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I. daļa.

Krimināltechnikas uzdevumi.

Izmeklējot kādu noziegumu, mūsu pirmais uzdevums - meklēt vainīgo.Tas
ir ja nav liecinieku.

Noziegumu motīvi jau viirāk gadu simteņus vieni un tie paši, mainās

tikai nozieguma izdarīšanas veidi (paņēmieni). Mūsu laikos noziedznieks

var ātri un tālu nokļūt prom no nozieguma vietas. Ļoti attīstījies ir

starptautiskā noziedznieka tīps. Ap 1870.gadiem noziedznieku identificē-

ja, t.i. viņu fotografēja, bet tas nedeva drošus rezultātus. Vēlāk, slave-

nais franču kriminālists Alfons Bertillon's, izstrādāja sevišķu metodi -

antropometriju, sīku noziedznieka aprakstīšanu. Bet tanī laikā arī nozie-

dznieki izstrādāja c.tus paņēmienus. Visas metodes ap 80-tiem un 90-tiem

gadiem izrādījās nepietiekošas, lai atklātu vekli izdarītus noziegumus.
Ar zinātnes attīstību - paralēli attīstījās noziedzību izdarīšanas veidi,
kas prasīja jaunus paņēmienus, šo noziedzību atklāšanai. Attīstās zināt-

nes nozare - krimināltechrika, kuyā ietilpst viss tas, ko zinātne var dot

noziegumu atklāšanai. Francijā (Parizē), Itālijā un Šveicē nodibinās spe-

ciālas iestādes noziegumu nosaukumi ir dažādi. Itāli-

jā tās sauc par zinātnisko policiju, Šveicē, prof. Reiss dod tam nosauku-

mu - techniskā policija, Krievija ir zinātniskais tiesu_eksper-
tīzes kabinets, kuya tiešais uzdevums izdarīt zinātniskas ekspertīzes.

1914.gadā Krievijā*jau,ir 4 šādi kabineti: Pēterpilī, Maskava, Odesā un

Kijevā. Arī pie mum.i,Latvijā, ir bet daudzas valstīs tā-

das nav. No 1925-Ķada šī mūsu iestāde saucas par zinātnisko tiesu eksper-

tīzes institūtu, kiya uzdevums ir ļoti plašs.

Pēc nozieguma izdarīšanas, jāmeklē vainīgais, jāatrod persona, kuyu
tur aizdomās un jānoskaidro, vai viņa ir vainīga. Se izšķiramas trīs sta-

dijas:

1) izziņa, 2) iepriekšēja izmeklēšana un 3) tiesa, kas lietu apspriež
un novērtē kā arī piespried sodu.

Krimināltechnrkas uzdevums ietilpst pirmās divas stadijās.

Stājoties pie nozieguma izmeklēšanas, pirmā kārtā jāmeklē noziedzības

motīvi, jo no i:iematkarājas viss noziegums. Tālākais jautajums_ir,_kur
un kādā virzienā meklēt vainīgo. Seit jareķinājas ar divām iespejarnibām:

l)kad ir nozieguma liecinieki un 2) kad tādu liecinieku nav. Otra gadīju-
mā izmeklēšana apgrūtināta. Tomēr jāsaka, ka neviens noziegums nenotiek

bez lieciniekiem! Liecinieki var būt d z ī v i un ne d z 1 v i (mēmi).
Krimināltechnikas uzdevums ir pēc mēmiem lieciniekiem atrast tos dzīvos

lieciniekus, kurus varētu piespiest liecināt.

Piemēram, rakstāmgalds uzlauzts, no atvilknēm izņemta nauda. Pedu nav.

Sīkāki apskatot galda atslēgas caurumu, redzam bojājumu - iespiedumu it-

ka no kabatas naza. ApsKatot so iespiedumu ar pa-

lielināmo stiklu (lēcu), redzam tanī mazu priekš-

metu; izņemot to, konstatējam, ka tas ir naža

tievais galiņš. Tas nu ir arī pirmais liecinieks

Te redzam, ka noziedznieks ir speciālists, kas

meklējams nevis starp gadījuma zagļiem, bet gan

starp norūdītiem. Pie aizdomās turamiem izdarām

kratīšanu un atrodam, ka viena kabatas_nazim
trūkst gals. Bet tas vēl neko nedod. Jāņem pail-

gā mikroskops un, ja lūzums ir līdzīgs atrastā galiņa lūzumam, tad dzīvu

Zīm.l.
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Tā tad viens no krlmjnā'ktachnikaspirm.iemuzdevumiem ir meklēt lieci-

niekus, otrs uzdevums ir savākt visus materiāli3lm nosūtīt iestādei, kas

izdara attiecīgu izmeklēšanu.

Tiesai ir visgrūtākais morāles uzdevums: noskaidrot, vai apsūdzētais

ir vainīgs vai nel Tiesa vispirms cenšas no apsūdzētā panākt atzīšanos.

To senāk uzskatīja par galveno. Lai panāktu atzīšanos, senāk pielietoja

spaidu līdzekļus. Vidus laikos piespieda atzīties ar spīdzināšanu - in-

kvizīciju. Tagad, turpretim, atzīst, ka atzīšanos nevar uzskatīt jau par

pierādījumu. Tai nav neapšaubāma rakstura, jo; 1) apsūdzētais var uzņem-

ties sveša vainu, 2) var atzīties mazāk svarīgā noziegumā, lai pierādītu
savu alibi svarīgā noziegumā.

Tā tad atzīšanos nevar uzskatīt par neapšaubāmu vainas pierādījumu.

Tagad galveno vērību piegriež dzīviem lieciniekiem. 3et ari liecinie-

ku liecības nav neapšaubāmas vainas pierādījums, jo noskaidrots, ka lie-

cinieki pa lielākai daļai neliecina pareizi. Izšķir divas šādu nepatiesu

liecību grupas: 1) kas"apzināti nepatiesi liecina,-*2)kas_nav spējīgi pa-

tiesi liecināt. Runājot par otru grupu, ir jāņem vera noverošanas_spejas,
kas pie dažādiem indivīdiem var būt dažādā pakāpe. Novērošanas spējas at-

karājas arī no mdivida specialitātes, Piemēram, inženiers vairāk uzmanī-

bas piegriež techniskiem bojājumiem, ārsts - ievainojumiem, dama - cepu-

rei u.t.t. Pie nepareizu liecību nodošanas vēl lomu spēle fantāzija un

suģestija (iedvesmo). Liecinieki var būt arī iespaidoti nodot_nepatiesas
liecības, piemēram, uzpirkti. Pārsvara vispār nepatiesas liecības.

Lietišķie pierādījumi.

Tie ir tā sauktie mēmie liecinieki, bet viņi kļūst šausmīgi, ja to no-

skaidrošanu uztic tādiem speciālistiem, kas nav uz to spējīgi. Tamdēļ no

liela svara ir, ka ekspertīzi izdara spējīgas personas. Izšķir divus ek-

spertīzes veidus:

1) empīriski subjektīvo un 2) zinātnisko tiesu ekspertīzi.

pielietoja empirisKi subjektīvo ekspertīzi, bet ta_nedeva noteiktus

rezultātus. Tika uzaicināti praktiķi - speciālisti, piemēram, atslēdznie-

ki, ieroču meistari, kaligrafi (rokrakstam), u.t.t. Sie eksperti neizdarī-

ja izmeklēšanu, bet deva slēdzienus uz apskatīšanas pamata. Viņu_zinasanas
tomēr bija vājas, slēdzieni subjektīvas dabas, kas noveda pie Tam-

dēļ radās neuzticība pret šiem ekspertiem un sāka izmantot dabas zinātnes

Tikai ap 20 gadus atpakaļ, kā sākuma redzējām, nodibinājās pat-

stāvīga zinātnes nozare - zinātniskā tiesu ekspertīze.

Galvenā starpība starp empīrisko un zinātnisko ekspertīzi ir; i) izmek-

lēšanas dabā un 2) slēdzienos.

Runājot par izmeklēšanas dabu, jāņem vera, ka empiriķis nevar izdarīt

izmeklēšanu, bet vienīgi aplūkošanu. Turpretim zinātniskā ekspertīze iz-

lieto visus līdzekļus ko zinātne var dot, lai lietu izmeklētu (mikrosko-

pi, ķīmiskas vielas, gaisma u.t,t.). Arī slēdzieniem liela nozīme. Tiesa

var slēdzienus ievērot un neievērot, ja tos dod empiriķis uz savu novēro-

jumu pamata, bet zinātniskās ekspertīzes slēdzieniem tiesai jātic, piem.,

fotogrāfiskam attēlam, no kura skaidri viss redzams. Empiriķis dod katego-

risku slēdzienu, slēdzienu, bet tie var būt pilnigi_neparei-
zi. Arī zinātniskā ekspertīze cenšas būt kategoriska, bet tikai jāatrod

objektīvi līdzekļi, ar ko to pamatot. Ja nav pietiekošu datu, tad slSdziens

ir varbūtējs, kas tomēr būs ticamāks, nekā empiriķa „neapšaubamais" slē-_
dziens. Ar varbūtējiem slēdzieniem tiesu ekspertīze var dot tiesu izmek^e-
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šanai citu virzienu (meklēs citus ceļus), Tr,esuekspertīzei ir visi savi
slēdzieni jāpierāda.

Kā jau minēts, krimināitechnikas galvenais uzdevums ir atrast vainīgo
nozieguma izdarīšanā un savākt attiecīgus pierādījumus. Pirms stājas pie
šī pienākuma izpildīšanas, ir jāuzstāda zināms darbības plāns kā aķtiecī-
bā uz pašu noziedznieku, tā attiecībā uz nozieguma vietu. Galvenā vērība

piegriežama nozieguma vietas apskatīšanai. Jāapmeklē nozieguma vieta un

jāmēģina kaut kas atrast, pēc kam atrastie priekšmeti jāizmeklē. Vieta jā-

apmeklē, pirms nav sajauktas vai izmaitātas pēdas.

Nozieguma vietas var būt: 1) slēgtās telpās un 2) atklātās vietās (uz

lauka, piemēram). Pirmais noteikums pie notikuma vietas apskates: neko ne-

bojāt, uzmanīgi visu apskatīt.'Vispirms raudzīties uz to, kas uzkrīt, Kat-

ra vietiņa jāapskata sistemātiski,. Pirms sper soli, uzmanīgi jāapskata
grīda, vai nav redzamas kādas pēdas. Spert soli un apstāties. Lietot vai-

rojamo stiklu (lēcu). Tā tad pirmā aplūkošana galvenā kārtā ir orientēša-

nas. Vieta, pec aplūkošanas, jāatstāj pa paša pēdām, Tālāk, jāsargās aiz-

skart gludus priekšmetus, piemēram, metālu, stiklu. leteicams lietot cim-

dus. Durvju rokturi jāņem pirkstos aiz abiem galiem (sk.zlm,2) Tāpat glā-
ze jāņem pirKStos no apakšas un augšas (sk,zīm.2).

y-v — —- "— — \--

_

'

Jāievēro, vai kas nav izkritis: papirosi, serkoci-

ņi u.t.t. Kad vieta aplūkota, jānopratina perso-

nas, kas pirmās novērojušas noziegumu: jācenšas

noskaidrot, Kas pirmais apmeklējis nozieguma vie-

tu: ārsts, sanitāri u.t.t., un vispār, kādas per-

sonas tur bijušas. Tālāk jānoskaidro, vai perso-

nas, kas apmeklējušas nozieguma vietu, nav aizskā-

rušas lietišķos pierādījumus vai izdarījušas kā-

das nārmaiņas. Pirkstu nospiedumus var atstāt arī

Zīm.2.

pasi cietušie, kas meklējot pēc nozagtā, izdara dažādas pārmaiņas.
Tālākais uzdevums* notikuma vietas grafiska uzņemšana, kā arī sīka plā-

na sastādīšana, atzīmējot katra priekšmeta atrašanās vietu un attālumu no

dažādām vietām un priekšmetiem. Vislabāk izdarīt, ja vien iespējams, foto-

grāfisku nozieguma vietas uzņemšanu. Jānofotografē patreizējais
bet ja pirms tam ir notikušas pārmaiņas, tad pārceltie priekšmeti ir jāno-
vieto atpakaļ un rekonstruētā stāvoklī jānofotografē. Fotografēt ir jāprot
no attiecīgas vietas, lai attālumi no objekta būtu vienādi (piem., līķis
jāfotografē no augšas pret vidu). Zinātnē lieto arī stereofotografiju,kas
rāda reljefa veidā. Tomēr ir vajadzīgs vienmēr plāns, jo uz fotogrāfijas
nevar skaidri noteikt attālumus. Šī trūkuma novēršanai pielieto fotogram-

metriju, t.i..fotografēšanai lieto papīru ar attiecīgiem skaitliskiem ie-

dalījumiem gar maļam.

P c d a s.

Kad esam jau pietiekoši orientējušies nozieguma vietā, tad jāstājas pie
sīkākas izmeklēšanas. Galvenā vērība jāpiegriež uz pēdām, kā nozieguma,ta
arī noziedznieka un ielaušanās instrumentu pēdām. Meklējot noziedznieka ]pe*

das, nav jāskatās no augšas uz leju, bet gan caur lasāmo vairojamo glāzi

+ (10 cm) ieslīpā virziena pie sanu apgaismošanas, Pēdas labi var saskatīt

uz parketa, bonerētas grīdas, linoleuma. Ja noziedznieka pēdas bijušas ap-

klātas ar putekļiem, tad tur būs palikušas putekļu pēdas. Ari basas kā-

jas atstāj pēdas uz tādas grīdas. To pašu varam teikt arī par krāsotam grī-

dām, kuras ilgi nav tīrītas. Arī zeķēs autas kājas atstāj nospiedumus, no

kuriem redzams zeķu musturs. Atrastās pēdas jāaizsargā no bojājamiem, pār-
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klājot vai nu ar apgāstu katlu, vai kociņiem un zariņiem, virsū uzklājot
dēlīšus un pēc tam pārsedzot ar kādu auaumn vai papīru. Vislabāk pēdas ap-

segt ar kādu kastīti. Pēdas jāatzīmē plānā. Jāiemēro arī plaukstu nospie-
dumi. Tāpat jāaplūko, vai uz grīdas nav drēbju nospiedumi, kas varēja cel-

ties no klupšanas uz grīdas. Tur var būt nospiesti bojājumi, caurumi ceļ-
galos, elkoņos. Ar vienu vārdu - jāmeklē pēc visādām pēdām un nospiedumiem
Var būt arī auguma nospiedums uz sienas* Lai noskaidrotu bojājumus, jālie-
to 8-kārtiga vairojamā glāze. Ja kas uzlauzts, jānoskaidro ar kādu priekš-
metu tas uzlauzts: atslēdznieka instrumentu, kabatas nazi, vai ko

citu.

Visu sacīto mēs varam attiecināt uz zādzībām. Pie slepkavībām jāizšķir:
notikuma,vieta un cietušais. Vispirms jāaplūko līķa apkārtne, vai nozie-

dznieks nav atstājis kādas pēdas no savas personas, kā drēbju gabaliņus,-

pogas, papirosus, sērkociņus u.t.t,Liela vērība jāpiegriež līķa nagiem, Jā-

skatās, vai tur nav manāmi noziedznieka mati vai diedziņi no apģērba. Nagu
melnumi sīki jāizmeklē, vajadzības gadījumā pat ķīmiskā ceļā, Līķa tuvumā

jāapskata vai nav manāmas asins pēdas vai pilieni. Pilienu veids norāda,
kadā virzienā iets. Ja ejot asinis tek, tad viņu pilienu veids - ķilvei-

dīgs (sk.zim.3.).

Tā tad mums ir jāaizsarga nozieguma pēdas, noziedznieka

nēdas un ielaušanās instrumentu _pedas. Noskaidrojot nozie-

gumus, viss ir sīki jāpārdomā, jāanalizē un*jāsintezē.
Zīm.3.

Lietišķie pierādījumi.

Nevar novilkt stingru robežu starp lietišķiem pieradijumiem_un pedam,

jo ari pati pēda var būt tiesā par lietišķu pierādījumu, kad ta tiek no-

ņemta un nogādāta tiesā.

Par lietišķiem pierādījumiem sauc visu to, kas_do dji^

ma atklāšanai un dod mūsu domām attiecīgu virzienu kā nākt pie pareiza

slēdziena.

Notikuma vietā, kā jau minēts, jāievēro visi sīkumi, kas yaretu_node-_
rēt lietas noskaidrošanai, Pēc iespējas visas tādas lietas jāņem iidzi,ka

papirosu gali (apkodeiētie gali raksturīgi), sērkociņi, cigāru pelni, pa-

pīra gabaliņi, diedziņi u.t.t. Tas viss noder salīdzināšanai, kad izdara

kratīšanu pie aizdomās turētās personas. Jāpiezīmē, ka noziedznieki ir ļo-
ti māņticīgi un mēdz tīšām atstāt kādus priekšmetus. Piemēram, krievu slep-

kavas atstāj nozieguma vietā savu cepuri. Tad - parasts zagļu paņēmiens -

atstāt nozieguma vietā izkārnījumus, tos apsedzot, jo viņi doma, ka_tad
tos nenoķers. Izkārnījumiem ir liela nozīme, jo pie ķīmiskas izmeklēšanas

var noteikt lietoto barību.

Atzīmēsim dažus piemērus kā meklēt lietišķos pierādījumus, kad notiku-

ma vieta atrodas pie paša noziedznieka.

1. Dokumentu viltošana. Jāņem līdzi:

a) viss neaprakstītais papīrs, jo tur var but grūti saskatāmi iespie-

dumi, kā arī starp baltiem papīriem varētu but ielikts tikko vil-

tots dokuments, pie kam tinte ir atstājusi uz balta papira nere-

dzamas pēdas, ko vēlāk var attīstīt;

b) sadedzināti papīra gabaliņi, jo ari uz parogļota papīra var re-

konstruēt tekstu;
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c) nosusināmais papīrs (ar spoguļa palīdzību var izlasīt dzēsto);

d) kabatas_gramatiņa, kura var but nospiedumi no paziņojuma, kas rak-
stīts līdzzinātajam;

c) tinte; f) spalvas; g) zīmuļi u.t.t,

2. Monētu viltošana. Jāņem līdzi:

a) dažādi metāla gabaliņi;

b) ķīmiskas vielas;

c) savādas formas priekšmeti (stobriņi u.t.t.);

d) kausējamie rīki (pannas, karotos u.t.t.).

3. Zīmogu viltošana. Jāņem līdzi:

a) kartupeļi, b) zoles u.t.t.

Vispār, jāņem līdzi viss tas, kam ir sakars ar par kuru iet

runa.

Kratl š a n a.

Pie kratīšanas ir skaidri jāzin, ko grib ņemt līdzi. Bet jāmeklē ne ti-

kai noteikti priekšmeti. Jāgriež vērība uz visu to, kam var būt sakarība

ar noziegumu.
Izmeklējot noziegumu slēgtās telpās, jālūko vēl noskaidrot, kā nozie-

dznieks telpā nokļuvis (caur logu vai citādi), citiem vārdiem, jāmeklē no-

ziedznieka kustības virziens. Te jāievēro pēdu virziens. Ja ir tecējušas
asinis, tad, kā jau agrāk aizrādīts, pilienu asais gals norāda virzienu,
kada iets. Jāievēro, kā gājis noziedznieks, droši vai nedroši, viens pats
vai vairākas personas. Jānoskaidro arī pēc attiecīgām pazīmēm, vai nozie-

dznieks bijis liela vai maza auguma, resns vai tievs, vai ir bijis stiprs F
un vai viena persona vispār varējusi izdarīt attiecīgu noziegumu (piem
pārvietojot naudas skapi). Ja kas atslēgts, jāievēro, kādā veidā tas iz-

darīts, lai nāktu pie slēdziena, vai zaglis bijis svešs vai mājas cilvēks.

Jāgriež vērība arī uz to, kā tas ir šķirojis vērtslietas.

No liela svara noziegumā, ķā jau minēts, ir motīvi, kas pamudinājuši uz

nodarījumu. Jāneskaidro, vai te lomu spēlējusi mantkārība, atriebība, greiz-
sirdība u,t,t.

Viss,lidz šim sacītais,attiecas uz izmeklēšanu slēgtas telpas. Tagad
pāriesim uz nozieguma izmeklēšanu, kura vieta lauKā.

Nozieguma vieta atklāta lauka.

_Viss, kas teikts par izmeklēšanu slēgtās telpās var tikt attiecināts

ari uz izmeklēšanu atklātā vietā. Cc jāpiezīmē, ka atklātā vietā lieti-

šķo pierādījumu atrašana var būt apgrūtināta, jo šie priekšmeti var but

nejauši apslēpti - iemīti zemē u.t.t. Vispirms jāaplūko nozieguma vietas

apkārtne: kā noziedznieks ieradies, kā aizgājis vaiaizbiauois, uz xo norā- ļ
dis kaju vai ratu pēdas. Jāapskata, vai nav kas zemē ierakts. Bez jau mi-

nētā notikuma vietas plāna, sīki jāapraksta nozieguma vietas topogrāfija. -Nļ
Talak jānoskaidro, kada laika noziegums ticis izdarīts; skaidrā laika,lie-
tainā u.t.t. Skaidrs pēdu nospiedums mālā rāda, ka noziegums izdarīts mi-

tra laikā
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pierālīiuuiu pārvietošana.

Ka kriminaltechnikas pirmais uzdevums - lietisku pierādī-
jumu atrašana._otrs uzdevums ir šo pierādījumu izmeklēšana no speciālistu
puses. Sim nolūkam lietišķie pierādījumi ir jāparvietol Se pirmais notei-
kums: visi priekšmeti jāpārvieto nebojātā veidā. Lai to panāktu, jālieto
attiecīgi iesaiņojuma veidi, kuri atkarājas no priekšmeta rakstura.

lesaiņojuma grupas.

1. Gludi priekšmeti jāiesaiņo tā, lai virsma nebojātos. Tie jānovieto
kastītē vai kartonā tā, lai gludā virsa būtu uz

augšu. Gludai virsai nedrīkst pieskarties ar pirkstiem, tā ņemama ar gurni

jas cimdiem. Priekšmets jānostiprina kastītē ar naglām, kuras sit tanīs

kastītes stūyos, kur nav uz priekšmeta nospiedu-
mu. Glāze jānostiprina kastītes vidū ar dēlīti,
piestiprinot to kastītes dibenam. Pudeli novieto

kastītē stāvus, ar korķi, kuru piestiprina pie
kastītes vāka. Stikls jānestiprina ar korķiem,
vai jāievieto starp diviem stikliem, kuru stūros

ir paaugstinājumi no zīmoglakas.
Zīm.4.

2. Mati, diedziņi, papīra gabaliņi, skaidas, jānovieto stikla burkās

ar korķi. Matiem vajadzīgs pieslīpēts korķis, lai neizzustu

viņu smarža.

3* Lodes un citi cieti priekšmeti jāpako kartonā ar vati.

4. Cauršautiem drēbju gabaliem ar asins traipiem jāuzklāj no anam pu-

sēm pargaments vai vaska drāna un pape,

pec kam tie jāievieto kastē. Tāpat jārīkojas ar krāsu notraipītam drebam,

dēļu gabaliem, kas aplieti ar petroleju ugunsgrēka vietā.

5* Dokumenti jāiesūta labā stāvoklī. Nedrīkst izdarīt uz tiem atzīmes.

Nedrīkst tos arī ielocīt, bet tie jāievieto dabiska stā-

voklī attiecīgā konvertā. Dokumentus nedrīkst piešūt lietai, bet tie jā-
ievieto konverta un šis pēdējais jāiešuj lietā.

Kas jāņem līdzi notikuma vieta.

1) Viena 4-reiz palielināma lasāmā vairojama glazē un viena stiprāk pa
lielinama vairojamā glāze (6 - 10 reiz);

2) metra mers;

3) plastilīns, ar ko uzņemt iedobumus un īeskrambājumus. Plastilins

iepriekš jāsarullē apaļā bumbiņā, tad jāuzspiež plakuna viena puse
uz stikla plates vai jāuzsit ar stiklu, tad to var lietot;

4) gipsa pulveris;

5) stikla trauciņš;

6) fotogrāfa aparāts, ja iespējams.

Kajup ē d a s.

Kad nozieguma vieta apskatīta, jāizdara pedu izmeklēšana. Vispirms pie

griezīsim vērību kaju pēdām. Tās var būt no kailas kājas, zābakos vai ze-
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ķes aputas. Vispār pēdas var but negatīvas un Rozitrvas. Negatīvas pēdas
ir tās, kas devušas iespiedumu, piemēram, mālā, sniegā, Pozitīvas vēdas
ir tad, kad poda paceļas (kailas kājas nospiedums uz grīdas u.t.t.) Pie

pedu izmeklēšanas mums jāievēro sekošais:

i) pēdas jāfiksē tādas, kādas viņas ir notikuma vieta (jāuzzīmē);

2) jāizdara pedu noliešana;

3) pēdas jāizmēro;

4) pēdas jāsalīdzina ar attiecīgu objektu, kas jāiegūst no aizdomas

turētās personas.

Pēdas fiksē vai nu pauzejoi, vai fotografējot (jāfotografē no augšas),
Pauzēšanu izdara ar caurspīdīga papīra palīdzību, uzliekot to uz pēdas.
Bez tam lieto arī stikla platīti, ierāmētu kartona caurumā. Stikls jāpār-
klāj ar plānu kārtiņu svina baltuma. Pēdu kontūras uz stikla ieskrambā ar

adatu. Vēl labāk stiklu pārklāt ar plānu parafīna kārtiņu. Fiksējot jāie-
vēro visi sīkumi, kam var būt kāda nozīme. *

Pēdu noliešana.

Pedu noliešanai lieto ģipsi + 2H2C).

Pielejot ģipsim ūdeni, tas 5 - 10 minūtēs pārvēršās cietā, akmeņveidi-

ga masā. Uz vienu svara daļu ūdens jāņem divas svara daļas gipsa, Ģipša
pulveris jāber ūdenī uz reizi un tūliņ jāsamaisa. Nedrīkst ūdeni liet vir-

su gipsam. Dodoties uz izmeklēšanu, jāņem līdzi burciņā 200 g gipsa pulve-

ra, ko lieto medicīnā un tēlniecībā/ Veļams paņemt līdzi divas dažādas bur

ciņas; bez tam jāņem līdzi pudele, kurā atzīmēts, līdz kurai vietai ūdens

sver 100 g. Pirms pēdas uzņemšanas, jāpagatavo tai apkārt paaugstinājums,
kur ieliet ģipsi. jāsamaisa un ar karoti plāna kārta gipsa
masa jāielej pēdā. Pēc pirmās kārtas uz nolējuma uzliek krustam šķērsāk
skaliņus vai zariņus un tad kārtiņu - biezāku. To dara ar

nolūku, lai nolējums būtu stiprāks, Šē minēto nolējumu izdara mala. Pute-

kļaina vietā nevar masu ieliet. Tur pēda vispirms jāsacietē. To pa-

nāk ar_lo% šellaka šķīdinājumu spirtā, ar kuru pēdu pulverize. Pulverizē-
šana jāizdara uz augšu (lai neizpūstu pēdas kontūras). Pēc šādas nostipri-
nāšanas pēdā lej gipsa masu, Noļējums jāatstāj zemē vismaz 1/2 stundu. Pa-

rasti šādiem nolējumiem pielīp smilšu graudiņi. Tos nedrīkst nokasīt. Pe-

du atsvabināt no tiem var tikai speciālisti ar ūdens palīdzību.

Ģipša vietā, pēdu noliešanai steidzīgos gadījumos, var lietot surogātus

stearinu, bišu vasku, parafinu (senāk lietoja); stearīnu karsta veidā ne-

var liet pēdā, bet tas jālej pusšķidrs, īsi pirms sastingšanas.

Pēdu klasifikācija.

Ka jau minēts, pēdas var būt no kailas kājas, zābakos autas un zeķes
autas. Ja pēdas ir no zābakos autām kājām, tad jānovēro, kāda zābaku for-

ma, kads papēdis (vīrieša, sievietes, liels, mazs), fabrikas mers - ar

vārdu sakot, jāapraksta visas īpatnības (špeiles, nagliņas, ielāpi u.t.t,)

Apskatot zeķu pēdas, jāgriež vērība uz to, vai tās roku vai fabrikas darbs

Jāievēro adīšanas technika, diegi, mezgli, lāpījumi, u.t.t., par ko sīkā-

ki noteikumi turpmāk.
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_Ķailas_pedas_fqrmas^

Iekšējā
savienoša-

nas lenta

(reti re-

dzama).

Ārējā sa-

vienošanas

lenta.

Iekšējā mala. Ārējā mala.

NORMĀLA PĒDA.
Zīm. 5.

Pie kailas kājas pēdas nospiedumiem vidū mēdz palikt pustukša vieta.

Vislabāk nospiežās priekšējā daļa, kur ir visraksturīgākās vietas. Papē-
dis nav raksturīgs. Pie kailas pēdas uzņemšanas jānoskaidro.,vai pēda cē-

lusies cilvēkam stāvot vai ejot. Ejot peda ir šaurāka un garāka, stāvot -

īsāka un platāka. NiČeforo saka, ka, ja stāvot pēda ir 26 cm gaya, tad

ejot - 27;3 cm. Galvenā vērība jāpiegriež īkšķa formai.Ejot īkšķa gals at-

Zīm.6.

Zīm.7.

spiežas zem.e.Niceforo saka, ka, ja iksķa garums
stāvot 4,2 cm, tad ejot - 5;5 cm (sk.Zīm.6.).

Pēdas var būt:

1) normālas, ja iekšējā mala ieliekta, bet ārējā
ovāla (sk.Zīm.7.);

2) ar stipri ieliektu iekšējo malu (sk.Zīm.B);

3) plata pēda (sk.Zīm.9-);

4) kropļota pēda;

5) pēda ar pazīmēm (rētām, kārpiņām u.t.t,).

Pedu salīdzināšana.

Lai varētu izdarīt pēdu salīdzināšanu, no aiz-

domās turāmās personas jānoņem paraugi. To izda-

ra šādi: skārda platīti apklāj ar drukas krasu,

liek uzspiest tur kājas pēdu un tad to nospiež uz

balta I.labuma apreturēta papīra ļoti plānā kārta. Jānoņem 4

paraugi 4 veidos: 1) stāvot, vienmērīgi uzspiežot abas pēdas

malas; 2) uzspiežot ārējo malu stiprāk; 3) uzspiežot iekšējo
malu stiprāk un 4) uzspiežot ejot. Pie pēdu salīdzināšanas ir

divas stādijas: pirmā stādīja - pēdas un parauga izmērīšana,
otrā - sīkumu noteikšana.

Zīm.8.

Zīm.9.
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1. Vispirms iegūta pēda un paraugs jānofotografē. Fotogramma jaizme

ro šādi:

Zīm.10.

taisīt zināmu lēmumu (Sk.zīm.ll.).

Zīm.11.

Zīm.12.

AB - pēdas garums;

AG -
" " bez īkšķa;

CD -

''
platums;

CE -
" dziļākais ielocījums.

<Ķ - īkšķa leņķis.

Ļoti īpatnēji ir CE un BFJ.

Starpība var būt šāda: 1) garumam - 9 - 23 KRR;

2) platumam 0 - 18 mm, 3) dziļākam ielocījumam 0 - sißm.

2. Sīkumu noteikšana*. Še lieto Ķozē metodi. Pēdu ie-

robežo 'horicontāli un vertikāli ar parrālēlām linijām,
Vienādā attālumā. Ar to pēda tiek sadalīta segmentos.
Še no svara ir dažādu ielocījumu atrašanās vieta starp

segmentiem. Ja no 20 iedalījumiem 15 sakrīt, tad var

Pie apautām kājām jāgriež ievērība uz no-

dilumiem un citām īpatnībām. Ja zābakā ir

kāds ielāps, tad uz fotogrammas velk lī-

niju uz ārieni un apzīmē ar 1. Talak jāat-
zīmē bojājumu, špeiļu, nagliņu u.t,t. at-

rašanās vietas. Papēžos jāmeklē naglu gal- #

viņu attiecība. Raksturīgākās vietas foto-

grafiski jāpalielina.(Sk.zīm.l2),
Tiesai fotogrammas jāiesūta 2 eksemplā-

ros: 1) ar cipariem pie pazīmēm, 2) bez

cīnariem. Vispāri nic zābaku pēdu salīdzi-

nāšanas jārīkojas šādi: vispirms jānoskai-
dro vai pēda ir vīrieša, vai sievietes.

Tālāk jāievēro:

1) pēdas lielums (izmērīt!);
2) zoles forma: a) vienkāršu zābaku,

b) zālona zābaku,
c) papēžu forma un lie- ijLj

ļums;
3) izgatavošanas veids:

a) roku darbs,
b) mašinas darbs,
c) šūts vai špeilēts

(kādas špeiles-koka M J
vai dzelzs nagliņas), M Ķ

*d) vai zole nav gumijas*; 3*n
4) no kādas zoles pēda iegūta:

a) veselas zoles,

b) nodilušas,bez redza-

miem bojājumiem, ļļ^
c) bojātas zoles (ari

ielāpītas).
Viss tas jānoskaidro pirms nolējuma izda-

rīšanas.
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Nodilumiem liela nozīme un tie var but dažādi, ka tas redzams no pie-
estās schēmas (Z1m.13.).

AA - priekšgala nodilums,

BB - iekšmalas priekšējais nodilums,

ļC -

"
vidējais

"

DD - pakaļējais
"

EE - ārmalas priekšējais nodilums,

FF -

" vidējais "

GG -
"

pakaļējais
"

00 - papēža pakaļējais pusriņķa nodilums.

Tālākie papēža nodilumi nosaukti tāpat,
kā zoles nodilumi.

Ničeforo uzstāda šādu nodilumu formulu:

I, ac - zoles nodilums,

a *
b laba zābaka nodilums.

c ~
d kreisa " "

11. bd - papēžu nodilums.

Pēc schēmas:

BB + HH

Visvairāk nodilumu arēja malā.

Zoļu salīdzināšanā, kā redzējām, ir 2

iespējas: 1) salīdzināšana pēc fotogrammas
un 2) pēc schēmatiska zīmējuma. Pie foto-

grammas jālieto Kozē metode, t.i. jārīko-
jās tāpat kā pie kailas kājas pēdas -

jāvēlk kontangenti un jāsadala pēda segmen-
tos, Pie zīmējuma jāatzīmē īpatnējās vie-

tas: nagliņas, ielāpi, bojājumi u.t.t. vēl-

Zīm.13.

svītriņu uz malu un atzīmējot ar cipariņu.

Zeķu pēdas.

Se pēda sastāvēs no fragmentiem, jo ejot zeķes nospiežas vai nu priekš-
gals, vai papēdis. Salīdzinot zeķēs autu pēdu nospiedumus, jāgriež vērība

diegiem, cilpām, lāpījumiem. Salīdzinot vispirms jānoteic:
1) zeķu šķira: a) nātnas, kokvilnas, b) vilnas, c) zīda. Pēdējām die-

gi nebūs skaidri nospiesti;
2) izgatavošanas veids: a) pašadītas, b) mašinu darbs. Ja cilpas vien-

mērīgas - mašinu darbs, ja nevienmērīgas - roku darbs.

Pie lāpītām zeķēm jāgriež vērība uz ielāpiem; ja zeķē caurums, jāvēro

diegu gali.
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Soļu noteikšana.

Soļu garums un veids nav vienāds, Daudz kas atkarājas no cilvēka pro-

fesijas, slimībām, paradumiem u.t.t. Soļi var celties no: 1) iešanas un

2) skriešanas. Ejot soļi netiek izdarīti taisnā linijā, bet novirzās lauz

tā līnijā (Zīm.ls.).

Dažāds pēdu stāvoklis ejot.

Zīm.14.

Parastā gaitā ejot, tiek nospie-
sta visa pēda, Skrejot soļi paga-
rinās un būs iespiesti tikai pedu
priekšgali, papēdis maz būs redzamt

Soļojot gariem soļiem, dažreiz, ie-

spiesti tikai papēži.
Pēc Gilles dc la Tourette soļu

garums vīriešiem no 60 - 65 cm,
sievētēm apmēram 50 cm. Kareivju

soļi gayāki - 75 cm, apmēram. Vī-

riesiem no 25 - 45 gadiem soļu garums lielāks ka vecākiem vai jaunākiem.
Vispār kreisās kājas soļu garums īsāks par labās kājas, sievētēm apmēram
par 0,3 cm, vīriešiem - 0,2 cm. Pēc soļu lauztās linijas var noteikt pro-

fesiju. Ja Kādam jānes smaga nasta, pēdas iet pa-

rālēļi. Ja ilgi ar nešanu nodarbojas, tas kļūst

par paradumu. Soļu leņķis vīriešiem mēdz but

31° - sievētēm - 30° - 31° (Zīm.l6.). So-

ļu platums: vīriešiem 11 - 12 cm, sievētēm -

12 - 13 cm. Ja platums lielāks, tas norāda uz

smagu nastu nesēju.
Pēdas var dot norādījumu arī uz ķermeņa garu-

mu, jo pastāv attiecība staru augumu un pēdu lie-

lumu. Dc Pawille uzstādījis sādu formulu pēdu un

auguma attiecībām:

Zīm.15.

T_= ķermeņa garums. Caurmērā cilvēka augums ir 6,876 reizes lielāks par
pēdas garumu. Ja pēda nospiesta ejot vai skrejot, tad tā jāreducē līdz nor-

mālam stāvoklim. Attiecī&ā uz kailu kāju pēdām, pieņemta šāda tabula augu-

giamaaprēķināšanai:

ja pēdas garums līdz 219 mm, pēdajāreizinaar 7,170,
" " " 220- 229 " " " " 6,840,
" " "

230- 239 " " " " 6,610,
" 240- 249 " " " " 6,505,

" " " 250- 259 " " " " 6,407,
" " 260- 269 " " '' " 6,328,

" " "
270- 279 " " " " 6,254,

" " " 280- 289 " " ' " 6,120,
" " " 290 un vairāk " " " 6,080.

]]] Bertillons saka, ka, ja kāja apauta zālona zābakos,
ķtad augums, pēc sareizināšanas, jāpamazina par 16 mm, bet ja zābaki ir

[vienkārši, tad par 30 mm.

Zīm.16.
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Citas cilvēku pēdas.

Te izšķir: 1) plaukstu nospiedumus uz priekšmetiem ar gludu virsu (pie-
mēram uz gaida malas pie atvilknes uzlaušanas); 2) sejas nospiedums snie-

ga krītot. Lai dabūtu nolējumu, te gipsa pulveris jākaisa uz'iespieduma
sniegā; 3) zobu pēdas, ko atstāj sviestmaizē, sierā. Še jāņem nolējums no

zobu pedam, griežot vērību uz zobu nenormalībām.

Dzīvnieku pēdas,

Javero, vai nozieguma vietā nav kada dzīvnieka, piemēram, suņa pēdas.
Tas var dot svarīgu norādījumu uz noziedznieka personību.

Ratu pēdas.

Te jāņem vēra ceļa dažādības:

1) ja braukts pa cietu ceļu, piemēram, šoseju - jāmeklē salmiņi un zariņi,
kuri pārbraucot tiek salauzti. Lauztie gali būs vērsti braukšanas vir-

zienā (Zīm.l7.);
2) uz mitra ceļa - dubļu kaudzītes tiek,pie braukšanas,svie-

stas uz pfieTfšu;

3) pa putekļiem un smilti braucot, dabūjam lauztu liniju

tzīm.lBl, gar-ās līnijas norāda braukšanas virzienu;

4) braucot ar automobili, dabūjam uz ceļa riepu zīmējumu at-

tēlus;

5) braucot ar divriteni - putekļu un smilšu kaudzītes tiek

sviestas gar iespieduma malām otrādā virzienā kā pie ra-

tiem. Ja ritenis kur piestājas, rodas kaudzī-Zīm.18.

Pēdas no noziedznieku instrumentiem^

Ja mums jāizmeklē noziegums, kur notikusi ielaušanās,

jāgriež vērība uz to, kādiem instrumentiem ielaušanas iz-

darīta: ar stangu, kaltu vai nazi. Se jāraugās uz iespie-

dumiem, no Kuriem jāņem nospiedums ar plastelina palīdzību (pozitīvs). le-

laušanās gadījuma jāizšķir: zagļi speciālisti un iesācēji. Speciālisti dur-

vis uzlauz augšējā virzienā no augšas uz leju. Promejot durvis var

ari noslēgt atstājot atslēgu iekšpusē: tas tiek darīts ar striķīša palī-
dzību, kuru izver*caur atslēgas caurumu.

Ja ielaušanās izdarīta caur logu, izgriežot stiklu - kā stikls griests,

Zīm.19.

Ugunsgrēka pēdas.

Ugunsgrēks var izcelties aiz sekošiem iemesliem:

1) dabas cēloņiem,
2) nejauša rakstura cēloņa,
3) ar ļaunprātīgu dedzināšanu (ar nolūku).
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Dabas cēloņj.

1) Viens no svarīgākiem dabas cēloņiem pie ugunsgrēka - z i b c n s.

tai vai tas ir bijis par cēloni ugunsgrēkam, jānoskaidro vis-

augstākā temperatūra, jo tikai elektrība dod visaugstāko temperātūru. No-

skaidrošanu var izdarīt šādā_veida: vispirms jāaplūko visas metāla daļas,
ķas atrastas ugunsgrēka vieta. Ja ugunsgrēku izsaucis zibens, tad var būt
šādi gadījumi: a) metāla daļu sakausesana, piemēram, sakusušas atslēgas,

rokturi u.t.t. Vienkārša uguns
to nevar izdarīt, tikai elektrība;

metāla daļu oksidacija. Gaiss sastāv no 0 un N; laižot

gaisam cauri elektrību (zibeni),
dabūjam savienojumu - ozonu. Ozons pāriet aktīvā skā-

bekli, kas oksidē metāla daļas pelēki-melnā krāsa (niķeli,
tēraudu), radot ozona smaku;

c) metāla priekšmetu magnetizācija, piemēram, dzelzs no

elektriskās strāvas mag-

netizejas. Ja ugunsgrēka vietā atrastā dzelzs pievelk citus

priekšmetus, tad iemesls domāt, ka noticis zidena spēriens;

sienu perforācija - sienu caursišana, kas ceļas no zi-

bens spēriena. Perforācija ir zig-
zag veidīga, kas iet vairākās taisnās līnijās.^

2) Saules stari. Tie var tikt koncentrēti zināmā fokusa, radot augstu

temperātūru. Še var būt šādi gadījumi:

a) par saules staru sakopotājiem var but dažādi stikla prie'

meti ar lokveidīgiem izliekumiem, piemēram, glāzes, pudeles,
kas atrodas katrā mājā. Sādi priekšmeti saules starus var

koncentrēt fokusā un tā radīt pašaizdegšanos;

b) audumu aizdegšanās zem skārda jumta. Parasti bēniņos ticu

sakrautas vecas lu-

patas tieši zem skārda jumta. Skārds no saules stariem oksi-

dejas, radot augstu temperātūru. Ja nav caurvēja, tad sil-

tums var koncentrēties vienā vietā, piemēram, lupatu blāķi
un sasniegt pašaizdegšanās temperātūru. Tamdēļ tādās vietas

jātur logi vaļā. Ja siltums koncentrēts lupatu blāķī, pēdē-

jās sāk iekšpusē pārogļoties.

c) ķīmisku vielu pašaizdegšanās var notikt zem saules staru

iespaida, sevišķi tas var

notikt ar vielām, kas pie augstas temperātūras pāriet gāzes

stāvoklī un viegli aizdegas, piemēram, bencins, ēters, ter-

pentīns v.c.

3) Pašaizdegšanās. Pašaizdegšanās var notikt pie dažādām vielām, piem.,

lupatu, siena, akmeņogļu kaudzē.

Drēbju - lupatu kaudzē var notikt oksidācijas process. Rodas siltums un

drēbju šķiedras oksidējas. Lupatu vidu stipri saceļas tem-

peratūra, un ja nu lupatas vēl ir ar eļļu, petroleju vai taukiem, tad vie-

gli var notikt pašaizdegšanās. Še liela/nozīme ta saucamam piroforām vie-

lām, kas spējīgas pašas aizdegties. Piemēram, sienā atrodas piroforā dzelzs,
kas no gaisa uzsūc 0, radot oksidācijas procesu. Pie šādas pašaizdegšanās
divi iemesli:
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a) bioloģiskais - baktērijas izsauc iznīcināšanas procesu, kas rada

augstu temperātūru, un tiklīdz skābeklis nāk sakarā

ar gaisu, var notikt uzliesmošana;

b) ķīmiskais - kad notiek oksidacija lupatu kaudze, kur sakrautas lu-

patas ar eļļu, petroleju u.t.t.

Siena aizdegšanās. Agrāk nezināja, ka siens arī var aizdegties pats no

sevis. jautājumu teorētiski un prakstiski
noskaidrojuši Millers un Lauperts Šveicē. Šis siena pašaizdegšanās process
notiek šadi:

1) zāles šķiedras tiek krautas lai vairāk novietotu. No-_
tiek ievainoto zāles šķiedru intensīvāka elpošana, pie kam izdalās ogļskā-
be un ūdens. Rodas siltums, kur-amnav izejas;

2) no siena smaguma un paaugstinātas temperātūras notiek siena svīšana:

izdalās ūdens un temperātūra paceļas līdz Ūdens tvaiki sakrājas pašā
kaudzes vidū, pie kam izdalās lipīgs šķidrums, kas rada tā saucamās „siena
kūkas''(saspiestas pikas). Siens sāk nosēsties. Caurvēja nav. Dažas vietas

rodas sausas, bezūdens augu dalns. Notiek arī dažu augu cukurvielu sadalī-

šanās un siena stiebri kļūst brūni. Bez tam notiek arī baktēriju process.

Pie_šī procesa temperātūra var sacelties līdz 250 - 300°, kas jau rada

sprādziena briesmas. Jāpiezīmē, ka jau pie rodas sausā destilācija:
sadalās augu daļas, pie kam rodas gāzveidīgas vielas - me.uiialkohols (ko-
ka spirts), kas pārvēršas gāzē. Pie rodas amonjaks. Šīs gazveidigās
vielas sakrājās tukšās vietās, kas cēlušās tad, kad tvaiki meklējuši izeju

un vēlāk šīs vietas izžuvušas. Gāzveidīgas vielas no tukšām vietām siena

meklē izeju pa kanāliem uz āru, pie kam sastopoties ar gaisa skābekli, var

notikt uzliesmošana. Še liela nozīme piroforiem, kas piesātināti ar gaisa

skābekli. Šī skābekļa nevajag daudz, lai notiktu aizdegšanās tad, kad šie

pirofori nonāk kanālos.

Aizsarglīdzeklis pret siena pašaizdegšanos - antipirofors. To izgudro-

jis Lauperts, Tas sastāv no metāla caurules,

ko iespiež siena kaudzē, lai noteiktu tempe-
rātūru. Ja tā ir augsta, siens jaizvejo.

Akmeņogles kaudzēs arī var aizdegties,

ja uzkrauta bieza kārta. Akmeņogles nevar

kr-autaugstāk par 4 m. Koka, sevišķi berza

ogles arī uzsūc skābekli, un ja ar to savie-

nojas arī oksidācijas process, tad rodas paš-

aizdegšanās.

Nejauša rakstura ugunsgrēki.
Siena kaudze.

QQ
Lai noskaidrotu, vai ugunsgrēkam par celo-

*

ni nav kāda nejaušība, mums jāapskata: l)vai
ugunsgrēka vietas tuvumā nav dzelzceļi, no kuru lokomotīvēm varēja nakt

dzirksteles; tāpat vai garām neiet tvaikoņi, vai nav tuvumā fabrikas u.t.t.

2) nejauša aizdegšanās var notikt arī no ķīmiskām vielām: bencina, ēte-

ra, terpentīna - tām eksplodējot. Ugunsgrēku var izsaukt arī nejauši no-

mests sērkociņš vai degošs papirosa gals;
3) žurkas var sanest lupatas sava midzeni un no tām var celties pašaiz-

degšanās;
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4) kaķi, ielienot krāsnī pirms aizkurirašanas, var paši aizdegties un

nodedzināt ēkas.

Aizdcdzināšana_ar^noluku_(ļaunpratiga)

Se var but 3 varbūtības:

1) izmeklētājs ierodas tad, kad viss jau nodedzis;
2) kad uguns apslāpēta;
3) paša ugunsgrēka sākumā.

lerodoties pēc ugunsgrēka, jāgriež vērība uz sekošo: 1) kādā kārtībā

atradās māja : a) vai nav sajaukta mājas kārtība - vai zināmi priekšmeti
nav pārvietoti citur, vai koka priekšmeti nav sanesti vienkopus; b) vai

nav pamestas viegli aizdedzināmas vielas; c) vai nav bijusi telpās kāda

nekārtība, kas varēja izsaukt degšanu.
2) Kādā stāvoklī atradās dzēšanas ierīces; vai nav bojātas akas, ūdens

krāni.

3) Vai nav fiktīvas ielaušanās pazīmes.
4) Jāizmeklē uguns izcelšanās vietas: a) ja uguns izcēlusies mūra daļā,

tas jau ir aizdomīgi; b) cik vietās uguns izcēlusies: vai vienā vieta vai

uzreizi vairākās.

Ja ierodas notikuma vieta ugunsgrēka laika, jāievēro sekošais:

1) kā deg ēka: vai liesmas augstas un vai tās augstas vairāk vietās.

Normāli ugunij izceļoties liesma ir maza. Ja redzama sākumā liela liesma

un pēc tam samazinās, tad var rasties aizdomas, ka ugunsgrēks tīšs.Vietas,
kuras augstās liesmas var būt aplaistītas ar degošām vielām. Tāpat ir aiz-

domīgi, ja liesma gara un augsta un ja daudz kvēpu^
2) Pie ugunsgrēka izmeklēšanas jānoskaidro, kada laika uguns izcēlusies

un vai kāds ir bijis mājās.
Ja uguns apslāpēta, jāapskata durvis, grīda un citas vietas, vai nav

kādi apsmērējumi vai aizdomīgi traipi. Tie jāizgriež un jānosūta izmeklē-

šanai. Vienmēr jāmeklē degļi, kuri var būt; a) no pakulām, b) siena, c)ar

petroleju vai taukiem aplieti dēļi, d) svece. Labi jāapskata dēļu gabali,
ka tie apdeguši un pārogļojušiest Aizdomīgās vietas jāizzāģē un jānosūta
izmeklēšanai. Aizdomīgie priekšmeti labi jāiesaiņo, lai neizgarotu no tiem

šķidrumi. Neliela degļa daļa jāiepako stikla trauciņā, apsienot trauciņu
ar pergamentu. Pārējo daļu"katra ziņā ietīt pergamenta papīra, jo degļa
sastāvs var noderēt arī salīdzināšanai ar aizdomās turētās personas līdzī-

gu priekšmeta vielu.

Ļaunprātīgas dedzināšanas motīvi var būt šādi:

1) apdrošināšanas summas saņemšana, ja ēkas dārgi apdrošinātas;
2) atriebība, piemēram, no atlaista strādnieka puses;
3) mēģinājums slēpt cita nozieguma pēdas;
4) savādības: a) godkārība no ugunsdzēsēja puses (kāds ugunsdzēsējs iz-

darījis ļaunprātīgu dedzināšanu, lai pierādītu pēc tam savu drosmi dzēšana)

b) īrnieki izdara dedzināšanu, lai panāktu kapitālremontu; c) patalogiskie
motīvi - dedzināšanu izdara slimnieki.

Kā notiek aizdedzināšana.

Var but 2 veidi: 1) tieša un 2) netieša aizdedzināšana.

Pirmā gadījuma jāskatās, vai nav sagatavoti degļi, t.i, tieši uz vietas

viegli degošas vielas ar gaistošu saturu: bencins, ēters, spirts u.t.t.
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tāpat negaistošas vielas; tauki, eļļa. Parasti lieto petroleju, kas gan ir

gaistoša viela,bet process norisinās lēnām. Netiešā dedzināšana tiek iz-

darīta, lai novērstu no sevis aizdomas un pierādītu, ka aizdomās turētais

ugunsgrēka laika atradies citur.

Ir sevišķa ierīce, kas ļauj noteikt, kad notiks ugunsgrēks, lai pa to

laiku paspētu but cita vietā. Še lieto sienas pulksteni ar vai bez atsva

riem. lerīcei lieto fosforu, kas gaisā inten-

sīvi savienojas ar skābekli, radot aizdegša-
ncs. Fosforu piesien pie diega, ielaiž to ūde-

nī un diega otru galu piesien vai nu pie pulk-

steņa radītajā vai pie atsvara, Pēc zināma

laika rādītājs vai atsvaru bumba pacels die-

gu ar fosforu gaisā, un kad fosfors nožūs,tas
aizdegsies un aizdedzinās arī degli (Zīm.2l.).

Tamdēļ notikuma vietā jāpiegriež vērība sie-

nas pulkstenim, vai tam nav piesiets kāds die-

dziņš.
Otrs, netiešās aizdedzināšanas, paņēmiens

ir ar sveci. To noliek uz kartona un nosedzZīm.21.

ar kasti, lai nebūtu redzama degošās sveces

gaisma. Svece zināma laikā izdeg un aizdedzina kartonu, zem kura novieto-

tas viegli degošas vielas. (Zīm.22.) Bez tam lieto arī degšņori: izšķīdi-
nāta zalpeteri iemērc šņori - degli un to iz-

kaltē, Tad deglis lēni deg. Beidzot lieto arī

gāzi: tiek aiztaisīti visi logi un durvis.

Vienā vietā atver drusku vienu krānu ar gāzi
un to aizdedzina, Peg neliela liesmiņa. Pēc

tam tanīs pašās telpās vai blakus atver pavi-

un to aizdedzina, Peg neliela liesmiņa. Pēc

tam tanīs pašas telpas vai blakus atver pavi-
sav vienu vai vairākus krānus. Tiklīdz telpa
piepildīsies ar gāzi - notiks sprādziens un

ugunsgrēks.
Zīm.22.

Noziedznieku indentifikācija.

Identifikācijai liela nozīme profesionālu un starptautisku noziedznie-

ku izzināšanai. Noziedznieki cenšas slēpt savu personību, tamdēļ jāatrod

metodes, kā tos identificēt, Šveicē no 1854.gada žurnālā ~LeTribunale"

fotografēja „an face" un „en profilē". Sākumā tam bija liela nozīme, sa-

līdzinot ar vienkāršu aprakstīšanu. Vēlāk noziedznieki prata izvairīties

ar grimēšanos. Fotogrāfija nevar dot vajadzīgos rezultātus, jo: a) var but

ļoti līdzīgas personas, b) viena persona var dažādi izskatīties (ar vai

bez bārdas, tāpat attiecībā uz zobiem u.t.t.). Francijā 1879*gadā kriminal-

uzraugs Alfons Bertilions ieveda citu metodi noziedznieku identifikācija -

antropometriju - sīku ķermeņa izmērīšanu: auguma, locekļu, acs, auss u.t.t

attālumu izmērīšanu. Viņš ieveda 11 izmērijumus: 1) auguma garums, 2) iz-

plestu roku garums, 3) sēdoša cilvēka garums, 4) galvas_kausa garums,

5) galvas kausa platums, 6) labās auss garums, 7) kreisas kājas garums,

8) labās auss platums, 9) kreisās rokas vidēja pirksta garums, 10) krei-

sās rokas mazā pirksta garums, 11) kreisas rokas elkoņa attālums līdz

dējam pirkstam, šī zināmus pozitīvus rezultātus, bet tā bija

neērta, jo vajadzīgs liels kartiņu skaits pie liela noziedznieku daudzuma.

So metodi tāpēc vēlāk atmeta un pieņēma individuālu pazīmju aprakstīšanas
metodi, šinī nozarē daudz darījis prof. Reiss. Se lieto trīs paņēmienus,



18

formas noteic pēc fonogrammas

Zīm.23.

Zīm.24.

Zīm.25.

1) galvas kausa forma:

a) kvadrātveidīga,

b) apaļa,
(Zīm.23.)o)

d)

bumbierveidīga,

bumbierveidīga otrāda virziena.

2) deguna forma:

(Zim.24.)

3) auss forma

Fotogrammas jāsalīdzina vienādās pozās, jāizmērī

un tad jāsalīdzina. Jāņem vērā arī garuma attiecī-

bas.

a = 4 cm

a : d = —r

b = 3 cm
10

c = 5 cm
-z

b : c
* u.t.t.

d = 10 cm 5

a) taisns,

b) ieliekts,

c) izliekts.

Vēlāk atmeta ari šo metodi un pārgāja uz Pirmais uz to

norādīja Viljams Heršels. Daktiloskopija gan bija"jau pazīstama 600 gadus
pirms Kristus Ķīna un Japāna, kur parakstu vieta deva pirkstu nospiedumus.
Franču antropologs i&altons izstrādāja noteikumus par pirkstu nospiedumu iz-

lietošanu, bet praMštiski tos pirmais pielietoja auglis Henrijs.

Dakt iloskopij a.

Pirkstu nospiedumu salīdzināšana ir pagaidām vienīgais zinātniski pil-

nīgi drošais līdzeklis personu identifiKācijai.
Pirksta apakšējā pusē var novērot daudzus linijveidigus paaugstinājumus,

tā saucamās pa p i 1 ā r v linijas, xuras sastāv no atsevišķām daļām -

porām (sviedru dziedzerīšu caurumiņiem), kuras izdala taukus. Katram cilvē-

kam šie papilāru liniju zīmējumi ir īpatnēji, un nav atrasti divi cilvēki,
kam šie papilāro liniju zīmējumi visos sīkumos sakristu. Tomēr pirkstu ga-

lu centros var atšķirt papilāro liniju pamatizveidojumus, kuri var būt ko-

pīgi daudziem cilvēkiem. Šie pamatizveidojumi dod iespēju klasificēt un

sīstēmatizēt pirkstu nospiedumus. Visvairāk lieto Alfona Bertillona klasi-

fikācijas sistēmu. Viņš izšķir 4 pamatizveidojumus:
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4) a) āķītis
b) kontrāķītis.

Zīm.26.

Zīm.28.

Zīm.29.

1) cilpas, kuru atklātā daļa vērsta uz

labo pusi (lacet externe) = c.veido-
jums. Delta- kreisā pusē.*

2) cilpas, kuru atklātā daļa vērsta uz

kieiso pusi (lacet interne) = i for-

ma. Delta-labā pusē.

3) spirāles, ovāli riņķi - 0 forma.

Delta-abās pusēs.

4) loki (arc) - v formas grupa.

Deltas-Zb. nav.

Še pieder visi tie izveidojumi, kuri

nepieder pie pārējām 3 grupām.

Zīm.27.

Papilārliniju zīmējumi nemainās visu mūžu. Ja pirkstu galus norīvē,tad
pec zināma laika zīmējums tomēr atjaunojas. Papilārliniju porām ir apaļa,
ovāla forma. Tās atšķiras pēc lieluma: diametrs var būt 1/12 - 1/14 m/m;
vienas linijas garumā 9 - 18 poras. Papilārliniju garums līdz 10 m/m.

Pie nospiedumu salīdzināšanas ņem vēra: poru skaitu, formu, lielumu.

So salīdzināšanu sauc par p o r o s ko p i j v; tā ir daktiloskopijas

daļa.
Pie salīdzināšanas jāievēro ari īpatnēji zīmējumi pirkstu nospiedumos,

t.s. m inu t i ae. Minutia's var bat šādas:

3) minutia kontrdakša;2)minutia dakša;1)minutia acs;
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s)iekšējās cilpiņas; 6)papilārliniju fragmenti; 7)salas.

Pie salīdzināšanas jāmeklē centrs un delta (pie c un i formas),
Pirkstu nospiedumi nozieguma vietā var būt: l) saredzami un 2) ne-

saredzami (samaisīti ar asinīm, krāsām). Nesaredzami nospiedumi uz glu-
das virsas jāattīsta, uzberot virsū pulveri. Agrāk lietoja svina baltumu,
kvēpus, grafitu, bet tagad lietoaiuminija pulveri, smalku bez graudiņiem.
Sis pulveris jāuzber uz attīstāmas vietas; pulveris pielips pie katras

sviedru daļiņas un papilārlinijas kļūs redzamas. Pulveris ar pindzelītes
palīdzību jānoslauka. Nospiedumus uz papīra attīsta ar joda garaiņiem,pie
kam papīrs paliek dzeltens, bet papilārlinijas brūnas, Papīrs vēlāk kļūst
atkal balts. Vel mēdz izšķirt p o z i t i v v s un ne g a t ī v v's
nospiedumus. Pirmie ir tad, kad linijas paaugstinātas, klišeju veidā,
otrie - kad iespiestas - piemēram uz eļļotas vietas.

Nospiedumu pārnešanai lieto Vīnes folijas. Tās sastāv no

2 daļām (lapām), pie kam viena pārklāta ar lipīgu vielu. Ņemot lipīgo
lapu un liekot uz nospieduma (attīstīta ar alumīnija pulveri), nospie-
dums pariet uz lapas. Pēc tam uzliek otru lapu - caurspīdīgu, kā aizsar-

gu. Labākās ir Berlīnes folijas, jo Vīnes nav caurspīdīgas. Berlīnes fo-

lija jāglabā pie vidējas temperātūras. Jāizveiras no siltuma.

Pirkstu nospiedumu noņemšana.

_Vispirms jāpārliecinās, vai pirksti tīri un vai uz tiem nav kādi sa-

smerejumi, kuri sedz papilārās linijas, vai arī paši varētu dot kādus no-

spiedumus. Vajadzības gadījumā pirksta gals jānomazgā ar ziepēm un jāno-
slauka. Nospiedumus no līķiem var izdarīt tikai pēc 48 stundām, t.i. pēc

sastinguma izbeigšanās. Vajadzības gadījumā jānopleš attiecīgā vietā ada.

Nospieduma noņemšanai lieto stikla, metāla vai skārda palatīti. Pirms
lietošanas tā jānotīra ar bencinu, vai jānomazgā ar ziepēm un jānoslauka
tā, lai nepaliktu uz tas drēbes šķiedru. .Zīmogu spilvenu nevar lietot

Platīti var pārklāt ar melnu drukas krāsu vai zīmoga krāsu, bet nekāda

ziņa ne ar tinti, jo tā dos tikai traipus. Krāsa uz platītes jāsadala plā-
nā vienmērīgā kārtā, vislabākais ar gumijas rullīti, bet ja tā nav, tad

ar gludu_platīti, pulierētu dēlīti. Vati vai šķiedrainas vielas nevar lie-

tot. Papīram, uz kura izdara nospiedumus, jābūt baltam, bez līnijām, labi

apreturetam, ar gludu virsu (augstākā labuma). Nospieduma noņēmējs pirk-
stu viegli uzliek uz krāsoto platīti tā, lai pirksta kreisie sani atra-

stos horicontāli, bet pirksta nags vertikālā stāvoklī un jāskatās, lai

pirksta pirmā locītava atrastos visa uz platītes. Pirkstu, neuzspiežot,
viegli apvalsta virzienā no kreisās puses uz labo, kamēr pirksta labie_sa-
ni atrodas uz platītes un pirksta nags atkal atrodas vertikālā stāvokli

pret virsu. Nokrāsoto pirksta galu pilnīgi tādā pat veidā kā uz platītes,
uzliek uz sagatavotā papīra un tādā pat veidā, kā iepriekš aprakstīts,ap-
valsta no kreisās un labo pusi. Papīram jāatrodas uz gluda un cieta paklā-
ja (pulēta galga, stikla plates etc), tuvu pie paklāja malas, lai pirkstu
svabadi varētu uzlikt, gulošā stāvoklī, uz papīra. Pirkstu apvalstot uz

platītes un pēc tam uz papīra, to nedrīkst uzspiest uz paklāja, jo tad bus

traipi vai saplūdīs nospiedums. Salīdzināšanai vēlams noņemt 2 - 3 eksempl.
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nospiedumu. Fie katra nospieduma jāatzīmē, no kādas rokas un pirksta tas

noņemts.
Kad nospiedumi jāizdara steidzīgi un nav attiecīga krāsu materiāla,tad

var izgatavot t.s. nesaredzamos pirkstu nospiedumus uz kādas gludas vir-

sas, labi notīrīta stikla vai metāla. Šie paraugi labi jāiepako un jāie-
sūta attīstīšanai un nofotografēšanai. Nesaredzama pirksta nospieduma ie-

gūšanai pirksts labi jānotīra ar ūdens un ziepju palīdzību, jānoslauka un

kadu brīdi jāgaida, lai izdalītos pietiekošā vairumā no porām sviedri.

Stipri sasvīduši pirksti neder, jo tie dos traipus vai saplūdušu zīmējumu.
Nesaredzamos nospiedumus attīsta ar alumīnija pulveri. Pulverim jābūt
smalkam, bez graudiem.

Nospiedumu noņemšanai tagad lieto sevišķu aparātu (pie optiķa Prinduļa)

Pirkstu nospiedumu salīdzināšana.

(identitātes noteikšana).

Identitāti nosaka, ja sakrīt 12 - 15 pirkstu papilāro zīmējumu (minu-

tiae). Šī sakrišana ir arī jāpierāda katram ekspertam - daktiloskopam,
lai pilnīgi pārliecinātu attiecīgo tiesnesi. Visi sakrītošie zīmējumi jā-

apvelk ar sarkanu vai zilu tinti un jāapzīmē vienādiem sKaitļiem, Lai la-

bāk varētu salīdzināt, pirkstu nospiedumu, nospiedumu fotogrammas jāpalie
lina 4 - 6 reizes.

Aktā jāaizrāda vispirms

pamatizveidojumi (c, i, o,

v). Tālāk jāstāda priekšā
tabula ar pierādījumiem -

sakrltošie zīmējumi. Arī

nesakrītošie zīmējumi jā-

apzīmē ar citiem skaitļiem

Jāpiezīmē, ka bez daktilo-

skopijas arī katrs tiesne-

sis no pamatizveidojuma
vien var spriest par ne-

sakrišanu.

Pie salīdzināšanas var

būt divējas grupas nosrie-
Zīm.30.

dumu: 1) pilnīgi skaidri, kādi tie* ņemti parakstam un 2) neskaidri: a)ne-
pareizi noņemti, b)fragmenti, kas visbiežāk atrodami nozieguma vietas.

Fragmentu salīdzināšana.

Pie salīdzināšanas jālieto palielināmais stikls. Vispirms jāaplūko pa-

matizveidojums un ja tas sakrīt, tad var pētīt tālāk. Jāņem caurspīgīgais
papīrs - celofāns un jāuzliek uz parauga. Tad jāuzmeklē centrs un delta

un starp tiem jāvelk linija. Tālāk jāmeklē uzkrītošie zīmējumi, atzīmējot
tos uz celofāna ar punktiem. Celofāns ar atzīmētiem punKtiem jāuzliek uz

salīdzināmā fragmenta un jāskatās, vai tie sakrīt. Jāatzīmē arī šaubīgās
vietas Eksperta darbība šinī ziņā vienmēr jāpārbauda, uz kāda pamata tas

nācis pie zināmiem slēdzieniem.

Fragmentu salīdzināšanai lieto arī binokulāro mikroskopu un stereomi-

kroskopu, kas dod reljefus zīmējumus. Ja fotogramma nedod vajadzīgos re-
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zultātus, tad lieto diapozitīvo metodi. Tiek izgatavotas diapozitu plates
no abiem paraugiem. Ar sevišķu palielināmo aparātu noliek plates vienu
otrai pretī un skatās, vai linijas sedzas. Ir vēl t.S. .Reisa_metode,ku-
ru pielieto, ja nospiedumi_atrodas uz filmu folijas. Jāuzliek virsū bālā-
ko plati. Uz tas liek virsu asu papīra trīsstūri, atzīmējot attiecīgus
liniju punktus. To atkārto vairākos virzienos. Reiss ieteic sagriezt fo-

togrammu vairākas lentās.

Beidzot fragmentu salīdzināšanai lieto ari

poroskopiju - poru izmeklēšanu, stipri palieli-

not nospieduma fotogrāfisko uzņēmumu (attēlu).

Kustoņu identitātes noteikšana.'pielieto ri-

noskopiju - lopu degumu nospiedumu salīdzināšanu

Zīm.31. Cilvēku identitātes noteikšanai Dibua ir ie-

teicis prakstizēt plaukstu nospiedumus.

Citas identitātes noteikšanas metodes

1) Izkārnījumi dod svarīgus norādījumus par lietoto barību;
2) siekalu sastāvā var konstatēt slimību dīgļus^
3) vēmekļu salīdzināšana arī noteic lietoto barību;
4) matu salīdzināšana arī dod ļoti svarīgus norādījumus.

Bez šiem, ir vēl citi sīkāki salīdzināšanas paņēmieni. Pie salīdzināšanas

vienmēr jābūt uzmanīgam, lai neciestu nevainīgas personas. Bez sakritošām

pazīmēm vienmēr rūpīgi jāatzīmē arī diferences.

Slepkavības atklāšana.

Nošaušana.

Ka pirmie pierādījumi šeit jāmeklē līķī atrastā lode un tuvumā esošas pat-
ronu čaulītes. Vispirms jānoskaidro, ar kādu ieroci ir šauts, lai to me-

klētu pie aizdomās turētās personas. Izņemot retus gadījumus, var noteikt,
vai lode, resp, čaulīte ir šauta no zināma ieroča. Ja šaujamais ierocis

pie aizdomās turētās personas atrasts tīrs, tas ir pierādījums, ka pēdē-
ja nav vainīga. Lai to noskaidrotu, jāievēro:

1) vai no ieroča pēc pēdējās tīrīšanas šauts vai nē;
2) ja ir šauts, tad ar kādu pulveri;
3) kad ir šauts: cik ilgi atpakaļ

Pirmos jautājumus var noskaidrot Šādi: jāapskata stobra iekšpuse, vai tas

ir eļļots, tīrs, vai nav kādas atliekas (rūsa vai kas cits). To izdara

ar speciālu apgaismošanas aparātu, kas sastāv no ļoti garas saīmveidīgas
caurules ar mazu lampiņu galā. To ievada stobrī. Tad ar palielināmo sti-

klu apskata stobra iekšpusi. Ja tur ir kādi nelīdzenumi, tie jānofotogra-
fē. Rūsa vai citas atliekas viegli ar neasa naža palīdzību jānoņem no

stobra sienām. Atliekas jāuzliek uz pulksteņa stikliņa un mikroskopiski
jāizmeklē. Izmeklēšanā jākonstatē, vai vielas ir amorfas vai kristāliskas,
kāda tām nokrāsa un vai rūsas vielā neatrodas melnas daļiņas. Šaujamais

pulveris ir divējāds: 1) parastais melnais mednieku pulveris un 2) bezdū-

mu pulveris. Pirmais sastāv no sēra, ogles un zalpetera, otrs - no ceļu- .
lozes ar nitrosavienojumu. Abi pulveri pie šaušanas dod dažādus sadalīju-



23

ma produktus, abos ietilpst slāpekļa skābes savienojuma daļiņas - nitrosa-

vienojumi.Atrastās pulvera daļiņas ieliek difenilamina šķidinājumā (dife-
nilamins - koncentrēta sērskābe). Ja atliekas satur nitrosavienojumus/cad
parādīsies spilgti zila nokrāsa. Tas nozīmē, ka no šautenes, pēc pēdējās
tīrīšanas, šauts. Paliek jautājums: ka d ir šauts ? Bezdūmu pulvera at-

liekās pēc šaušanas nitrosavieuojums uzglabājas dažu mēnešu laikā, bet

mednieku pulverī - tikai apmēram stundas.

Bezdūmu pulveris atstāj maz atlieku, bet mednieku pulveris daudz vai-

rāk: tur ir redzamas kārpiņveidigas un čupiņveidīgas brūngani - melnas at-

liekas. Tanīs atrodami arī mazi kristaliņi. Ja šīm atliekām sarkana nokrā-

sa - tad ir šauts ilgāku laiku atpakaļ, Mednieku pulvera sastāvs:

kālija sulfīds (KS) + kālija karbonāts ( potašs - = kālija sul-

fāts

Kālija sulfīds zem gaisa iespaida oksidējas un pārvēršas kristaliņos.

Šautenes nosūtīšana izmeklēšanai.

Ja šauteni sūta izmeklēšanai, tad stobra gals ir jāaizbāž, bet otrs

gals jāapsien ar pergamenta papīru, nosedzot ar vilnas audumu. Visa šau-

tene vairākkārt jāietin papīros un jānosien. Ar to būs novērsta skābekļa
tālāka izdalīšanās. Kad ir šauts, var noskaidrot vienīgi speciālists. Ne-

kādā ziņā še slēdzienu nevar dot ieroču meistars.

L o d c.

Ja nozieguma vietā atrasta lode, tad vispirms jānoskaidro, no kada ie-

roča tā izšauta. To var noteikt atkarībā no tā, par cik lode ir deformē-

jusies. Lode var: 1) uzglabāt savu agrāko formu, 2) var but pilnīgi defor-

mēta, 3) pa daļai būt deformēta. Vispirms jānoskaidro_lodes kalibrs un iz-

gatavošanas veids. Fabrikā izgatavotās lodes ir_parklatas ar niķeli, bet

pašizgatavotās ir tikai no svina. Pirmā gadījuma lode grutak deformējas,
bet otra pilnīgi.

Stobra vindas.

Stobra iekšpusē atrodas vindas, griežņi, kas iet spirālveidīgi 5 - 6

kārtas. Šīm vindām ir īpatnēja forma, kadu pieņem arī lode, jo vindas at

stāj lodē gareniskus iespiedumus. Ja noskaidrota kalibra

sakrišana, tad jāizmeklē griežņu nospiedumi.
mi uz lodes ir dažāda platuma, dziļuma un asuma. Se jāgriež
vērība: 1) cik griežņu visā lodes apmēra, 2) griežņu platums,

asums, kontūras, 3) vai ieskrambajumi lode sakrīt ar stobra

bojājumiem. Pie izmeklēšanas jālieto vairojamā glazē, kas

palielina 10 reiz. Tomēr bez speciālas izmeklēšanas var dotZīm.32.

tikai negatīvu atbildi, t.i. ka nav ar attiecīgu ieroci šauta atrasta lo-

de, bet nekādā ziņā nevar pozitīvi apgalvot. Lai noskaidrotu, cik vindu

ir stobrā, tad sarullē konusveidigi plastilinu un iespiež stobra. Izņemot

laukā, redzami griežņu nospiedumi.
Kad stobrs ir pilnīgi izmeklēts no iekšpuses, t.i. kad ir jau noskai-

drots, ka no attiecīga ieroča ir šauts, tad jāizdara mēģinājuma šāviens,

bet tikai ar izmeklēšanas tiesneša piekrišanu. Šāvieni jāizdara ar viena

un tā paša kalibra lodi. Šim nolūkam lieto dēļus vairāk kārtas, pie kam

jāšauj no tāda paša attāluma, kā nozieguma vietā. Sādi šāvieni jāizdara
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4 - 5* Pec tam jāmeklē raksturīgieieskrambajumi, lietojot vispirms 5 - 6
reiz palielinamo_stiklu, pec tam - pec vajadslo.is pielieto arī mikrosko-

pisko un binokularo izmeklēšanu. leskrambājusi var"būt dažādas formas,
piemēram trīsstūris /\

. Lodes izmeklēšana jāizdara pie sānu apgaismoša-
nas. Salīdzināšanai ieteicams lodes novalst.lt plastilīnā vai uz svina pla-
tītes, kur kļus redzami visi nospiedumi. Fčc tam to var fiksēt uz fotogram
mas, kur var atzīmēt sakrišanas pazīmes.

Čaulītes izmeklēšana.

Se jāņem vera čaulītes virsma un pistona daļa, kur paliek iedobums no

belzeņa gala, Belzenis iesit pistonā iedobumu tādā diametrā, kāds ir bel-

zeņa asam galam un kantīm. šis belzeņa gals ir katram ierocim īpatnējs,to
var mikroskopiski saredzēt. No svara'ir ari švīkas uz Čaulītes, kuras var

but ļoti raksturīgas. Izmeklēšanai jālieto 10 - 30 reiz palielināmais
stikls. Salīdzināšanai arī čaulītes jāapvalsta plastilīnā.

No kāda attāluma šauts ?

Ja šāviens ir izdarīts no tuva attāluma, tad uz drēbes var but pulve-
ra atliekas, apdeguma pazīmes (apsvilums līdz 15 cm diametra). Pulvera

atliekas var saskatīt pie binokulāri mikroskopiskas izmeklēšanas ( 60 -

100 reiz_palielinot). Ja šauts caur vilnas drēbi, tad apdegumu raksturo

pušļveidigi vilnas galiņi. Ar mēģinājuma šāviņiem var noskaidrot, no kā-

da attāluma šauts tādā veidā, ka pie dēlīša piestiprina drēbi un tad šauj.
Pie 15 cm attāluma apdeguma nav, pie 10 cm, jau var just. Nātna drēbe pie

apdeguma pārogļojas.

Kada virziena šauts ?

Vispirms jānoskaidro, vai ir šauts no priekšpuses vai mugurpuses, kādēļ
jāizšķir lodes ieejas un izejas caurumi. Parasti ieejas caurums mazāks un

ass, bet izejas - lielāks un izrauts, izplēsts. Ja lode būs slīdējusi pa

virsmu, tad būs paplašināts šāviena virziens. Ja lode iesit vilnas drēbe,
tad šķiedras pieņem lodes virzienu: tās būs vērstas šāviena virziena. Te

notiek analoģiska parādība kā pie matu frizēšanas ar karstu dzelzi.

Ložu caurumi jāuzglabā pirmatnējā vaidā, drēbe apkārt caurumiem jāiz-

griež, vai jāiesūta viss gabals. Visi materiāli jāiepako rūpīgi pergamen-

ta papīri un jāiesaiņo starp diviem cietiem dēlīšiem.

Vēl jāpiebilst, gadījumā, ja lode arī pilnīgi deformēta, tad tomēr

salīdzināšanai noder metāla daļu kausējums. Bieži vien pašizgatavotam svi-

nam piemaisa klāt antimonu, un še no svara ir maisījuma proporcija.

Dažādi praktiski ekspertīzes norādījumi.

Izvēloties ekspertu - lietpratēju, jāņem vēra šādas prasības:

1) lietpratēja kompetence (specialitāte) un zināšanas;
2) lietpratēja garīgās spējas:

a) cik tas var aukstasinīgi novērot,

b) kritiskas novērtētāja spējas (sintētiska novērtēšana),
c) morāliskas īpašības,
d) atbildības apziņa,
c) iespaidu iedarbība (jābūt patstāvīgam).
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Pie ekspertīzes no svara divi momenti; 1) izmeklēšanas objekts
. 2) akts,

' '

Saņemot_izmeklešaņas objektu, jāapskata,_vai iesaiņojums nav bojāts (kādā
stāvokli zīmogi jāievēro), un tad jāsastāda protokols par novērojumiem.
Pec tam jāsastāda ekspertīzes protokols - akts šādā kārtībā:

1) levads: kad ienācis objekts,_kas iesūtījis, kādi materiāli iesūtīti
un kas ar tiem darāms. Jāatzīmē arī defekti;

2) Vēsturiska daļa apņem izmeklēšanu. Te jāmin visi dati, jādod pār-
skats un novērtējums;

3) Slēdziens: īss, skaidrs un noteikts.

Aizrādījumi pie nolējumiem.

Kaju nospiedumi no basas kājas dod līdzīgi pirkstu nospiedumiem neredza-
mas pēdas Ir tikai neliela starpība: a) kājas vairāk

svīst,_b) velak kājas peda pārvelkas ar tauku daļām. Attīstot neredzamas
kaju pēdas, jāuzber uz tam viegli alumīnija pulveris. Izmeklējot kāju no-

spiedumus, jāgriež vērība, vai pēda ir no stāvoša vai ejoša cilvēka. To
var konstatēt no īkšķa stāvokļa, ka tas jau senāk aizrādīts. Bez tam jāzin,
vai peda ir no labās vai kreisās kājas. To var vērot no iekšējas un arējās
pēdas malas: arēja mala vairāk pieskaras zemei.

Izdarot nolējumus, nedrīkst tādus ņemt bez plastilīna no priekšmetiem,
kuros iesūcas ūdens.

Pēdas zemēvar but: putekļos, smiltīs, dubļos, pusdubļos, sasalušā ze-

me. Pedas_zeme pirms gipsa noliešaras jāapsedz ar eļļas kārtu. Eļļošanu
var.izdarīt - purinot eļļā iemērcētu pindzelīti. Jālieto parafina
techniska eļļa samaisīta ar bencinu. Bencins jāņem 1 1/2 reiz vairāk. Šādu
maisījumu labāk ar pulverizatoru „izšpricēt", laižot strāvu uz augšu. Jo

sīkāka smilts, jo eļļa vairāk jāatšķaida ar bencinu, Ja nav pulverizatora,
tad eļļu var liet no'pudelītes uz kāda skaliņa, turot pēdējo slīpi, lai pi-
lieni viegli kristu smiltīs. Putekļos pēda vispirms jāsacietē ar šellaku.

Sasalušas pēdas var noliet arī bez eļļošanas.
Tagad gipsa vietā lieto arī plastigrafisko metodi, izdarot nolējumus ar

šķidru,velak sacietējošu vielu,"Ģipša nolējumus no pēdas var noņemt tikai

pec 1/2 stundas. Pēc tam tekošā ūdenī nosKalot liekās smiltis, pārējās no-

ņemot viegli ar mitru vati. šāda skalošana jāizdara ilgāku laixu,

Nozieguma pēdas uz paša noziedznieka.

1. T r a i p i. Izšķir: a) asins traipus (pie slepkavības),
b) krāsu traipus (darvas v.c).

2. Netīrumi aiz nagiem. Tādos var atrasties drēbju šķiedras vai matiņi,
kas slepkavības gadījumā cīnoties palikuši aiz

nagiem.

3-.Dažāda rakstura putekļi uz drebem. Te var but:

a) aroda putekļi: galdniekiem zāģu skaidas, atslēdzniekiem - me-

tāla putekļi, mūrniekiem - kaļķi u,c;

b) stikla drumslas, radušās pie loga izsišanas,

c) kabatu putekļi.
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4 Dubli uz zābaku zolēm.

Nosūtot apģērba gabalus izmeklšanai ar krāsu vai citām pēdām, tie jāie-

pako gludos pergamenta papīra maisos. Izbirstējot putekļus, drēbe jāievie-
to apreturetā papīri. Putekļi jāizmeklē mikroskopiski un tad ķīmiski. To

var darīt tikai speciālisti.
Ja jāizmeklē dubļi uz zābaku zolēm, jāizdara dubļu šķērsgriezums, lai

redzētu no kādām kārtām tie saatāv. Piemēram, zādzības gadījumā dzirnavās,
dubļiem var būt miltu kārta vidū.

Noziedznieku _pedas_ nozieguma vieta.

Tādas var but

1) nejauši atstāti priekšmeti un vielas, piemēram: a) sērkociņi; te jā-

pēta fabrikas marka, sevišķi ievērojami ir „Jupiters" sērkociņi grā-
matiņās; b) maizes garozas v.c.

2) ar nolūku atstāti priekšmeti, piemēram, aiz māņticības, ka kaut kas

jāatstāj no savas personības nozieguma vietā (nagu daļas, matu daļas,

izkārnījumi, Latgalē atstāj cepuri u.t.t.).

Izmeklēšana.

Dziju un šņoru izmeklēšana.

1) Jānoskaidro identitāte ar nozieguma vietā atrastam dzijām un šņorēm:
a) jāsalīdzina šķiedras sastāvs,
b) sagriezumu skaits uz zināma garuma,

c) šķiedru skaits,
d) šķiedru garums.

2) Jānoskaidro, vai šņores grieztas vai rautas. Pie noraušanas gali ne-

vienāda garuma ar spirālveidīgiem ielocījumiem. Nogriezti gali ir

visi viena garuma.

Drēbju gabalu salīdzināšana.

Jāsalīdzina:

1) pinums - kā dzijas ir savienotas:

a) gludais pinums, kur šķiedras pamīšus mainās,
b) šarža pinums - kur dzija var mainīties zem 1, tad zem 2, at-

kal zem viena u.t.t. pavedieniem;

2) šķidras sastāvs jānoskaidro mikroskopiski.

Siena identitāti

arī var noskaidrot. Te jāizpēta augu sastāvs, jānovēro,vai nav kadi reti

stādi. Jāizdara botāniska izmeklēšana.

Kartupeļu identifikācija.

A. Vispirms janoteb kartupeļu vispārējais raksturs - lielums, krasa;

B. Tad jākonstatē sīkāka rakstura pazīmes: dīgļu nokrāsa, kas var būt

violeta, zila, dzeltena; dīgļi var but ar matiņiem un bez tādiem.
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Te jāievēro, ka dīgļus var mākslīgi izaudzināt. Kad ārpuse izpētīta, kar-

tupeļi jāpārgriež;
C. Jāatrod individuālas pazīmes. No svara ir pielipušās zemes daļiņas,

kas jāizpēta binokulāra izmeklēšana. Še negatīvu slēdzienu var dot

ari bez sīkākas izmeklēšanas.

Linu identifikācija.

Jāgriež vērība uz:

1) šķiedru garumu,
2) apstrādāšanas veidu,
3) balināšanas pakāpi - nokrāsu,
4) individuālām pazīmēm, sevišķi dažādu zāļu sugu piemaisījumam

Labības identifikācija

Jāizmeklē: 1) tīrības pakāpe: a) cik % piemaisīts citas labības,
b) cik % nezāļu,
c) cik % minerālvielu;

2) Labības graudu svars jāsalīdzina.

Drēbju identifikācija.

Ja uz drēbēm ir traipi, tad var salīdzināt, vai tie ir no tas pašas vie

las, kas atrasta nozieguma vietā. Salīdzinot audumu, jānoteic, vai viela

ir pilnvērtīga. Tā, piemēram, vadmala var būt tīra, vai ar mākslīgas vil-

nas piemaisījumu.

0000000
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11. d a ļ a.

Grafiska izmeklēšana.

Izmeklēšana, kurai ir sakars_ar rakstu, ir grafiska izmeklēšana, zināt-
nisKa raksta ekspertīze. Ta daļas divās daļās:

1) rakstu viltojumu izmeklēšana
,

2) rokrakstu salīdzināšanā*

Rakstu ekspertīzes vēsture.

Viltojumi sakas jau no ta laika, kad cilvēki izgudroja rakstu zīmes. Sā
kumā tikai_tie bija reti. Kad vajadzēja noskaidroc kāda raksta viltojumu
vai oriģinālu, tiesa bija spiesta griesties pie lietpratējiem pēc padoma.
Tiesa nepārbaudīja lietpratēju spējas, tā ņēma. palīgā rakstvežus, burtli-
čus v.c. Tā bija kļūda. Ekspertus vajadzēja prasīt no augstskolām. Tikai
kādus 10 gadus atpakaļ, mainījās tiesas uzskati, jo bieži izrādījās, ka ek

sperti emiriķi devuši nepareizus slēdzienus. Sādi eksperti, baidīdamies at<

zities sava nezināšana, deva kaut kādus slēdzienus. Tiesa sāka raudzīties

uz tiem ar neuzticību. Sāka nodibināties tiesu ekspertīzes kabineti, vis-

pirms Francijā un Krievijā. Dreifusu prāva Francijā pierādīja, cik neparei-
zi var spriest eksperti - nespeciālisti. Bieži vien tie, kam mazāk zināša-

nu, doma, ka tie zin vairāk par citiem. Speciālisti ir jāaudzina. Tiesas

pienākums - pārbaudīt ekspertu spējas. Rakstu ekspertīze ir viena no grūtā
kam. Jo labāk ta nostādīta, jo taisnāka tiesa.

Rakstu viltojumos, ir daudzas iespējamības un tādēļ grūti ir tos klasifi

cēt< Vispirms mums jāiepazīstas ar'rakstu materiāliem

1) papīru, 2) zīmuli, 3) tinti.

Papīrs.

Papīru izgatavo no koka vai kokvilnas masas. Šķidro masu uzlej uz sie-

ta un ļauj notecēt ūdenim. Ja uz sietiņa ir paaugstinājumi - iegūst attie-

cīgas ūdens zīmes. Papīra dažādie zīmējumi atkarājas no sieta formas. Lai

papīrs būtu gluds, to līmē ar sveķiem un gludina- Ja koka šķiedru daudz

(priežu koka), papīrs dzeltē. Labākā šķima ir kokvilnas un linu. Pie vecu

dokumentu viltošanas jāgriež sevišķa vērība uz papīra izgatavošanas veidu.

Ja linu šķiedra dzeltē, tad papīrs*ir vecs. Papīru var arī mākslīgi pada-
rīt dzeltenu ar saules vai ultra - violētiem stariem. Vai papīrs dabiska

vai mākslīgā ceļā kļuvis dzeltens, var noskaidrot, pārbaudot papīra elastī-

gumu, Pie mākslīgi veca padarīta papīra novērojami lūzumi papīra virsmā.

Sucekļa papīrs atšķiras no pārējā ar to, ka tas ir bez līmējuma un pil-
dījuma.

Pergamenta papīrs mākslīgi iegūts no vienkārša papīra, apstrādājot pē-
dējo ar sērskābi. Šo papīru bieži lieto dokumentu viltojumiem, jo taa ir

bez struktūras, kā klīsteris. īstais papīrs tads nav.

Z i m v ļ i.

Izšķir 3 zīmuļu grupas: 1) vienkāršos grafita zīmuļus ar 3 numuriem:

a) mīksts (Nr.l), b) cietāks (Nr.2) un

c) ciets (Nr.3);
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2) krāsainos, arī tintes zīmuļus; tanīs ļoti daudz anilina, arī citu

vielu saistītu ar gumiarabiku;

3) Ja rakstīts ar tanku zīmuli, jānoskaidro,kāds tam

bijis sastāvs, Grafita un tintes zīmuļos ir mālainas vielas. Tie atstāj

raksturigus_ieskrambajumus. Šos ieskrambājušus var redzēt ar mikroskopu
pie 20 reiziga palielinājuma. Apskatot tos, jāierīkojas, ka gaisma krīt

sāņus._Papira šķiedras ka paaugstinājumi ir kavēklis zīmulim, tāpēc gra-
fita zīmulis atstāj atliekas šķiedru malās. Sīs atliekas norāda rakstīša-

nas virzienu.

To pašu var sacīt par tintes un tauku zīmuļiem, tikai atliekas te ne-

būs tik skaidri redzamas.

Tinte, tas īpašības un vilcienu struktūras dažādības.

Tinte ir nokrāsots šķidrums. Izšķir:

1) Skolu tinti, ko pagatavo no oglēm ar cukuru un gumiarabikumu;

2) Šķidrumu vārda īstā nozīmē no aniiinkrāsas šķīdinājuma;

3) Dzelzgallus tinti ņem, piemēram, ozola mizas tējas novārījumu un pieliek
ogles. Leonardo ieveda metodi, kā nogulšņus izklaidēt ar sālssābi. Ar

šadu tinti rakstot ir vājas un bālas zīmes, vēlāk, zem gaisa (0) iespai-
da kļūst tumšas. Tagad šai tintei pielien anilinkrāsu, lai rakstu tūliņ
varētu saredzēt;

4) Ekstrakta („kampešen") tinte. legūst no koka, kas bagāts ar tintes vie-

lu. Ši tinte atstāj spilgtu vilcienu. To sauc arī par ķeizara tinti;

5) Aizsarga tintes. Tās lieto, lai nevarētu izdzēst, iznicināt vilcienus.

Tintei jāiesūcas papīra šķiedrās un tur arī pa daļai jāpaliek. Ja šķie-
dra ir šaura un gara, tinte iesūcas šķiedrā. Nogulšņu tinte šķiedras
neiesūcas. Tāpēc tai piemaisa gumiarabikumu, lai tā papīram pieliptu.
„Kampešen" tinte pa daļai iesūcas šķiedrās, pa daļai paliek uz šķie-
drām, nosedzot pēdējās.

Tintes nokrāsas noēnojumi ar vienkāršu aci nav saredzami, lai tos saska

tītu, vajadzīgs 100-reizīgs palielinājums. Fēc noēnojuma noskaidrošanas,
jāpariet uz krāsas identitātes un seguma biezuma - koncentrācijas izmeklē-

šanu. Izgarojot tinte kļūst biezāka, arī vilcieni tad biezāki. Tintes sa-

biezējumi rodas: 1) no putekļiem un 2) rakstot un nenotīrot spalvu, Sabie

zejumi galvenā kārtā ir plāksnīšu veidā, pie nogulšņu tintēm - graudiņu
veida. Svaiga tinte vieglāk kopējama, skaidrāk ir saredzams, kur krustojas
vilcieni, Viena tinte dod spīdošu, otra - „mat''nokrāsu. Krāsa izplūst,ja
tinte nepagūst labi nožūt vai kad tiek rakstīts papīra salocījumā, kur bo-

jāta apretura.

Sevišķa uzmanība jāgriež uz tintes vilcienu struktūru. Te liela nozīme

arispalvai. Rakstot ar labo vai kreiso roku, rodas dažādas vilcienu struk-

tūras. Kad spalvas gali izplešas, viens no tiem atrodas zemāk par otru,

spalvu velkot uz leju. Ja kreisā pusē spalvas gals zemāks, tad rakstīts ar

labo roku. Ja rakstīts ar kreiso roku - labā puse zemāka. Otra vilcienu

īpatnība: ar labo roku rakstot, burtu kreisā mala labi, asi izteikta la-

ba ne (Zim.33- &). Tintes daudzums kreisa puse lie-

lāks. Tā tad vilcienusstruktūra dod iespēju noteikt,
ar kādu roku rakstīts. Spalva atstāj dažādus ieskram

bājumus papīrā. Kad vilcieni krustojas (Zīm.33- b),
jānoskaidro, kuyš vilciens rakstīts piims.Zīm.33.
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Krustojot divus svarīgus vilcienus, (Zim.34. a), kur otrs vilciens iekļūst
agrāk izdarīta, neilgi atpakaļ rakstīta, tur tinte

izplūst vairāk kreisā pusē (ja rakstīts no kreisās

puses) - A. Spalvas ieskrambājumi iekšpusē. Ja otrs

vilciens taisīts tad, kad tinte jau izžuvusi, leņ-

ķis A būs asi izteikts. Izplūdums būs uz vecā segu-

ma (d) (Zīm.34. b).
Tinti var izmeklēt ar ultra - violetiem stariem.

Krāsas atkarājas no viļņu garuma. Ar ultra - vīdē-

tiem stariem arī var noskaidrot, vai tintes vielas

ir no viena sastāva. Vajadzības gadījuma jāpielieto

mikroskopiski - ķīmiska izmeklēšana. Izmeklēšanai

ņem dažādus šķīdinājumus, kādu ir četras grupas:

1) sērskābe, oksidskābe,
2) amonjaks, ziepju zāles,

3) reducējošie šķīdinājumi (noņem krasu),
4) balināmie līdzekli (chlorkaļķis u,c).

Zīm.34.

Tintes izmeklēšana lielus panākumus var gut - pielietojot gaismas filtrus

Spalvas spiediena raksturs.

Katrs rakstītājs ar spalvu atstāj īpatnējas zīmes. Atkarībā no spalvas

galiņa izplešanos, izšķir cietas un mīkstas spalvas. Bez tam izšķir asas un

trulas spalvas. Bakstot ar asu spalvu, rodas ieskrambajums un ass iedziļi-

nājums papīri. Rakstot ar trulu spalvu, rodas iedziļiņājums iedobuma veidā.

Lietojot trulas spalvas vai mīkstas, var but šadi gadījumi: a) abi gali vie-

nādi izplešās
,

b) spiediens var but vai nu vairāk uz labo_vai uz krei-

so pusi. Pirmajā gadījumā ir abpusīgi vienmērīgs spiediens, otra - labpusi-

gi vai kreispusīgi vienpusīgs spiediens. Katrs cilvēks spalvu tur savādāk,

tas atstāj savas individuālas zīmes.

Rakstīšana un rakstišanas_iespaidošana^

Rakstā izpaužas rakstītāja psiehiskais stāvokli cil-

vēks reaģē uz ārējiem iespaidiem, kuri var but visdažadāki. Piemēram, esam

kādam parādā, termiņš nav tālu, te nejauši mums tuvojas kreditors, un šis

tuvošanās apstāklis izsauc mūsos uzbudinājumu, kas izpaužas ari rokraksta,

Katrs uzbudinājums ir saistīts ar trīcēšanu, un šis trīcēšanas kustības iz-

paužas dažādos vilcienos:

1) burtu palielināšanā, t.i. absolūtā rokraksta (sk.turpmāk) palielinā-

šanā;

2) liekos vilcienos, piem., a nobeidz tā:^/

3) vilcienu pagarināšanā -

4) airuma palielināšana - tiek rakstīts ātrāk.

Uzbudinājumam var būt divējāds raksturs: prieka un dusmu uzbudinājums. Fec

raksta virziena var tos izšķirt.

Prieka uzbudinājums izpaužas rindas pacelšanā
uz augšu.

virziens iet

Pie dusmu uzbudinājuma, virziens iet uz leju
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Pie rokrakstu salīdzināšanas tam liela nozīme.

Gara stāvoklis izpaužas ne tikai 1) uzbudinājumā,bet ari 2) depresija,
pēdējā var būt:

a) apātiska - gara stāvoklis pilnīgi pretējs uzbudinājumam, kustības sa-

mazinātas, vilcieni īsāki, vispāri - negriba izdarīt kustības, burtu vien-

kāršošana:

b) saspīlēta depresija. Te no vienas puses ir uzbudinājums, no ot-ar.,
ses nevaram tam sekot; arī šeit vērojama kustības tendence, kustība te ne-

tiek dziļumā, kas izpaužas spiedienā.

Rakstīšanā atstāj pēdas arī dažādi iespaidi. Izšķir: 1) fiziska un

2) psiehiska rakstura iespaidu. Kad raksta"stāvot vai sēdot, rakstīšana pie

ņemsattiecīgu veidu. No svara arī rakstīšanas materiāls, pirmā kārtā papīrs
vai tas linēts vai nē, gluds vai nelīdzens. Ja raksta uz maza papīra, inter

vali stipri saspiesti, No svara arī, kāda spalva rakstīšanai vai zīmulis.

Šie fiziskie apstākļi atstāj bieži arī psiehisku iespaidu. Ir arī citi_ārē-
ji apstākļi, kas dara psiehisku iespaidu. Tā, piemēram, tiesneša klātbūtne

var iespaidot rakstītāju. Rakstīšanu iespaido Jau neliela dau

dzumā tas iespaido rokrakstu, bet lielākā daudzumā atstāj paralizējošu ie-

spaidu. Novērojama ataksija - nespēja izdarīt vilcienus nodomāta virziena,
kas beidzot pāriet pilnīgi nekārtīgā rakstīšanā. Slimību iespaids izpaužas

ne tikai psiehiski, bet arī fiziski, piemēram, muskuļu nespēja_izpaužas ne-

drošībā - roku trīcēšanā, vai arī rakstīšanas impulsi ir ļoti īsi. Pie trī-

cēšanas izveidojas zīmēts raksts. Pie impulsa novērojams zināms ritms. Rak-

stīšanu maina arī iedvesmos iespaidi ( ne hipnozes ).

Pārgrozīts rokraksts ir visos gadījumos, kad rakstītājs apzinīgi veido

rakstu citādi, nekā'viņš parasti raksta. Ir dažādi rokraksta pārgrozīšanas
veidi: jāpiegriež vērība burtu formai, vai nav rakstīts ar kreiso roku,_tu-
rot roku neparastā veidā. Visi šādi raksta veidi atstāj iespaidu. Jāievēro,

vai rakstam piemīt zināms ritms, jo pēdējais pie grozīta rokraksta liela

mēra tiek traucēts: starp burtiem nevienādi intervaļi, raksts nav tekošs,

nav ieturēts burtu vilcienu savienošanas veids, mainītas burtu formas. Rak-

stīšanu lielā mērā traucē arī vecums: vilcieni nedroši, roka trīcoša u.t.t,

Paraksts. Definīcijas un nozīme.

Paraksts ir attiecīgai personai īpatnēja veida rakstītais uzvārds vai

vārds. Parakstam ir juridiska nozīme. Ja pie rakstīta nav paraksta,

rakstītam nav nekādu juridisku seku. Ne_visos parakstos_izpauzas tādas in-

dividuālas pazīmes, kas neapšaubāmi norada uz paraksta īstenību, Parakstu

nevar identificēt ar rokrakstu, jo bieži vien paraksts atšķiras Ro attic-_
cīgas personas rokraksta. Tas tamdēļ, ka daudzi grib parakstam piedot zinā-

mu izskatu, izgreznojot to u.t t. No svara ir ari zināms arods: lai apgrū-

tinātu viltošanu, piemēram, banku_direktori savu parakstu izveido daudzos

liekos vilcienos. Tāpēc vienmēr jāatšķir paraksta īpatnības no rokraksta

īpatnībām. Šīs īpatnības, kā redzējām, bieži nesakrīt._Ar
cinam raksta pareizību. Ja dokumentam ir materiāla nozīme, tad

tiek dokumentu viltošana, piemēram, vekseļu, parādzīmju u.t.t. viltošana.

Paceļas jautājums, vai parakstu ta var viltot, ka tas neatšķiras no īsta?

To var, bet tomēr retos gadījumos. Ir gadījumi, kad tas iespējams. No sva-

ra ir rakstītāja rakstīšanas veiklības pakāpe. Ir tādas personas, kas prot

glīti parakstīt, bet citādi vāji prot rakstīt. Sadu personu parakstus var
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viegli viltot, jo pa lielākai daļai tie ir zīmēti. Turpretim vekla rakstī-
tajā parakstu grūti viltot, jo te krīt svarā rakstīšanas neapzināgais mo-

ments. Ta tad varam izšķirt divas parakstu gruras:

1) viegli viltojamos un 2) grūti viltojamos.

Var but ari parakstu simulācija: citāda parakstīšana, nekā parasts.
Medz parakstīt rakstīt nepratējs tādā kārtā, ka viņa roku vada cita per-
sona. Šādai rokas pielikšanai nav nekādas nozīmes. Neviens eksperts nevar

konstatēt rakstītāju. Ja paraksts dots iereibušā stāvoklī, tad paraksta
īstumu var konstatēt, bet ja paraksts zīmēts, tad nevar konstatēt. Parak-

sti jāizmeklē grafiski un mikroskopiski. Ja neizmeklē mikroskopiski, ek-

spertīzei nav nozīmes. Pie paraksta no svara: ritma slīpums, rindas vir-

ziens, spiediens.

Rokraksts: definīcija, izveidošana un nozīme.

Raksts ir cilvēka domu grafiska fiksēšana. Domas mēs izteicam mutiski

un rakstiski. Pirmie mēģinājumi rakstīšanā izteicas zīmēs - hieroglifos
Pec tam nak skaņu zīmes, kuras sīstēmatizējot sastādījās alfabēti. Vidus

laikos raksti tika izdarīti'glīti un kaligrafiski, attīstās daiļrakstīša-
na. Velak mākslas rakstīšana zūd, rokraksts top individuāls. Tagad rok-

raksts ir attiecīgas personas īpatnēja sastāvdaļa, rokrakstu var grozīt,
bet nekad pārtaisīt. Ja mainas raksturs, mainas"arī rokraksts. Jāizšķir
īstais raksts un zīmētais. Individuāls ir tikai īstais raksts. Kādaveida

var noteikt individuālo rakstu ? Tas redzams no atsevišķām individuālām

pazīmēm, īpatnībām, kas raksturīgas tikai attiecīgai personai. 1622.gada
itāļu ārsts Kamillo Baldo aizrāda uz sakaru starp rokrakstu un attiecīgas

personas raksturu. Tādas domas izteiktas arī XVlll.gadu simtenī (Leibnics)
XlX.gadu simteņa vidū Ādolfs Hence deva apmēram 4000 skices uz rokraksta

pamata. Tie visi bija nedroši mēģinājumi. Ap 1870.gadu garīdznieks Mišons

empīriski savāca ziņas, kas varēja pierādīt rokraksta īpatnības. Konsta-

tēja, ka katram raksturam īpatnējas rokraksta zīmes. Viņš pierādīja, ka

ir sakars starp rokrakstu un raksturu. Astoņdesmitos un deviņdesmitos ga-_
dos vācu zinātnieki šo jautājumu apgaismojamo zinātniskā - psichiclogiska
un fizioloģiskā viedokļa ( Meijers un preijers ). Nosaukumu - grafoloģija,
ieveda Mišons. Zem grafoloģijas jāsaprot zinātne, kas atrod tos likumus,

pēc kuriem rokraksts veidojas un nosaka sakaru ar raksturu. Še no svara

Ludviga Klages darbi. Klage pierādīja, ka rokrakstam dubulta nozīme: pozi-
tīva un_negatīva. Vienā gadījumā izpaužas negatīva parādība - augstprātī-
ba, otra pozitīva - pašapziņa. Grafoloģija mums daudz devusi. Ta mums no-

skaidrojusi, kā raksts izceļas un veidojas, tā norāda, kā var noteikt in-

dividuālitāti.

Te z c s:

1) Rokraksts ir personas individualitātes pazīme.

2) Rokrakstā izpaužas rakstītāja rakstura īpašības.

3) Mums jāraksta tā, kā mūsu raksturs to prasa.

4) Musu rokraksts grozās tāda mera, kada grozās raksturs.

Pie individuāla raksta jāizšķir divi momenti: 1) apzinīgais, rakstīšanas

griba un 2) neapzinīgais, gribas realizēšana, faktiskā uzrakstīšana. Prei-

jers saka, ka mūsu smadzenēs esot „centrum scriptorum", rakstīšanas centrs
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kura uzglabājas gribas vilcieni, kas liek rakstīt. Šis otrs moments, neap-

zinīgais, norada uz mūsu individualitāti, kas rada īpatnējas kustības, ku-

stības veido rokrakstu.

Rokraksts ta tad ir rakstitaja dvēseles pārdzīvojumu un garīgas darbī-

bas izteiksmes kustību grafiska fiksēšana. (Definīcija).

Par rokrakstu var runāt tikai pie īstās rakstīšanas, kad rakstītājs necen-

šas apzinīgi veidot rakstu, bet izdara to neapzinīgi, automātiski. Zīmētā

rakstā rakstura īpatnības ļoti maz parādās. Zīmēšana notiek;

1) kad rakstītājs grib stilizēt rokrakstu, lai izveidotu to pēc savas

gribas;
2) kad rakstītājs spiests zīmēt, t.i. kad tas nav sasniedzis rakstīša-

piemēram, kad tas ir bez pietiekošas skolas izglītības.
Sados gadījumos nevar runāt par rokraksta īpatnībām. No kādas robežas

skaitīt rakstīšanas gatavību, grūti noteikt. Jo augstāka rakstīšanas gata-
vības pakāpe, jo automātiskāki izveidojas rokraksts. Tas apstāklis, ka

rokraksts attiecīgai personai vienmēr ir viens, pierāda, ka rokrakstam ir

sakars ar raksturu.
Ka norit rakstīšanas akts ? Pavēle, kas tiek dota attiecīgai smadzeņu

daļai, sastāv no atsevišķām daļām. Vilcienu virziens atkarājas no rakstī-

šanas impulsiem. Garīgi vairāk attīstīti cilvēki var ar vienu pašu impul-
su uzrakstīt veselu vārdu. Izteiksmes kustībā izteicas mūsu dvēseles pār-

dzīvojumi. Tie parādās: 1) runā, 2) mīmikā, 3) žestos. Izteiksmes kusti'i

ta tad izpaužas kādā mūsu ķermeņa daļas kustībā. Visi dvēseles pārdzīvoju-
mi un garīgā darbība izteicas šajās izteiksmes kustībās. Un rokraksts Ir

šo kustību grafiska fiksēšana. Pie izteiksmes kustībām jāizšķir divi mcc-en

ti *

\ —

*1) attiecīgai personai pastāvīgas izteiksmes kustības un

2) simptomatiskas - dusmas u.t-t.

Pirmās; ir īpatnējs un atkarājas no personas rakstura, Še no svara ir ku-

stības virziens, kas var būt horicontāls, no kreisās uz labo, no apakšas
uz augšu un otrādi un beidzot - dziļumā. Kustības virziens stāv sakari r

musu rakstura īpatnībām. Izteiksmes kustību veidus apskatījis Klage savā

grāmata.

Bez izteiksmes kustību virziena no svara arī raksta apjoms un plašums.
Beidzot nak individuālas kustību izteiksmes, piemēram, runu līdz ar īpat-
nēju žestu u.t.t. Pie šādām īpatnībām var runāt par personību. Raksturos

dala: choleriķos, sangviniķos, flegmatiķo3 un melancholiķos. Katram r.Pi-

eturam īpatnējs rokraksts. Rokraksts sāk veidoties ar attiecīgas personas
rakstura attīstību. Tas notiek ar 13. dzīvības gadu, dažreiz ari agrāk,

Ap 19 gadiem rokraksts jau pieņēmis attiecīgu formu. Kādā virzienā, atkarī

ba no dzīves apstākļiem, mainās raksturs, tādā mainas ari rokraksts.

Rak s_t_a e_l_e_m_e_ņ_t_i^

Lai rokrakstu analizētu,, jāzin viņa elementi. Te no svara ir atsevišķi:

a) burti, b) vilcieni, c) spiediens. Izšķir: 1) burtu formu un 2) burtu

uzbūvi (kāds virziens, kā burts iesākts u.t.t.). Burti ir rakstu skaņu

grafisks apzīmējums. Burti sastāv no vilcieniem, kas vilkti uz sevi, prom

no sevis, lokveidīgi, kas var būt labpusiga un kreispusiga virziena, ne

augšas uz apakšu un otrādi. Svarīgākie ir a b d v k t 1 v a i s -

un adduktivais -

.
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Bez tam jāizšķir tievie un pamatvilcieni (Zīm.3s. a). Dažreiz var būt

arī anormālības (Zīm.3s. b). Izšķir:
1) īsos

,
2) pusgados un

3) garos burtus. /

Attiecības var būt 2 : 5 : 8, parasti gan
1 : 3 : 5.

Burti pec savas formas var but:

1) stūraini ; 2) noapaļoti -7%,Zīm.35.

Burtu cilpas var but: 1) vienkāršas, dubultas, 2) noapaļotas, stūrainas,
3) platas, šauras, saplūdušas.

Rakstu vilcieniem ir zināmi slīpumi un savienojumi. Vilcienu savienoju-
mu - duetus. Savienojums var būt:

1) arkadveidigs - noapaļota augšdaļa ,

2) girlandveidīgs - noapaļota apakšējā daļa ,

3) stūrains
,

4) diegveidigs 2^^t

Arkadveidigais rokraksts piemīt noslēgtam cilvēkam, pie kam šī īpašība
var but prata diktēta. Tādi rokraksti ir arī noziedzniekiem, kuri grib
slēpt savu raksturu. Raksturīgs ir tas pamatvilciens, kas piemīt gandrīz
visiem burtiem* Girlandveidīgo rokrakstu raksturo abduktīvais vilciens.

Tas raksturīgs atklātas dabas cilvēkiem. Stūrainais virziens tiek asi pār-
traukts. Tas raksturīgs personām ar lielu gribas spēku no vienas puses,
no otras - var raksturot personu, kurai dziņas ņem pārsvaru. Diegveidīgais
virziens piemīt personām ar diplomāta spējām. Viltojot un grozot rokrak-

stu, var pārveidot no arkadveidīga girlandveidīgā vai citādi. Visus sīku-

mus nav iespējams grozīt. Mēģinot grozīt rokrakstu visos sīkumos, ir ļoti
jāseko sev, jāzīmē, un tāpēc rokraksts nebūs neapzinīgi veidots. Eksistē

arī jaukti rokraksti: girlandveidīgais ar arkadvedīgo, girlandveidīgais
ar stūraino u,t,t.

Pie rokraksta raksturīgs ir leņķis, ko veido burtu pamatlīnijas ar rin-

das liniju (Zīm.3s* c). Šis leņķis svārstās no 45 - 60°. Slīpuma leņķis no-

rāda uz iekšējo dzīvi. Pie girlandveidīgā raksta slīpuma leņķis norāda uz

jūtu pārsvaru pār prātu, kas pāriet dziņās. Pie arkadveidīga un stūraina

raksta tas norāda uz prāta pārsvaru. Ja stūrains raksts slikti, nekārtīgi

saistīts, tad tas norāda uz dziņu pārsvaru. Lai gan gribas spēks dzen uz

priekšu.;prāts neregulē dziņas. Jo vairāk slīpums uz kreiso pusi, jo lie-

lāks cilvēkam jūtu pārsvars. Grozot rokrakstu, visvairāk iespējams grozīt

slīpumu.
Izšķir absolūto un relatīvo raksta lielumu. Absolūtais raksta lielums

ir īso burtu garums, normāli tas mēdz būt 2 - 3 mm* Izmērojot, jāmēra katrs

burts. Absolūtam lielumam lielas nozīmes nav. Uzbudinājuma afekts izsauc

kustības tendenci, kas izpaužas burtu palielināšanā. Relatīvais raksta

lielums ir īso burtu attiecības pret gariem un pusgariem burtiem. Normā-

lās attiecības, kā jau minēts, 1 : 3 * 5* Parasti dzīvē šīs attiecības

mainās. Pusgarie burti dažreiz var būt pat mazāki par īsajiem burtiem. Re-

latīvais garums norāda uz dvēseles pretestību elastīgumu- Jo mazāks rela-
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tivais lielums, jo mazāka pretestība. Liela nozīme ari garo burtu apakšē-
jai un augsejai_daļai. Augšējas dalās pārsvars norāda uz garīgo interešu

pārsvaru. Apakšejas_daļas tieksmi uz realitāti. Šī re-
alitāte var but_dažadi pamatota, jāņem vērā arī citi vilcieni.

Raksta saistība izpaužas tanī apstāklī, kā burti saistīti ?7ī^ol.

Se vispirms lomu spēlē impulss. Cilvēki,kas
spēj skaidri savas domas veidot un izteikt,
cenšas ātrāk fiksēt savu domu, kāpēc viņu
raksta pārtraukumu maz. Saraustīti burti no-

rada
uz lēnu domāšanu, lielāku intuīciju

Raksta plašums norāda uz tieksmēm vieea

Var būt tieksme uz plašumu: l)ho-
ricontala un 2)vertikālā virzienā. Pirmā ga-
dījumā rokraksts saspiests, otrā - izstiepts
[Zīm.36.b),
Saspiests rokraksts norāda uz skopumu. Jāiz-

Zīm.36.

šķir_raksta primārais un sekundārais plašums.
Primārais plašums norada uz attiecīgo vertikālo vierzienu attālumu (attie-
cība pret augstumu). Tas ir liels, ja attālums starp vertikāliem vilcieniem
ir lielāks par burtu vilcieniem (Zīm.37.a). Sekundārais plašums - atsevi-

šķu 2 burtu_savienošanas vilcienu garums, Tas var norādīt uz rakstīšanas
atTumu. Jo ātrāk raksta, jo šis plašums bus lielāks(Zīm.37.b). Sekundārais

plašums ir zīmīgs atsevišķām personām.

Rokraksta individuālas īpatnības.

Raksta īpatnības rada cilvēka raksturs.
leradumam te ļoti maza nozīme. lera&ums pats

Zīm.37.

ari atkarājas no rakstura. īpatnībās jāmeklē psichologisks sakars. Var būt
Šādas rokraksta īpatnības:

1) Rokraksta īpatnība var izpausties burtu slī-

puma. Viena vārdā var būt dažādi slīpumi.Šī
slīpuma maina ir viena no īpatnībām, tā sasto-

pama tikai zināmos burtos.(Zīm.3B,a)

2) Burtu lieluma maiņa, Te var novērot zināmu

ritmu, kas ir ļoti īpatnējs. Var izpausties
tieksme palielināt vai pamazināt burtus.

(Zīm.3B.b)

3) Raksturīgi burtu sakuma un nobeiguma vilcie-

Ri. (Zīmu3B.c)

4) Pusgaro burtu augs un apakšdaļas īpatnības -

cilpu forma u.t.t-

-5) Punkti:
,

.
t

6) Garuma zīmes: , /

7) Mīkstināšanas zīmes: ,

Zīm.38.

8) Pārtraukumi pie burtiem. Var but dabiski un

ieraduma pārtraukumi.

9) Interpunkciju dažādība. Medz ar ieraduma likt

interpunkcijas bež vajadzības.
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10) Attālums starp vārdiem un burtiem.

11) Datuma rakstīšanas veids: 20,1, 20,1,, 20/1 u.t.t

12) Adrešu rakstīšana: kgm, km, kg.

13) Lieki vilcieni. lerullcjumi norada uz noslēpšanas tieksmēm; burtu

vilcienu garums; lielo burtu vietā mazie.

14) Burtu vienkāršošana, norada uz laika zina ekonomisku cilvēku.

15) Papīra lapas neaprakstītā mala ( kreisa ):

16) Spiediena raksturs, ritms.

17) Ortogrāfija: jauna, veca vai maisīta, Var but viss rakstīts jauna

ortogrāfijā, bet daži burti vecā: u.t.t.

18) Nemotivētas individuālas īpatnības; viss tas, kas neietilpst nor-

māla alfabēta noteikumos, ir individuāls.

Rokrakstu analīzei divi uzdevumi: 1) konstatēt pamatvilcienu dažādību

un 2) noskaidrot identitāti. Rokraksta elementu dažādību meklējot, svarīga
ka nozīme burtiem. Pie analīzes jāpiegriež vērība ne burtu izskatam, bet

kustībām. Parasti, pirms sāk rakstīt
>

tiek izdarīti gaisa vilcieni - orien

tēšanās uz papīra - abjustācija. Izšķir smago un vieglo adjustāciju: vieg-
lā - kad vispirms izdara vilcienu, smagā - kad noteikti spiež zināmā

virzienā. Analizējot jāatšķir burtu pamatdaļa no papildu daļām. Pamatdaļa
nepieciešama, lai saprastu burtu. Papildu daļa ir burtu izgreznošana. Var

' ' būt trīs gadījumi: 1) burtu raksta pēc normāla alfabēta,
2) izgrezno, 3) vienkāršo. Sākuma vilcieni var būt īsi un

gari, labpusīgi un kreispusīgit Sākuma vilcieni var sākties

arī ar punktu. Tos sauc par īpašuma punktu. Sākuma vilcieni

var būt arī spirālveidīgi. Nobeigu vilcieni arī var būt daž

di: burts var beigties īsi, var beigties ar labpusīgu, krei

pusīgu, īsu vai garu nobeigu vilcienu:

Pamata daļa.

Zīm.39.

- labpusigs, - kreispusigs nobeigu vilciens. Burtu nobeigu un

sakuma daļām liela nozīme, jo viņas izpaužas rokraksta īpatnības*

Rokrakstu salīdzināšana.

Se pielieto dažādas analīzes:

I. Grafo - psichiska analīze - rokraksta pamatrakstura īpašību noteikšana

11. Grafo - techniskā analīze - atsevišķu burtu analīze - visu pazīmju no-

teikšana - kādas vien rakstā redzamas.

111. Kaligrafiskā analīze - noteic burtu formas. Uz šo analīzi nevar dro-

ši paļauties, jo te tiek bieži grēkots. Analizēšanai lieto šādus līdzekļus:
1) pavairojamo glāzi, lai vienkārši orientētos;

2) binokularo mikroskopu (30 x 60) vilcienu analizēšanai;

3) mikrografē;

4) pēta ar projekcijas aparātu. Vispari tiek pielietoti optiski lī-

dzekļi un fotogrāfija.
Rokrakstus salīdzinot, analizējot, jāpieturas pie šādas schēmas:
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Jancceic:

1) Rakstīšanas gatavības pakāpe;
_ ,

2) Individualitātes līmenis resp. individuālitātes pakāpe (zema, vidēja,

augsta, parasta, īpatna);

3) Ritms;

4) Ātrums (steidzīgs, vidējs, lēns);
_

...

5) Rakstīšanas drošības pakāpe (raksts tekošs, zīmēts, ataktisks, rokas

trīcēšanas, vilcināšanas pazīmes;;_

6) Spalvas resp. zīmuļa spiediensun ta dažādības;

7) Vienkāršs vai izgreznots raksts;

8) Vienkāršošana, pārspīlēšana, lieki vilcieni;

9) Vienmērīgs, nevienmērīgs raksts;

10) Raksta skaidrība (skaidrs, neskaidrs);

11) Raksta saistība, rakstīšanas impulss; f^+n-

-12) Raksta forma resp. burtu vilcienu savienošanas veids vai duetus (sta-

rains, noapaļots vai maisīts raksts);

13) Raksta slīpums - slīpuma leņķis, dažādība;
zemlī-

-14 Raksta lielums: absolūtais,
burtu virs un zemli

nijas attiecība, burtu samazināšanas vai palielināšanas tendence,

15) Burtu sakuma un nobeigu vilcieni;
_

16) Raksta plašums - horicontālais vai vertikālais; saspiešana,

<ļtaruvārdiem, burtiem un rindām:
_

18} neaprakstītā mala (sašaurināta, paplašināta, viļņveidi-

ga;

19) Rindas virziens:

a) ieturēts horinontals

b) viļņveidīgs

c) pacelts

d) nolaists

c) lokveidīgi konkavs

f) lokveidīgi konvekss

20) Raksta tieksme: aj
uz

ma-

lv.

Rokrakstu un parakstu salīdzināšanas

obiekti un materiāli.

Izmeklēšanas objekti var būt pēc sava un apmēra.Var

būt lielas, gayas vēstules, var but ari
zīmītes.

_

dūmus v.c.;
_

2) uz otļjektanedrīkst izdarīt atzīmes vai apzīmējumus ne ar zīmuli, ne
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ar tinti vai ar kadu priekšmetu, piemēram, nagu iespiežot. To nedrīkst

darīt neviens eksperts, jo bieži jāizdara vēl papildu un kontrolek-

spertīzes. Apzīmējumus drīkst izdarīt tikai uz dokumenta fotogrāfi-
ska uzņēmuma;

3) uzglabāšanai objekts, neizdarot jaunus locījumus, jāievieto attiecī-

ga lieluma aploksnē; ja papīrs ļoti plāns, tas pirms ievietošanas

aploksnē jāieliek starp biezākām papīra lapām;

4) ja objekts jāpievieno lietai, tad nedrīkst to iešūt lietā vai pie-
spraust ar nkiepadatām. Lietā jāiešuj attiecīga lieluma aploksne,
kura ļaievieto dokuments kā augšā aizrādīts. Lietas lapu skaita ap-

zīmējums jāizdara uz aploksnes, Ja aploksne jāaizzīmogo ar lakas zī-

mogu, tad aploksnē zīmogošanas vietā jāieliek biezāka papīra gabaliņš,
lai objekts no karstās zīmoglakas netiktu bojāts.

Salīdzināšanas materiāls bez izmeklēšanas objekta rakstura ir galvenais

faktors, no kā atkarājas ekspertīzes rezultāti* Ja salīdzināšanas materi-

āls (rokrakstu paraugi) ir pietiekoši pilnīgs, tas var dot latus rezultātus

pat tad, ja tas apmēra ziņā ir ļoti niecīgs. Dažāda rakstura viltoti dokume;

ti, paraksti, anonīmas vēstules, pa lielākai daļai tiek rakstītas ar sagro-
zītu rokrakstu, pēc kura ar analīzi jānoskaidro rakstītajā īsta rokraksta

īpatnība. Jo un daudzuma ziņā ir rokrakstu salīdzināša-

nas materiāls, jo lielākas izredzes uzdotā jautājuma noteiktai noskaidroša-

nai. Kas attiecas uz salīdzināšanas materiālu.raksturu, tad te jāizšķir
divas grupas. Pirmā raksti resp. paraksti, kas rakstīti pil-

nīgi brīvi un neiespaidoti. Šāda rakstura paraugi var but: dažādi raksti,

vēstules, kvītes, līgumi, ieraksti kabatas vai tirdzniecības grāmatas, lū-

gumraksti, saraksti u.t.t. Pie otrās grupas pieder tadi raksti, kas tieši

noņemti no aizdomās turētās personas. Tie savukārt jāsadala:

1) paraugos, kas izdarīti zem diktāta, pie kam rakstītājam zināms, ka

tas dod savu rokrakstu salīdzināšanai;

~2)paraugos, kurus rakstītājs dod brīvi, nezinot, ka tie vajadzīgi sa-

līdzināšanai.

Rokraksta un paraksta paraugu iegūšana*

levācot pirmās grupas rokraksta paraugus, t.i. tādus, kas rakstīti pil-

nīgi brīvi, vispirms jācenšas iegūt pēc iespējas tadi raksti, kas rakstī-

ti tuvāk tam laikam, kad rakstīts_pats apšaubāmais raksts. Lai salīdzinā-

šanas materiāls būtu pilnīgāks, jaiegustari tadi paraugi, kas rakstīti

stipri agrāk vai vēlāk. Jācenšas iegūt pec iespējas tadi raksti, kas izda-

rīti ar to pašu rakstāmmateriālu, kā apšaubāmais raksts ( tinti, zīmuli).

Jāmeklē pēc iespējas arī tādi raksti, kas pec rakstīšanas veida ir tuvāki

apšaubāmajam, kas rakstīti vai nuuzmanīgi, glīti, vai steidzoši u.t.t.

Ja jāsalīdzina paraksti, tad katra ziņa jadabu ari tadi paraugi,_kas izda-

rīti agrāk par apšaubāmo parakstu, lai noskaidrotu, vai apšaubāma dokumen-

tā nav paraksta viltošanas simulācija, t.i, vai persona, kas apšaubāmo pa-

rakstu neatzīst par savu, tomēr nav to pašrocīgi, grozot rokrakstu, izda-

rījusi, nolūkā vēlāk to neatzīt par savu. Pie tiešas rokrakstu paraugu no-

ņemšanas jāievēro šadi noteikumi!

1) pirms parauga noņemšanas apšaubāmo rakstu nekāda ziņa neuzrādīt pa-

rauga devējam. Paraksta paraugi jāņem pec iespējas vairākos paņē-

mienos, ar lielākiem laika sprīžiem, pie tam uz atsevišķam papīra

lapām,
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2) Rakstītāju nedrīkst uzbudināt, nevietā ir jebkāda veida aizrādījumi;
parauga devējs mierīgi jāuzaicina izdarīt attiecīgu rakstu.

3) Jāgādā par pietiekoši ērtiem rakstīšanas apstākļiem: par labu galdu,
gludu paklāju, ērtu sēdēšanu, pietiekošu apgaismošanu no kreisās

puses u,t,t.

4) Jāliek rakstīt ar tādu pat rakstāmmateriālu, kā apšaubāmais raksts -

tinti, tintes zīmuli, krāsas zīmuli u,t.t. Jādod pilnīga spalvas iz-

vēles brīvība. Zīmulim jābūt vidēja cietuma (Nr.2).

5) Rakstu nedrīkst izdarīt uz tās pašas lapas, uz kuras rakstīts nopra-
tināšanas protokols, bet jāraksta uz atsevišķas papīra lapas, pēc

iespējas tāda pat lieluma un labuma, kā apšaubāmam rakstam. Ļoti vē-

lams, lai raksts nenobeigtos uz tās pašas lapas puses, kur sākts,
bet uz otras: tā rakstītājs raksta sākuma daļu nevarēs ņemt par pa-

raugu visam rakstam. Ja apšaubāmais dokuments ir bez linijām, tad

arī paraugs jānoņem uz papīra bez linijām.

6) Ja apšaubāmais raksts rakstīts uzkrītošā veidā: uzkrītoši lieliem

burtiem, lielu slīpumu, pārāk lēni, rūpīgi zīmējot, tad parauga_de-
vējam bez raksta, kādu viņš pats izvēlas, jāuzdod rakstīt ari tada

veidā, kā apšaubāmais raksts. Te jāievēro, ka jādod tikai mutiski

aizrādījumi, nekad nedrīkst apšaubāmo rakstu uzradīt ka paraugu,

7) Ja apšaubāmais raksts ir drukātiem burtiem sastādīts, tad jāņem pa-

raugs arī ar šādiem burtiem. Tas grūti izdarāms, jo paraksti aizbil-

dinās ar neprašanu, Tad jādod paraugs - grāmatas vai laikraksta la-

pa, kas iespiesta ar attiecīga tipa burtiem.

8) Ja ir aizdomas, ka apšaubāmais raksts rakstīts ar kreiso roku, duri,

muti vai kāju, tad bez parastiem rokraksta paraugiem, jānoņem ari

attiecīga veida paraugi, kas rakstīti ar dūri, muti u,t,t.

9) Par katru atsevišķu paraugu jāsniedz ziņas, kad un kada veida paraugs

izdarīts, Bez tam^jāatzīmē, kas paraugu devis, viņa vecums, izglītī-
ba u.t.t. Ņemot rokraksta paraugu zem diktāta, vel jāieveido sekošais:

a) jādiktē pēc iespējas viss apšaubāmā raksta teksts, neuzrādot

ne ortogrāfiju, ne pieturas zīmes. Ja teksts ļoti garš, tad jā-

diktē sākuma, vidus un beigu daļa, ne mazāk no katras daļas ka

10 rindas. Ja apšaubāmais teksts īss, tad tas jāuzraksta vai-

rākas reizes. Diktāta rokraksta parūgs nedrīkst but īsāks par

25 līdz 30 rindām parauga rakstāmpapīra platuma garuma. Parak-

stu paraugi jāuzraksta 25 līdz 30 Rakstītajam no saku-

ma jādod iespēja rakstīt kadā ortogrāfija un kādiem burtiem

tas grib. Ja tas raksta citādi, nekā apšaubāma raksta, tad jā-
liek rakstīt arī tā, kā rakstīts apšaubāmais raksts.

b) No sākuma jādiktē lēni, lai varētu rakstīt pilnīgi mierīgi un

grozīt rokrakstu kā vēlas; tad ar vien atrak, skubinot rakstī-

tāju un neļaujot apdomāties. Beidzot jāļauj rakstīt atkal pa-

rastā ātrumā. Ja teksts ir īss, tad tas viss jāraksta leni,

tad viss ātri un bedzot viss atkal lēni. Tas pats jāievēro pie

paraksta paraugu ņemšanas. Ķēmot rokraksta paraugus, vispirms

var likt brīvi rakstīt, ta, ka rakstītājs nezina, ka dod rok-

raksta paraugu. Šai nolūka var likt uzrakstīt savu biogrāfiju,
rakstīt tiesas protokolu u.t.t. Pec tam var diktēt. Paraugus

var ņemt ar dažu dienu starplaiku citos apstākļos.
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Parakstu viltojumi un to izmeklēšana.

Parakstu viltojumos pielieto šādas metodes:

1) Attiecīgu originālparakstu tur pret gaismu un caurzīmē, caurpauzē.
Sādā neparastā stāvoklī tinte-iztek no spalvas nevienmērīgi. Nevar

brīvi rakstīt, bet jāseko oriģinālam, vilcieni sastādās itkā no at-

sevišķiem posmiņiem, vilcieniem;

2) lieto kopējamo papīru. Ar cietu priekšmetu parakstu no oriģināla iz-

spiež caur kopējamo papīru, pēc tam ar tinti pārvelk. Kopējamā papī-

ra pēdas izdzēš ar gumiju. Se jāizdara mikroskopiska izmeklēšana.

Lai cik rūpīgi dzēsts, tomēr uz papīra būs mazas daļiņas no kopēja-
mā papīra palikušas;

3) parakstu bez kopējama papīra izspiež ar asu priekšmetu un pārvelk ar

tinti;

4) kopēšanu izdara caur baltu papīru, izdurot ar lāpāmo adatuf legūtos
vilcienus pārvelk ar tinti. Šinī, kā arī iepriekšējā gadījumā, paliek

dziļi iespiedumi. Jāaizmeklē mikroskopiski pie sānu apgaismojuma;

5) originālparakstu iepriekš uzzīmē ar zīmuli, pēc tam pārvelk ar tin-

ti un izdzēš zīmuļa pēdas. Mikroskopiski izmeklējot, tomēr būs re-

dzamas palikušas zīmuļa daļiņas; -

6) parakstu vilto brīvi - ar icvingrināuanos. Te ir viena no visgruta-
kām ekspertīzēm. Ja kāds ievingrinājies labi parakstus viltot; tad

paraksta īpašniekam pašam grūti atšķirt, vai tas viņa paraksts vai

viltots. Te pielieto pie izmeklēšanas grafotechnisko analīzi, iepriek-

šējos gadījumos - mikroskopisko analīzi.

Var būt arī gadījumi, kad paraksta viltošana simulēta. Paraksts īsts, bet

persona to neatzīst. Tā iereibušā stāvoklī dots paraksts neskaidrs. Tas var

būt neskaidrs arī uz markām, kur iedarbojusies līmējamā skābe. Attiecīgi

analizējot var noteikt paraksta īstumu. Sērūdeņradis atjauno visus vilcie-

nus.

Vekseļu viltojumi.

Šeit ir 3 viltojumu iespējamības:

1) paraksta viltojums;
2) vekseļa summas palielināšana;
3) viltojuma simulešana.-

Viltotu parakstu uz vekseļa dabū ar vienu no iepriekšapskatitam parak-
stu viltošanas metodēm. Vekseļa summas palielināšanu var panākt divējāda

veidā: 1) palielinot summas ciparus un 2) pārceļot parakstu ar zīmogmar-

kām unparaksta vilcienus papildina. Sini gadijumā_jāpārbauda blakus vil-

cieni, jāmeklē vilcienu gali, raugoties mikroskopa, vai tie sakrīt, vai ne.

Nav iespējams mikroskopiski pareizi vilcienu galus savienot* 3) summu pa-

lielina - pielipinot vekselim jaunas zīmogmarkas. Te jāskatās,_vai zem jau-

najām markām nav veci raksta vilcieni, ko var redzēt mikroskopa.

Izmeklējot vekseli ar viltotu parakstu, jārīkojās, kā aizrādīts parak-

stu viltošanā vispāri. Ja vekselis viltots, palielinot summas ciparus, tad
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jāizmeklē mikroskopiski summas cipari. Te parastākie viltojumi ir 1 pārver-
šot par 4, pierakstot liekas nulles u.t.t. Lai neatšķirtu dažādās tintes,
viltotājs pārvelk ar tinti arī citus ciparus. Tomēr pie vislielākās rūpī-
bas tas mikroskopiski pareizi nespēs nosegt vecos vilcienus. Izmeklējot
kļus skaidri saredzami vecie un jaunie vilcieni.

Izmeklējot markas, jāgriež vērība, vai markas kreisā pusē zem zobiņiem
nav tintes traipi, kas cēlušies no vēlākas kāda vilciena pierakstīšanas.
Ar zīmogmarkām var viltot ne_tikai vekseļus, bet arī citus dokumentus. īsu-
ma apskatīsim.viltošanas paņēmienus un viņu izmeklēšanu.

Vilto galvena kārtā: 1) izlietojot dzēstas zīmogmarkas (pa lielākai da-

ļai liela vērtiba)un 2) pārceļot markas uz cita dokumenta.
Bez tam.dažreiz markas atstāj uz vietas, bet uz tām tiek izdarīts cits uz-

raksts, Lai konstatētu dzēsuma pazīmes, jāievēro sekošais: dažas markas

tiek spiestas eļļas krasās, tās maina savu nokrāsu zem skābju iespaida; ci-

tas turpretim iespiež anilinkrāsās un šīs maina nokrāsu zem sārmu iespaida.
Markas tiek uzlīmētas pie kam līme satur skābes, kas iedarbojas uz zilu un

violētu krāsu, pārvēršot to oranžā. Markas krāsa var mainīties arī no tin-

tes vilciena iedarbības. Lai analizētu viltotu marku, tā ir jāsalīdzina ar

noteikti īstu marku. Zīmogmarkas var izdzēst vai nu mechaniskā vai ķīmiskā
ceļā. Pie mechaniskas raksta iznīcināšanas uz markas būs bojāta apretūra.
To var noskaidrot, uzpilinot uz markas ūdens pilienu: ja aprtūra bojāta,
tas izplūdis un iesūksies* Ķīmiskā ceļā uzrakstu iznīcina parasti ar skābēm

Te iznīcināto var atjaunot, turot marku virs amonjaka, kuram var pieliet
arī dažus pilienus sēra amonija. Kā noskaidrot marku pārcelšanu ? Te var

būt divi gadījumi: 1) raksts uz markas izdzēsts un tad tā pārcelta, 2) mar-

ka pārcelta ar visiem parakstiem. Pirmā gadījumā jāgriež vērība uz dzēsuma

pazīmēm un ari uz markas zobiņiem-, tie var būt bojāti. Otrā gadījumā tāpat
jāapskata markas malas. Lai marku noņemtu, tā jāapslapē. Ar to tiek bojāta

apretūra. Bez tam ar marku tiek novilktas arī papīru šķiedras, uz kura tā

bija līmēta. Ja uz vērtspapīriem ir bijuši drukāti burti un no tiem zīmog-
markas noņemtas ar tvaika palīdzību) tad uz zīmogmarkām būs saredzami bur-

tu nospiedumi, drukas kiāsa,pat teksts. Lai marku otrreiz uzlīmētu, tā jā-

pārvelk ar līmi. Gar markas malām tāpēc var redzēt līmes daļiņas. Sevišķi
jāskatās, vai līmes daļiņas nav nokļuvušas uz vilcieniem markas malā. Ja

marka ir pārcelta ar visu parakstu, jāgriež vērība uz sākuma un beigu vil-

cieniem, kas mēdz būt nost no markas. Kā jau redzējām, vēlāk izdarītus pie-

vilkumus, var mikroskopiski izšķirt. Var noskaidrot arī tintes nesakrišanu;

uzlejot pilienu bencina, katra pieņems savu nokrāsu. Par markas pārnešanu
liecina arī izplūdumi vilcienos markas malās un starp vairākām markām vi-

dū uz papīra, tāpat arī tintes traipi zem markas.

Zīmogu nospiedomu viltojumi un to izmeklēšana.

Te jāatšķir divējāda veida iespēja viltot:

I. Pareizā zīmoga nospieduma pārcelšana uz citu vietu. No svara zināt

zīmoga krāsas sastāvu. Ir eļļas un glicerīna zīmogu krāsa. Eļļas krā-

sas nospiedumu nevar pārcelt, bet glicerina nospiedumu ir iespējams

pārcelt. Te ņem pārgrieztu kartupeli un uzspiež uz zīmoga nospiedu-

ma. Pēdējais pāriet kartupelī un tad to var uzspiest cita vieta. Tā-

pat rīkojas ar cieti novārītas olas pārgrieztu* olbaltumu. Zīmogu var

pārnest arī ar hektogrāfu. Abos pēdējos gadījumos var iegūt labākus

nospiedumus, nekā ar kartupeli. Pārnešanu var konstatēt, apskatot
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papīra virsmu zīmoga vieta. Kartupelis, ola, hektogrāfs atstāj savu

mitrumu uz papīra un ar to bojā apretūru. Kartupelis atstāj arī stu. -

ķeļu graudiņus, ola - olbaltuma vielas, bet hektogrāfs - glicerīna

daļas. Lai tās saskatītu, jāņem palīgā joda garaiņi* Virs tiem stēr-

ķeļu graudiņi pieņems zilu nokrāsu un bojātā apretūra kļūs brūna.

Tāpat olas nospiedums kļūs brūngans,

11. Viltota zīmoga izgatavošana. Gatavo no metāla un gumijas. īsto zīmo-

gu nofotografē, tad iegravē vai ieēdina ar skābēm. Pie gumijas zīmo-

giem burti nav cieši, tie maina stāvokli atkarībā no uzspiešanas.
Parasti viltotāji cenšas zīmogu izgatavot labāku par oriģinālu, tam-

dēļ še jāmeklē īpatnības. Pie metāla zīmogiem zīmējums tiek iegravēts, r

Salīdzināšanas technika ir šāda: jāievēro trīs principi:

1) jāsalīdzina zīmogi lieluma ziņā - iekšējā riņķa diametrs^ jāizmēro;
2) jāapskata, vai riņķis ir pareizs un vai tas nav ovāls (tāds var celties

tādā kārtā, ka nospiedums no oriģināla nav bijis vienmērīgs); jāizpēta
arī attiecīgu burtu un zīmējumu atrašanās vietas. Jāņem celofāns un_jā-

liek attiecīgās vietās, velkot līnijas, Tad jākon-

statē, vai linijas abos paraugos krustojas vienas

un tais pašās vietās ( starp attiecīgiem zīmēju-
miem vai burtiem). Te viltotāji bieži kļūdās;

3) jāizpēta individuālās pazīmes: burtu, garu-

ma zīmju lielums u.t,t. Pie metāla zīmogiem jā-

griež vērība uz fonu: metāla virsma var but drei-

jāta, kas redzams no riņķiem fonā, var būt arī

švitraina.

Zīm.40.

Mašīnraksta salīdzināšana.

Ekspertīzes ceļā var noskaidrot, vai attiecīgi raksti rakstīti ar vienu

un to pašu mašinu vai nē. Te jāmeklē:

1) burtu īpatnības un viņu attālumi; ;
2) rindu attālumi; ,

3) burtu slīpums;

4) attiecība starp trekniem un tieviem burtiem;

5) burtu stāvoklis (vai nav bojāti, šķībi u.t.t.);

6) burtu forma;
7) burtu individuālās īpašības, piemēram, vai tie nav nolietoti, ar

švītrām, vai arī var iztrūkt dažas burtu daļas, augšē-

jā un apakšējā švītriņa; tāpat ļoti raksturīgi var but fY ',

netīrumi zināmos burtos (ovālos). Te izmeklējot jālieto t,

mikroskops;
8) lentas musturs raksturīgs (pinums, defekti un citas īpatnības). le-

spējams arī noteikt, vai uz mašinas rakstījusi viena un tā_pati per-

sona. Te no svara rakstīšanas ritms, spiediens, pieturas zīmju lie-

tošana, pašvītrojumi u.t.t. Ko var nosaukt par raksta ietērpu.

Tā tad ar ekspertīzi var noskaidrot: 1) vai rakstīts uz vienas mašinas un

2) vai rakstījusi viena un ta pati persona. H
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Slepenraksti.

Jāizšķir: 1) saredzami un 2) nesaredzami slepenraksti.

Saredzamie_ir šifra kuriem daudz veidu. Tā, piemēram, var mai-
nīt burtu nozīmi visa alfabēta, var lietot ciparus burtu vietā u.t.t.

& & Sadus rakstus grūti atšifrēt, ja nezina
o b viņu atslēgu,
cc = 1

d = a d = 2
-

Nesaredzamie slepenraksti ir rak-

e = b c = 3
stiti ar_slepentinti. Raksts nekādas re-

f = c u.t.t. f=4 v t t
dzamas pēdas neatstāj. Nesaredzamie sle-

penteksti var būt 2 grupas; 1) nejauši
_

_

nokļuvuši uz papīra un 2) tīšām izdarī-
ti ar slepenam jeb simpātiskam tintēm. Sīs tintes dod bezkrāsainus vilcie-

nus, kļūst redzami pec attīstīšanas. Kā tinti var izlietot: 1) pienu,
2) 3) mīzalus, Parasti papīru saburza, lai neredzētu, ka apretū-
ra bojāta._Sos rakstus var attīstīt ar siltu gludekli. Jāgludina vispirms
viens stūrītis un tad jāpariet tālāk, Gludinot vilcieni pieņems iedzeltenu
nokrāsu. Vilcienus ieteicams apskatīt zem uzliktas stikla plates. Slepen-
rakstu var rakstīt arī ar ūdeni. Še, pie rakstīšanas, tiek bojāta papīra
virsma. Rakstu var attīstīt ar joda garaiņiem: tur, kur papīrs ar ūdeni

bojāts, vilcieni pieņems tumšāku nokrāsu. Var attīstīt arī ar krāsu van-

nu. Atšķaida tinti un izmeklējamo papīru ātri izvelk atšķaidījumam cauri.

Krāsojošās vielas veselā apretūra neiesūksies, bet gan bojātās vietās. Pa-

pīru nedrīkst turēt ilgi šķidrumā. Slepenrakstus izgatavo arī ar mākslī-

gam tintēm no cukura un gumiarabikuma. Ja papīrs saburzīts, tad zem silta

gludekļa vilcieni var pārogļoties. Neredzamiem tekstiem lieto arī ķīmiskas
slepenas tintes, ko izgatavo no vielām, jūtīgām pret dažām ķīmiskām vielām

Tā, piemēram, lieto:

1) kobalta nitrātu — vāji rozā nokrāsā, rakstot ar to vilcieni nav re-

dzami. Ja tādu rakstu sasilda, rodas spilgti zilas nokrāsas vilcie-

ni. Šādu rakstu var izlasīt arī turot virs lampas, arī elektriskas

spuldzes;

2) pazīstāms ir stērķeļu šķīdinājums, še var attīstīt ar joda garai-

ņiem. Glāzē ieliek joda kristalinus un uzlej drusku ūdeni. Virs glā-
zes tur papīru. Vilcieni kļūs zilā nokrāsā. Lieto vēl:

3) svina nitrātu, baltu, kristālisku vielu. Attīsta ar amonjaka un se-

ra amonija palīdzību. Beidzot raksta arī ar:

4) zoda šķidinajumu.
Kā noskaidrot, vai rakstīts ar ķīmisku slepenu tinti ? Ja pie sasildīša-

nas ar gludekli nav zīmju, tad aizdomīgo rakstu var mēģināt attīstīt ar

gāzes palīdzību (joda garaiņos, turot sākumā tikai vienu maliņu). Ja tas

nelīdz, var ņemt sēra amonija šķīdinājumu (20 - 30 pilienu glāzē). Ja arī

ar to neko nevar panākt, jāizlieto šķīdinājumu vannas. Papīru izlaiž cauri

šķīdinājumam un tūlīt nosusina ar sūcekļa papīru. Labāk ņemt vaju dzelzs

chlorida šķīdinājumu un ar pindzelītes vai vates gabaliņu vilkt pari pa-

pīra vienai pusei - diagonālā virzienā. Var lietot arī:

5) ferrora ciankaliju (dzelteno asinssali) rakstīšanai. To var attīstīt

ar dzelzs chloaidu, kas dos intensivi zilas nokrāsas vilcienus.
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Ja ar minētam vielām nevar attīstīt, var pārvilkt pār papīru ar sālsskā-
bes šķīdinājumu par to pašu diagonāli. Ja vilcieni attīstās, tad ar chlori-

da vai sālsskābes šķīdinājumu jāpārklāj viss papīrs.
Var būt gadījumi, kad papīrs, aprakstīts ar slepenu tinti, ievietots

starp baltiem papīriem. Te var notikt, ka slepenās tintes sālsskābe iedar-

bojas uz baltā papīra apretūru un uz pēdējā var attīstīties burti - tikai

otrādā virzienā. Var**būt arī gadījumi, kad rakstot zem raksta atrodošos

papīros iespiežas vilcieni. Tos var attīstīt fotogrāfiski ar Reisa metodi

gan tikai speciālists ar ultra - violēto staru palīdzību. Fotogrāfijas papi

ru uzliek uz raksta un tur tumšā vietā. Pēc 24 stundām sālsskābes atliekas

iedarbojas. Arī siepenrakstu vilcienus var saredzēt ar ultra - violētiem

stariem.

Nesaredzami teksti

rodas tad, 1) kad papīru mēģināts iznīcināt - sadedzināt. Papīru sadedzi-

not rodas pārogļojums. Tas vēl uzglabā papīra formas. Ja uz papīra ir bi-

jis raksts, tad arī pārogļoto papīra tekstu ir iespējams atjaunot, pat

tad, kad papīrs pāriet jau pelnos pirms sabiršanas. Tintes vai krāsas mi-

nerāldaļas paliek uz pārogļotā papīra. Kā tās attīstīt ? No krāsns parog-

ļotais papīrs jāizņem uzmanīgi, zem papīra krāsnī jāpaved kartons un pec

izņemšanas tas jāievieto atsevišķā kastītē. Pārogļoto papīru nedrīkst aiz-

tikt. Vispirms tas jāapskata ar palielināmo stiklu pie sānu apgaismoša-
nas. Būs redzami gaiši vilcieni. Var uzpilināt arī vienu pilienu ūdens,
kas iesūksies. Speciālā izmeklēšanā, pārogļoto papīru sacietē ar šellaku

un tad izmeklē ar ultra - violētiem stariem. Nosūtot pārogļoto papīru ek-

spertīzei, tas jāievieto koka kastiņās, kur apakšā vate. Nav ieteicams

sūtīt pa pastu, bet gan ar kurjeru."Papīra pārogļojumā izšķir trīs stadi-

jas: a) sveķa daļas vēl lakveidīgi pārklāj papīru,
b) spīdošās virsmas vairs nav,

c) papīra organiskās vielas pilnīgi izdegušas, palikuši pelni.

Principiāli tekstu var noskaidrot visos gadījumos.

Bez še minētiem nesaredzamiem tekstiem ir arī vēl tādi, 2) kur teksts

ar kautko nosegts, piemēram, ar tintes traipu. Sādu nosegtu tekstu var no-

skaidrot. Te ir divas lespējamības:

1) nesaredzama teksta un traipa tinte var but katra sava krasa;

2) tintes traipu var iepriekš noņemt. Bez tam vel pie nesaredzamiem

tekstiem pieskaitāmi tādi;

3) kas cēlušies uz apakšā zem raksta atrodošos papīra no vilcienu ie-

spiedumiem. Izlasīt tos var nofotografejot_pie sanu apgaismojuma,
vai arī skatoties caur sarkanu stiklu pie sanu apgaismojuma.

Dzēšanas pazīmes.

Pie viltotiem rakstiem var but_tadi gadījumi, 1) kad_raksts pavisam_iz-
dzēsts un 2) kad vecā teksta vieta ierakstīts jauns. Dzēšanu var izdarīt,

a) mechaniskā un b) ķīmiskā ceļā. Dzēšanu mechaniska ceļa me.dz izdarīt vai

nu ar asu nazīti vai ar gumiju. Dzēšot ar nazi, pedejo tur vertikāli un

nokasa visu apretūru, ko ar neapbruņotu aci grūti saskatīt._Se jāgriež vē-

rība uz bojāto papīra virsmu: nokasīta apretūra (papīra līmējums),kas ne-

ļāva iesūkties šķidrumam. Lietojot gumiju, arī boja apretūru. Se jāapska-

ta papīrs pret gaismu, vajadzības gadījuma ieeļļojot to ar bencina atšķai-
dītu parafīna eļļu. Drīkst uzpilināt tikai vienu pilienu. Bojātas vietās
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plankums. Bez_tam jāizpēta arī šķiedru virziens. Ja papīrs "

dzesot bojāts, šķiedras bus_saraustītas, novirzītas no parakstā stāvokļa, ,-

Lai noskaidrotu bojājumu, jaizmegina_arī papīra iesūkšanas spējas, uzpi-
linot aizdomīgā vieta vienu pilienu ūdens* Ja apretūra bojāta, ūdens ie-

'

sūksies. Uz nebojāta papīra piliens pieņems apaļu formu. Var arī ņemt da-
žus joda kristaliņus sausa glazē un pēdējo apsegt ar aizdomīgo papīru.
Ja pipirs bus bojāts, tad bojātas vietās jods iedarbosies intensīvāk, pa-
pīrs paliks dzeltenāks. leeļošana jāizdara tikai pēc tam, kad citi līdze-

kļi izlietoti. Var notikt_ari, ka viltotājs bojāto vietu apreturē ar sve-

ķu ziepejumu vai ari nosmērē attiecīgas vietas,. Tādos gadījumos jāpiclie-
'

to joda garaiņi. Var ari uzliet vistīrāko boncinu (petrolejas ēteri). Pēc
tam liekot uz joda garaiņiem, apreturetas vietas kiūs brūnākas. Var lietot
ari gaismas filtrus un fotogrāfiju.

Dzēšot ķīmiska ceļa var iznīcināt visu rakstīto tekstu. Drukas krāsu
ķīmiskā ieuarbība nevar pilnīgi iznīcināt, jo tai ir klāt kvēpu daļas.
Druka var pieņemt vienīgi citu nokrāsu. Te dzēšanai lieto tā saucamo „Tin-

divu šķīdinājumu veida: a) sālsskābe - izšķīdina tintes dzelzi
saturošās daļas, b) nātrija vai kālija hipochloridš, no kura izdalās sva-

badais chlors un iznīcina tintes vielas. Pēdējais rada tumsu traipu?,ko
pakāpeniski noņem ar ūdeni. Kālija hipochloridu pazīst zem nosaukuma Ean
dc Javelle, nātrija hipochloridu zem nosaukuma - Eau dc Laborraque. Te ie- ļļ
darbojas chlors ka balināšanas līdzeklis. Se arī tiek bojāta papīra vir-

sma un papīrs pieņem skābju reakciju. Lai noskaidrotu, vai dzēšana izdarī-

ta ar minētiem šķidrumiem, uz aizdomas turētā papīra jāuzliek mitrs zilais m'

lakmusa papīrs (ne ar pirkstiem !); ja rodas sarkana nokrāsa, tad aizdo-

mas turētais papīrs ir bojāts. Ķīmiski var dzēst arī ar ūdeņraža peroksī-
du kopa ar ožamo spirtu. Se arī netiek pilnīgi izdzēstas šķiedrās iesūku-

šas dzelzs daļas, tamdēļ tekstu var atjaunot. Pie ķīmiskas dzēšanas vie-

lām pieder arī hipermangans. Tas padara papīru brūnu, zem tā iespaida iz-

nīkst organiskas vielas un izplūst dzelzs daļas. Ar oksalskābes, sālsskā-

bes un ūdeņraža palīdzību šo brūnumu nomazgā. Tiek bojāta papīra apretū-
ra. Jāizdara lakmusa papīra reakcija, kas rādīs pielietoto vielu sastāv- */'

daļas. Ķīmiskā izmeklēšana jāizdara speciālistam. Jurists var griest vērī-

bu uz apretūras bojājumiem, noskaidrojot tos ar ūdens pilienu vai joda
garaiņiem. Ne vienu svarīgu dokumentu nedrīkst rakstīt ar anilintinti,jo
ta nepastāvīga. Grūtāki padodas iznīcināšanai dzelzsgallus tinte, tāpat

ķeizara tinte un ~kampešentinte".

Chlora savienojumi visdrošaki, lai piedotu papirim vecu nokrāsu.

Izdzēstā teksta atjaunošana.

Vai vispār iespējams izdzēsto atjaunot ? Tas atkarājas no tintes. Ja

rakstīts ar anilintinti, kas ķīmiskā ceļā izdzēsta, tad tekstu nevar at-

jaunota Bet ja rakstīts ar parasto tinti, tad, pēc ķīmiskas izdzēšanas,
rakstu var atjaunot, jo tintes dzelzs daļas iesukušās papīra šķiedrās.
Atjaunošanu var izdarīt ar:

1) chlorūdeņraža un rodanskābes palīdzību. Chlorudeņradim pieber ro-

dankaliju vai joda amonjakam pielej sālsskābi, tad ļauj garaiņiem
iedarboties uz Atlikušas tintes dzelzs daļas pārvēr-
šas sarkanā nokrāsā. Šī nokrāsa atkarīga no dzelzs daļu vairuma,kas

palicis pāri. Dažreiz atjaunojas ne visi burti, bet to fragmenti

tikai, piemēram,
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Bez tam var atjaunot ar:

2) serudeņraza un amonjaka gāzēm, vai ielejot traukā sēramonija šķīdi-
nājumu. Garaiņi vai gāzes pārvērs bezkrāsainās dzelzs daļas peiēkā
vai melnā dzelzs sulfīdā.

Ja kada.raksta daļa iznicināta ar uzlietu tintes trainu, tad tekstu atjau-
no ar balināšanu: vispirms noņem traipu, tad atjauno tekstu, pēc tam pie-
lieto gansmas filtru un fotogrāfiju.

Pasta noziegumi.

Pasta noziegumi tiek izdarīti vai nu izņemot vērtīgus sūtījumus, vai

lietojot markas, kas jau reiz tikušas izlietotas. Viltotu, vecu marku lie-
tošanas gadījumi un izmeklēšana jau apskatīta runājot par markām vispār.
Tagad piegriezisimies citiem pasta noziegumu veidiem. Pa pastu tiek sūtī-

tas a) vēstules un b) pakas, kastītes. Pakas un kastītes parasti aizzīmo-

gotas. Lai tās atvērtu, noziedznieki pārgriež auklas un vēlāk tās savelk

ar diegu palīdzību vai salīmē nogieztos galus.

Vesjtuļu_atvēršana. Jāizšķir aploksnes augšējā un apakšējā dala. Augšē-
jās daļās mala segta ar sevišķu labāka sastāva līmi.

Apakšēja daļa ir jau aizlīmēta ar vienkāršāku līmi. Aploksnēm lieto l)ani-
maiiskas un 2)augu sastāvdaļu līmes. Animaliskā, galdnieku līme sastāv no

kaulu olbaltuma vielas. To sagatavo ar etiķa vai slāpekļa skābi. Nosedzot

ar šadu līmi papīru, rodas ieplaisājumi. Galdnieku līmi viegli var pazīt

pec_smaržas, sevišķi ja to sasilda. Pieliekot galdnieku līmei tanina šķī-
dinājumu, rodas balti nogulšņi. Pielejot lugnla (jodkaiija un joda) šķīdi-
nājumu, dabū brūnus nogulšņus, leteicams arī līmes reakciju noteikt ar lak

musa papīru. Galdnieku līme dod skābes^reakciju. Pie šīs grupas pieder arī

kazeina līme — dod sārmainu reakciju. Šī līme nespīd un nedod plaisas. Re-

akcijas noteic tādā veidā, ka saslapinātu lakmusa papīru pieliek līmei ap-
loksnes malā un vēro krāsas maiņu. Skābju reakciju raksturo zilā lakmusa

pārvēršanās sarkanā, sārmu reakciju - sarkanā lakmusa pārvēršanās zilā.

Otrā grupa ir vegetabilās - augu līmes. Te pieder gumiarabikums, dekstils,

stērķeļu līme, Dekstils zem joda iespaida dod zilganu vai iesarkanu nokrā-

su, stērķeļu līmes - spilgti zilu. Gumiarabikums nedod nekādu nokrāsu.

Galdnieku un kazcinlīme atšķiras no citām ar to, ka pie sadedzināšanas dod

degošu matu smaku (olbaltuma vielas). Pārējās līmes šķirnes pie dedzināša-

nas rada dedzināta cukura - karameļu smaržu. Vislabāk! līmes atšķirt ar

ultra - violēto staru palīdzību. Lai pārliecinātos, ka vēstule taisīta va-

ļā un otrreiz aizlīmēta, jānoskaidro līmes sastāvs. Vēstules aiztaisa daž-

reiz ne tikai ar līmi vien, bet vēl arī aizlako ar zīmoglaku.

Zīmoglaka sastāv no trim daļām:

1) sveķa masas, Kas sastāv no šellaka, vienkārša sveķa, terpentīna,

elastīgas gumijas;

2) pildījuma masas, kuras sastāva minerālvielas: baltais mals, krīts,

smagais špats v.c;

3) krāsvielas, parasti sarkanas.

Var būt minerālkrāsas vai anilinkrasas. No mineralkrāsam parastāka ir ci-

nobers. Alkohola (97°) uzlējums zirnogiakai nosaka, vai tās sastāva ir mi-

nerālkrāsa vai anilinkrāsa. Anilinkrasa šķist alkohola. Bieži lakas Krasa
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ir vienāda, bet sastāvs citāds, Tamdēļ jāizmeklē sīkāki. Šai nolūkā nem

aizdomīgas lakas gabalus saberž un ieber mazā trauciņā, tad uzlej 906 spir-
tu, saskalo un ļauj_nogulties. Parauga laka un aizdomīgā laka jāieber kat-
ra sava pudelīte. Pec spirta un_atlieku nokrāsas var spriest par identitā-
ti. Ja nokrāsas dažādas, ir dažādas lakas. ledurot zīmoglakas gabaliņā sa-
karsētu adatu, pēc smakas var noteikt sveķu masas sastāvu; vai tanī ietilpst-,
sellaks, terpentīns u.t,t, Ja ir parafīns, tas dod tvaikus. Izmeklēšanā
daudz var palīdzēt ari ultra - violetie stari. Agrāk lietoja zīmogus arī
vaska spiestus. Tagad no tīra vaska zīmogi ir diplomātiskiem sūtījumiem.

_Aizlakotu vēstuli atver tada kārta, ka vispirms noņem lakas zīmogu ar

plāna naža palīdzību vispirms atlaužot mazliet vienu daļu un pārējo zīmogu
līdz ar papīru nogriežot, Velak šo zīmogu atkal uzlīmē. Te vispirmā kārtā

jāmeklē zīmoga uzlīmēšanas pazīmes. Lai.zīmogu pielīmētu, tas ir jāuzspiež,
kadeļ gar zīmoga maļam izspiežas līme. To var saredzēt ar 10 reiz palieli-
nāmo kabatas mikroskopu. Ja līme nav saredzama ne gar zīmoga malu, ne zem

ta, tad jāskatās, vai zem zīmoga neatrodas lielā mērā papīra šķiedras. Ja

tādas ir, tad ir notikusi zīmoga mechaniska atdalīšana* Dažreiz vēstules

atvērējam nolūst kāds lakas zīmoga gabals. To tad salabo ar pielīmēšanu.
Tapec jāmeklē uz zīmoga plaisas - diegveidīgi paaugstinājumi. Dažreiz nolū-

zušo gabalu pielīmē arī bez līmes - izvelkot gar atlūzuma malām karstu na-

zi un saspiežot tos kopā. Tad rodas minētais viļņveidīgais paaugstinājums.
Ja vēstule nav aizlakota, tad to.atver vienkārši un pēc tam atkal aizlī-

mē, Parauti attaisa aploksnes gala atlokus, kas šaurāki. Tos izvelk ārā,
vēlāk aizbāž atpakaļ un aizlīmē. Te no svara līmes atliekas gar salīmējuma
malām, To var redzēt pie sānu apgaismojuma, Atllmēšanu izdara dažādi. Daž-

reiz to izdara ar tvaika palīdzību, kuru no sevišķas kolbinas pa caurulīti

vada uz aizlīmētām vietām, Mēdz arī aizlīmētajām vietām uzlikt slapja pa-
pīra strēmeles, Bez tam lieto stikla spieķīti, kuru iebāž līmējuma vietā

un tad malu atrullē. Pie atrullēšanas, saslapinātas papīra šķidras izstiep-
jas, virsma top viļņveidīga, ko vairs nevar izgludināt. Uz līmējuma para-

sti likts pasta zīmogs. Ja vēstule otrreiz aizlīmēta, zīmoga linijas var

nesakrist. To var redzēt pie 20 reizīga palielinājuma. Lai vispār apgrūti-

nātu vēstuļu atvēršanu, ieteicams uzvilkt uz aizlīmētam vietām viļņveidī-

gas linijas ar tinti. Pēc atplēšanas liniju galus vairs nebūs iespējams mi-

kroskopiski pareizi savienot.

Dokumentu viltojumi.

Dokumentu viltojumu izmeklēšana nākas izšķirt šādus jautājumus:

1) vai visas dokumenta teksta daļas rakstītas viena laika, kada daļa
rakstīta agrāk, kāda vēlāk;

2) vai dokumenta teksta kadi vārdi, burti, cipari nav pārlaboti;

3) vai dokumentam nav kāda daļa izdzēsta;

4) vai dokumenta kādā teksta daļa nav bijis cits teksts, un ja tāds bi

jis, kāds viņa saturs;

5) vai uz dokumenta nav raksts ar slepenu tinti

Vispirms apskatīsim gadījumu, kad jānoskaidro, vai visas teksta daļas
rakstītas vienā laikā resp. vai nav izdarīti kadi pierakstījumi un kura da
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ļa tada gadījuma rakstīta pa priekšu, Var būt, piemēram, gadījums, kad iz-
manto parakstu, noplēšot dokumenta veco dalu nost un tukšo vietu virs ne-
raksta aizpilda ar citu saturu. Var but ari cits gadījums, kad iepriekšē-
jo tekstu velak Te vispirmā kārtā jāgriež vērība uz to, vai

sas_dokumenta daļas rakstītas ar vienu un to pašu tinti vai zīmuli. Ja ra-
kstīts ar tinti, jāizmeklē tintes_vilcienu struktūra, spalvas iedarbība
kada tinte lietota, vai tintes noenojums ir vienāds. Ja uzlej uz tintes'
vilciena bencinu_vai parafīnu un tur pret gaismu, skatoties caur vairoja-
mo glāzi,_tad noēnojumam vilcienu malas jābūt vienādam. Tintes identitā-
ti var ari noskaidrot apskatot ar kabatas mikroskopu, vai tintes viri-
ni ir uz šķiedrām vai iesukušies. Vai rakstīts ar vienu un to pašu spal-
vu, var noskaidrot no ieskrambājušiem. Tas jādara pie sānu apgaismošanas
ar vairojamas glazēs palīdzību, Ķīmiska izmeklēšana jāizdara ekspertam.
Talak jāmeklē vilcienu krustojumi. Rakstot pari vecam vilcienam, krustoju-
ma var būt īpatnības: jāizmeklē, kurā vieta atrodas tintes izplūdumi. Tos
var labi redzēt ar stereomikroskopu. Bez tam jāmeklē, vai dokumentā nav

kads ielocījums. Jāapskata ielocījuma vietas, kuras krustojas ar tekstu.

Ja rakstīts uz vesela papīra, vēlāka ielocījuma vietā izplūduma nav, bet

ja raksts iepriekš bijis salocīts, tad ielocījuma vietā apretūra bojāta,
tinte te izplūdis un iesūksies šķiedrās. Ja rakstot ir lietots sūcekļa pa-

pīrs, tad arī rodas izplūdumi uz dokumenta tanī virzienā, kādā mēs esam

pārvilkuši ar roku pār sūcekļa papīru. Ja kādā teksta ,dalā vilcieniem

asas kontūras, tas nozīmē, ka šai daļā nav lietots sūcekļa papīrs. Ja vi-

sās teksta daļās lietots sūceklis, bet teksta daļas nav rakstītas vienā

laikā, tad izplūduma virzieni norādīs uz atšķirībām.

Lai konstatētu tekstā kādus pārlabojumus, jāgriež vērība uz to, vai pā-

rējais teksts nav pārvilkts ar to tinti, kas lietota pārlabojumam. Sos

pārvilkumus var ļoti labi saskatīt ar kabatas mikroskopu, Dokuments jātur

pret elektrisko gaismu un jāskatās uz vilcienu nokrāsu. Agrāko vilcienu

kontūras būs asi izteiktas, bet noseguma vilciens būs nevienāds, viļņvei-

dīgs, Sīkumi jāapskata mikroskopā. Jāgriež vērība uz tintes nokrāsu un

vilcienu kontūrām.

Lai izmeklētu dzēšanas pazīmes dokumentā, jāņem vērā viss tas, kas

teikts iepriekš apskatot dzēšanas pazīmes vispāri, Tāpat arī par teksta

daļām, rakstītām ar slepenu tinti un par nesaredzamiem tekstiem runa

bij iepriekšējās attiecīgās nodaļās.
Jo vienkāršāks dokumenta papīrs, jo grūtāki izdodas viltojumi un jo

vieglāki tie atklājami.

Ne tikai rakstīti dokumenti vien var tikt viltoti, bet ari drukāti,Te

viltojumi var tikt izdarīti:

1) labojot vai dzēšot un 2) nodrukājot jaunu dokumentu.

Parasti drukas izdzēšanai lieto chloroforma un bencina maisījumu,_Šis mai-

sījums izšķīdina drukas sveķu daļas un tad tās var mechaniski novākt. Uz

papīra paliek šķidruma kontūras. Izdzēstā vietā var ar roku iedrukat ci-

tus burtus vai skaitļus. Parasti šim nolūkam lieto tušu, kas arī sastāv

no kvēpiem, bet viņā nav sveķu daļu; to vietā ir gumiarabikums. Tušas rak-

stu nevar izdzēst ar chloroforma un bencina maisījumu. Bez tam ir izjauk-

ta burtu simetrija, ir bojājumi u.t.t. Jaunu dokumentu nodrukā ar sevišķas
klišejas palīdzību, ko speciāli izgatavo. Parasti vērtspapīros ir aizsar-

gu linijas, aizsargu tīkliņi, kurus ļoti grūti viltot. Izmeklējot, te jā-

griež vērība uz liniju virzienu un citiem tīkliņa sīkumiem. Tos noskaidrot
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var palielinot 20 40 reizes.

Visu kopa saņemot, varam raksturot īsumā izmeklēšanu vispārīgi. Izmek-

lējot objektu, piemēram, dokumentu, vispirms jāgriež vērība uz visu aiz-

domīgo un_tas jāatzīmē. Tad jāstājas pie izmeklēšanas ar vajadzīgiem spe-
ciāliem līdzekļiem. Bez tiem ar vienkāršu neapbruņotu aci nevar nevienu

rakstu izmeklēt. Sadi līdzekļi ir:

a) apgaismošana, kas dod iespēju starus koncentrēt vienā nelielā vietā.
Ar speciāliem filtriem var atdalīt gaismas starus no siltuma stariem

b) palielināšanas līdzekļi dod iespēju saskatīt sīkumus

Tādi līdzekļi ir:

1) vairojamā glāze,
2) kabatas mikroskops,
3) stereoskops reljefu apskatīšanai,
4) polarizēta gaisma, pie kuras var izņemt ar gaismas stariem tās daļi-

ņas, kas virzās vertikālā^virzienā,
5) spektroskopiskā izmeklēšana,
6) fotogrāfija.

Izmeklēšana fotogrāfiskā ceļā atklāj tādas īpatnības, ko ar vienkāršām

acīm nevar redzēt. Lietojot fotogrāfijā gaismas filtrus, var noskaidrot,
vai raksts rakstīts ar vienu un to pašu tinti. Lielu lomu spēlē ultra -

violetie stari. Tie var pārmainīt priekšmeta krāsu. Piemēram: pie tintes

vilcienu izmeklēšanas, apgaismojot ar ultra
-

violētiem stariem, radīsies

&3ismas refleks, kas dos katram vilcienam savu nokrāsu. Ar mikrofotografi-

ju var panākt palielinājumus līdz 30,000 kārtīgus.

Beidzot mums jāapskata jautājums, ka izlietot izmeklēšanas rezultātus,
citiem vārdiem, kā sastādāms

ekspertīzes akts.

I. Vispirms ievadā jāatzīmē, no kurienes izmeklēšanas objekts ienācis,
kad tas ienācis un kāds tam pamats, respektīvi, kas jānoskaidro ek-

spertīzei. Jautājumi, kas uzstādīti izmeklēšanai, jāformulē skaidri,

nav jāuzstāda lielā daudzumā.

11. Izmeklēšanas gaita: jānorāda uz visiem salīdzināšanas materiāliem

un uz kāda pamata tie iegūti. Sai vēsturiskā daļā skaidri jāattēlo

izmeklēšanas gaita, kas ir darīts, kā ir darīts un kas sasniegts.

111. Izmeklēšanas rezultātu novērtēšana - te uzsver dažādus motīvus un sa-

līdzina tos.

IV. S 1 cd z i c n s, noteikts.
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