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I.

Sodu likuma 509. pants .vēršas pret tiem nozie-

dzīgiem nodarījumieml, kurus doktrīnā apzīmē ,par

privātieml deiiktiem. Jāaizrāda, ka arī S. 1. 509

pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums savā ma-

teriālā nozīmē ir vērsts nevien pret indivīdu, bet ar"

pret sabiedrību un pret pubLiski-tiesiskām interesēm

tā, dispozicija un sankcija raksturojamas ar aiz-

skārta labumu iekšējo dabu un objektīvo draudu

mazsvarīgumu, kuri mazāk bīstami vispārībai, jo no-

darījuma materiālais saturs ārēji aizskār, galvenā

kārtā, indivīda personiskās un,tikai pēc tam sabiedri-

skās intereses.

Šī panta piederība pie privātiem deliktiem —

pakļauj ,S. 1. 509. pantu privātapsūdzības procesu-
āliem noteikumiem, kuri dod aizskārtai personai —>

privātsūdzības uzsākšanas iniciātīvi un zināmā

mērā piešķir tai saimnieka stāvokli kriminālprocesā.
Taisni nupat pievestais privātapsūdzētāja procesu-

ālais status pēc līdzšinējās tiesu prakses (kur lietas

uzsākšana pēc ,S. 1. 509. p. aaav ierobežota) noveda

gandrīz pie pārspīlēta, zināmā mērā, neattaisnojamo

privātsūdzību daudzuma. ,

Šie motīvi un S. 1. 509. pantā paredzētā sank-

cija — cietuma sods — noveda referentu uz domām

nospraust S. 1. 509. panta dispozīcijas patiesa satura

robežas.

Juristiem-praktiķiemi S. .1. 509. pareiza kvalifikā-

cija ir no liela svara pie (privātsūdzības uzsākšanas
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par goda aizskāršanu; katrā ziņā jāatzīst par kli-

enta interešu pārkāpumu vērsto pret pēdējo neslavu

ceļoša apstākļa izpaudumu (S. 1. 509. p.) kvalificēt,
kā apvainojuma (S. i. 508. p.), — 'bet katram juri-

stam praktiķi'm tikpat labi zināms, cik sāpīga ir S. 1.

509. p. attiecināšana uz nodarījumu, kur īstenībā sa-

skatāmas tikai S. 1. 508. panta pazīmes; šādā gadī-

jumā advokāta bona fides nemazina klienta (un paša

advokāta) vilšanos par nepietiekošu sankciju par

privātapsūdzētāja goda aizskārumu un nereti klientā

izsauc nevajadzīgu rūgtumu, kā pret advokātu, tā

pret tiesu.

Lai labāk saprastu pozitīvās likumdošanas goda
pantu viņa teorētiskā un praktiskā piemērošanā.
Šī panta dispozīcijas dziļākā izpratne un pareizā pie-

mērošana cieši saistīta ar visa goda aizskāršanas

institūtu, kurš pie mums spēkā esošā sodu likumā ie-

tverts trīsdesmit otrā nodaļā. Tāpēc ir arī nepiecie-
šami apstāties pie šī institūta vēsturiskās attīstības.

Zinātnes metodoloģija un dzīve mūs māca, ka vē-

sturiska ekskursija dod mums atbalstu un izejas

punktu S. 1. 509. p. teorētiskas būtības un praktiskas

piemērošanas dziļākam (novērtējumam. Bet .taisni

S. L 509. p. teorētiskā struktūra un praktiska pie-

mērošana, ir šī referāta mērķis.

II.

Lai lafoākll saprastu pozitīvas likumdošanas .-goda
aizskāruma jēdzienu, būtu lietderīgi apskatīt latviešu

un krievu tautu uzskatus par godu vēsturiskā

plāksnē.

1. Latviešiem gods ir viens no visplašāk! dau-

dzinātiem vārdiem,; gods tautas acīs daiļākais ti-

kums un to uzskata par dārgāko mantu «Labāk na-

bags ar godu, nekā bagāts ar negodu» pauž tautas

gudrība savā sakāmvārdā. Katrā zinā var atzīmēt,
ka arī latviešu tautai goda jēdziena pamatā jau se-
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nos laiskos tika likti sabiedrības cieņas motīvi:

(Tautas dziesma 11.916).

No XIII. g. s. ir uzglabājušies 3 Livonijas zemes

tiesību kodeksi, kas satur gandrīz vienīgi krimināl-

tiesiskas un kriminālprocesuālas .normas.

Pēc savas konstrukcijas tiesa bija kollēģiāla un

fogts (soģis) skaitījās par priekšsēdētāju. Fogta stā-

vokli tiesā raksturo, kāds vecs noteikums, kas skan

šādi:

«Fogtam jāsēž tiesas krēslā, kā dusmīgi grīnē-

jošam lauvam (grīnēt — atņirgt zobus), jāpārtiek

labā kāja par kreiso un jādomā par to stingru tiesu,

ko Dievs par viņu spriedīs pastardienā». Tādā

kārtā mēs redzam, ka latvieši taisnai tiesai uzstādīja
lielas prasības un uzlika tiesnesim jo lielu atbildību.

Kriminālas lietas sprieda 2 instancēs: pirmā in-

stance («tiesība uz roku») ir zemākā tiesas vara, kas

dod tiesību tiesas kungam nocirst notiesātam labo

roku, caur ko tas zaudē tiesību aizstāvēties; šādu cil-

vēku var apvainot un viņš par to nevar sūdzēt

tiesā. Tā tad līdzīgi romiešiem — atsevišķas per-

sonas nebaudīja aizskārtā goda procesuālās aiz-

sardzības tiesību,

Kas attiecas uz svarīgākam lietam!, tad tas

sprieda augstākā tiesas vara («tiesība uz kaklu»).

Augstāk minētās normas vēlāk tika pārstrādātas

Rīgas statūtu avotos. Šo avotu devītā grāmata
veltīta nodarījumiem pret dzīvību, godu un vese-

lību. Minētā grāmata sastāv no 26. pantiem un iz-

dota 1375. gadā (Dat negende Dell Der Rigischen
Rechts. Van Vorsate blavve un B'luth). No minē-

tiem pantiem 26. un 19, jpanti tieši veltīti goda aiz-

skārumam. Tā 19. pants nosaka vainīgami par ap-

vainojumu naudas sodu, un ja to viņš nespēj samak-
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sāt, tad to tur važās. Minēto avotu 26. pants kazuisti-

ski uzskaita lamu vārdus un proti: Ja kāds citu 'lamā

(scheldet) par zagli, slepkavu un razbamieku (dv

bist ein Deiff, ein Morder, Rover) un nevarēs at-

taisnot savas rīcības pareizību, tad tam jāstāv pil-

sētā t. i. pie kauna staba (stadt staen).

Raksturīgs senlaiku uzskatiem, ka aizskārums

krogu nedeva tiesisko aizsardzību (minēto avotu

9. pants.). No sacītā var secināt, ka 14. g. simtenī

Rīgas tiesību jēdziens par goda aizskārumu bija labi

attīstīts samērā tā laika kulturālam līmenim. Tur-

klāt, jau toreizējā likumdošanā var saskatīt S. L

514. p. (kompensācijas) jēdziena priešteci, jo 14. g. s.

likumdevējs izgāja no tā pieņēmuma, ka krogu

pie iesilušām galvām, no vienas puses nevar prasīt

no cilvēka korektu uzvešanos, bet no otras .mises ir

dabīgi sagaidīt aizskāruma abpusīgu raksturu.

2. Kas attiecas uz krievu tautas uzskatiem, tad

tā sauktais likums, «Krievu Pravda» vispār neat-

zīst, ka ar vārdiem var godu aizskāri

Tikai «Dviuskaja grāmata» (1397. Likums) sāk

pazīt goda aizskārumu ar vārdiem.

Pēc vecām krievu tiesībām goda aizskāršanu

varēja pierādīt ar sūdzētāja zvērastu. Sakarā ar šo

prāvošanās starp cilvēkiem pieņēma draudošus ap-

mērus. Nebūs lieki aizrādīt, ka krievi, uzskatīja par

goda aizskāršanu pat kļūdu, kuru cilvēks piēlaidis

sajaucot sūdzētāja vārdu jeb tēva vārdu. Lai no-

vērstu šo ļaunumu, tad 1690. gadā vajadzēja izdot

speciālu «ukazu», kurš aizliedza .augstāk pievesto

kļūdu uzskatīt par apvainojumu.

Šī īsā vēsturiskā pārskata noslēgšanai vēl jāpie-
min, ka 1903. g. S. 1. (par kuru sevišķi neapstāšos, jo

1933. g. S. 1. 509. p. .pilnīgi korespondē 1903. g. S. 1.

531. pantam), nobīdīja pie malas agrākos «Uloženije

o nakazanijach» un «Ustava o nakazanijach» prin-

cipus.
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Vispirms 1903. g. S. 1. galīgi atteicās no di-

vējādas sankcijas: kriminālsoda un poena privāta,
kā atlīdzības sūdzētājam par goda aizskārumu un

otrkārt atteicās no agrākās «Utoženija o naka-

zanijach» un «Ustav o nakazanijach» kazuistiskās

cLispozicijas, ienesa vispārējas normas un šinī ziņā

tika dibināti uzskati par vienu no labi izdevušamies

Eiropas valšķu sodu likumiem.

III.

Goda jēdziens ir augstākā mērā relātīvs jē

dziens; apvainojums, tāpat kā neslavas celšana uz

skatāmas par vienu no abstraktākiem personības tie

sīfou aizskārumiem. Par neslavas celšanu un ap

vainojuma noziedzīga nodarījuma objektu parasti uz

skata «godu». Šā vārda saturs ir visai plašs un ļot

mainīgs. Katram (laikmetam, katrai tautai, katra

kārtai, pat katram' cilvēkam un katram vecumam i

savs goda jēdziens. Šinī zinā tiesību vēsture jāda

mums vislielāko dažādību.

1. Ilgāku laiku juridiskā doktrīna izgāja no ro

miesu un sen-ģermāņu tiesību pretstata. Kriminālitiesī

bu teorētiķi mēdza uzsvērt, ka romieši goda aizskar

sanu uzņēma no formēlā viedokļa, ka romieši godu
esot atsavinājuši ne no cilvēka personības, bet no vai

došās tautas satura (status llaseae dignitatis legibu

ac moribus coanprobatus). Romiešiem goda jē

dziens sakrītot ar personisko pilntiesību; vergiem

tin pat ārzemniekiem neesot bijušas tiesības preten
dēt uz godu. Tā pati doktrīna sevišķi uzsvēra sen

ģermāņu goda .pretstatu, kurš esot atsvabinājie

no romiešu goda formēlām un objektīvām
pazīmēm un goda pamātai liekot subjektīvo uzskatu

par cilvēka personības morāliskām īpašībām un iek

šējiem labumiem; katram cilvēkam savs gods
skatoties pēc stāvokļa, kuru katra persona ieņemo
dzīvē. Šinī gadījumā būtu jāatzīst par pareizu pie
slieties modernai doktrīnai (Zauers, Lipmans, En

geligardts), kura dibināti atzīst, ka vecā juristu

skoia bez sevišķa pamata tik krasi izcel romiešu un
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sen-ģermāņu uzskatu par godu dažādību. Šis pret-

stats ir tikai šķietams. Jāsaka, ka tie teorētiķi, kuri

nostājušies uz seno romiešu un ģermāņu goda jē-

dzienu pretstata viedokļa tika maldināti ar to, ka

nepilntiesīgie pilsoņi (vergi un ārzemnieki) nevarēja

pretendēt uz .goda .aizsardzību. Bet tas moments, ka

tikai pilntiesīgiem romiešiem bija dota procesu-

ālā ties īb a uz aizskārta goda aizsardzību runā

tikai par kvantitatīvu starpību starp romiešu

un ģermāņu jēdzieniem par godu, bet ne kvalitatīvu.

Taču, arī pilntiesīgiem romiešiem goda jēdziens savā

būtībā un izpausmē atšķīrās uo ģermāņu jēdziena
tikai par tik, par cik ir pārveidojusies dzīves soci-

ālā struktūra. Tā, tad to apstākli, ka senā Romā
ārzemniekiem un vergiem trūka aktīvās leģitimācijas
tiesības goda aizsardzībai, nevar identificēt ar goda
kvalitātīvo atšķirību; piem. ja pēc pastāvošas likum-

došanas (arī pēc mūsu S. likumiem) vājprātīgais ne-

var būt par apvainojuma objektu, .tad tas nenozīmē,
ka goda jēdziens mainās savā būtībā t. i. ka mums

piemīt goda formālā uztvere; bet tas liecina tikai to,
ka goda aizsardzību nebauda visas personas.

2. Skaidrības labā vēl jāapstājas pie «goda» jē-

dziena definīcijas, kas ir jāuzskata par S. li. 509. p<.

satura precizēšanas un noskaidrošanas priekšno-
teikumu.

Pirmā acumirklī varētu domāt, ka goda jēdziens
ir pārāk skaidrs, lai tam būtu vajadzīgi tuvāki no-

rādījumi pozitīvā likumdošanā; tomēr īstenībā par šā

jēdziena saturu zinātnieku domas stipri dalās un vi-

siem pieņemamā veidā šo jēdzienu definēt vēl nav

izdevies. Tas, protams, arī atstāj p ēdas uz goda
aizskāršanas dispozīciju un sankcijām!, nevien vē-

sturiskā attīstībā, bet arī atsevišķu valšķu pozitīvā

likumdošanā.

Gods ir visos laikos ar likumu aizsargājams la-

bums, bet tas nenoteic goda abstrakto un konkrēto
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saturu. Goda saturs balstās uz tikumību «Gods ir

cieņa, ko cilvēks iegūst ar nevainojamu tikumību»

saka Bindings.

Cilvēku kopdzīvē gods spēlē tik lielu nozīmi, .ka

katra civilizēta valsts veltī tam speciālu aizsardzību.

Savā vēsturiskā attīstībā goda jēdziens izkristallizē-

jis sekošus 2 elementus: a) subjektīvais gods (cil-

vēka pašcieņa) un b) objektīvais gods (cilvēka cieņa

citu acīs). Daži zinātnieki aizrāda, ka cilvēka paš-

cieņu nevar cits aizskārt, jo godīgs cilvēks ir ,un

paliek neatkarīgi no trešo personu apmelnojumiem.
Šim uzskatam grūti piekrist.

No objektīvā goda (cilvēka cieņa citu acīs) vie-

dokļa valsts un sabiedrība ieinteresētas, lai šis cil-

vēka neaizskaramais labums tiktu pasargāts. Pa-

skaidrojumos pie redakcijas komisijas projekta par

goda aizskārumu Sergejevskis zīmīgi izsakās:

«Tieksmei uz sabiedrības čiepu valsts dzīvē pie-
krīt liela sociāla nozīme; jo vairāk tā attīstās, jo stip-

rāk attīstās cilvēkos pašcieņas sajūta un līdz ar to,

personīgais iekšējais stimuls (dzinulis) vest pašam

godīgu, tikumisku un kārtīgu dzīvi — stimulis, kurš
itin bieži stiprāk par pašu likumu».

Bez tam valsts apsargā personības godu aiz

praktiski svarīga motīva t. i. nolūkā novērst perso-

nas patvaļību, kas neapšaubāmi notiktu, pie at-

riebšanās par goda ja valsts liegtu savu

aizsardzību aizskārtam godam. Tāpēc modernā

valsts dod katram cilvēkam, neatkarīgi no viņa stā-

vokļa un šķiras piederības tiesisku aizsardzību tiem

labumiem, kuri saistīti ar cilvēka godu.

3. Šinī ziņā vispārības lābā valsts nosprauž ro-

bežas cilvēka goda aizsardzībai un proti: gods tiek

aizsargāts par tik, par cik šī aizsardzība neizvēršas

par citu pilsoņu brīvības ierobežojumu. Pozitīvās

likumdošanas izpratnē indivīda tiesiski aizsargāja-
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mals gods, dod cilvēkam tiesību prasīt, lai viņa per-

sonas stāvoklis sabiedrībā netiktu aizskarts no ci-

tiem un šī personas tiesība, uzliek citiem par likumī-

gu ,pienākumu izvairīties no tādas darbības, kura va-

rētu ārējā veidā nonicināt šīs personas cieņu citu

acīs. Nebūs lieki atzīmēt, ka S. 1. 508., 509. p. gan

paredz negoda darīšanu apvainotam: resp. šādu ap-

stākļu izpaušanu par personu, bet nenosaka īsti «ne-

goda» saturu.

Tas ir pilnīgi pareizi, jo katrā laikmetā, atkarī-

bā no cilvēka stāvokļa, goda jēdziens mainās, un

kas šodien ir, rīt vairs nav goda aizskārums. Tāpēc
arī tiesa izspriežot lietu pēc būtības, atkarībā no

laika valdošiem uzskatiem, novērtē inkulpanta
rīcības jeb izdarītā izpauduma negodīgumu.

Aizsargājams katrā ziņā indivīda gods, pēc viņa

sabiedrības pārliecības spraustām lgoda robežām, līdz

tam momentam, kamēr šāda indivīda resp. sabiedrī-

bas gods nekolidē ar valsts un tās iekārtas interesēm,,

pēdējā gadījumā privātās intereses, aiz saprota-
miem iemesliem, atkāpjas pret vispārības, valsts un

tautas interesēm. Bet būtu jāatzīst, ka visur tur*

kur indivīda un sabiedrības goda jēdziens neskar
valsts intereses, kaut arī ar tām nesegtos, individu-

ālais gods būtu uz io plašāko .apsargājams. Tāpēc,

ja kāda persona aiz savas pārliecības uzskata karu

par noziegumu (Tolstoja piekritējs) un ja par tādu

personu izpaust īstenībai . neatbilstošu apstākli, ka

viņš piedalījies karā, vai aizstāvējis sapulcē kara va-

jadzību, tad šāds Izpaudums pēc šīs personas sub-

jektīvās goda uztveres būs neapšaubām* aizskārošs,

bet likums uz šādu viņa goda āizskārutmu nevarēs re-

aģēt, jo valsts intereses nevar liegt kara nepiecie-

šamību, cilk tālu ar to tiek aizsargāta valsts suveri-

nitāte; ja turpretim, par dievticīgo cilvēku izpaust,
ka viņš bezdievnieks, zaimo Dievu, tad šādos apstā-

kļos tiesa uz goda aizskārumu katrā ziņā reaģēs, jo
cilvēka reliģiozās jūtas nekolidē ar valsts interesēmv
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IV.

1933. g. S. 1. savu 32. nodaļu veltī goda
aizskāršanai. Ar šo apzīmējumu likumdevējs gribēja

aptvert visus pret godu vērstos, sodāmos nodarīju-

mus, .neatkarīgi no goda aizkāruma veida. Mūs in-

teresējošais S. 1. 509. pants skan sekosi:

«Kas cēlis personai neslavu, izpauzdams, kaut arī

Viņai klāt neesot, apstākli, kurš dara viņai negodu,

par šādu aizskārumu sodāms: .ar cietumu uz laiku ne

ilgāku par 6 mēnešiem.»

Likuma redakcijai vispāri un it sevišķi sodu li-

kumu redakcijai ir liela nozīme: šinī ziņā krīt svarā

nevien .likuma satura loģiskā, bet arī gramatiskā uz-

būve, jo abi šie momenti atstāj manāmu iespaidu uz

likuma interpretāciju. Ja nu vēl ņem vērā, ka Sodu

likums pēc vispārējā principa nepielaiž paplašinātu

tulkojumu, tad terminoloģijai ir piegriežama jo

liela uzmanība. Pārdomas par S. 1. 509. p. termino-

loģiju un redakciju ierosināja prof. A. Švābes raksts:

«Mūsu sodu likumu valoda». Var būt, var arī ne-

piekrist prof. A. Švābes domām par likumu valodas

tuvināšanu parastai gramatiski pareizai, tā saucamai

literāriskai valodai; bet tomēr, jāpiekrīt prof. Švā-

bes ierosinājumam tuvināt arī mūsu S. 1. valodu Rie-

tum-Eiropas paraugiem un pēc iespējas izvairīties no

svešvalodas tulkojuma iespaida, tavtoloģijas un liek-

vārdības ,— kas neko nedod, un tā tad tikai traucē,

un līdz ar to, var ienest sajukumu attiecīgā likuma

izpratnē.

Ir ļoti grūti Oponēt pret 32. nodaļas un S. 1. 509.

panta loģisko un .gramatisko uzbūvi, jo vairāk tāpēc,

ka ievērojami zinātnieki šīs nodaļas vispār un S. 1.

509. panta redakciju atzinuši par teicami izdevušos

t. i. par tādu, kūpu varēja pārņemt 1933. g. S. 1. bez

jebkādicm pārgrozījumicm.

Tomēr ir jāapstājas pie dažiem! S. ,1. 509. p.

redakcijas momentiem. Vispirms jāpaceļ jautā-

jums par 32. nodaļas virsrakstu. Referentam šķiet,
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ka būtu pareizāk šīs nodaļas virsrakstā redzēt ne-

vis «goda aizskāršanas» bet «goda aizskāruma» ap-

zīmējumu; tas būtu tāpēc, ka galotnes «šana» pati

par sevi attiecas uz ilgstošu, atkārtojošos darbību no

vienas puses un no otras puses pietiekoši neuzsver

nodarījuma pabeigto raksturu, kādam tam neapšau-
bāmi jābūt:

Ja pirmais moments nav raksturīgs goda aizskā-

ruma jēdzienam (S. 1. 512. p.), tad otrs moments tai-

sni šim jēdzienam ir svešs, cik tālu pozitīvā likum-

došana nesoda nepabeigto goda aizkārumu resp. go-

da aizskāruma mēģinājumu. Šinī ziņā varētu meklēt

attaisnojumu pēdējā Civillikuma tulkojumā (prof.
A. Būmaņa izdevumā), kurš arī atmet likumam ne-

piemērotu galotni «šana», atvietojot to ar «ums»

(piem. nevis, «iesēdēšana», bet «iesēdējums», «de-

vums» un t. t.).

Sacītais, jo vairāk, tāpēc būtu ņemams vērā, ka

arī S. 1. 508., 509. p. p. dispozīcijas tekstā lieto ter-

minu aizskārums (par šādu aizskārumu sodāms:)

Turklāt, jāsaka, ka S. 1. 509. p. (un arī S. 1.

508. p.), bez vajadzības, pēc noziedzīgā nodarījuma

apraksta, nosaka im fine «par šādu aizskārumu».

Virsraksta atkārtojums sodu likuma dispozicijā ir pil-

nīgi nevajadzīgs. Ja pēc salīdzināšanas metodes mēs

piegriežamies citām S. 1. nodaļām, tad tanīs mēs ne-

atrodam virsraksta atkārtojumu nodaļas pantu dispo-

zicijās. Tā, piemērāmi 31. nodaļa par netiklību, vai

30. nodala par noziedzīgiem nodarījumiem pret ģime-

nes tiesībām, vai 33. nodaļa par svešu lUOsJēpumu
aizskāršanu likumdevējs, (pievedot dispozīcijas sa-

turu pirms vārda «sodāms», nemaz neatkārto virs-

raksta saturu «par šādu netiklību», par «šādu ģime-

nes tiesību aizskāršanu» v. t. t.*)

Netiklība (XXXI nod).

493. p. Kas izdarījis mieskārīgu darbību:

1) ar mazgadīgo, kurš nav sasniedzis četrpadsmit
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Tiešām, ja mēs atstājam S. il. 509. pantu bez

virsraksta atkārtojuma, tad ,viņš. neko nezaudē sa-

turā, paliek tikai īsāk, kas ir pozitīva īpašība.
Šādā gadījumā, paturot līdzšinējo S. 1. 509. p. re-

dakciju, tas skanētu: «kas cēlis personai neslavu iz-

pauzdams, kaut viņai arī klāt neesot, apstākli, kurš
dara viņai negodu — sodāms ar cietumu .uz laiku ne

ilgāku par6 mēnešiem.»

Bez tam S. 1 509. pantā paredzētais noziedzī-

gais nodarījums ir izveidojies mūsu sabiedrības ie-

skatos par tādu, kur smaguma centrs pārceļās, ru-

nājot ,ar mūsu S. 1. valodu, uz neslavas cel-

šanas efektu (oipozorenije). Šim pantam ir

raksturīgs animus infamiandi un kā izsakās Tagan-

cevs, tad 1903. g. 'S. 1. 531. p. resp. 1933. g. S. 1. 509. p.

satur sevī apstākļu izpaudumu, kuri aizskartam ceļ

neslavu, nicina to trešo personu acīs t. i. jzdara ne-

slavas celšanu (opozorenije). Aizskārums par daudz

saplūst un satur sevī arī apvainojuma pazīmes

(S. 1. 508. p.). Tāpēc, ja vispāri m fine būtu jāķeras

pie atkārtojuma, tad katrā zinā vajadzētu izcelt šī

panta raksturīgāko momentu — neslavas celšanu.

Tālāk līdzšinējā S. 1. 509. panta redakcijā ir

teikts, «kas cēlis personai neslavu, izpauzdams, kaut

arī viņai klāt neesot, apstākli, kurš dara viņai ne-

godu, par šādu aizskārumu sodāms ar cietumu uz

laiku, ne ilgāku par 6 mēnešiem».

Ja mēs piegriežamies 1903. g. S. 1 531. j>. krie-

vu tekstam, kurš korespondē 1933. g. S. 1. 509. pan-

tam, tad mēs lasām:

gadu vecumu;

2) ar četrpadsmit līdz sešpadsmit gadus vecu ne-

pilngadīgo bez viņa piekrišanas, vai kauit arī ar

viņa piekrišanu bet izmantojot viņa nesaprā-

tību, sodāms:

ar pārmācības namu uz laiku, ne ilgāku par

diviem gadiem, vai ar cietumu.
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«Vinovnij v opozoreņiji razglašeņijem obstoja-

ķelstva jevo pozoraščevo.»

Tā tad tur neslavas celšanu apzīmē ar vienas

un tās pašas saknes vārdu. Turpretim līdzšinējā S. 1.
509. p. redakcijā vienu reizi lieto terminu «neslava»,
otro terminu «negods».

Saprotams, ka vienā un tā paša jēdziena apzīmē-

jumam nevienāda resp. konkurējoša termina lieto-

šana var ienest tikai neskaidrību.

Pārpratuma novēršanai un precizitātes labā būtu

jālieto viens no šiem apzīmējumiem, vai nu negods,
vai neslava. Šinī sakarībā varētu iet vēl tālāk un

ņemot vērā, ka S. 1. 509. panta raksturīgākā pazīme
ir neslavas ceļoša apstākļa izpaudums, itin labi ne-

aizskārot S. 1. 509. panta skaidrību un būtību, va-

rētu vispār aprobežoties bez neslavas resp. negoda
termina atkārtojuma. Tādos apstākļos S. L 509.

pantu varētu izteikt:

«Kas izpauž par personu apstākli, kurš ceļ jvlņai
neslavu, sodāms ar cietumu uz laiku ne ilgāk par

sešiem mēnešiem.»

Ja piekrist, ka neslavas resp. negoda termina at-

kārtojums būtu lieks un ir paturams tikai viens no

šiem apzīmējumiem, tad ir vēl jāapstājas pie jau-

tājuma, kurš termins būtu paturams: negods vai ne-

slava?

No vienas puses nevar neaizrādīt, ka vārds

«neslava» ir cēlies no indo-eiropiešu cilts slavu un

baltu zara un itkā atrodas ciešākā saskaņā ar S. 1.

509. panta esencaliju — apstākļa izpaudumu. Tomēr

referentam jānosveras par labu «negoda» termina

paturēšanai. Šo terminu atzīst un lieto arī Latvijas
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Senāts, un bez tam vārds «negods» stāv tuvāk

latviešu tautas garam, kā pretstats «godam». Mums

visiem pazīstamais teiciens «celt godā», «izcelt cil-

vēku» v. t. t. Tāpēc loģiski, ka «negoda celšana»

vairāk atbilst S. 1. 509. pantā paredzētam goda aiz-

skāruma saturam. Šinī ziņā atsaucos uz to, ka arī

Latv. Senāts pēdējos lieto līdzīgu ter-

minoloģiju (1934. g. 10. sept. spr. Žukova 1. Nr. 863).

Tāpēc referenta dc lege ferenda proponētā S. I. 509.

panta redakcija skanētu sekoši:

«Kas izpauž par personu negodu ceļošu apstāk-

li, sodāms ar cietumu uz laiku ne ilgāk par 6 mē-

nešiem.»

Savam uzskatam par attaisnojumu var atsauk-

ties uz Code Pēnal, kur (ja atmest kazuistiku) ana-

loga panta dispozīcija nesatur sevī nevajadzīgo at-

kārtojumu resp. konkurējošo terminu lietošanu.

Pielaižu, ka šī referāta daļai var arī nepiekrist,
bet ja šie apsvērumi kļūtu par ierosinājumu S. Ļ
509. p. izdevīgākai un precīzākai redakcijai, tad

arī tādā gadījumā referents savu mērķi būs sa-

sniedzis.

V.

1. Lai pareizi orientētos S. 1. 509. panta praktiskā

piemērošanā, nedrīkst izlaist no redzes aploka šinī

sakarībā referātā jau pievestos teorētiskos apsvē-

rumus.

Inkulpants, kas ceļ personai negodu, nozākā

personas godu tamdēļ, lai laupītu aizskārtam viņa

prezumējamo tiesību uz sabiedrības resp. citu per-
sonu cieņu.

Minētā atziņa mums sevišķi svarīga, jo refe-

rentam šķiet, ka apsverot inkriminētās pēc S. 1.

509. p. apsūdzības saturu, nedrīkst aizmirst, kā kon-

krēto izpaudumu var uzņemt un novērtēt to dzirdē-
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jušās trešās personas, jo vairāk, ka pēc S. 1. 509.

p. sodāms arī dolus eventualis, t. i. to seku apzinā-
ta pielaišana, kuras nosaka šā nodarījuma noziedzī-

gumu.

Par negoda celšanas objektu pēc pozitīvās li-

kumdošanas var būt tikai fiziskas personas (perso-
na certa). Šo uzskatu sevišķi aizstāv Tagancevs un

Bindings (nur der Einzelne hat Ehre).

Pēc šo teorētiķu ieskata par kollektīviem un

juridiskām personām nevar izpaust negodu ceļošu

apstākli S. 1. 509. p. nozīmē, jo gods esot tīri perso-

nisks labums.

Arī Latvijas Senāts savos agrākos un vēlākos

spriedumos atzīst, ka juridisku personu kā tādu aiz-

skāri nevar; ja negodīga (nemorāliska) vai nozie-

dzīga darbība tiek pierakstīta juridiskai personai,
vai tās pārvaldes orgānam, vai organizācijas vado-

šām personām, tad katram organizācijas loceklim

resp. pārvaldes loceklim atsevišķi un m corpore ir

tiesība ierosināt apsūdzību par aizskārumu viņiem
kā tādiem (1922. g. 20. okt. spr. Tālmaņa 1. Nr. 393;

1934. g. 10. marta spr. Kirškina 1. Nr. 104 un 1935. g.

30. marta spr. Pavloviča 1. Nr. 386).

Tā, tad mūsu pozitīvā likumdošana cenšas tā-

drs kazusus atrisināt tādējādi, ka krllektīva, orga-

! i'ārijas loceklis kā tāds var justies aizskarts ar

zināmu apstākļu izpaudumu par to juridisku perso-

nu, pie kuras viņš pieder.

Referentam šķiet, ka šis uzskats jāmodeficē.
Galu galā nav nekādu sevišķi svarīgu motīvu, kuru

dēļ godu varētu atzīt tikai kā atsevišķas fiziskas

personas aizsargājamo labumu. Juridiskai personai,
kollektīvam arī pašiem par sevi var būt gods, goda

apziņa, pašcieņa, kuru var nozākāt trešo personu

acīs; saprotams, ka līdz ar to aizskārums var vēr-

sties arī pret kollektīvā ietilpstošām personām, bet
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nebūs gluži nepareizi prezumēt, ka pēdējas savas

aizskārtās jūtas atvasina no juridiskas personas

resp. apvienības aizskāruma. Juridiskas personas

intereses nesedzas vienīgi ar materiālām interesēm

(S. 1. 518. p.); bet, ja tas tā ir, tad arī juridiskai per-

sonai var būt arī viņas specifiskais, pat-

stāvīgais gods.

Piem., var nozākāt tautu tuvināšanas biedrības

godu, apgalvojot, ka tā nekam nederīga un tautu

tuvināšanai kaitīga organizācija; līdz ar to būs aiz-

skārts biedrības personiskais, specifiskais gods un

tanī ieejošie locekli var savu aizskārumu atvasināt

vienīgi no biedrības goda aizskāruma. Šinī ziņā dc

lege ferenda varētu sekot Polijas 1932. g. Sodu li-

kumam, kurš atzina juridiskas personas un apvienī-

bas aizskārumu (Polijas Sodu likumu § 225).

Ari inkulpanta radniecīgas attiecības var iespai-
dot S. 1. 509. p. piemērošanu pret privātsūdzētāju.

Pie neslavas celšanas objekta apskates mūsu

uzmanību varētu saistīt tikai divi gadījumi, un proti:

vai bērni attiecībā uz vecākiem un laulātie attiecībā

viens pret otru var būt par S. 1. 509. panta paredzē-
tā noziedzīgā nodarījuma objektu.

Piegriežoties pirmajam jautājumam, t. i., vai

bērni var būt par negoda celšanasvojpjektu viņu ve-

cākiem, man jāaizrāda uz pantu, pēc
kura bērni nevar būt par savu vecāku apsūdzētā-
jiem kriminālās lietās, izņemot gadījumus, kas no-

vērš valstij draudošas, lielas briesmas, vai lai sevi

aizstāvētu pret vecāku vardarbību.

Aiz šiem apsvērumiem Latvijas Senāts uzska-

tīja par pareizu izbeigt uz Krim. Proc. lik. 60. panta

pamata, meitas, pret savu māti ierosināto sūdzību

par goda aizskārošu apstākļu izpaudumu un apvai-
nojumu kriminālnodarījuma sastāva trūkuma dēļ
(1923. g. 16. okt. Niedras 1. Nr. 379 un 1927. g. 29.
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apr. spr. Smirnova 1. Nr. 140). Tā tad, no formētā

viedokļa bērni nevar būt par vecāku negoda celša-

nas objektu un S. 1. 509. pants uz šādiem gadījumiem
nav attiecināms.

Lai gan šis Senāta tēzes princips, kurš iziet uz

ģimenes svētuma principa sargāšanu, ir visumā pa-

reizs, tomēr arī no pastāvošo civillikumu viedokļa,

atsevišķos gadījumos, arī bērniem nebūtu liedzama

krimināltiesas aizstāvība pret vinu goda aizskārumu

no vecāku puses resp. tie būtu jāatzīst, attiecībā

pret vecākiem, par negoda celšanas objektu.

Šim uzskatam par morālisku attaisnojumu var

atsaukties uz to, ka arī vecāki, kuri izpauž par sa-

viem bērniem negodu ceļošos apstākļus, neievēro

no savas puses ģimenes svētuma principu un tāda

vinu rīcība nav saskaņojama ar mūsu sabiedrības

uzskatiem par vecāku attiecībām pret bērniem. Arī

vecākiem var būt personīgas antipātijas resp. naids

pret bērniem, un tādos gadījumos būtu netaisnīgi iz-

slēgt bērnu godu pret vecākiem no aizsargājamo

labumu objektiem.

Kā redzams no Civ. lik. 210. panta, tad šis pants

ietilpst vecāku varas nodaļā, bet taisni šīs nodaļas
3. nodalījums (Civ. lik. 225. p. līdz Civ. lik. 240. pan-

tam) paredz vecāku varas izbeigšanos un ap-

robežojumu. Šinīs nosacījumos ir paredzēta
vecāku varas izbeigšana, ja vecāki nelietīgi izlieto

vecāku varu, vai arī tad,( kad dēls izdalās no vecāku

ģimenes un meita apprecas (Civ. lik. 228., 231., 235.

panti). Tāpēc loģiski, ka vecāku varai izbeidzoties

par bērniem, kas parasti sakrīt ar bērnu atdalītas

resp. patstāvīgas dzīves nodibināšanu, bērniem jā-
piešķir tiesība celt attiecīgu sūdzību pret vecākiem

uz S. 1. 509. panta pamata; jo tādos gadījumos bērni

var būt par vecāku neslavas celšanas objektu.

Šis uzskats neruna pretim likumam un no sadzī-

ves viedokļa būtu taisnīgs arī tāpēc, ka bērna goda
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aizskārums nevarētu notikt tad, kad bērns dzīvo vie-

nā ģimenē ar vecākiem zem pēdējo varas, kad vinu

attiecības ir sevišķi tuvas, Jcas liek domāt apriori,

ka goda aizskāršana starp viņiem nav iedomājama;

turpretim, kad bērni dzīvo atdalīti no saviem, vecā-

kiem (piem. bērns apprecas pret vecāku gribu) un

starp viņiem vairs nepastāv faktiskās ģimenes vie-

nības, tad bērns ļoti viegli var kļūt par negoda cel-

šanas objektu no vecāku puses, un būtu netaisnīgi

liegt viņiem likuma aizstāvību.

Tāpat S. 1. 509. panta objektu tulkojuma apjoms

būtu paplašināms viena laulātā attiecībās pret otro.

Šinī ziņā ir interesanti atzīmēt, ķa arī Latvijas Se-

nāts vairs neuztur 1923. g. deklarēto viedokli, ka

«pēc laulāto dzīves būtības laulāto gods ir tādā mē-

rā vienots un nedalāms, ka viena laulātā goda aiz-

skāršana jāuzskata arī par otrā goda aizskārošu» un

tādēļ laulātiem ir tiesība viņas personas aizskāršanā

laulāto vainīgo vajāt kriminālā kārtībā tikai par tā-

diem nodarījumiem, kuriem piemīt vardarbības rak-

sturs (1923. g. 16. okt. spr. Rubina L Nr. 393).

Pilnīgi jāpiekrīt Senāta uzstādītai tēzei par lau-

lāto goda kopību; bet tā pareiza par tik, par cik vie-

na vai otra laulātā attiecības izpaužas uz ārieni un

saskaras ar trešām personām; tādā gadījumā gan

viena laulātā goda aizskārums jāuzskata arī par

otrā goda aizskāršanu, jo pret trešām personām ir

prezumējama laulāto goda kopība un nedalāmība;
turpretim, nupat minētā, laulāto goda kopība attie-

cībā uz trešām personām, nevar novest pie slēdzie-

na, ka laulātiem vienam pret otru nevar būt

savs patstāvīgs gods (piem. uz tikumību, uzticību

v. t. t). Tā tad goda kopība pret trešām personām
neizslēdz un netangē laulāto pienākumu ievērot S. 1.

509. p. dispozīciju savstarpējās attiecībās.

Arī Latvijas Senāts 1935. g. 4. maija spr. Dom-

brovska lietā Nr. 394 ir atkāpies no agrākā viedokļa

un atzinis par nepamatotu ieskatu, ka pastāvot lau-
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Lībai, viena laulāta goda aizskārums no otra laulāta

nebūtu sodāms.

Kā izsakās Senāts citētā spriedumā, tad «Sodu

likums, noteicot sodus par personas goda aizskār-

šanu ar vārdiem, vai ar izturēšanos, vai ar neslavas

celšanos, neparedz nekādu izņēmumu tajos gadīju-

mos, kad aizskārumu izdarījis viens no laulātiem at-

tiecībā pret otro laulāto». Senāta ieņemto viedokli

var tikai apsveikt, jo nostāšanās uz pretējā viedokļa
novestu pie tā, ka likums nevis pasargātu, bet sek-

mētu laulāto savstarpējo goda aizskārumu, kas ne-

varēja būt par likuma mērķi.

2. Runājot par S. 1. 509. p. iekšējo pusi, jāņem vē-

rā, ka šis pants pēc savas sankcijas pieskaitāms pie
noziegumiem (S. 1. 3. p.). Tāpēc arī šinī pantā pare

dzētais noziedzīgais nodarījums sodāms tad, ja ta

izdarīts tīši, ar nosacījumu, ka noziedzīgs nodarī

jums uzskatāms par tīšu jeb nodomātu nevien tac

kad vainīgais gribēja to izdarīt, bet arī tad, kad viņ

apzināti pielaidis tās sekas, kuras nosaka šā-nodarī

juma noziedzīgumu (S. 1. 46. p.). Katra neslavas cel

šana prezumē inkulpanta rīcībā nodomu vai nu tieš

nozākāt cilvēka morāliskās īpašības trešo personu

acīs (dolus), vai vismaz vienaldzīgu izturēšanos pre

šāda izpauduma sekām (dolu s eventualis). Šī tēze

neizsauc nekādu šaubu un to konzekventi uztu

Latv. Senāta konstanta prakse (1922. g. 17. apr. spr

Grīna 1. Nr. 351; 1926. g. 28. sept. spr. Bullis 1. Ni

949; 1929. g. 30. apr. spr. Eglīša 1. Nr. 328). .

Ja arī inkulpantam izdotos pierādīt, ka viņam

nebija tieša nodomacelt aizskārtam neslavu, piem. iz-

platīt negoda ceļošu apstākli par viņam nepazīstamu

un svešu personu, tad tomēr viņa vienaldzīgu iz-

turēšanos pret izpauduma sekām nevar atstāt neso-

dītu (Senāta spr. Nr. 749 1926. g.).

Motīva pazīme neietilpst S. 1. 509. p. sastāva,

kāpēc ir irrelevants, vai inkulpants ir izdarījis izpau-
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dūmu, vadoties no materiālām interesēm, vai vēlē-

damies atriebties, izzobot vai pat vienīgi saistīt sa-

biedrības uzmanību ar «pārsteidzošām ziņām», vai

aiz kaut kāda cita iemesla (Sen. spr. 1925. g. 31. mar-

tā Billera 1. Nr. 96).

Tas arī saprotams, ja mēs atceramies jau aug-

stāk izteikto uzskatu, ka pie neslavas celšanas vien-

mēr krīt svarā efekts, kuru izsauc vai apzināti va-

rēja izsaukt negoda ceļoša apstākļa izpaudums tre-

šo personu uztverē. Negoda celšanas motīviem var

būt gan nozīme soda mērā noteikšanai, bet S. 1. 509.

panta būtību noziedzīgā nodarījuma motīvi nevar

iespaidot.

Šinī sakarībā nebūs lieki atzīmēt, ka no krimi-

nālatbildības viedokļa ir vienaldzīgi, vai apsū-

dzētais ir pats bijis neslavu ceļošu ziņu autors, jeb

viņš ir paudis no trešām personām smeltas ziņas.

Tāpat principā neatsvabina (izņemot S. 1. 515. p.

piemērošanu) nodarījuma subjektu no kriminālās at-

bildības arī tas, ja viņš nosauc vārdā baumu izplatī-

tāju (Sen. spr. 1922. g. 17. apr. Grīna 1. Nr. 149).

Interesanta situācija rodas tad, ja tiesājamā iz-

paudumā noklausījušās aiz durvīm paslēpušās trešās

personas, vai, piem., kāds izlasa dienas grāmatu,

kura satur neslavas ceļošas ziņas par trešām perso-
nām. Šādos apstākļos nevar konstatēt noziedzīgā

darījuma subjektīvo pusi (animus infamiandi). Ļau-
nākā gadījumā šādos apstākļos varētu runāt par no-

laidību vai neuzmanību — kādu iemeslu dēļ dienas

grāmata kļuva par citu personu lasīšanas materiālu,
bet aiz neuzmanības izdarītais noziedzīgais nodarī-

jums nav sodāms tur, kā tas arī S. 1. 509.p. piemēro-

šanas gadījumā, kur par to likumā nav sevišķi norā-

dīts. Šādu viedokli Latv. Senāts ieņēmis pie S. 1.

508. p. (530. p.), uzskatot, ka arī tanī paredzētais
aizskārums nav sodāms, ja tas izdarīts aiz neuzma-

nības (Sen. spr. Ziediņa 1. Nr. 70 1926. g. 29. janv.).
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Ši Senāta doma vel ar lielāku tiesību un pamatoju-
mu attiecināma uz S. 1. 509. pantu.

Ja tiek sniegtas negodu ceļošas ziņas kādai

valsts resp. pašvaldības iestādei, no kuras neatkarā-

jas krimināllietas uzsākšana, un šo ziņu sniedzējs ne-

atrodas minētās iestādes dienestā, resp. nerīkojas
šīs iestādes priekšniecības uzdevumā, tad tāda nesla-

vas ceļoša ziņas sniegšana liecina par iesniedzēja

nodomu kaitēt cietušā labai slavai un tāpēc sodāma

(Sen. spr. Toms un citu lietā 1927. g. 28. janv.

Nr. 62).

Cits stāvoklis rodas, kad izpaudums notiek sa-

karā ar dienesta pienākumu izpildīšanu. Šinī jautā-

jumā interesanti apstāties pie Artūra Platupa lietas

apsūdzībā pēc S. 1. 509. panta. Minētā lietā Rīgas

Jūrmalas pilsētas galvas biedrs Platups, izpildot Rī-

gas Jūrmalas pilsētas galvas rīkojumu, iesniedzis

savai priekšniecībai ziņas par sūdzētāju U., kurš sa-

stāvēja Rīgas Jūrmalas pilsētas dienestā. Izpaustā

apstākļa saturs vienā daļā bija tāds, kas aizskāra

sūdzētāja godu. Apgabaltiesa atcēla miertiesneša at-

taisnojošo spriedumu un sodīja apsūdzēto P. uz S. 1.

509. panta pamata.

Par šo Apgabaltiesas nosodošo spriedumu tika

iesniegta kasācijas sūdzība, kurā kasators apstrīdē-
ja Apgabaltiesas sprieduma pareizību ar principiēlas
dabas iebildumiem, uzsverot, ka «izpildot no likuma

uzlikto dienesta pienākumu viena amatpersona die-

nesta kārtībā paziņo otrai dienestpersonai par

apakšnieku kādas viņai ienākušas ziņas attiecībā uz

apakšnieka noderīgumu vai nenoderīgumu, — tad

tāda paziņošana nekad, ne pie kādiem ap-

stākļiem nevar tikt uzskatīta par neslavas celša-

nu S. 1. 509. p. nozīmē, vienalga, cik negatīvas un

aizskārošas un cik nepatiesas arī šādas ziņas nebū-

tu», un ja «amatpersona likumīgā dienesta kārtībā

būtu sniegusi attiecīgai augstākai amatpersonai šā-

das ziņas trūcīgā vai sagrozītā veidā, tad
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varētu runāt vienīgi par zināmu dienesta pārkāpu-

mu, bet ne par neslavas celšanu S. 1. 509. p. nozīmē».

Šī kasācijas sūdzība no Senāta tika ievērota aiz

kasācijā izbīdītā iemesla, ka apsūdzētam nebija no-

lūka celt neslavu, jo šo atsauksmi viņš iesniedza uz

savas priekšniecības pieprasījumu un tā tad viņš rī-

kojās savu pienākumu izpildīšanas robežās un inte-

resēs.

Referentam šķiet, ka nevar piekrist kasatora

domām par to, ka vienas dienestpersonas ziņojums

augstākai amatpersonai ne pie kādiem apstākļiem

nav uzskatāms par neslavas celšanu S. 1. 509. panta

nozīmē, vienalga, cik aizskarošas, nepatiesas un sa-

grozītas izrādītos šīs sniegtās ziņas.

Ir gan pareizi, ka par sagrozītu un nepatiesu zi-

ņu sniegšanu šī amatpersona atbild, kā par dienesta

pārkāpumu, bet tomēr tas neatņem iespēju aizskar-

tai personai meklēt arī savu taisnību, goda reabilitā-

ciju, un ja izrādīsies, ka iesniegtās ziņas ir aizskāro-

šas, nepatiesas un nestāv nekādā sakarībā ar diene-

sta pienākumu robežām, vai arī tādas, kuras uzska-

tīt par patiesiem izpaudējam nebija pietiekoša

pamata, tad vainīgai personai jānes atbildība par
savu darbību; tāda rīcība, kur saskatāmi sagrozītie
lietas apstākļi, nepatiesīgums un aizskārums, ir ne-

pareiza un sodāma netikvien no dienesta reglamen-
ta viedokļa, bet arī no S. 1. 509. p. viedokļa, jo no-

rāda uz cietušā goda aizskāruma tīšumu (dolus di-

rektus).

Šim gadījumam pieslienas arī līdzīgs gadījums,
kur Apgabaltiesa atzina par sodāmu uz S. 1. 509. p.

personu, kura nopratināta kā lieciniece izpauda sū-

dzētājai negodu ceļošas ziņas, motivējot savu sprie-
dumu ar to, ka izpaudumu esot dzirdējušas arī citas,

tiesas sēdē klāt bijušas personas. Latv. Senāts, ne-

noliedzot, ka izpaustie apstākļi pēc sava objektīvā
satura, ir negodu ceļošie, tomēr pilnīgi pareizi no-

rādīja, ka pie S. 1. 509. p. nepieciešamām pazīmēm
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pieder arī nodarījumu iekšējā puse, nodoms celt ne-

slavu sūdzētājam, izpaužot par vinu apstākļus, kas

dara viņam negodu; no svara, ka nododot liecību

liecinieks izpilda savu pienākumu runāt to,
kas viņam zināms, un tikai vienā gadījumā liecinieks

neslavu ceļošā apstākļa izpaudējs atbild pēc S. 1.

509. p., ja izpaustie fakti nestāv nekādā sakarā ar

apsūdzības priekšmetu, un ja lieciniekiem pie tam

bija tīšā griba (dotus directus) aizskart attiecīgās

personas godu (Latv. Sen. spr. 1926. g. 13. nov. Bēr-

ziņa 1. Nr. 1232; 1929. g. 13. okt. Lišinska 1. Nr. 673

un 1930. g. 19. marta spr. Haita 1. Nr. 154).

Rezumējot sacīto, mums jānāk pie neapšaubāmā

slēdziena, ka tur, kur persona Izpauž negodu ceļošus
apstākļus un nepārkāpjot sava pienākuma robežas,

izpauž subjektīvi pareizus apstākļus, tur tāds izpau-
dums nevar tikt uzskatīts par negoda celšanu S. 1.

509. p. nozīmē. Tas attiecināms uz aizstāvjiem, lieci-

niekiem, ierēdņiem un citām amata personām, ja to

izdarītā deklarācija stāv sakarā ar to lietu, kurā vi-

ņi piedalās. Tādos gadījumos, kā to pareizi atzina

Senāts, tikai tad, ja aizstāvja, liecinieka vai amat-

personas izpaudums nestāv nekādā sakarībā ar li-

kumā paredzēto un reglamentēto minēto personu

pienākumu, var runāt par aizskāruma tīšumu (dolus
directus), par ko m k ulpan t a m, saprotams, jā-

nes pika atbildība.

3. Celt personai neslavu var visdažādākiem lī-

dzekļiem. Iztirzājot lietu pēc būtības, tiesa katrā at-

sevišķā gadījumā pēc savas iekšējās pārliecības no-

dibina, vai negoda celšanas veids, līdzeklis, tiesāja-

mā rīcības kopībā, sedzas ar S. 1. 509. p. dispoziciju.

Jāsaka, ka visus neslavas celšanas veidus nav

iespējams uzskaitīt. Neslavas ceļošu apstākļu izpau-
dumu var izdarīt ar vārdiem, vēstulēm (1930. g.

28. apr. spr. Krūmiņa 1. Nr. 2), pat konfidiciēli adre-

sētiem rakstiem, uzstājoties par aizstāvi vai liecinie-
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ku (Sen. spr. Nr. 855 no 1926. g. 29. maija Šulca lie-

tā) un pat ar simbolisku darbību, piem. vārtu nosmē-

rēšanu ar darvu, namā, kurā dzīvo jaunava, ja ap-

kārtnē vārtu nosmērēšana uzskatāma par norādīju-

mu uz netikumību.

Šinī zinā, runājot Senāta vārdiem, varam teikt,
ka «uz zināmu personu attiecinātais neslavas ceļo-
šu apstākļu izpaudums var būt šīs personas godu

aiizskārošs, atkarībā no tā, kādos apstākļos un no-

zīmē vini lietoti, ko katrā atsevišķā gadījumā izšķir

tiesa, caurlūkojot lietu pēc būtības (Sen. spr. Matve-

ja 1. Nr. 509 no 1922. g. 8. nov.). Saprotams, ka par

neslavas celšanu nevar uzskatīt negoda ceļoša ap-

stākļa izpaudumu pašam sūdzētājam, jo šeit nav S. 1.

509. p. nepieciešamās pazīmes —• sūdzētāja morāli-

sku īpašību nozākāšana trešo personu acīs. Ja pat

pieņemtu, ka tiesājamais atzītu augstāk pievestā iz-

paudumu celšanu divātā, tad to zināmos apstākļos
varētu uzskatīt par sūdzētāja apvainojumu, jo tiesā-

jamam, iztrūkstot trešo personu klātbūtnei, nevarē-

ja būt animus infamiandi, bet tikai gan animus in-

jurandi, un tādā rīcībā trūkst negoda celšanas iek-

šējās puses.

S. 1. 509. p. nemaz neprasa, lai neslavas ceļošo

izpaudumu noklausītos vairākas personas. S. 1. 509.

panta sastāva konstatēšanai pietiek, ja ir nodibināts,
ka par apstākli ir ziņots vienai pieskaitāmības spējī-
gai personai (Sen. spr. 1926. g. 13. nov. Feders lietā

Nr. 1920).

Tāpat S. 1. 509. p. neprasa, lai negoda ceļošā ap-

stākļa izpaudums tiktu tieši celts noteiktām perso-

nām. Izpauduma moments ir konstatējams jau ar to,

ka neslavas ceļoša apstākļa izpaudums notiek trešo

personu klātbūtnē, kaut arī trešās personas neņem-

tu nekādu tiešu dalību tanīs sarunās, kurās no-

risinājās inkriminētais izpaudums.

Šim sakarība jāapskata jautājums, vai negoda
ceļoša apstākļa izpaudums sievai resp. laulātiem sa-
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vā starpā, var pēc sava veida uzskatīt par S. 1. 509.

p. paredzēto neslavas celšanas līdzekli. No vienas

puses ir jāatzīst, ka laulāto starpā pastāv tāda inte-

rešu kopība, ka grūti iedomāties, lai laulātiem vie-

nam no otra būtu noslēpumi par viņiem zināmiem,

trešām personām, negodu ceļošiem apstākļiem. Ta-

gancevs aiz šiem motīviem šādu rīcību uzskata par

irrelevantu no S. 1. 509. p. viedokļa.

Bet no otras puses jāņem vērā, ka S. 1. 509. p.

piemērošanai formēli pietiek ar negoda ceļoša ap-

stākļa izpaudumu. Tāpēc nav nekāda loģiska pama-

ta neattiecināt S. L 509. p. uz laulāto savstarpējo iz-

paudumu par to, kas neatbilst īstenībai. Saprotams,
ka šinī gadījumā var izslēgt S. 1. 509. p. paredzētā

noziedzīgā nodarījuma tīšu izdarīšanu, bet acīmre-

dzami uz to attiecināms nosacījums par apzinātu se-

ku pielaišanu, kuras nosaka šī nodarījuma noziedzī-

gumu. Tiešām no sievas vai vīra puses atstāstītais

notikums var ļoti viegli tikt izplatīts tālāk, kaut arī

neslavas ceļošā apstākļa .izpaudējs varēja sagaidīt

pretējo. Mūsu Senāts atzina par sodāmu inkulpanta

negoda ceļošā apstākļa izpaudumu tā sievai, torei>

zējai līgavai, lai gan arī Senāts neapstrīdēja, ka in-

kulpantam nebija pamata domāt, ka tas varēs tikt

tālāk izplatīts (Sen. spr. Freišmaņa 1. Nr. 870 1928. g.

20. dcc). Minētā lietā no Senāta tomēr palika
neuzsvērts moments, ka smaguma centrs ir ,tas, ka

šādā izpaudēja rīcībā saskatāms dolus eventualis. Ja

teorētiski varētu iedomāties, ka vīrs resp. sieva ne-

slavas ceļošu ziņu neizplatīs tālāk, tad ņemot vērā

laulāto starpā pastāvošo interešu kopību, varētu at-

zīt, ka šādā izpaudumā nebūtu saskatāmas S. 1. 509.

p. vajadzīgās pazīmes.

1923. g. Latvijas tiesu praksē ir nācis interesants

gadījums: apsūdzētais trešo personu klāt-

būtnē uz cietušā jautājumu par viņam negodu ce-

ļošā .apstākļa esamību atbildējis apstiprinoši. Apga-
baltiesa šādā tiesājamā rīcībā saskatīja S. 1. 509. p.

pazīmes un to sodīja. Senāts Apgabaltiesas spriedu-
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mv atcēla, paskaidrojot, ka cik tālu izpaudums ir

nācis uz paša cietušā iniciātīvi, tad līdz ar to atkrīt

apsūdzētā nodoms celt cietušām neslavu (1923. g.

30. janv. spr. Nr. 12 Ceriņa 1.). Šim Senāta spriedu-

mam nevar piekrist: vispirms cietušā iniciātīve (ja

šādu rīcību varētu apzīmēt par iniciātīvi) var atstāt

iespaidu uz soda mēru, bet nekādā ziņā nevar at-

ņemt izdarītam nodarījumam viņa noziedzīgu dabu.

Ja apsūdzētais trešo personu klātbūtnē apstiprina

sūdzētājam neslavas ceļošā apstākļa patiesīgumu,
tad tas var būt izdarīts tikai tad, ja apsūdzētā pusē

var konstatēt nodomu celt jautātājam neslavu. Pre-

tējā gadījumā apsūdzētais varētu izvairīties no at-

bildes; turpretim apstiprinoša atbilde norāda, ka ap-

sūdzētais uzņemas uz sevi visas sekas par negoda
ceļošā apstākļa izpaudumu. Ja mūsu Senāts vairā-

kos gadījumos atzīst, ka arī izprovocētais nozie-

gums tomēr paliek noziegums, tad nav nekāda pa-

mata arī S. 1. 509. p. piemērošanā pieturēties pie cita

viedokļa. Cits kazus ir, vai uzstādot jautājumu var

celt neslavu; to, šķiet, jāizšķir negatīvi, cik tālu jau-

tājumā trūkst konkrēta apstākļa pozitīva nodi-

binājuma. Ja nav sodāms apstākļa izpaudums par
nākotnē sagaidāmiem negodu ceļošiem apstākļiem,
— tad vēl mazāk ir pamata uz jautājumu attiecināt

S. 1. 509. p. Vienīgi, ko šādā rīcībā pie zināmiem ap-

stākļiem varētu konstatēt, būtu apvainojuma (S. 1.

508. p.) pazīmes. Aiz augstāk pievestiem apsvēru-
miem nav sodāms neslavas ceļoša apstākļa izpau-

dums nenormāla, valodas nepratēja, kurla jeb ga-

līgi piedzērušā cilvēka klātbūtnē.

4. Viens no aktuālākiem un tai pašā laikā strī-

dīgākiem momentiem S. 1. 509. p'. dispozīcijā ir jau-

tājums par to, kāds ir «a p s t ā k ļ a» saturs un pret
kādiem labumiem jābūt vērstam apstāklim, lai vinu

uzskatītu par goda aizskārošu. Latv. Senāts pie šī

jautājuma ir vairākkārt apstājies un konzekventi

nostājies uz tā viedokļa, ka pēc S. 1. 509. p. izpratnes
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tikai tādu apstākļu izpaudumu var uzskatīt kā per-

sonas godu aizskārošu, kas izsauc necieņu pret per-

sonu resp. viņas morāliskām īpašībām; turpretim

par goda aizskāršanu nevar uzskatīt atsauksmi vai

spriedumu vai kritiku par personas garīgo dar-

bību pieklājīgā formā nevar saturēt, nedz no-

formas nesatur arī personas morālisko īpašību noni-

cināšanu vai nonievāšanu, kaut tāds novērtē-

jums citādi arī aizskārtu personas patmīlību (Sen.

spr. 1923. g. Nr. 358; 1924. g. Nr. 119; 1933. g.

Nr. 928).

Nevar būt divu domu par to, ka atsauksme,

spriedums vai kritika par personas garīgo darbību

pieklājīgā formā nevar saturēt nedz no-

ziedzīga nodarījuma subjektīvo pusi un vēl mazāk

negoda ceļoša apstākļa izpaudumu. Tāpēc arī no šī

viedokļa aizstāvja lietas apstākļu iztirzāšana, savāk-

to materiālu kritizēšana un slēdziena taisīšana no

tiem jiesatur sevī S. 1. 509. p. nepieciešamās objektī-
vās un subjektīvās sastāvdaļas (Sen. spr. 1930. g.

Nr. 489).

Tāpat nav uzskatāma par negoda ceļoša

apstākļa izpaudumu mācības iestādes audzēkņa ne-

labvēlīgs skolotāja raksturojums, tā atzīšana par ne-

derīgu v. t. t. Šādā rīcībā var uzskatīt, no mācības

iestādes iekšējā dzīves viedokļa, audzēkņa disciplī-
nas trūkumu, bet no S. 1. viedokļa šāda atsauksme,

spriedelēšana un kaut arī subjektīvais slē-

dziens uzskatāms par irrelevantu.

Saprotams, ka izpaudums par noziedzīgu darbī-

bu pēc principa plus continet minus, sedzas ar nemo-

rāliskumu un kā tāds acīmredzami ceļ negodu (Sen.

spr. 1930. g. Nr. 684). Tomēr referentam šķiet, ka

vienā ziņā nevar piekrist Latv. Senātā Brieža lietā

un Brensona lietā ieņemtam viedoklim (1924. g.

31. marta spr. Nr. 119 un 1933. g. 21. sept. spr. Nr.

928). Minētās lietās Senāts apskata gadījumus, kad
noteikta persona tiek apzīmēta par nenormālu. Se-
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nāts uzskatīja šādu zināmas personas apzīmējumu

par nenormālu, par nesodāmu aiz diviem motīviem:

vispirms, saskatot apsūdzētā rīcībā nodoma trūku-

mu, jo konkrētā gadījumā tas tika darīts sevis pa-

sargāšanas resp, uzraudzības iestāžu vērības grie-
šanu uz tādu personu, kādam Senāta motīviem at-

liek tikai piekrist. Turpretim, nevar piekrist Senāta

otram motīvam, kur Senāts, neapstrīdot, «ka izpau-

dums par trešo personu, ka viņa ir nenormāla, ir

apstākļa izpaudums, tomēr šādu tiesājamā

rīcību nepareizi uzskata par «sūdzētāja gara spēju

vērtējumu, kas pats par sevi, ja viņš tikai pēc formēs

nesatur sūdzētājas personību noniecinošas un nonie-

vājošas piedauzības, uzskatāms no S. likuma vie-

dokļa par vienaldzīgu». Senāts šādu savu viedokli

attaisno ar atsauci, ka šāds izpaudums nevēršas pret

personas morāliskām īpašībām. Šeit jāņem vērā, ka

Senāts līdzās communis opinio doctorum par nego-

da ceļošo apstākli atzīst visu to, kas izsauc necieņu

pret personu. Neapšaubāmi, ka normāls cilvēks var

pretendēt uz zināmu rindu labumiem un uz zināmu

cieņu sabiedrībā. Tāpēc cilvēka apzīmēšana par ne-

normālu pazemo arī viņa morāliskās (plašākā nozī-

mē) personības vērtību, jo pataisa viņu sabiedrības

ieskatos par nepilnvērtīgu un nepiemērotu individu.

Cilvēka apzīmējums par nenormālu, ja tas neatbilst

īstenībai, nevar uzskatīt par garīgās darbības rak-

sturojumu, jo var novērtēt pozitīvi vai negatīvi ti-

kai normāla cilvēka garīgo darbību. Turpretim ne-

normālais cilvēks vispār nespēj radīt mūsu laika sa-

biedrībai atbilstošu garīgu darbu. Tāpēc personas

apzīmējums par nenormālu trešās personās izsauc

taisni to efektu, kas liedz viņam tās abstraktās, mo-

rāliskās īpašības, kuras taisni sastāda normāla

cilvēka cieņu.

Tā kā referents iziet no S. 1. 509. p. objektīvā
sastāva ekstensīvas piemērošanas, tad viņš uzska-

tītu par vēlamu grozīt augstāk pievesto līdzšinējo
tiesas praksi, jo vairāk, ka kriminālpolītika mūs mā-
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ca, ka attīstītā sabiedrībā noziedzīgu nodarījumu ap-

joms vienmēr iet plašumā, t. i. cilvēka apziņa atzīst

par noziedzīgu pat to, kur, piemērojoties neattīstītam

cilvēkam, varētu uzskatīt tikai nemorālisku, bet ne

sodāmu rīcību.

Referāta noslēguma runāsim par S. 1. 509. p. ob-

jektīvo sastāvdaļu — apstākli kā tādu.

Jāsaka, ka apstāklis ir ļoti stiepjams jēdziens,

un par viņa saturu un apjomu daudz ko var atzīt

un neatzīt.

Šinī ziņā daži aiziet tik tālu, ka neapšaubāmi

negoda ceļoša apstākļa izpaudumu, vietas un laika

neapzīmējuma dēļ grib atzīt par goda aizskārumu

tikai S. 1. 508. p. nozīmē un atsaucas uz Senāta

spriedumu (1925. g. Nr. 350), kur izteiciens «švind-

lers, apkrāpis visu Rīgu» netika atzīts par konkrē-

tu apstākli S. 1. 509. p. nozīmē.

Šeit nebūs lieki atgādināt Senāta vairākkārtīgos

spriedumos uzsvērto principiēlo tēzi, ka uz zināmu

personu attiecinātie vārdi jeb izteicieni var būt šīs

personas godu aizskāroši, atkarībā no tā, kādos ap-

stākļos un nozīmē tie lietoti, ko katra atsevišķā ga-

dījumā noteic tiesa, lūkojot cauri lietu pēc būtības.

Tāpēc daudz pareizāk pie S. 1. 509. p. piemēro-
šanas atvasināt aizstāvības motīvus no apstākļa te-

orētiskām pazīmēm un tad jau šīs pazīmes saskaņot

ar konkrētās lietas materiāliem. No šī viedokļa iz-

ejot, jāsaka, ka salīdzinājums, pielīdzinājums, propo-

zicija par personas darbību nākotnē var būt tikai pie
zināmiem apstākļiem par goda aizskārumu S. 1. 508.

panta nozīmē, turpretim par negoda ceļoša apstākļa

izpaudumu jāatzīst viss tas, kas tiek stāstīts par no-

tiekošu vai notikušu ar cietušo, ja tikai izpaustie ap-

stākļi var izsaukt necieņu pret aizskārto trešo

personuacīs.

Jāpiekrīt Taganceva tēzei, ka negoda celšanas

būtība nemaz neprasa notikuma resp. izpaustā ap-
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stākļa individuālo pazīmju sīkāku apzīmējumu, kā

norādījums uz vietu, laiku un citiem blakus apstāk-

ļiem. Lai atzītu izpaudumu par apstākli, pietiek, lai

inkulpants atstāstītu faktu, notikumu, kurā var

ieraudzīt negodu ceļošu apstākli aizskārtai personai,
kaut arī pats notikums nebūtu attēlots ar visu pre-

cizitāti, piem. nebūtu uzrādīti laiks, vieta; tāpat, pie-

rakstot aizskārtam nemorālisku darbību, nemaz ne-

vajaga būt tās personas apzīmējumam, pret kuru
tika vērsta cietušā apkaunojošā darbība.

Izejot no šam premizem, ir vērts apstāties ari

pie mūsu Senāta prakses apskates.

Ir vairāki Sen. spriedumi (1920/70, 1922./590,

1924./242, 1927./173, 1933/587), kuri pēc sava satura

neapšaubāmi norāda, ka izteiciena «švindlers, ap-

krāpis visu Rīgu» neatzīšana par negoda ceļošu ap-

stākli — izskaidrojams ar šī izteiciena blakus apstāk-

ļiem, kuri norādīja citētā izteiciena apvainojuma
raksturu (1925. g. 14. okt. spr. Leskina 1. Nr. 351).
Ir apsveicama Senāta tēze, ka dažreiz pat ar atse-

višķu vārdu (piem. m—a, kriminālnoziedznieks, ber-

montiets) var izsaukt klausītājos noteikto priekš-

statu, ka aizskārtai personai tiek pierakstīts no viņas

izdarītais, pēc sabiedriskā ieskata, nemorāliskais .un

negodu ceļošais apstāklis.

Loti zīmīgi, ka Senāts, konkrētos lietas apstāk-

ļos, lietāto izteicienu «kriminālnoziedznieks» atzina

par tādu, kuru inkulpants lietāja, lai raksturotu cie-

tušo par personu, kura netikai tika saukta pie atbil-

dības par noziedzīgu nodarījumu, bet arī par tādu

tikusi notiesāta (1927. g. 29. IV. spr. Nr. 173 —

Preisa 1.). Tāpēc juristam-praktiķim būtu jāņem vē-

rā un vienmēr jānoskaidro tie blakus momenti, ku-

ros norisinājās konkrētais notikums.

Vienmēr jānoskaidro, vai apsūdzētā izpaudums
varēja izsaukt, pie trešām personām priekšstatu par

apstākli, kurš liecinātu par cietušā noziedzīgu vai
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pretmorālisku darbību un kura patiesīgumu un bū-

tību varētu pierādīt jeb apgāzt. Kā jau augstāk aiz-

rādīts, tad Tiesa, apskatot lietu pēc būtības, spriež
vai inkulpantam pierakstīts noziedzīgais nodarījums

satur negoda celšanos S. 1. 509. p. nozīmē vai goda
aizskārumu S. 1. 508. p. nozīmē. Tāpēc cietušā resp.

apsūdzētā pilnvarnieka pienākums ir šinī ziņā aug-

stākā mērā atbildīgs un tikai nopietna un laba teorē-

tiska pārdomāšana, sagatavošana un izsmeļoša lie-

tas apstākļu noskaidrošana tiesas izmeklēšanā var

garantēt klienta interešu vajadzīgo ievērošanu.

Sacītais vēl vairāk tāpēc būtu ņemams vērā, ka no-

ziedzīgs nodarījums, kurš iziet uz necieņas jūtu iz-

saukšanu pret cietušo, norisinās pa lielākai daļai pē-
dējam aizrr guriski, un ja pie aizmuguriski jzdarītā

šķietama izpauduma, tiesa nekonstatēs apstākļa pa-

zīmes, tad pēc pozitīvās likumdošanas — inkullpanta
rīcība paliks nesodīta, jo aizmugurisks goda aizskā-

rums S. 1. 508. p. nozīmē nav sodāms. Bet nav

grūti iedomāties, kādas morāliskas ciešanas, tas ne-

sīs — bez gandarījuma palikušam privātapsūdzē-
tājam.

Referentam šķiet, ka aizmuguriska apvainojuma
nesodīšana nav savienojama ar mūslaiku sabiedrības

tiesisko apziņu; tāpēc ir jāatzīst par taisnīgu Polijas
likumdošanā izvēlētais ceļš, pēc kura arī aizmugu-

risks apvainojums ir sodāms tāpat kā personisks.
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TĒZES.

I.

Goda aizskāruma institūts vēsturiskā attīstībā

ir atmetis formālu kazuistiku : arī latviešiem un krie-

viem tas ir izveidojies par aizsargājamo ar likumu

personas tiesību uz sabiedrības cieņu.
Goda būtību noteic dzīves sociālā struktūra;

romiešu un senģermāņu tiesību šķietamais pretstats
izskaidrojams ar kvantitatīvu, bet ne kvalitatīvu

starpību.
[I.

Goda saturs noteic 2 relatīvi momenti: cilvēka

pašcieņa un cieņa citu acīs; individa gods aizsargā-

jams pa tik, par cik tas nesadūrās ar kopības inte-

resēm.

m.

Jāpanāk S. 1. 509. p. koncentrētākā redakcija
un terminoloģija, atmetot vienādu termiņu pielieto-
šanu.

IV.

Juridiskas personas specifiskais gods atzīstams

par aizskaramo objektu. Bērnu gods tiesiski aizsar-

gājams pret vecākiem pēc vecāku varas izbeigšanas.
Laulāto goda kopība pret trešām personām netanģē
viena laulāta goda aizskārumu pret otru.

V

S. 1. 509. p. iekšējā puse prasa tīšu rīcību S. 1.

46. p. nozīmē; aiz neuzmanības izdarīta negoda cel-

šana nav sodāma; tāpat nav sodāms subjektīvi pa-
reizu apstākļu izpaudums pie reglamentēto pienāku-
mu izpildīšanas.

VI.

Negodu celt var visdažādākiem līdzekļiem un

veidiem; S. 1. 509. p. piemērošanai pietiek ar nego-
da ceļoša apstākļa izpaudumu kaut vienas pieskai-
tāmas personas klātbūtnē, neizslēdzot tuviniekus.
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Ari izprovocēta negoda celšana neatsvabina no no-

ziedzīgā nodarījuma sekām.

VII.

Negodu ceļošam apstāklim jābūt vērstam pret
personas morāliskām īpašībām plašākā nozīmē. Ap-
stākļa konstatējumam pietiek, ja no izdarītā izpau-
duma var spriest par cietušā izdarīto vai ar viņu
notiekošo vai notikušo negodu ceļošu darbību.

Dc lege ferenda, kā S. 1. 509. p. paredzēta ap-
stākļa" stingrības korek īvs, jāieved ari aizmuguris-
ka apvainojuma sodīšana.
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