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Ievadījums.

Saeima pieņēma un Valsts Prezidents izsludināja 24. de-

cembrī 1924. g., „Valdības Vēstneša" 293. numurā, jauno
..Likumu par žūpības apkarošanu" (ievietots ~Likumu un

ministru kabineta noteikumu krājumā", 1924. g. 31. decembra

burtnīcā Nr. 24.). Ar pašu likumu tika nosacīts, ka tas stājas

spēkā 3 mēneši pēc viņa izsludināšanas, kas tagad nu ir no-

ticis: ar 24. martu 1925. g. tas ir nācis spēkā, taisni pulksten
12-os naktī no 23. uz 24. martu, kurā brīdī visos Latvijas krogos,
restorānos un citās alkohola dzērienu pārdošanas vietās no-

zuda no stoikām un galdiņiem visi alkoholu saturoši dzērieni

ar vairāk kā pusotra procenta alkohola. Pēc jaunā likuma pēc
pīkst. 10 vakarā tos šais vietās vairs nav brīv pārdot nedz

patērēt.
Jau kopš 1920. gada mūsu likumdošanas aktos parādījās

daži noteikumi, kuru nolūks bij šādā vai tādā veidā cīnīties

pret pārliecību alkohola dzērienu patērēšanu, kā ari pret viņu
slepenu izgatavošanu un slepenu tirdzniecību. Par to 1920.,
1921. un 1922. g. g. ir izdoti atsevišķi pagaidu likumi un pa-

pildinājumi. Liela stila likums par alkohola lietām tika izdots

jau 1920. g. 17. augustā («Likums par alkoholu saturošu vielu

ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu"), kurš gan

nav pretžupības likums, bet kurš plaša normē alkohola dzērienu

lietas vispār; tomēr ari te. ir atsevišķi nosacījumi, kuriem ir

žūpības apkarošanas raksturs. Tāpat aridzan ar šurp attiecī-

giem nosacījumiem sodu likumos mūsu likumdošanas iestādes

pa šiem gadiem ir nodarbojušās. Visus šos atsevišķos likumu

fragmentus nu Saeima ir ņēmusi vērā, izstrādājot sistemātisko

likumu par žūpības apkarošanu, kā ari reizē ar to izdotos

..Pārgrozījumus likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu

aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu" (t. i. 1920. g. 17. augusta

likumā). Sīkākie pagaidu likumi ir atcelti, bet lielajā 1920. g.

17. augusta likumā dažas vietas atceltas, dažas pārgrozītas,

tāpat ir pārgrozīti un papildināti ari attiecīgie nosacījumi sodu

likumos: lai žūpības apkarošanas likumu noapaļotu un

sistematizētu.

Aplūkosim nu — no juridiska un ari lietderības viedokļa
— kā tagad izskatās ar jauno likumu dzīve aicinātā sistēma

žūpības apkarošanas laukā un ko tā mums sola un ko dod.





I. NODALA.

Žūpības posts un likumdevēja grūtības

cīņā pret to.

Likuma sistēma.

izrādās, ka dzeršana un žūpība Latvijā ir strauji pieaugusi

ar katru gadu, pat tik strauji, ka var saziniet šādu progresiju:

sākot ar 1920./21. finansu gadu un līdz 1923. 24. finansu gadam
— četros gados— alkoholapatēriņš ir pieaudzis vairāk kā piec-

kārtīgi, no apm. 6 miljoni grādiem degvīna, spirtā un liķieros

līdz pāri par 30 miljoniem grādu jeb vairāk kā 3,7 miljoni litru.

Šīs dziras vērtība, ko dzeroša tauta ir izkūpinājusi pa skursteni,
sniedzās miljardos rubļu. Degvīna* monopola pastāvēšanas

gados Latvijā ražots pāri par 83 miljoniem grādu spirta, uz ko

izšķiests ap 8 miljoni pudu pārtikas vielu— labības un kartupeļu.
Visai nemīlīgi salīdzinājumi un nospiedoši skaitļi. ledomājies
ka tu — izsalcis kā vilks — sēdies pie galda, uz kura kūp oglēs

cepti kartupeli un miežu putraimu biezputra ar speķi un

smaršo svaigi cepta rudzu maize; bet tikko tu taisies šai

maltītei klāt — tā kā uz burvja mājienu pārvēršas pudelē deg-
vīna bez uzkožamā! Neviļus ķersi pēc cepures, skriesi pie

sava tuvākā Saeimas deputāta un lūgsies, lai ierosina kādu

likumu par žūpības apkarošanu.
Tas nu ar' ir noticis. 24. marta 1925. g. stājas speķa

jaunais žūpības apkarošanas likums.

Bez šaubām, kautkas bjia jādara, lai aizdambētu šo alko-

hola plūdu vareno straumi un ievadītu to mazākos un mierīgākos

strautiņos, — atsakoties no alkohola dzērienu pilnīgas no-

liegšanas, kāda pie tagadējās cilvēku dabas un parašām būtu

veltīga. — Ar likumdošanas palīdzību mēģināts ierobežot

alkoholisku dzērienu patēriņu, un līdz ar to aplauzīt ragus

dzeršanas trakulībai, publiskās kārtības, morāles un miera laba

un ari tautas veselības labā. Tā varētu īsumā apzīmēt jaunā
likuma saturu un mērķi.

Alkohola dzērienu patēriņš un tirgošanās ar tiem dod

valstij lielus ienākumus. Katrs aizliegums vai ierobežojums

šajā laukā samazina šos ienākumus. Citādi uz ienākumu vairo-

šanu acīgā valsts še labprātīgi atsakās no prāviem ienākumiem
Jo valsts, kā vispārības lieta, res publica, ir vispirmā kārtā
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tiesību, morāles un kārtības sargs, vismaz pēc savas dziļākās
idejas, un šai gadījumā viņa šo savu augsto uzdevumu stāda

augstāk par materiālo pusi. Reizē ar šādu rīcību valsts rūpējas
ari par pilsoņu veselību, darba spējas, darba ražības un tiku-

mības pacelšanu. Šīs nesveramās vērtības tālredzīgai valsts

varai ar augļiem var atsvērt materiālo zudumu. Izrādās, ka

valstij ir pamats cerēt, ka ienākuma zudums (lucrum cessaus)
būs tikai šķietams zudums: tas daudzkārtīgi nāks atpakaļ pa
citiem ceļiem — caur saudzētu veselību, gara modrību, tiku-

miskas stingrības vairošanos, darba prieka un ražīguma pie-
augšanu, kā ari caur to, ka liela daļa kartupeļu, rudzu, miežu

v. c. paliks nācijas barības vielu krājuma citkārt nodzertā nauda
nu nāks ražošanas un apgrozības procesā kā jauns vērtību
audzētājs, labklājības pacēlējs un — nodokļu spējas vairotais

Visi šie labumi tomēr ierodas tikai tad, ja laimējas atrast

pareizu ceļu cīņai ar alkoholismu, un kad tas ierocis, ko dod

pretalkohola likumdošana, ir labi izdevies un piemērots cīņas
lauka apstākļiem. Bet ne ikreiz šos sekmju priekšnoteikumus iz-

dodas nodibināt.

Plaši izplatījies tas uzskats, ka kurš katrs ierobežo-

jums alkohola dzērienu patēriņa un tirdzniecība, lai tas pēc

savas technikas un idejas būtu kāds būdams, mazina alkoho-

lisma postu, atnes labumu i pilsoņiem, i valstij un ir apsveicams
Zem šī uzskata zīmes daudzi pilnā paļāvībā ir suminājuši ari

mūsu jauno pretžūpības likumu.

Tik vienkārša tā lieta tomēr nav. Ja cīņā ar alkoholismu

vajadzētu tik vien kā labas gribas un stingras rīcības, tad lieta

būtu visai skaidra un vienkārša; tad pasaule jau sen būtu

daiļāka, veselīgāka, ražīgāka un — sausāka, nekā tā tagad ir

Ja nu tomēr redzam, ka netikvien jaunās, bet ari vecās un

piedzīvojumu bagātās valstīs alkohola dzērienu patēriņā un

tirdzniecībā ir panākts visai maz, tad tas rāda, cik sarežģīta un

mīklaina ir šī lieta.

Teic, ka matemātika esot visgrūtākā zinība. Tam nevar

piekrist neviens, kas ir manījis, cik grūta ir zinība par valsti un

sabiedrību, kura reizē ir ari māksla, kā nodibināt sistēmu un

kārtību konkrētu, mainīgu parādību straume un kā uzminēt,

kuri) ta virzīsies tādos un tādos apstākļos. Te vajaga ne-

parasti noasinātas tālredzības, dažreiz pat gaišredzības, lai šo

straumi vadītu vēlamā virzienā. Lai cik sarežģītas būtu mate-

mātikas un teorētiskās mechanikas formulas, tu te esi tomēr

zināmā eksaktā drošībā, rēķinot matemātiski un mechaniski

ar abstraktiem skaitļiem un negrozīgiem spēkiem. Bet daudz

grūtāki un nedrošāki ir rēķināt tad, kad aiz skaitļiem, spēkiem
un lietām slēpjas daudzžuburaina dzīve, cilvēku massas,
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psichisko parādību straume, iesakņojušās parašas, aizspriedumi,

cilvēku kaislības, viltība, muļķība, dvēseles mīklainās dzelmes.

Šādā stāvoklī ir likumdevējs, kas nodomājis cīnīties ar žūpību.
Izradās, ka žūpības apkarošanas likums ir viens no vis*

cietākiem riekstiem, kas likumdevējiem pārkožami: tāpēc ka

reti kur likuma matemātikas dzīvā apakšstraume ir tik sa-,

režģīta, iesīkstējusi, viltīga, kā attiecībā uz alkohola dzērienu

apgrozību sociālā organismā.

Kad ievērojam visas šis grūtības un to īso laiku, kādā

mūsu likums par žūpības apkarošanu tika izstrādāts, tad nav

brīnums, ka tajā ir lieli un mazi trūkumi. Uz tiem tālāk, starp
citu tiks aizrādīts.

Modernā tiesiska valsts vairs nelolo tādas ticības uz valsts

visvarenību un sabiedriskas vai privātas dzīves locīšanu un

vadīšanu, kāda valdīja absolūtisma un policijas valsts laikmetā.
Šī ticība šad un tad izpaužas mūsu likumdošanā, kā to rāda

ari jaunais likums par žūpības apkarošanu. Kad krievu ķeizars

Nikolajs I. paņēma linijalu un novilka uz kartes taisnu strīpu

starp Pēterpili un Maskavu, pavēlēdams —

BuTb no ceMy! -

lai pa to velk dzelzsceļu, tad tikai dzelžainai valsts varai tas

varēja izdoties. Bet kad mūsu likumā par žūpības apkarošanu

lasām to dzīves virspuses matemātiku, tos pašpaļāvīgos
„aizliegts, aizliegts un aizliegts", — ja vērojam izšķērdīgo

draudēšanu ar ,5, 1U un 30 reizes paasinātiem sodiem uz orga-

niskas, vijīgas pozitivas izbūves rēķina, — tad nevar nekā

droša sacīt par šī likuma panākumiem spraustā mērķa virzienā.

Dažādas ir tās sistēmas, pēc kurām var veidot likum-

došanu pret žūpību un vispār alkoholismu. Ar daudz ko ie-

priekš jāiepazīstas, jāpiemēro ik zemes un laika apstākļiem, ik

tautas parašām un kultūras līmeuam. Vairāk kā daudzās citās

lietas te var piemērot vispārīgo patiesību, ka daudz vieglāk
ir kritizēt, neka radīt ko labāku.

Lai izstrādātu pareizu sistēmu žūpības apkarošanai,
vajaga ilga laika un tāla skata: vajaga pieaicināt ari spe-

ciālistus, dibināt īpašas studijukomisijas, starp citu ir vajadzīgs

pārskats par šim lietām citās zemēs.

Mūsu likumu par žūpības apkarošanu izstrādāja brī-

nu m ātr i, priekšdarbu grūtības viņa gaitu netraucēja. Šim

likumam nav kādu līdz galam izdomātu pamata domu pēc kāda

lielāka vijīga un organiska plāna. Viņš iet pa visvieglākās

likumu technikas ceļu: pa mechanisku ceļu. Te ir pulksteņa
skaitli — no tik līdz tik; te ir aizliegumi pārdot un dzert alko-

holiskus dzērienus vienalga kādus tādā un tādā laikā un tādās

un tādās vietās un gadījumos. Tas viss iet tiešām ātri. Daudz

laika neprasa ari reizināšana sodu likumos, paasinot 10 un 30
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kārtīgi sodus, ne ari procentu aprēķināšana, cik paņemt no

valsts kases dibināmam žūpības apkarošanas fondam.

Piedzīvojumi rāda, ka tādā veidā izgatavoti likumi necik

nepieklaujas dzīvei. Tie ir birokrātiski likumi, viņi maz ko

paredz. Likumam vajaga arvien daudz paredzēt (vijīgais
likums), jo dzīve ir vijīga un ari niķīga. Tam jāatspoguļojas

netikvien likuma sistēmā, bet ari atsevišķu pantu veidojuma.

Mūsu praksē ir jau bijuši gadījumi, kad mazparedzīgos un

stīvos likumos drīz pēc to izdošanas steigšus jāieved grozījumi,

sekojot dzīvei. Tagad pat ministru kabineta iekārtas likumā

tas jādara, jo viņš gandrīz vairs nedod iespēju atrast ministrus,

dē] aizlieguma būt sakara ar ekonomisko dzīvi. Pretžūpības
likums p. piem. nemaz nav domājis par pieskaņošanos dažāda

veida un stipruma, dažāda kaitīguma dzērieniem, metot tos

visus pār vienu kārti. Alus stāv blakus stipram šņabam un

spirtam, ka vienlīdz kaitīgs. Par alkoholiskiem atzītu dzērienu

alkohola procenta — ■— minimums ir noteikts acīm-

īedzami par zemu Var paredzēt, ka tirgū nāks daudz alus ar

zemu ekstrakta saturu, kas ātri maitājas un kaitē veselībai

vairāk nekā kārtīgs alus virs i%% alkohola. Var paredzēt,
ka alus rūpniecība *iks stipri sapostīta, kamēr stipru šņabu un

spirta rūpniecībai vis nedraud tas pats liktenis, tām likums ir

izdevīgāks, nekā alus rūpniecībai.

Likumu izdodot nav ari padomāts, kas nu turpmāk būs

ar mūsu augļu vīnu rūpniecību un tirdzniecību, jo nu ari

šie teicamie, delikātie un tiešām nekaitīgie mūs mājas vīni ar

vairāk kā Vk% alkohola satura ir padoti visiem tiem pašiem

ierobežojumiem, kā piem. spirts, degvīns un citi stipri un

kaitīgi dzērieni.

II. NODAĻA.

Agrā vakarstunda un restorānu dzīve.

Reklāmas aizliegums.

Likumā par žūpības apkarošanu smaguma punkts
ir viņa 1 daļas pirmais pants, kurš noliedz pārdot un patērēt
alkohola dzērienus no pulksten 1(1 vakara līdz pulksten 9 no

rīta visās tādu dzērienu pārdošanas vietās, bet sestdienās no

p. .12 dienā un svētdienās, svinamās un dažās citās dienās un

gadījumos — visu dienu. Ne pirmā, ne citos pantos nav ne-

kādas šķirošanas no šī viedokļa, starp pārdošanas vietām. Šai

ziņā kulturelākie restorāni un tipiskas dzertuves un alkohola

saņķi ir demokrātiski vienlīdzīgi.
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Ja jau reiz atzīstam — un tas ir jāatzīst, —
ka dzeršanu

pavisam iznīcināt uti atcelt nav iespējams, tad taču būtu dabīgi
meklēt izeju, kā to padarīt lēnāku un nekaitīgāku, atskaitot to

ar citām pievilcībām, kurām ir kulturelaka daba, bet par visām

lietām
—

noturēt un novadīt dzeršanu pēc iespējas tālāk no

mājas un ģimenes. To var atkal panākt dažādi. Viens no

līdzekļiem ir
— iznīdēt, tieši un netieši, kaušanās, spēles, ne-

tikumības un tīras dzeršanas lokālus (dzertuves) un novadīt
šo vietu apmeklētāju interesi uz pieklājīgiem, dažāda dārguma

restorāniem, kādus tos pazīstam no Vakar-Eiropas sa-

dzīves un kādi ir ari pie mums. Par to mūsu likums nemaz

nav domājis. Viņam visi daždažādie lokāli, visa dzērienu pa-

tērēšanas dzīve lokālos ir tikai „alkoholisku dzērienu pārdo-
šanas vietas", kuras visas nāk zem vienas šnites. Uz šo „vielu"

vajāšanu un iespilēšanu, sakarā ar pašu dzērāju rīcības sodā-

mības veidiem, ir virzīta visa likuma enerģija un izšķērdīgā

kriminalrcpresija. Kad nu vēl ievēro, ka likums ne ar ko ne-

sašaurina alkohola dzērienu iegādāšanos promnešanai un ka

pie tiem acīgs patērētājs joprojām piekļūst tikpat viegli kā pie

papirosiem un pat vieglāki, tad jaunā likuma meehaniskā un

stīvā daba nāk vēl redzamāka.

Ja vērību piegrieztu kulturelas restorānu dzīves izveido-

šanai uz dzertuvju un saņķu rēķina, p. piem., kaut vai aprobe-
žojot gan dzēriei.u dabūšanas veidus (p. piem., tikai kopā ar

kārtīgu maltīti, zināmas sugas vai stipruma dzērienus un

tmldz.), bet neierobežojot tajos dzeramo laiku ar agro vakar-

stundu, — tad mūsu līdz šim diezgan mežonīgā krogu dzīve

pieņemtu lēnākas un kulturelākas formas, eiropeizētos. un ari

nodzerts tiktu mazāk un ar mazāku skādi veselībai un morālei

kā ari publiskai pieklājībai. Tagad nav nekāda ventiļa likumā
— kurp novadīt neiznīdamā vecā kopbūtnes ieraduma spēku,
pie ..glāzītes", brīvos vakaros un citādi. No ierastās un dabīgās
vakara stundas šinī nozīmē pilsētā tik un tā neatsacīsies ne

bagāts ne nabags, ne uzņēmējs ne strādnieks, ne inteliģence.
Kas tad nu notiks? Notiks visļaunākais, ko mums alkohols var

nodarīt: tas pāri c s v z mājv un ģimen i. Tur nu tiks

dzerts un uzdziedāts pa naktīm, tur trokšņos un ari kausies

(jo policijas uzraudzība tur nebūs), tur nems jaunu piemēru
ari bērni un skolnieki, kuri līdz šim no tā bij pasargāti. Tur

nebūs tās uzraudzības par alkohola kaislībām, kāda tomēr ir

restorāna dzīvē, jo tā ir publiska un ir padota policijas uz-

raudzībai un iestādes iekšējai disciplinai.

Uz laukiem gan šī aina būs labāka, tādēļ ka tur

likums ķer visvairāk dzertuves vārda tiešā nozīmē, krogus kā

tādus, jo restorānu uz laukiem ir maz. Tas tā iznāk tomēr ne
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caur kādu īpašu likuma gādību par laukiem: likums par to īpaši

nekur nerunā, bet tas iznāk nejauši, kā reflekss no likuma

meclianiska vispārīguma.

Bet netikvien kā tas: Jaunais likums tieši vājā augšminēto

mazāko ļaunumu starp daudziem, tikko raksturoto mazāk

skādīgo sugu dažādo „vietu" starpā — pieklājīgos restorānus

Cilvēks, kas reiz ir bijis restorānā, otrreiz tai pašā dienā lab-

prāt vairs neies. Daudzi būtu šo savu meslu „pasēdēšanai

kopā" nomaksājuši „pēcpusdienas tējas" laikā, ja varētu resto-

rānā ar savām dāmām padejoties, kā tas notiek visā Eiropa.
Pa šo dejas stundu un mūzikas laiku pēcpusdienā pa laikam

maz tiek dzerts alkohola dzērienu: visa apkārtne un moments

ir pret dzeršanu. Ko nu dara mūsu likuma I. d. 3. pants? Atkal

rēķina abstraktiem, nedzīviem skaitļiem, atkal mechanizē,
laižot visu pār vienu šoori. Reizē ar varietē izrādēm un «tam-
līdzīgām izpriecām", kurām tiešām pieklājīgā restorānā nav

vietas, šis pants noliedz ari deju. Bij laiki, kad teātri un

..danči" šķita esam no velna. Citādi mūsu likumdošana ir

brīnum acīga. Uz modernu teoriju pēdējiem vārdiem. Bet

te nu uz reiz noliedz deju, aizmirstot, ka būs daudz gadījumu,

kur cilvēks, kuram neļauj padejoties, ies un — piedzersies
Pie vienas reizes šķībi tiek uzlūkota ari muziķa. Muziķu,

kura taču ne no vienas puses neveicina žūpību, bet gan atvedina

domas no tās, to tas pats 1. d. 3. pants ari tiecas vajāt un iz-

skaust no restorāniem, noliekot atkarībā no vietējās pašvaldī-

bas, vai restorānos atļaut muziķu vai ne. Tipiskās dzertuvēs

kā tādās parasti mūzikas nav. Viss noteikuma asums vēršas

pret tiem pašiem restorāniem. Kādēļ taisni pašvaldības ie-

stādēm dota šī tiesība un novērtēšanas patentē, to lāgā nevar

izprast. Dažs restorāns zem šī patvaļīgā labieskata draudiem

pavisam neriskēs saistīties ar orķestr un māksliniekiem.

Publika tur sēdēs un visā klusībā drūmi un totiesu cītīgāki

dzers, kamēr varēs, jeb dzers mājā un pie draugiem.

Mazāk skādīgo dzeramo vietu
—

restorānu vajāšanas

otrs veids izpaužas likuma 1. d. 2. pantā. Alkohola dzērienu

..fabrikām un izgatavošanas vietām, noliktavām, tirgotavām

un citām pārdošanas vietām" šis pants aizliedz reklamēt

un sludināt alkohola dzērienus uz ārieni, starp citu ari laik-

rakstos un citur. Vai kāds ir redzējis lauku krogu sludinā-

jumus avizēs? Vispār, dzertuves kā tādas sludinās maz, vēl

mazāk dažādi saņķi. No alkohola dzērienu pārdošanas vietām

visvairāk sludinās restorāni. Pret tiem ari vērsīsies šī panta

asums vispirmā kārtā — no to vietu skaita, kur patērē uz

vietas. Kas zīmējas uz alkohola dzērienu ražotavu un nolik-

tavu reklāmas aizliegumu, tad jāsaka, ka nav likuma uzdevums
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rūpēties par krodzinieku un restoratoru nevainību alkohoia

lietās. Jo kas gan cits, kā tie un tiem līdzīgi ir tie adresāti un

kundes, pie kuriem griežas dzērienu fabriku un lielnoliktavu

sludinājumi un cita reklāma? Taču ne pie patērējošās publikas
tie griežas, vismaz dara to tikai trešā un desmitā vietā. Kamdēļ
tad bij vajadzīgs šo reklāmu noliegt?

Bet šai lietai ir vēl ari cita —
daudz nopietnāka puse.

Bez kāda labuma žūpības apkarošanas lietai, še notiek skarba

un pēc vispār atzītām neaizskaramu tiesību aksiomām tiesisku

ziņā visai apšaubāma iemais ī š a n ā s privāttiesībās
Kam ir atļauts dzīt zināmu veikalu, par ko valsts

no viņa vem visus nodokļus, tam nevar, aizliegt izlietot vienu

no pamata noteikumiem jebkādā veikala dzīšanā privatsaim-

nieciskā (pilsoniskā) sabiedrībā: sludinājumus un citu reklāmu,

Likums, kaut ari Saeimas izdots, nedrīkst runāt pretim netik-

vien kā rakstītai konstitūcijai, bet ari neaizskaramu tiesību

loģikai un vispārīgām tiesību pamata aksiomām privatsaim-
nieciskā sabiedrībā, pilsoniskās valstīs. Tikai ja būtu ai z-

liegts ražot alkoholu un alkohola dzērienus un ierīkot

tādu dzērienu noliktavas un pārdošanas vietas, tikai tad tādus

sludinājumus un citu reklāmu varētu pēc tiesibām konstruēt

kā sodāmu nodarījumuun ievest likumā aizliegumu, ja tam tad

vispār vēl būtu kāda nozīme.

Mūsu valsts satversmē diemžēl nav nekādu noteikumu

par Latvijas pilsoņu neaizskaramām un neatņemamām pamata

tiesībām, jo, kā redzams, par šo deklarativo dalu Satversmes

Sapulce nespēja vienoties un no tās nekas neiznāca. Bet tādu

]) ozit i v v noteikumu trūkums tomēr nenozīmē, ka kārtējai

likumdošanas iestādei (Saeimai) nu šai laukā tiesiski ir

pilnīgi brīvas rokas un ka nekādas nerakstītas pilsoņu

pamata tiesības nav garantētas ar satversmīgu spēku. Katrai

rakstītai valsts satversmei blakus stāv nerakstītas, gan iera-

dumu, gan intuitivas pamattiesību aksiomas, kuras kārtējais
likumdevējs tikpat maz drīkst aizskārt, kā pašu rakstīto valsts

satversmi.

III. NODALA.

Pilnīgi alkohola aizliegumi un publiskā kārtība.

1.

Dienesta līgums un alkohols.

Likuma I. daļas 4. pants grib aizsargāt dienesta Il-

gumu un algas izmaksu pret iespaidošanuno alkohola

puses. Šis pants aizliedz slēgt dienestu līgumus un izmaksāt

algas alkohola dzērienu pārdotavās, izņemot turpat nodarbināto

personālu.
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Ciktāl uz laukiem vēl ir uzglabājies kas no veco laiku

deramdienām, kuras tika „svinētas" krogos, jaunais likums nu

novērš to pārvēršanos par dzeramdienām. Vecos laikos bieži

derējās pie saimniekiem un dzēra likaupus krogā. Lielas pār-

mainās jaunais aizliegums lauku dzīvē tomēr vairs neienesīs

jo deramdienas izzūd, un ari deramo paliek arvien mazāk, kad

lauku saimnieki ir spiesti samazināt laukstrādnieku skaitu lidz

beidzamam. Sievietes tik un ta allaž tika derētas sausa, un

tas pats turpināsies tagad. Ari pati tā deramo aizsardzība ar

šo aizliegumu, ciktāl tas zīmējas uz laukiem, iznāk vairāk pa-

sludinošas, nekā lietišķas dabas. Veco laiku likaupus dzēra un

piedzērās pēc pašastderēšanās, pēc tam, kad dienesta līgums

bij norunāts. Laukstrādnieku apvešana ap stūri vispār un

reibuli īpaši turklāt nekad nav bijusi latviešu zemnieka dabā

Mūsu tēvi šai ziņā bij godā vīri un īsti džentlmeni, un tads pats

caurmērā ir lauku saimnieks vēl šodien, turēdams zem sava

goda «niekoties". Šai ziņā likuma 1. d. 4. pants ir sitiens ar

plaukstu pa gaisu. Tāpat ari laukstrādnieki agrākos laikos

dzēruši vai nedzēruši, svēti turēja to, uz ko bij līguši, un tikai

pēckara gados šī vecā cienība pret „vīru un vārdu" ir mazliet

apskadēta. Kara un juku iespaidi, neatbildīga sociāla aģitācija
ar tās pienākumu noklusēšanu uzsverot prasības, pilsētu bez-

darbnieku iespaids nonākot uz laukiem v. t. jpr. — viss tas ir

veicinājis veco krietno tikumu krīzi un šķobīšanos. Kas nu

zīmējas uz algu izmaksu, tad lauku saimnieki to krogos nemēdza

darīt un vēl mazāk to piekopj tagad.

Lielāka nozīme šim 4. pantam būs pilsētu dzīvē. 'Te

krogu un restorānu ir vairāk, tie ir vieglāk pieejami, ari algas

strādnieku skaits ir daudz lielāks; bet — kas tas galvenais —

pilsētās dienesta līguma svētuma ziņā un tikumiskās svinības

ziņā pie pašas viņa noslēgšanas ne uzņēmēji, ne strādnieki ne-

stāv tajos pašos ētiskos augstumos, kā laucinieki. 'Tāpat ari

algas izmaksa stipru dzērienu pārdotava pilsētā var notikt

daudz biežāki un var būt daudz bīstamāka, nekā uz laukiem.

Pilsētas strādniekiem var viegli iznākt krogā saņemto algu

turpat ari pamest, par postu sev un ģimenei, un šis 4. pants
atnesīs pilsētā daudz svētības. Tomēr ari pilsētās šim aiz-

sardzības veidam nav vairs agrākās nozīmes, tādēļ ka tagad

arvien plašāki pārņem sociālo dzīvi kol c k tiva i s līgums,

kur iepretim uzņēmējam nestāv vairs atsevišķs strādnieks kā

līdzējs, bet gan līgst vesela aroda organizācija. Šo veida lī-

gumiem krogs nav bīstams, un ne krogs ir tā vieta, kur tos

slēdz.
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2.

Alkohola aizliegums publiskos sarīkojumos un dzelzsceļu un

kuģu bufetēs.

Pants, kurš spēs atnest svētību un tiešām palīdzēs pār-
veidot un civilizēt visu mūsu publisko sadzīvi, — ir I. daļas

pats pēdējais (7.) jo viņš aizliedz pārdot un lietot alkohola

dzērienus „izstādēs, tirgos, dažādu organizāciju iz-

rīkojumos, teātros, pārtikas vielu pārdotavās, uz iekšējo

ūdeņu un kabotažas kuģiem un dzelzsceļu piestātnēs". Šis
pants grib savaldīt tos daudzos ļaudis, kas ālējas pa mūsu

smukās zemes svētītām ārēm. Ja būtu atļauts pārsacīt
Kristus īgno saucienu tiem, kas dievnamā un pie dievnama

tirgojās, ālējās un gvaltēja, tad varētu sacīt, ka 7. pants uz-

sauc visām mūsu ragu mūzikas un pilnas bufetes pašpuicibaui
lauku un pilsētu izrīkojumos, izbraukumos v. tmldz.: „Mana
zeme ir balta Dieva zemīte pie dzintarjūras, bet jūs pie pilnas
bufetes to padarāt par slepkavu' bedri!" Tiešām bija visai ne-

ērti
— īpaši ar dāmām

— palikt līdz beigām izrīkojumos, dēļ

tā, kā dzeršana un dzērāju ālēšanās, uzdziedāšana septiņiem
uz deviņām balsīm, „vārda brīvība", notašķīti galdauti un uz-

valki, prastības un dažreiz ari kaušanās pārvērta visu labam

mērķim domātu sarīkojumu par prastu krogus balli. Tā ir tā

pati nekulturelā indeve, kura ari dažu labu ģimenes mielasta

svinību un godu uz beigām pārvērš par aizsmakušu, un galīgi

izlaistu ālēšanos. Sveši rīta vēji to ir ievazājuši, pretēji rietum.

kultūras vējiem, kuros mēs pēc būtības paši esam mājās. Pro-

tams, pamatīgi civilizēt un eiropeizēt šo mūsu sadzīves ēnas

pusi varēs tikai ar laiku, reizē ar kultūras pacelšanu uz visas

linijas, pieaugot ari pašdisciplinai sabiedrībā un pie ikviena

par sevi. Tomēr likuma bardzībai ari te bij jāiemaisās un jā-

nāk palīgā, kas nu aridzan ir noticis.

3.

Alkohols un skolas.

Daudz mazāka nozīme ir I. daļas 6. pantam, kurš aizliedz

lietot alkohola dzērienus „visās mācības un audzināšanas ie-

stāžu telpās, pie šīm iestādēm pastāvošās organizācijās un to

telpās, kā ari šo iestāžu un organizāciju izrīkojumos". Ja kur

kādreiz tas gadītos, to gluži labi varētu novērst skolu pārval-

dīšanas, inspekcijas un iekšējās disciplinas kārtībā. Žūpības

apkarošanas likuma īpaša gādība te nebij vajadzīga un diezi

vai jel maz saietas ar skolu priekšniecības autoritāti. Drusku

citādi tas ir ar organizācijām, kuras pastāv pie mācības
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un audzināšanas iestādēm un kuru telpas atrodas ārpus skolas,

tāpat ari šo organizāciju izrīkojumiem. Še skolu priekšniecī-
bas vara un roka var aizsniegties tikai netieši, vai ari —kā

studentu izrīkojumos — nemaz neaizsniedzas. Par pamat-

skolu, vidusskolu un arodskolu organizācijām un izrīkojumiem
tomēr jāsaka atkal, ka te likuma bardzībai maz ko darīt, un būtu

pārspīlēts, ja mēs slavinātu, ka likumdevējs te ir ieraudzījis un

novērsis kādu lielu ļaunumu. Šinī zinā I. d. 6. pants dod tikai

akadēmisku pasludinājumu, bez kura varēja iztikt, tādēļ, ka

augšminētā 7. panta «dažādo organizāciju izrīkojumi" jau ie-

tver sevī ari skolu organizācijas un to izrīkojumus. Iznāk tikai

uz mūsu skolām mesta ēna, it kā tās nu būtu tik ekstrā valdā-

mas no dzeršanas un ālēšanās, un it kā skolu priekšniecība ar

varbūtīgām pārmērībām netiktu galā ar pašu disciplīnas lī-

dzekļiem.

Tā tad no I. d. 6. panta maz kas iznāk: tam trūkst pre-

tinieka", ar ko cīnīties. Vienīgais tāds, ko no viņa var izlobīt

un kas tur reāls paliek pāri, ir — studentu organizāciju un

izrīkojumu nosusināšana. Vēl mazāk: studentu izrīkojumi ari-

dzan ir pavedami zem 7. panta „dažādu organizāciju izrīkoju-
miem", un nebij vajadzības pie tiem izvest šos meliorācijas

darbus ar īpašu noteikumu citā pantā. Galu galā'paliek tikai

studentu bied rīb v un korporāciju telpas un

„korteļi", kā 6. panta cīņas vienīgais reālais «pretinieks"; šīs

telpas nav pavedamas ne zem viena cita panta šinī likumā. Bet

ari šī pēdējā un vienīgā pretinieka īstums jeb realitāte atkarā-

jas no tā, kā iztulkos 6. panta izteicienu „pie šīm iestādēm pastā-
vošās organizācijas v n to te lpas". Ja te iztulkos tādas tel-

pas, kas ir turpat kur pati mācības iestāde, tad uz studentu bie-

drību un korporāciju privattelpām jeb korteļiem šis aizliegums

neattieksies, un pie tām šai ziņā nosusināšanas darbi netiek uz-

ņemti. Ja iztulkos, ka ir vienalga, kur tās telpas atrodas, tad

aizliegums ķers ari studentu biedrību un korporāciju pirvat-
telpas jeb korteļus.

Vai dēļ tā bij vērts taisīt likumā īpašu pantu, pie tam ie-

velkot tajā visas skolas? Pietiek uzstādīt jautājumu, lai atbil-

de rastos pati no sevis. Ja gribēja ar studentu biedrībām un

korporācijām taisīt izņēmumu un še pielaist valsts varas noteik-
šanu attiecībā uz dzeršanu privātu personu mājokļos (ko mūsu

likumi nedara ne ar vienu citu privātu personu sugu), tad to

varēja izdarīt p. piem. piezīmes veidā pie 7. panta. Tomēr

ari tas nebūtu vajadzīgs. Tas nav tagad ari konsekventi. Iz-

ņemot šo punktu, viss likums, no viena gala līdz otram, tiklab

pēc burta, kā pēc gara apkaro žūpību tikai publiskās vie-

tās un netikvien atstāj privātus mājokļus svabadus no alkohola
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aizliegumiem, bet pat — kā jau še 11. nodaļā aizrādīts — netieši

(un protams, gluži pretēji tiešam nolūkam) veicina žūpības pār-

liešanu no restorāna un kroga uz ģimeni un privātu mājokli. Un

te nu uzreiz šī iespiešanās studentu biedrību privātās telpas!
Taisni tur, kur nevienam nav ne ģimene, ne māja. Tā tad ari

no izņēmuma viedokļa gluži ačgārns tiesību politikas un likuma

audzinošās lomas gājiens. No samērā nekaitīgāsun nevainīgās"
iedzeršanas studentu organizāciju slēgtās un citiem nepieeja-
mās telpās un „korteļos" studentus nu aizvieto dzert mājās,

ģimenē vai ari publiskos restorānos un krogos, kur līdz šim,

paldies Dievam, studējošo jaunatni visai reti varēja pamanīt.
Ar tādiem līdzekļiem studentus no iedzeršanas neatradinās un

neizsargās, bet gan padarīs šo praksi ļaunāku, nekā tā bij.

4.

Oficiāli mielasti. Dzeršana oficiālās darba telpās.

Likuma I. daļas 5, pantā ir divi dažādas dabas noteikumi,

no kuriem viens nav lāgā izprotams, bet vajadzīgs nebij ne-

viens. Pirmais no tiem aizliedz lietot alkohola dzērienus «vi-
sās par valsts vai pašvaldības līdzekļiem sarīkotās svi-

nībās vai mielastos". Nav izprotams šī aizlieguma mērķis.
Kas tas īsti ir par novērotu ļaunumu, ko likums ar to grib no-

vērst? Pret kā žūpību šis aizliegums cīnās? Kā tas var būt

un kādēļ bij vajadzīgs valstij ņemt uzraudzība un audzināšanā

sevi pašu, savu iestāžu augstāko ierēdņu personā, kā ari ne

mazāk solidās pašvaldības iestādes? Viens no diviem: vai

nu atzīstam, ka valsts un pašvaldības iestādes gan zinās ieturēt

mēru, pieklājību un publisku kārtību savās oficiālās svinībās

un mielastos, un tad šis aizliegums ir lieks (un, paldies Dievam,

lieks viņš ir!); jeb vai atzīstam, ka viņas to nepratīs un ne-

spēs — un tad tik un ta mums visiem ir beigas, pie tādām iestā-

dēm valstī, un ar šo aizliegumu tikpat vairs nekā neizglābs.

Bet tik traki nu, paldies Dievam, nav, tik zemu nedrīkst un ne-

var vērtēt šīs iestādes un atbildīgos ierēdņus, un tādēļ jāpaliek

pie tā, ka šis aizliegums ir un paliek lieks un
..

. neērts. Ari

no tīras dzeršanas aritmētikas viedokļa tas dod tīro nieku, jo
cik tad mums tādu svinību un mielastu ir un ko tur galu galā
lielu nodzer. Bet šis noteikums ir netikvien kā lieks — viņš ir

ari kaitīgs: bez kāda reāla pamata tas met ēnu iekš- un ārze-

mēs uz mūsu valdības un pašvaldības iestāžu un atbildīgo amat-

personu solidumu.

Pie tikko aplūkotā noteikuma I. d. 5. pantā prakse neka-

vējoši prasīs paskaidrojumu par sekošo lietu: vai zem

ta ir vai nav pavedamas svinības un mielasti, ka sarīko ar
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līdzekļiem reprezentācijas un starptautiskās
pieklājības nolūkā? lekšējā reprezentācijā mēs vieni paši

esam kungi par ieturamo veidu. Tiklīdz kā pie tā nāk darī-

šana ar ārzemēm, it īpaši pašās ārzemēs, mēs esam saistīti ar

starptautiskās satiksmes parašām, no kurām sevi izslēgt nav

iespējams ne ari vajadzīgs, un būtu pavisam veltas pulēs tās

mēģināt grozīt ar mūsu pretžūpības likumu. Šāds nodoms

mūsu likumdevējam ari nevar būt bijis, un tādēļ būtu jāpieņem,
ka reprezentācijā un starptautiskas pieklājības aktos uz ārieni

l. d. 5. pants nav piemērojams. Otrs pamats par labu šādai

iztulkošanai ir tas apstāklis, ka pēc pastāvošās kārtības visas

reprezentācijas sumas vai daļa no tām tiek atvēlētas attiecīgās
amata personas (kredita rīkotāja) nekontrolējamā rīcībā, bez-

norēkināšanās kārtībā, izlietošanai pēc labāka ieskata, fe ne-

var ari noteikti aprēķināt, cik izdots no reprezentācijas naudas

un cik no saviem privatlidzekliem.

Ir lieks un tāpat met nepamatotu ēnu uz musu valdības

un pašvaldības iestādēm tā paša 5. panta otrs noteikums,
kurš aizliedz lietot alkohola dzērienus „valsts un pašvaldības
iestāžu darba telpās". Ar smago un dārgo likumdošanas

aparātu ir vērts cīnīties tikai pret reāli esošām un iespējamām

nebūšanām, bet ne pret iedomātām vai tādām, kas atgadās
varbūt tikai izņēmuma veidā. .Ia būtu novērotas kādas orģijas
un sistemātiska žūpošana valsts un pašvaldības iestāžu darba

telpās, tad tāds aizliegums vēl būtu diskutabls, kaut gan ari tad,

publiska skandāla novēršanas dēļ, labāk būtu izvēlēties kādu

citu, bet ne svinīgo un publisko likumdošanas ceļu. Bet nekā

tamlīdzīga, gods Dievam, mūsu valsts un pašvaldības iestāžu

darba telpās nav bijis un nav, un nav ari pamata bažīties, ka

kas tāds būs. Tagad nu iznāk tā: ja kāds lāga vīrs no ierēd-

ņiem, izņēmuma veidā, darba telpās paslepšus ir izvilcis no

kabatas plakanu pudelīti un maksājis meslus nepārvaramai

dzeršanas kārei, tas tagad nāk zem šī likuma F. d. 5. p. un sodu
lik. 286. panta, kurš draud ar arestu līdz vienam mēnešam vai

naudas sodu līdz Inu latiem. Bet kāda tur daļa visām „telpām"
un vēl likumā par žūpības apkarošanu? Šīs darba tqlpas ir

kura gan tiks ar atsevišķiem gadījumiem galā un tāpat ari, pēc
vienošanās noliegs lietot dzeramo ārpus darba laika sarīkotās

saiešanās vai vakaros šais telpās, un. ar to pietiek. Nemaz ne-

bij vajadzīgs administrācijas pārraudzībai izsacīt neuzticību ar

šo likuma noteikumu.

Teorētiski ņemot jau var aizliegt visu ko, kas ir nelabs.
Bet jāizšķir kārtības un tiesību aksiomas, kur likumam nav nekā
ko darīt, no tādām lietām, kur aizliegumam ir kas ko labot un

panākt. Tikpat lieki, kā ar likumu aizliegt dzert alkohola dzē-
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rienus valsts un pašvaldības iestāžu darba telpās, tikpat lieki

un nevajadzīgi būtu p. piem., aizliegt tajās lāpīt savas drēbes

un veļu, šņaukt kokainu, pēc darba stundām sarīkot spiritiskus
seansus, savest attiecīgu kompāniju un dzīt netiklību, burt, pe-

steļot v. t. t.; viens aizliegums ir otra vērts un visi vienlīdz

nevietā, tamdēļ ka lieki.

IV. NODAĻA.

Pašvaldības iestādes cīņā pret žūpību un

žūpības apkarošanas fonds.

Likuma trešā dala iekārto un finansē pašvaldības iestāžu

ciņu pret žūpību un dažādus kulturelus pasākumus, kuri lai no-

vadītu publiku nost no dzeršanas, piegriežot to kulturelam laika

kavēklam un izglītībai. Šīs daļas 1. pants atļauj izsniegt paš-
valdībām šim nolūkam pabalstus no valsts līdzekļiem bu-

džeta kārtībā, par kuru izlietošanu norēķini iesniedzami iekš-

lietu ministrim, zem kura virsraudzības pašvaldības iestādes

pēc mūsu likumiem stāv. Tiek nodibināts (3. pantā) īpašs žū-

pības apkarošanas fonds, kurā nāk sekošie valsts līdzekli: i)

viena trešdaļa no soda naudām par šī likuma noteikumu pār-

kāpšanu un 2) pusprocentu no valsts degvīna monopola ienāku-

miem, sākot ar 1925. g. 1. aprili. Fondu pārzina iekšlietu mi-

nistrija saziņā ar izglītības ministriju.

Minētam nolūkam izsniegtās pabalsta sumas pašvaldī-

bas iestādes var izlietot (4. p.) „pretalkohola izstāžu un priekš-

lasījumu sarīkošanai, alkoholiķu patversmju, tautas namu, tēj-

nīcu, bibliotēku un lasītavu ierīkošanai un uzturēšanai, orķestru
un dziedāšanas koru pabalstīšanai un tamlīdzīgiem mērķiem —

ar nosacījumu, ka visos šinīs pasākumos un izrīkojumos
nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus".

Tas pats 111. d. 4. pants noliek ari soda sankciju

minēto pasākumu nodrošināšanai pret alkoholu, nošaudams:

~Pašvaldība, kuras pabalstītās iestādēs vai pasākumos pie-

laisti šī panta nosacījumu pārkāpumi, zaudē tiesību saņemt

1. pantā minētās sumas uz visu pašvaldības izpildu orgāna piln-

varu laiku." — Kādi nu ir šie nosacījumi 111. d. 4. pantā, par kuru

pārkāpšanu tas ir piedraudēts? Vispirms te prasās slēdziens

ka pabalstus nedrīkst izlietot nekādiem citiem mērķiem, kā

vien tiem, kas šai pantā uzskaitīti. Tas ir skaidri un pār-

pratumu neradīs, izņemot gadījumus,kad būs jāizšķir, vai kāds

pasākums, kas tur nav tieši minēts, bet ir ierīkots vai sarīkots
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zem ventiļa ~1111 tamlīdzīgiem mērķiem" — vai tas ir vai nav

«tamlīdzīgs"? Otrs nosacījums tai pašā pantā, kurš ļaujas pār-

kāpties un kura pārkāpšanai sekotu tā pabalsta atraušana, ir

tieši tai pantā minētais: ka „visos šinīs pasākumos un izrīkoju-

mos nedrīkst lietotalkoholiskus dzērienus". Te jaurāsies daudz

vairāk pārpratumu, pielietojot likumu dzīvē: pa daļai dēļ tā

panta paviršības terminoloģijā,pa daļai aiz kāda dziļāka cēloņa.

Terminoloģijas paviršība liks sevi manīt, kad būs jāsaskaņo 4.

pantā bez konsekvences izmētātie vispārinājumi — «iestādes,
izrīkojumi, pasākumi": aizlieguma daļā — «pasākumi un izrīko-

jumi", bet sankcijas daļā— „iestādes unpasākumi" (zem kuriem
izrīkojumus loģiski pavest nevar).

Dziļākais cēlonis pastāv iekš sekošā. Pārkāpumu nodarī-

tāji jeb subjekti, pēc 111. d. 4. p., tajās iestādēs, izrīkojumos un

pasākumos būs tādas un tādas fiziskas personas, kurām tur-

klāt, kā pieņemams, parasti nebūs nekāda amata sakara ar

pašvaldības iestādēm. Šīs personas saņems savu sodu vispārējā
kārtībā, saskaņa ar šī likuma 11. daļas soda noteikumiem, pēc
sodu likumiem. Bet reizē ar to vaina

— kaut ar ne sodu likumu

nozīmē —
tiek pierakstīta publiskai juridiskai personai, paš-

valdības iestādei. Tai atraus zināmā nozarē publisko uzticību

un naudas pabalstu cīņai pret žūpību. Uz kāda pamata? Par

to likums tieši nekā nesaka. Ja būtu nosacīts, ka tas notiek

vienīgi tad, kad ir pierādīta ļauna griba vai nolaidība (neuz-
manība) no pašvaldības iestādes puses, tad lieta būtu skaidra

nn pilnā kārtībā. Bet tagad tā nav. Tagad pašvaldībai var

pierēķināt par vainu ari vienkāršu nejaušību (gadījumu) —

kas ir kas gluži nedzirdēts sodu noteikumos civilizētas zemēs.

Pietiks, ja tējnicā, izstādē, priekšlasījumā, kora mēģinājumā
v. t. t. viens pilsonis slepeni piedzēries no līdzatnestas kabatas

blašķes vai pat tikai izraus to un iemetīs vienu malku — lai

pašvaldības iestādei atrautu pabalstu cīņai pret žūpību. Jo no-

teikums ir īpatnējs un speciāls, ne pēc likumiem, un sodu li-

kumu vispārīgā daļa, kura nejaušu gadījumu vispār izslēdz

no sodāmības, te nav piemērojama. Pie mūsu parašām tam-

līdzīgus gadījumus nekad nenoganīsi, tie būs iespējami visur

un biež'. Tad nu ari puslīdz droši var pieņemt, ka visām paš-
\ aldībām pabalsti būs jāatrauj agrāk, nekā tās būs paguvušas
ko izdarīt. Citādas sekas ar' nevar būt, kad ieved solidāru

galvošanu (Kpvroßaa nopyKa),un tāda 111. d. 4. pantā ir ievesta:

šis vidus laika un Padomju Krievijas institūts, kur viens no-

dara, bet atbild cits. Mums tas neder. Vēl jāatgādina, ka visi

šie izrīkojumi,- pasākumi un iestādes nebūs slēgti un ar pār-

raugamu apmeklētāju sastāvu, bet būs publiski un katram

pieejami.
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Kas zīmējas uz pašu to žūpības apkarošanas
fondu, tad no tiesību politikas viedokļa nav ko sajūsmināties

par tāda nodibināšanu no valsts līdzekļiem un turklāt uz

tās pašas žūpības rēķina:
1
k no dzērāju un krodzinieku sodu

naudām un
I
U% no valsts degvīna monopola ienākumiem (nav

teikts, brutto vai netto?) Tepat jāatgādina, ka soda naudu ziņā
mēs neesam paturējuši pilsoniskās Krievijas noteikumu, pec

kura tās nāca īpašā fondā — ieslodzīšanas vietu uzturēšanai:

Latvijā tās nāk vispārīgajā valsts kasē, un tā būs šī kase, no

kuras atraus to trešo daļu no alkoholisko pārkāpumu soda

naudām.

Mēs esam par daudz mudīgi uz visādu fondu dibināšanu

no valsts līdzekļiem, vienalga, vai tos nu ikreiz sauc par

«fondiem" vai ka citādi. Tieši kā „fonds", no valsts naudas

mums jau ir kultūras fonds. Zem cita nosaukuma tādu
valsts pabalstu visāda veida «pasākumiem" ir piešķīdusi
jau pilna mūsu ne visai bagātā zeme. Cik ilgi tā varēs balstīt

pa labi un kreisi? Kur ir palikusi mūsu agrāk, daudz nebrīvākos

laikos tik slavena privāta ierosme un sabiedrības paš-

darbība? Tādu fondu nodibināt,nosakot tik un tik procentes
no valsts līdzekļu posteņiem, ir vairāk kā viegli. Bet ka tas

būtu kāds liels darbs, par kuru varam līgsmot, to nevarēs

teikt. v.

Visas tās tējnīcas, tautas nami, priekšlasījumi, bibliotēkas,

lasītavas, orķestri, dziedāšanas kori, ko nu ierīkošot no jaunā

kroņa fonda, —
visas šīs gaužām godājamās, bet tikpat sen-

dzirdētas lietas taču ir dzelzs inventārs kuras katras privātas

biedrības statūtos, zem virsraksta ~biedrības mērķi" v. tmldz.

Un privātās atturības biedrībās nāk vēl klāt (tikai statūtos,

diemžēl) ari alkoholiķu patversmes un pretalkohola izstādes.

Tagad nu nāk žūpības apkarošanas likuma 111. d. 4. pants un

atkal viņas vēl reiz uzsilda un noskaita priekšā (pēc kroņa
sātības kuratoriju parauga no ķeizariskās Krievijas) — tikai

nu jau kā ierīkojamas „no kroņa", no žūpības apkarošanas
fonda, no valsts kases. Kas tad te nu ir tāds jauns, nebijis
un īpatnējs, ko sabiedrības pašdarbība jau sen nebūtu rakstījusi
uz sava karoga un ka nevarētu uzvelt mūsu daudzajām pri-
vātām biedrībām, kuras tik bieži atdusas uz saviem ... sta-

tūtiem un maz dara? Uzlikt, starp citu, ari mūsu atturības

kustībai, lai jel strādā un rāda ko viņu sajūsma par savu lietu

un sašutums par dzeršanu ir vērti! Bet ne atkal un atkal slaukt

no mūžīgās pienavas— valsts kases. Nav nekāda iemesla domāt,
ka nu pašvaldības iestādes, kurām savu tiešo darbu diezgan, ka

tās nu iedegsies sajūsmā, attīstot 4. pantā noskaitīto kulturelo

pretalkohola darbību ar valsts līdzekļiem un kā oficiāli darboņi.
Ar kroņa naudu idejiskās kustībās tālu neaizskries un sajūsmas
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neuzburs. Garlaicīga bij tā dzīve, ko vilka krievu degvīna

monopolam piekomandētās krona sātības kuratorijas ... kuru

«tējnīcās", blakus minot, varēja puslīdz netraucēti piedzer-
ties

...
ne no tējas.

Žūpības apkarošanas fonds ir viens no tiem tīri mecha-

niskiern līdzekļiem, ar kādiem rīkojas jaunais likums. Ne tie

kulturelie pretalkohola pasākumi, kas no fonda ierīkojami un

ir vienmēr apsveicami, kā tādi, bet pats tas fonds tagadējā
veidā no valsts līdzekļiem. Tādēļ pie viņa panākumu pra-

vietošanas diemžēl uzmācas vislielākā atturība.

V. NODALA.

Sodi par pretžūpības likuma pārkāpšanu.
L

Vispārējās piezīmes.

Žūpības apkarošanas likuma 11. daļa ir veltīta sodu notei-

kumiem par šī likuma pārkāpšanu dažādos veidos. Šai nolūkā

likums iet divējā d v s ceļus: 1) ieved pārgrozījumus un

papildinājumus jau pastāvošos 1903. g. sodu likumu pantos,

pavisam sešos: 284, 285, 286, 315, 310. un 317. p. p., un 2) ieved

šajos sodu likumos trīs jaunus pantus, noliekot viņu numerāciju
šādā veidā: 285

1

.,
286

1
. un 316. p. p.

Visi sodi šajos sodu noteikumos ir aresta vai naudas sodi.

izņemot jaunievesto 316 1. pantu (par alkohola dzērienu slepenu
izgatavošanu, slepenu tirdzniecību ar tiem un glabāšanu), kurš
nosaka cietuma sodu (ta tad līdz vienam gadam), savienotu ar

naudas maksājumu līdz 5000 latiem un dzērienu un aparātu kon-

fiscēšanu. Tā tad sodāmie nodarījumi te ir pārkāpumi —

zemākais no mūsu sodu likumos paredzētiem trim noziedzīgu

nodarījumu veidiem (smagi noziegumi, noziegumi un pārkā-

pumi), izņemot 316
1
. p. paredzēto, kurš, kā ar cietumu sodāms,

pieder pie vidējā no šiem veidiem — ir noziegums techniska
nozīmē.

Sodi ir noteikti ļoti augsti. Salīdzinot ar krievu laika

sodiem, ņemot vērā pat, kā toreiz naudas sodus maksāja zelta

rubļos (un rēķinot, ka tagad viens zelta rublis ir apmēram
3 lati

— iznāk, ka jaunais likums kā aresta tā naudas sodus

noliek caurmērā trīs, piecas, desmit reizes augstākus, neka tie

bij krievu laikos. Ar 1922. g. 13. janvāra un 1923. g. 17. fe-

bruāra likumiem naudas sodus pārrēķināja šādi: cik 1903. g.

sodu likumos rubļu un kapeiku, tik turpmāk latu un santimu.
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Ja to ņemam vēra, tad jaunais likums pavairo naudas sodus

deviņas, desmit, piecpadsmit, trīsdesmit reizes.

Šai sakarībā atzīmējama kāda likumdošanas tččhmkā ne-

parasta parādība. Kad nupat teicām: „ar 1922. ģ. 13. janvāra
un 1923. g. 17. februāra likumiem naudas sodus pārrēķināja
šādi..."

— tad bulu aplam domāt, ka te ir darīšana ar diviem

tādiem likumiem, kur vēlākais nostājas sakarā ar agrāko, at-

saucas uz to, kautko atcel vai groza, un no jauna nosaka tikai

to, ka agrākais likums vēl nav normējis. Te tā nav. Apmēram
vienu gadu pēc 1922. g. 13. janvāra likuma izdošanas («No-
teikumi par visu naudas sodu pārrēķināšanu zelta frankos

v. t. t."), likumdevējs 1923. g. 17. februāri izdod atkal tādu pašu

likumu («Likums par visu naudas sodu pārrēķināšanu latos

v. t. t.'\), atkārtojot agrākā likuma pamata pantus, tikai no-

laižot nost pa to starpu novecojušos pantus un punktus, franka

vietā liekot latu un grozot to attiecības pret Latvijas rubli.

Bet nekas nav teikts, par pērno likumu, it kā tā nemaz nebūtu.

Jādomā, ka aizmirsies.

2.

Sodu noteikumi pret dzērājiem.

Tādus satura 284, 285. un 286. p. p. sodu likumos, kurus
p. p. jaunais likums pārgroza un papildina.

Dzērāju izlaidības atklātās vietā s. 284.

pants vajā mūsu zemē visai izplatītu netikumu
— piedzēruša

temperamentu iznešanu uz ielas, laukuma, lielceļa, vispār at-

klātībā. Tas ir paradums, kas daudz iespaidots caur krievu un

pa daļai vācu parašām mūsu sadzīvē un kuru tik maz redz

Vakar-Liropas augstāk attīstītās zemēs. Ar šo netikumu veltīgi

cīnījās ķeizariskā Krievija, kuras „Noziegumu novēršanas

usta\a" 153. pantā (pirmo reiz atzīmēts jau ar 1782. gadu un

bij vēl spēka līdz pašām impērijas beigām) bij kaut platonisks,
tomēr visai dūšīgs aizliegums: «Visiem un katram ir

aizliegts žūpot!" Un tā paša ustava 154. pants (pirmo
reiz atzīmēts jau ar 1722. gadu. no Pētera Lielā laikiem) veltīgi
tvarstīja piedzērušus līgsmoņus turpat divi simti gadus, nosa-

cidams: „Policijai tiek uzdots raudzīties, lai uz ielām un

šķērsielām nebūtu piedzērušu, un lai tos, kas pa ielām un šķērs-
ielām kliedz un dziesmas dzied, naktīs neatļautās stundās staigā

un piedzēruši blandās, saņemtu cieti un nosūtītu aresta telpās."
— Zem šiem likumiem dzīvojām tos pāra gadu simteņus ari

mēs, žūpot bij aizliegts ari «visiem un katram" no mums...

Nebūs gan pasaulē otra likumpanta, kas tik daudz ikdienas būtu

pārkāpts, kā šis «visiem un katram" adresētais. Bet tas ari

rāda, kā nevajaga taisīt pretžūpības likumus un ka nevar at-
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dusēties uz mechanisku aizliegumu lauriem, no kuriem dažu

vaiņagu varētu piesolīt ari mūsu jaunajam likumam.

Tiešs priekštecis tagadējam mūsu 284. pantam sodu li-

kumos bij nelaika «miertiesnešu sodu ustava" slavenais 42.

pams, kurš skanēja tā: „Par parādīšanos publiskā vietā līdz

nesamaņai piedzērušā vai no pārdzeršanās riebīgā veidā

vainīgie sodāmi ar arestu līdz 7 dienām vai naudas sodu līdz

25 rubļiem". levedot 19()3. gada sodu likumus Latvijas valstī

un atmetot «miertiesnešu sodu ustavu", pēdējā 42. panta vietu

ieņēma jauno sodu likumu 284. pants, kurš nu ar jauno pret-

žūpības likumu ir ievērojami pārgrozīts.

Vispirms — daudzkārtīgi paaugstināts sods. Kur

iepriekšējā laikā pēc 284. panta par parādīšanos atklātā vietā
acīm redzami piedzērušā (un pie tam drošību, mieru un kārtību

apdraudošā!) stāvoklī bij arests līdz 3 dienām vai nauda sods:

krievu laikā līdz 10 zelta rubļiem un Lativjas laikākopš 1922. g.

līdz 10 latiem, — tur tagad arests ir desmitreiz

augstāks — līdz vienam mēnešam, bet naudas sods trīsreiz

resp. desmitreiz augstāks — līdz 100 latiem. Un tas — tikai

pār «parādīšanos", kaut ar šī persona nebūtu apdraudējusi ne

mieru, ne kārtību, ne drošību: jo jaunais likums šo publiskās
kārtības un drošības klauzulu ir nolaidis nost.

284. pants tagad ir s1 ik tā k s, nekā bij krievu redakcija.

Pārkāpuma sastāvs ir līdz beidzamam samazināts un ar to

pašu pārkāpēju skaits lieliski pavairots, jo nu šo pārkāpumu
būs visai viegli izdarīt, īpaši nie mūsu parašām dzeršanas un

«uzstāšanās" lietās. Tiktāl būtu labi, jo sodīt vajaga ari par
vienkāršu «parādīšanos". Pasliktinājums sākas tur, kur va-

jaga sodus taisnīgi sadalīt, bet tie ir sadalīti netaisni. Kas
dzērumā apdraudējis kārtību, mieru un pat drošību, tam principā

draud tas pats sods, kas tam, kurs tikai «parādās". Otrs pa-

sliktinājums ir tas, ka pavieglinot pārkāpuma sastāvu sodu

pacel desmitkārtīgi. Ja 284. p. sods būtu atstāts kā bij, ari

tad tas jau tomēr būtu augstāks, kad pats pārkāpuma sastāvs

ir nosacīts daudz nevainīgāks: likumdevēja vēlēšanās pavairot
soda bardzību būtu pilnam ievērota, tādā samēra, kāds ap-

mēram saskan ar nodomu pavairot stingrību pret žūpu izlai-

dībām. Nav nekāda racionāla kriminalpolitika, bet ir bīstama

spēle — ligsmot par desmitkārtīgiemsodiem par pārkāpumiem,
kuru izdarīšanu, pie pastāvošās tiesību apziņas un parašām,
daudzivēl nav izmācījušies uzskatīt par sodāmu nodarījumu.Tas
rr organisku solu, bet ne vienkāršas kriminalmechanikas darbs.

Tas ir audzināšanas darbs, kas vēl jāpaveic.

Te jāpiezīmē, ka sodu likumu 284. pants apmēram pus-

piekta gada bij juridiski pamiris un tikai tagad, ar
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24. martu 1925. g., ir atkal augšāmcēlies, lai tiesātu acīm re-

dzami piedzērušus. Proti, viņš pagaidām bij atvietots ar 2.

pantu 1920. g. 18. oktobra rīkojumā ar likuma spēku «Pagaidu

rīkojums par žūpības apkarošanu", kurš skanēja šādi: „Kas
atrodas publiskā vietā piedzērušā stāvoklī, sodāms ar naudas

sodu līdz 10.000 rub. vai arestu līdz vienam mēnesim, vai abiem

šiem sodiem kopā." Un tā paša pagaidu rīkojuma •5. pants
nosacīja, ka «sodu likumu 284. pants pagaidām nav speķa ".

Reizē, ar to šā pag. rīkojuma 3. pants viņa 2. pantā minēto pār-

kāpumu izņēma no tiesu piekritības, nosakot, ka vainīgos šinī

pārkāpumā soda administratīvā kārtā iekšlietu ministrs

vai — uz pēdējā deleģētas pilnvaras pamata— policijas prefekti
un apriņķu priekšnieki. 1921. gada 10. septembra rīkojums ar

likuma spēku «Pārgrozījumi 1920. g. 18. oktobra pagaidu rīko-

jumā par žūpības apkarošanu" atkārtoja tos pašus 2. un 3.

pantus, tikai grozot naudas soda valūtu un mēru: no 10.04)0

Latvijas rubļiem uz 1000 zelta frankiem. Tagad nu ar jauno
žūpības apkarošanas likumu (111. d. 5. p.) abi šie pagaidu rī-

kojumi ir atcelti. Ar to pašu — un sakara ar likuma 11. daļā
nosacīto sodu lik. 284. panta pārgrozījumu — no jauna stājas
savā sodošā spēkā sodu likumu 284. pants, jaunajā redakcijā,
kā ari tajā minētais pārkāpums uzskatāms pat izņemtu no

administrācijas sodu piekritības un nāk atp ak a I tie s v

p i c k r i tī b ā.

1921. g. 16. sept. pagidu rīkojumā pārspriežamā pārkā-
puma sastāvs bij vēl vairāk vienkāršots un pavieglināts, nekā
ir tagad jau tā vieglajā 284. p. jaunajā redakcijā. Pēdējā, kaut

ar atmetot publiskās drošības un kārtības klauzulu, vismaz

runā par acīmredzami piedzērušu, turpretim 1921. g.

pagaidu rīkojumā pat tā nebija: bij vienkārši „piedzērušā stā-

voklī". Bet sods turpretim bij bez kāda samēra sareizināts:

naudas sods desmitreiz augstāks nekā tagad, kā ari pielaista abu

alternativo sodu — naudas soda un aresta — kopība jeb ku-

mulācija, kā tagad nemaz nav. Tas būtu, teiksim, divdesmit-

reiz augstāks sods, nekā tagad. Pie visas savas tieksmes uz

drausmīgiem sodiem, jaunais žūpības apkarošanas likums, pat
tas nav uzdrīkstējies sekot pa šiem sodu skrūves ligsmības

pēdām.

Kas zīmējas uz 284. panta pārvešanu atpakaļ no ad.mini-

strativās sodu varas uz tiesu piekritību, tad tas šinī gadījumā
tikai teorijā izklausās liberāli, bet dzīves prasība tā nav, uz

to tiešām nebij nekādas vajadzības it īpaši kad pārkāpuma
sastāvs joprojām paliek vienkāršots un pavieglināts, nolaižot

klauzulu par miera, drošības un kārtības apdraudēšanu. Pie

tāda pārkāpuma sastāva ikkatrs, kas acīmredzami piedzēris
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parādās uz ielas, vai lauku ceļa, vai izrīkojumā, vai pat paša

krogā un restorāna (jo ari tie ir atklātas vietas), — tūliņ nāk

zem 284. p., kaut ar tas nekā ļauna nenodarītu un būtu kluss

un mierīgs vai pat mīlīgs un aizgrābts, ka daži ir dzērumā.

Re c i d i v s. — Augstāk jau redzējām, ka jaunais likums

pielaiž 284. p. svarīgu kriminalpolitisku kļūdu, netaisot starpī-

bas starp vienkāršu un kvalificētu «parādīšanos". Bet izrādās,
ka viņš šo pantu ir pasliktinājis vēl vienā virzienā, padarot to

vēl vecmodīgāku un mazāk vijīgu. Ja jau pavieglina pārkā-
puma sastāvu un ievelk sodāmībā milzumu nejaušu dzērāju,
tad lietderība, pareiza kriminalpolitika prasa izveidot likumu

tā, ka lai no šī bara varētu izzvejot niknākos dzērājus, kas

piedzeras un «parādās" atkārtoti, un likt viņiem just

bargāku sodu nekā tiem citiem. Zinādami no pirmajiem

sodiem, kas par lietu, tie otrreiz un talak to pašu darot jau

rādīs daudz noziedzīgas gribas. Tad 284. panta audzinošā no-

zīme būtu daudz ieguvusi. Ja reci d i v a sods 284. p. agrāk
nebūtu bijis paredzēts, tad to būtu vajadzējis ievest Bel

jaunais likums šai ziņa ir rīkojies gluži otrādi, jāsaka — ačgārni.
Līdz šim 284. pantā recidiva klauzula bija: «Tādam pārkā-
pumam atkārtojoties, vainīgais sodāms .. .'* (bij noteikts arests

apm. 5 reizes vai naudas sods desmit reizes augstākā mērā.

neka par pirmo reizi). Turpretim jaunais likums šo recidiva

sodu ir nolaidis nost. Tāpat viņš to ir atmetis ari 285. pantā,
kur tas ari līdz šim bija: par dzeršanu atklāti pulkā (pilsētās
un miestos) uz ielas v. t. t., ko ari — aiz tiem pašiem iemesliem
— nevajadzēja darīt, kaut ar 285. pantā šie iemesli neiedarbo-

jas tik pavēloši, kā 284. pantā.

Dzeršana atklāti pulkā. — Piegriežoties tagad

pieminētam 285. pantam, uzmanību saista tas jaunieve-

dums, ka jaunajā redakcijā viņš dzeršanu atklāti pulkā uz

ielām, laukumiem, sētās vai vārtu telpās nosaka par sodāmu

tikai «pilsētās un miestos", ievedot tieši tos trīs

vārdus, kuru līdzšinējā 285. p. tekstā nebija. Ar to pašu ir

sacīts, ka uz laukiem tada veida dzeršana nav sodāma.
Tāds telpisks ierobežojums ir atzīstams par lietderīgu, jo lauku

plašumā tādas parādības mazāk traucē. Bez tam uz laukiem

tādu aizliegumu varētu pārkāpt puslīdz nesodīti, jo tur nav tas

uzraudzības, kas pilsētas un miestos.

285. pantā sods ir apmēram piecreiz augstāks
nekā līdz šim: 14 dienas aresta līdzšinējo 3 dienu vietā vai

50 latu naudas soda pret līdzšinējiem 10 latiem. *

Visplašaki piekļaujas jauna pretžupības likuma kodolam

sodu likumu 286. pants. Sankcijas ziņā zem šī panta spārniem
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stāv vispirmā kārtā pati likuma nagla — [. daļas l. pants, bet

ari vēl I. d. 5., 6. un 7. p. p.. kā ari 111. d. 4. pants — ciktāl tic

visi attiecas uz pašiem dzērājiem.

Dzeršana aizliegtā laikā, vietā vai gadī-

jumā. — Jaunajā veidā 286. p. stipri atšķiras no līdzšinēja

tā paša panta. Līdz šim tas sodīja (ar arestu līdz 3 dienām vai

naudas sodu līdz K> latiem) to, ~kas atklāti dzēris stiprus dzē-

rienus pilsētas apmetņu robežās, tur, kur tāda dzeršana aiz-

liegta ar saistošu noteikumu". — Pārgrozītais 286. pants tur-

pretim pielaikojas jaunajam likumam un vispār in a pār-
kāpuma sastāvu tādā veidā, lai tas aptver visus dažādos jauna

likuma jaunievedumus. Tādēļ tagad 286. p. pārkāpuma sastāvu

izveido šādi: „Kas lietojis alkoholiskus dzērienus likuma vai

saistošos noteikumos aizliegtos gadījumos, vietā vai laikā."

Līdz šim šis nodarījums bij sodāms ari uz laukiem, jo

jaunajā tekstā vairs nav izteiciena «pilsētās apmetņu robežas"'

Līdzšinējo sodu 286. p. pavairo, desmit k arti g i: no aresta

l'dz 3 dienām vai naudas soda līdz 10 latiem paceļ sodu uz

arestu līdz vienam mēnešam vai naudas sodu līdz 10.latiem.

Aplūkotie 284., 285. un 286. p. p., kuri vajā dzērāju

pārkāpumus, atrodas sodu likumu sistēmā tai grupā, ko ap-

zīmē ar virsrakstu ..sabiedriskās tikumības uzraudzības no-

teikumu pārkāpšana". Turpat novietosies ari divi no trim

jaunradītiem sodu pantiem —
285

1
. un 286

1
. — kuri

vēršas pret aizliegtu reklāmu (2851 .) un pret dienesta līgumu

slēgšanu un algas izmaksu dzērienu pārdotavās (286
1
.).

Jaunradītais 286\ pants dod soda sankciju pretžūpības
likuma I. d. 4. pantam (jau aplūkots sīkāki šeit 111. nodaļā),

kurš aizliedz slēgt dienesta līgumus un izmaksāt algas stipru

dzērienu pārdošanas vietās: par šī aizlieguma pārkāpšanu viņš
draud ar naudas sodu līdz 500 latiem.

3.

Reklama.

Jau apspriedām 11. nodaļā to īpatnējo parādību, ka žū-

pības apkarošanas likuma I. d. 2. p. aizliedz alkohola dzērienu

fabrikām, noliktavām un tirgotavām visus un katru reklāmas

veidu. It kā apzinoties, ka te ir ierauta jauna stīga pilsonisku
valstu privatsaimniecības praksē, un ka padošanās šim ierobe-

žojumam notiks tā sakot sakostiem zobiem, 285
1
. pants šai

lietā noliek vienu no visbargāki c m sodiem šai likumā:
arestu līdz 6 mēnšiem vai naudas sodu līdz 1000 latiem, vai

abus šos sodus kopā. Par šo bargāks ir vairs tikai 316
1

.
panta

sods kandžas brūveriem, slepeniem krodziniekiem, slēpējiem
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un tmldz. (cietums līdz vienam gadam un naudas maksājums
līdz 5000 latiem, kā ari visu rīku un dzērienu atņemšana).
Zirgu zagli, laupītāji slepeni brūveri un krogotāji, kā valsts

apkrāpēji un publiskas veselības apdraudētāji, ir sodāmi ne-

darbnieki netikvien pēc sodu likuma, bet ari pēc publikas
tiesību apziņas. Turpretim likumīgi atļautu firmu

reklāma par alkohola ražojumiem ir tiesību apziņas aksioma

un mūsu krimināltiesību apziņu atstāj mēmu. Pozitiva norma,

sodu likumu 285
1
. panta veidā, sakara ar I. d. 2. p., tikai tagad

pirmo reiz pataisa to dzērienu reklāmu par sodāmu nodarī-

jumu turklāt uz reiz ar visai bargu sodu. Turpretim veikali un

personas, kas reklamē prezervativus, ievieto precību un sa-

vešanas sludinājumus un piekopj tamlīdzīgas morāles un tiesību

apziņai pretējas reklāmas lietas, varēs to turpināt nesodīti. Ari

šī ir ar 285*. pantu jaunradītā pārkāpuma vājā puse. Te ir

ievests svešs ķermenis mūsu privatsaimnieciskā sabiedrībā.

Bet ir jau slāvs dzelzs likums krimināltiesību vēsturē: jo
svešāks ir nodibinātaisaimniecības un citai kārtībai kāds jauns

likuma noteikums, jo uz bargāku represiju ir spiests likum-

devējs. Tā tas ir piepildījies ari pie 285
1
. panta.

4.

Par alkohola dzērienu slepenu ražošanu un pārdošanu.

Jaunradītais 316\ pants sodu likumos, par virsrakstā ap-

zīmēto lietu, skan šādi: „Kas slepeni izgatavo alkoholiskus

dzērienus, vai glabā tādus slepeni izgatavotus dzērienus, vai

tirgojas ar tiem, vai sagatavojis attiecīgu iejavu, vai ierīkojis
ietaisi to izgatavošanai, sodāms ar ieslodzījumu cietumā. Bez
tam vainīgam uzliekams naudas maksājums ne augstāks par

pieci tūkstoši latiem. Dzērieni, aparāti un sagtavotā iejava

konfiscējami."
Sī jauna panta formulējums, no sodu likumu technikas

viedokļa atzīstams par meistarisku. Te nekas nav aizmirsts

un nekā nav par daudz, kas īpaši šinī vielā varētu viegli gadīties.

Technikas pilnība šai vielā, ka šķiet, izveidojušās pielietošanas
praksē, jo 316*. pantam ir divi priekšteči citos mūsu

likumdošanas aktos: 1) tagad atceltajā 1920. g. 18. oktobra

rīkojumā ar likuma spēku «Pagaidu rīkojums par žūpības ap-

karošanu" (1. pants), un 2) — ari atceltajā — 1921. g. 16. sep-

tembra «Pārgrozījumā" pie tā (ari 1. pants). Pēdējais teclī-
niski bij pirmā — jau tā techniski vājā — pasliktināts izde-

vums: ir ari tādi „pārgrozījumi" mūsu likumdošanas praksē.
1921. g. 16. septembra noteikumā sodāmo nodarījumu virkne

bij izteikta šādi: „Kas slepeni izgatavo reibinošus dzērienus,



27

vai slepeni ar tiem tirgojas, vai uzglabā tos slepenai pārdo-

šanai, vai ari iegūst pagatavotu (?) degvīnu, jeb sagādājis
materiālu tā izgatavošanai..."

Pietiek uzmest vienu salīdzinošu skatu šai un sodu li-

kumu 316
1
. panta formulai, lai redzētu lielo starpību par labu

316
1
. pantam. Vecais teksts atklātu tirgošanos ar slepeni

izgatavotiem reibinošiem dzērieniem atstāja kā nesodāmu, tur-

pretim 3161
. pants padara ari to soda, kas taču ir acīmredzami

nepieciešami: viņš, proti, vienkārši saka „vai tirgojas ar tiem",
t. i. vienalga vai slepeni vai atklāti. Vecais teksts atstāja ne-

sodītu to, kas uzglabā slepeni izgatavotus dzērienus citā, nekā

pārdošanas nolūkā; 316\ p. turpretim noliek zem soda ari

tādus: aridzan lietderīgi, jo še bez ļaunas gribas un objektivas

skādes vispārībai tik un tā nekad nav, un saudzība būtu

nevietā.

Vecais 1921. gada noteikums par pašgatavota degvīna

iegūšanu, vienalga cik un kādam nolūkam, draudēja ar to pašu
cietuma sodu līdz vienam gadam vai ar naudas maksājumu līdz

5000 latiem, vai ar abiem kopā, ar ko tas draudēja vislaunākiem
nozieguma sastāviem: kandžas brūvēšanai un pārdošanai. Tā

bij jau acīmredzama represija un aizraušanas. Pietiktu gadī-

juma veidā tikt pie puspudeles kandžas, varbūt pat tīri aiz

ziņkārības vai zinātniskā nolūkā — un maksā cieti līdz ceturt-

daļmiljona rubļu vai resp. un sēsties cietumā līdz vienam

gadam. Tā rotaļāties ar sodu likumiem un personas tiesībām

nedrīkst. Vajadzētu jau varbūt sodīt ari kandžas dzērājus un

pircējus vispār, par ļaunu tas tiešām nebūtu. Bet tad sodam

jābūt tomēr gluži citam: pārkāpumu (ne noziegumu) kategorijā

un no tās zemākām likmēm, kā ari tuvāk jānosaka, kādam no-

lūkam slepeni izgatavotais dzēriens iegūts un no kā; jāparedz
ari recidivs.

316\ pants ar gudru ziņu nemaz neiepin šo abpusgriezīgo

zobenu savā nozieguma sastāvu virknē, kura tam visa ir ap-

rēķināta uz vienu un to pašu bargo sodu. Vai tādu dzērienu

ieguvēju vispār sodīt un kādā veidā —to 316
1
. panta autori ir

atstājuši izšķirt nākamībai un piedzīvojumiem.

Soda bardzības ziņa 316
1

. pants iet tālāk par savu priekš-
teci — 1921. g. 16. sept. likumu, noliekot cietuma sodu un

naudas_sodu vienmēr abus kopā, kamēr vecais likums atļāva
ari izvēlēties vienu vai otru. Pašas sodu likmes katra par sevi

ir tomēr ar tādu pašu augtsāko mēru.

Pec sodu lik. 20. panta pārrunājama nozieguma izdarī-

tajiem būs cietumā obligatoriski jāstrādā tur ievestie darbi.

Vecais (1921. g.) likums neka neminēja par mēģinā-
jumu (sodu likumu nozīme) slepeni izgatavot alkoholiskus
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dzērienus, ne ari par sagatavojumu šim nolūkam. Ta

kā pats izpildītais noziedzīgais nodarījums, būdams aplikts ar

cietuma sodu. ari pēc vecā likuma bij atzīstams par noziegumu,

tad ta likuma klusēšana par mēģinājumuun sagatavojumu, pēc
sodu likumu 49. un 50. p. p., noveda pie tā, ka ne mēģinājums,
ne sagatavojums nav sodāmi: jo nozieguma mēģinājumu —

un visos gadījumos sagatavojumu — var sodīt tikai likuma

īpaši minētos gadījumos, attiecīgi mīkstinot par izpildu nozie-

dzīgu nodarījumuparedzēto sodu. Bet pie šī īpatnējā veida no-

ziegumiem — slepenā dzērienu ražošana v. t. t. — ir pilnīgi
nepieciešami darīt sodāmu ari mēģinājumu un sagatavojumu,

jo tie prasa ilgākas pūles un diezgan augtsu techniku. Pretējā
gadījumā visi šie lielie priekšdarbi varētu norisināties bez kāda

riska, ka par izsmieklu, pilnīgi nesodīti. Kas turpretim zinas, ka

ari šai posmā draud sods, tas pie tas mašinērijas tik viegli ne-

ķersies, bet gan desmitreiz apdomāsies.

Jaunais 316 1
. pants sodu likumos nu taisa milzu lēcienu

no tā mīkstsirdīgā „nekā", kas šai ziņā valdīja uz mēģinājuma

un pat sagatavojuma pilnīgu pielīdzināšanu izpildītam nozie-

dzīgam nodarījumam, nostādot aplūkojamos noziegumus šai

ziņa blakus vairāk ne mazāk ka uzbrukumam bij. krievu ķei-

zaram pēc bij. Krievijas Sodu lik. 100. panta.

Ko tad nu īsti šai ziņā dara316\ pants? Viņš nemaz i ne-

piemin neka par mēģinājumu ne par sagatavojumu, bet iet pa

citu ceļu. Viņš ieved nozieguma dažādo sastāvu virknē starp citu

ari faktisku mēģinājumu slepeni izgatavot alkohola

dzērienus («sagatavo attiecīgu iejavu"), kā ari f ak t i sk v s a-

g a l a v o j v m v uz to pašu (~ierīkojis ietaisi ta izgatavošanai").
Attiecinot nu uz visu pantu vienu un to pašu sodu. 3161

. pants

pataisa kā šo faktisko mēģinājumu, tā ari to faktisko sagata-

vojumu par d e1 i c t a s v i g c v c ris — par pilnīgi patstā-

vīgiem noziegumiem,kuri sodāmi tikpat bargi kā līdz galam
novesta slepena izbrūvēšana.

Te vairs nekā nelīdz, ka mēs dogmatiski-teoretiskā ceļā
izzvejojam, ka tas un tas ir tikai mēģinājums vai sagatavojums
uz dzēriena galīgu izgatavošanu: abi nāk zem tā paša soda
kā galīga izgatavošana. Lai mēģinājumuun sagatavojumu va-

rētu aplikt ar mazāku sodu, nekā izpildītu noziegumu, piemē-

rojot sodu likumu 53. p. mīkstināšanas priekšrakstus, tad tie

jāsauc tieši šajā vārdā, nosakot (bet ievedot viņu sastāvu tek-

stā!), ka „mēģinājums un sagatavojums ir sodāmi".

1921. g. 16. sept. pagaidu likums, kura 1. panta atradās

soda noteikums par alkohola dzērienu slepenu izgatavošanu
un tirgošanos ar tiem, savā 3. pantā nosacīja, ka šis noziegums
ir izņemts no tiesu piekritības, un ka vainīgos
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sajā noziegumā soda administrācija: iekšlietu ministrs, jeb uz

viņa pilnvarojumu policijas prefekti unļ apriņķu priekšnieki.
\r 1921. g. 16. sept. (un 1920. g. 18. okt.) pagaidu likumu atcel-

šanu un jaunā 316\ panta ievešanu Sodu likumos
— tagad nu

šis noziegums atkal nāk krimina Itic s a s piek ri-

tībā un ir sodāms pēc Sodu lik. 316
1
. panta.

5.

Sodu noteikumi par pārkāpumiem no legalu dzērienu ra-

žotāju un pārdevēju puses.

Pretžūpības likuma pārgrozījumi sodu likumu 315., 316.

un 317. p. p. attiecas uz pārkāpumiem no legālu dzērienu ražo-

tāju un pārdevēju puses un sistemātikā nāk zem 16. nodaļas

sodu likumos: «Rūpniecības un tirdzniecības uzraudzības no-

teikumu pārkāpšanā". Tepat novietosies ari tikko aplūkotais

516
1
. pants par slepenu dzērienu izgatavošanu v. t. t.

a) Pārkāpumu rinda sodu lik. 315. p.

Visplašākais ir 315. pants. Tas satura pārkāpumu rindu,

pret Kuru praksē visbiežāk nāksies cīnīties. Te ir visā visumā

apmēram tie paši pārkāpumu sastāvi, kādi bij līdz šim: kad trak-
tieri vai alkohola dzērienu pārdotavu tura atvērtu neatļautā

laikā, kad pielaiž tur neatļautas izpriecas, kad ap-

kalpotāji ir jaunāki par atļauto vecumu (21 gadu), kad ļauj dzert
redzami piedzērušam vai jaunākam par 16 gadiem (līdz šim bij
14 gj, kad acīmredzami piedzērušu izraida uz ielas, kad nav

ievēroti noteikumi par restorānu un krogu turēšanu un tirgoša-

nos tajos, kad kads amata veidā ir atvēlējis savu

dzīvokli vai citas telpas citur pirktu alkoholisku dzērienu

deršauai, un kad kāds pārdevis restorānā ēdienus vai dzē-

rienus vai izīrējis istabas dārgāk par izsludinātām cenām.

b) Neatļautas izpriecas, spēles un nelie-

tības.

Līdzšinējā 315. p. tekstā (2. pkt.) bij noliegtas «neatļau-

tas izpriecas, spēles vai nelietība s". Jaunais likums

vārdus «spēles vai nelietības" ir strīpojis nost, un tagad tur

stāv tikai «neatļautas izpriecas". Tā kā nav iespējams, ka

likumdevējs būtu gribējis atļaut alkohola dzērienu pārdošanas
vietās spēles un nelietības, tad atliekas pieņemt, ka viņš ir do-

mājis, ka jēdziens „izpriecas" ietver sevī ari «spēles un ne-

lietības". Tam nu būs grūti piekrist. Katrs no šiem trim vār-

diem izteic pilnīgi norobežotu jēdzienu, kuri latviešu valodas

praksē cits ar citu nesedzas. Ar likumu šo valodas faktu nevar

pārveidot. Nevienam latviešam nevarēs iestāstīt, ka ari nelie-
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tības pieder pie izpriecām, kaut ar neatļautām. Turpretim

citā, ar šo sakarīgā, vietā mūsu likumdošanā spēles un nelie-

tības joprojām paliek tieši noliegtas: 234. pantā 1920. g. 17.

augusta ~Likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplik-
šanu ar nodokļiem un pārdošanu", kur ir teikts, ka nedrīkst

pielaist (dzērienu tirgotavās) netikvien aizliegtos izpriecas,

bet ari „spēles, nekārtības un prostituetas sievietes". No sodu

lik. 315. panta iztulkošanas praksē nu atkarāsies, vai pēdēji
minētie 234. panta aizliegumi nu paliek vai nepaliek bez soda

sankcijas pēc sodu likumiem. Nevar ari teikt, ka tie būtu pa-

vedami zem sodu lik. 315. p. 4. punkta,*) jo pirmkārt, tam ir

savi ipaši nolūki un, otrkārt, tad jau likumdevējam nebūtu va-

jadzējis tā paša panta 2. punktā īpaši minēt neatļautas izpriecas

Mazgadīgu aizsardzība pret alkoholu.

Vecumu mazgadīgām personām, kurām nedrīkst pārdot
stiprus dzērienus, jaunais likums pacel no 14 uz 10 gadiem. Tas

ir apsveicami, bez komentāriem. Galvas lauzīšana te būs gan

dzērienu pārdevēju pusē, jo pie 16 g. veca pusaudža, it īpaši

meitenes, mazgadību pēc ārējā izskata noteikt ir jau daudz

grūtāki nekā pie 14 g. veca gandrīz bērna. Vistramīgākie
krodzinieki pētīs pēc krustāmās zīmes, pases vai cita doku-

menta. Pārējie paļausies uz labu laimi
...

un bieži iekritīs.
No noziedzīga nodarījuma trim sugām (smags noziegums, no-

ziegums un pārkāpums) mums še 315. p. ir darīšana ar pārkā-
pumu, kura subjektivā pierēķināmība apspriežama pēc sodu

likumu 48. p. 5. nodalījuma: «pārkāpumi sodāmi ne tikai tad.

ja tie izdarīti tīši, bet ari tad, ja tie izdarīti aiz neuzmanības,

izņemot likumā sevišķi norādītus gadījumus". Tādēļ krodzi-

niekus un citus dzērienu pārdevējus varēs sodīt ari tad, ja viņi
jaunākiem par 16 gadiem būs pārdevuši stiprus dzērienus aiz

neuzmanības. Subjektivas neuzmanības daudzreiz īstenībā
nebūs, dažs vai acis izskatīs no pieres, pusaudzi pētot, bet par

neuzmanību nāksies pierēķināt un sodīt, jo pretpierādījumus
te ir grūti nodibināt. Kas zīmējas uz šo pārkāpumu gaisma
vilkšanu, tad tā te bieži tomēr izpaliks, jo efektivu uzraudzību

šajās lietās nodibināt ir vairāk kā grūti.

d) "Redzami un acīmredzami piedzēris".
Policijas, jaunievesto kuratoru un tiesu praksē tagad

nāksies pārkost cieto riekstu, novelkot robežu un nosakot kāda
ir starpība starp «redzam i" piedzērušu un «acīm redzami"
piedzērušu, jo šo grādēšanu jaunais likums ieved sodu likumu

*) 315. pk.: „(kās) nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu no-

sacījumus par alkoholisku dzērienu pārdošanas vietu turēšanu un par

tirgošanos tanīs."
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315. pantā. Šī panta 3. punkts aizliedz pielaist stipru dzērienu

pārdošanas vietās dzert redz am i piedzērušiem. Tas ir

pilnīgi pareizi un apsveicami. Bet ko nu tālāk? Kur tos likt?

Skaidra lieta, ka jāpamudina iet mājās, jo 284. pants jaunajā

redakcija, ka redzējām, ar sodu apliek tikai acīmredzami

piedzēruša parādīšanos atklātā vietā (tā tad ari uz ielasi tur-

pretim tāds, kas tikai redzami piedzēries, var staigāt pa

ielām droši. Bet nu nāks tam pretī kurators vai policijas kār-

tībnieks un vedīs sastādīt protokolu, sacīdams, ka pēc viņa

ieskata tas cilvēks ir acīm redzami piedzēries. Dzērājs tai-

snosies, kā mācēdams, ka nē, kā tikai redzami piedzēries.
Izcelsies diskusija, strīdus papriekš uz ielas, vēlāk poļieijā
un tiesā, kuru objektivi nomērīt un izšķirt nav cilvēku spēkos,

un pats Zālamans te atmestu ar roku. Pierādījumu nodroši-

nāšana (kamēr vainīgais vēl nav dzērumu izgulējis vai no bai-

lēm noskaidrējies) vēlākai tiesas pārbaudīšanai ari šķiet būt

neiespējama. Ja paliks pie tā, ka atzīstams par acīmre-

dzami piedzērušu, tad zem soda nāks vēl ari krodzinieks vai

restorators, kuram, kā tālāk redzēsim, acīmredzami piedzē-
rušu nav brīv laist ārā no kroga vai restorāna, bet kurš to bij

izdarījis, domādams,ka tas cilvēks tikai redzami piedzēris,
pret kāda- izraidīšanu iebildumu nav.

Bet ar to vēl mūsu grūtības nav galā. Jaunā likuma pār-

grozītā redakcijā 315. panta 3. punkta iedziļinās vēl tālāk šai

dīvainajā mata šķelšanā uz dzērāja galvas. Jaunais likums,

proti, pie šī punkta ir pielicis nosacījumu, kura tur līdz šim ne-

bija: tas aizliedz no alkohola dzērienu pārdošanas vietas

„acī m redzami piedzērušu izraidīt uz ielas". Bez šaubām,

ari pilnīgi humāns nosacījums. Bet ar humanitāti vien te ne-

pietiek: jāraugās un jāparedz, kā to izpildīt. Vispirms te gal-
vas lauzīšana būs krodziniekam un restotratoram: vai kunde
ir acīmredzami jeb vai tikai redzami piedzēris? No tā pareizas

izšķiršanas atkarājas, vai krodzinieks resp. restorators nāks

zem soda vai ne. Redzami piedzērušu viņam ir pienākums
raidīt mājā. Turpretim acīmredzami piedzērušam viņam
nav brīv piedurties izraidīšanas nolūkā: par to draud pēc
315. p. arests līdz trim mēnešiem (!) vai naudas sods līdz 500

latiem. Mums tā situācija var izlikties uzjautrinoša, bet priekš
krodzinieka un restoratora te ir barga un sūra nopietnība —

pareizi nomērīt piedzērumās grādu un atrast izeju no šī slazda.
Bet ja nu acīmredzami piedzērušu nav brīv raidīt mājā, kur

tad to lai liek? Par to 315. pantā humānais noteikums cieš

klusu. Un ne bez iemesla: jo te nekādas izejas nav, ja negrib
pie visiem krogiem un restorāniem nodibināt acīmredzami
piedzērušu izgulēšanās vietas („mertveckajas"), kuru ierīko-

šanai, uzraudzībai un piedzērušo savaldfšanai un ganīšanai
vajaga līdzekļu. Vai tos var prasīt no restoratora, tas ir šau-
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bīgi. Būtu jāņem p. piem. no žūpības apkarošanas fonda. t. i.

atkal no valsts kases.

Būtu tikai pa daļai patiesi, ja mēs teiktu, ka visas tikko

aprakstītas ķezas nāk vienīgi no jaunā likuma dīvainās tiek-
smes uz juridisku (?) mata šķelšanu un gradēšanu. Pamata

Cēlonis ir meklējams vispār paviršība un ik vārda neizdomā-

šanā līdz galam, pārgrozot un papildinot tik delikātu un bīstamu

vielu, kā sodu likumu teksts, kur katra mazākā neuzmanība

tūkstoškārtīgi atsaucas uz pilsoņu muguras, maka un personī-
gas brīvības. Vēl tuvāk izmeklējot izrādās, ka augšējo grūtību

pirmsākums meklējams pavisam kādā citā nodala un

pantā: tai neuzmanība, ar kādu jaunais likums, pārgrozot sodu

lik. 284. pantu, tur atstāja tikai parādīšanos atklātā

vietā acīmredzot piedzērušā stāvoklī, atmetot nost klauzulu

par publiskas drošības, kartības un miera apdraudēšanu, kā tas

jau aplūkots šeit iepriekš (V. nod., 2.). Protama lieta, ka tiklīdz

kā mechaniskj nocērp nost šo dabīgo piedevu pārkāpuma ob-

jektivajā sastāvā, tad nonākam pie bezizejas. Tad esam, starp

citu, ari tik tālu, ka būs sodāma, kā pārkāpuma līdzdalībniece,

sieva, kas aizgājusi pakal vīram uz krogu, atrod viņu tur

acīmredzami piedzērušu un ved pa ielu (pa atklātu vietu!)
uz māju.

Tiesa gan, ari krievu (Taganceva) izdevumā sodu likumi

pazīst di\ us piedzēruma mērus, bet tie tur ir pielietoti citādi.

Pirmkārt, ar vajadzīgo paredzēšanu, kas no tā lai iznāk praksē,
kas mūsu pārgrozījumos nav vērā ņemts. 'Taganceva grupē-

juma nekur nenonākam pie tāda bezizejas stāvokļa. Otrkārt.

Taganeevam nav tādas gradēšanas: redzami un acimre-

dzami piedzēris. 'Tas ir mūsu jaunievedums. Taganceva
krievu tekstā ir sekošie divi veidi: „bhu.hmo ntaHaro'-(315. p.)
un ..iii. cocToanin HBHaro ontaHeniH" (284. p.). Pārņemot

krievu sodu likumus, mūsu tulkotāji „flßHßjft" ir pārtulkojuši

pareizi: «acīmredzams". Bet »bh«hmo" tulkojot ar „redzami"
ir pielaista, kā man šķiet, kļūda: būtu jāsaka «manāmi",kas

ir stipri mazāka pakāpe neka ..redzami" un adekvāti atbilst

krievu vārdam »BannMo*. Kad nu tad noliek vien' otram

blakus „manami" un «acīmredzami", tad starpība pakāpēs
kļūst jau tādas dabas, ka to var saskatīt un praksē pielietot.

Paralēli sodu likumu 315. p. pk. aizliegumam [aut dzert

mazgadīgam zem 16 g. redzami piedzērušam, pastāv spēkā
līdzīgs aizliegums ari 233. panta 1920. g. 17. augustā «Likumā
par alkoholu saturošu vielu ražošanu v. t. t.," tikai bez vecuma

un piedzērumās grāda apzīmēšanas:
„...aizliegts pārdot

stiprus dzērienus mazgadīgiem un piedzērušām personām",
šim aizliegumam un sodu likumu 315. p. 3. pk. dod soda

sankciju.
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c) Pārdevēju, viņu palīgu un apkalpotāju
vecums.

Tā paša 1920. g. 17. augusta likuma 231. pants līdz šim

nosacīja, ka „par pārdevējiem vai viņu palīgiem
veikalos, kur pārdod reibinošus dzērienus mazumā, neat-

karīgi no 230. pantā uzrādītām personām, nevar būt personas

jaunākas par 21 gadu". Reizē ar likumu par žūpības ■ap-

karošanu 24. decembrī 1924. g. izdotie (un tad pat ari spēkā

nākušie) ~Pārgrozījumi" 1920. g. 17. augusta likumā papildina
šī likuma 231. pantu ar jaunu un plašu personu kategoriju ap-

kalpotājiem stipru dzērienu pārdotavās, kuri nu turpmāk ari

nedrīkst būt jaunāki par 21 gadu. Tā kā sodu likumu 315.

pantā ir atstāta 1903. gada (krievu) redakcija attiecībā uz

personām, kuru vecums šai ziņā ir normēts, t. i. minēti tikai

apkalpotāji, bet ne pārdevēji un to palīgi, tad 1920. g. 17. au-

gusta likuma 231. panta aizliegums attiecībā uz pārdevēju un

to indīgu vecumu paliek bez sodu likumu sank c i-

ja s. Jo likumu
— un it īpaši sodu likumu ierobežojošās —

iztulkošanas principi nepielaiž, ka pārdevējus un to palīgus

paved zem citas kādas sodu likumu normas (p. piem. 315. p.
4. pk.), kad 1920. g. 17. aug. likuma 231. pantā tie ir minēti turpat
blakus ar apkalpotājiem un tai pašā vecuma ziņā, bet soda li-

kumā kopā ar apkalpotājiem (ne ari citur kur) minēti nav. Tas

tomēr nenozīmē, kā 1920. g. 17. aug. lik. 231. pantam šai ziņā
nebūtu nekādas sankcijas. Ja ar soda likumu aizsargāta norma

ir tas, ko teorija sauc par «vairāk kā pilnīgu likumu" (lex

plus quam perfecta), tad 231. panta aizliedzošo noteikumu at-

tiecībā uz pārdevējiem un to palīgiem var saukt par «pilnīgu

likumu" (lex perfecta), proti tai nozīmē, ka viņa pārkāpšana,
kaut ar nesodāma, tomēr nerada likumīgu, civillikumu un

civiltiesu apsargātu līguma attiecību starp pārdotavas īpaš-

nieku un pārdevēju vai tā palīgu, kuru attiecības būs, no po-

zitīvo oficiālo tiesību viedokļa, tīri faktiskas. Grūtāki te bus

civilgarantiju saskatīt, kad pārdevējs, kas jaunāks par 21 gadu,
pats ir īpašnieks. Bez visa tā, te ir iespējama ari administrā-

cijas (policijas) iemaisīšanās, lai pārtrauktu pretlikumīgo stā-

vokli, jo 231. panta aizliegumam ir publiski-tiesiska daba.

Drusku vieglāki šai ziņā būs ar 1920. g. 17. augusta li-

kuma 230. pantu, kaut gan ari te — dēl viņa radniecības ar

tikko aplūkoto 231. pantu — nav gluži droši nosakāms, kur

īsti ir tā 230. panta sodu likumu sankcija. Šai_ 230. panta

aridzan ir nosacīts, kam nav atļauts reibinošu dzērienu tirgo-

tavās būt par pārdevējiem un to palīgiem. Soda sankcijas

sadabūšanu atvieglinās tas apstāklis, ka te nav vecuma mēr-

auklas, bet ir kāda cita: a) personas, kas atrodas tiesas iz-
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meklēšanā par pārkāpumiem (vajdzēja būt: «noziedzīgiem no-

darījumiem"!), par kuriem draud tiesību zaudēšana vai ierobe-

žošana, kā ari personām, kuras uz tiesas lēmumu sodītas ar

minēto sodu vai ari nav attaisnotas un b) personām, kuras ņē-

mušas kā ķīlu vai izmaiņai zagtas lietas — piecus gadus no

apvainošanas dienas skaitot. Tas pats aizliegums 230. panta

ir attiecināts uz tādu personu sievām (tā tad ne uz vīriem?)

un tieši pie viņiem (?) dzīvojošiem viņu ģimenes locekļiem

Liekas, ka šim 230. pantam soda sankciju var dot soda likumu

315. panta 4. punkts (pievests augstāk, zem teksta).

f) Paaugstināts sods pēc sodu lik. 315. p.

Sodu likmes pārgrozītajā sodu lik. 315. pantā ir milzu

mērā paasinātas, salīdzinot ar līdzšinējo sodu, kurš bij tikai

viens: naudas sods līdz 100 latiem. Tagad tas ir pacelts līdz

500 latiem un bez tam vēl alternativi pievienots arests līdz

trim mēnešiem, kā līdz šim nebija nemaz-. Kad sodus paasina

tik lielā mērā, tad vēl jo rūpīgāki vajadzēja izvairīties no tām

paviršībām un pretrunām panta tekstā, uz kurām tika aiz-

rādīts.

g) Sodi par tirgošanos aizliegtās vietās un

apstākļos.

Par tirgošanos ar alkohola dzērieniem aizliegtā vietā (p.

piem. pārtikas veikalā, izstādē, tirgū, izrīkojumos, dzelzsceļu
piestātnēs, uz piekrastes un iekšējo ūdeņu kuģiem, skat. lik.

Ļ d. 7. p.), vai tur, kur tas gan nav aizliegts, bet nav izņemta

atļauja, kā ari bez tiesības tirgoties ar alkohola dzērieniem

vispār vai tajā apvidū: par visiem šiem pārkāpumiem jaunais
likums atvieto sodu lik. 316. panta līdzšinējo sodu (līdz 300

latiem) ar daudzkārtīgi paaugstinātu un paasinātu sodu: arestu

(līdz 6 mēnešiem) vai naudas sodu līdz 1000 latiem. Naudas
sods paaugstināts vairāk kā trīskārtīgi un ievests arests, kura
līdz šim nemaz nebija, pie tam visaugstākais aresta mērs, kādu
sodu likumi paredz. Ar šo soda bardzību ir dota sankcija,
starp citu, vispirrņā kārtā pretžūpības likumaI. daļas 7. pantam,

kuram ir liela nozīme cīņā ar žūpības nekultūru, kā tas jau citā

vietā šeit apskatīts (111. nod., 2.). 316. panta pārkāpumi ir

skaidri un noteikti sazīmējami un viegli notverami; pārpra-
tumiem te būs maz vietas. Pēc šo pārkāpumu dabas būs pie-
ņemama (prezumējama) parasti nevis rakstura vājība un ne-

uzmanība, bet tīšs nodoms, noziedzīga griba pārkāpt likumu.

Tādēļ še soda paasinājums šķiet būt lietderīgs, audzinošs,

savaldošs.



35

h) Ciņa pret augļošanu un dzērāju aiz-

sardzība pret izsūkšanu.

Šo cīnu uzņemas sodu likumu 317. pants. Pārkāpumu
sastāvus šeit jaunais likums atstāj gandrīz tos pašus, kas bij
līdz šim, ar vienu vienīgu papildinājumu: līdz šim 317. p. 2. pk.
aizliedza apmainīt alkohola dzērienus tikai „pret labību vai

citiem lauku ražojumiem", bet tagad tai vietā stāv „p'r c t

kādu maut v". Līdzšinējais 2. punkts tādā veidā pārnāca
pie mums no Krievijas, kur viņa uzdevums bij aizsargāt tumšo

un nabadzīgo, dzeršanas kaislībai nevarīgi padoto krievu

zemnieku pret savas nelielās lauku rocības galīgu nožūpošanu.
Pie mums zemnieks nav ne tik tumšs, ne saimnieciski tik ne-

varīgs un tāda speciāla aizsardzība tam nav vajadzīga. Tādēļ

ir atrasts par lietderīgāku, ar vārdiem „kādu mantu" noliegt
vispār alkohola dzērienu pārdošanu citādi, kā pret skaidru

naudu, ar to aizsargājot mazturīgus un dzēršalias kaislībai pa-
dotus pilsoņus tiklab pilsētās -kā uz laukiem pret kuras katras

mantas pārvēršanu alkoholā. Privāttiesību valodā gan ari

nauda pieder pie mantas, un še jaunās redakcijas juridiska no-

teiktībā maza vaina. Tomēr te varēs diezgan labi iztikt ar

publikas valodu, kura „mantu" saprot tāpat kā ir domāts

3i7. p. 2. punktā.
1. punkts 317. pantā vajā vienu no lielākiem posta cēlo-

ņiem pie kaislīgas dzeršanas: mant ī b a s ieķīlā š a nu, lai

dabūtu alkohola dzērienus, un dzeršanu uz parāda
jeb ~krīta". Atsevišķi ir aizliegts pārdot alkohola dzērienus

ari fu*eTTrākamās ražas ieķīlāšanu, kas mūsu jaun-
saimniecību dibināšanas un nostiprināšanās laikmetā nebūt nav

tik lieks un novecojies noteikums, kā tas izliekas. Tāpat ka

1. un 2., ari 3. punkts 317. pantā sprauž sociālas aizsardzības

mērķus, sakarā ar kaislībām padota cilvēka aizsardzību no iz-

putēšanas dzerot: tas aizliedz par saistībām vai pa-

darītu darbu maizes vietā dot akmeni, t. i. maksāt

naudas vietā ar alkohola dzērieniem. Tomēr

plašākas nozīmes šim pēdējam aizliegumam mūsu dienās vairs

nevar būt, un tas ir paturēts laikam tikai kārtības dēļ.

Par visiem šiem pārkāpumiem 317. pants līdz šim draudējaar

arestu līdz trim mēnešiem v a i naudas sodu līdz 300 latiem,

pie kam vainīgais zaudē atļauju pārdot alkohola dzērienus.

Tagad sods ir asi paaugstināts, saskaņā ar visa jaunā

likuma tieksmi šai virzienā: arests (līdz sešiem mēnešiem) vai

naudas sods līdz 1000 latiem, vai pat abi šie sodi kopā (un vēl

vesela rinda papildu sodu un atdevumu). Šāda sodu kopība
jeb kumulācija pretžūpības likuma robežās vēl ir paredzēta
tikai jaunradītajā 285

1
. pantā par alkohola firmu reklāmām, ja
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nerēķina 316. pantu, kur slepeniem brūveriem un krodziniekiem

pie cietuma soda ir papildu maksājums naudā. Atkal redzam,
no šīs likteņa kopības, kādu ļaunuma iemiesojumupretžūpības

likums ierauga alkohola firmu reklāmā, par kuru līdz šim ne-

vienam nenāca prātā ne uztraukties, ne pat domāt.

Papildu sodi, atdevumi v. t. t., kuru 317. p. ir tik daudz,

šāda veida noziedzīgos nodarījumos prasās paši no sevis.

Vainīgajam atņemama atļauja pārdot alkoholiskus dzērienus,

par dabūtiem dzērieniem uzņemtās saistības atzīstamas par

spēkā neesošām, bet ķīlā ņemtās vai apmainītās man-

tas atņemamas un bez atlīdzības atdodamas īpašnie-

kam vai viņa neatšķirtiem ģimenes locekļiem. Tā tad

ķīlas ņēmējs zaudē pret ķīlu doto dzērienu vērtību.
Tomēr dzērienu fabrikām un lielnoliktavām ir atļauts pārdot
alkohola dzērienus pret ķīlu un maksāt par saistībām vai pa-

darītu darbu ar alkohola dzērieniem, jo tas dabīgi pieder pie

viņu liclveikala. Te pretpuse parasti ir tirgotājs, kurš nav

nē saimnieciski tik vājš, ne veikala lietās tik vientiesīgs, kā

tas būtu pelnījis tādu aizgādnību, kādu dod 317. panta sodi,
papildu sodi un atdevumi.

Sodu likumu 317. pantam, kā sankcionējama rakstīto tie-

sību norma, atbilst 225. pants 1920. g. 17. augusta „Likumā

par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu", kurš nosaka, ka ja akcizes ierēdņi vai policija

atklāj dzērienu pārdotavās tikko aplūkotās nebūšanas, tad

„tādas pārdotavas slēdzamas un uzsākama tiesas izme-

klēšana".

i) Valodas pārpratums sodu lik. 317. pantā.

Kā liekas, bez nodoma un pret Latvijas likumdevēja gribu
viena vieta 317. p. ir pārņemta citādi, nekā tā skan

mūsu sodu likumu recepcijas pirmavotā — bijušās krievu

impērijas 1903. gada sodu likumu krievu teksta. Pēdējā
lasām: „ripHHHThiH 3aiio.ivteiiHHe uaniiTKii o6si3aTejibCTßa npn-

3HaK>TCH Hefl-feiicTßHTejibubiMH..." Mūsu latviešu tekstā šī vieta

turpretim ir pārņemta šādā veidā: „Par dabūtiem dzērieniem

saņemtie saistības raksti atzīstami par spēkā neesošiem.. ."

Tas nav viens un tas pats. Aizdomas par tulkošanas kļūdu rada

pati neskaidrība un pretruna latviešu tekstā, kura nevar būt

gribēta, bet uz kuru lasot tūliņ atduramies un neviļus ķeram

pēc krievu pirmteksta. Pēc latviešu teksta iznāk, ka dzērienu

pārdevējs, kurš taču ir tas, kas saņem savās rokās «saistības

rakstus", ja tam kāds tādus dod, — pats ir ari dabūjis tos dzē-

rienus. Bet tos jau dabon dzērājs (pircējs). Acīmredzama

iekšēja pretruna, nonsens. Kā kārdinātājs tulkojot būs bijis
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krievu vārds„nP HHHTbM",kuram ir divas nozīmes: npimaTb =

~saņemt", bet ari ..uzņemties" (piedomājot klāt »Ha ce6n",

„uz sevis"). »npHHaTi>m... o6si3aTejibCTßa" §c ir nevis ~saņemti
saistības raksti", bet gan „(uz sevi) uzņemtas saistības", saistī-

bas, kuras par dabūtiem dzērieniem (uz sevi) uzņēmies tas dzē-

rājs (pircējs). Tad ari atkrītneadekvātie„saistības raksti", kurus
it kā būtu no pircēja saņēmis dzērienu pārdevējs. Neadekvāti

~saistības raksti" ir tādēļ, ka „o6fl3aTe:ibCTßa", kā „obliga-
tiones" (saistības), taču nav tas pats, kas ~rttickMeHHHfl o6H3a-

Te;ibCTßa" (saistības raksti jeb rakstītas saistības), bet ir virs-

jēdziens (gēnus) iepretim šai atsevišķai saistību pasugai (spe-
cies), tā tad plašāks: saistības vispār. Tādēļ attiecīgā vieta

sodu lik. 317. pantā, kā man šķiet, būtu izsakāma šādi: „Par

dabūtiem dzērieniem uzņemtās saistības atzīstamas par spēkā
neesošām."

VI. NODALA.

Atbildības subjekti un uzraudzība par

likuma pildīšanu.

1.

Kas nes atbildību par alkoholiskiem pārkāpumiem?

Attiecībā uz pašiem dzērājiem jautājums ir patiesībā lieks

un atbilde pašsaprotama. Gluži tik pašsaprotama turpretim

tā lieta nav, ciktāl žūpības apkarošanas likuma noteikumi un

aizliegumi zīmējas uz un ir vērsti pret alkohola dzērienu

fabrikām un citām izgatavošanas vietām, noliktavām, tirgota-
vām un citām pārdošanas vietām. Te tas jautājums praksē
bieži prasīs zināmu apdomāšanos, apskatoties pēc vainojamā

un izšķirot jautājumu: kas ir atbil dīg ā pers on a. atbildī-

bas subjekts? Tas būs izšķirams pēc pozitiviem noteikumiem

un vispārīgiem principiem civil- un tirdzniecības tiesībās, kā

ari krimināltiesībās un mūsu likumdošanā par alkohola lietām.

Mūsu attiecīgos likumos tadu pozitivu noteikumu nav trūkums.

Ari teorijā šī lieta ir labi izstrādāta. Specieli par alkohola

dzērienu pārdotavām vienu norādījumu šai ziņā dod ari

240. pants 1920. g. 17. augusta „Likumā par alkoholu saturošu

vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu", kurš

nosaka: „Katrā reibinošu dzērienu pārdotavā, kurā par pār-
devēju nav pats īpašnieks, jābūt atbildīgam pārdevējam. Par

atbildīga pārdevēja pieņemšanu vai maiņu īpašniekam neka-
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vējosi jāziņo akcizes valdei." Tas attiecināms ari uz lielno-

liktavam. Attiecībā uz alkoholu saturošu vielu ražošanu

un pārstrādāšanu līdzīga vispārīga norādījuma likumā

nav, bet ir tikai kāds kazuistisks noteikums tā paša likuma 43.

panta: „Ja (spirta) dedzinātavas īpašnieks personīgi nepār-

valda dedzinātavu, tad viņam priekš tā jātura pārvaldnieks,
par kadu var būt ari deģis. Dedzinātavas īpašniekam jāpaziņo
akcizes valdei, kas viņa dedzinātavā atbildīgais deģis un pār-

valdnieks." — Pārstatot pārstatāmo tādu pašu priekšrakstu,
pee analoģijas, var attiecināt ari uz visām citam alkohola

dzērienu ražošanas, kā ari pārstrādāšanas iestādēm.

Jaunu grupu atbildīgu personu, kā vainīguma kandidātu,
rada jaunievestais 285*. pants sodu likumos, sakarā

ar žūpības

apkarošanas likuma 1. daļas 2. pantu, par aizliegta veida re-

kla m v attiecībā uz alkohola dzērieniem, to fabrikām, no-

liktavām un pārdošanas vietām. Galvenie vainīgie būs tādu

aizliegtu reklāmu taisītāji, kuru vidū atbildīgo personu (sub-
jektu) noteiks, kā augstāk minēts. Bet viņiem rāsies sava

pārkāpuma līdzdalībnieku svīta: laikrakstu, žurnālu un

citu preces ražojumu izdevēji vai īpaši atbildīgas personas, sa-

skaņa ar atbildības trepēm pēc likumiem par preces ražoju-

miem, spiestuvēm v. c, kā ari noziedzīgo gaismas un citāda

efekta reklāmu tcclmiķi, kas uzņēmušies tādas pagatavot un

uzstādīt. Joprojām šai līdzdalībnieku svītā ierindosies tram-

vaju, dzelzsceļu, izstāžu un citu publisku vietu atbildīgie aģenti,

kuru pārziņai nodotās vietās var uzstādīt reklāmas p. piem.

afišu, plakātu v. c. veidā. Šai līdzatbildības kandidātu svītai

būs labi jānodziļinās studijas par to, kādi dzērieni ir un kādi

nav uzskatāmi par alkoholiskiem, ko īsti nosaka pretžūpības
likums par visām tām lietām v. t. jpr. Laikrakstu un citu preses

ražojumu kantoros nāksies piekopt šīs studijas pastiprinātā

mērā un šur tur pat turēt kādu speciālistu, lai izsargātos no

aizliegto veida sludinājumu ieklīšanas. No visas šīs svītas

dažs labs nāks darīšanas ar sodu likumu 2851
. pantu, kurš,

būdams pārkāpuma pants, neatstāj nesodītu ari vienkāršu ne-

uzmanību.

2.

Uzraudzība par pretžūpības likuma pildīšanu.

Tāds likums kā šis, kurš tik bagāts ar aizliegumiem,no

kuriem vienu daļu ir diezgan viegli pārkāpt, ar un bez nodoma,
— pi asa plaši sazarotu un modrīgu uzraudzību par viņa no-

teikumu pildīšanu un pārkāpumu notveršanu un izziņu. Par to

ir parūpējies ari pats likums, savas 111. daļas 2. pantā nosacī-
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dams: «Neatkarīgi no policijas ierēdņu uzraudzības par šī li-

kuma noteikumu pildīšanu, pilsētu un miestu domes un pagastu
padomes var ievēlēt sevišķus kuratorus, kuriem tāpat kā

policijai ir tiesības ierosināt vainīgo saukšanu pie atbildības.'"
- Ar to likums aicina dzīvē jaunu uzraugu institūtu — sātības

kuratorus, kādi bij ari Krievijā. Ar to neatkrīt pašu pašvaldību
tiesība un pienākums tāpat bez kuratoriem tieši ņemt dalību

uzraudzībā, caur saviem kārtējiem aģentiem. Jo ja var sacīt

līdz ar romiešu tiesību „pa runu", ka neviens nevar otram pār-
sniegt vairāk tiesību, neka viņam pašam ir, tad var ari sacīt,

ka ja kāds var pārsniegt citam kādas tiesības, tad viņam pašam
ari tām vajaga būt.

Kaut gan no pretžūpības likuma 111. d. 2. panta teksta it

kā iznāk, ka bez kuratoriem (un pašvaldībām) vēl tikai policijai

piekrīt ši uzraudzība, tomēr tas tā tieši nebūs domāts, un pa-

tiesībā tā ar nav. Uzraudzība un tiesība saukt vainīgos pie

atbildības piekrīt, uz tieša likuma pamata, ari akcizes valdei

un tās aģentiem un vietējai pašvaldībai, kā tas jau aizrādīts,

Par to ir īpašs noteikums 1920. g. 17. augusta ..Likumā par

alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un

pārdošanu", kura 244. pants nosaka: „Uzraudzība par kārtīgu

tirgošanos ar dzērieniem piekrīt: a) akcizes valdei, b) poli-

cijai, c) vietējai pašvaldībai." Šis 244. panta noteikums nav

saskaņots ar žūpības apkarošanas likuma augšminēto 111. d.

2. pantu.
Ja kādreiz ar' atzīstam, tad just jūtam visi, ka mums po-

licijas spēka ir par maz. Bet to gan atzīstam visi, ka mūsu

policija ir ārkārtīgi apkrauta ar darbiem. Ar uzraudzību par

pretžūpības noteikumu ievērošanu, kā ari ar pašu pārkāpumu
notveršanu un ar izziņu par tiem policija ir gan bijusi nodarbi-

nāta vienmēr. Tomēr likums par žūpības apkarošanu šo uz-

devumu daudzumu pavairo loti liela mērā. Mūsu policijas pār-

darbināšana un viņas mazais skaits būs viens no faktoriem,

kas apdraud ari pretžūpības likumu iecerētos panākumus.

VII. NODALA.

Atceltie agrākie likumi.

Likums par žūpības apkarošanu noslēdzas ar to, ka

atcel dažus agrāk izdotus pagaidu likumus par to pašu lietu,

proti sekošos: 1920. g. 18. oktobra pagaidu rīkojumu par žūpī-

bas apkarošanu, 1921. g. 16. septembra pārgrozījumus pie tā,

1922. g. 14. janvāra papildinājumu patentu nodokļu sarakstā
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un S. pantu sodu likumos par akcizes noteikumu pārkāpšanu.
Ar pirmo divu atcelto likumu saturu mēs jau iepazināmies, ap-

lūkojot sodu likumu 284. un 316
1
. pantus, ar kuriem to pagaidu

likumu sodu noteikumi nu ir atvietoti, reizē nododot abus šos

noziedzīgos nodarījumus atpakaļ tiesas piekritībai.
Kas zīmējas uz 1922. g. 14. janvāra «papildinājumu", tad

tas bij izdots kā īss atsevišķs papildu noteikums pie «alkoholu
saturošu vielu ražotavu un tirgotavu patentu nodokļa saraksta"

11. daļas 17. punkta un skanēja šādi: «Alus pārdošana mazumā

ēdiena veikalos patērēšanai uz vietas un pārtikas preču tirgo-

tavās tikai promnešanai atsvabināta no patentu nodokļa." Kad

nu i. daļas 7. pants 1924. g. 24. decembra likumā par žūpības

apkarošanu aizliedz tirgoties ar alkohola dzērieniem un tos

lietot, starp citu, ari pārtikas vielu pārdotavās, pie kurām pie-
skaitāmi ari ēdienu veikali, tad ir skaidri, ka 1922. g. 14. jan-

vāra noteikums top lieks un bij atceļams.

„Sodu likumi par akcizes noteikumu pārkāpumiem" (pār-
kāpšanu?) tika izdoti 1920. g. aprilī. Viņu 8. pants, kurš
nu sakarā ar pretžūpības likuma izdošanu ir atcelts, noteica

sodu «par tādu dzērienu sagatavošanu ārpus fabrikām, kas ap-
likti ar akcizi" (naudas sods no 1000—5000 latiem un cietums

līdz vienam gadam, visu slepeni izgatavoto dzērienu un attie-

cīgo materiālu un rīku konfiskācija, trīskārtējas patentēs sa-

maksa un tiesības atņemšana uz visiem "laikiem izgatavot ar

akcizi apliktus dzērienus). Ar jauno pretžūpības likumu,
ievedot sodu likumos 316 1

. pantu par slepenu alkohola dzē-

rienu ražotāju, pārdevēju un slēpēju sodīšanu, tas 8. pants
vairs nesaskanēja ar jaunradušoskārtību un vispār kļuva Heks

Ir vēl kāda vieta, kur reizē ar šo ir netikvien atcelti, bet

ari grozīti vairāki iepriekšējie noteikumi, kuriem ir sakars ar

jauno žūpības apkarošanas likumu: tas ir ari tai pašā 24. de-

cembrī 1924. g. izdotais likums «Pārgrozījumi likumā par
alkohola saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un

pārdošanu", pie kura uzkavēsimies tālāk VIII. nodaļā.

VIII. NODAĻA.

Par likuma centralterminiem: „alkoholiski

dzērieni" un „traktiers".
Visu terminu termins likumā par žūpības apkarošanu ir

„a Ikoho lis k i dzērieni"; uz tā ir uzcelts viss likums.

Pie šī termina likums ari viscaur pieturās, izņemot tomēr vienu

visai svarīgu vietu —
I. daļas 7. pantu —

kur viņš bez kāda
redzama iemesla šo terminu atmet un tai vietā liek «reibinošus
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dzērienus" («aizliegts tirgoties ar reibinošiem dzērieniem un

tos lietot izstādēs, tirgos, dažādu organizāciju izrīkojumos
v. t. t"). Šī novēršanās no pamata termina ir jo aizdomīgāka
kad ievērojam, ka likums pats šķiro alkohola dzērienus divās

dažāda stipruma pakāpēs: reibinošos un stipros dzērienos.

Proti, likuma 111. daļas 5. pants tieši dod legaludefiniciju

alkohola dzērienu jēdzienam, nosacīdams, ka „šī likuma ro-

bežās uzskatāmi par alkoholiskiem visi reibinoši un

stipri dzērieni, kuri satur vairāk neka pusotra procenta

alkohola". Tā kā vienmēr ir pieņemams (prezumējams), ka

likumdevējs nav gribējis iekšējas pretrunas likumā, tad jā-

pieņem, ka likuma I. daļas 7. pantā nav gribēts atļaut_pārdot
un lietot izstādēs, tirgos, izrīkojumos v. t. t. stiprus dzērienus,

aizliedzot vienīgi mazāk stiprus — «reibinošus dzērienus". Un

bez tam nav jau ar' nekur paskaidrots, kuri dzērieni butu uz-

skatāmi par stipriem un kuri par reibinošiem. Tādēļ, likumu

pielietojot dzīvē, I. d. 7. pants būs jāiztulko ta, ka te likum-

devējs, kaut ar lietodams terminu «reibinoši dzēreni", tomēr

ir domājis vispār «alkoholiskus dzērienus" 111. daļas 5. panta

nozīmē, gluži tāpat kā pārējos pantos šai likumā.

Gan ne no juridiskā, bet totiesu no valodniecības un sa-

dzīves viedokļa iebildumi ceļami pret vārdu «traktiers",
kurš viscaur ir pieņemts mūsu likumos, attiecoties uz alkohola

dzērienu tirdzniecību un kas ar to sakarā. Likumā par žūpī-
bas apkarošanu gan šis vārds nāk priekšā tikai vienu reizi

(pārgrozot sodu likumu 315. pantu), jo šis likums citādi visur

runā vispārīgi par visāda veida «alkoholisku dzērienu pārdo-
šanas vietām", saskaņā ar savu uzdevumu, kurš tādu vis-

pārinājumu prasa. Bet p. piem. milzu likumā no 1920. g.
17. augusta zem tikpat milzīgā virsraksta «Likums par alkoholu

saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu
vārds «traktiers" tiek lietots ik uz soļa, un proti tajā nozīmē,
kādā kulturelās zemēs lieto vārdu «restorāns". Šo pē-
dējo vārdu mums ari vajadzētu pārņemt, atmetot no krieviem

patapināto un visai piedzēruši un netīri skanošo «traktieri"
Tad mums būs I. un 11. šķiras restorāni un nevis 1. un 11. šķiras

traktieri, kā tagad ir pēc likuma (bet ne pēc dzīves parašām).
Paši krievi ar' nebūt nesauca savus labākos un tīrākos ši

veida lokālus par traktieriem, bet sauca tos par restorāniem.

Tāpat ari pie viesnicām publika ēda un dzēra nevis viesnicas

..traktierī", bet ~restoranā". Tikai mazākus, netīrākus un

bļaustīgākus lokālus sauca par traktieriem. Mūsu dzīvē tas

ir apmēram tāpat, tikai otra šķira ir tīrīgāka un kulturelāka.

nekā bij krieviem. Mums jāpanāk tāda sadzīves kultūra, kā

ari tās vietas, kas tagad vēl pelna šaubīgo traktiera vārdu,
atbilst vakareiropejiskam restorānam un tā nosaukumam. Un

likumiem ar savu terminoloģiju šai attīstībai jāseko.
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IX. NODALA.

Pārgrozījumi 1920. g. noteikumos par alkohola

dzērienu pārdošanu un ražošanu.

1.

Vispārīgi aizrādījumi.

Reizē ar likumu par žūpības apkarošanu 1924. g. 24. de-

cembrī tika izsludināti ..Pārgrozījumi likumā par alkoholu sa-

turošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pārdošanu"
(Valdības Vēstneša 1924. g. Nr. 29,3), kuri tad pat nāca ari

spēkā. Šie ..pārgrozījumi", tāpat kā paša tā grozītā 1920. g.
17. augusta likuma nepārgrozītie noteikumi, uz kuriem ie-

priekšējās nodaļās jo bieži atsaucamies, stāv ciešā sakarā ar

likumu par žūpības apkarošanu un to papildina.

..Pārgrozījumi" vispirms atceļ dažus 1920. g. 17. augusta
likuma pantus un to daļas, kuri nesaskan ar jauno likumu par

žūpības apkarošanu vai ari vispār ir pazaudējuši nozīmi. Pie

pēdējās sugas piederēja pārgrozītā likuma 182. p. 2. piezīme,

kurā bij vairāk ka pašsaprotamais noteikums, ka «alkoholisku
dzērienu izgatavotavas, kā ari pašus dzērienus un izstrādāju-
mus nevar aplikt ar nodokļiem, kuri nebūtu valdības apsti-

prināti". Visi pārējie atceltie panti un tā daļas 1920. g. 17. aug.

likumā bij nolemti nogrimšanai nebūtība dēļ nesaskaņas ar

jauno pretžūpības likumu, un tādi ir: 207., 208., 209., 238. un

239. panti.

2.

Pārdošanas vietas.

1920. g. 17. augusta likuma 205. pants dod legālu uz-

skaitījumu, kas ir uzskatāms par (alkoholisku) dzērienu

pārdošanas vietām. Tam ir liela nozīme, pielietojot li-

kumu par žūpības apkarošanu, kur šis termins un jēdziens sa-

stopams uz katra sola. 205. panta sastāvā atceltais „d" punkts

minēja kā tādu „vietu" „Lsa termina izstādes un izrīkojumus",
kurās nu ar pretžūpības likuma 1. d. 7. pantu ir galīgi noliegts
pārdot un dzert alkoholiskus dzērienus, kādēļ ari „d" punkts
no 205. pantā dota saraksta ni; jāstrīpo.

Pēc šīs operācijas un tagad spēkā esošais legālais uz-

skaitījums par tādām «vietām" izskatās šādi: 1. Valsts

(alkohola dzērienu pārdošanas vietas): a) noliktavas pārdo-
šanai vairuma: b) monopola pārdotavas. 11. Privātas:
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a) alus un medus kvasa lielnoliktavas; b) traktieri (1. un I!

šķiras); c) vīnu pārdotavas promnešanai; c) bufetes.

Pēc tā paša likuma 204. panta valsts spirtu un degvīnu

var pārdot netikvien valsts tirgotavas, bet ari privātas, kurām
tas īpaši ir atļauts. Tāpat ari spirta izgatavošana pielaižama
kā privātās, tā ari valsts ierīkotās dedzinātavās (12. p.). Kas

zīmējas uz valsts dzērienu pārdotavām, tad tas gan

atver un ierīko pēc netiešo nodokļu departamenta ieskatiem,

tomēr vienīgi ar vietējo pašvaldības iestāžu piekrišanu (206.
p.). Šai ziņā 1924. g. 24. decembra «pārgrozījumi" atstāj visu

pa vecam. Citādi turpretim ir ar privātām alkoholisku

dzērienu pārdotavām un ražošanas un pārstrādāšanas iestā-

dēm: te ir notikušas lielas pārgrozības, pavairojot pašvaldību
iespaidu, ko tālāk redzēsim.

3.

Tirgošanās atļauja.

1920. g. i 7. augusta likuma 207. un 208. panti nosacīja

netiešo nodokļu departamenta tiesības izdot atļaujas pēc sava

paša ieskata alkohola dzērienu pārdošanai izstāžu, tirgu un

biedrību izrīkojumu bufetēs, kā ari — saziņā ar dzelzsceļu pār-
valdi

— dzelzsceļu piestātnēs. Kad nu pretžūpības likuma I. d.

7. pants noliedz visās vietās katru tirgošanos ar alkohola dzē-

rieniem, tāpat kā to dzeršanu, tad abi minētie panti atkrita un

prasījās atceļami.
Ta paša 1920. 17. aug. likuma 209. un 210. panti nosa-

cīja, kādām dzērienu pārdotavām netiešo nodokļu departa-
ments izdod tirgošanas atļaujas un ar ko viņam pie tam «jā-

sazinās". Tas bij darāms gan saziņa ar policiju vien (209.

p.) gan sazina ar policiju un pašvaldības iestādēm (210. p.). Bet

nebij nekur noteikuma, ka būtu vajadzīga pašvaldības iestāžu

piekri šan a, ka saistošs priekšnoteikums tādas atļaujas
izdošanai. Jaunie «pārgrozījumi" nu ieved pašvaldības
piekri šan a s obligator iskv mv. Atceļot 209. pantu
un pārnesot taja minētas alkohola dzērienu pārdotavas uz 210.

pantu. 1924. g. 24. decembra «pārgrozījumi" dod 210. pantam
pārveidotu saturu un nodibina tajā šādu jaunu sistēmu

atļauju- izdošana alkohola dzērienu pārdotavām:

..Netiešo nodokļu departaments izdod, ar attiecīgas pašvaldības
piekrišanu un saziņā ar policiju, atļauju sekošām alkoholisku

dzērienu pārdotavām: 1) vīna un alus lielnoliktavām: 2) vīna

un citu alkoholisku dzērienu tirgotavām promnešanai kā pil-

sētās tā ari uz laukiem; 3) traktieriem ar reibinošu dzērienu
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pārdošanas tiesībām; 4) bufetēm klubos un biedrībās; 5)
tālbraucēju kuģiem." —

210. pants lieto te vārdu «alkoho-
liski", te vārdu «reibinoši" dzērieni, kas ir tikai paviršības,
bet ne kādas juridiski un techniski rclevantas šķirošanas sekas.

Par 1920. g. 17. aug. likuma 231. panta papildinājumu tai

ziņā, ka ari apkalpotāji alkohola dzērienu pārdotavās nedrīkst

būt jaunāki par 21 gadu, jau runājām citā sakarībā, apspriežot
sodu likumu pārgrozīto 315. pantu.

4.

Atļaujas alkohola dzērienu ražošanai un pārstrādāšanai.

Pašvaldību tiesības tagad ir paplašinātas ari

attiecībā uz spirta un citu alkohola dzērienu ražošanas

un pārstrādāšanas iestādēm. Ar to pamatīgi nodarbo-

jas 1920. g. likuma 14. pants tai veidā, kādu tam piešķīruši
1924. g. 24. decembra «pārgrozījumi". Tiesa gan, pašvaldības

iestāžu piekrišana bij vajadzīga ari līdz šim, izņemot spirta
dedzinātavas, kuras varēja ierīkot ar netiešo nodokļu depar-
tamenta viena paša atļauju. Bet totiesu izdoto atļauju at-

ņemšanā netiešo nodokļu departaments -viens pats bij kungs
un noteicējs, un pašvaldībām te nebij nekā ko līdzrunāt. Ta-

gad turpretim lielai daļai no alkohola dzērienu izgatavošanas

un pārstrādāšanas iestādēm izdotās atļaujas var atņemt pilnīgi
bez kādas piekrišanas no netiešo nodokļu departamentapuses:

apriņķu un pilsētu pašvaldības to var izdarīt vienas pašas.
Tiešām, pārgrozītā 14. panta piezīme tagad izskatās šādi:

„Apriņķu un pilsētu pašvaldībām ir tiesība atņemt izdoto at-

ļauju fabrikām, kuras pārstrādā spirtu un degvīnu par liķieri

vai par citādiem dzērieniem, un citām alkoholisku dzērienu

izgatavošanas iestādēm, paziņojot par to vienu gadu iepriekš
šo fabriku resp. iestāžu īpašniekiem un netiešo nodokļu depar-
tamentam." Šīs piezīmes nozīmi izpratīsim labāki, iepazīsto-
ties ar visu 14. pantu.

Šis 14. pants ir gauži svarīgs, kādēļ to te pievedīsim pilnā
sastāvā. Jaunajā redakcijā viņš skan šādi: «Spirta de-

dzinātavas, rauga spirta fabrikas, jēlspirta rektifikācijas un

valsts degvīna izgatavošanas iestādes ierīkojamas ar ne-

tiešo nodokļu departamenta atļauju, bet li-

ķieru un citus spirta un degvīna pārstrādāšanas fabrikas un

alkoholisku dzērienu izgatavošanas iestādes ierīkojamas ar

netiešo nodokļu departamenta atļauju un

vietējās pašvaldības piekrišanu, pie kam paš-
valdības lēmumi pieņemami ar

3/
4 klātesošo balsu vairākumu."
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— Tādā kārtā visas tās iestādes nu ir sadalītas divas gru-

pās: viena, kur ierīkošanas atļauju dod netiešo nodokļu de-

partaments viens pats, un otra —
kur bez tam vēl saistoši

vajadzīga vietējās pašvaldības piekrišana. Salīdzinot ar pie-
zīmi pie 14. panta, redzam, ka šīs otras grupas iestādes ir tās

pašas, kuru atļaujas nu pašvaldības iestādes var atņemt vienas

pašas, neatkarīgi no netiešo nodokļu departamenta, kuru li-

kumdevējs nav turējis par diezgan drošu žūpības apkarotāju.
Še vienu no atļaujas izdošanas līdznoteicējiem nobīda pie ma-

las, kad jāizšķiras par to, vai šo atļauju joprojām atstāt vai

atņemt. Konsekventi tas nav, kaut ar uz finansu ministrijām

pa laikam neliek nekādu pārspīlētu paļaušanos žūpības apka-
rošanā, kā to redzējām ari ķeizariskajā Krievijā (tur pēdējā

priekšrevoiucijas laikā valsts ienākumi no degvīna monopola
bij 26 % no visiem ienākumiem, un pie mums 1923.'24. g. —

19%). Bet gluži svabadas no labumiem, kas nāk no alkohola

nodokļiem, nav jau ari pašvaldības, kuru kasei tāpat atlec labs

grasis no žūpibas un vispār no alkohola dzērieniem.

Kas nu zīmējas uz atļauju atņemšanu, no citām

iestādēm, nekā tās, kurām tādas var atņemt pašvaldības vie-

nas pašas, tad pēc 14. panta teksta var iztulkot, ka šīs citas

iestādes ir taisni tās, kurām atļaujas turpmāk izdos netiešo

nodokļu departaments viens pats, bez pašvaldību piekrišanas.
.Jo loģiskas iztulkošanas ceļā jāatzīst, ka te ari par atļauju at-

ņemšanu lems tas pats, kas lēmis par viņu izdošanu
— proti,

netiešo nodokļu departaments viens pats. Un — vērojot pēc

analoģijas ar 14. panta piezīmi — tas notiks aridzan ar to pašu

vienīgo garantiju, kura ir dota tām fabrikām ie-

pretim pašvaldību neaprobežotai varai par viņu ieguldītā ka-

pitāla likteni: ar paziņošanu par nolemto atņemšanu gadu
iepriekš. Šie paziņojumi, kuru tiešie adresāti būs tādu iestāžu
un fabriku īpašnieki, nebūs obligatoriski piesūtāmi pašvaldī-
bas iestādēm, jo tās neņem nekādu dalību to atļauju izdošanā.

Apsveicams ir 14. panta noteikums — kura tur nebij
vecajā 1920. g. redakcijā, — ka lemjot par to, vai zināmo

iestāžu un fabriku atvēršanai piekrist vai ne, pašvaldību pil-
nām sapulcēm attiecīgie lēmumi jātaisa nevis ar vienkāršu,
bet ar stipri kvalificētu balsu vairākumu: ar ne mazāk kā trim

ceturtdaļām no klātesošām balsīm. Mūsu partiju skaldīšanās

un nebeidzamo kombināciju šaudīgo vēju apstākļos, kur ne-

jaušībām tik liela loma, tas ir nepieciešami.

Savādi, ka tādu pašu prasību pēc kvalificēta vairākuma

pārveidotais 14. pants, savā piezīmē, neuzstāda ari pie
lemšanas par atļauju atņemšanu, kur tas ir vēl vairāk

nepieciešami, jo te, pilnīgi neaprobežota labieskata kārtībā
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pašvaldības met kauliņus par jau ieguldītu prāvu kapitālu lik-

teni, kā ari par daudzu strādnieku un liela personāla darbu

un maizi. Ka likumdevējs te būtu pielaidis aizmāršību vai

paviršību, tas nekādi nebūtu domājams, kur tai pašā pantā
citā sakarā par kvalificētu vairākumu ir spriests un lemts.

Lietišķa motiva te nekādi nevar saskatīt. Šī pašvaldību vien-

kāršā balsu vairākuma neaprobežotā vara te ir abpusīgi grie-

zīgs zobens. Tā gan ir labs līdzeklis ierobežot alkohola plū-

dus, tur nav vārdam vietas. Kāda noteikšana pašvaldības
iestādēm te bez šaubām bij jādod, un tāda bij jau ari pirms
šī likuma attiecībā uz alkohola dzērienu pārdotavām. Bet to

vajadzēja nolikt kaut kādos tiesisku garantiju rāmjos. Vis-

mazākais, ko var prasīt, ir kādi formāli rāmji, pie kuriem pie-
der ari kvalificēts balsu vairākums. Tagad turpretim paš-
valdības varēs ķircināties pēc pilnīgi kaila labieskata ar lab-

iegūtām privāttiesībām un ieguldītu prāvu kapitālu, kā ari ar

daudzu strādnieku darbu un maizi. Pēc krievu satiriķu Sal-

tikova Ščedrina formulas: „3axoqy —

cvemt,, a Monterb 6biti>

— xa-xa! h noMHJivio!* *) Starp citu, tas atbaidīs soHdiu kapi-

tālu un veicinās spekulatīva kapitāla ieviešanos alko-

hola rūpniecībā. Godīgs kapitāls, kurš grib ražot un

pelnīt, bet ne izsūkt un spekulēt, nemīl ne pašval-

dību, ne administrācijas labieskata režima, kuriem abiem

cena viena un tā pati. Tas var veselīgi attīstīties vie-

nīgi uz negrozīga likuma un pietiekošu tiesisku garantiju cie-

tās klints, kādas trūka p. piem. Padomju Krievijas spekulatī-
vajam „Nepa" kapitālam. Šī nav pirmā reize, kur mūsu pē-

dējā laika likumdošanas aktos pamirdz tādakā dziņa likt spīles
un slazdus privātai ierosmei ar solida un godīga kapitāla pa-

līdzību, kā rūpniecībā, tā ari it īpaši lauksaimniecībā un namu

būvniecībā. Uzņēmēji nav vienīgie, kas caur to cieš un nonāk

saimnieciski un tiesiski nedrošā stāvoklī: tādā nonāk un cieš

ari strādnieki un cits personāls, tāpat kā tas atsaucas ari uz

tautas saimniecību vispār.

Pēc 1920. g. 17. augusta likuma (219. p.) atļauja tirgo-
ties ar alkohola dzērieniem izdodama uz vienu gadu. At-

ļaujas termiņš šādu dzērienu ražošana s un p ā r s t r ā d ā-

šanas iestādēm un fabikām, protams, nav iepriekš noteikts.

5.

Pašvaldību tiesība slēgt alkohola dzērienu pārdotavas.

Beigās vēl jāpiemin kāda tiesība žūpības apkarošanā,
kura pašvaldības iestādēm bija jau daudz a g r ā k, nekā ta-

gadējas plašās privilēģijas alkohola ražošanas un pārstrādā-

*) ~Ja iegribēšu — apēdīšu, bet varbūt — ha—ha!
— ar' apžēlošu!"
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šanas iestāžu slēgšana: proti, tiesība ikgadus vienu reizi

revidēt piepaturamo alkohola dzērienu pārdotavu skaitu

un tad to nosacīt uz vienu gadu iepriekš. To nosakot, pēc

pašvaldības ieskata var atņemt tirgošanas atļaujas kādai daļai

pārdotavu vai pat visām. Par to 1920. g. 17. augusta ..Likums

par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem

un pārdošanu" savā 21. pantā, kuru jaunais pretžūpības li-

kums nav aizticis, nosaka šādi: ..Atļauja tirgoties ar reibi-

nošiem dzērieniem izdodama uz vienu gadu. Pašvaldības

iestādēm ir tiesība ikgadus lemt par izdodamo atļauju skaita

samazināšanu." Uz šī pamata, p. piem., Rīgas pilsētas dome

nolēma neizdot vairs atļaujas uz 1925. gadu gandrīz pusei no

visām alkohola dzērienu pārdošanas vietām Rīgā.

Raugoties no tiesiskās drošības un saimnieciskās uzņē-

mības un stabilitātes viedokļa, te — alkohola tirdzniecībā
-• zobena otras puses asmens griež daudz mazāk, nekā kad

tas ir vērsts pret alkohola rūpniecības (ražošanas un

pārstrādāšanas; uzņēmumiem. Alkohola tirdzniecībā ieguldī-
tais kapitāls parasti nav tik liels, kā alkohola rūpniecībā.
Viņš ir ari kustīgāks, vieglāki pārnesams citur un nav tā sai-

stīts «pie zemes", kā rūpniecības kapitāls. Tādēļ augšminētais
219. pants ir labi lietojams regulators cīņā pret varbūtīgiem

alkohola plūdiem pa šo dzērienu tirdzniecības kanāliem.

6.

Par alkohola dzērienu pārdotavu attālumu no zināmām vietām.

1924. g. 24. decembra «Pārgrozījumi" pārveidoja ari 227.

pantu 1920. g. 17. augusta likumā, nosakot, ka ir «aizliegts
atvērt reibinošu dzērienu pārdotavas pilsētās un mie-

stos ne tuvāk par 100 metriem, bet uz laukiem ne

tuvāk par 1 kilometru no pilsētu, miestu un pagastu val-

dēm, tiesu namiem, skolām, cietumiem, kazarmēm, rūpniecī-

bas uzņēmumiem, kuros nodarbināti ne mazāk kā 50 darbi-

nieku, slimnicām, kapiem, baznīcām un lūgšanas namiem, ku-

ros notiek dievkalpošanas." —

Vecajā 227. panta tekstā nebij starpības starp pilsētām
un laukiem, bet bij kopīgs vismazākais attālums — 40 asis no

tamlīdzīgām vietām, kā tikko uzskaitītās. «Tamlīdzīgām",

jo vecajā tekstā nebij minētas pilsētu un miestu valdes, tiesu

nami, kapi un rūpniecības uzņēmumi; totiesu bij minēti klo-

steri, kuri tagad ir strīpoti.

Bet galvena atšķirība starp veco un jauno tekstu 227.

pantā, ta kā tas bij rediģēts 24. decembra likuma tekstā, bij
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tā, ka vecajā tās 40 asis bij domātas kā vismazākais at-

ļautais (jeb vislielākais aizliegtais) attālums no tam vietām

(«aizliegts atvērt... tuvāk par 40 asīm ..."), turpretim jau-
najā tekstā, pēc 24. decembra redakcijas, tie 100 metri un 1

kilometrs iznāca kā vislielākais atļautais (jeb vis-

mazākais aizliegtais) attālums no attiecīgām vietām («aizliegts
atvērt... pilsētās un miestos ne tuvāk par 100 metriem, bet

uz laukiem ne tuvāk par 1 kilometru ..."). «Ne tuvāk" —

tas ir tas pats kas «tāļāk": aizliegts atvērt alkohola dzērienu

pārdotavas tāļāk par 100 metriem resp. 1 kilometru no likumā

uzskaitītam vietām. lJ ēc nepārprotama gramatiska satura

nu iznāca, ka visiem krogiem, restorāniem un citām alkohola

dzērienu pārdošanas vietām jāpulcējas un jāsaspiežas pēc

iespējas tu vā k pie baznīcām, skolām, tiesu namiem, slim-

nicām, cietumiem, kapiem, kazarmēm, lielākiem rūpniecības
uzņēmumiem un pašvaldības iestāžu valdēm. 227. pantā pir-

matnējā redakcijā kaut kas acīm redzot bij no neiespējamā.

Protams, ka likumdevējs to nebij gribējis. Te bij kas

samežģījies valodas ziņā: tie divi „ne" bij iezagušies 227.

pantā aiz pārskatīšanās. Ir tāds empirisks psicholoģijas li-

kums, ka ja par pašsaprotamu lietu par daudz ilgi domā, tad

tā sāk izlikties arvien nesaprotamāka un mīklaināka, un bei-

gās ar iedvesmes spēku var uzmākties gluži ačgārns atrisi-

nājums.

Tomēr pie likumu iztulkošanas ar psicholoģiskiem iz-

skaidrojumiem vien nepietiek, kad likumā ir tieši uzrakstīts

„melns", bet likuma gars un mērķis prasa, lai būtu „balts".
Jāņem vēl palīgā likuma avots, šinī gadījumā 227. panta ve-

cais teksts, kur tā „ne" nav, bet gan stāv rakstīts „aizliegts
atvērt... tuvāk par 100 asīm ..." Tāpat bij jāpievelk talkā

visa likuma gars un vispārīgais mērķis, kuram 227. panta
jaunais teksts viņa pirmatnējā veidā klaji un skaidri runāja

pretim.

Ar 227. pantu likumdevējs grib uzsaukt alkohola dzērienu

pārdošanas vietām: „atkāpies, sātan!"
—

tas ir, no svētām

vai citādi sargājamām vietām, un proti mazākais uz 100 me-

triem vai 1 kilometru. Bet šis „sātans", zaļais pūķis, bij iz-

darījis kādu velnišķīgu niķi un viltību un dīvainā kārtā ne-

tikvien nebij atkāpies pēc likuma, bet pienācis vēl tuvāk klāt,

un netikvien kā pienācis tuvāk, bet ari likumīgi nodrošinājies,
ka tas šai tuvumā var norīkoties gluži kā pie savām mājām.

Savienojot visu augšminēto iztulkošanas artilēriju kopā

un atklājot no tās likuma interpretācijas uguni mūsu admini-

strācijas un tiesu praksei gan laikam tomēr nebūtu izdevies

panākt „sātana atkāpšanos" un tekstuālo „melnš" pataisīt
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par iztulkotu „balts". Ar juridiskas iztulkošanas burvju vār-

diem šo „sātanu" aizbaidīt no svētām un citām sargājamām

vietām būtu grūti, jo likumu iztulkošanai ir savas robežas,

tāļāk par kurām jau sākas vienkārši juridiska buršanās, uz

ko jurists nevar ielaisties.

Saeima pēc kāda pusgada šo 227. panta nelaimi bij pa-

manījusi, un 1925. g. maijā, ņēma un īsi un ātri izdarīja vaja-

dzīgo operāciju tekstā, iespraužot vajadzīgo pīlādža krustu,

kā drošāko līdzekli: 227. pantu izlaboja, nosakot 1 kilometru

resp. 100 metru kā vismazāko atļauto attālumu. Kopš tam

viss nu ir skaidrs šajā jautājumā par attālumiem. Vismaz —

uz papīra: jo kā dzīvē šis drusku izšķērdīgais sargājamo vietu

daudzums sacels strīdus, ar ģeometriskiem un ģeodēziskiem
knifjiem un tiešām Juridisku buršanos", tas diemžēl ir pus-
līdz droši sagaidāms.

PIELIKUMI.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Prezidents izsludina šadu li-

kumu:

Likums par žūpības apkarošanu.

I.

1. Alkoholisku dzērienu pārdošanas vietās ir aizliegts-tirgoties ar

alkoholiskiem dzērieniem, kā ari tos lietot no pīkst. 10 vakarā līdz pīkst.

9 rītā, bet svētdienās un citās svinamās dienās, kā ari tautas nobalsošanas,
pašvaldības iestāžu vēlēšanu un rekrūšu iesaukšanas dienās — visu dienu,

un sestdienās, kā ari pārējo svinamu dienu priekšvakaros, — no pīkst.

12. dienā.
Par tirgošanās ierobežojumiem pārējā, šī panta atļautā laikā, lemj

attiecīgas pilsētu vai miestu domes vai pagstu padomes.

2. Alkoholisku dzērienu fabrikām un izgatavošanas vietām, nolik-

tavām, tirgotavām un citām pārdošanas vietām ir aizliegts reklamēt alkoho-

liskus dzērienus uz ārieni ar afišām, plakātiem, sevišķu apgaismošanu, iz-

likšanu skatu logos, vai citādi kā, izņemot izkārtnesar veikala un firmas

nosaukumu. Tāpat azliegta jebkura alkoholisku dzērienu un alkoholisku

dzērienu veikalu reklamēšana laikrakstos vai citāda veida drukas darbos

un atklātās vietās, kā tramvajos, uz dzelzsceļiem, izstādēs v. t. t.

3. Alkoholisku dzērienu pārdotavās patēriņam uz vietas ir aizliegta

deja, varietē izrādes un tamlīdzīgas izprecas. Šinīs vietas atļaujama muziķa

tikai ar vietējās pašvaldības piekrišanu.

4. Aizliegts izmaksāt algas, kā ari slēgt dienesta līgumus alkoholisku

dzērienu pārdotavās personām, kuras tanī nav nodarbinātas.

'5. Aizliegts lietot alkoholiskus dzērienus visās par valsts vai paš-

valdības līdzekļiem sarīkotās svinībās vai mielastos, ka ari valsts un paš-

valdības iestāžu darba telpās.
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6. Aizliegts_ lietot alkoholiskus dzērienus visās mācības un audzinā-
šanas iestāžu telpās, pie šīm iestādēm pastāvošās organzacijās un to telpās,
kā ari šo iestāžu un organizāciju izrīkojumos.

7. Aizliegts tirgoties ar reibinošiem dzērieniem un tos lietot izstādēs,
tirgos, dažādu organizāciju izrīkojumos, teātros, pārtikas vielu pārdotavās,

uz iekšējo ūdeņu un kabotažas kuģiem un dzelzsceļu piestātnēs.

n.

1903. gada sodu likumos izdarit sekošus pārgrozījumus un papildi-
nājumus.

L 284., 285., 286., 315., 316. un 317. pantu izteikt šādi:

284. Kas parādījies atklāta vieta acīm redzami piedzeries, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

285. Kas pilsētā vai miestā atklāti pulkā dzēris alkoholiskus dzērienus
uz ielas vai laukuma, vai sētā, vai vārtu telpās, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par 14 dienām, vai ar naudas
sodu, ne augstāku par 50 latiem.

286. Kas lietojis alkoholiskus dzērienus likumā vai saistošos notei-

kumos aizliegtos gadījumos, vietā vai laikā, sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par vienu mēnesi, vai

ar naudas sodu, ne augstāku par simts latiem.

315. Kas:

1) tura atvērtu traktieri vai citu alkoholisku dzērienu pārdošanas

vietu neatļautā laikā;
2) pielaidis šinīs lietās neatļautas izpriecas;

3) turējis traktierī vai citā alkoholisku dzērienu pārdošanas vietā par

apkalpotāju personu, kura nav sasniegusi likuma vai saistoša no-

teikumā nosacīto vecumu, vai pielaidis šinīs vietās dzert alkoholi-

skus dzērienus personu, kura jaunāka par sešpadsmit gadiem vai

redzami piedzērusies vai acīm redzami piedzērušu izraidījis uz

ielas:

4) nav izpildījis likuma vai saistošu noteikumu nosacījumus par al-

koholisku dzērienu pārdošanas vietu turēšanu un par tirgošanos

tanīs;
5) amata veidā atvēlējis savu dzīvokli vai citas kādas telpas citur

pirktu alkoholisku dzērienu dzeršanai:

6) pārdevis traktierī ēdienus vai dzērienus, vai izīrējis istabas dārgāk

par izsludinātām cenām,
sodāms:

ar arestu uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem, vai

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

316. Kas tirgojies ar alkoholiskiem dzērieniem:
1) tādā vietā, kur tirgošanās ar alkoholiskiem dzērieniem aizliegta;

2) bez tiesības tirgoties ar alkoholiskiem dzērieniem vispār vai tanī

apvidū;

3) vietā, kuras atvēršanai nav dabūta pienācīga atļauja, vai kuras
iekšējais ierīkojums nesaskan ar likuma prasījumiem,

sodāms:

ar arestu vai naudas sodu, ne augstāku par tūkstots latiem.

Bez tam vainīgam atņemama atļauja pārdot alkoholiskus dzē-

rienus.

317. Alkoholisku dzērienu pārdošanas vietas turētājs vai tas, kurš
tanī tirgojas, kas

1) pārdevis alkoholiskus dzērienus pret ķīlu, uz nākamās ražas rēķina
vai vispār uz parada;
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2) apmainījis alkoholiskus dzērienus pret kādu mantu;

3) maksājis naudas vietā ar alkoholiskiem dzērieniem par saistībām

vai par padarītu darbu,
sodāms:

ar arestu vai ar naudas sodu, ne augstāku par tūkstots latiem,
vai ar abiem šiem sodiem kopā.

Bez tam vainīgam atņemama atļauja pārdot alkoholiskus dzē-

rienus.

Par dabūtiem dzērieniem saņemtie saistības raksti atzīstami par

spēkā neesošiem, bet ķīlā ņemtās vai apmainītās mantas at-

ņemamas un bez atlīdzības atdodamas īpašniekam vai viņa

neatšķirtiem ģimenes locekļiem.
Šī panta pirmās daļas pirmā punktā, kā ari trešās daļas notei-

kumi neattiecas uz parādsaistībām par fabriku un lielnoliktavu

pārdotiem alkoholiskiem dzērieniem.
11. levest sekošus jaunus 285., 286. un 316. pantus.

285. Kas reklamējis uz ārieni alkoholiskus dzērienus, to fabrikas

vai citas izgatavošanas vietas, noliktavas, tirgotavas vai citas pārdošanas

vietas ar likumu aizliegtā veidā, sodāms:

ar arestu vai naudas sodu, ne augstāku par tūkstots latiem, vai

ar abiem šiem sodiem kopā.
286. Kas izmaksā algu vai slēdz dienesta līgumu alkoholisku dzērienu

pārdotavā ar kalpotājiem vai strādniekiem, kuri tanī nav nodarbināti,

sodāms:

ar naudas sodu, ne augstāku par pieci simti latiem.

316
1. Kas slepeni izgatavo alkoholiskus dzērienus, vai glabā tā-

dus slepeni izgatavotus dzērienus, vai tirgojas ar tiem, vai sagatavojis

attiecīgu iejavu, vai ierīkojis ietaisi to izgatavošanai, sodāms:

ar ieslodzījumu cietumā.

Bez tam vainīgam uzliekams naudas maksājums, ne augstāks

par pieci tūkstoši latiem.
Dzērieni; aparāti un sagatavotā iejava konfiscējami.

iri.

1. Pašvaldības iestādēm, kuras izved sistemātiski žūpības apkaro-

šanu, izsniedzami šim nolūkam pabalsti budžeta kārtība. Norēķini par mi-

nēto sumu izlietošanu iesniedzami iekšlietu ministrim.

2. Neatkarīgi no policijas ierēdņu uzraudzības par šī likuma notei-

kumu pildīšanu, pilsētu un miestu domes un pagastu padomes var ievēlēt

sevišķus kuratorus, kuriem tāpat kā policijai ir tiesības ierosināt vainīgo
saukšanu pie atbildības.

3. Pabalstu sumas izsniedzamas no sevišķa žūpības apkarošanas

fonda, kurā ieskaitāma: viena trešdaļa no soda naudām un maksājumiem par

sodu likumu 284.—286., 315.—317. pantā paredzētiem noziedzīgiem noda-

rījumiem un sākot ar 1925./26. budžeta gadu 'h% no valsts degvīna mono-

pola ienākumiem.

Fondu pārzin lekšlietu ministrija saziņā ar Izglītības ministriju.

4. Pašvaldības iestādes 1. pantā minētās sumas var izlietot pretal-
koholisku izstāžu un priekšlasījumu sarīkošanai, alkoholiķu patversmju, tau-

tas namu, tējnīcu, bibliotēku un lasītavu ierīkošanai un uzturēšanai, orķestru
un dziedāšanas koru pabalstīšanai un tamlīdzīgiem mērķiem ar nosacīju-

mu, ka visos šinīs pasākumos un izrīkojumos nedrīkst lietot alkoholiskus

dzērienus. Pašvaldība, kuras pabalstītās iestādēs vai pasākumos pielaisti
ši panta nosacījuma pārkāpumi, zaudē tiesību saņemt 1. pantā minētās su-

mas uz visu pašvaldības izpildu orgāna pilnvaru laiku.

5. Šī likuma robežās uzskatāmi par alkoholiskiem visi reibinoši un

stipri dzērieni, kuri satur vairāk nekā pusotra procenta alkohola.
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1920. gada 18. oktobra (Lik. kr. papild. 93.) pagaidu rīkojums par žū-

pības apkarošanu, 1921. gada 16. septembra (Lik. kr. 200.) pārgrozījumi pie

tā un 1922. gada 14. janvāra papildinājums (Lik. kr. 29.), kā ari sodu likumu

par akcizes noteikumu pārkāpumiem (Lik. kr. papild. 60.) 8. pants —

atcelti.

Likums stājas spēkā 3 mēneši pēc tā izsludināšanas.

Rīgā, 1924. gada 24. decembrī.

Valsts Prezidents J. Čakste.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Prezidents izsludina šādu likumu:

Pārgrozījumi likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu

ar nodokļiem un pārdošanu.

Likumā par alkoholu saturošu vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem

un pārdošanu izdarit sekošus pārgrozījumus:
14. panta vietā likt: „Spirta dedzinātavas, rauga-spirta fabrikas, jēl-

spirta rektifikācijas un valsts degvīna izgatavošanas iestādes ierīkojamas

ar Netiešo nodokļu departamenta atļauju, bet liķieru un citas spirta undegvīna

pārstrādāšanas fabrikas un alkoholisku dzērienu izgatavošanas iestādes ierī-

kojamas ar Netiešo nodokļu departamenta atļauju un vietējās pašvaldības
piekrišanu, pie kam pašvaldības lēmumi pieņemami ar *l* klātesošo balsu

vairākumu.
Piezīme. Apriņķu un pilsētu pašvaldībām ir tiesība atņemt izdoto

atļauju fabrikām, kuras pārstrādā spirtu un degvīnu par liķieri

vai par citādiem dzērieniem, un citām alkoholisku dzērienu iz-

gatavošanas iestādēm, paziņojot par to vienu gadu iepriekš šo

fabriku resp. iestāžu īpašniekiem un Netiešo nodokļu depar-
tamentam.

182. panta 2. piezīmi atcelt.

205. panta d punktu atcelt.

207. pantu atcelt.

208. pantu atcelt.
209. pantu atcelt.

210. panta vieta likt: „Netiešo nodokļu departaments izdod, ar attie-

cīgas pašvaldības piekrišanu un saziņā ar policiju, atļauju sekošām alkoho-

lisku dzērienu pārdotavām:
1) vīna un alus lielnoliktavāmj
2) vīna un citu alkoholisku dzērienu tirgotavām promnešanai, ka pil-

sētās, tā ari uz laukiem;
3) traktieriem ar'reibinošu dzērienu pārdošanas tiesībām;

4) bufetēm, klubos un biedrībās;

5) tālbraucēju kuģiem."
227. panta vietā likt: „Aizliegts atvērt reibinošu dzērienu pārdotavas

pilsētās un miestos ne tuvāk par 100 metriem. bet uz laukiem ne tuvāk par 1

kilometru no pilsētu, miestu un pagastu valdēm, tiesu namiem, skolām, cie-

tumiem, kazarmēm, rūpniecības uzņēmumiem, kuros nodarbināti ne mazāk

par 50 darbinieku, slimnīcām, kapiem, baznīcām un lūgšanas namiem, kuros

notiek dievkalpošanas."
231. panta vietā likt: ~Par pārdevējiem vai viņu palīgiem, kā ari par

apkalpotājiem veikalos, kur pārdod reibinošus dzērienus mazuma, neatkarīgi

no 230. pantā uzrādītām personām, nevar būt personas, jaunākas par

21 gadu."

238. pantu atcelt.

239. pantu atcelt.

Rīgā, 1924. g. 24. decembrī.

Valsts Prezidents J. Čakste.
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