķus

likumus un sadaļas 134 pantos. Akta 1. daļa paredz tās aizsar-

dzības normas, kas attiecināmas uz bērniem, kuri atrodas

svešu ļaužu aizgādnībā vai audzināšanā. īpaša vērība tiek

piegriezta tādiem ārlaulībā dzimušiem bērniem. Akta

uzraudzības nosacījumus, attiecībā uz šiem bērniem, pilda īpaši

pārraugi („infant protection Visitors"). Akta 2. daļa runā par

mazgadīgo aizsardzību pret cietsirdīgu apiešanos. Jāpiezī-
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mē, ka „Children Act" par „child", bērnu uzskata tikai jaunā-

kus par i 4 gadiem, un par jaunieti („young person") — 14 līdz

16 gadus vecos.*) Pēc šīs likuma daļas kriminālā kārtā vajā

tos, kas 1) pretēji savam pienākumam negādā par bērna mie-

sīgām un garīgām vajadzībām, ja caur to pēdējam rodas kāds

kaitējums vai ciešanas; 2) un tos, kas pamudina bērnus uz

diedelniecību un netiklību, vai nenovērš pašu bērnu tiekšanos

uz šiem netikumiem. Akta 3. dala paredz solus, kuri sperami

pret mazgadīgo pavedināšanu uz tabakas smēķēšanu. 4. dala

regulē labošanas-audzināšanas skolu darbību un noteikumus

par uzņemšanu tajās. 5. daļa, kura saucas „Juvenile offenders",

zīmējas uz mazgadīgiem noziedzniekiem un pret viņiem spe-

ramiem soliem. Mazgadīgo turēt iepriekšējā apcietinājumā var

tikai tad, ja a) viņš tiek apvainots smaga nozieguma pastrādā-

šanā, b) ja nepieciešams to izolēt no saiešanās ar pieaugušiem

noziedzniekiem vai paklīdušiem elementiem, un 3) protams, ja

ir pamats bažīties, ka mazgadīgais var izvairīties no tiesas.

levērību pelnošs ir tas apstāklis, ka šis akts ietvēris sevī

ari tā saucamo „amerikaņu principu", ka vecāki vai aizbildņi

zināmā mērā atbild līdzi par savu bērnu nodarījumiem, ja vien

pēdējie kaut kādā veidā tiem pieļāvuši, kaut ari caur nevīžīgu

uzraudzību, šādus nodarījumus pastrādāt. Tā, pēc tiesas sprie-

duma,viņiem parasti jāatlīdzina tiesas izdevumi, cietušiem no-

darītie zaudējumi un ari mazgadīgajam uzliktais naudas sods.

Kas zīmējas uz mazgadīgiem uzliekamiem sodiem, tad 1) tie-

sību zaudēšana tiem nedraud pavisam un 2) jaunāki par 14

gadiem nevar tikt sodīti nedz ar spaidu darbiem vai ieslodzī-

jumu, nedz ari ar naudas sodu, bet jaunāki par 16 gadiem — ar

nodošanu spaidu darbos. Uzliekamo sodu skala ir diezgan plaša

un tā svārstās (107. pants), sākot ar apsūdzētā atsvabināšanu

no jebkāda soda, ja tas savā noziegumā atzinies, līdz pat ieslo-

dzījumam cietumā, ja tas nav jaunāks par 14 un vecāks par 16

gadiem. Šajā sodu kāptuvē mēs sastopam vēl: nodošanu

„Probation Officer"a uzraudzībā, nodošanu amatniecības

(Industrial Schools") vai labošanas („Reformatory Schools"

*) Skat. A. Ru bašo v a s, īpašas tiesas etc, 198.—214. lp. lp
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skolā, miesas sodu — pēršanu rīkstēm, vecāko pienākumu

iemaksāt drošības naudu par apsūdzētā turpmāku nevainojamu

uzvešanos, aresta sodu v. t. t.

Pēdējā akta dala — 6. satur sevī dažādus blakus noteiku-

mus, kuri attiecas kā uz mazgadīgo tiesu darbības ārējo kār-

tību, tā ari citādā rakstura normas. Tā, starp citu, noteikts, ka

mazgadīgo nopratināšanas laikā atklātību var izslēgt, izraidot

publiku; mazgadīgo pielaišana publikā tiesas sēdēs tāpat ir

noliegta. i

Noslēdzot „Children Act"a ievadīto darbu un uzstādīto

mērķu virkni, 1908. gadā parādījās „Prevention of Crime Act"

(likums par noziegumu novēršanu), kas paredz noziedzīgo jau-

niešu (16—21 gadu vecumā) audzināšanu-labošanu („Children

Act"a nosacījumi attiecas tikai uz mazgadīgiem, kuri nav ve-

cāki par 16 gadiem). Šo likumu tuvāk analizēt sevišķas vaja-

dzības nebūtu. Atzīmēsim vienīgi, ka viņš normē minēto jau-

niešu turēšanu sevišķa „Borstal" tipa labošanas iestādēs. Ta-

jās var ievietot ari parasto „Reformatory Schools" audzēkņus

(kuri, kā redzējām, ir jaunāki gados), ja tie, uzturēdamies pēdē-

jas, pastrādājuši nopietnākas dabas pārkāpumus. levietošanas

laiks šādiem nepilngadīgiem„Borstal" iestādēs svārstās no 1 līdz

3 gadiem parastos apstākļos, bet izņēmuma pēc, šis laiks var tikt

saīsināts līdz 6 mēnešiem. Šo iestāžu iekšējā iekārta un darbī-

bas principi visumā ne ar ko neatšķiras no pārējām šāda rak-

stura angļu iestādēm.

Anglijas labošanas iestādes visumā piekļaujas amerikāņu

iestāžu tipam; viņas tāpat sadalās vairākās pakāpēs.

Kā zināmu īpatnēju šādu iestāžu veidu, kurš Anglijā pilnā

mērā iesakņojies, atsevišķi varētu šeit pieminēt tikai, varbūt,

„Day Industrial School", kuri ne ar ko neatšķiras no parastām

„Industrial School", bet kurās bērni pavada tikai dienas laiku:

naktīs tie uzturas mājās. Šāda tipa skolas pastāv Anglijā kopš

1876. g. Dala no viņām tiek uzturēta ar privātiem un pašval-

dību līdzekļiem, pie kam pašvaldību financialā līdzdalība šo

iestāžu uzturēšanā ar katru gadu aug plašumā. Režims te valda

apmēram tāds pats, kā amerikāņu labošanas sistēmā. Jāatzīmē
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tikai, ka starp sodiem, kurus piemēro audzēkņiem, figurē ne-

tikai kāda ēdiena atņemšana no maltītes un karcers, bet ari

miesas sodi — sitieni pa rokām un pat rīkstes. Audzēkņu in-

telektuālā nodarbināšanā liela loma ierādīta starp citu ari tiku-

mības mācībai resp. ticības mācības pasniegšanai. Lai iein-

teresētu audzēkņus sava darba ražīgumā un pieradinātu tos

pie taupības, viņiem ik nedēļas izsniedz zināmu sumu naudas,

no kuras lielākā dala iet pašu krājkasē, bet mazāko izsniedz

izdevumiem. Sataupīto naudu audzēkņi saņem, atstājot iestā-

des, pašu vajadzībām. Starp citu, jāatzīmē, kā statistiski pie-

rādīts procentuāli loti mazs bēgšanas gadījumu skaits no šīm

iestādēm. Šis apstāklis dod labāko liecību par viņās esošā re-

žima lietderību.

Kā interesantu savādību angļu mazgadīgo kolonijās var

norādīt uz sporta piekopšanas izcilu stāvokli tajās. Protams,

nacionālā angļu dziņa piekopt sportu te vispār spēlē svarīgu

lomu.

Dažos vārdos būtu jāapraksta ari tās oriģinālās labošanas

iestādes, kuras ierīkotas uz īpašiem mācību kuģiem — „Trai-

ning Ships". Tajos tiek inteniēti un apmācīti tie mazgadīgie

noziedznieki, kuri nodomājuši savā turpmākā dzīvē nodoties

kuģniecībai. Šādi kuģi (burenieki) stāv noenkuroti lielāko

upju grīvās (ari Temzā) vai ostās, un audzēkņi virsnieku uz-

raudzībā tur dzīvo nepārtraukti, praktiski sagatavodamies

grūtam jūrnieku amatm. Pašā kuģošanā tie pa dienu tiek apmā-

cīti uz speciāliem velkoņiem-tvaikoņiem turpat un reidā.

VI. a) Mazgadīgo tiesas un jauniešu aiz-

sardzības likumdošana Vācijā pirms kara.

No kontinenta sistēmām izcilā stāvoklī bez šaubām atro-

das vācu mazgadīgo aizsardzības iekārta, jo Vācija pēckara

laikmetā ir vienīgā (Eiropā) nostājusies uz tā pareizā ceļa, ka

šai jautājumā nevar aprobežoties ar atsevišķiem likumdošanas

aktiem vien, bet ka visu paklīdušo bērnu un pusaudžu labošanas

sistēmas jāpamato uz visu aptveroša, saskaņota un kodificēta

likumdošanas akta. Anglijas „Childreu Act"a piemērs, acīm-
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redzot, būs tam bijis par visai noderīgu un ierosinošu pie-

mēru.

Nevar noliegt, ka ari citās Eiropas kontinenta valstīs likum-

devējs centies piegriezt savu uzmanību šim sasāpējušam jau-

tājumam. Tā p. p. Holandē 1921. g. 5. jūlijā izdotais likums

radījis diezgan izkoptu jauniešu lietu tiesnešu un jauniešu aiz-

institūtu, un Itālija ar savu 1925. g. 10.

decembra likumu nosprauda noteiktas robežas pagrimušās

jaunatnes labošanai; ari Japāna 1923. g. likumdošanas cc[ā no-

dibināja īpašas, no pārējām tiesām atšķirtas mazgadīgo tiesas

ar sevišķu kompetenci. Tomēr, nevar teikt, ka pārējās Rietum-

eiropas valstīs būtu izkopies lietderības zinā (izņemot, varbūt,

Šveici) labāks jaunatnes aizsardzības un mazgadīgo noziedzības

apkarošanas institūts nekā Vācijā; pēdējā daudzējādā ziņā va-

rētu noderēt par paraugu ari Latvijai.

Par šīs sistēmas vēsturisko attīstību atzīmējams tikai, ka

pirmā bērnu tiesa Vācijā sāka darboties ar 1908. gadu Frank-

furtā pie Mainas un īsi pirms pasaules kara Vācijā bija jau pāri

par 200 šādu tiesu.

Visas vācu tiesas konstruējās pēc divām galvenam sistē-

mām: Frankfurtas un Ķelnes-Hammas. Jāpiebilst, ka vācu

bērnu tiesu darbība un uzbūve visai tuvu saistās ar tā saucamo

...lugendāmter" (kaut kas līdzīgs mūsu tagadējām bāriņu tie-

sām) darbību.

Pēc Frankfurtas sistēmas par „Jugendgericht'a" tiesnesi

bija parasti visā tiesas rajonā viens bāriņu tiesnesis resp. „Ju-

gendamt'a" tiesnesis, kurš ari iztiesāja visa iecirkņa mazgadīgo

krimināllietas. Pielaižama bija ari otrāda kārtība: konkrēts

kriminaltiesnesis pa visu rajonu iztiesāja ari visas mazgadīgo

aizgādnības lietas. Saprotams, ka šai sistēmai bija savas no-

teiktas priekšrocības vienas personas — tiesneša rokās kon-

centrējās noteiktā teritoriālā iecirkņa mazgadīgo lietas, kā

krimināla, tā ari aizbildniska rakstura, kas garantēja taisnās

tiesas vienveidīgo un sekmīgo darbību.

Pēc otrās — Ķelnes-Hammas sistēmas, kura gan nodibi-

nājās galvenā kārtā šinī tiesu apgabalā vien, katrs aizgādnības
tiesnesis („Jugendrichter") iztiesāja tikai to bērnu aizbildnības
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un krimināllietas, kas atradās viņa aizbildnības sarakstos. No

tā izriet, ka vienā teritoriālā apvidū vajadzēja būt vairākiem

mazgadīgo tiesnešiem, kāpēc viņi savā darbībā nevarēja tā spe-

cializēties un izveidot vienādu praksi, kā tas bija pa-

nākams tanīs mazgadīgo tiesās, kuras pieturējās pie Frankfur-

tas sistēmas.

Vēl kā Vācijas mazgadīgo tiesu institūta savādība jāatzīmē

tas, ka tanīs lietās, kurās parastās iztiesāšanās kārtībā iepriek-

šējām izmeklēšanām bija jāiet papriekš caur prokuratūras ro-

kām, minētā kārtība bija paturēta ari mazgadīgo lietās. To-

mēr te bija ievests svarīgs korrektivs, kurš palicis ari tagadēja

pēckara laika iekārtā.

levērojot to, ka mazgadīgo lietās taisnās tiesas gala mēr-

ķis ir un paliek panākt apvainotā labošanu, bet nevis pirmā

kārta sodīšanu, prokuratūrai, kā lietas novirzītājai līdz tiesai,

noteicot lietas tālāku gaitu, tika dotas citas rīcības Ūnijas, nekā

parasti. Tā saucamā „Legalitātsprinzip'a" vietā (kad prokura-

tūrai jāuzsāk katra publiskā rakstura pārkāpuma vajāšana,

pārkāpuma fakta dēļ, neatkarīgi no citiem apstākļiem), maz-

gadīgo lietās arvienu vairāk prokuratūras darbībā iezīmējās tā

saucamais „Opportunitātsprinzip". Vadoties no šī principa, pro-

kuratūra var uzsākt zināmas kategorijas lietās vajāšanu vienīgi

tad, ja viņa to atrod par gadījumam piemērotu izeju. Pretējā

gadījumā, ja vainīgais nav vis pelnījis sodu, bet saudzību, vai

citu iespaidošanas, resp. labošanas līdzekļu piemērošanu, lietas

kriminālā ziņā atļauts izbeigt, nenovedot tās līdz iztiesāšanai.

Šis princips mazgadīgo lietās, kurš amerikāņu tiesās jau ilgi

pirms pasaules kara bij pilnīgi atzīts, vācu tiesās tikai pama-

zām lauž sev ceļu, līdz kamēr pēc kara, kā mēs to redzēsim

tālāk, tas tiek uzņemts ari likumdošanā.

Vācu mazgadīgo tiesas ari sava personālā sastāva ziņā

sēžu laikā atšķiras no anglu-amerikaņu sistēmas tiesām. Vā-

cijā šādā tiesā bez paša tiesneša pastāvīgi piedalās divi piesē-

dētāji, Vācijas tiesu iekārtai raksturīgie vēlētie šeffeni.

Mazgadīgo tiesas Vācijā pirmskara laikā bija pieskaņotas

vispārējam vācu tiesu iedalījumam — divu instanču tiesām: tās
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pastāvēja pie zemākās tiesas — vAmtsgerichfa" (līdzīga

mūsu miertiesai) un augstākās „Landesgericht'a" (līdzīga mūsu

apgabaltiesai). Šis iedalījums, kā redzams, ari atšķiras no ame-

rikāņu tiesu iekārtas, kur tamlīdzīgu iedalījumu nepazīst. Gan

Vācijā stāvoklis tika stabilizēts „Landesgericht
,

ā" tādējādi, ka

mazgadīgo lietas koncentrēja šīs tiesas speciālā nodaļā — „Ju-

gendstrafkammer". Tas deva iespēju šādas nodaļas tiesne-

šiem specializēties šo lietu izspriešanā. Bez tam lielākās tiesās,

kā piem. „Berlin-Mitte", kur tiesas sēdes notika ikdienas, par

pārkāpumiem aizturētos mazgadīgos bija pieņemts jau otrā

dienā nostādīt tiesas priekšā. Ar tādu rīcību panākams tas,

ka mazgadīgie jo ātri, kamēr nav ari izzudušas pastrādātā no-

zieguma svaigās pēdas un iespaidi, nokļūst tiesas priekšā; maz-

gadīgais pie tam netiek ari iepriekšējā ieslodzījuma vietās vai

policijas iecirkņos turēts ilgāku laiku, kur tas varētu nonākt

zem kriminālo elementu postošā iespaida.

Jāpiebilst, ka specializācija mazgadīgo lietu virzīšanā no-

vesta tik tālu, ka pat prokuratūrā tās tiek sakopotas vienas

personas rokās. Dažās vietās šis prokuratūras pārstāvis (kā

piem. Bavārijā) abās tiesu instancēs kā Amtsgerichfā, tā ari

Landesgericht'ā ir viens un tas pats. Šo specializāciju maz-

gadīgo lietu virzīšanā un iztiesāšanā Vācijā jau pirmskara lai-

kos gribēja novest tik tālu, lai pat tiesas piesēdētāji — šeffeni

— būtu arvien, zināmā laika sprīdī, vieni un tie paši. Kā zi-

nāms, parastā kārtībā šeffenus izvēlēja katrai tiesas sēdei at-

sevišķi, pēc īpaši sastādīta šeffenu saraksta, ar tādu aprēķinu,

lai katram šeffenam iznāktu ne vairāk par 5 sēdēm gadā. To-

mēr pirms pasaules kara Vācijā vecā kārtība tika viscaur pa-

turēta.

b) Mazgadīgo tiesu darbība pēckara laikmeta

Vāci j ā.

Piegriežoties šo tiesu aprakstam, mums jāsaka, ka šīs tie-

sas atrodas tāpat ciešā sadarbībā ar augšā minētiem „Jugend-
āmter" (jaunatnes aizsardzības iestādēm). Pēdējie ar 1922. g.
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likumu*) nodibināti pie atsevišķām lauku pašvaldību vienībām

(„Gemeinde")
f

federalvalstīm („Lānder") un apvienoti centrālā

„Reichsjug:endamt'ā**. So jaunatnes aizsardzības iestāžu dar-

bība izplešas par mazgadīgiem, kuriem nepieciešama aizsar-

dzība viņu garīgās un miesīgās labklājības sasniegšanai, pie

kādiem īpaši pieskaitāmi kā pamestie bērni un bāriņi, tā ari ār-

laulībā dzimušie un svešās ģimenēs izmitinātie. Šie „Jugend-

āmter" sniedz lielu palīdzību jaunatnes tiesu darbībai, jo uzņe-

mas, pie tam preventivā ceļā, lielu daļu no tā labošanas darba,

kura izvešana piekrīt ari pašām tiesām.

Vācijas šolaiku jaunatnes tiesu darbība normēta ar 1923. g.

16. februāra likuma noteikumiem. Ar pēdējo absolūtās krimi-

nālās nepieskaitāmības robeža noteikta uz 14 gadiem. Par

jaunieti-mazgadīgo („Jugendlichcr") uzskatāms tas, kas nozie-

guma izdarīšanas laikā bijis ne jaunāks par 14 un ne vecāks par

18 gadiem Pirms nodošanas tiesai izšķirams jautājums par

apsūdzētā rīcības saprātību, noziegumu pastrādājot. Lietu caur-

lūkojot, tiesai jāizšķiras, vai apstāties pie labošanas līdzekļa, vai

izraudzīt sodu. Kā soda līdzekli, kuru pielietošana izslēdz brī-

vības atņemšanu, minami: brīdinājuma izteikšana, nodošana

vecāku vai skolas uzraudzībā, dažādu pienākumu izpildīšana

(cietušā piedošanās izlūgšanās, naudas sods, atturēšanās no

dažādām izpriecām un laika kavēkļiem etc), nodošana uzrau-

dzībā un audzināšanā svešās ģimenēs un piespiedu audzināšana.

Kas zīmējas uz brīvības atņemšanas sodiem, tad tos uzliekot

attiecīgi mīkstina; tā, piem., paredzēta pāreja no ieslodzījuma

pārmācības namā uz ieslodzījumu cietumā. Tāpat paredzēta

ari piespriesto sodu izpildīšanas nosacīta atlikšana uz laiku no

2—5 gadiem. Ja notiesātais pa šo laiku nevainojami uzvedies,

sods skaitāms par galīgi atlaistu. Pa minēto pārbaudes laiku

notiesātam mazgadīgam, kurš nostādams zem uzraudzības, uz-

liekama dažādu uzraudzības pienākumu pildīšana.

Kas zīmējas uz jaunatnes tiesu piekritību, tad subjektivi tā

noteikta tādējādi, ka apsūdzētie, kuri, saukti pie atbildības, nav

*) Sk. Dr. Alfrēda Zilbernagela salīdzinoša darba „Das Schwei-
zeriscbe Jugendstrafrecht vor d. Nationalratetc", 1928., 27.-34. 1. p.
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vēl pārsnieguši 18 gadu vecuma robežu, katrā ziņā padoti šīm

tiesām. Ja, turpretim, apsūdzētais minētā laikā sasniedzis 18—

21 gadu vecumu (bet noziegumu pastrādājis, būdams jaunāks

par 18 gadiem), viņa nodošana jaunatnes tiesai atkarājas no

prokurora ieskata. Apsūdzētie, kuri vecāki par 21 gadu, jau-

natnes tiesai nav nododami.

Kā jaunatnes tiesas funkcionē jau agrāk aprakstītās šeffenu

tiesas, pie kam svarīgos gadījumos viņu sastāvs var būt pa-

plašināts līdz 5 locekļiem: 2 tiesnešiem un 3 piesēdētājiem. Iz-

vedot tiesu darbinieku specializēšanos mazgadīgo lietās, likums

prasa, lai tiesās mazgadīgo lietas būtu koncentrētas tā (īpaši

„Amtsgericht
,

os", ar vairākiem tiesnešiem), ka tās saplūstu

\ iena tiesneša rokās, kurš pārzin tai pašā laikā bāriņu tiesneša

(Vormundschaftsrichter) pienākumus. Šī specializēšanās pra-

sība attiecas ari uz prokuratūru. Teritoriālās piekritības ziņā

jaunatnes tiesas lūko cauri netikai mazgadīgo lietas pēc to iz-

celšanās vietas, bet ari altcrnativi — pēc apsūdzētā dzīves

vietas. Prokuratūras tiesības, noteikt mazgadīgo lietas tālāko

gaitu uz „Opportunitātsprinzip" pamatiem, ari ir paredzētas, un

prokuratūra var kā jau iesāktu lietu, tā ari izziņu par tiesas

vajāšanas ierosināšanu, ja to atzīst par lietderīgu, izbeigt (at-

sakoties no apsūdzības uzturēšanas), ar attiecīgās jaunatnes

tiesas piekrišanu.

Kas attiecas uz tiesas sēžu kārtību, tad paredzēts zināmos

gadījumos izslēgt viņu pieejamību, noteicot lietu klausīšanu aiz

slēgtām durvīm, kā ari mazgadīgā tiesājamā izraidīšanu no sēžu

zāles pa tiesas izmeklēšanas un disputa laiku, ja to atzītu par

nepieciešamu. Caurskatot lietu, tiesa plaši izmanto visas par

tiesājamo iepriekš savāktās ziņas, kas liecina par viņa dzīves

apstākļiem, kuri būtu viņu pamudinājuši uz nozieguma pastrā-

dāšanu. Šai ziņā labprāt izlieto „Jugendāmter" sniegto palī-

dzību. Bieži vien „Jugendamt'a" pārstāvjus pieaicina, dot šai

ziņā paskaidrojumus ari pašā tiesas sēdē. Paredzēta ari tiesā-

jamā vispusīga pārbaude medicīniskas ekspertizes ceļā, ja tas

izrādās par vajadzīgu.

Apsūdzētā turēšana iepriekšējā apcietinājumā pielaista

tikai nenovēršamas nepieciešamības gadījumos, pie tam katra
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ziņā no pieaugušiem ieslodzītiem stingri nošķirtās, īpašās telpās.

Tikai mazgadīgā veselības stāvokļa uzlabošanai atļaujami ari

izņēmumi no šīs kārtības.

Spriedumu izpildīšana piekrīt pašam mazgadīgo tiesnesim,

neatkarīgi no tā, vai tie paredz sodus vai labošanas soļus; pē-

dējā gadījumā dzīvu dalību šajā darbā ņem jaunatnes aizsar-

dzības iestādes. Spriedumus, kuri paredz tikai labošanas līdze-

kļu piemērošanu, pārsūdzēt nedrīkst. Citādā ziņā pārsūdzības

tiesības nav ierobežotas.

Lai pasvītrotu, cik konsekventi izved iztiesāšanas ziņā maz-

gadīgo lietu šķirošanu no pieaugušo lietām, jāatzīmē, ka tās

(īpaši ja pieaugušo nodarījumi piekrīt zvērināto tiesām), no-

liegts apvienot kopējās lietās, bet katra jāskata cauri atsevišķi.

Ari zīmējoties uz mazgadīgiem uzlikto brīvības sodu iz-

ciešanas kārtību, īpašs 1923. g. 7. jūnija likums ietver sevī visus

tos jauno uzskatu principus, kuri kriminaloģijā ari Eiropas kon-

tinentā pēc pasaules kara izcīnījuši sev pilsoņu tiesības. Tā

fiksēts noteikums par mazgadīgo ieslodzīto obligatorisku no-

šķirtu turēšanu, pie kam tiem, kas ieslodzīti uz daudz maz il-

gākiem laika sprīžiem, jāiemācās kāds amats. Jauniešus no-

darbinot, dodama priekšrocība dārzniecības un lauksaimniecī-

bas nozarēm. Jaunatnei nosakāma īsāka darba diena par pa-

rasto, līdz ar pārtraukumu atpūtai, kurš nedrīkst būt īsāks

par 4 stundām. Puse no šīs atpūtas starpbrīža jārezervē vin-

grošanai un brīvām kustībām svaigā gaisā. Šāda kārtība ieslo-

dzītiem jauniešiem atstāta neaizskarta ari 1927. g. jaunā Vā-

cijas kriminālkodeksa projektā.

Beigās varētu atzīmēt, ka Vācijas zinātniskā doma nebūt

nav apmierinājusies ar šiem sasniegumiem mazgadīgo nozie-

dzības apkarošanas laukā, bet cenšas tos vēl padziļināt. Tā

pēdējos gados, piem., krimināltiesību literatūrā arvien skaļāk

dzirdamas balsis, kas prasa absolūti nesodāmo mazgadīgo ve-

cuma robežu pacelt no 14 līdz 16 gadiem.

(Turpmāk vēl.)

T. Ū dris.
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Livonijas senākās bruņnieku tiesības.

(Turpinājums.)

Art. 39.

§ 1. VVil dc bischop beklagen sinen man umme lengut,

unde is dc man to antworde, he wint sos weken dach
1

.

§2. Beklaget he en aver umme ander sake, so mach he ant-

worden altohant.

1 BDM. fūgen hinzu: ift he wil. Is he aver see, so heft he jar unde

dach.

§ 1. Ja bīskaps grib sūdzēt savu vīru lēņa muižas dēl, un

vīrs ir klāt, tad viņš var atbildēt sešu nedēlu laikā [ja viņš grib

(šo termiņu izlietot). Bet ja viņš atrodas aiz jūras, tad viņam

dod gadu un dienu]. § 2. Bet ja viņš (bīskaps) to sūdz cita

lietā, tad viņam jāatbild tūliņ.

Art. 40.

§ 1. Is he
1

nicht to antworde, so legge men cm sine dage,

xiiij. nacht unde echter
2

xiiij. nacht, oft he m dem stichte wo-

net
3

.
§2. VVonet he averst buten dem stichte, so legge men

eme vj. weken unde echter vj. weken
4

,
unde entbede eme dc

dage m sin hus 5

.
§3. Kumt he nicht, so averst dach unde

nacht vorbi sint
6

,
so breket he dre wedden\ dat sint lx. schil-

ling, he moge dann bewisen echte not, dat he nicht komen

konde, unde make dat war
8

up den hilligen.
1 BDM. ein man.

2 Das. overst unde tom drūdden mal. 3 Das.

wonhaftich si, unde entbede cm dc dage m sin hus mit warteken.

4 Das. to dren malen st.: v. c. vj. w.
5 Das. gut. 6 Das. fehlt so averst

— sint. 7 St. verde, berichtigt nach BDM. 8 BDM. sweren dat st. m. d. w.

§ 1. Ja viņa [vīra] nav klāt, tad noliek viņam viņa

dienas, četrpadsmit naktis un vēl reiz [un ari trešo reizi] četr-

padsmit naktis, ja viņš dzīvo bīskapijā [un aicina viņu šais die-
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nās (atstājot) pavēsti viņa mājā]. §2. Bet ja viņš dzīvo ārpus

bīskapijas, tad noliek viņam sešas nedēļas un vēl reiz [trīs-

reiz] sešas nedēļas un aicina viņu šais dienās viņa mājā

[muižā]. §3. Ja viņš tad neierodas, kad noliktais laiks ir pa-

gājis, tad viņu soda ar trīskārtēju sodu, t. i. ar sešdesmit šķi-

liņiem, vai ari viņam jāpierāda, ka nediena aizkavējusi iera-

sties un tas jāapliecina [zvērot] pie svētajiem.

Art. 41.

Is he1

unvelich sines lives vor sinem heren edder vor si-

nem viende
2

,
dc here schal eme vogen velicheit vor eme unde

sinen vienden, dc m dem stichte wonhaftich sin, vor to komen

unde wedder vort
3

,
wor he wil.

18. ein mann. 2M.f.h. dc m dem stichte wonhaftich sin. 3 Er-

gānzt aus BDM.

Ja viņš [vīrs] nav drošs par savu dzīvību sava kunga vai

savu ienaidnieku dēļ [kas dzīvo bīskapijā], tad kungam jādod

viņam droša ceļa solījums kā savā, tā viņa ienaidnieku (vārdā),

kas dzīvo bīskapijā, (lai viņš varētu) ierasties un atkal aiziet,

kurp grib.

Art. 42.

§ 1. VVil ein man nicht vorkomen unde vrewentliken be-

sitten blivet
1

,
unde nemants rechts plegen, so mach cm dc

bischop sin gut bespreken 2

,
unde dwingen en to rechte

3

also-

lange, bet4 he rechtes plege. §2. Averst he schal dar nichtes

utnemen. Nimt dar averst jemant wat ut binnen der bespre-

kinge
5

,
so deit he rof: dat mach men vorderen, als recht is.

§3. Wenn averst ein man vorkumt unde sik to rechte but, so

heft he sin gut gevriet.
1 blivet fehlt m BDM. 28. besperren. 3 St. schaltet hier die un-

gehorigen īVorte dc bischop wente ein. * Ergānzt aus BDM. 58. be-

sperringe.

§ 1. Bet ja kāds vīrs negrib ierasties (tiesā), bet tīšā

prātā paliek mājās un izvairās no tiesāšanas, tad bīskaps var

apķīlāt vina muižu tik ilgi, kamēr viņš, likumīgi piespiests,
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(ierodas) uz lietas iztiesāšanu. §2. Bet viņš nedrīkst no tās

(muižas) nekā ņemt. Bet ja kāds ko izņem apķīlājuma laikā,

tad viņš izdara laupīšanu; par to viņš atbild, kā to nosaka tiesī-

bas. §3. Bet kad vīrs ierodas un stājas tiesas priekšā, tad

viņš (ar to) ir atbrīvojis savu muižu.

Art. 43.

Spreket ein man, eme sint sine dage nicht gelecht, als men

van rechte scholde, so is dc bischop edder sin richter, dc dat

richt sitt, neger to vullenkomende mit sinen waren worden

unde twe dinges luden, des stichtes mannen, up den hilligen,

dat se dar aver weren, dat men sine dage ledde unde vervol-

gede, als men to rechte scholde.

Ja kāds vīrs iebilst, ka viņam vina dienas (termiņi) nav

noliktas tā, kā to nosaka tiesības, tad bīskapam vai viņa ties-

nesim, kas sēž tiesā, ir priekšroka pierādīt ar saviem patiesiem

vārdiem un diviem dingmaņiem, bīskapijas vīriem, pie svēta-

jiem, ka viņi ir bijuši klāt, kad viņam nolika viņa dienas un to

uzaicināja tā, kā to nosaka tiesības.

Art. 44.

Spreket ok ein man, eme en si nen warteken gekomen

edder cm si mcn
1

ein edder twe gekomen, unde dar he dat \var

maken2

up den hilligen, he en darf nene wedde mer utgeven,
alse he versumet heft.

1 M. mer denn. Oelhchs hat den ganzen Satz edder — gekomen

meggelassen. 2M. dat he dat waren wil.

Ja kāds vīrs iebilst, ka viņš nav saņēmis nevienu pavēsti

vai ari tikai vienu vai divas, un ja viņš to apstiprina pie svē-

tajiem, tad viņš nedrīkst vairāk soda naudas dot, nekā viņš ir

nokavējis (termiņus).

Art. 45.

Likenvis vorklaget ein stichtes man den andern, unde is

he to antworde, he mot to hant antworden; is he nicht1

,
so
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legge men cm sine dage unde dvvinge en to rechte, als hir vor

geschreven steit.

1 DM. fūgen hinzu so gelegen.

Līdzīgā kārtā viens bīskapijas vīrs sūdz otru, un ja viņš

(apsūdzētais) ir klāt, tad viņam jāatbild tūliņ; ja viņa nav

(klāt), tad noliek viņam viņa dienas un spiež viņu atbildēt tiesā,

kā tas jau agrāk rakstīts.

Art. 46.

§ 1. VVeddet ein man vor gerichte, dat schal he beteren1

bi schinender sunnen. §2. Betert 1 he nicht dc wedde binnen

dren dagen, so breket he 2

des ersten dages twe punt, des an-

dern dages iiij. punt, des drūdden dages viij. punt, unde nicht

hoger; so lecht eme dc richter sine dage, echte 3 xiiij. nacht.

S 3. Beret 4 he denne nicht, so pandet dc richter ut sinem have

edder ut sinem gude, edder wor he des sinen ichtes vindet.

1 DM. bereden, beredet. 2 BDM. he it nicht, so sticht dc wedde dre

dage: des ersten etc. 3 Das. aver. *B. bessert D. beredt M. horet.

§ 1. Ja kādam vīram tiesa piespriež naudas sodu, tad tas

maksājams saulei spīdot. § 2. Ja viņš to nemaksā, tad brēke

aug trīs dienas: pirmo dienu divas mārciņas, otro dienu četras

mārciņas, trešo dienu astoņas mārciņas, bet ne augstāk; tad

tiesnesis noliek viņam viņa dienas: vēlreiz četrpadsmit naktis.

§3. Ja ari tad viņš nemaksā [neklausa], tad tiesnesis apķīlā

viņa mantu vai muižu, kur ari tā atrastos.

Art. 47.

§ 1. VVe ein unrecht ordel vindet, dat is ein punt. §2. VVe

ein recht ordel beschelt, dat sint twe punt.

§ 1. Kas taisa netaisnu spriedumu, tam (sods) ir viena

mārciņa. § 2. Kas pārsūdz taisnu spriedumu, tam (sods) ir

divas mārciņas.

Art. 48.

Settet1

dc bischop einen richter, to richtende an sine stede,

gelik alse he dar sulven sete
2

,
wat dar gerichtet wirt edder
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geendiget wart, des dc richter vullenkamen wil3 mit sinen wa-

ren worden, unde twe dingemans, dc des stichtes manne sin,

up den hilligen, dat mach nemant wedderspreken.
1 DM. stedet. 2 Das. fehlt gelik — sete. 3 Das. des is dc richter

wol vullenkamen.

Ja bīskaps ieceļ kādu tiesnesi, kas lai tiesā vina vietā, itkā

viņš pats tur sēdētu, tad neviens nevar apstrīdēt to, kas tur

tiek iztiesāts vai nospriests, un ko tiesnesis grib apliecināt ar

saviem patiesiem vārdiem un diviem dingmaņiem, kas ir bīska-

pijas vīri, pie svētajiem.

Art. 49.

§ L VVat klage vor gerichte kumt, dc en mach men nicht

vorliken ane des richters vulbort. § 2. Wes averst vor ge-

richte nicht beklaget wirt, dat en darf men nicht richten.

§ 1. Ja sūdzība iesniegta tiesā, tad nevar salīgt ar labu

bez tiesneša piekrišanas. §2. Bet par ko tiesā nesūdzas, to

nedrīkst ari tiesāt.

Art. 50.

Dc vader is des sones richter, dewile dc sone nen gut ent-

vangen heft van sinem heren.

Tēvs ir dēla tiesnesis, kamēr dēls nav saņēmis (lēnos)
muižu no sava kunga.

Art. 51.

§ 1. Wor broder sin m samendem gude, dc oldeste is der

jungesten richter, dewile dc sin under sinem dwange\ § 2.

Wenn se averst so verne komen, dat se erem heren denen mo-

gen mit den wapen, unde mogen recht geven unde nemen, so

schal dc here er richter wesen, allene se nen gut entvangen
hebben.

1 DM. under erem denst.

§ 1. Kur brāļiem ir kopēja muiža, tur vecākais ir jaunāko

tiesnesis, kamēr tie atrodas vina klausībā [dienestā]. §2. Bet

kad viņi pieaug tiktāl, ka spēj savam kungam kalpot ar iero-
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čiem un spej tiesības dot un ņemt, tad kungam jabut viņu ties-

nesim, kaut ari viņi vēl muižu nebūtu saņēmuši.

Art. 52.

§ i. VVelk man rof edder husvvelde vor gerichte aver-

wunnen wert, dat is sin hals; dūfte dc galge, is se eines ver-

dinges wert
2

.
§2. Mort unde vorredernis 3 unde kerkenbre-

ken dat is dat rat. § 3. VVerden se mit der dat upgeholden,

men schal se richten. § 4. Komen se averst en wech, men

schal se vorvesten unde vredelos leggen m dem stichte, \vent

so lange se sik vorliket hebben mit dem richter unde mit dem

kleger. §5. Averst er gut vorbreken se nicht: dat beholt er

wif unde kinder4

.

1 BDM. roves.
2 fehlt m St., ergānzt aus BDM. 3 St. irrig veretniiz.

4 Der letzte Satz fehlt m B. —
DM. ftigen noch hinzu: unde rechte erven.

§ 1. Kam tiesā pierāda laupīšanu vai ielaušanos, tam

(sods) ir viņa kakls; par zādzību karātavas, ja nozagtā lieta ir

vērdiņu vērts. §2. Slepkavība un nodevība un baznīcas ap-

laupīšana (sodāma) ar ratu. §3. Ja viņi (šādā) noziegumā tiek

pieķerti, tad (tā) sodāmi. §4. Bet ja viņi aizbēg, tad tie (iz-

sludināmi) bīskapijā par tiesības zaudējušiem tik ilgi, kamēr

viņi nav gandarījuši tiesnesi un sūdzētāju. § 5. Bet savu

mantu viņi nezaudē: to patur viņu sieva un bērni [un likumīgie

mantinieki].

Art. 53.

§1. VVat ein man lavet, dat schal he losen1

.
§2. VVert

he averst gevangen unde gedwungen to laven, des en darf he

nicht holden. § 3. Lavet he averst eine orveide, dat schal he

holden. §4. Van loften, dc up truwe utgan
2

,
spreke ik nicht:

dat is ein ander recht.

1 BDM. holden unde leisten. H. stimmt. 2 BDM. van truwe la-

vende.

§ 1. Ko kāds vīrs sola, tas viņam jāizpērk [jātur un jā-

dod]. §2. Bet ja viņu saņem gūstā un piespiež apsolīt, tad to

(solījumu) viņš nedrīkst turēt. §3. Bet ja viņš atteicies no
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vaidu tiesībām, tad tas viņam jāpilda. § 4. Es nerunāju par

uzticības solījumiem: tās ir citas tiesības.

Art. 54.

Dc sone dari des vaders lofte nicht losen
1

,
bchalven or-

veide, dc dc vader gelavet hedde vor gebaren unde ungeba-

ren, unde rechte schult, dc dc vader geborget hedde.

1 BDM. leisten. H. holden.

Dēlam nav jāizpērk [jāpilda] tēva solījumi, izņemot at-

teikšanos no vaidu tiesībām, ja tēvs to ir solījis dzimušo un ne-

dzimušo vārdā, un likumīgus parādus, ko tēvs bij aizņēmies.

Art. 55.

§ 1. Dc sone darf ok nicht des vaders
1 broke beteren,

noch dc broder des broders. § 2. Umme2 dotschlach unde

wunden, dc ungebetert sint, dc ervet dc vader up den sone

unde dc broder up den broder, dc gescheen sint, dewile se un-

gescheiden weren.

1 MD. andern. - fehlt m BDM. In den bisherigen Ausgaben be-

ginnt (mohl minder richtig § 2. erst nach dotschlach, mit unde wunden.

§ 1. Dēls nedrīkst ari izpirkt tēva brēkes, ne ari viens

brālis otra brāļa. § 2. Turpretim (buses) par nonāvēšanu un

brūcēm, kas nav izpirktas, dēls manto no tēva un brālis no

brāļa, ja tas noticis (tai laikā), kad vini (brāļi) vēl nebij atda-

lījušies.

Art. 56.

§ 1. Sleit ein stichtesman den andern dot, he schal wiken

jar unde dach ut dem stichte. §2. VVenn jar unde dach um-

mekomen sint
1

,
unde wil he wedder m, so geve he dem bischop

xiij. fl.2 unde iiij. ore, unde legge denn dc sake af, oft he mach;
mach he nicht, so drege he ere veide.

1 DM. umkumt unde umgekomen is. 28. vcrding. DM. giilden. //.
florenen.

§ 1. Ja viens bīskapijas vīrs nogalina otru, tam uz gadu
un dienu jāatstāj bīskapija. §2. Kad gads un diena ir apkārt
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un viņš grib atgriezties, tad lai viņš dod bīskapam trīspadsmit

florinus [vērdiņus, guldeņus] un četras ēras un izbeidz šo lietu,

ja viņš spēj (maksāt); ja viņš nespēj, tad lai cieš vaidu sekas.

Art. 57.

Vorsaket ein man des dotschlages, unde is ein ander, dc

den doden up sik nimmt unde \viket1

,
so mach he des entgan,

dc des vorsakede, sulf sovende, dc des stichtes manne sint,

bederve lude, oft he sulven des stichtes man is. Is he nicht, so

sin dat ander bederve lude, dc cm helpen s\\ercir, dat he ra-

des unde dades unschuldich si; so schal cm dc bischop oft sin

richter vrede werken, bi dem halse.

1 BDM. f. h. ut. 2 DM. lassen die lī orte dc — swereo rveg.

Ja kāds vīrs neatzīstas nonāvēšanā un kāds cits uzņemas

šo nāvi uz sevis un bēg, tad tas, kas noliedza (savu vainu), var

tikt vaļā (no apsūdzības) ar savu un sešu goda vīru zvēra-

stiem, ja tie un viņš pats ir bīskapijas vīri. Ja viņš nav (bīska-

pijas vīrs), tad citi goda vīri var viņam palīdzēt zvērēt, ka

viņš ne ar padomu, ne ar darbiem nav vainojams (šai nozie-

gumā); tad bīskaps vai viņa tiesnesis nolemj izbeigt pret viņu

vajāšanu, (piedraudot) ar kaklu.

Art. 58.

Sleit he einen
1

m sinem have oft huse mit vorsate, unde

\\ illen dat soven bederve mans des stichtes weren
2

up den hil-

ligen, dat se dat warliken \veten, so mach he dat lant
3

nicht

wedder winnen, he en hebbe it dann mit leve unde gunst des

bischops unde siner viende.

1 BDM. Sleit cm den andern. 2 Das. sweren.
3 St. bote, berichtigt

nach BDM.

Ja kāds tīšā prātā nonāvē otru viņa muižā vai pilī, un

septiņi bīskapijas goda vīri grib to apzvērēt pie svētajiem, ka

viņi patiesi to zina, tad viņš nevar vairs atkal atgriezties šai

zemē; ja viņš to dara, tad tikai ar bīskapa un savu ienaidnieku

gribu un žēlastību.
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Art. 59.

Lemet edder wundet ein den andern, daris nen recht up

gesettet; mcn
1 legere en edder drege sine veide.

1 BDM. f. h. he.

Ja kāds otru sakropļo vai ievaino, par to nav nekādu notei-

kumu; lai viņš dod gandarījumu vai cieš vaidu sekas.

Art. 60.

Dc bischop mach sinen werltliken man nicht bannen umme

werltlike sake willen, he en vervolge dc sake mit werltlikem

rechte, et si dann dat1 he dat werltlike hebbe
2

mit dem geist-

liken.

18. sintemal. DM. sint st. c. s. d. d. 2 BDM. heft.

Bīskaps nevar izraidīt savu laicīgo vīru laicīgu lietu dēļ;

bet viņam šai lietā jāmeklē (sev taisnība) pēc laicīgām tiesī-

bām, jo viņam pieder kā laicīgā, tā garīgā (tiesas vara).

Art. 61.

§ i. Binnen eines dorpes beslotener marke mach nimant
1

eigendom betalen. §2. Hebben aver lude acker edder wisen
2

binnen einer andern mark, dar mogen se weddeschat edder

manbote
3

an beholden up iglichem acker edder wise mark

lantgudes4
mit soven manne, bederve lude, up den hilligen, oft

dc acker edder \vise
2

also gut si edder beter. §3. Sin se averst

arger, so en darf men nicht meer utgeven, dann alse se wert

sin
5

; dat sollen werdigen
9

twe manne des stichtes, dc dc bischop

darto sendet. § 4. Spreken se averst manbote 7

darup, unde

sint se des wert edder betef, so mogen se man einen man eme

manbote up einen acker
8

edder up eine
9

wise beholden, mit

twelf man unbesprokener lude up den hilligen.

IM. cmi mach nene manne.
2 Si. wisch, emend, nach BDM. 3M.

weddeschat, manbute. 4 St. marke edder lantgude. 5 St. alse Vorgesecht,
berichtigt nach BDM. 6 Uebereinstimmend nur H. — Nach B. vvardeien

schatzen. DM. vordingen. 7 St. nen bote, emend. nach BDHM.

8 Stati so mogen acker lnit B.: so mogen sie nur ihre manbusse auf ihren

acker. DM. so mogen se men eie manbute up eren acker. 9 BDM. up

eren vvisen.
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§ 1. Ciema novada robežās neviens nevar pērkot iegūt

īpašumu. §2. Bet ja ļaudīm ir lauki vai pļavas kāda cita no-

vada robežās, tad viņi tur var pierādīt, ar septiņiem krietniem

vīriem pie svētajiem, (savu) ķīlu [vai] manbusi: par katru lauku

vai pļavu vienu mārku kaltā naudā [mārku (sudraba) vai kaltā

naudā], ja lauki vai pļavas ir tik labas vai labākas. §3. Bet ja

tās ir sliktākas, tad nedrīkst vairāk izdot nekā tās ir vērts, kas

jānovērtē diviem bīskapijas vīriem, kurus bīskaps turp nosūta.

§ 4. Bet ja viņi (ļaudis) cel manbuses prasību un ja tie (lauki vai

pļavas) ir to vērts vai labāki, tad viņi var pierādīt tikai savu

manbusi uz kādu [savu]lauku vai [savu] pļavu ar divpadsmit

(tiesībās) nevainotiem vīriem pie svētajiem.

Art. 62.

§1. Wil averst dc jenige, dc dc losinge but, ene
1 dc hant

afstriken unde dregen dat isern, bernet he sik, so gift he 2

man-

bote na lantrechte, dat sint veertich mark lantgudes, den

drūdden dccl sinem heren, dc twe dele deme
3

sakewolden,

edder he late cm den acker edder dc \vise stan vor dat sulvige

gut
4

,
wente he it losen mach. §2. VVert he averst schir, jenne

verlust beide, gut unde lant, behalven also velc, alse nu gudes

daran bekant heff.

1 BDM. cer. 2 DM. f. h. (Īre mark. 3 St. dc mede, emend. nach

BDM. * Ergānzt aus BDM. 5 BDM. behalven als men cm gudes daran

bekant (B. erkannt) heft.

§ 1. Bet ja tas, kam jāizpērk, grib noraidīt (zvērasta) roku

un nest (karstu) dzelzi, (tad) ja viņš apdedzinās, dod manbusi

pēc zemes tiesībām, tas ir četrdesmit mārkas kaltā naudā —

trešo dalu savam kungam (un) divas daļas pretiniekam vai ari

atstāj viņam par šo pašu naudu lauku vai pļavu, kamēr viņš

to var izpirkt. § 2. Bet ja viņš (nesējs) iziet sveikā, tad otrs

zaudē ir naudu, ir zemi, izņemot to, ko viņam par to piesprieda

naudā.

Art. 63.

§ h Hebben averst lude acker edder wisen buten erer

mark, unde
1

binnen dcs
2

dorpes beslotener mark 3

,
twischen
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twier edder meer dorper scheidunge, unde spreken4
se wed-

deschat edder manbote daran, an
5 welkem dorpe se bekennen*

der losinge, dar7
ere mark an schetet, dc sin der losinge neger,

dann ander jenich; averst 8
se mogen aile s\veren up den hilli-

gen, oft ein man" van en hebben wil, dc dat lant m weren heft,

dat dat dorp der losinge neger si. §2. Spreken se averst erve

edder 10 egendom daran, unde willen dat beholden mit t\velf

mans sekerer lude up den hilligen, se sint des neger to behol-

den, denn jemand en aftogewinnen, sint dat dat lant m nemauts

marke beschloten is"

1 BDM. f. h. doch. 2 Das. nenes. H. šeit des. 38.f. h. nur, DM.

men. 4 St. spelen. 5 fehlt m BDM. 6 MD. so kumt. 78. die, MD.

der. Bln H. fehlt jenich: 15. stimmt; DM. jegen en aver. 9 BDHM. ift

men it. 10 M. unde. D. fehlt erve edder. 11 BDM. dat lant binnen nenes

mainies beslatener mark en lieht.

§ 1. Bet ja ļaudīm ir lauki vai pļavas ārpus viņu novada

un [tomēr neviena] ciema nospraustā novadā, starp divu vai

vairāku ciemu robežām, un ja viņi par tiem (laukiem vai pļa-

vām) ceļ ķīlas vai manbuses prasību, tad jāizpērk tam ciemam,

kura robeža ir blakus, un tam ir vairāk tiesības izpirkt nekā

jebkuram citam; bet ja kāds to prasa, tad visiem tiem, kas šo

zemi valda, jāzvērē pie svētajiem, ka šim ciemam ir priekšroka

izpirkt. §2. Bet ja viņi ceļ mantojuma vai īpašuma prasību un

grib to pierādīt ar divpadsmit uzticamiem vīriem pie svētajiem,

tad viņiem ir vairāk tiesības to pierādīt nekā jebkuram (citam)
to apstrīdēt, ja tikai šī zeme neatrodas kāda cita [vīra] no-

spraustā novadā.

Art. 64.

§ 1. Kiven twe dorpe umme ere scheidunge, unde kan se

er here nicht scheiden, so sende dc bischop dre des stichtes

manne darto, dc dar1 nicht mede to donde hebben
2

, up ere kost*,
dc schollen sik bevragen mit eren

4
ummesaten

5

,
we dc erste

hebbende 8

were daran hebbe gehat van oldings, jar unde dach

edder lenk, ane rechte bisprake, dat schollen se betūgen mit

eren waren worden, unde bi den truwen, dc se Gode und eren
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heren schuldich sin. §2. Dem se denn dc were todelen, unde

also verne als se cm todelen
7

,
also verne mach he des dorpes

here sin7

,
sine \vere unde scheide

8

beholden up den hilligen mit

sinem cde
9

sulfsovende. § 3. Mogen averst dc dre, dc dc

bischop darto geeschet 10 heft, nicht aver ein dragen, wor dc twe

\villen11

,
dar schal dc driidde mede volgen. §4. Hebben averst

beide dorpe lik rechte hebbende 6

were daran, se dregen dat

isern up beiden siden. VVem it dan Got gift, dc hebbe
12

it.

VVerden se averst beide schir, so dele men cme
13

dat lant;

bernen se sik beide, so schal men dat lant averst delen.

1 DM. mit dem kife. 2 BH. die mit den parten bluts halbeņ oichl

verwandt sind stati dc dar hebben. 8 BH. f. h. und zehrung. 4 DM.

den. B BH. /'. h. und beiliegenden nachbaren. 8 hebbende fehlt m BHDM.

7 Ergānzt aus BHDM. 8 BDM. stede. 9 BDM. ersten. 10 Das. gesant.
11 B. hin wollen. //. hin falln. DM. tovallen. 12 DM. beholt.

J! /. BDM.

§ 1. Ja divi ciemi prāvojas savu robežu dēl un viņu kungi

nevar šo lietu izšķirt, tad bīskaps sūta uz viņu rēķina trīs

bīskapijas vīrus, kam ar šo ķildu nav nekā kopēja [kas ar prā-

viniekiem nav asinsradi]; tiem jāiztaujā apkārtējie [un tuvākie]

kaimiņi, kurš (no prāviniekiem) ir pirmais (šo zemi) valdījis bez

likumīgām it runām no senatnes gadu un dienu vai ilgāk; tas

viņiem jāapliecina ar saviem patiesiem vārdiem pie zvērasta,

ko viņi ir devuši Dievam un savam kungam. § 2. Kam tad

viņi piešķir valdīšanas tiesības un, ciktāl viņi tās piešķir, tiktāl

viņš var būt šī ciema kungs un var pierādīt savas valdīšanas

tiesības un robežas, zvērot pie svētajiem pats kā septītais,

i? 3. Bet ja tie trīs, ko bīskaps turp sūtījis, nevar vienoties, tad

ko divi lemj, tam padodas trešais. §4. Bet ja abiem ciemiem

ir vienādi pilnīgas valdīšanas tiesības, tad abām pusēm jānes

(karsta) dzelzs: kam tad Dievs dod, tam paliek. Bet ja abas

puses iziet sveikā, tad zeme jāsadala; ja abas puses apdedzinās,
ari zeme jāsadala.

Art. 65.

§ 1. Ein man helt1
sine scheide

2
mit twen stichtes mannen

up den hilligen, dc dat segen, dat men dc scheide
2

dar makede.
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§ 2. Sint twe dorper edder meer, dc gemeinheit hebben an acke-

ren, an wisen, an weiden, an holte, an vischerie, der menheit
3

mach bruken ein jewelik man, na siner macht, dc dar up won-

haftich is. Mit hulpe vremder lude mach nen man bruken der

meinheit.

1 DM. beholt. 2 Das. schedinge. :i St, mennicht, bericht. aus BDM.

§ 1. Katrs pierāda savas robežas ar divu bīskapijas vīru

(liecībām) pie svētajiem, kas redzēja, ka robežu tur novilka,

§ 2. Ja diviem vai vairākiem ciemiem kopumā atrodas tīrumi,

pļavas, ganības, mežs un zveja, tad šo kopumu paša spēkiem

var lietot katrs, kas tur apmeties uz dzīvi. Bet ar svešu ļaužu

palīdzību neviens nevar lietot kopumu.

Art. 66.

§ 1. Mennich man heft ok egendom binnen der meinheit
1

,

dar mach he wol upsetten, wat he wil, unde bruket der mein-

heit gelik den andern. § 2. Averst up der meinheit mach ne-

maut woninge setten sunder vulbort der andern.

1 Erganzt aus BDHM.

§ 1. Ja kādam bez tam vēl ir īpašums kopuma robežās,

tad viņš tur var celt, ko grib, un lietot kopumu līdzīgi citiem.

§ 2. Bet uz kopzemes neviens nevar celt dzīvokli bez citu at-

ļaujas.

Art. 67.

§ 1. Kivet ein man binnen der meinheit egendom to sik,

unde vorsaken cm des dc to der meinheit horen, so sint se ne-

ger, ere meinheit
1

to beholden mit soven mans up den hilligen.

denn dc jenne
1

.
§2. VVil averst dc jenne en dc hant afstriken

unde dat isern dregen, dat mach he don. VVinnet he, dc soven

geven erem heren eine mark sūlvers; verlust he, so gift he

sinem heren
2

eine mark.

1 Ergānzt aus BDM. 2 BH. dem heren. lii DM. fehlt sinem heren.

§1. Ja kāds vīrs prāvojas, ka viņam piederot īpašums ko-

puma robežās, un to noliedz tie, kas pieder pie kopuma, tad
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pēdējiem ir vairāk tiesības pierādīt savu kopumu ar septiņiem

vīriem pie svētajiem nekā pirmām (savu īpašumu). §2. Bet

ja tas grib noraidīt viņu (zvērasta) roku un nest (karstu) dzelzi,

tad viņš to var darīt. Ja viņš vinnē, tad šie septiņi dod savam

kungam mārku sudraba; ja zaudē, tad viņš dod savam kungam

vienu mārku.

Konkordances tabula.

Senākas Livonijas bruņnieku tiesības (ARR) un Valde-

māra-Ēricha lēņu tiesībās (VVER) saskan šādi panti:

(Turpmāk vel.)

A. Švābe.
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WER. ARR. WER. ARR. WER. ARR.

1, 1.

1, 2.

2.

5, 1.

3, 2.

3, 5.

4.

5.

6.

7_

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1, 1.

5 a. A.

2,1.3,2.

2, 2.

2, 5.

3, I.

6.

7.

8.

},
9.

11.

112.
15.

J 14.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27, 1.

27, 2. 3.

28.

29.

30.

31.

32.

53.

34.

55.

56.

57.

58.

59.

40.

15.

16-

m
18.

19.

20.

} 2,

22.

25.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

| 30.

34. 35.

56.

57.

41, 1.

41, 2.

42.

45.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51, 1. 2.

51, 5.

52.

55.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

},s.

59.

40.

41.

>42

45.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51,



Pārmaiņas tiesu resora sastāvā.

lecelti.

1) Daugavpils I. iec. miertiesnesis Aleksandrs Mīlen-

bac h s par Jelgavas apgabaltiesas locekli, ar ministru kabi-

neta 1929. g. 26. marta lēmumu; 2) Vec. tiesu amatu kandidāts

pie Jelgavas apgabaltiesas Bernhards Z i 1 c r s par Auces iec.

miertiesnesi, ar ministru kabineta 1929. g. 30. apriļa lēmumu;

3) Bauskas apr. 11. iec. miertiesnesis Arnolds Bērziņš par

Bauksas apr. I. iec. miertiesnesi, ar ministru kabineta 1929. g.

30. apriļa lēmumu; 4) papildu miertiesnesis pie Latgales ap-

gabaltiesas Alfrēds Berg manis par Krāslavas 11. iec. mier-

tiesnesi, ar ministru kabineta 1929. g. 14. maija lēmumu; 5) pa-

pildu miertiesnesis pie Latgales apgabaltiesas Ernests T ī c i s

par Daugavpils I. iec. miertiesnesi, ar ministru kabineta 1929. g.

14. maija lēmumu; 6) Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs

Verners Vīt i ņ š par Liepājas apgabaltiesas locekli, ar mi-

nistru kabineta 1929. g. 28. maija lēmumu; 7) vecākais tiesu

amatu kandidāts pie Liepājas apgabaltiesas Edvins Matisons

par papildu miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas, ar mini-

stru kabineta 1929. g. 28. maija lēmumu; 8) papildu mier-

tiesnesis pie Latgales apgabaltiesas Jānis J ej c r s par Jelga-

vas apgabaltiesas locekli, ar ministru kabineta 1929. g. 28. maija

lēmumu; 9) papildu miertiesnesis pie Jelgavas apgabaltiesas

Kristaps P v s s ar s par Jelgavas iec. miertiesnesi, ar ministru

kabineta 1929. g. 28. maija lēmumu; 10) miertiesnesis pie Rīgas

apgabaltiesas Videvuts Z c m i ns k i s par Rīgas apgabaltiesas

locekli, ar ministru kabineta 1929. g. 6. jūnija lēmumu; 11) mier-

tiesnesis pie Rīgas apgabaltiesas Mārtiņš Bērziņš par Rīgas

apgabaltiesas locekli, ar ministru kabineta 1929. g. 6 jūnija lē-

mumu; 12) Rīgas pils. 11. iec. izmeklēšanas tiesnesis Bruno

Steg c r s par Rīgas apgabaltiesas locekli, ar ministru kabi-
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neta 1929. g. 6. jūnija lēmumu; 13) papildu miertiesnesis pie

Rīgas apgabaltiesas Aleksandrs Šulmans par Rīgas ap-

gabaltiesas locekli, ar ministru kabineta 1929. g. 6. jūnija lēmu-

mu; 14) papildu miertiesnesis pie Jelgavas apgabaltiesas Juris

Lecis par Bauskas apr. 11. iec. miertiesnesi, ar ministru ka-

bineta 1929. g. 18. jūnija sēdes lēmumu; 15) papildu mierties-

nesis pie Latgales apgabaltiesas Jānis Lietavietis par

Kārsavas iec. miertiesnesi, ar ministru kabineta 1929. g. 27. jū-

nija lēmumu; 16) papildu miertiesnesis pie Latgales apgabal-

tiesas Eduards Šmidtchcns par Zilupes iec. miertiesnesi,

ar ministru kabineta 1929. g. 27. jūnija lēmumu; 17) vecākais

tiesu amata kandidāts pie Latgales apgabaltiesas Aleksandrs

Skromans par Varakļānu iec. miertiesnesi, ar ministru

kabineta 1929. g. 27. jūnija lēmumu; 18) papildu miertiesnesis

pie Rīgas apgabaltiesas Alfonss X 1 i n g o par miertiesnesi pie

tās pašas apgabaltiesas, ar ministru kabineta 1929. g. 4. jūlija

lēmumu; 19) papildu miertiesnesis pie Rīgas apgabaltiesas

Jēkabs Dra n d c par miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas,

ar ministru kabineta 1929. g. 4. jūlija lēmumu; 20) vec. tiesu

amatu kandidāts pie Rīgas apgabaltiesas Jēkabs Grin b v š s

par papildu miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas ar ministru

kabineta 1929. g. 4. jūlija lēmumu.

Atsvabināti no amata.

1) Auces iec. miertiesnesis Kārlis Stēle r t s, uz paša

lūgumu, ar ministru kabineta 1929. g. 26. marta lēmumu, skaitot

no 1929. g. 1. apriļa; 2) Krāslavas 11. iec. miertiesnesis Pāvils

La b c c k i s, uz paša lūgumu, ar ministru kabineta 1929. g. 23.

aprija lēmumu, skaitot no 1929. g. 1. apriļa; 3) Ilūkstes apr.

izmeklēšanas tiesnesis Fridrichs Burz i j s, uz paša lūgumu,

ar ministru kabineta 1929. g. 27. jūnija lēmumu.

Miruši.

1) Bauskas apr. I. iec. miertiesnesis Heinrichs Harf s —

1929. g. 24. martā; 2) Jelgavas apgabaltiesas loceklis Jēkabs

Kalniņš — 1929. g. 29. martā.
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Pārmaiņas notaru amatos.

lecelti.

1) Fridrichs Burz i j s par notāru Rēzeknē, ar tieslietu

ministra 1929. g. 7. jūnija pavēli Nr. 20, skaitot no viņa atsvabi-

nāšanas dienas no Ilūkstes apr. izmeklēšanas tiesneša amata;

2) Teodors-Voldemars Kras t i ņ š par notāru Ludzā, ar

tieslietu ministra 1929. g. 7. jūnija pavēli Nr. 21.

Redakcijai piesūtītas grāmatas:

1. V. Štalbergs, Cilvēcības ideja (Humanitāte). Tulk.

A. Grī n s un A. Krod c r s. „Varavīksnas" apgādībā, 1929.

2. Patriotiskā un morālā audzināšana. Grāmata tēvijas

sargiem — armijai, aizsargiem un nākošiem karavīriem. „Vara-

vīksnas" apgādībā, 1929.

3. Rigasche Zeitschrift fiir Rechtswissenschaft, herausg.
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