


' .1. Valsts, tiesības un valststiesību zinātne. 

a) V a 1 s t s t i e s ī b a s . Zem valsts tiesībām šī vārda īstā 
nozīmē jāsaprot tiesisku normu kopums, kas nosaka valsts iekārtu, 
vinas orgānu uzbūvi un funkcijas, šo orgānu tiesiskās attiecības 
savā starpā, kā ari svarīgākās tiesiskās attiecības starp valsts or
gāniem vienā pusē un pilsoņiem vai noteiktām pilsoņu grupām otrā 
pusē. Mēdz izšķirt v i s p ā r ē j a s u n ī p a t n ē j a s j e b a t s e 
v i š ķ a s valsts tiesības. .Tādas īpatnējas valsts tiesības piem. ir 
ari Latvijas valsts tiesības, zem' kurām saprotam to tiesisko normu 
kopumu, kas nosaka Latvijas valsts iekārtu, vinas orgānu uzbūvi, 
funkcijas un savstarpējās tiesiskās attiecības, kā ari Latvijas pilsoņu 
tiesības un pienākumus pretim valstij vai valsts varas orgāniem. 
Tā kā reālā veidā pastāv tikai atsevišķas valstis ar savām satvers
mēm un tiesību sistēmām, tad īstas pozitivas tiesības ir tikai īpat
nējās jeb atsevišķās valsts tiesības. Vispārējas valsts tiesības ir 
pozitivas tiktāl, cik valsts tiesību zinātne valsts iekaltas un.dažādu 
valststiesisku institūtu noskaidrošanai vispārējā veidā izlieto kā 
materiālu-atsevišķo valstu .vai starptautisko tiesību pozitivas 
normas. 

b) V a l s t s t i e s ī b u z i n ā t n e . Juridiska disciplina, kas 
nodarbojas ar valsts tiesībām'— tās iztulko, salīdzina, sistematizē, 
un'uz šādi apstrādāta materiāla pamata izveido mācību par valsti, 
tās iekārtu un valststiesiskiem institūtiem — ir valststiesību zi
nātne. Izšķiļ' vispārējo valststiesību zinātni, un īpatnējo jeb at
sevišķas valsts tiesību zinātni. īpatnējā valststiesību zinātne no
darbojas galvenā kārtā ar kādas atsevišķas valsts tiesībām; tā, 
piem., Latvi'jas valststiesību zinātne nodarbojas sevišķi ar Latvijas 
valsts tiesiskajām normām un tiesiskajiem institūtiem. Vispārējā 
valststiesību zinātne nodarbojas gan ari ar tiesību normām, kas 
ņemtas iz atsevišķu valstu tiesībām, 'bet vairāk ar tiesību princi
piem, kas iegūti no atsevišķo valstu pozitīvo tiesību normu, salīdzi
nāšanas. ' Visumā tā tad varētu teikt, ka īpatnēja valststiesību zi-

Ievads. 



ii.'ilni: Ir vairāk pozitivi-juridiska disciplina, turpretim vispārējā 
ihlsliesību zinātne vairāk teoretiski-juridiska vai pat filosofiski-

ļiirlill.ska disciplina. Tomēr starp vispārējo valststiesību zinātni un 
Ipil Infijo valststiesību zinātni tiek uzturēti pastāvīgi un cieši sakari; 

iifijo valsts tiesību zinātne nenodarbojas ar kādu izdomātu, 
iIn/.Ija radītu valsti1), bet ar reālajā .dzīvē atrodamiem valstu ti

pil ni, valsts iekārtas tipiskām formām, tipiskiem válststiesiskiem 
!ll lltnllcm, LIII materiālu savām teorētiskajām konstrukcijām tiem 

' mvišķo valstu pozitivajām tiesībām. No otras puses, īpatnējā 
ihl-.fic.'iibu zinātne parasti neapmierinājās ar savas atsevišķās 
ii'.I'.IIesību normu šauri dogmatisku aplūkošanu, bet šīs valsts 
i drías un tiesisko institūtu pareizākai izpratnei un. pilnīgākai no-

• U .i ii II ošanai pielieto juridiskas konstrukcijas un tiesiskus principus, 
i i . M'Kiifi vispārējā valststiesību zinātnē. 

i ) L a t v i j a s v a l s t s t i e s ī b u . z i n ā t n e . Latvijas valsts 
tiesību zinātne ir gan vēl jauna, tomēr viņa jau pastāv un attīstās. 
I .ii fjan Latvijas Republikas Satversme darbojas vēl tikai astoņus 
r.i'hr;, tomēr viņas dogmatiskā iztirzāšana ir jau sākusies. Un pa-
i i .11 tā tas ir visur: konstitūcijas dogmatiskā iztirzāšana sākas līdz 
II vinas spēkā stāšanos. Vispirms šādu iztirzāšanu izsauc prak-
Ihkii'i dzives. vajadzības, jo neviena konstitūcija nav un nevar tikt 

i itfldita tādā veidā',, ka viņa būtu katram un-visiem vienādi sapro-
i.11 II.i un bez domu starpībām pielietojama. Bet dažāda izpratne un 
dornu starpības'prasa pareizas izpratnes meklēšanu, atsevišķu kon-
ltltu< Ijas pantu' noskaidrošanu, interpretēšanu." Šāda konstitūcijas 
i 111 /«flšana notiek laiku pa laikam, tā teikt sporādiski, skatoties pēc 
konstitūcijas pielietošanas atsevišķiem gadījumiem, un-šīs darbības 
ri ultati atrodami parlamenta komisiju un frakciju padomes proto
kolos, •žurnālu un avīžu rakstos u. t. t. Šis darbs, ja viņš nav iespai
dots no politiskām tendencēm, atnes zināmu labumu ari valsts tiesī
bu zinātnei, vasmaz uzkrājot precedentu materiālu un nodibinot dažu 
konstitūcijas pantu iztulkošanu. Bet protams, ka-valststiesību zi
nātne nevar apmierināties ar praktiskās dzīves vajadzību izsauktās 
konstitūcijas iztirzāšanas rezultātiem; viņu interesē vispirms kon
stitūcijā ietvertie tiesiskie institūti un konstitūcijas pamatos liktie 

.*) Valsts romāni vai utopijas, kā piem. Tomasa Mora ¿.Utopia* (1516), 
Kmnpanellas ..Civitas solis" (1643), kas apraksta neesošas, fantāzijā 1 radītas 
valstis, nevar tikt pieskaitītas zinātniskai literatūrai. Šādiem darbiem ir zinā-
ma'nozīme tad, ja viņu autori ari šinīs utopijas ir ietvēruši idejas, kas radušās 
no reālo apstākļu novērošanas. 
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valsts iekārtas principi, kas tiek noskaidroti pie sistemātiskas, zinat-
niski-dogmatiskas konstitūcijas iztirzāšanas. Šis.darbs tiek veikts 
speciālos pētījumos, universitātes attiecīgos kursos, zinātniski sa
stādītās valststiesību mācības grāmatās, attiecīgu zinātnisku bie
drību referātos u. t. 1. Lai gan šis darbs nestāda praktiskus mērķus 
pirmā vietā, tomēr, protams, praktikai vajadzīgā konstitūcijas^ iz
tulkošana var atrast norādījumus pareizajiem jautājumu atrisināju
miem taisni valststiesiski-zinātniskos rakstos: atsevišķi konstitūcijas 
panti var tikt pareizi iztulkoti un pielietoti tikai ņemot vērā konsti
tūcijas loģisko uzbūvi un pareizi saprotot viņā ietvertos valsts orga
nizācijas principus un valststiesiskos institūtus. 

Latvijas valststiesību zinātne atrodas vēl tapšanas stadijā; to-
. mēr varam minēt jau vairākus' autorus, kuri veltījuši savus darbus 
Latvijas tapšanas, izveidošanas un tiesiskās iekārtas jautājumiem. 
Latvijas valsts, tapšanu ir aplūkojuši savos darbos: Dr. M. Valters 
(Lettland, seine Entwicklung zum Staat und-die baltischen Fragen, 
1923), Līgotņu Jēkabs (Latvijas valsts dibināšana, 1925), Sp. Paegle 
(Kā Latvijas valsts tapa, 1923), Lotars Šulcs (Atskats uz Latvijas 
valstiskās idejas izveidošanos, „Tieslietu Min. Vēstnesī" 1926), M. 
Lazersons (Die Verfassungsentwicklung Lettlands, „Jahrbuch f. 
öffentl. Recht der Gegenwart, Bd. 11, 1922) u. c. Latvijas valststie-
sisku jautājumu iztirzāšanu atrodam doc. K. Dišlera (Latvijas valsts 
varas orgāni un viņu funkcijas, 1925; sērija rakstu „Tieslietu Min. 
Vēstnesī"), priv. doc. P. Mucenieka, Saeimas deputātu M. Lkztī 
sona-(Das' Verfassungsrecht Lettlands, „Jahrb. f. öffentl. U'.edil <l. 
Gegenwart, Bd. 12) un F. Cielēna, Kodifikacijas nodaļas vadilaja K 
Disterlo (Juridiskas piezīmes pie L. R. Satversmes, „Tieslietu Min 
Vēstn." 19.23) u. c. rakstos. — Ari. ārzemju autori arvienu vairāk 
vērības sāk .piegriezt starp citām jaunajām valstīm ari Latvijas 
valstij uņ viņas tiesiskai iekārtai. Speciālus darbus Latvijas valstij 
un sevišķi viņas satversmei veltījuši'franču jurists A. Cazejus: La 
Constitution de la Lettonie, Toulouse, 1925; un vācu autors Max 
Schaetzen, Das Verfassungsrecht Lettlands, mit einem Rückblick 
auf- dessen Staatswerdegang. Riga, 1929. Baltijas valstu nodibinā
šanai un tiesiskai iekārtai -veltījis savu darbu Dr. H. Rolnik: Die 
baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland und ihr Verfas-
sungsrecht, Leipzig 1927. ' Šo pašu valstu nodibināšanu, atzīšanu 
de facto un de jure.un uzņemšanu Tautu Savienībā speciālā darbā 

.aplūkojis Dr. G. Rutenberg: Die baltischen Staaten und das Völker-
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•fÇ.p^fech't. ..-.Die* Enstehungsprobieme Litauens, Lettlands und Estlands 
$ ^ U m "Lichte ties Völkerrechts. Riga 1928. Jauno valstu konstitūcijām 
£0,^savüs darbus veltījuši angļu valodā —. A.- Headlam-Morley, The 
liv' 'r-New Democratic Constitutions-of Europe, Oxford, 1928; un franču 
Vp^vaiodā — B: Mirkine-Guetzevitch, Les nouvelles tendences du Droit 
:';';|Ķ Constitutionnel (Revue du Droit Public/1928). Ari vispārējās valsts-

tiesību zinātnes-vai vispārējo konstitucionālo tiesību zinātnes kursu 
. autori savos'jaunākajos darbos sāk. atsaukties uz.Latvijas valsts-

tiesiskiem, institūtiem, un L. R. Satversmes noteikumiem; tā, piem., 
:•; .X. S. Combothecra, Manuel de Droit Public Général'du Monde Ci-
; . v i l i s ô , 1928. Tādējādi :ne tikai jaunā Latvijas-valsts •' ir iestājusies 
; kulturālo valstu saimē, bet ari jaunā Latvijas valststiesību zinātne 

'••pamazām pievienojas tai plašajai juridiskai, disciplinai, kura pēta mo-
','••'.!' ' der.nās valsts iekārtu-un viņas tiesiskos institūtus .un-kuras veido-

• šanā/un 'izkopšanā piedalās visu- kultūras tautu juristi-valststiesīb-
• nieki." • , !,. ••• . ; .': • • 

2. Metodoloģiskas piezīmes. 

'•.Juristiem ir savs reals pētāmais objekts •— tiesību normas. 
.- . Valstsliesībnieka pētāmais objekts ir to tiesību normu kopums, kas 

• nosaka valsts tiesisko iekārtu. Lielākā dala no šīm'tiesību normām 
. . ir.noteikti fiksētas un atrodamas likumu krājumos. Citas, uz pre

cedentiem dibinātas, tā. sauktās konvencionālās normas, gan- nav at
rodamas-likumu krājumos, bet par-cik viņas ir noteikti izveidojušās 
uņ tiek; atzītas augstāko valsts varas, orgānu darbībā;'ari viņas-tiek 
ievilktas".valststiesībnieka darbības laukā. Ne mazāk reāli, kā' tie-
šībit.normas, ir ari-normu kompleksos ietvertie tiesiskie institūti, 
visa'valsts, tiesiskā iekārta un pati valsts. Un.ja valststiesībnieks 

• ievelk savu,pētījumu laukā .ari juridiskos principus, ari tad viņš ne-
: novēršas.• ,no reāliem pamatiem. ' Jo juridiskie principi, ja viņi ir 

noteikti Izveidoti -un no autoritatīviem zinātniekiem atzīti,- ir ne 
'ķ'Žļ-mazaķ' reali.'Jkā pašas..tiesību normas. Reālais objekts, ar ko jāno

darbojas .'ž.juristam-valststiesībniekam, tā tad sastādās no tiesību 
' normām,:tiesiskiem institūtiem un zinātnes atzītiem juridiskiem prin- ' 

Çv^cipiem. Protams, šis objekts var mainīties, un viņš,mainās; kul-
'Ķ:«^turai attīstoties/; veidojas un attīstās tiesību sistēma un tiesiskie 
;;K;J;instituti; . tiesību zinātnei attīstoties, veidojas un attīstās tiesību 
V\W principi; līdz .'ar. to. jurista pētīšanas Tauks paplašinās, objekts, ar 
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kuru viņam jānodarbojas, aug un attīstās, bet nezaudē savu reāli 
tati. Un laikam nevienai zinātnei nav.tāda pētāmā, objekta, kurš 
būtu pilnīgi nemainīgs, negrozīgs. 

Tā kā jurisprudencei ir savs reāls pētāmais objekts, tad ir sa
protams, ka viņā tiek pielietotas tas.pašas atzītās pētīšanas meto
des, kādas tiek pielietotas ari citās, zinātnēs ar noteiktiem reāliem 

• pētāmiem objektiem; tikai katra zinātne vai'zinātnes nozare, sa
skaņā ar viņas pētāmā objekta īpatnībām, ir izstrādājusi īpatnējus 
metodoloģiskuspaņēmienus. No zinātniskās pētīšanas pamatmetodēm 
— induktivās un deduktīvās — reālu objektu pētīšanai visvairāk 
tiek pielietota induktivā metode. Šīs metodes plašajā'pielietošanā 
ir izveidoti divi pazīstami paņēmieni — analizē un sintezē —.kur 
var tikt pielietoti gan atsevišķi, gan kopā, un kuri parasti jau paši 
tiek saukti-par metodēm.. Varētu teikt, kā pilnīgi noslēgts pētījums 
prasa abu šo metodoloģisko.paņēmienu — analizēs un sintezēs — pie
lietošanu; iepazīšanās ar objektu, viņa izpētīšana parasti.nav iesper 
jama bez analizēs, un analitiskajā pētīšanā iegūto rezultātu tālāka 
apstrādāšana — sakopošana, sistematizēšana u. t. 1. prasa sintēzi. 

Katra zinātnepielieto analizi un sintēzi ar viņai īpatnējiem meto
doloģiskiem paņēmieniem. Ari jurisprudencei ir tādi īpatnēji metodo
loģiski paņēmieni, kurus parasti sauc par-metodēm. Pazīstamākie no 
šiem metoloģiskiem paņēmieniem vai metodēm ir sekošie: 
a) D o g m a t i s k a i s p a ņ ē m i e n s — tiek pielietots pie pozi-
tivo tiesību normu apstrādāšanas; ar šī paņēmiena palīdzību tiek 
iegūta tiesisko normu juridiskā satura pareiza izpratne un iepazī
šanās' ar tiesisko institūtu juridisko būtību; b ) - v ē s t u r i s k a i s 
paņēmiens — palīdz noskaidrot tiesisko institūtu būtību,'dažreiz ari 
normu īsto saturu, aplūkojot viņu attīstības gaitu; c) s a l ī d z i n o 
š a i s .paņēmiens — parasti tiek pielietots divējādos veidos: 1) kā 
d o g m a t i s k i s a l ī d z i n o š a i s , ja pilnīgāku iepazīšanos ar 
vienā tiesību normu kopumā vai tiesību sistēmā ietilpstošajām nor
mām un tiesiskiem institūtiem grib sasniegt, salīdzinot tos ar citos 
normu kopumos vai tiesību sistēmās atrodamām pašlaik pastāvo
šām tiesību normām un institūtiem; un 2) v ē s t u r i s k i - s a l ī -
d z i n o š a i s — ja šinī pašā nolūkā salīdzina tiesību normu vai 
tiesisko institūtu attīstību dažādās tiesību sistēmās; d) s o c i o l o 
ģ i s k a i s paņēmiens — tiek pielietots, ja tiesību normas un tie
siskos institūtus aplūko sakarā ar sabiedrisko attīstību vai tagadnes 
sabiedriskās kultūras prasībām. Visi šie juridiskās pētīšanas pa-



ņēmieni: ir analītiskās metodes-paņēmieni. Ar šiem pētīšanas pa-
I, i -•f*>i:y. . • • _ _ _ > 

:ņem'i.eniem iegūto rezultātu tālākai apstrādāšanai — viņu pareizai 
^sakopošanai un. sistematizēšanai, tiesisko institūtu pareizai kon
struēšanai un' juridisko teoriju uzstādīšanai tiek pielietota e) j u r i -
,.d.iļs.k i - k o n s t r u k t i v ā m e t o d e , .kas patiesībā ir jurispru
dencē pielietotas sintētiskas metodes paņēmiens. Modernajā valsts
tiesību zinātne no minētajiem, metodoloģiskiem paņēmieniem vis
biežāk tiek pielietoti'dogmatiskais, salīdzinošais un konstruktīvais. 
fc*.V: • . i 

' 1 3. Valsts iekārtas pārveidošanās un valsts teorija. 
•ŗļ\" 'Pasaules karam sekojušās lielās pārgrozības' vairāku valstu 
Nekārtā un vairāku jaunu valstu nodibināšanās ir radījušas tiesību 
^zinātnei jaunus un tik plašus uzdevumus,' ka pirmo desmit gadu 
tļaikā viņa nav vēl paspējusi visu šo plašo jauno materiālu pietiekoši 
;|apstrādāt un novērtēt. Tāpēc nereti dzird minam, ka valsts tiesību 
• ẑinātne pārdzīvojot krizi, kas izpaužas zināmā „vērtību pārvērtē
šanā", līdzšinējo principu pārbaudīšanā,. pamatjēdzienu revidešanā 
•ļuņ.'.noskaidrošanā. Šī krize valsts tiesību zinātnē izsaukta no. valsts 
yfoŗmu ievērojamas evolūcijas un pašas valsts varas būtības pār
veidošanās, kas konstatējama jau 19. gadusimteņa otrā.pusē un kuru 
£p.ēdējā gadu desmita-lielie notikumi ir gan paātrinājuši, bet nav iz-
fs.aukušT Plašumā un dziļumā ejošais demokratizācijas process pe
ldēja pusgadusimta laikā ir pārveidojis kulturālo valstu iekārtu tiktāl, 
Hcapar valdošo (visizplatītāko) valsts tipu ir kļuvusi d e m o k r a -
gt i s. k a r e p u b l i k a , tuvinot .šim valsts tipam pēc būtības pat tās 

valstis, kur vēl formas pēc uzglabājušies daži monarchiski insti
t ū t i . „Kādas pārmaiņas ir notikušas pasaulē' pēdējo simts gadu 
•/laikā!" raksta savā jaunākajā darbā pazīstamais' demokrātijas pēt
n i e k s Džems Braiss.2) „Qandrīz visas vecās pasaules monarchijas 
J ir .-pārvērtušās par demokrātijām . . . " Ne mazāk ievērojama pār-

maiņa ir demokrātijas vispārīgā atzīšana par normālo un dabīgo 
^valdības-formu. Septiņdesmit gadu atpakaļ, kā veci ļaudis labi at-
vceras, tuvojošās māsu nākšana pie varas tika-ieskatīta no Eiropas 
•izglītotajām šķirām kā kārtības un labklājības apdraudēšana. Demo-

*) James Bryce. Modern Democrocies. ' London, 1923, Vol. I p. 4. Ari 
-prof. H. J. Laski savā pazīstamajā darbā A Grammar of Politics (London, 
-.1926) raksta lp. 16: For Western Europe, nt least,, democratic government has 
j become a commonplace beyond discussion. 
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kratijas vārds tad modināja naidu vai bailes. Tagad tas ir slavas 
v ā r d s . • Tautas vara tiek sveikta, slavēta, cildināta." Šis demokrati
zācijas process ir novedis nevien pie valsts formu pārveidošanas, 
bet ari pie pašas valsts varas rakstura pārveidošanas. Sākot ar 
'Vidus laikiem nodibinājās duālisms starp, privāttiesību sistēmu no 
vienas puses un valsts varu no otras puses; valsts vara tika ieska
tīta kā faktiskā kundzības vara (Obrigkeitsgewalt) un kā valdnieka 
personīgā tiesība. „Gadu simteņiem ilgi mūsu dzīve tika pārvaldīta 
no priekšstata par k u n d z ī b u (Obrigkeit), tā tad subjektu, kuram 
bij tiesība pavēlēt, un t a u t u , kura bij šim .subjektam padota, tā 

.tad pretim šai kundzībai atradās pavalstniecības stāvoklī," raksta 
ievērojamais Holandes (Leidenes universitātes) valststiesību profe
sors H. Krabbe.3) „Šo subjektu atrada iemiesotu vai nu kādā mo-
narchā, vai kādā kolēģijā; valdnieka tiesība tā tad tika uztverta kā 
personīga tiesība." Astoņpadsmitajā gadu simtenī šī kundzības vara 
sasniedza savu augstāko pakāpi, tā kā visas tiesības — ieskaitot ari 
privātās tiesības, kuras agrāk bij no valdnieka varas neatkarīgas — 

. tika ieskatītas kā no šīs kundzības varas atkarīgas. Un šis priekš
stats par kundzības varu atstāja lielu iespaidu uz visu valststiesību 
zinātni. „Reizē ar atsevišķas, no tiesību varas šķirtas, kundzības 
varas uzstāšanos," raksta fi. Krabbe,4) „radās ari vajadzība šo varu 
— tiesību varai pretim — pamatot kā patstāvīgu un likumīgu. Līdz 
pēdējam laikam valsts teorija ir stādījusi sev šo uzdevumu, veltījot 

. savu uzmanību kundzības varai un atstājot tiesību varu gandrīz 
pilnīgi neievērotu. Tamdēļ varētu apgalvot, ka sākot no vidus lai
kiem valsts teorija nav bijusi vairāk nekas, kā mācība par kundzī
bas varu, pie kam valsts jēdziens izplūda ar šo kundzību saistītā.1, 
varas organizācijas aprakstā." Bet deviņpadsmitajā gadu simteni 
līdz ar demokrātijas pirmajiem ieguvumiem, kas izpaudās konst i l u 
cionalās iekārtas nodibināšanā un tautas vēlēta parlamenta kā likum 
došanas iestādes nostādīšanā līdzās mpnarcham, uz kundzības varas 
uzbūvētā valsts teorija nonāca pretrunā ar faktiem. Šo pretrunu 
lūkoja novērst, konstruējot valsti kā kundzības varas subjektu. ,,U< 

•vairs karalis, bet valsts tiek tagad atzīta par kundzības varas sub
jektu; bet tā kā valsts tiek uzskatīta par juridisku personu, kuras 
gribas izteiksmei un darbībai vajadzīgi orgāni, šie orgāni kļūst atkal 
par kundzības varas nesējiem, un kundzības ideja, ari attiecībā uz 

3) Dr. H. Krabbe. D i c moderne Staatsidce. Haag, 1919. lp. 3. 
*) H. Krabbe, Die moderne Staatsidce, p. 14. 
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'^.personīgo paveļu tiesību, patiesība paliek neaizskarta. Pec mocFer-
//••nās.terminoloģijas nu..valstij tiek.piešķirta tā neierobežojamā vara, 
gi':.paŗ .kuru literatūrā tik. bieži tiek runāts."8) Demokratizācijas pro
gresam tālāk attīstoties, demokrātiskai republikai kļūstot par izplatī-
^ t ā k o valsts formu, un parlamentārismam-nodibinoties-uz stingri juri-
-v-diskiem pamatiem, .valsts vara' kļūst'.par tiesisku-varu, jeb, kā 

Krabbe to. formulē, kundzības varas vietā nostājas • tiesību vara. 
'; Tomēr šo svarīgo faktu valststiesību zinātne līdz pēdējam laikam 

nav pietiekoši, ievērojusi. • .„Valsts . dzīves praksē," raksta prof. 
Krabbe (o. cr.p. 3), „modernā valsts idejā jau bij kļuvusi par valdošo, 
kad valsts teorija vēl arvienu uzturēja veco, no absolūtisma patapi-

. nāto valsts jēdzienu. Viņa nemaz nav.ievērojusi, vai nepietiekoši 
. ievērojusi pārgrozības valdīšanas attiecībās, kuras norisinājās kopš 
• • pusgadusimteņa." . 

• r Ja nesaskaņa starp valsts dzīves praksi un valsts teoriju0) — 
tā tad jaunas valsts teorijas vai vismaz dažu valststiesisku pamat
jēdzienu revidēšanas nepieciešamība bij .skaidri redzama'jau pirms 
desmit gadiem (H. Krabbe savu darbu nobeidzis jau pirms kara uri 
publicējis holandiešu valodā 1915: g., papildinājis 1917. g. un publi
cējis vācu valodā 19.1-9. g. vasarā), tad-tagad, kad ir nākušas klāt 

.daudzas jaunas demokrātisku republiku konstitūcijas (ieskaitot ari 
pašu Vāciju un viņas-zemes), varam jau noteikti runāt par krizi 
valststiesību zinātnē un jaunu ceļu meklēšanu. • Ir skaidrs, ka valsts 
teorija, kura.pieskaņota dualistiskai konstitucionālai- monarchijai, 
bez pamatīgas revidēšanas nevar tikt pārnesta uz demokrātisku 
republiku. Un kamēr mums vēl trūkst patstāvīgu pētījumu par jau
nās valsts teorijas pamatprincipiem, katram autoram, kurš.ķeras pie 
nopietna zinātniski-dogmatiska darba, šķiet, .ir nepieciešami kaut 
īsuma noskaidrot pašus svarīgākos valsts teorijas pamatjēdzienus, 
Ieliekot vii.ios demokrātiskai tiesiskai valstij piemērotu saturu. 

Sacītais noskaidro šī darba saturu. Tas ir domāts kā dogma-
tlskn rakstura darbs par Latvijas valsts iekārtu; betdarba sākumā, 

n) II. Krabbe, o. c. p. 6. 
") Domāta galvenā kārtā vācu valsts teorija, kura bij- valststiesību zināt

n i ' i" • 11«• ].11 •, vārds ari krievu valststiesību teorijai. Šo nesaskanu tagad atzīst 
mi (aunu v;n-u valststiesību zinātne. Tā, piem.,-prof. C. Sclmiits, viens no rc-
rlzflinūlcioill vācu modernajiem vulststicsībnickicm, raksta (Prof. Carl Schmitt, 
ŽorfuMUiigslehre, 1928. Vorwort, lpp. IX): Zahlreiche dogmatisiertc Yorstel-
llinŗoil ii''-; heutigen öffentlichen Rechts stecken noch ganz in der Mitte des 19. 
[aüfhunderts un hüben den (längst entfallenen) Sinn, einer „Intcgricrung" zu 

• 11 < • 11 < • 11. 
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aiz augšā aprādītā cēloņa, dažas nodaļas veltītas valsts teorijas 
pamatjēdzienu īsai noskaidrošanai. Šis nodalījums gan nepretendē 
uz kautcik pietiekošu pilnību; tomēr viņa uzdevums ir — aizvietot 
šī dogmatiskā darba teoretiski-paŗnatojošo daļu. Par svarīgāko priekš 
šī darba tiek ieskatīts v a l s t s v a r a s" f- u n k c i j a s jēdziens, 
kuru autors, nostāda Monteskjē dalītās valsts, varas .jēdziena, vieta. 
Šis jēdziens savukārt prasa dažu citu ar viņu cieši saistītu jēdzienu 
noskaidrošanu, kādi ir: valsts, valsts varas, valsts orgāna, suvere
nitātes, tautas 'u. t; I. apzīmējumos ietvertie jēdzieni. Otrā nodalī
jumā tiek īsumā aplūkota Latvijas valsts tapšana un viņas.konstitu-
tivo elementu izveidošanās. Beidzot, plašākajā trešajā nodalījumā 
tiek aplūkota Latvijas valsts., iekārta, saskaņā ar L. R. Satversmi un 
citiem attiecīgiem likumiem. 

Tā kā Latvijas Republikas iekārta pieder tagadnes.valdošajam 
demokrātiskas, valsts iekārtas veidam, tad .viņa tiek aplūkota uz 
demokrātiskas valsts teorijas pamatiem, pievedot attiecīgās vietās 
piemērus no dažu tipisku demokrātisku valstu satversmēm un tie
siskiem institūtiem. 

Pēckara gados ir kļuvusi pazīstama un vairākās valstīs ievesta 
diktatoriska iekārta (padomju-sistēma Krievijā, fašisms Itālijā u. 
t . l . ) . Ari šaj. iekārtai valststiesību zinātne sāk .piegriezt, vērību; 
tomēr šis valsts.iekārtas veids var vairāk interesēt vispārējo valsts
tiesību zinātni nekā atsevišķas demokrātiskas .republikas īpatnējo 
valststiesību zinātni. . ..: . 



^.\Valststiesību - zinātnes pamatjēdzieni. 
'ļjt?f:y •• I- Valsts un viņas konstituÜYie elementi. 

^ | | ļyalsts definīciju līdzšinējā attiecīgā juridiskā literatūrā ir daudz, 
ļoinēŗ! grūti starp viņām atrast tādu, no kuras varētu izlobīt skaidru 
p|noteiktu jēdzienu par valsti. Pazīstamais vācu valststiesībnieks 
ļ^Jp'Jl: '-Rems atzīstas, ka „par valsts teorijas pamatjēdzienu, uz 
fctjVäj visa šī zinātne pamatojas, ir grūti sasniegt skaidru atziņu."7) 

ķa vācu valsts teorijai bij grūti nonākt pie skaidra jēdziena 
?3r|valsti tāpēc, ka šī teorija līdz pasaules karam nodarbojās gan-
jrī^vai .vienīgi ar konstitucionālu monarchiju — pārejas valsts tipa 
kAķinieka dabu, 'kura pie tam Vācijā uz monarchisma principa 
KŠI i vē ta' s a t u i 'ē ja. sevī pretrunīgus un loģiski grūti savienojamus 
i ļ S " 1 6 1 ^ . ' Tagadējie valststiesībnieki, kuru uzdevums ir pieskaņot 
ŗaļsts teoriju tiesiskai demokrātiskai republikai, varbūt atrodas 
ļļ?īi?ziņā laimīgākā stāvoklī. Demokrātiska republika ir savā uz-
iūvē daudz vienkāršāka un loģiskāka nekā konstitucionāla monar-
ļujar: un tāpēc, šķiet, šim valsts tipam pieskaņotas teorijas pamat-
īfcieni varētu būt pietiekoši vienkārši un skaidri, lai nebūtu jānāk 
iejslēdziena, pie kāda ir nonācis augstāk pievestais li Rems. 

a t e r i a l a i s u n f o r m ā l a i s v a l s t s j ē d z i e n s , 
'alsts teorija operē patiesībā ar diviem valsts jēdzieniem, tos reti 
ad/npteikti norobežojot un bieži vien jaucot vienu ar otru, ar ko 
neizskaidrojama _neskaidrība un pat zināma juceklība valsts kon
jukcijas un valsts definīcijās. Tāpēc noskaidrot un norobežot šos 
idzien'us ir valsts teorijas pirmais uzdevums. . 
•V'-Šie 'divi norobežojamie jēdzieni ir m a t e r i ā l a i s v a l s t s 
J.d.'z i e n s. un f o r m ā l a i s . Valsts materiālais jēdziens ir tas, 
tjŗš." visbiežāki sastopams nevien plašajā publikā, bet ari valsts-
ftSlbu literatūrā; lai gan valststiesībnieki reti lieto šo jēdzienu viņa 
I •-

Ķ."7). Hermann Rchra, Allgemeine Staatslehre, 1907. (Sammlung Göschen), Ip. 

tīrajā veidā, bet visbiežāk ar lielāku vai mazāku formālā jēdziena 
piejaukumu. Ja pēc līdzšinējās, loti izplatītās, mācības valsts sastāv 
no trim konstitutivajiem elementiem — tautas; teritorijas un valsts 
varas, tad, kā redzams, divi no šiem elementiem ir materiālas dabas 
(tauta un teritorija), un trešais formālas dabas (valsts vara, kura 
juristam ir jāsaprot ka tiesiska vara un tamdēļ kā valsts tiesiskās 
organizācijas elements). Šinī mācībā tautai tiek ierādīta diezgan 
necienīga loma, — viņa ir tikai viens no valsts konstitutivajiem ele
mentiem, līdzās teritorijai un valsts varai. Turpretim jau klasisku9 
senatnes republikās bij pazīstams valsts jēdziens, pēc kura valsis 
tika identificēta ar tautu. Ari modernajā demokrātijā, kur nav vaira 
duālismā starp valdītājiem un valdāmajiem (kā tas bij absolulaja 
un ari vēl konstitucionālajā monarehijā), jo te tauta pati sevi Vfl'ldl 
un valsts ir tautas pašas'lieta (res populi, res publica) — te, šķilti 
tautai vairs nevar ierādīt kalpojošu lomu (valsts elementa lomu) pi< 
valsts konstruēšanas. Ja demokrātijā prasām pēc valsts jēdzienu 
materiālā nozīmē, tad, šķiet, atbilde varētu būt tikai viena, un proti, 
tāda pat, ka klasiskās senatnes demokrātijās: valsts ir tautu pati 
Pie tāda slēdziena ir jau nonākuši mūsu pazīstamāko un sami fl 
vecāko demokrātiju valststiesībnieki. Piemēra dēļ minēšu tikai pāris 
pazīstamu vārdu. Profesors V. Vilsonš (Z.-A. Savienoto Vaislu 
prezidents pasaules kara laikā) uzrāda kā modernas valsts delliil 
ciju sekošo: valsts ir uz noteiktas teritorijas organizēta tauta.1) Teri
torija un juridiskā organizācija šinī definīcijā, kā redzams, nav no 
stādīti kā tautai līdzvērtīgi valsts elementi, bet. tikai kā tautas atrl 
buti, un tamdēļ šinī definicijā starp tautu un valsti varam liki Līdzi 
bas zīmi: valsts ir tauta. Un H. Berthelemv, viens no pazīstam;! 
kajiem franču publicistiem, izsakās, ka „ valsts ir tauta,' aplūkota ka 
politiska apvienība".0). Ja mēs gribētu tautai pielikt kādus atribūtus, 
kas noteiktāki apzīmētu valsts jēdzienu, tad mēs varētu teikt: valsts 
no materiālā viedokļa ir juridiski organizēta patstāvīga tauta. Te 

• tautai nevar tikt nostādīti līdzās citi līdzvērtīgi valsts konstitutivi 
elementi, — tauta ir vienīgais valsts elements, tauta ir visa valsts 
no materiālā viedokļa. Teritorija turpretim ir tikai tautas (jeb valsts 

8) B. BiiJikcoHii, FocyflapcTBO M. 1905. p. 7. 
°) H. Bcrthelemy, Traité élémentaire de Droit administratif. Paris. 1921. 

Notions préliminaires. ,,1/Etat est la .nation envisagée comme association po
litique." 

P i r m a i s n o d a l ī i u m s . 



te- !••.-

1 °) Sol. H. Kelsen, Der soziologische' und der juristische Staatsbegriff. Tü
bingen 1922, p. 88: „Bei der ausserordentlichen Vieldeutigkeit des "Wortes „Staat", 
wäre die Möglichkeit* von vornherein nicht ausgeschlossen, die Rechtsordnung 
als' den weiteren, allgemeineren, die Staatsordnung als den engeren, besonderen 
Kreia, den Slaat als einen speziellen Teil des Rechts, als Teürechtsordnung an-
Bueprechen." 
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V a l s t s k o n s t i t u t i v i e «e lementi . Jau'minējām, k 
līdzšinējā valststiesību teorijā par valsts konstitutivajiem elemen
tiem atzīst tautu, teritoriju un valsts varu. Mācība par šiem elemen
tiem kā valstij nepieciešamiem radusies un nostiprinājusies pēdēj 
pāris simts gadu laikā, kad teritoriālās*robežas starp valstim kļuva 
par juridiski stingri noteiktām,-un ari valdības veidi nostabilizējās 
un kļuva juridiski noteikti. Senākie gadu simteņi turpretim pazīs 
lielas ilgstoši pastāvīgas valstis bez noteiktām teritoriālām robežām, 
piem., seno austrumu lielās valstis'— Bābele, Asirija, Ēģipte, ari Ro
mas valsts u. c. Ari valdības veidi'diezgan ilgiem laikmetiem i 
bijuši juridiski nenoteikti, un laikiem dažās valstīs valdības vara bi
jusi tikko manāma. Plaši pazīstamu piemēru (no bībeles Vecās De
rības) rāda žīdu- tauta, kura ilgu laiku kā nomadu tauta klejoja 
tuksnesī, un ari pēc. nomešanās Palestīnā labu laiku-dzīvoja bez 
noteiktas valsts varas, tikai zem cilšu vecāko vadības (soģu laik
mets). Kopēja valsts vara radās ar Zaula ievēlēšanu par ķēniņu; 
bet, protams, ka jau pirms tam žīdu tauta dzīvoja valstisku dzīvi: 
karoja ar citām .tautām, slēdza starptautiskus līgumus, nokārtoja 
savu iekšējo dzīvi saskaņā ar samērā labi izveidotām tiesību nor
mām. 

Deviņpadsmitā gadu simteņa valststiesību zinātne zem teritorijas 
saprot stingri noteiktās robežās ietvertu zemes virspuses daļu, pār 
kuru izplešas valsts vara un likumu spēks un kurā normālos ap 1 

stākļos nedrīkst iejaukties neviena svešas valsts vara un likumi. 
T e r i t o r i j a s valststiesiskā nozīmē taisni ir tā, ka viņa nosaka 
valsts likumu un valsts varas robežas telpā. Izņēmumus pielaiž 
eksteritorialitates princips, ko aplūko starptautisko tiesību zinātne; 
un protams, ka ārzemēs dzīvojošie pilsoņi ir padoti nevien attiecīgai 
svešās valsts varai, ka ārzemnieki, bet ari savas valsts varai, kā 
pilsoņi. Pie teritorijas pieskaita ari teritoriālos ūdeņus, saskaņā ar 
starptautisko tiesību pieņemtiem principiem. Jaunākā laikā, līdz ar 
aviācijas attīstību, svarīgu nozīmi iegūst un teritorijai jāpieskaita 
ari gaisa telpa pār teritoriālajās robežās ietilpstošo zemes virspusi. 
Valsts robežas parasti nosaka starptautiskie līgumi — miera līgumi 
vai speciāli robežlīgumi, kuru pamatos nereti ir jauktu vai šķīrēj-
komisiju lēmumi. • 

Zem t a u t a s valststiesību zinātne saprot to ļaužu kopumu, 
kas juridiskām saitēm saistīts ar valsti. Indivīda tiesiskās saites ar 
valsti jeb indivīda pavalstniecības s l . i l u . n apliecina un nosaka ju-

materiālā--nozīmē) • materiālā bāze, bet ne valsts konstitutivais ele-
fg^ments. . • • • • • ! 
£ŗ Bet šis materiālais valsts jēdziens nebūt nav juristam tas sva-
£|:£:'rīgākais: Protams, ari jurists nevar iztikt bez šī valsts materiālā 

jēdziena, ja viņš, piem., grib konstruēt valsti kā juridisku ŗjersonu 
..VV. vai reālu tiesību subjektu. Tomēr juristu patiesībā neinteresē valsts 
V;:..materiālais substrāts, bet gan tikai materiālās'valsts (patstāvīgās 

tautas) juridiska, organizācija. Juristam svarīgākais ir valsts for
mālais jēdziens, pēc kura valsts ir patstāvīgas tautas juridiskā or-

3 , ; ; ganizacijd. Valsts pēc šī jēdziena nav kaut kas materiāls, tomēr 
viņa ir kautkas reāls, un proti: reāla forma. Valstij šinī nozīmē ir 

» liela līdzība ar plastiskās mākslas darba reālo formu; ka skulptūrā 
:• svarīgākais ir ne materiāls — bronza, marmors vai māli, bet gan 

• mākslas darba reālā forma, tāpat juristam nav no svara valsti (ma
teriālā nozīmē) sastādošā tauta (vai tā liela vai maza, ar tādām vai 
citādām rases īpatnībām u. t. t.), bet gan juridiskā forma, kādu šī 
tauta sev izveidojusi. Tā ir reāla forma, tāpēc ka reāli (pozitivā no-

•.; • zīmē novērojami un pētāmi) ir tie juridiskie institūti, kas ietilpst 
..... •. tautas juridiskajā organizācijā, reālas ir tās tiesību normas, kas 

grupējas ap šiem institūtiem, reāla valsts iestāžu organizācija un 
\,< darbība, kas noregulēta ar šīm normām. 

Neapstājoties plašāki pie valsts formālā jēdziena noskaidroša-
nas, atzīmēsim tikai, ka zem valsts formālā nozīmē (patstāvīgas 

•• - tautas juridiskās organizācijas) var tikt saprasta vai nu tautas visa 
tiesiskā iekārta, vai ari tikai dala no šīs tiesiskās iekārtas, un proti: 

, 'valsts satversme un daži citi organiska rakstura likumi, kas no-
••. saka valsts varas orgānu uzbūvi un darbību. H. Kelsens, kurš se-
\ viški šim jautājumam piegriezis vērību, grib identificēt valsti (for-
. •. malā nozīmē) ar tiesisku.iekārtu, tomēr pielaiž ari valsts identificē-
• • sanu ar daļu no šīs tiesiskās iekārtas.10) Šis pēdējais ieskats šķiet 

- pareizāks un sevišķi valststiesībniekiem aizstāvams, jo identificējot 
' valsti ar patstāvīgas tautas visu tiesisko iekārtu — valsts zaudētu 

savu individualitāti, itkā tiktu izkausēta visā plašajā tiesību sistēmā. 
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i iciiski akti, kas. izdoti saskaņā ar pavalstniecības likumu. Pazista-
:;/,^mākie principi pavalstniecības noteikšanā ir, pēc sen pazīstama 

J formulējuma, jus sanguinis, un jus soli. Pēc jus sanguinis principa 
l'#-par valsts pilsoņiem (jeb pavalstniekiem) tiek atzīti visi, kas dzi-
ļjpļļmuši no vecākiem valsts pilsoņiem, kaut ari viņi būtu dzimuši ār-
'£fczemēs; pēc jus soli principa turpretim par valsts pavalstniekiem tiek 

••;:'i','atzīti visi, kas dzimuši uz valsts teritorijas, kaut ari no ārzemnie-
™-r.\*kiem. Tādējādi var rasties konflikti starp dažādu valstu normām, 
•:«P;kas pamatotas uz dažādiem principiem, un Ir iespējams, ka daži 

p;. indi vidi kādu laiku, piem., līdz pilngadībai, skaitās par divu valstu 
Wŗļ pavalstniekiem. Tagadējās valstīs tomēr parasti divpavalstnieclba 
.ķ,'netiek atzīta un vismaz no pilngadību sasnieguša pilsoņa tiek pra-

• .sīls, lai viņš izvēlas tikai vienu pavalstniecību. Tas ari saprotams, 
\ p , jo. valsts prasa no sava pilsoņa vai pavalstnieka vispilnīgāko uzti-
i:!;ļcīpu .padevību un paklausību ,un dažus svarīgus pienākumus, piem., 

|

':'£:kara klausības pienākumu pilsonis var izpildīt tikai vienai, valstij. 
'.^•Pavalstniecības brīva izvēle vai pavalstniecības maiņa pēc paša in-

ļ£> divida .brīvas gribas tiek atzīta un praksē pielietota, un likumīgā 
i-: 'kārtā (ar naturalizācijas aktu) pavalstniecībā uzņemtais pilsonis pa-
ļ ; r a s t i bauda visas tās pašas tiesības kā pavalstniecībā dzimušais pil-

. /sohis. Jaunnodibinātā valstī pirmais pilsoņu kontingents sastādās no 
...personām, kas ar likumu tiek ieskaitītas pavalstniecībā galvenā 

kārtā uz tā pamata, ka tās caur dzimšanu vai noteiktu nodzīvošanas 
laiku saistltas./ar jaunās valsts teritoriju.' . 

. Zem valsts varas saprotam to varu, kura pieder likumā noteik
tiem valsts varas orgāniem un no tiem tiek izlietota saskaņā ar at-

v tiecīgiem likumu noteikumiem. Idejā valsts vara ir viena; dažreiz 
";'',-«. viņu pat raksturo kā valstij piederošu vienotu, nedalāmu un neatsa-
:p. vināmu varu, bet patiesībā šī vara ir sadalīta starp vairākiem valsts 
Ŗ'.varas orgāniem. Noteikumus par šiem orgāniem piederošās varas 
'•'•.apmēriem, robežām, pielietošanas veidu un kārtību atrodam galvena 
l 'kārtā valsts satversmē (konstitūcijā), pa daļai ari citos likumos (mi-
• nistru kabineta un ministriju iekārtas likumos, parlamenta regla-

•^mentā, tiesu iekārtas un procesa likumos u. t. 1.). Agrākos laikos 
''diezgan bieži valsts' vara tikusi no šīs varas subjektiem izlietota 

-ķpēc viņu ieskata, kā faktiska vara, bez viņu pamatojošiem un no-
regulējošiem likumiem; tagadējās tiesiskās valstīs turpretim valsts 

:-Ķvara kā tiesiska vara patiesība ir dala no valsts tiesiskās organi
zāc i ja s . 
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Visi trīs minētie valsts konstitutivie elementi var grozīties 
un pārveidoties savā raksturā vai saturā; tomēr vecākās, jau izvei
dotās valstīs viņi nereti pastāv ilgāku laiku negrozītā veidā. Vis-

. negrozīgākais no šiem elementiem mēdz būt teritorija, kura tiek 
grozīta tikai ar starptautiskiem līgumiem pēc lielākiem kariem, reti 
kad miera ceļā. 19. un 20. gadu simteņos teritoriālās pārgrozības 
dažreiz tikušas pamatotas ar p 1 e b i s c i t u — attiecīgas terito
rijas daļas pieaugušo iedzīvotāju nobalsošanu. Visai stabils valsts 
konstitutivais elements ir tauta; pastāvīgās viņā notiekošās pār
maiņas caur dzimstību, mirstību, izstāšanos no pavalstniecības vai 
jaunu pavalstnieku uzņemšanu caur naturalizāciju ir uz ārieni maz 
manāmas. Jūtamākas pārgrozības tautas sastāvā notiek parasti 
tikai līdz ar ievērojamākām pārgrozībām teritoriālā sastāvā. Pār-

• grozības valsts iekārtā un valdības veidā notiek spējāki un redzfl 
mākā veidā caur satversmes grozījumiem likumdošanas kārtā, bet 
pamazām un atsevišķos momentos maz redzamā veidā caur prece
dentiem un paraduma tiesību normām, ko izsauc un veido maino
šies vai jaunradošies valsts dzīves apstākļi. 

Jaunnodibinātās valstīs sākumā parasti vēl neatrodam valsts 
konstitutivos elementus noteiktus un izveidotus tādā juridiskā no
zīmē, kā to augstāk aprādījām. Parasti paiet daži gadi, kamēr ju 
ridiski izveidojas valsts vara saskaņā ar satversmi un citiem orga
niska rakstura likumiem, izveidojas tauta saskaņā ar pavalstnie
cības likumu, izveidojas teritorija saskaņā ar starptautiskiem līgu
miem. Tas tomēr nekavē atzīt jaundibināto valsti par pilntiesīgu 
valsti no tā momenta, kad viņa kā valsts proklamēta, un viņas 
vārdā uz ārieni, attiecībās ar citām valstīm, uzstājas valdība, kaut 

i ari pagaidvaldība. 
Ja mēs jautājam pēc valsts konstitutivajiem elementiem formā

lajā valstī, tad te, protams, par tautu un teritoriju nevar būt runa. 
Paliktu no līdzšinējā valsts teorijā parastajiem valsts elementiem 
tikai valsts vara, kura ietilpst valsts juridiskā organizācijā. Varētu 
valsts varu pieņemt par valsts elementu formālā nozīmē, ja mēs 
viņu saprotam ne subjektīvā, bet objektivā nozīmē, kā normām no
regulētu valsts varas izpausmes veidu. Bet tādā gadījumā būtu pa
reizāki teikt, ka valsts satversme (formālā nozīmē) un citi organiska 

• rakstura likumdošanas'akti ir valsts konstitutivais elements. Par 
otro formālās valsts elementu varētu pieņemt šinīs aktos noteikto 
valsts iestāžu sistēmu; un par trešo — likumos noregulētu šo iestāžu 
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darbību. Visi šie elementi ir nepieciešami, iai mēs dabūtu ieskatu 
.-par valsti nevien viņas miera stāvoklī (valsts statika), bet ari pār 
-'.valsti viņas darbībā (valsts dinamika). 

T a u t a e t n o g r ā f i s k ā un p o l i t i s k ā no z ī m ē . Ne
uzkavējoties pie valsts konstitutivo elementu sīkākas aplūkošanas, 
atgriezīsimies vēl īsumā pie t a u t a s kā materiālās valsts vienī
gās sastāvdaļas un palūkosimies, kāds saturs ieliekams šinī'jēdzie
nā. Līdz šim parastajā ikdienišķīgajā pielietošanā tauta un tautība 
tičk lietoti kā etnogrāfisku resp. nacionālu grupu apzīmējumi: Lat
vija tiek apdzīvota no latviešu, vācu etc. tautām u. t. 1. Bet Latvijas 
Republikas Satversmē tauta ir lietots kā politiski-juŗidiska jēdziena 
apzīmējums: L a t v i j a s t a u t a savā brīvi vēlētā Satversmes 
Sapulcē ir nolēmusi etc.; Latvijas valsts suverenā vara pieder Lat
vijas tautai. — Kā redzams, Latvijas tauta' ietver sevī visus Lat-

.vijas republikas pilsoņus, pie kādas nacionālas grupas vini ari ne
piederētu; Latvijas tautā ietilpst ne tikai latvju nācija, bet ari Lat
vijas nacionālās minoritātes ((vāci, krievi, žīdi, poļi etc.). Un tā 
kā mūsu satversmes likumā tauta ir pieņemta kā politiski-juŗidiska 
jēdziena apzīmējums, tad etnogrāfisko grupu apzīmējumam vaja
dzētu noteikti pieņemt citu terminu, piem., nācija. 

Pie Latvijas tautas pieder visi tie, kas juridiskām saitēm sai
stīti ar Latvijas'valsti, t. i. visi Latvijas pilsoņi, kā politiski piln
tiesīgie, tā ari tie, kuriem politisko tiesību nav (bērni,- nepilngadīgie, 
uz tiesas sprieduma pamata tiesības .zaudējušie etc.). Tauta šinī 
nozīmē ir apvienota vispirms formālām juridiskām saitēm — pie
derību pie valsts, un dažreiz var likties, ka citādu vienojošu saišu 
starp tautu sastādošām nacionālām grupām nemaz nepastāv.. Bet 
tā tas nav. Protams, tanīs valstīs, kur tautu sastāda viena pati nā
cija, stiprākas varbūt vēl nekā tautu vienojošās juridiskās saites 
ir nāciju vienojošās nacionālās tr.adicijas, valoda etc. Bet ari tur, 
kur tautā ietilpst vairākas'nacionālas grupas, kulturālās'valstīs, un 
sevišķi demokrātiskās tiesiskās valstīs, līdzās formālajām juridiska
jām saitēm izveidojas tautu iekšēji saistoša tautiska apziņa (poli
tiskā nozīmē), kas izpaužas apzinīgā gribā piederēt pie šīs tautas 
un piedalīties ar savām labākajām spējām kopīgā saskaņotā darbā 
valsts labā. Tauta, kurā šī apziņa ir izveidojusies un sasniegusi 
zināmu attīstību, kļūst jau par organisku apvienību, līdzīgu nācijai. 
Uz šo tautas iekšējo vienību ir'jau aizrādījuši daži publicisti, starp 
citu anglis Arnolds Toinbi, kurš savā grāmatā „The new Europe" 
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saka: tautība ir „griba sadarboties", un laulā ir ļaužu grupa, kura 
saistīta ar šī impulsa iemītni" katrā indivīdā.11) 

T a u t a k ā- v a 1 s t s o r g a n s . Bet vēl ir viens parasts tautas 
apzīmējuma pielietojums, kurš ietver sevī atkal citādu jēdzienu, nekā 
tauta tikko-aprādītā nozīmē; šis apzīmējums sastopams tādos iz
teicienos, kā: tautas vēlēti priekšstāvji, tautas nobalsošana, tauta 
ir pieņēmusi likumu u. t. 1. Šinīs- apzīmējumos zem tautas tiek sa
prasts ne visu "valsts pilsoņu kopums (t. i. kā politiski pilntiesīgo, tā 
ari nepilntiesīgo), bet tikai politiski pilntiesīgo pilsoņu kopums.^ Ne 
tauta visumā vēl, balso, pieņem likumu etc., bet gan politiski piln
tiesīgo pilsoņu kopums, ko saīsināti mēdz ari apzīmēt kā vēlētāju 
korpusu jeb elektoratu. Ja tauta savā īstajā nozīmē, tauta visumā, 
ir valsts materiālajā nozīmē un šinī nozīmē nevar būt ne valsts ele
ments, ne valsts organs — jo viss veselais nevar līdzināties kādai 
savai daļai, — tad tauta sašaurinātā nozīmē, politiski aktivā tauta 
jeb vēlētāju korpuss, kā to vēlāk redzēsim, ir valsts (jeb tautas) or
gans, kurš pēc sava sastāva var būt plašāks vai šaurāks, skatoties 
pēc vēlēšanu likuma noteikumiem. 

2. Suverenitātes jēdziens demokrātijā. 

Latvijas Republikas Satversmē ir ievērojams pants (2. p.), kurš 
skan: „Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai." Te 
nosaukta suverenā, vara un divi šīs suverenās varas subjekti: Lat
vijas valsts un Latvijas tauta. Patiešām, suverenitātes jēdziens vis
biežāk tiek saistīts ar valsti un ari ar tautu; valsts suverenitātes 
jēdziens ir viens no valsts teorijas pamatjēdzieniem, un tautas su
verenitātes princips tiek ieskatīts par vienu no demokrātiskas valsts 
pamatprincipiem. Bez tam suverenitātes jēdzienu mēdz attiecināt 
ari uz augstāko valsts orgānu, uz valsts varu, un jaunākā laikā at
skan ari balsis par tiesību suverenitāti (II. Krabbes mācība par tie
sību suverenitāti). Tādējādi mums bulu kaut visā īsumā jāno
skaidro veseli pieci suverenitātes jēdzieni: v a l s t s s u v e r e n i 
t ā t e , t a u t a s s u v e r e n i t ā t e , v a l s t a o r g ā n a s u v e 
r e n i t ā t e , v a l s t s v a r a s S U Y C r * n i t a t e u n t i e s ī b u 
s u v e r e n i t ā t e ; , bez tam, noskaidrojot valsts suverenitātes jē-

") Arnold Toynbee, The Now CuropOi I OJldoU '''li-, i». 19.: Nationality (t. 
i. tautība polit iskā nozlmō) „is n will IN QO unoi'ntu", lificl n ualion is a group-
of men bound tog-ether by the iniiiiiincuci id lliln hnpiihi in each individual. 



Jivgčļzieŗiu, jāņem vērā valsts materiālā un formālā nozīmē un attiecīgi 
^Jāmodificē valsts suverenitātes jēdziens. 
Be-^'.'. V a l s t s s u v e r e n i t ā t e s j ē d z i e n s savā vienkāršā bū-
№?tībā liekas piemītošs jau pirmajām organizētām laužu savienībām, 
ļ .f ļ;;,-;-

^•kuŗas pec tagadējiem zinātnes ieskatiem varētu nosaukt par valstīm. 
•£f;ŠIs pirmās valstis, kuras parasti rodas no vairāku sīkāku gintu grupu 
^•apvienošanās (kā, piem., Grieķijā- sākot ar Homēra laikmetu), rada 
K4' savus pastāvīgus valsts orgānus .un izveido savu noteiktu valsts 
•t- • iekārtu, par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem ieskata sa-

vas' patstāvības nodibināšanu un aizsargāšanu, savas neatkarības 
nodrošināšanu uz ārieni pretim citām līdzīgām organizētām laužu 
savienībām (valstīm). Un valsts patstāvība pretim citām valstīm, 

•. valsts neatkarība ne no vienas citas valsts, jau ietver sevī suvere-
' nitates jēdzienu. Valsts suverenitātes jēdziens tā tad ir politisks 

jēdziens, bet viņš drīz kļūst par juridisku jēdzienu, un proti tad, kad 
viņš tiek formulēts valstu konstitūcijās un starptautiskos līgumos. 

' •'" Pēc diezgan plaši izplatīta ieskata, kura aizstāvji mēdz atsaukties 
•.uz Aristoteļu, suverenitātes jēdziens neesot bijis pazīstams senajā 
Grieķijā; tur par to bijis pazīstams cits jēdziens, valsts pašpieticības 

• (autarkia) jēdziens, kurš nozīmējis patstāvību ne politiskā, bet.saim-
''• ' nieciskā ziņā; un ari tad Aristotels apzīmē šo pašpieticību drīzāk par 

ideālas valsts īpatnību, nekā par valsts īpašību vispār. -
Patiesībā tomēr ari klasiskās senatnes valstīm bijis pazīstams 

• un apzināts valsts pilnīgas neatkarības-jēdziens (eleutheria), un šo 
ārējo neatkarību, līdzās iekšējai patstāvībai (autonomía) grieķu val
stis, vairākkārt formulējušas savos starptautiskos līgumos.32) Ja 
klasiskās senatnes valsts teorijā suverenitātes jēdziens neieņem re-' 
dzamu vietu, tad varbūt tāpēc, ka suverenitātes principam nebij 

.sevišķa nozīme, jo maz vēl bij izveidojušies valstu-atkarības veidi 
un gandrīz nebij pazīstamas konkurējošās politiskās varas. Tādi 
apstākli, labvēlīgi valsts suverenitātes jēdziena izveidošanai un ieve
šanai teorijā, radās vidus laikos, kad tika vestas ilgas un asas cīņas 
starp vairākām konkurējošām varām, un kad feodālajā iekārtā iz-

• veidojās politisku varu pakāpenīga uzbūve, tādējādi, ka viena vara 
(un līdz ar to ari visa valsts) bij atkarīga no kādas citas, augstāk 
stāvošas varas. Konkurējošās varas bij vispirms laicīgā un garīgā 

1S) Sal. Dr. M. Poblcnz, Staatsgedanko und Staatslehre der Griechen, Leip-
1 zig-, 1923, p. 8: Eleutheria kai autonomía werden deshalb bei staatsrechtlichen 

Verträgen immer wieder zuges i cher t . . . 
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(baznīcas vara), un tālāk ari starp dažām laicīgām varām notika 
sacensība un cīņas: lielie vasali cīnījās nereti pret karaļa varu, un 
vācu ķeizari pretendēja uz augstāko varu ari pār kārajiem. 

Cīņas starp šīm konkurējošām varām tika vestas nevien ar iero
čiem, bet ari*ar'spalvu, jo lielie kungi atrada.ari savu centienu,teo
rētiskus aizstāvjus, kuri centās pamatot vienas vai otras varas pat
stāvību vai ari pārākumu (superioritati) pār citām varām. Te radās 
suverenitātes kā augstākas varas jēdziens. Tomēr šis jēdziens ne
bij gluži .skaidrs, tanī ziņā, ka feodālajā sistēmā liela loma piekrita 
personīgām, attiecībām (lēņu līgumi) starp dažādu pakāpju vald
niekiem, kuri aizsedza aiz viņiem stāvošās valstis; tāpēc suvereni
tātes jēdziens tiek pielietots vairāk pie valdniekiem, nekā pie val
stīm. Un šī neskaidrība suverenitātes jēdzienā sastopama vēl 17. 
un 18. g. simteņu absolūtajās monarehijās; bet šī neskaidrība te ari 
saprotama, jo absolutistiskā monarehijā valsts juridiskā būtība iz
teicās monareha personā (kā to, piem., noteikti kostruē Thomas 
Hobbes)13), tamdēļ ari monareha un valsts suverenitātes kopā sa
plūšana pielaižama. Tomēr jāatzīmē,.ka valsts suverenitātes jē
dzienu tīrā veidā sastopam jau 12. g, simteni, un proti, Ziemeļu un 
Vidus Itālijas pilsētu republikās, kuras kopīgiem spēkiem sekmīgi 
aizstāvēja savu patstāvību pret vācu ķeizariem (Fridrichu Sarkan
bārdi un Fridrichu II.). Sevišķi pēc republiku uzvaras pār ķeizara 
armiju pie Lenjano (1776) nodibinājās jēdziens par republikām, ku
ras neatzīst pār sevi nekādu augstāku varu, un šis jēdziens par ci-
vitates superioriem поп recognoscentes- tika no Bartolo ievests 
valststiesiskajā literatūrā un drīz pārņemts ari no citiem tā laika 
publicistiem un attiecināts ari uz karalistēm.") Tā tad jau vidus 
laikos Itālijas republikās atrodam izveidotu valsts suverenitātes 
jēdzienu tīrā veidā, jo šis jēdziens ir identisks ar valsts patstāvības 
jeb neatkarības jēdzienu. Jaunākajā laikā šis valsts suverenitātes 
jēdziens sāka izplatīties tikai 19. g.s., līdz ar konstitucionālās iekār
tas izplatīšanos; jo konstitucionālā monarehijā vairs nebij iespējams 
monarehu identificēt ar valsti, un līdz ar to vienā suverenitātes jē
dzienā ietilpināt valsts un monareha suverenitāti. Sevišķi vācu 

J3) Sk. Th. Hobbes, L e v i a t h a n , or the Matter, Form, and Power of a 
Commonwealth, c.hapt. XYII. — Francijas karalim Ludvikim XIV pierakstī
tais aforisms L'Etat e'est moi (valsts esmu es) atbilst Th. Hobbes'a monarehis-
kas valsts juridiskai konstrukcijai. 

1 J ) Sk. M.' КовалевасШ. Отъ прямого народоправства къ представительному и 
отъ патр1архалыюи мопархш къ парламентаризму. М. 1906. Т. 1. р. 315. 

— 20 — 



'.publicisti papūlējās konstruēt valsti kā juridisku personu un pat
s t ā v ī g u , tiesību subjektu, kurš līdz-ar to kļuva ari par atsevišķu su-
t/verenitates subjektu. Bet tā kā juridiska persona var darboties 

tikai caur saviem orgāniem, tad par valsts suverenitātes lietotāju 
jeb.nesēju (Träger der Souveränität) palika monarcbs. Varētu teikt, 
ka-šinī konstrukcijā agrākais suverenitātes jēdziens tiek dalīts divos 
jēdzienos: valsts suverenitāte un valsts orgāna suverenitāte. 

• Šis modernās valsts suverenitātes jēdziens, kurš patiesībā, kā 
redzējām, ir ļoti vecs, ir izteikts mūsu Satversmes 1. pantā: „Lat-

•vija ir neatkarīga demokrātiska republika." Tas nozīmē to pašu, 
kā: Latvija ir suverena demokrātiska republika. 

Tautas s u v e r e n i t ā t e s jēdziens kļuvis ļoti populārs franču 
lielās revolūcijas laikā un jau ar 19.' g. simteņa sākumu nostipri
nājās tiktāl, ka franču un Ziemeļ-Amerikas valsts teorijas ir i zbū
vētas uz tautas suverenitātes principa. Tomēr tautas suverenitātes 
jēdziens bij pazīstams jau agrāk, un nevien pie 17. un 18. g. s. da
bisko tiesību skolas priekšstāvjiem, bet jau vidus laikos. Šī jēdziena 
formulēšanu teorijā izsauca jau pieminētie strīdi starp garīgo un lai
cīgo varu. Garīgās varas pārākuma aizstāvji meklēja visas varas 
avotu ārpus reālās redzamās pasaules, un ieskatīja par tādu Dievu 
pašu; laicīgās varas pārākuma aizstāvji saprata; ka šinī virzienā 
viņi nevarēs ar garīgās.(baznīcas) varas aizstāvjiem sacensties, un 
tāpēc meklēja laicīgās varas avotu tepat redzamajā reālajā pasaulē, 
un atrada-par tādu tautu. Šī ieskata aizstāvji balstījās ari uz pa
zīstamiem vēsturiskiem piemēriem, galvenā kārtā uz slaveno Ro
mas valsti, kur senās monarchijas un slavenās republikas laikā aug
stie, ar varu apbalvotie maģistrāti tika vēlēti no tautas, un vara vi
ņiem piešķirta katrreiz ar speciālu tautas pieņemtu likumu( lex'regia 
de impcrio), kas fiktīvi tika uzturēts spēkā ari vēl Romas-ķeizara 
valsts pirmajos gadu simteņos. Šinī koncepcijā tautas suverenitāte 
nozīmēja to, ka tauta tiek atzīta par visas varas avotu, un tādā 
veidā tautas suverenitātes jēdzienu atrodam formulētu ari. vairākās 
19.' g. s. konstitūcijās, nevien republikās, bet ari, piem., monarchiskās 
Beļģijas konstitūcijā (§ 25). Saskaņā ar mūsu uzstādīto valsts jē
dzienu, pēc kura patstāvīga, organizēta, tauta ir valsts materiālā 
nozīmē, varētu teikt, ka par tautas suverenitāti varam runāt ari vēl • 
citā nozīmē, un proti, tautas suverenitāte nozīmē to pašu, ko valsts 
suverenitāte: patstāvīga tauta (un tā var būt tikai tauta organizēta 
kā valsts), kura nav politiski atkarīga no citas tautas, ir suverena 
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tauta. Un ja Latvijas Republikas Satversme', 2. pantS b.Citu domāta 
valsts suverenitāte, neatkarība uz ārieni, tad patleSām šo pašu su
verenitāti-pilnīgi loģiski varam attiecināt ari uz Latvijas tautu. 

V a l s t s o r g ā n a s u v e r e n i t ā t e s j ē d z i e n s radās 
konstitucionālā monarchijā, kur monarcham. vairs nevarēja piešķirt 
valsts suverenitāti; tomēr, lai gan teorijā atzīts tikai par valsts or
gānu, viņš tika nostādīts pāri visiem citiem valsts orgāniem ar to, 
ka viņu apzīmēja par suvereno valsts orgānu. Demokrātiskā re
publikā gan daudzus no konstitucionāla monarchijā izveidotiem 
jēdzieniem vairs nevaram lietot; bet valsts orgāna suverenitātes 
jēdziens var atrast sevim vietu ari te. Tauta pati visumā, tā tauta, 
kura sastāda valsti materiālā nozīmē, pati politiski aktivi darboties-
nevar; viņas vietā darbojas viņas orgāns — politiski pilntiesīgo pil
soņu kopums, tas ir tautas suverenās varas nesējs, tas ir tautas un 
iīdz ar to valsts suverenais orgāns. Par šo tautas orgānu un viņa 
tiesisko stāvokli kādā no nākošām nodaļām runāsim plašāk, tamdēļ 
šinī vietā pie tā vairāk neuzkavēsimies. 

S u v e r e n i t ā t e s j ē d z i e n i f o r m ā l ā n o z ī m ē . Līdz 
šim atzīmētie suverenitātes jēdzieni ir attiecināmi uz materiālā rak
stura subjektiem: valsti materiālā nozīmē, tautu un tautas orgānu 

•— tāpat viņu materiāli reālajā sastāvā. Tālāk mums jāatzīmē ari 
daži suverenitātes jēdzieni, kuri savienojami ar nemateriālā' rak
stura subjektiem, kādi ir valsts formālā nozīmē, valsts vara un tie
sības. V a l s t s f o r m ā l ā n o z ī m ē , kā jau atzīmējām priekšējā 
nodaļā, ir patstāvīgas tautas juridiskā organizācija, citiem vārdiem, 
valsts satversme. Ari šī satversme var būt patstāvīga vai nepat
stāvīga,- patstāvīga tanī ziņā, ka viņa nav atvedināta no' kādas 
citas tiesiskas'iekārtas, neviena viņas daļa nav noteikta kādā citā 

'satversmē.1 5) Citiem vārdiem varētu teikt, ka valsts formālā no
zīmē ir suverena tad, kad viņa radīta pllnlff] patstāvīgi no attiecīgās 
tautas, bez-kādas noteikšanas vai juridiski formulējamas iespaido
šanas no ārienes. Un taisni pielietojot formnlfls valsts suverenitā
tes jēdzienu'kā kritēriju,-varam noteikti atSķlrl suverenu valsti no 
nesuverenas valsts, kā tas viegli redzams no pāris piemēriem. 
Austrālijas federācijas konstitūcija lika l ,W y_ pieņemta Austrālijas 

1B) Tn saprot A'ülsts ka licsiskns IcUtlrifiM (Utah liordnu riß) suverenitoti H. 
Kelsens, Sk. viua D o s Problem der SouVQrHnllHi, Tübingen, 1920, p. 10: 
„ . . . d a n n ist der 'souveräne Staat eine liöolil itl . (I 11 ifOfl koinur höheren Ord
nung; ableitbar gedachte oder als obontu VOltlll i| MüUti 1 »i'clnunß". 
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^tautas .nobalsošanā, bet ar to viņa vēl nebij ieguvusi savu likumīgo 
(spēku: nākošā, 1900. g. šis akts tika pieņemts — un pat ar dažiem 
igrozījumiem — Anglijas parlamentā un publicēts starp citiem An-

•̂ grJijas parlamenta statūtiem (63. un 64. Vict c. 2.). Un šīs konstitū
c i j a s grozīšana, kā viņa noteikta konstitūcijas 128. p., ari var notiki 
I-ne citādi, ka 1) uz Austrālijas federativa parlamenta abu palātu lē-
• mumu; 2) pieņemot priekšā liktos satversmes grozījumus Austrā
lijas tautas nobalsošanā; un 3) Anglijas parlamentam sankcionējot. 
Tā tad, neskatoties uz Austrālijas faktisko lielo patstāvību, neskato
ties uz to, ka viņa kā valsts (materiālā nozīmē) ir uzņemta Tautu 

-Savienībā (un pat starp šīs Savienības dibinātājām valstīm), — viņa 
•tomēr ir nesuverena valsts, jo viņas satversme nav patstāvīga, bet 
atkarīga no pāri viņai nostādītas tiesiskas organizācijas — Anglijas 
satversmes. Līdzīgā, t. i. nesuverenas valsts stāvoklī ir nostādītas 

'federativu valstu atsevišķas sastāvdaļas, piem., Vācijas zemes. Vā
cijas republikas konstitūcijas (no.11. aug. 1919.) p. 17. kā saistošus 
principus atsevišķo zemju konstitūcijām nosaka sekošos: 1) republi
kāniska satversme; 2) demokrātiskas tautas priekšstāvības vēlē
šanas tiesības (vispārīgas, vienlīdzīgas, tiešas, aizklātas, proporcio
nālas); 3) paralamentara vēlēšanas sistema, un 4) pašvaldību vēlē
šanas uz tiem pašiem,-parlamentam noteiktajiem vēlēšanu tiesību 
pamatiem. Bez tam vairākos pantos. (6—11) federativa konstitū
cija norobežo centrālā parlamenta un atsevišķo zemju parlamentu 
kompetences likumdošanas un citos jautājumos. Še atkal skaidri 
redzama Vācijas zemju (Prūsijas, Bavārijas etc.) satversmju atka
rība no Vācijas federativas satversmes, kamdēļ šīs zemes ir nesu
verenas valstis. 

V a l s t s v a r a s s u v e r e n i t ā t e s j ē d z i e n s i r tas, kurš 
modernajā valsts teorijā pelna sevišķu ievērību, jo tiesiskas valsts 
loģiska attīstība neatliekami prasa valsts varas suverenitātes prin
cipa noteiktu pārveidošanu. Pēc 19. g. s. nodibināta valsts varas 
suverenitātes jēdziena valsts vara ir visaugstākā Vara, juridiski 
neierobežota un neierobežojama, tā tad pāri tiesībām stāvoša vara. 
Sī vara parādās valsts iekšienē, un tāpēc valsts varas suverenitāti 
dažreiz mēdz apzīmēt, par iekšējo suverenitāti, pretim valsts suve
renitātei kā ārējai suverenitātei. Tomēr abu šo suverenitatū subjekts 
ir tā pati valsts, — valsts kā juridiska persona, kura uz ārieni uz
stājas kā tiesību subjekts pretim citām valstīm, bet valsts iekšienē 
uzstājas kā tiesību subjekts pretim iiulividiem un mdividu grupām. 
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Un valstij piederošā vara.tiek atzīta par suverenu — pāri tiesībām 
stāvošu varu tamdēļ, ka valsts pati kā tiesību subjekts, pēc 19. g. s. 
(sevišķi no vācu juristiem) nodibinātas teorijas, ir nostādīta īpatnējā 
stāvoklī: viņa nav vis principā līdzvērtīga citiem tiesību subjektiem, 
kas likumam padoti, bet stāv pāri visiem citiem tiesību subjektiem 
un nevar tikt savā būtībā un gribas izteiksmē no likumiem saistīta 
vai ierobežota. Kā redzams, šis 19. g. s. pāri likumiem stāvošais 
tiesību subjekts stipri atgādina 18. g. s. absolūtajās monarehijās at
rodamo pāri likumiem stāvošo tiesību subjektu; starpība vienīgi tā, 
ka vienā gadījumā šis subjekts bij fiziska persona — absolūtais mo-
narchs.bet otrā gadījumā tā ir juridiska persona — valsts pati. Bet 
kamēr kādā tiesību sistēmā atrodas kāds subjekts, kas stāv pāri 
tiesībām, citiem vārdiem: kura vara nav no tiesībām ierobežota 
(suverena vara), tikmēr šī tiesību sistēma nav nodrošināta, viņa ir 
nestabila, viņa ir apdraudēta. Un tāpēc nevien absolutistiska monar
ehijā nebij tiesiska valsts, jo monareha griba pat atsevišķā konkrētā 
gadījumā izteikta bij .augstāka par katru likumu; bet ari, konstitu
cionāla monarehijā, un vispārīgi katra valsts, kur valsts pati tiek 
atzīta par; juridiski neierobežotu-un neierobežojamu, pāri tiesībām 
stāvošu subjektu valsts iekšējās attiecībās, nevar tikt atzīta par 
tiesisku valsti. Lai valsts pilnīgi konsekventi varētu tikt atzīta par 
tiesisku, viņā nedrīkst būt neviena subjekta, kurš stāvētu pāri tie 
sībām, nedrīkst būt varas, kura nebūtu no likuma noteikta, tā tad 
ar likumu saistīta, no likuma ierobežota. Lai nonāktu pie tādas 
tiesiskas .valsts un teorētiski neapdraudētas stabilas tiesību sistē
mas, ir tikai divas iespējamības: vai nu pilnīgi atmest valsti kā tlfl 
sību subjektu (kas ir pilnīgi iespējams, bet ko šinī vietā tuvāk ne 
iztirzāsim), vai ari, ja atzīstam valsti kā tiesību subjektu, tad to
mēr šis tiesību subjekts principā jāpielīdzina visiem citiem tiesību 
subjektiem, jānostāda zem tiesībām, jāsaista ar likumiem. Līdz ai 
to valsts'(kā-tiesību subjekta) varas suverenitāte būtu eliminēta, un 
augstākā vara valstī piederētu bezpersoniskām objektivām tiesību 
normām, bet nevis kādam tiesību subjektam, vienalga, vai šis sub
jekts būtu fiziska vai juridiska persona. 

Tagad nu beidzot esam nonākuši ari pie t i e s ī b u s u v e r e 
n i t ā t e s j ē d z i e n a : tiesiskā valstī augstākā vara pieder tie
sībām. Šī mācība par tiesību suverenitāti, lai gan jau. no Platona 
skaidri izteikta '(dialogā „Nomoi"), tomēr, tuvojoties mūsu moder
najiem . laikiem caur absolutistisko monarehiju pasauli, bij tik pa-
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|^^ |rķt jg: ivaizmirsta, ka 20. gadu simteņa sākumā viņa sāk atskanēt kā 
,ļV, ;'M pavisam jauna mācība (sevišķi-Holandes profesora fī. Krabbe, Die 

^iplgejire. der Rechtssouverānitāt. 1906.). Šī mācība atzīstama par-
ļ|^pņip!dernās valsts teorijas pirmo nopietno ieguvumu, uz kuru nostā-
ft|jpties, var droši tālāk attīstīt demokrātiskai tiesiskai valstij pieska-

jUļp&ptu valsts teoriju. 
K^ISS-'- K ā t a d - n u Jāsaprot Latvijas Republikas Satversmes 2. p. („Lat-
^ ^ | V / j a s valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai") tanī gadījumā, 
8§!S&' a t e d o m ā t a iekšējā suverenitāte?' Vai tad neiznāk, ka demokra-

pj|:r\tiskas republikas satversme tomēr vel .atzīta no tiesībām neierobe-
P~t!£B^o t a (suverena) valsts vara? Šis jautājums dabū pilnīgi apmieri-
M&\tlošu atl*lsinājumu pašā minētajā Satversmes pantā, un proti caur 
lllļr--' J O » ka šīs varas subjekts vairs nav valsts kā juridiska persona, bet 
ļf§£ " , s"i,vara pieder Latvijas tautai. Bet. valsts* iekšējās attiecībās ari 

(auta neuzstājas kā tiesību subjekts; tautas vietā darbojas viņas 
orgāns — politiski pilntiesīgo pilsoņu kopums, kura darbība parādās 

Ŗ: Vai nu dažu citu valsts'orgānu radīšanā (kreativā funkcija), vai ari 
•ļ,.' Mspārīgu abstraktu normu radīšanā (leģislativā funkcija). Konkre-

*Us jautājumus šis tautas orgāns (vai, pēc parastā apzīmējuma: tauta 
;•; " E>nti) nekad neizšķir, nekādus konkrētus aktus — ne jurisdiktivus, ne 

.ādministr.ativus.— nekad neizdod, un tāpēc nekad" nenostājas un 
ļicvar nostāties pāri likumam. Absolutistiskajā monarehijā monarehs 

:. "teorijā, iŗ. praktiķa stāvēja pāri likumiem, jo viņš pastāvīgi iz
šķīra ari konkrētus jautājumus, nerēķinoties ar likumu; kōnstitucio-

\ njdā monarehijā, kurai bij pieskaņota valsts juridiskās personības 
konstrukcija, valsts kā tiesību subjekts, vismaz teorijā, stāvēja pāri 
tiesībām; bet tiesiskā demokrātijā nav vairs ne teorijā, ne praktiķa 

v iena subjekta, neviena valsts .varas orgāna, kurš stāvētu pāri 
^ G s ī b ā m . Uz moderno demokrātiju nevar, attiekties aizrādījums, 
, c a k l a s i s k ā s senatnes demokrātijās valdošā tauta nereti kļuva tirā
n i s k a . Nav jāaizmirst, ka starp,klasiskās senatnes demokrātiju un 
M o d e r n o demokrātiju ir liela principiāla starpība: klasiskās senatnes 
demokrātijā tauta (caur. savu orgānu — tautas sapulci) nevien iz-

' d ^ v a vispārīgas normas, bet pastāvīgi izšķīra ari konkrētus jautā
jamus, izdeva .jurisdiktivus un administratīvus. aktus, un tāpēc p a -

. t ' ^ š ā m varēja būt tikpat, tirāniska, kā absolūts monarehs vai oli-
S^rchu kolēģija. Modernajā demokrātijā turpretim tauta, kā jau 
a i 2 i ā d ī t s , nekad neizšķir konkrētus jautājumus, nekad neizdod 
'c°iikretus aktus, un tamdēļ nav un nevar būt tirāniska. Tāpēc, ja de-
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mokratiskā tiesiskā valstī runājam par tautai piederošo suvereno var 
valsts iekšienē, tad jāsaprot, ka šī vata suverēna tikai idejā, bet n 
praktiķa, un ari ne teorijā viņa tāda vairs nav. . Bet īstā, reālā suve
renā vara valstī, pēc- modernās valsts teorijas, pieder tiesībām, ob 
jektivajām tiesību normām, likumiem; jo visi tiesību subjekti valst 
ir padoti šiem likumiem, un visi konkrētie valsts varas akti tiek iz
doti uz likumu pamata un saskaņā ar likumiem. 

3. Valsts vara kā tiesiska parādība. 

Ar varu vispāri tiek saistīts jēdziens par iespēju dot saistoša 
pavēles un vajadzības gadījumā piespiest šīs pavēles izpildīt. Šinī 
vispārīgajā koncepcijā vara dibinājās uz fakta, un ja fakts būtu vie 
nīgais varas pamats, tad tautas vara neatšķirtos no tirāna varas. Cii 
savādi tas ari neliktos juristam, tomēr daudzi valsts teorētiķi, sākot 
ar sofistu Tranzimachu (Platona dialogā ..Republika") un beidzot a 
Ludvigu Gumploviču'.un Leonu Dūgi, ir. sapratuši valsts varu nevi 
kā tiesību, bet kā faktisku stāvokli. Pēc Trazimacha ieskatiem, kā 
tos attēlo Platons.,, visās valstīs.valda stiprākie (tas.vai tie, kuru ro 
kās atrodas faktiskā vara); viņi izdod likumus un valda savās inte 
resēs, un pēcTrazlmacba ieskata tā tas ari esot pareizi. Renesanses 
laikmetā līdzīgus ieskatus atrodam pie slavenā.florenciesa Nikkol 
Makiavelli (1469—1527), kura galvenajā politiskajā darbā „1 
Principe" atrodam kailas faktiskas varas, dievināšanu, — pie'tam 
varas, kura iegūta un nostiprināta nerēķinoties ne ar kādiem līdzek 
ļiem. Neminot vairākus citus vārdus, atzīmēsim tikai'jaunākā laika 
pāris pazīstamus valststiesībniekus. Austrietis L. Gumplovičs māca 
ka valstis ir nodibinātas varas .līdzekļiem;—• ar iekarošanu, un ar 
tālāk pastāv kā faktiskas varas organizācijas. Ari francūzis L. Dig 
(Duguit) māca, ka politiskā vara ir tikai fakts, nu ka valda"uņ valdīs 
faktiski stiprākie,1") „Vaists un valsis vara, saka Digī, rodas'tur, 
kur uz noteiktas, teritorijas ir notikusi dileu-nciacija starp stiprajiem 
un vājajiem, vai, kas. tas pats, starp valclītfljlem un valdāmajiem, kur, 
citiem vārdiem, stiprākie ir monppoļizBjuSl savas rokās spaidu varu. 

J0) Sk. piem. Léon D u g u i t , Manuel drj Droit C o n s t i t u t i o n n e l , Par i s , 1923, 
p. 23: „La vér i té est que la puissance pol i t lquo Oli UU fait qui un en soi a u c u n ca
r a c t è r e de légi t imité ou d ' i l légi t imi té" , p. 34; .,1 H g o u v e r n a n t s ont toujours é té 
sont et seront toujours les p lus foi'U 011 fait". TtinilIcUlgUļ f o r m u l ē j u m u s a t r o 
d a m a r i c i tās vietās, kā šinī, tii ori citus Uigi lUrlxj.'i 



• 

l7
) Леонъ Дгагп, Сош'алыюе право, индивидуальное право и преобразование 

государства, М. 1909. Prof. Л. S. Aļeksejeva priekšvārds, Ipp. Vi i i . un IX. 
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pati.no sevis nepārvērtīsies par tiesisku varu. Faktiskā vara var 
pārvērsties par tiesisku varu tikai vienā ceļā: ja viņa dabū sankciju. 
riO tautas. Jo vienīgi ..tauta pati ir visu tiesību avots, vienīgi viņa ir 
visu.īsto tiesību radītāja un veidotāja. Kā individam pieder pašno
teikšanās (autonomija) morāles laukā, tā tautai pieder pašnoteikšanās, 
un p'ašvaldīšanās tiesību laukā. Šis tiesiskais princips, pēc kura tau
tai pieder tiesība uz pašnoteikšanos, pašorganizēšanos un pašvaldī-. 

' šanos — ir visu val.sts tiesību pamats un līdz ar to ari valsts varas, 
tiesiskais pamats. Un šī tiesība pieder' tautai vienumēr, lai ari ne
vienmēr viņa parādās aktivā veidā, bet dažreiz atrodas potenciālā 
stāvoklī. Kad tauta saceļas pret apspiedēju, — vienalga, lai tas. 
būtu kāds tirāns, vai kāda uzkundzējusies oligarchu grupa, vai ari. 
kāda sveša varmācīga tauta, — nokrata apspiedēju jūgu, salauž fak-. 
tisko spaidu varu un revolucionārā ceļā rada savu valsti un savu; 
tiesisko? iekārtu, tad ne fakts pārvēršas par tiesību, bet gan vienīgi 
tautas potenciālā tiesība kļūst par aktivu tiesību. Tiesiska ir vienīgi 
tā valsts vara, kura ir no tautas radīta vai atzīta. Tāpēc mēs ari 
varētu teikt, k a katra d e m o k r ā t i s k a v a l s t s i r t i e s i 
s k a v a l s t s , un katra tiesiska valsts ir vairāk vai mazāk demo
krātiska valsts; bet nedemokratiska.valsts nekad nevar būt tiesiska 
valsts, jo valsts vara nedemokrātiskā valstī ir tikai faktiska vara, bet, 
nav un nevar būt tiesiska vara. 

V a l s t s v a r a t a g a d ē j ā s d e m o k r ā t i s k ā s v a l 
s t ī s ir tā t a d j u r i s t a m t i e s i s k a p a r ā d ī b a ; tā ir 
tiesība dot.likumīgas pavēles un vajadzības gadījumā pielietot liku
mīgus līdzekļus šo pavēlu izpildīšanai. Bet kāds tad ir šo pavēļu 
reālais ( ne konkrētais) saturs? Citiem vārdiem: kāds ir valsts varas 
reālais uzdevums vispārīgā veidā. Ja mums izdotos uz šo jautāju
mu noteikti atbildēt, tad mēs. būtu atraduši ari valsts varas racionālu.. 
pamatojumu (līdzās tiesiskajam pamatojumam). Perifrazējot Aristo
teļu, mēs varētu teikt, ka valsts ir nodibināta, lai tauta varētu eksistēt, 
un viņa attīstās, lai tauta sasniegtu labklājību. Tautai, kura organi
zējusies valstī, ir bez šaubām savas kopējas intereses, kopējas vaja
dzības, kas apmierināmas kopējiem līdzekļiem, kopējiem spēkiem. 
Bet šo kopējo spēku un līdzekļu rašanai, apvienošanai, novadīšanai 
un pielietošanai vajadzīgā vietā un lietā ir nepieciešama apzinīga rī
cība. Valsts .vara nu ir — valsts orgāniem no tautas piešķirta tie
sība (tiesība, kura loģiski pieder tautai pašai) rīkoties ar šiem kopē
jiem spēkiem un līdzekļiem kopēju vajadzību apmierināšanai un vis--
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^Valsts ;vara pēc Digī," raksta prof..A. S. Aleksejevs,17) „ir tā tad nc 
^tiesiska parādība, bet faktiska stipro kundziba pār vājiem. Tāpēc 
•^ņevar runāt par valsts varas tiesību pavēlēt: valdošajiem, kuru ro-
p ļ c ā s š l vara, nav tiesība pavēlēt, bet tikai spēks piespiest/' • • 

Vai lieta tiešām tāda, kā viņa tēlojas pazīstamajam juristam un 
gvalststiesībniekam Digī? J ā t a s patiešām tā būtu, ja valsts vara ne
j ā t u tiesika parādība, bet kaila faktiska iespēja piespiest izpildīt pā
rvēlēs, tad ari pati valsts (formālā nozīmē) nebūtu juridiska organi-
gzacija, bet varas organizācija jeb spaidu organizācija. Un tādā ga
idījumā juristam — vismaz apzinīgam juristam, kurš ciena savu zi-
\|nātiii, nebūtu pavisam ko nodarboties .ar valsti, jo viņam vajadzētu 
'^.atzīties, ka nav valststiesību un- tamdēļ nevar būt ari valststiesību 
vzinātnes. Bet par laimi lieta nebūt nav tāda, kā viņa tēlojas prof. 
' L. Digī. Varētu gan teikt, ka vēsturē patiešām ir bijušas un dažreiz 

gadu simteņiem,pastāvējušas netiesiskas, uz faktisku varu dibinātas 
. valsts formas (despotijas, absolūtas monarchijas), bet tagadējās kul-

.turas valstis ir tiesiskas valstis, kurās valsts vara ir pilnīgi tiesisks 
institūts. Tagadējās tiesiskās valstīs valsts vara nav vairs tikai 
iespēja dot saistošas pavēles un piespiest viņas izpildīt, bet gan: 
t i e s ī b a 'dot likumīgas pavēles un vajadzības gadījumā pielietot 
likumīgus līdzekļus viņu izpildīšanai.-

Kāds tad,nu ir valsts varas tiesiskais pamats? Pēc diezgan iz
platīta ieskata (kurš radies monarchiskas valsts apstākļos),'valsts 
tiesību laukā bieži fakts pārvēršoties par tiesībām: ja tirānam, ku
ram izdevies sagrābt varu savās rokās, ir izdevies ari šo varu no
turēt un nostiprināt savā ģimenē, tad šī vara esot pārvērtusies par 
leģitīmu varu; ja konstitucionalā-monarchijā monarcham izdodas pat-

• vārīgi ierobežot tautas tiesības un tauta neatbild ar revolūciju (kā 
tas piem. bij Krievijā 1907. g., kad patvarīgi tika grozīts vēlēšanu 
likums), fad pakalpīgi valststiesību profesori nāk un saka: ja, tanī 
momentā tas bija tikai fakts, tā bija pat nelikumība, bet tagad fakts 
ir kļuvis par t iesībām... Ko lai sakām par šo kūņošanās teoriju, 
pēc kuras fakts pārvēršas par tiesībām? Man šķiet, ka viņa ir gluži 
nepareiza: fakts nevar pārvērsties par tiesisku varu; lai ari tirānam 
izdotos nodrošināt varu savā ģimenē un nodot valdīšanu savam 
dēlam un dēla dēlam, tā būs un palikts tikai tirāna vara un nekad 
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&£:7v pāreju uzdevumu veikšanai. No šī viedokļa, kā redzams, valsts vara 
.',,•'•••1.' 

^H;.-nav vis kāds mistisks neizskaidrojams fakts, bet ir loģiski nepiecie-
Sama sabiedriski-kulturala parādība, kura juristam kļūst par tiesisku 
parādību,: ja- vakts vara ir radīta vai atzīta no tautas. Atzīmēsim, 

:rļ-'« ka šis viedoklis saskan ar vienu no jaunākajām valsts teorijām — 
. 'enerģētisko»-teoriju, pēc kuras valstī apvienotie individi nodod dalu 

no saviem fiziskajiem,- ekonomiskajiem, garīgajiem un morāliskajiem 
'.' • spēkiem visas organizētās apvienības — valsts — rīcībā. „Tādējādi 

• apvienotie lietišķie un personīgie līdzekli un spējas noved pie-ilgsto
šām iestādēm," raksta Vīnes prof. Adolfs Menccls"), „kurās kopējais 

[> " spēks atrod savu .izteiksmi. Valsts tā tad parādās kā to iestāžu ko
pums, kuru uzdevums ir kādas tautas kolektivo spēku rast un ar to 
rīkoties." 

4. Valsts varas, funkcijas. 

Pēc vispārpieņemta jēdziena, par funkciju bioloģiskā organismā 
tiek nosaukta kāda organismam nepieciešama darbība, kura tiek 
veikta no kāda orgāna kopsakarā ar citu tā paša organisma orgānu 

ŗ. • darbību. Ja mēs, īsi formulējot šo funkcijas jēdzienu, teiktu, ka 
funkcija ir mērķvedīga darbība (uz mērķi vedoša, noteikta uzde
vuma izpildīšanai vai noteikta mērķa sasniegšanai veltīta darbība), 
tad šo pašu funkcijas jēdzienu mēs varētu pielietot ari organizētajā 
sabiedrībā. Valstij ir veicami savi noteikti uzdevumi, un valsts orr 
ganu darbība, veltīta noteikta valsts uzdevuma veikšanai, ir valsts 
funkcija. Valsts uzdevuma veikšanai tiek izlietota dala no valsts ko
pējās enerģijas (organizētās tautas kopējiem līdzekļiem un spējām); 
un tā.kā tiesība rīkoties ar organizētas tautas kopējo enerģiju izpau
žas valsts varā, tad ari katra valsts funkcija ir saistīta ar varu, proti 

• ar tiesību pielietot funkcijas realizēšanai (noteiktā uzdevuma veikša
nai) nepieciešamos līdzekļus no kopējā organizētās tautas līdzekļu 
un Spēku K r ā j u m a . Tāpēc funkcija, kas no socioloģiskā viedokļa ir 
tikai valsts funkcija, no juridiskā viedokļa, vismaz tiesiskā valstī, ir 
valsta v . n . r . funkcija. Varētu pat teikt, ka valsts funkcija bez varas 
ucina; nav domājama. Jo neviens valsts uzdevums nav veicams 
i"-, a l l i e i ii h u i līdzekļiem, un tiesība lietot šos līdzekļus — jau ir 
\ . n . i li pļem v. i !:.(.*> skola, valsts, statistiskais birojs, valsts me-

..l"U Mm ;ol, Begriff und Wesen .des Staats, krājumā Handbuch der 
Politik, I D«nd, Borlin und Leipzig 1920. p. 49. 

teorolofeiskā stacija u. t. I. n'epaiāda nekādu varu spaidu pielietošanas 
nozīmē; bet visur te mums darīšana ar tiesību lietot valsts līdzek
ļus, un tāpēc varam runāt par varas funkcijām ari valsts kulturālās 
darbības laukā. 

Lai ieliktu valsts varas funkcijas jēdzienā kādu reālu saturu, 
mums jāiepazīstas īsumā kaut ar dažām valsts funkcijām. Līdzši
nējā valsts teorija'vēl ar vienu uztur spēkā pazīstamo'Monteskjē 
mācību par trim valsts varām; gandrīz vienīgais grozījums, ko vē
lākā teorija ir ienesusi Monteskjē mācībā, ir tas, ka — ņemot vērā 
valsts varas vienību — nerunā vairs par trim valsts varām, bet par 
trim valsts varas funkcijām. Bet Monteskjē teorijas būtība ar to 
paliek negrozīta. Tāpēc palūkosimies, vai šī mācība par trim valsts 
varas funkcijām atbilst tagadējās valsts apstākļiem. ' Tāds jautājums 
ir vairāk kā vietā, iegaumējot, ka Monteskjē ar savu mācību nāca 
klajā jau drīz divisimts gadu atpakaļ pavisam citādos apstākļos, ci
tam valsts tipam valdot. Bez tam jāņem vērā, ka Monteskjē nebūt 
nestādīja teorētisku uzdevumu noskaidrot valsts varas būtību un 
izpētīt valsts varas funkcijas; bet viņš stādīja sevim pilnīgi noteiktu 
politiski- praktisku mērķi:! noskaidrot, pie kādas valsts iekārtas var 
tikt nodrošināta pilsoņu brīvība. Saskaņā ar šo mērķi viņš ari pie
grieza vērību tikai tām valsts varas funkcijām, kurām ir noteicoša 
nozīme pie pilsoņu brīvību apspiešanas vai nodrošināšanas, un šīs 
funkcijas ir: likumdošanas funkcija, jurisdikcijas funkcija, un admi
nistratīvā jeb izpildu funkcija. Paraugu priekšzīmīgai valsts iekār-

• tai un priekšzīmīgai minēto valsts .funkciju nostādīšanai Monteskjē 
bij atradis Anglijā, kura patiešām šinī zinā krasi atšķīrās no viņa- tē
vijas — Francijas. Francijā bij augstāko attīstību sasniedzis pat-
valdnieciskais režims, kur visa valsts vara (faktiskā kundzības vara) 
līdz ar visām valsts funkcijām bij apvienota absolūtā monareha ro-j 
kās. Anglijā turpretim tanī laikā (18. g. simteņa vidū) bij jau nodibi-l 
nājusies konstitucionālā iekārta ar tauta:; priekšstāvības piedalīšanos 
likumdošanā un patstāvīgām, likuma cienu uzturošām tiesām. An-ļ 
glijas iekārta, ne tāpēc vien nodroSināJo pilsoņu brīvību, ka minētās! 
valsts varas funkcijas tur bij zināmā mēra dalītas, l. i. uzticētas da
žādiem valsts varas orgāniem, bel vairāk j-an tapec, ka Anglijā bijļ 
jau diezgan stipri nodibinājušu-:. tlesljlCAS v.il-.i-. vispārīgie principi] 
attīstījusies tautas tiesisku ap/.ii.u 1ДП brīvības sajūta. Monteskjē 
turpretim galveno vērību piegriezu v.il.K vara:. funkciju U-chniskai, 

'sadalīšanai (kam gan ir SftVfl nenolledziumi I ICI/.IIIIC pie Mouteskjēļ 



^uzstādītā jautājuma atrisināšanas), un tādējādi radās viņa teorija par 
'ļiŗim valsts varām. Protams, ka patiesībā valsts varas funkciju jau 
•itoŗeiz bij'vairāk ir Anglijā,, ir pašā Francijā; bet citas funkcijas, bez: 
yau minētām trim, Monteskjē neinteresēja. Ir viegli saprotams, ka 
fvalsts funkciju daudzums nebūt nav visās valstīs vienāds, bet atka-
i rājas no valsts uzdevumiem, kuri uz dažādām attīstības pakāpēm at
rodošās valstīs ir ļoti dažādi: piimitivajās valstīs uzdevumu ir maz 
un vienkārši, kulturāli attīstītās valstīs ir daudz un komplicēti. Gan-
drīz varētu teikt, ka pašās primitīvākajās valstīs pat vēl grūti sa
skatīt kādus atsevišķus noteiktus uzdevumus, un grūti atzīmēt kādu 
noteiktu valsts, funkciju diferenciāciju; bet valstij attīstoties, viņas 
priekšā nostājas noteikti neatliekami uzdevumi, kuru skaits pieaug 
vispārējai kultūrai attīstoties, un līdz ar to izveidojas un attīstās 
noteiktas valsts funkcijas šo uzdevumu veikšanai. 

Interesants darbs valststiesībniekiern būtu aplūkot valsts uzdevu
mus un valsts funkcijas viņu vēsturiskā attīstībā; bet tas mūs aiz
vestu daudz par tālu nost no mūsu tiešā uzdevuma. Iegūt vispārēju 
pārskatu par valsts varas funkcijām mēs varētu, šķiet, daudz īsākā 
ceļā, tādējādi, ka būdami kautcik pazīstami ar tagadējo attīstīto 
valsti, mēs mēģinātu aplūkot viņu nevis tās vēsturiskajā, bet viņas 
loģiskajā attīstībā, t. i. mēs mēģinātu iedomāties, kā valsts rodas un 
loģiski attīstās mūsu priekšā, un lūkotu atzīmēt, kādi uzdevumi rodas 
valstij šinī viņas loģiskajā attīstības procesā, un kādas funkcijas iz
veidojas šo uzdevumu veikšanai. • ' ' 

Lai valsts juridiski rastos, ir" loģiski nepieciešama viņas juri
diskā organizācija, viņas satversme; tā tad loģiski pirmais-valsts 
uzdevums ir satversmes radīšana, un valstij pastāvot — satversmes 
izveidošana. Vēsturiskie jauno valstu nodibināšanās piemēri, kuru 
liecinieki mēs bijām desmit gadus atpakaļ, rādīja mums to pašu, — 
proti, ka valsts pirmais galvenais uzdevums ir — radīt satversmi. 
Sākumā apmierinājās ar kādu visai steidzīgi pieņemtu pagaidu sa
tversmi (Latvijā „Tautas Padomes Platforma"), kura var tikt vēl
reiz pārstrādāta noteiktāki formulētas pagaidu satversmes veidā 
(Latvijā Satversmes Sapulces 1. jūnijā 1920. g. pieņemtie: „Latvijas 
valsts iekārtas pagaidu noteikumi"), līdz kamēr beidzot tiek pieņemta 
galīgā veidā izstrādāta satversme (Latvijā Satversmes Sapulces 15. 
februārī 1922. g. pieņemtā „Latvijas Republikas Satversme"). Šī 
uzdevuma veikšanai — satversmes radīšanai — tā tad vajadzīga no-

— 33 — 

teikta darbība, kuru. mēs varētu nosaukt par. satversmes funkciju, 
vai .ari par. k o n s t i t u t i vo funkciju. . . . •• 

Loģiski schematiskajā valsts tapšanas procesā iedomāsimies 
tālāk, ka konstitutivā funkcija savu uzdevumu veikusi: -ir radītā 
valsts satversme, kura starp citu ietver sevī dažādu valsts orgānu 
un iestāžu konstrukciju. Bet šie orgāni un iestādes vēl nevar dar
boties, jo viņās trūkst nepieciešamo personu sastāva; lai šie orgāni 
un iestādes varētu sākt darboties, ir nepieciešams radīt šo orgānu 
un iestāžu personālo sastāvu, dažas personas ievēlot, ieceļot, ap
stiprinot u. t. t. noteiktos amatos. Tā tad rodas uzdevums: radīt 
(un tālākā valsts pastāvēšanā uzturēt, laiku palaikam papildinot, at
jaunojot u. t. 1.) valsts orgānu un iestāžu darba spējīgu personu sa
stāvu; un rodas šim uzdevumam atbilstoša funkcija, kuru mēs varētu 
nosaukt par k r e a t i v o funkciju un kura izpaužas valsts amata 
personu ievēlēšanā, iecelšanā, vai apstiprināšanā amatā. 

Kad valsts orgānu un iestāžu personālais sastāvs ir radīts, šie 
orgāni un iestādes varētu sākt darboties; bet viņi nevar darboties' 
katrs pēc sava ieskata, viņiem jādarbojas saskaņā ar vispārējām nor
mām — likumiem. Tāpat ar likumiem jānoregulē attiecības, kuras 
rodas starp pilsoņiem un valsts iestādēm, kā ari starp pilsoņiem savā 
starpā. • Tā rodas noteikts uzdevums: radīt vispārējas normas, kas 
kopā ņemtas sastāda visu valsts tiesisko iekārtu; tā tad, citiem vār
diem, uzdevums radīt (un valstij pastāvot tālāk veidot) valsts tie
sisko iekārtu jeb tiesību sistēmu; un šim uzdevumam atbilstošā 
funkcija ir l.e ģ i s 1 a t i v ā (likumdošanas) funkcija, kura izpaužas 
vispārēju normu radīšanā. Te nu varētu • rasties jautājums: vai 
konstitutivā funkcija neietilpst leģislativajā funkcijā, ņemot vērā, kā 
ari valsts satversme ietilpst valsts vispārīgajā tiesiskajā iekārtā? 
Šim jautājumam bijām pieskārusies jau agrāk, noskaidrojot valsts 
jēdzienu formālā nozīmē, un pieņēmām, ka valsts formālā nozīmē ir 
šķirama no vals.ts tiesību sistēmas jeb tiesiskās iekārtas visumā. 
Varētu teikt, ka valsts satversme gan ietilpst valsts tiesību sistēmā, 
bet tomēr viņa tagadējās tiesiskās valstīs sastāda atsevišķi norobe
žotu un par sevišķi svarīgu atzītu šīs tiesību sistēmas dalu, un tāpēc 
gandrīz visās modernajās valstīs atrodam satversmes veidošanu 
kā atsevišķu valsts uzdevumu nošķirtu no tiesiskās iekārtas veido
šanas vispār. Līdz ar to, protams, atrodam noteikti nošķirtas divas 
atsevišķas, šiem uzdevumiem atbilstošas, funkcijas — konstitutivo 
funkciju un leģislativo, kuras nošķirtas vai hu tādējādi, ka katra uz-
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ticēta atsevišķam orgānam (konstitutive — pilsoņu kopumam, le
gislativa — parlamentam), vai ari, ja abas funkcijas uzticētas vienam 

,! orgānam, tad viņas parasti norobežotas tādējādi, ka katras funk-
• cijas realizēšana notiek citādā kārtībā saskaņā ar konstitūcijā no

teikti formulētiem noteikumiem. Tāpēc nevien no teorētiskā vie
dokļa, bet ari nostājoties uz tīri dogmatiskiem pamatiem, varam pie
ņemt divas gan radniecīgas, bet tomēr atsevišķi norobežotas valsts 
varas funkcijas — konstitutive un legislativo. 

Legislativas funkcijas rezultātā rodas valsts iestāžu darbībai 
nepieciešamie tiesiskie līdzekli; tomēr šīs darbības uzturēšanai un 
attīstīšanai ir nepieciešami ari vēl materiālie līdzekļi (telpas, inven
tārs, naudas sumas u. t. t ) . Līdz ar to rodas noteikts valsts uzde
vums — sagādāt valsts mērķu sasniegšanai nepieciešamos m a t e 
riālos līdzekļus, un šī uzdevuma veikšanai atbilst valsts saimnie
ciskā darbība, kura vērsta uz vajadzību noskaidrošanu, vajadzīgo 
materiālo līdzekļu atrašanu un viņu savākšanu un sadalīšanu saskaņā 
ar likuma noteikumiem. Tā kā šī valsts saimnieciskā darbība ari 
tiek veikta no valsts iestādēm un amatpersonām, kurām tiesība lie
tot valsts līdzekļus (tiesiskos un materiālos) sava uzdevuma pildī
šanai, tad šī darbība ir atzīstama par vienu no valsts varas funkci
jām, un.mēs viņu varētu nosaukt par a d m i n i s t r a t i v i - s a i m -
.11 i e c i s k o funkciju. 

Kacļ nu, pateicoties jau atzīmētajām valsts varas funkcijām, 
valsts iestādes ir apgādātas ar personālo sastāvu un līdzekļiem (tie
siskajiem un materiālajiem) un tā tad var darboties valsts uzdevumu 
veikšanai, palūkosimies, kādi tālāki valsts uzdevumi izvirzās kā tādi, 
kuru veikšana ir neatliekama un prasa pēc atbilstošām valsts varas 
funkcijām. Kā viens no nepieciešamiem un pirmajiem valsts uzde
vumiem ir — kārtības un drošības uzturēšana valsts iekšienē, valsts 
iestāžu un. mierīgo pilsoņu un viņu likumīgās darbības apsargāšana 
pret varbūtējiem uzbrukumiem un traucējumiem gan apzinīgiem un 
ļaunprātīgiem, gan neapzinīgiem un nejaušiem. Varbūt, ka kultūrai 
izplatoties un nostiprinoties šis valsts uzdevums var stipri sašauri-
nāties, tomēr tagad vēl viņš ir ļoti reāls, un pārredzamā nākotnē viņa 
ievērojama sašaurināšanās nav domājama. Šim uzdevumam atbilst 
valsts a d m i n i s t r a t i v i - p o l i c e j i s k ā funkcija. 

Līdzās šim nepieciešamajam uzdevumam — uzturēt kārtību un 
drošību valsts i e k š i e n ē — izvirzās otrs, kuru varam konstatēt pat 
primitivas valstīs: valsts aizsardzība pret varbūtējiem uzbrucējiem 
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no ārienes. Šī uzdevuma veikšanai vajadzīga organizēta darbība 
aizsardzības spēku un līdzekļu sagatavošanai un uzturēšanai vaja
dzīgā kārtībā, un atbilstošo funkciju mēs varētu, apzīmēt kā valsts 
d e f e n s i v o funkciju. 

Valstij tālāk attīstoties, viņai rodas arvien jauni uzdevumi. Tā, 
viņa neapmierinājās vairs tikai ar kārtības un drošības uzturēšanu 
policejiskiem līdzekļiem, bet stāda sev uzdevumu cīnīties'ar kār
tības un drošības traucētājiem un tiesiskām iekārtas pārkāpējiem, 
sodot vainīgos. Šim uzdevumam atbilst noteikta funkcija, kuru mēs 
varētu apzīmēt kā kriminālo jurisdikciju, jeb j u r i s d i k t i v o-
s o d o š o funkciju, un šī funkcija ir loģiski domājama, un parasti 
ari vēsturē atrodama, pirms civilās jurisdikcijas, kā valsts funkcijas. 
Tikai kad valsts vara ir jau pietiekoši nostiprinājusies, viņa atzīst 
par vienu no saviem uzdevumiem ari juridisko strīdu bezpartejisku 
autoritatīvu nokārtošanu starp pilsoņiem un viņu savstarpējo tiesību 
un pienākumu konstatēšanu, ja vismaz viena no strīdīgajām pusēm 
griežas pie tiesas. Tas ari patiešām ir atzīstams par valsts uzdevu
mu, jo pastāvot daudziem neizšķirtiem strīdīgiem jautājumiem un 
nenokārtotām juridiskām attiecībām ciestu visa tiesiskā iekārta. 
Tamdēļ ari līdzās kriminālajai jurisdikcijai izveidojas civilā juris
dikcija, kā atsevišķa valst varas funkcija — j u r i s d i k t i v ā -
k o n s t a t ē j o š ā funkcija. 

Primitiva valsts cenšas iztikt pati ar sevi vien (un tas viņai daž
reiz ari nenākas grūti), uz citām valstīm viņa skatās kā uz ienaid
niekiem. Bet valstīm attīstoties līdz ar vispārējo kultūras attīstību, 
rodas vajadzība stāties mierīgās savstarpējās attiecībās ražojumu un 
kultūras ieguvumu savstarpējai izmaiņai un savu interešu labākai 
apmierināšanai, un kultūras tālākā attīstība noved pie tā, ka nevienai 
valstij vairs .nav iespējams iztikt bez kārtīgas noregulētas satiksmes 
ar citām valstīm. Te rodas uzdevums: nodibināt un uzturēt starp
tautiskos sakarus, un izveidojas šim uzdevumam atbilstoša funkcija, 
kuru mēs varētu nosaukt par f e d e r a t i v o funkciju. 

Primitiva valsts iztiek ari bez radošas kulturālas darbības; to 
viņa atstāj atsevišķiem pilsoņiem un viņu organizācijām. Valstij 
attīstoties, rodas tādi vispārības interešu izsaukti uzdevumi, kuri vai 
nu vienīgi pa spēkam tikai valstij, vai ari vislabāki veicami valsts 
masštabā, kā piem. publiskās satiksmes ierīkošana un uzturēšana 
(dzelzceļu, pasta, telegrāfa satiksme, citi publiskie satiksmes ceļi), 
tautas izglītības organizēšana, sanitāro apstākļu un sociālās apgādes 

3* 
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. . Šo valsts .funkciju schemu varētu nosaukt.par valsts funkciju 
.r e .a lo -sadalījumu, tāpēc; ka te-ievērotas tikai valsts reālajiem uz
devumiem'atbilstošās funkcijas. Tāpēc, ari šinī sarakstā neatrodam 
reprezentatīvo funkciju, neskatoties uz to, ka viņa parasti tiek mi
nēta konstitūcijās, pat demokrātisko republiku konstitūcijās (Valsts 
.prezidents reprezentē valsti starptautiski). Man šķiet, ka nav tāda 
atsevišķa'reala váísts'uzdévuma: reprezentēt valsti; un tāpēc nevar 
būt ari reprezentatīvās funkcijas. 'Varbūt, ka'.tāda funkcija vēl sa
protama konstitucionālā monarchijā kā atlieka no absolūtās monar-
chijas, kur monarchs nevien reprezentēja valsti, bet juridiski bij pati 
valsts. Demokrātiskā tiesiskā valstī turpretim valsti (jeb organizēto 
tautu) reprezentē katrs valsts orgāns vai amata persona savas kom
petences robežās; ari starptautiski valsti reprezentē attiecīgās amata 
personas (sūtņi,- konsuli, speciāliem-uzdevumiem'pilnvarotie, un a r i 
republiku prezidenti un parlamentārie monarchi), tā ka, šķiet, atse
višķai reprezentatīvai .funkcijai te nav vieta. 

Saprotams ari, ka .pievestais valsts varas 'funkciju uzskaitījums 
nav izsmeļošs. .Ar kultūras attīstību vairojas valsts uzdevumi, un 
•līdz ar, to.rodas jaunas.funkcijas un attiecīgi orgāni-.. Starp funkcijām, 
kuras modernajās valstīs sekmīgi veidojas, varam minēt p r o t e k 
t i v e funkciju, caur kuru valsts nāk palīgā sociāli vājākiem indivī
diem un grupām, un i n f o r m a t i v o funkciju, ar kuras palīdzību 
ievāc ziņas par> pašreizējo stāvokli un vajadzībām dažādās valsts 
dzīves nozarēs un novados. 

..• Ja salīdzinām pievesto valsts varas funkciju schemu ar Mon
teskjē triju valsts varu schemu, tad redzam,- ka šīs Schemas sakrīt 
tikai vienā punktā: l e g i s l a t i v a funkcija ir abās schemās viena 

.un tā pati, ar vienu un to pašu reālo saturu. Varbūt ar to izskaidro
jams tas apstāklis, ka vals.ts-teoietiki-konstitucionalisti, kuri nodar
bojas Vispirma kārtā ar. valsts legislativas funkcijas aplūkošanu, ap
mierinājās ar Monteskjē schemu. Ari procesualisti varēja apmieri
nāties ar-Monteskjē • schemu, jo lai !gan tur minēta tikai viena 
jurisdiktivā varas funkcija, tomēr šī apvienotā funkcija atbilst zinā-. 

•mam uzdevumam un viņai ir savs rcals saturs. Bet ko lai iesāk ad-
ministrativišts ar viņa aplūkošanai piekrītošo izpildu varas funkciju 
Monteskjē schemā? Šī funkcija neatbilst nekādam reālam uzdevu
mam, un viņai nav nekāda reala satura. Tamdēļ taisni nodarbošanās 
ar administrativo tiesību teoriju neatlaidīgi mudināja autoru revidēt 
Monteskjē triju valsts varu teoriju un pārveidot viņu par tagadējai 

nokārtošana, darba apstākļu noregulēšana un derīgu darbu strā
dājošo pilsoņu stāvokļa uzlabošana u. t. 1. Kā redzams, modernajās 
kultūras valstīs šī valsts darbība ir tik plaša, ka viņa jau aptver pa-

• tiesībā vairākus uzdevumus un vairākus darbības veidus; bet tā kā 
" šī darbība vēl arvienu attīstās un diferencējas, tad atzīmēsim pagai

dām kā vienu valsts uzdevumu — pacelt kultūru un veicināt tautas 
labklājību ar pozitivu darbību, un šim uzdevumam atbilstošo funk
ciju — valsts a d m i n s t r a t i v i - k u l t u r a l o f u n k c i j u . 

Kamēr valsts vēl maz attīstīta, viņa veic savus uzdevumus kaut 
kā; bet valstij attīstoties rodas jauns uzdevums: gādāt, lai valsts 
uzdevumi tiktu veikti saskaņā ar likumiem un valsts interesēm, un 
līdz ar to izveidojas šim uzdevumam atbilstošā funkcija — k o n 
t r o l e s funkcija. 

Tik daudzi un dažādi uzdevumi, protams, nevar tikt veikti bez 
noteikta kopēja plana un savstarpējas saskaņošanas; citādi varētu 
izcelties juceklis valsts orgānu darbībā, varētu ciest valsts intere
ses. Tāpēc attīstītās valstīs rodas sevišķs uzdevums: saskaņot 

•• valsts dažādo uzdevumu veikšanu, noregulēt valsts funkciju kop
darbību, un izveidojas šim uzdevumam atbilstoša funkcija, kuru mēs 
varētu nosaukt par r e g u l a t i v o f u n k c i j u . 

Tādējādi Monteskjē uzrādīto triju valsts varu vietā esam atra
duši tagadējās valstīs veselas divpadsmit, valsts varas funkcijas. 
Vieglāka pārskata dēļ apvienosim šīs funkcijas sekošās grupās: 

I . V a l s t i o r g a n i z ē j o š ā s f u n k c i j a s : 
1. Konstitutivā funkcija. 
2. Kreativā funkcija. 
3. Legislativa funkcija. 

II. V a l s t i u z t u r o š ā s f u n k c i j a s : 
4. Administrativi-saimnieciskā funkcija. 
5. Adni'mistrativi-policejiskā funkcija, 
ii. I )efensiva funkcija. 
7. .liii iv.diklivā-sodošā funkcija. 

Jiu isdiktiva-konstatējošā funkcija. 

III. V a l s t i a t t ī s t o š ā s f u n k c i j a s : 
'). Federativa funkcija. 

It). Administrativi-kulturalā funkcija. 
11. Kontrolējošā funkcija. 
12. Regulativa funkcija. 



^attīstītai valstij pieskaņotu valsts varas funkciju teoriju, gal-
ffvenā kārtā sadalot Monteskjē izpildu varu vairākās reālās valsts 
fvaras funkcijās, kuras atbilst reāliem valsts uzdevumiem un tamdēļ 
pietver sevī noteiktu reālu saturu. 

5. Valsts orgāna jēdziens un valsts orgānu sistēma. 

Valsts uzdevumi tiek veikti, vai šiem uzdevumiem atbilstošās 
funkcijas tiek realizētas no cilvēkiem, kuriem likumos noteiktā kār
tībā uzdota vai uzticēta šo uzdevumu izpildīšana. Šie valsts- uzde
vumu veikšanai nodarbinātie, publisko kalpību nesošie cilvēki tiek 
apzīmēti dažādiem nosaukumiem: valsts orgāni, valsts iestādes, 
amata personas, tautas pilnvarotie, aģenti u. c. Palūkosimies, kādu 
saturu varam ielikt, vismaz dažos no šiem apzīmējumiem. 

V a l s t s o r g ā n a nosaukums radies organiskās valsts teorijas 
izplatīšanās laikā un nostiprinājies tik cieši, ka palicis vispārīgā lie
tošanā ari pēc tam', kad pati organiskā valsts teorija atmesta. Pēc 
šīs teorijas valsts ir sociāls organisms, daudzējādā ziņā līdzīgs biolo
ģiskam organismam; tā piem. kā bioloģiskā organismā pastāv sav
starpēja atkarībā starp organismu un viņa orgāniem (viens bez otra 
nav domājami), tāpat tas ir ari sociālā organismā. Ari valsts nav 
domājama bez saviem orgāniem, un tikai caur šiem orgāniem parādās 
valsts darbība; no otras puses, ari valsts orgāni nav domājami bez 
valsts, un viņi atrodas ar valsti organiskā, nejuridiskā sakarībā. 

Neielaižoties organiskās valsts teorijas tuvākā aplūkošanā un kri
tikā, kas nav mūsu uzdevums šeit, atzīmēsim tikai, ka nosaukt valsti 
par sociālu organismu varam tikai figurali, un kā dažas analoģijas 
starp bioloģisku organismu un sociālu organismu tiešām pastāv. 
Ņemot vērā šīs analoģijas, tad ari varam piepatuiēt valsts orgāna no
saukumu, kurš jau tik cieši nodibinājies. Zem valsts tādā gadījumā 
jāsaprot materiālā valsts — organizēta patstāvīga tauta, un tāpēc 
tikpat labi kā par valsts orgāniem, varam runāt ari par tautas orgā
niem. :Valsts jeb tautas orgāna apzīmējumu varam lietot šaurākā un 
plašākā nozīmē. Šaurākā nozīmē par valsts orgāniem sauksim tikai 
tās amatpersonas vai personu kopumu, kuru attiecības ar valsti (resp. 
tautu) nav juridiski formulējamas. Tādu orgānu pazīstamajos valsts 
tipos nav daudz; tie būtu: tiešā demokrātijā :— tikai viens orgāns — 
tautas sapulce; absolūtā monarchijā — monarchs; konstitucionālā 
monarchijā — divi orgāni — monarchs un vēlētāju korpuss; modernā 
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demokrātiskā republikā — atkal tikai viens orgāns — p o l i t i s k i 
p i l n t i e s ī g o p i l s o ņ u k o p u m s . 

11 k ā organiskas attiecības (organiskām attiecībām analogas) 
starp tautu un pilsoņu kopumu diezgan skaidri redzamas: pilsoņu 
kopums nav no tautas juridiski pilnvarots; ari izpildīdams savas 
valsts funkcijas, pilsoņu kopums paliek pašas tautas vidū, ar tautu 
cieši — i t k ā organiski saistīts; no otras puses, tauta pati savā īstajā 
nozīmē, t. i. ietveroša sevī ari politiski beztiesīgos, bērnus u. 1.1., ne
maz nevar pilnvarot kādu orgānu, jo šinī sastāvā viņa nav juridiski 
rīcības spējīga, viņa pavisam nevar valststiesiski darboties, bet var 
darboties tikai caur savu orgānu — politiski pilntiesīgo pilsoņu ko
pumu (ko turpmāk, īsuma dēļ, sauksim vienkārši par p i l s o ņ u 
k o p u m u ) . 

Plašākā nozīmē turpretim par valsts orgāniem varam nosaukt 
visas ar varu apveltītās amatpersonas, kuras tomēr vairs neatrodas 
nekādās organiskās attiecībās ar tautu, bet atrodas noteikti formu
lējamās juridiskās attiecībās gan savā starpā, gan ari ar tautu caur 
tautas īsto orgānu — pilsoņu kopumu. Tā piem. p a r l a m e n t s } 
ievēlēts no pilsoņu kopuma, tiek juridiski konstruēts kā tautas priekš-
stāvības orgāns; ari v a l s t s p r e z i d e n t s , lai vēlēts tieši (no 
pilsoņu kopuma) vai netieši (divpakāpeniskās vēlēšanās vai no parla
menta), tāpat var tikt ieskatīts par tautas priekšstāvības orgānu; 
priekšstāvības attiecības pie šiem orgāniem jo skaidri parādās tanīs 
valstīs, kur pilsoņu kopumam ir tiesība atsaukt parlamentu pirms 
viņa pilnvaru notecēšanas, un tāpat atsaukšanas tiesības attiecībā 
pret valsts prezidentu var piederēt vai nu pilsoņu kopumam, vai par
lamentam. Tālāk, ministru kabineta sastāvs parlamentārās valstīs 
tiek radīts no parlamenta un kā viss kabinets, tā atsevišķi ministri ir 
atbildīgi parlamenta priekšā, un viņiem jāatkāpjas no amata, kad 
parlaments atrauj savu uzticību (pilnvaru); tiesneši, kā tautas piln
varotie orgāni, pasludina savus spriedumus, „suverenās tautas 
vārdā"; un āri citas ar lemšanas un rīcības varu apbalvotas amat
personas savas likumīgās kompetences robežās var tikt ieskatītas 
kā valsts (resp. tautas) juridiskie orgāni. 

Aktivais v a l s t s v a r a s o r g ā n s i r materiālās valsts (or
ganizētās tautas) sastāvdaļa; a m a t s turpretim, kā juridisks insti
tūts, ir formālās valsts (valsts kā tiesiskas organizācijas) sastāvdaļa. 
Ap amatu grupējas zināms normu komplekss, kas regulē kādas per
sonas dienesta stāvokli un darbību attiecībā uz valsts uzdevumu iz-
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pildīšanu. A m a t p e r s o n a ir atkal materiālās valsts sastāvdaļa, 
kas atktivi, reālā veidā veic valsts uzdevumus. Techniskos darbi
niekus un izpildītājus,-kas palīdz amatpersonām valsts uzdevumu 

•Veikšanā, mēdz apzīmēt kā kancelejas-ierēdņus, aģentus,'kalpotājus 
u: t. :1. Vairāku amatpersonu-UIT technisko darbinieku apvienojumu 
kopējā valsts darbā-noteiktu uzdevumu veikšanai parasti apzīmē kā 
v a l s t s i e s t ā d i . 

• Palūkosimies tagad, kādas attiecības pastāv starp valsts varas 
funkcijām un valsts orgāniem, kuriem šīs funkcijas uzticētas; citiem 
vārdiem, kādējādi tagadējās valstīs starp valsts varas orgāniem ir 
sadalīta valsts uzdevumu veikšanai nepieciešamā darbība. Mon-
teskjS ieskatīja kā ideālu tādu iekārtu, kur katra valsts varas funkcija 
¡1 uzticēta atsevišķam valsts orgānam (vai noteikta valsts iestāžu 
Knīpai) latlejadi, ka katrs orgāns izpilda savu funkciju'pilnos ap-

t o s nu " i' n i • 111 pozitivu dalību citiem orgāniem uzticēto funkciju 
rtftllfl Irīnā, Ta ir racionāla^ schema; un-kā Monteskjē viņu uzstā
dīju trim valsts varas funkcijām (likumdošanas, izpildu un.jurisdik-
'•IJ.is vara), tāpat tamlīdzīgu racionālu-schemu varētu uzstādīt ari 
' n u II uzrādītājām valsts varas funkcijām un viņas realizējošiem or-
janlcm. Bet dzīvē mēs nekur tādu. pēc kādas-racionālas receptes 
Izveidotu valsts orgānu sistēmu neatrodam, jo valsts'orgāni ir radu-
Bles nu izveidojušies pamazām, vēsturiskajā attīstības gaitā, līdz ar 
valsta uzdevumu un funkciju rašanos un veidošanos: Tamdēļ nereti 
i . n i i i i - . u l u š a . s funkcijas ir tikušas uzticētas jau pastāvošiem orgāniem, 
l,('z.'is v i CM i agrākajām funkcijām. Tā, sākumā parasti jurisdiktivā 
l.'»d.>š;i funkcija ii likusi uzdota tiem pašiem orgāniem, kuri jau reali-
- I I administratīvi policejisko vai adŗninistrativi-saimniecisko funk-

i m i . v . i u l . i i n • p. i i visas 5Ts funkcijas kopā. -Tas iespējams tāpēc, ka 
1 1 , 1 ' " i ' i i l a valsti n r valsts uzdevumi, ne šiem uzdevumiem atbil-
itoSfla funki n r, nav vel skaidriim noteikti norobežotas. Vēlāk, valsts 

11 1 , 1 V U i t i l i M i i i u paplašinoties un funkcijām'attīstoties, notiek funkciju 
dlf< " ! " " i ls, - i : . I I I I I pārveidošanās, piemērojoties funkcijām, tiek 
1 1 nft darbft dalTSana orgānu starpā.' Bet šis process parasti 
norlllnRJaa neapzinīgas pamazītējas pārveidošanās kārtībā vēsturi-

knjfl attīstības ŗaltā; un pat tad,kad.vienā-otrā valstī dažreiz tiek 
ap i''!'''! i ivestas, ka šķiet, pamatīgas reformas valsts orgānu sistēmā, 
• I I I tad parasti tiek ņemta par paraugu kādas valsts vēsturiski izvei-
dOJUSle I Iekārta, un patstāvīgi grozījumi orgānu sistēmā reti kad tiek 
i • | ii pēc kādas racionālas schemas, bet biežāki pielietojot kādu 
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technisku, ekonomisku vai tamlīdzīgu, lirldenbas viedokli. Tamdēļ 
velti būtumeklēt tagadējās valstīs kādu stingri loģiski izveidotu valsts 
orgānu un valsts funkciju; sadalīšanas racionālu sistēmu. Tomēr ir 
jāatzīst, ka .ari valsts dzīves un iekārtas vēsturiskajai attīstībai ir 
savaiiienoliedzamaJmanenta loģika, pateicoties kurai savu-racionālo 
pamatu zaudējušie valsts, orgāni vai nu iznīkst, vai.ari pārveidojas 
un piemērojas citiem-uzdevumiem: Citiem, vārdiem: valsts orgānu 
sistēma izveidojas saskaņā ar dzīves vajadzībām-tādējādi, ka attīstās 
un nostiprinās tie orgāni, kuri ir spējīgi veikt valsts reālos uzde
vumus. , . ' . . . . . - . . i . , 

. Monteskjē schema, pēc kuras katra valsts varas funkcija uzticēta 
noteiktam valsts orgānam un vienīgi no viņa tiek realizēta, tagadējās 
valstīs gandrīz neatrod pielietošanu. •• Vienīgi jurisdiktivās-funkcijas 
gandrīz pilnos apmēros ir uzticētas tiesu iestādēm, kuras savukārt 
gandrīz nemaz nepiedalās citu funkciju realizēšanā. Citas-valsts 
varas funkcijas mēdz būt vairāk vai mazāk sadalītas, starp vairākiem 
orgāniem, caur ko, no otras puses, gandrīz katrs no. ievērojamākiem 
valsts varas orgāniem piedalās vairāku funkciju realizēšanā. 

Atzīmēsim īsumā tagadējās valstīs parastos orgānus. Demokrā
tiskā valstī, kādas ir lielākā vai mazākā mērā'visas tagadējās kultu
rālās tiesiskās valstīs, visa valsts vara pieder.tautai; teorētiski tā tad 
ari tautai pašai būtu realizējamas visas valsts -varas funkcijas. • Bet 
tauta pati savā pilnajā sastāvā-(ieskaitot ari politiski-nepilntiesīgos) 
nav valststiesiski rīcības spējīga, tamdēļ viņas vietā darbojas viņas 
orgāni. Tautas (resp. demokrātiskas valsts) d a bi s k a i s • p r i e k š -
s t ā v ī b a s o r g a n s ir politiski pilntiesīgo p i l s o t i u k o p u m s ļ . 
kas klasiskās senatnes demokrātijās darbojās loti aktivi vispārīgu 
tautas sapulču veidā un piedalījās gandrīz, visu toreizējo valsts funk
ciju realizēšanā. Vispārīgas tautas sapulces pazīstamas ari tagad vēl 
dažos mazākajos Šveices kantonos, bet parasti viņas sanāk tikai reizi 
gadā. Tagadējās valstīs lielākai daļai pilsoņu aiz ekonomiskiem cē
loņiem nav iespējams tik aktivi piedalīties politiskajā-dzīvē (bieži 
noturētās tautas sapulcēs), kā tas bij iespējams klasiskajā senatnē, 
kur politiski pilntiesīgā tauta bieži dzīvoja uz vergu darba rēķina; 
un bez tam daudzmaz lielākās valstīs vispārīgās pilsoņu sapulces tīri 
techniski nav. vairs iespējamas. Bet nav ari nemaz vajadzīgas tau
tas sapulces, lai pilsoņu kopums varētu darboties kā tautas orgāns. 
Valsts dzīves prakse jau labi sen ir atradusi veidu, kādā pilsoņu ko
pums var uzstāties kā tautas orgāns un sekmīgi realizēt svarīgas 
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^funkcijas, neatdaloties no tautas un neliekoties daudz traucēties savā 
^saimnieciskajā darbībā; tas notiek vienkārši tādējādi, ka pilsoņi no-
•giļpcl savas balsis vispārīgajās (un ari vietējās) vēlēšanās un .tautas 
^nobalsošanā. Šim svarīgajam orgānam — pilsoņu kopumam — pa
prasti visās valstīs pieder dala no kreativās funkcijas (parlamenta 
-;;ievēlēšana, dažās republikās ari'valsts prezidenta ievēlēšana), dau

dzās valstīs ari konstitutivā funkcija (satversme vai vismaz kāda sa
tversmes dala nevar tikt grozīta citādi, ka tikai tautas nobalsošanā), 
un jaunākā laikā diezgan daudzās valstīs ari daļa no legislativas 

-funkcijas (tautas iniciative, referendums). Jurisdikcijas un admini
strativos aktus pilsoņu kopums modernajās valstīs vairs neizdod, ar 
ko viņš noteikti atšķiras no pilsoņu kopuma klasiskās senatnes de
mokrātijās, kas nereti sprieda ari tiesu un izšķīra administrativas 
lietas. 

Citi valsts orgāni tagadējās demokrātijas ir jau j u r i d i s k a s 
p r i e k š s t ā v ī b a s orgāni. Vispazīstamākais no šiem orgāniem 
un tagadējās valstīs ar visplašāko kompetenci apbalvotais ir p a r 
l a m e n t s , kuru parasti ari apzīmē kā tautas priekšstāvības orgānu. 

.Parlamenta locekļi (deputāti) tiek ievēlēti vispārīgās vēlēšanās, to
mēr juridiskās attiecības netiek konstruētas starp atsevišķiem depu
tātiem un kāda vēlēšanu iecirkņa vai apgabala vēlētājiem, bet gan 
starp parlamentu visumā un tautu. Stingri juridiski ņemot, šīs juri
diskās priekšstāvības attiecības vajadzētu konstruēt starp parla
mentu un pilsoņu kopumu, jo pēdējais, realizējot vispārīgajās vēlē
šanās savu kreativo funkciju, ir radījis parlamentu. Bet tā kā starp 
tautu (visumā) un pilsoņu kopumu juridiskās attiecības nepastāv un 
pilsoņu kopumu atzīstam par tautas dabisko priekšstāvības orgānu, 
tad varam konstruēt juridiskās "priekšstāvības attiecības tieši .starp 
tautu un parlamentu, un parlamentu varam nosaukt par t i e š u 
t a u t a s p r i e k š s t ā v ī b a s o r g ā n u . Parlamenta funkcijas 
tagadējās valstīs ir stipri plašas, sevišķi parlamentārajās valstīs. 
Viņa svarīgākā funkcija vēl arvienu ir legislativa funkcija, bet viņš 
piedalās ari vairāku citu valsts funkciju realizēšanā: ievēl vai apsti
prina amatos dažas amatpersonas (kreativā funkcija), apstiprina bu--
džetu (administrativi-saimnieciskā funkcija), lemj par armijas sa
stāvu, kara sākšanu vai izbeigšanu, mobilizāciju un demobilizāciju 
(defensiva funkcija), ratificē starptautiskus līgumus (federativa funk
cija), lemj par publisku satiksmes ceļu ierīkošanu, skolu atvēršanu 
u. t. 1. (administrativi-kulturalā funkcija), lemj par deputātu un dažu 
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amatpersonu nodošanu tiesai (jurisdiktivā-sodošā funkcija), pār
bauda deputātu pilnvaras (jurisdiktivā-konstatējošā funkcija), kon
trolē ministru darbību un budžeta izpildīšanu (kontroles funkcija), 
pārejas formulu un rezolūciju veidā dod aizrādījumus ministru kabi
netam (regulativa funkcija). 

Dažās republikās ari v a l s t s p r e z i d e n t s tiek ievēlēts no 
pilsoņu kopuma tiešās vēlēšanās, un tādā gadījumā ari viņš ir tiešs 
tautas priekšstāvības orgāns; bet tanīs valstīs, kur prezidents tiek 
vēlēts no kāda juridiskas priekšstāvības orgāna (parlamenta vai bal
sotāju sapulces), viņš (valsts prezidents) atzīstams par netiešu tautas 
priekšstāvības orgānu. Ari šis orgāns piedalās vairāku valsts varas 
funkciju realizēšanā, no kurām parastākās viņa kompetencē ir: legi
slativa funkcija (suspensivais veto un likumu publicēšana), kreativa 
funkcija (lielāka vai mazāka skaita amatpersonu iecelšana amatos), 
defensiva funkcija (parasti valsts prezidents, ir valsts bruņoto spēku 
augstākais vadonis), federativa funkcija (starptautiskā valsts repre
zentēšana un līgumu slēgšana), regulativa funkcija (valsts prezidents 
kā augstākais administrativas varas oigans dualistiskās republikas), 
jurisdiktivā-sodošā (notiesātu noziedznieku apžēlošana). 

Pēc kompetences (vai piedalīšanās valsts funkciju realizēšanā) 
apmēram valsts prezidentam līdzīgu stāvokli paralamentarajās mo-
narchijās ieņem m o n a r c h s ; bet šī orgāna tiesiskais stāvoklis ir 
citāds. Monarchs, ari parlamentarais, ir gan valsts orgāns, bet nav 
tautas orgāns, jo pēc līdz šim atzītās teorijas monarchs ieņem savu 
valsts orgāna stāvokli uz savu paša tiesību pamata, nedabū nekādas 
pilnvaras no tautas un nav tautas nedz likuma priekšā atbildīgs. Te 
parādās monarchistiskās valsts dualistiskā daba, kura formāli kon
statējama pat vēl parlamentārajās monarchijās: republikā valsts ma
teriālā nozīmē sastāv vienīgi no tautas, turpretim monarchijā — no 
tautas un monarcha. 

• M i n i s t r u k a b i n e t s tiek sastādīts vai nu vienīgi no parla
menta (Šveicē, Igaunijā, Vācijas zemēs), vai ari no parlamenta un 
valsts prezidenta resp. monarcha, tāpēc viņš ir netiešs tautas priekš
stāvības orgāns. Ari šis orgāns piedalās vairāku valsts funkciju rea
lizēšanā: legislativajā (likumu ierosināšana, dažreiz pat provizorisku 
likumu izdošana; tepat pēc būtības pieskaitāma valdības jeb ministru 
kabineta noteikumu izdošana), vairākās administratīvajās (budžeta 
projekta sastādīšana, koncesiju izdošana, ārzemnieku uzņemšana pil
sonība, dažreiz izņēmuma stāvokļa ievešana u. c), kreativaja (vai-
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raku amatpersonu iecelšana, vai. apstiprināšana amatos). Bet par 
galveno ministru, kabineta funkciju'ieskatāma regulativā funkcija: at
sevišķo, no ministriem vadīto, resoru darbības saskaņošana1 un ap
vienošana,'ņemot vērā likumus, parlamenta norādījumus, un kabinetā 
noskaidroto valsts interešu viedokli. 

i M i n i s t r u , kā atsevišķu resoru vadītāju,; funkcijas ir vien
kāršākas; parasti, katram ministram uzticēta kāda noteikta funkcija, 
pie tam pa lielākai daļai ne pilnos apmēros; tā, piem., tautas izglī
tības) satiksmes, darba ministriem uzticēta daļa no administratīvi 
Kuliiii.ilas funkcijas; finanču ministram administrativi saimnieciskā, 
kāru ministram defensivā, ārlietu ministram federativā, — bet šo 
funkciju realizēšanā piedalās ari- vēl citi-orgāni. •• 

Vlinotelktākiir.norobežotas j u r i s d i k c i j a s o r g ā n u funk-
• n i . Iv i iiinii.ilas tiesas realizē jurisdiktivo sodošo funkciju, un civil-
lli i. iii i ra likti vo konstatējošo. Jaunākā laikā daudzās valstīs 
it i . I I I v.iii ak vai mazāk izveidojušās administrativās tiesas, kuras 
M i> mīt i «sēto personu sūdzību pamata pārbauda administratīvo 
li ii ii un amatpersonu lēmumu un rīkojumu likumību. Šo darbību 
varStu apzīmēt kā j u r i s d i k t i v o k o n t r o l ē j o š o funkciju; 
Ioiikm la nav ieskatāma kā patstāvīga funkcija, bet kā kontrolējošās 
funkcijas sastāvdaļa. 

V a l s t s k o n t r o l e , kā speciāls kontroles orgāns, tomēr ne
realizē kontrolējošo funkciju visumā, bet tikai daļu no šīs funkcijas, 
galvenfl kārtā attiecībā uz valsts-administrativi saimniecisko dar
bību. • . 

Ta redzam, ka'daudzas no-valsts varas funkcijām Ir'Sadalītas 
.f.111 < vairākiem orgāniem. Konstitutivā funkcija ir nereti sadalīta 
i irp pilsoņu kopumu un parlamentu; leģislativā funkcija tagad jau 

dli - iii daudzās valstīs Ir sadalīta tāpat, un bez tam viņas reali-
III.i piedalās ari vel citi orgāni (valsts prezidents, ministru ka-

i i., monarehijās monarehs). Kreativā funkcija mēdz būt sa
dalīto 'i.iii' pilsoņu kopumu, parlamentu, valsts prezidentu, ministru 
i tblnatu un ministriem. Administratīvi saimnieciskās funkcijas reā
li I mi i piedalās parlaments, ministru kabinets, finanču ministrs, pa 
daļai .111 Citi ministri (piem. satiksmes, zemkopības), ja attiecīgiem 
ri iorlem vajag sniegt ienākumus valsts kasei. Administrativi kūl
im ala funkcija ir sadalīta starp'parlamentu un vairākiem ministriem; 
defenslvfl funkcija — starp parlamentu, valsts prezidentu un kara 
ministru; federativā funkcija — starp parlamentu, valsts prezidentu 

(resp. monarehu) un ārlietu ministru; regulativa funkcija — starp 
parlamentu un ministru kabinetu, un kontrolējošā funkcija — starp 
parlamentu, valsts kontroli un administratīvām tiesām. 

Beidzot pārskata dēļ atzīmēsim vienkopus tagadējās demokrā
tiskajās republikas p a r a s t o s valsts varas orgānus: 

. I . T a u t a s d a b i s k a i s . p r i e k š s t ā v ī b a s o r g ā n s 
— pilsoņu kopums. 

II. T i e š i e j u r i d i s k ā s p r i e k š s t ā v ī b a s o r g ā n i : 
1. Parlaments; 2. Valsts prezidents (dažās republikās). 

III. N e t i e š i e j u r i d i s k ā s p r i e k š s t ā v ī b a s o r 
g ā n i : 1. Valsts prezidents (dažās republikās); 2) Ministru kabi
nets; 3) Ministri; 4) Tiesas; 5) Valsts kontrole. 

Šinī pārskatā nav ievēroti tādi valsts varas orgāni, kuri atro
dami tikai dažās atsevišķās valstīs, kā, - piem., Satversmes tiesa 
(Austrijā un Ōechoslovakijā), Valsts prokurors (Somijā) u. t. 1. 
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1. Latvijas valsts tapšanas idejiskie un vēsturiskie faktori. 

Daudzas no jaunajām valstīm nodibinājās pasaules kara radītos 
grūtos apstākļos, bet sevišķi grūts šis valsts tapšanas ceļš bij Lat
vijai. Polijai, Čechoslovakijai, Lietavai bij sava slavena valstiska 
pagātne, tām patiesībā nācās ne dibināties no jauna, bet atjaunot 
savu kādreizējo valstisko patstāvību, kuru, piem., poļu un čechu 
tautas nebūt vēl nebij aizmirsušas. Somija bij apzinīgi aizstāvējusi 
savu autonomiju, pat nesuverenas valsts tiesības, vēl Krievijas pat
valdības laikā, tāpēc viņai bij viegli pārvērsties par suverenu valsti, 
līdz ko vēstures apstākļi to atļāva. Bet Latvijas, tāpat kā Igau
nijas, neatkarīga valstiska dzīve bij tālā pagātnē. 13. gadu simtenī, 
cik var spriest, latviešu cilšu jeb gintu valstis bij ceļā uz apvieno

šanos un lielākas nacionālas valsts'izveidošanu. Šinī stadijā latviešu 
valstiskās dzīves tālākā attīstība tika pārtraukta no vācu iekarotā
jiem, kuri, „savu varu nodibinājuši, centās izdeldēt no latviešu gal
vām pat atmiņas par agrāko brīvību un patstāvību, lai šādas at
miņas nemudinātu viņus uz sacelšanos pret svešajiem kungiem. An
glijā pēc normaņu iekarošanas (11. g. simtenī) pāris simts gadu laikā 
iekarotāji normaņi un uzvarētie angļu-sakši sakusa par vienu angļu 
tautu. Latvijā tāda sakušana nenotika; iekarotāji uzspieda uzvarē
tajām latviešu un igauņu ciltīm gan savu ticību, bet valodas un na
cionālo izšķirību uzturēja vienmēr spēkā. Vienādā stāvoklī nonā
kušo latviešu cilšu izšķirības pamazām izzuda, un cauri septiņiem 
gadu simteņiem, cauri bruņnieku un bīskapu, hercogu, poļu, zviedru 
un krievu valdību laikiem latvieši nonāca 19. gadu simtenī kā vie
nota tauta, bet tikai ārēji, no svešas varas, vienota un pie tam tum
sībā un dzimtbūšanā nospiesta. 19. gadu simteņa otrā gadu desmitā 
Kurzemes un Vidzemes latviešu zemnieki gan tika pasludināti par 
atsvabinātiem no dzimtbūšanas, bet līdz ar to viņi tika pilnīgi pro-
letarizēti, jo īpašuma tiesības uz visu zemi paturēja muižnieki. Se
kojošais ap 40 gadu ilgais klaušu laikmets gandrīz ne ar ko neatškī-
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rās no agrākās dzimtbūšanas, tā ka latvieši nonāca- vēl 19. gadu 
simteņa otrā pusē kā proletarizēta, tumsībā un nabadzībā nospiesta 
zemnieku kārta, kas pat vēl par tautu neapzinājās. Un jau pēc ap
mēram 60 gadiem latvieši kā apzinīga kulturāla tauta nodibināja 
savu valsti. Kā notika šī lielā pārgrozība? Atbildi uz šo jautājumu, 
protams, varam mēģināt dot tikai visīsākā veidā, paturot acīs vie
nīgi Latvijas valsts tapšanas pašus svarīgākos momentus. 

Latvijas, kā — domājams — katras jaunās valsts tapšanā sva
rīga loma ir piekritusi divējādiem faktoriem: i e k š ē j i e m j^eb 
i d e j i s k i e m u n ā r ē j i e m j e b v ē s t u r i s k i e m . Novēro
tājam ārzemniekam, kurš maz pazīstams ar latviešu tautu, varētu 
likties, ka svarīgākie Latvijas valsts tapšanā bijuši ārējie faktori -
vēsturiskie apstākļi; bet latvieši paši un tie, kas labi pazīstlatvi<:ŠU 
tautu un viņas jaunāko vēsturi, droši var teikt, ka izšķirošais fak 
tors Latvijas valsts tapšanā ir bijis latvju tautas, sevišķi viņas sa 
biedrisko organizāciju un atklātības darbinieku apzinīga griba, nu 
dibināt savu valsti. Un, liekas, nav noliedzams, ka šis idejiskais 
faktors — apzinīga tautas griba — ir noteicošais visos tanīs gadī
jumos, kad tauta pati izcīna savu valsti un noteic viņai demokrā
tisku iekārtu, kā tas ir ari Latvijas gadījumā. 

Aplūkojot valsts tapšanu, nav iespējams idejiskos un vēstīm 
skos faktorus pilnīgi atdalīt vienus no otriem un aplūkot par sevi 
vien; jo tautas dzīvē šie faktori ne tikai atrodami līdzas, bet viņi 
ari savstarpēji iespaidojas: vēsturiskie apstākļi iespaido ideju vel 
došanos, un savukārt idejas, ko tauta vai viņas aktivāka daļa ccir.r 
izvest dzīvē, iespaido notikumu gaitu. Tāpēc ari Latvijas valsts tap 
šanā lūkosim atzīmēt abus šos faktorus zināmā sakarībā. 

T a u t i s k ā s a t m o d a s l a i k m e t s . Pirmais nepiecieša
mais faktors ceļā uz tautas pašas dibināmu valsti ir n a c i o n ā l a 
a p z i ņ a ; šīs apziņas latviešu tautai 19. gadu simteņa otrās puses 
sākumā vēl nebija, bet viņa radās un strauji uzplauka apm. 30 gadu 
ilgā laikmetā (no pag. gadu simteņa sešdesmitajiem gadiem līdz 
deviņdesmitajiem gadiem), kuru pareizi un raksturīgļ apzīmē ka 
latvju t a u t i s k ā s a t m o d a s laikmetu. Lai varētu pacelties 
pār nospiesta klaušinieka stāvokli un nonākt līdz nacionālai apzi
ņai, bij nepieciešama zināma izglītība, un pēdēja tanīs kūkos nebij 
iespējama bez zināmas materiālas turības. Pirmo iespēju uz sava 
ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu latviešu tautai sniedza sešdesmito 
gadu zemnieku likumi, kas ieskatāmi kā maza sastāvdaļa no Alek-

O t r a i s n o d a l ī j u m s . 

Latvijas valsts tapšana un izveidošanās. 
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1B) Sk.Līgotņu Jēkabs, Latvijas valsts dibinnUnnn, R!| I 11 l|> 11 :; 

vadoņi turēja krievu kultūru daudz augstāku par Vakareiropas „sa-
puvušo" kultūru un sapņoja visas slavu tautas apvienot zem Krie
vijas cara valdības. Pie šiem krievu nacionālistiem griezās lat
viešu nacionālistu vadoņi un atrada dzirdīgas ausis. Krievijas val
dība sāka interesēties par Baltijas apstākļiem. Tālākie panākumi 
gan nebij īsti tādi, kādus latvieši bij vēlējušies; ari senatora Mana-
seina revizija nedeva gaidītos rezultātus, jo ar Aleksandra III. val
dību Krievijā astoņdesmito gadu sākumā iestājās reakcijas un 
neiecietīgā krievu nacionālisma laikmets. Latvieši gan neprasīja 
daudz; viņu prasības bij vērstas uz latviešu zemnieku ekonomiskā 
stāvokļa uzlabošanu (muižnieku zemju privilēģiju atcelšana, zem
nieku zemju pirkšanas cenu normēšana, ceļu klaušu atcelšana), dažu 
kulturālu tiesību atzīšanu (baznīcas patronāta atcelšana, latviešu 
valoda kā mācības valoda pagastu un draudžu skolās un skolotāju 
semināros un kā mācības priekšmets vidusskolās) un pašvaldības 
tiesību paplašināšanu (zemstu pašvaldības ievešana, pie kam Vid
zemes guberņas latviešu dala apvienojama ar Kurzemes guberņu; 
latviešu valodas lietošana pašvaldību iestādēs).10) Tomēr ari šīs 
visai mērenās prasības netika ievērotas. Tika gan likvidētas vācu-
administratīvās un tiesu iestādēs un viņu vietā ievestas krievu iestā
des ar krievu ierēdņiem; zemstu pašvaldība ievesta netika un muiž
niecība paturēja savus landtāgus; muižnieki centās ieņemt ari zem
nieku lietu komisāru vietas un tā paturēt savās rokās noteikšanu 
ari pār pagastu pašvaldību; tiesas pēc 1864. g. tiesu iekārtas un pro
cesa likumiem bij labas, bet latviešiem grūti pieejamas, jo latviešu 
valodas lietošana viņās netika pielaista; skolas, pal pagasta sko
lās, ieveda krievu valodu kā mācības valodu, uu BlS krasais pār
krievošanas laikmets pastāvēja ap 20 gadu. Likās, ka latviešu na
cionālistu vadoņu politikai būtu bijuši tikai nee.alivi rezullāti, un 
viņu pretiniekiem tā tad bij viegli pieraksti! vum-m ŠO politiku kā 
lielu kļūdu; bet nav jāaizmirst, ka reāliem polltil lem, kādi bij lat
viešu nacionālistu vadoņi, grūti būtu bijis tOTOlzōJoa apstākļos rīko
ties citādi, un kā astoņdesmito un deviņdesmito ffadu pārkrievoša
nas laikmets pa lielai tiesai izskaidrojam-, ai VlSU Krlc Iju apņēmušo 
smago šovinistisko reakciju. 

J a u n ā s t r ā v a . Tomēr Krievijas reakcija, kurn bij smagi 
ķērusi ari Latviju, nevarēja vairs but pārak Ilgstoša; |<> I". gadu 

sandra II liberālajam reformām'Krievijā; Latgales latvieši tika at-
=• svabināti no dzimtbūšanas (pie tam ar.-nelieliem' zemes īpašumiem) 

reizē arikrievu zemnieku atsvabināšanu 1861. g., Kurzemes un Vid
zemes latvieši ieguva lielāku kustības brīvību, pagastu pašvaldību 
un •tiesību iegūt zemnieku mājas par īpašumu. Gan pagastu paš
valdība bij šaura un māju iepirkšanas noteikumi parasti loti smagi, 
tā ka daudzi no māju iepircējiem.zaudēja savus pēdējos ietaupīju
mus un kļuva, atkal par bezzemniekiem; tomēr, pateicoties latviešu 
uzcītībai .un taupībai, drīzi radās kā uz laukiem, tā ari pilsētās sa
mērā turīgu latviešu šķira,.kas vienu daļu no savas turības izlietoja 
bērnu skološanai un sabiedrisku pasākumu veicināšanai. Radās ari 
pirmie latvju censoni, kuri daudzreiz bez kādiem materiāliem lī
dzekļiem, cīnīdamies ar ārkārtējām grūtībām, ieguva izglītību, no
rūdīja šinīs cīņās savu raksturu un vēlāk kļuva par pazīstamiem 
sabiedriskiem darbiniekiem. Redzamākie starp tautiskās atmodas 
laikmeta idejiskiem darbiniekiem ir Kr. Valdemārs, Kr. Barons, Juris 
Alunāns, Fr. Brīvzemnieks, K. Biezbārdis, A. Spāģis. Kr. Kalniņš, 
B. Dīriķis u. c. Tika dibinātas biedrības un dziedātāju.kori, vāktas 
tautas dziesmas, nodibināja pirmos nacionālos laikrakstus, starp ku
riem sevišķu ievērību ieguva Kr. Valdemāra ..Pēterburgas Avīzes", 
rīkoja vispārējus dziesmu svētkus. Latvieši sāka apzināties par 
tautu, kas ilgi tikusi apspiesta no ienācējiem vācu kungiem, kuriem 
ari tolaik vēl piederēja dažādas privilēģijas un kuru rokās atradās 
nevien lielie zemes īpašumi, bet ari administrācijas un tiesu iestā
des. Saprotams, ka latviešu pirmie nacionālie centieni bij vērsti uz 
vācu muižnieku privilēģiju iznīcināšanu vai sašaurināšanu un lat
viešu zemnieku tiesību-paplašināšanu. Bet kādiem līdzekļiem to 
panākt? Varētu teikt, ka par latviešu nacionālistu vadoņu pirma
jiem politikas skolotājiem bij tie paši vācieši. Pāri vācu muižnie
kiem tomēr stāvēja Krievijas valdība, un Baltijas muižnieki, lai uz
turētu savas privilēģijas, centās uzturēt labus sakarus ar cara gal
ma aprindām, centās nostādīt sevi par stiprākajiem cara troņa un 
pastāvošās kārtības balstiem. Latviešu zemnieki, protams, neva
rēja cerēt atrāsi sakarus galma aprindās; bet viņi lūkoja citā ceļā 
nodibināl labus sakarus Iespaidīgās krievu sabiedrības aprindās un 
iegūt Krievija-, valdības labvēlību, lai to izlietotu cīņā pret vācu 
muižnieku privilēģijām un par latviešu zemnieku tiesībām. Ļoti 
iespaidīga sabiedriska strāva toreizējā Krievijā bij slavofilisms, 
krieviski lovlnlltlskfl pat] lotiska un reizē konservativa strāvā, kuras 
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simtenis Eiropā bij konstitucionālisma, revolucionāru kustību un pa
kāpeniskas demokratizācijas.gadu simtenis; un Krievija, lai gan kul
tūras attīstībā stipri atpakaļ palikusi, tomēr atradās Eiropā un ne
varēja noslēgties no Vakareiropas ar kādiem nepārkāpjamiem Ķī-' 
nas mūriem. Konstitucionālisma un demokrātisma idejas nebij sve
šas ari krievu 19. g. simteņa inteliģencei, sevišķi ārzemēs pabijušās 
muižniecības un turīgās pilsonības jaunatnes starpā; un tā kā šīs 
idejas nevarēja Krievijā izpausties legāli, tad viņas plauka nelegālos 
pulciņos un pieņēma dažbrīd krasas teroristiski revolucionāras for
mas. Šīs jaunās revolucionāri demokiatiskās idejas ari Latvijā kļu
va pamazām pazīstamas sākot ar deviņdesmitajiem gadiem; viņas 
atnesa latvju jaunekļi, kas bij pabijuši Vakareiropā, sevišķi Šveices 
un Vācijas universitātes, kur viņi bij iepazinušies nevien ar demokrā
tisma idejām, bet nākuši sakaros ari ar krievu revolucionāro jau

natni un kopīgi pārrunājuši plānus par cara patvaldības gāšanu un 
brīvas iekārtas nodibināšanu Krievijā, uz federativiem pamatiem, 
lai katra tauta varētu brīvi izkopt savu kultūru. Šīs idejas, nele
gāli propagandētas, atrada plašu piekrišanu inteliģences, pilsētu skolu 
jaunatnes un strādnieku starpā, un tā radās tā sauktā jaunā strāva, 
kā pretim nostādīta līdzšinējai nacionalistiskajai vecajai strāvai. 
Šīs strāvas, lai gan abas gribēja tikai labu latvju tautai, nostājās nai
dīgi viena pret otru, jo viņas šķīra galvenā kārtā politiskie ieskati 

• un pielietotā taktika. Vecās strāvas vadoņi bij pārliecināti, ka Krie
vijas cara patvaldība ir pārāk stipra, lai to satricinātu; tāpēc viņi 
par vienīgi pareizo ceļu atzina — pārliecināt cara valdību par lat
viešu lojalitāti un patriotismu un kā mazu atalgojumu par šo loja
litāti izlūgt no valdības latvju tautai ekonomiskā un tiesiskā stā
vokļa uzlabošanu. Jaunās strāvas vadoņi skatījās uz šo ceļu ar ni
cināšanu; ne izlūgt kaut ko no ienīstās cara valdības, bet nogāzt 
šo valdību un nodibināt Krievijā brīvu federativu iekārtu — fede-
rativu republiku — tas bij tas ceļš, ko'viņi atzina un gribēja iet 
kopā ar krievu revolucionāriem. Saprotams, ka vecās strāvas dar
biniekiem šīs jaunās strāvas idejas likās nevien maldīgas: kā šie 
fantasti varēja iedomāties nogāzt cara valdību, kura šķita tik stipra 
un nesatricināma? — bet ari kaitīgas latvju tautas interesēm, jo 
šo jaunekļu nelegālā darbība draudēja sabojāt lojālās latvju tautas 
labo slavu krievu valdības acīs. Tādējādi saprotams ari tas naids, 
kurš radās un ilgāku laiku pastāvēja abu strāvu starpā, pie kam 
šinī savstarpējā cīņā dažreiz tika lietoti ne visai atzīstami līdzekļi. 
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Piegriežoties ar mierīgu skatu abu šo strāvu darbībai tagad, pēc 
trīsdesmit gadiem, mums nav pamata nostāties tikai vienas vai otras 
strāvas pusē. Mēs zinām, ka abu šo strāvu darbinieki gribēja latvju 
tautai tikai labu, bet viņus šķīra taktika. Nacionālās strāvas darbi
niekiem, kuri visu savu vērību piegrieza tuvākajiem reāliem ap
stākļiem, kā savas tautas realpolitiķiem nav ko pārmest. Un no 
otras puses, ari jaunās strāvas darbinieki nebūt nebij tādi fantasti, 
kādi viņi likās toreizējai vecākajai paaudzei; vēsture un Vakar
eiropas jaunākie (19. gadu simteņa) notikumi bij viņiem mācījuši 
taisīt slēdzienu, ka ari Krievija nevar palikt neaizskarta- no sabie
driskās attīstības gaitas, un kā tas, kas bij noticis'daudzās valstīs 
Vakareiropā, kur monarehu patvaldība bij kritusi, un tautas guvu
šas brīvību un politiskas tiesības,, tas varēja notikt un tam agrāk 
vai vēlāk vajadzēja notikt ari Krievijā. Jaunās strāvas ideju laukā 
atrodam ari soli tālāk Latvijas valsts idejas attīstībā. Izejot no 
savas galvenās prasības par Krievijas federatīvi republikānisku 
iekārtu, jaunās strāvas darbinieki prasīja a u t o n o m i j u atse
višķajām toreizējās Krievijas tautām, protams, ari latviešu tautai. 
Šī autonomijas prasība, kura vēlāk tika formulēta lozungā „b r I v a 
L a t v i j a — b r ī v ā K r i e v i j ā", nebij sveša nelegālās soc-
dem. strādnieku partijas aprindās, bet sevišķi viņu uzsvēra otras 
nelegālās organizācijas — sociāldemokrātu savienības — darbinieki 
(M. Valters, Rolavs, J. Akurāters u. c ) . Vēlāk autonomijas ideju 
ļoti aizstāvēja soc. demokrātu mērenais novirziens ar M. Skujenieku 
priekšgalā. 

1 9 0 5. g a d a r e v o l ū c i j a . Revolucionāro kustību pavei
cināja 1904. g. karš ar Japānu. Nevien agrākie aktivie revolucio
nāri, bet visa progresivā sabiedrība neatlaidīgi prasīja konstitūcijas 
ievešanu. Cars, galma aprindas un reakcionārā muižniecība bij tam 
pretim, bet arvien tālāk attīstošās revolucionārā un plaša streiku 
kustība piespieda caru Nikolaju II. piekāpties un uzklausīt saprā
tīgā ministra grafa Vites balsi, kurš noteikti aizstāvēja to domu, ka 
vienīgais ceļš glābt troni no galīgas satricināšanas ir — pasludināt 
konstitūciju. 1905. g. 17. oktobra manifestā cars apsolīja konstitu
cionālu iekārtu, pie kuras neviens likums vairs netikšot izdots bez 
Valsts Domes un Valsts Padomes piekrišanas, un 1906. g. aprilī tika 
izsludināta konstitūcija jeb pamatlikumi, kas ieveda Krievijā konsti
tucionālu iekārtu ar divpalātu sistēmu — tautas vēlētu Valsts Domi 

.un pa pusei vēlētu, pa pusei no cara ieceltu Valsts Padomi. Grafa 
4* 



Vitcs aprēķins bij pareizs: neskatoties uz to, ka vēlēšanu tiesības 
šauras un konstitucionālā iekārta stipri ierobežota, sabiedrības 

li (-lakā daļa apmierinājās; revolucionārā kustība bij salauzta, cara 
tronis bij glābts. Līdz ar to iesākās krasa reakcija, soda ekspedī
cijas tika izsūtītas revolucionāru gūstīšanai un sodīšanai. Revolu
cionāra kustība bij sevišķi spilgti izpaudusies Baltijas guberņās, kur 
viņa vērsās ari pret vietējiem muižniekiem, kā zemnieku tautas eko-
nomlsklem apspiedējiem un cara patvaldības balstītājiem. Tomēr 
revolucionāri neizturējās tik bargi pret muižniekiem, kā muižnieki 
velak prcl viņiem. Daudzi no vietējo muižnieku jaunās paaudzes 
noslajns no krievu dragūniem un kazakiem sastāvošo soda ekspe-
dlplju priekšgalā un bez žēlastības izrēķinājās, bez kādas izmeklē-
•.III.I ' . mi tiesas, ar visiem, kurus turēja aizdomās kā revolūcijas da-

lībnlōlcua vai ari vienkārši kā muižnieku pretiniekus. Nevien daudzi 
ŗi /oluclonarās kustības dalībnieki, bet ari daudzi pavisam neitrāli 
i IIvi Kl lika vienkārši nošauti, vēl vairāki nežēlīgi pērti un viņu manta 
koiill.v.rta vai iznīcināta. Likās, ka tīri vai latvju tautas gals pie
na i r, šausmīgajā 1906. gadā. Tomēr pagāja viens otrs gads, no
mu.i soda ekspedīcijas un pamazām sāka pat reakcija atslābt. Jo 
konstitucionālā iekārta, nelūkojot uz cara valdības mēģinājumiem 
viņu pamazām likvidēt, tomēr pastāvēja, un Valsts Domē sēdēja ari 
lai viii lautas vēlētie pārstāvji (starp pirmajiem vēlētiem latvju tau-
taa pārstāvjiem bij pirmās Valsts Domes .loceklis J. Čakste, vēlākais 
l.alvijas Republikas pirmais prezidents). Nelūkojoties uz reakciju, 
latvju valodas tiesības tautskolās tika drusku paplašinātas; drusku 
fttvlōfflota tika ari biedrību nodibināšana un jaunu preses orgānu 
i I I I . I . 1 0 0 ! , . revolūcijai sekojošos gados latvieši tomēr bij 
•iipn atturīgi politiskajā darbība un galveno vērību piegrieza savu 
Iftlmnleclsko SpSku atttatībal mi ekonomiskā stāvokļa uzlabošanai. 
Mcl vai II muižnieki, bīdāmi es no 1905. g. revolūcijai līdzīgas brī-

rbcifi kustības atkārtošanas, saka sistemātiski kolonizēt Latviju ar 
i M I I I l.iiiln .ii I I I , li'vrdol vaiai kolonistus no Dienvidkrievijas un 

Volfffia Apgabalu Vfli U kolonijām; ši kolonizēšana sevišķi aktivi tika 
i ••• ii dfl 08 l nl'ii i, Aizputes un Talsu apriņķu pagastos (piem. 

lllti i ' 1 1
 0 uii pi I . ' . I , cik tālu būtu novesta šī Latvijas koloni-

,r .,,n,i I I I i h n I I I , II vīnu nebūtu pārtraucis 1914. g. pasaules 
ka|'. 

I .i i • li II 1 rr* I n i e k u b a t a l j o n i ! 1914. g. jūlijā iesāk
tai i i i i| k II CII saki linā daudzi domāja kā ātri pārejošu, 
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ievilkās garumā un noveda pie lielām pārgrozībām Eiropas politi
skajā ģeogrāfijā, starp citu — pie vairāku jaunu valstu nodibināša
nās uz agrāko impēriju — Krievijas un Austro-Ungarijas — terito
rijām. Šis karš un viņa izsauktais Krievijas sabrukums ir galvenie 
vēsturiskie apstākļi, kas stipri paveicināja ari Latvijas valsts tap
šanu. Tomēr kara gadi atnesa ārkārtīgu postu latvju tautai un li
kās pat apdraudam viņas eksistenci. Nebija pagājis vēl gads no 
kara sākuma, kad visa Kurzeme bij no vācu karaspēka okupēta, un 
viņas iedzīvotāju — latviešu — liela daļa (ap 2/3 no visiem iedzīvo
tājiem) aizbēgusi vai pat ļoti bieži no atkāpjošās krievu karaspēka 
ar varu padzīta no savām pastāvīgajām dzīves vietām.20) Daļa no 
šiem bēgļiem'lūkoja apmesties Vidzemē, bet lielākā.daļa aizklīda 
uz Krieviju, pat līdz Kaukazam un Sibīrijai, padoti postam, trūku
mam, slimībām un lielai mirstībai. Šinī latvju tautai tik grūtajā 
laikā atzīmējami divi notikumi, kas daudz palīdzēja uzturēt dzīvu 
un cerības pilnu tautas garu un stiprināja tautas kopības sajūtu; tie 
bij l a t v i e š u s t r ē l n i e k u b a t a l j o n u d i b i n ā š a n a 
u n L a t v . B ē g ļ u A p g ā d ā š a n a s C e n t r ā l k o m i t e j a s 
n o o r g a n i z ē š a n a . Latv. strēlnieku bataljonu dibināšana tika 
panākta tikai pēc lielāku šķēršļu pārvarēšanas, jo pret šo bataljonu 
dibināšanu uzstājās iespaidīgas galma aprindas un ari Baltijas ģe
nerālgubernators Kurlovs. Bet atsevišķu latviešu karaspēka daļu 
dibināšanas ideja atrada'aizstāvjus ziemeļrietumu armijas augstākās 
vadības sastāvā, jo daži krievu ģenerāli bij novērojuši latviešu lie
lās kaujas spējas un inteliģenci (piem. ģenerālis Potapovs pie Jel
gavas aizstāvēšanas). Sevišķi aktivs latv. strēlnieku bataljonu no
dibināšanā bij Valsts Domes loceklis J. Goldmanis, un viņu šinī vir
zienā atbalstīja otrs V. Domes loceklis J. Zālīts, G. Kempelis, V. 
Zamucls, A. Bergs, Z. Meierovics, E. Kanēlis, J. Bisenieks, V. Sku-
biņš, J. Brūmelis, stud. R.'Glīzdiņš u. c. 1915. g. 19. jūlijā tika iz
dota ziemeļrietumu frontes virspavēlnieka pavēle par latviešu strēl
nieku bataljonu formēšanu, un tanī pašā dienā V. Domes locekļi 
J. Goldmanis un J. Zālīts izlaida uzsaukumu ..Pulcējaties zem lat- , 
viešu karogiem!", kurā aicināja latvju jaunatni un sevišķi bēgļus 
iestāties brīvprātīgi latv. strēlnieku bataljonos, aizstāvēt savu dzim
teni un cīnīties par Latvijas nākotni. Uzsaukumam bij lieli panā-

20) Vācu okupācijas vara 1915. g. 50. septembrī saskaitīja Kurzemē tikai 
230.000 iedzīvotāju. Priekš kara Kurzemē bij ap 750.000 iedzīvotāju, tā tad 
bēgļu gaitās bij aizgājuši ap 500.000 cilvēku. 
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kurni. Drīzā laikā tika saformēti 8 strēlnieku bataljoni un devītais 
rezerves bataljons; vēlāk šie bataljoni tika pārveidoti par pulkiem 
un apvienoti divās brigādēs. Latv. strēlnieku bataljoni izrādīja lielu 
varonību dzimtenes aizstāvēšanā, sākot ar 1915. g. oktobra kaujām, 
1916. g. marta un jūlija kaujās un sevišķi 1916. g. Ziemas svētku 
kaujās; šinīs asiņainajās kaujās pie Ložmetēju kalna un Tīreļu purvā 
latv. strēlnieki zaudēja 60—80% kritušu un ievainotu; no daudziem 
spējīgiem vadoņiem sevišķi varoņa slavu ieguva virsnieks Fr. Brie
dis. Pateicoties krievu armijas vadības nolaidībai, latvju pulkiem 
netika sniegts vajadzīgais atbalsts un ar pārmērīgajiem upuriem 
saistītā varonība likās itkā velti šķiesta. Atbrīvot vācu okupēto 
Latvijas dalu neizdevās, tomēr pateicoties latv. strēlnieku varonī
bai, izdevās aizstāvēt Rīgu līdz 1917. g. 3. septembrim. Bet lat
viešu strēlnieku kaujas slava, kas darīja latvju vārdu pazīstamu Krie
vijā un Eiropā, nebij vienīgais strēlnieku bataljonu pozitivais iegu
vums. Latviešu strēlnieku bataljoni, kā pirmais latviski nacionālais 
karaspēks, stiprināja latvju tautā kopības un patriotisma jūtas, mo
dināja ticību saviem spēkiem un cerību uz labāku nākotni un Lat
vijas patstāvību. Šinī ziņā latviešu strēlnieku bataljoniem nenolie
dzama pozitiva nozīme Latvijas valstiskās idejas izveidošanā un 
pašā Latvijas valsts nodibināšanā. 

L a t v i e š u B ē g ļ u A p g ā d ā š a n a s C e n t r ā l k o m i 
t e j a . Bēgļu laikmets bij latvju tautai ārkārtīgi grūts un drūms. 
Kara šausmās un bēgļu gaitās latvju tauta pazaudēja dažus simts-
tūkstošus cilvēku, kuri vai nu tieši gāja bojā, vai ari vairs neat
griezās dzimtenē. (Pirms kara Latvijas teritorijā dzīvoja ap 2V2. 
miljonu cilvēku; Latvijas pastāvēšanas pirmajos gados atgriezās no 
Krievijas pāri par 200.000 bēgļu; valsts pastāvēšanas desmit gados 
tomēr iedzīvotāju skaits nav vēl pieaudzis līdz 2 miljoniem.) Bēgļu 
lielo postu mazināja Latv. Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomiteja, kura 
darbojās Pēterpilī no 1915. g. augusta līdz 1918. g. janvārim un snie
dza pa plašo Krieviju izkaisītajiem latvju bēgļiem materiālu un mo
rālisku atbalstu. Latv. Bēgļu Apgād. Centrālkomiteja bij visplašākā 
latvju sabiedriskā organizācija, kāda līdz tam pastāvējusi; viņā ie
tilpa ap 260 vietējās organizācijas un aģentūras dažādās Krievijas 
malās; viņas bilance bij 1916. g. 1. janvārī 1.750.247 rubļi un 1917. g. 
1. janvārī 14.871.503 rubļi.21) Bēgļu palīdzības darbā bij apvienoju-

2I) Sk. E. Blanka rakstu „Lafvijns valsts sagatavošanas laikmets" Jubile
jas komisijas izdevumā „Latvija rlcsmit gados", lpp. 10 un 11. 
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šies gandrīz visi latvju sabiedriskie virzieni; Centrālkomitejas no
pelniem bagātais priekšsēdētais bij V. Olavs, viņa vietnieki J. Čak
ste un A. Bergs; starp citiem darbiniekiem minami J. Goldmanis, 
J. Zālīts, Fr. Vesmanis, J. Brūmelis, K. Zariņš, A. Ķeniuš u. d. c. 
Ari Latv. Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejas, tāpat kā latv. 
strēlnieku bataljonu nozīme ir plašāka par sava tiešā uzdevuma iz
pildīšanu; šī organizācija bij pirmais praktiskais solis visu latvju 
tautas spēku kopošanā, organizēšanā un vadīšanā, un kopā ar latvju 
strēlnieku bataljonu dibināšanu ieskatāma kā pirmais praktiskais 
solis Latvijas autonomijas realizēšanā. 

L a t v i j a s v a l s t i s k ā i d e j a p ē c 1917 . g . f e b r u 
ā r a r e v o l ū c i j a s . Līdz 1917. g. sākumam nebij vēl pietiekoša 
reāla pamata Latvijas pilnīgas patstāvības domai, jo Krievija, neska
toties uz lielajiem zaudējumiem pasaules karā, vēl arvienu likās spē
cīga militāra lielvalsts. Latvju sabiedrisko darbinieku lielākā dala 
tāpēc nedomāja vēl par atdalīšanos no Krievijas, bet cerēja, ka pēc 
kara laimīgajām beigām latvju tautai, ņemot vērā viņas lojalitāti un 
kara laikā nestos lielos upurus, tiks no Krievijas valdības atzītas na
cionālas autonomijas tiesības. Šīs-cerības vēl pastiprinājās ar 1917. 
gada februāra revolūciju; jo cara valdībai sabrūkot, valsts varai 
pārejot liberālo un demokrātisko partiju rokās, un nodibinoties, lai 
gan vēl neizveidotai, tomēr plaši proklamētai formālai demokrātiskai 
iekārtai, likās itin dabīgi, ka līdzās pilsoņu individuālajām brīvībām 
vajadzēja atzīt ari mazākumtautu tiesības. Gandrīz visas mazākum
tautības ari sūtīja delegācijas pie pagaidu valdības ar apsveikumiem 
un savu lūgumu un prasību paziņošanu. Tikai liberālā Krievijas 
pagaidu valdība izrādījās loti gausa mazākumtautību dibināto prasību 
izpildīšanā; atrunājās, ka šos jautājumus izšķiršot Krievijas Satver
smes sapulce, bet ar tās sasaukšanu nesteidzās. 

Savas prasības uzstādīja aii latvieši, un tās šinī laikā vēl bij 
stipri mērenas. Šo prasību formulējums redzams kādā drīz pēc 
februāra revolūcijas — 4. martā — Rīgas latviešu sabiedrisko darbi
nieku apspriedē pieņemtās rezolūcijas: „Ievērojot Latvijas saimnie
ciskās, kulturālās, nacionālās un vēsturiskās īpatnības, Latvijai jā
būt nedalītai un autonomai provincei."") Kā redzams, latviešu pra
sības šobrīd nesniedzas tālāk par provinces autonomiju, pie kam tika 

M) SL E. Blanka rakstu ,.Latvijas valsts sagatavošanas laikmets" krājumā 
.(Latvija ( N . M i i i i gados" lpp. 17. 
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: izteikta velēšanas, lai latviešu apdzīvotas zemes tiktu apvienotas 
' vienā provincē. 

Pirmā Vidzemes pagaidu Zemes Padome, kura sastādījās no pa
gastu delegātiem, 26. martā Valmierā „tāpat atzīst par nepieciešamu 
visu latviešu apdzīvotu zemju apvienošanu vienā administratīvā vie
nībā ar nosaukumu „Latvija". Tālāk, ka Latvijai ir jābūt autonomai 
un nedalāmai Krievijas provincei ar plašām pašnoteikšanās tie
sībām."23) 

Līdzīgu prasību uzstādīja ari igauņi, un viņu prasība tika ap
mierināta jau 30. martā. Proti, 30. martā 1917. g. Krievijas pagaidu 
valdība pieņēma noteikumus par zemstu pašvaldības ievešanu Igau
nija, pie kam Igaunijai tika pievienota igauņu apdzīvotā Vidzemes 
ziemeļdaļa (Tērbatas, Veravas,'Vilandes, Pērnavas un Sāmsalas ap
riņķi). Igauņi uz šo noteikumu pamata ari ievēlēja savu zemes pa
domi, kas vēlāk, kad radās iespēja, stājās pie patstāvīgas Igaunijas 
valsts organizēšanas darba, tādā kārtā itkā uzturot zināmu legālu 
kontinuitāti starp agrākās Krievijas un jaunās Igaunijas valsts va
rām. — Latviešu prasība pēc apvienotas autonomas Latvijas pro
vinces turpretim netika izpildīta. 22. jūnijā 1917. g. (kad pagaidu 
valdības priekšgalā vēl bij kņazs Lvovs) tika izdoti pagaidu notei
kumi par zemstu pašvaldības ievešanu Vidzemes guberņā, un pare
dzēts tādu pašvaldību ievest ari Kurzemes guberņā.24) Tā tad zemstu 
pašvaldība atsevišķās- guberņās (pie kam Latgale palika Vitebskas 
gub. sastāvā) bij vienīgais ieguvums no Krievijas revolūcijas radītās 
liberālās pagaidu valdības. Latvieši ar to neapmierinājās un turpi
nāja prasīt autonomiju, pie kam šī prasība 1917. g. vasarā jau kļuva 
noteiktāka un plašāka saturā. 1917. g. jūlijā Vidzemes pagaidu Ze
mes Padomes valde sasauca Latvijas autonomijas apspriešanai kon-
•ierenci, kurā piedalījās ap 50 priekšstāvju no 10 ievērojamām sa
biedriskām organizācijām (Vidzemes pag. Zemes Padome 6 priekš-
stāvji, Rīgas pilsētas dome 6, Rīgas sabiedrisko organizāciju pa
dome 7, Maskava ievēlētā Kurzemes pag. Zemes Padome 6, Rīgas 
strādnieku deputātu padome 6, Latvijas strādnieku, zaldātu un bez
zemnieku padome 3, u. c.); šinī apspriedē tika vienbalsīgi pieņemta 
sekoša rezolūcija: 

:M) Sl, I.i;{n!i.iii |. I.nlui ..Latvijas valsts d i b i n ā š a n a " , Rīgā .1925, lpp . 27. 
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i, c.i. «m. 

„1. Latvijas tautai, tāpat kā visām citām tautām, ir tiesība uz 
pilnīgu pašnoteikšanos. 

2. Latvijai jābūt nedalītai, apvienojot Vidzemi, Kurzemi un Lat
gali. 

3. Latgalei, kā Latvijas īpatnējai sastāvdaļai, piešķirama pat
stāvība vietējās pašvaldības, valodas, skolas un baznīcas lietās. 

4. Latvijai jābūt politiski autonomai vienībai Krievijas repu
blikā, kas dibināta uz demokrātijas principiem. 

5. Autonomās Latvijas likumdošanas, izpildu, tiesas un vietējās 
pašvaldības varai jāatrodas Latvijas tautas un viņas Saeimas rokās, 
kura ievēlama uz vispārīgu, vienlīdzīgu, tiešu, aizklātu un propor-

• cionalu vēlēšanu tiesību pamata, bez dzimuma izšķirības. 
6. Sapulce protestē pret aneksijām un vispār pret katru mēģi

nājumu noteikt Latvijas vai viņas atsevišķu daļu valststiesisko stā
vokli un robežas bez Latvijas tautas ziņas un lemšanas."25) 

Te jau tika prasīta Latvijai p o l i t i s k a a u t o n o m i j a ar 
savu likumdošanas iestādi Saeimu, savu izpildu varu un savām tie
sām, kas nozīmētu Latvijai nesuverenas valsts stāvokli Krievijas fe
deratīvā republikā. Ar šādu prasību latvju sabiedrības priekšstāvji 
atkārtoti griezās pie Krievijas pagaidu valdības; septembrī pagaidu 
valdības galva Kerenskis gan izteica piekrišanu iecelt komisiju Lat
vijas autonomijas jautājuma apspriešanai, bet oktobra (pēc jaunā stila 
novembra) lielinieku revolūcija likvidēja pašu pagaidu valdību un 
līdz ar to visas uz viņu liktās cerības. 

P a g a i d u N a c i o n ā l ā P a d o m e . 1917. g . septembrī gan 
tika ievēlēta Vidzemes Zemes Padome (uz Krievijas Pag. valdības 
22. jūnija izdoto noteikumu pamata), izņemot Rīgu, kura 3. septembrī 
bij ieņemta no vācu karaspēka; bet šī orgāna darbībai nebij nekādu 
pozitivu rezultātu, jo kreisais spārns bij jau pilnīgi padots lielnieci-
skām idejām. Drīz ari notika Vidzemes Zemes Padomes pilnīga 
sašķelšanās un sabrukums, jo pilsoniskais spārns, pazaudējis cerības 
uz jebkādas pozitivas darbības iespējamību, izstājās no Padomes. 
Tomēr vajadzība pēc vienojoša orgāna, kas varētu uzstāties visas 
latviešu tautas vārda, bij skaidri redzama. Tāpēc Pēterpilī no 18. 
līdz 21. oktobrim 1917. g. sapulcējušies latviešu pagaidu zemes pa
domju, sabiedrisko un politisko organizāciju, latv. kareivju, bēgļu 
apgādāšanas centrālo orgānu un politisko partiju priekšstāvji vien-

Sk. rniiu-to K Itlnnl ii i.ik itU lpp I*' Ull 20. 
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balsīgi nolēma bez kavēšanās organizēt Latv.. Pagaidu Nacionālo Pa
domi (no apm. 60 locekļiem — pag. zemes padomju, politisko par liju 
un sabiedrisku organizāciju delegātiem) visai latvju tautai kopējo lietu 
pārzināšanai un realizēšanai20) Pag. Nacionālajā Padomē bij apvic-

' noti 8 politiski virzieni; nepiedalījās vienīgi neliels galējais labais vir
ziens ar vācisko orientāciju un galējais kreisais — ar lielniecisko 
krievisko orientāciju. Aktīvākais elements Pag. Nacionālajā Padomē 
bij pilsoniskā inteliģence, kas turpināja veidot valstisko domu un ga
tavot ceļu patstāvīgas Latvijas valsts dibināšanai. Sekmīgākai dar
bībai Pag. Nac. Padome pieaicināja ari daudzus Padomes sastāvā ne
ietilpstošus darbiniekus, organizēja vairākas nodaļas un komisijas.. 
Sevišķi aktivi darbojās Ārzemju nodaļa, kas nodibināja sakarus ar 
vairākām Rietumeiropas valstu valdībām un ar plašu objektivu in
formācijas materiālu apgāza no vācu avotiem nākošu nepareizu in
formāciju par Latviju un latviešiem un pierādīja Latvijas valsts dibi
nāšanas vajadzību un eksistences iespējamību. Pag. Nacionālajai 
Padomei nācās darboties jau pēc Krievijas otrās revolūcijas — 1917. 
gada rudens lielnieciskās revolūcijas, kas vēl jo skaidrāk pierādīja, 
ka no Krievijas, vismaz drīzumā, nav vairs ko gaidīt demokrātiskas 
tiesiskas iekārtas nodibināšanu. Tāpēc arvienu vairāk izplatījās un 
nostiprinājās doma, ka Latvija jādibina kā patstāvīga suverena valsts. 
Šī doma jau diezgan skaidri izpaužas Pag. Nacionālās Padomes pir
majā sesijā no 16. līdz 19. novembrim (veca stila) 1917. g. Valkā, kur 
starp citu vienbalsīgi tika pieņemta sekoša „deklaracija ārvalstīm un 
tautām": „Ievērojot latvju tautas sensenās tieksmes pēc politiskas 
brīvības un autonomas Latvijas, kas jo spilgti parādījās 1905. g. at
svabināšanas cīņās,, uņ, nostājoties uz tautu pašnoteikšanās tiesību 
principu pamata, Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome uz visstin
grāko protestē pret jebkuru Latvijas sadalīšanu un it īpaši pret Kur
zemes vai ari visas Latvijas pievienošanu vai kaut kādu saistīšanu 
pie Vācijas, un līdz ar to pasludina, ka Latvija, kurā ieiet Vidzeme, 
Kurzeme un Latgale, ir autonoma valstsvienība, kuras stāvokli, at
tiecības uz ārieni un iekšējo iekārtu noteiks viņas Satversmes Sa
pulce un tautas plebiscits."27) Šinī deklarācijā gan vēl nav teikts, ka 
Latvijai jābūt suverenai valstij, bet formulējumā pilnīgi ietilpst suve
renas valsts dibināšana no Latvijas Satversmes Sapulces. Tas pats 

2 n) Sk. Līgotņu Jēkaba „Lalvijas valsts dibināšana", lpp. 59. 
27) Sk. Līgotnu Jēkaba minēto darbu, lpp. 124. 
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izriet ari no Pag. Nac. Padomes otras pieņemtās deklarācijas „Krie-' 
vijas revolucionārai demokrātijai", kurā tiek prasīta Latgales pie
vienošana Latvijai, „kuŗas stāvokli, attiecības uz-ārieni un iekšējo 
iekārtu noteiks viņas Satversmes Sapulce un tautas plebiscits." Pus
otra mēneša vēlāk, kad beidzot janvāra sākumā 1918. g. sanāca Krie
vijas Satversmes Sapulce, viņas vienīgajā sēdē deputāts J. Goldmauis 
to pašu paziņoja Krievijas tautas priekšstāvjiem, proti, ka zem val
došajiem apstākļiem Latvija jūtoties morāliski pilnvarota ņemt savu 
likteni savās rokās un noteikt pēc latvju tautas dzīves vajadzībām. — 
Prasību pēc pilnīgi patstāvīgas valsts Pag. Nacionālā Padome uz
stādīja savā otrā sesijā, 17. un 18. janvārī 1918. g. Pēterpilī, kur pie
ņēma šādu rezolūciju: „Dibinādamās uz visas pasaules demokrātijas 
pasludinātām tautu pašnoteikšanās tiesībām, Latviešu Pagaidu Na
cionālā Padome: 

1) atzīst, ka Latvijai jābūt neatkarīgai demokrātiskai republikai, 
kura apvienotu Kurzemi, Vidzemi L I I I Latgali; 

2) protestē pret jebkuru Latvijas sadalīšanas mēģinājumu, se
višķi pastrīpojot, ka latvju tautas pirmā un neatlaidīgā prasība ir Lat
vijas teritoriālā un etnogrāfiskā nedalāmība; 

3) protestē pret katru miera noslēgšanas mēģinājumu, kurš pār
kāpj tautu pašnoteikšanās principu, un pēdīgi 4) nosoda tautas gribas 
viltošanu zem okupācijas un kara apstākļu spaidiem."2S) 

V ā c u o k u p ā c i j a s v a r a s p l ā n i u n B r e s t - L i -
t o v s k a s l ī g u m s . Pag. Nacionālās Padomes otrās sesijas laikā 
bij sākušās miera sarunas Brest-Litovskā starp Krieviju no vienas, 
puses un Vāciju un Austriju no otras, un tas deva Nac. Padomei ie
meslu protestēt pret Latvijas dalīšanas mēģinājumiem un pret tautas 
gribas viltošanu. Vācijas politiķi allaž bij skatījušies uz Baltijas gu
berņām kā uz vācietības priekšējo posteni vācu tautas virzienā uz 
austrumiem (Drang nach Osten). Tāpēc saprotams, ka okupētos 
Baltijas apgabalus, sākumā Kurzemi, vēlāk ari Vidzemi un Igauniju, 
Vācijas valdība gribēja un cerēja tā vai citādi piesaistīt Vācijai un 
kolonizācijas ceļā pārvērst par vācu zemēm. Šos centienus-atbalstīja 
vācu muižniecība un labprātīgi piedāvāja vienu trešdaļu no savām 
zemēm kolonizācijas nolūkiem. Okupācijas sākumā, kad vācieši bij 
vēl pārliecināti par savu galīgu uzvaru, viņi daudz nerēķinājās ar 
iedzīvotāju vairākuma domām un ar varas līdzekļiem centās stiprināt 

Sk. Līgot nu Jēkaba, m i n ē t o d a r b u , l p p . 195 un 196. 
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Vācietības iespaidu. Vēlāk, sākot ar 1917. g., kad pārliecība par ga
līgu uzvaru vairs nebij tik stipra, okupācijas vara sāka gādāt, lai 
iedzīvotāji paši lūgtu Vācijas ķeizaru un valdību pievienot okupētos 
apgabalus Vācijai. Tā, piem., Kurzemē 1917. g. septembrī tika pirms 
Sasaukts ārkārtējs muižniecības Landtāgs, kurš sagatavoja attie
cīgus iesniegumus Vācijas valdībai; tūliņ pēc tam tika Jelgavas pilī 
sasaukta itkā visu kārtu priekŠštāvības sapulce, patiesībā tas pats 
muižniecības Landtāgs ar dažiem okupācijas varas izraudzītiem 
pilselu nu pagastu delegātiem, un šī ap 80 cilvēku lielā 
• M ' i i l i v pieņēma muižnieku priekšā likto lūgumu Vācijas val-

" i i Kurzemi savā aizsardzībā un hercogistes veidā 
i"- " i i - . i i i Vācijai. Vēlāk, kad okupācijas vara izplatījās pār 
1 1 'i mi tālāk, līdzīgi iesniegumi tika sūtīti uz Vāciju gan 
"" """•'nieeibas Landtāgiem, gan pilsētu domēm (kas daudzās 
plIsStfis vairumā bij vācietiskas) u. t. 1. Šinī laikā ari radās doma 
N0 vi. .nu trim Baltijas guberņām radīt vienu konstitucionālu mo-
' i ' i ' hlju ar kādu vācu princi kā valdnieku un piesaistīt šo valsti 
PrOsIJal vai Vācijas ķeizarvalstij. Šie itkā no visiem okupēto ap
gabalu Iedzīvotājiem nākošie iesniegumi Vācijas valdībai bij tie 
tautas ffribas viltojumi, pret kuriem protestēja Latv. Pagaidu Nacio
nāli Padome. Vispār okupācijas varas rīcība un apstākli okupē
tajos apgabalos labi raksturoti kādā Latv. Pag. Nacionālās Padomes 
protestā, ko viņa pieņēma tūliņ pēc Brest-Litovskas miera noslēg
šanas: 

,.Vaeu okupācija* vara atnesusi Latvijai smagas važas, kas sai-
itfl viņas uanji» nu saimuieeisko dzīvi. Administrācijas iestādēs 
m i i k o l f i s S f tkus ioa frermanlzaclja. Par pagastu vecākiem, pilsētu 

mi un domes locekļiem iecel no vācu muižniecības atkarīgas 
un viņai padevīgas personas. Apzinīgākos skolotājus atcel no 
ttnintll uti viņu • iela iecel pat neizglītotas personas ar vācu orienta-

IJtl ' liegta katrs brīvs.vārds presē un sabiedrībā. Biedrību 
' i n Kuli MI ii , dzīve apturēta. Politiskā spionaža aptver visu atklāto 
lōble1111 .1 - . i .1 Ī V I . Bēgļu atgriešanās dzimtenē tiek no visām pusēm 
knvfibi nu t raucēta . . . Atbalstīdamies uz acumirklīgo ieroču varu, 
"i upai Ijas Iestādes cenšas Latviju iejūgt Vācijas imperiālisma jūgā. ' 
Qi rmanlzaclja Latvijā jau sākusies, un Latvijai draud Pozenes un 
I i M V . Lotrlngas'liktenis. Nedz tie latvieši, kas palikuši dzimtenē, 
i i ' 'i tie, Kas atgriežas vai klīst pa Krieviju kā bēgļi, nevar vēlēties 
1..11 vijas pievienošanu Vācijai. 
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Lai piedotu šiem varmācības darbiem juridisku un morālisku 
pamatu, tad okupācijas vara steigusies no viņas ieceltiem pagastu 
vecākiem, vācu muižniecības un pilsētu galvām radīt Latvijas sa
skaldītās daļās landesrātus, kuri ar saviem lēmumiem cenšas lat
viešu politiskās domas nostādīt nepareizā gaismā visas pasaules 
priekšā. Landesrāti uzurpē latviešu pašnoteikšanās tiesības un 
masko Latvijas pievienošanu Prūsijai. 8. martā 1918. g. Kurzemes 
Iandesrāts nolēma dibināt Kurzemes hercogisti, un viņas kroni pie
dāvāja Hohencolernu dinastijai. 12. aprilī Rīgas pilsētas priekšstāvji, 
Vidzemes, Sāmsalas un Igaunijas apvienotais Iandesrāts nolēma di
bināt Baltijas monarehiju, kuras kroni atkal piedāvāja Vācijas ķei
zaram, noslēdzot personaluniju ar Prūsiju. Tagad vācu valdība 
izdevusi pavēli noslēgt militāru un saimniecisku konvenciju starp 
Vāciju un Kurzemes hercogisti. . . Vācu okupācijas varas radītiem 
landesrātiern nav ne juridiskas, ne morāliskas tiesības runāt un lemt 
par Latvijas likteni latviešu tautas vārdā. Viņi nav ievēlēti, bet pa 
lielākai daļai vācu varas iecelti; viņi nav latviešu tautas, bet vācu 
muižniecības priekšstāvji un vācu imperiālisma centienu paudēji 

Brestes miera līgums atnesa Latvijai vēl smagāku triecienu. 
Uz šī līguma pamata Kurzeme un Rīgas apriņķis ar Rīgu tiek pa
dots Vācijas protektoratam. Vidzemes atlikusē latviešu daļa (Cēsu, 
Valmieras un Valkas apriņķi) paliek okupēta tik ilgi, kamēr nebūs, 
saskaņā ar vietējo iedzīvotāju vēlēšanos, nodibināts miers un kār
tība, bet trešā Latvijas daļa — Latgale — paliek pavisam atsevišķi. 
Tā Latvijas teritorija, kuru vieno viena tauta, kultūra un kopīgi po
litiskie un ekonomiskie mērķi, mākslīgi sadalīta trijās daļās starp 
divām valstīm zem dažādiem politiskiem noteikumiem. Brestes 
miera līgums ir varmācības akts, kas vērsts pret latviešu tautas na
cionālo un politisko eksistenci, smagākais noziegums pret demokrā
tijas principiem un tautas pašnoteikšanās tiesībām. 

Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis pie Baltijas jūras padara Lat
vijas jautājumu par starptautisku jautājumu ar vispasaules nozīmi. 
Šo jautājumu nav atrisinājis Brestes miera līgums un šo jautājumu 
nevar atrisināt okupācijas varas radītie landesrāti. Viņš jāizšķir 
latvju tautai saskaņā ar vispasaules demokrātijas interesēm nākošā, 
vispārējā miera kongresā.""0) 

Pievedu garākus izrakstus no šī Latv. Pag. Nacionālās Pado-

s a) Sk. Līgotu I I Jēkaba minūto darbu lpp. 200—202. 
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binājās kā pilnīgi jauna valsts bez kādiem tiesiskiem sakariem ar 
agrākās Krievijas valsts varu; Latvijas tauta radīja'savu valsti pil
nīgi patstāvīgi uz tautu pašnoteikšanās principa pamata. 

L a t v . P a g a i d u N a c i o n ā l ā s P a d o m e s d e k l a 
r ā c i j a 1S. n o v e m b r ī (v e c. s t.) 1 9 1 7 . g. Šī „dekla-
racija ārvalstīm un tautām", kā jau augstāk pievedām, nobeidzās 
vārdiem: „ . . . un līdz ar to pasludina, ka Latvija, kurā ieiet Vid
zeme, Kurzeme un Latgale, ir autonoma valsts vienība, kuras stā
vokli, attiecības uz ārieni un iekšējo iekārtu noteiks viņas Satver
smes Sapulce un tautas plebiscits." Rodas jautājums: vai jau šo 
deklarāciju nevar ieskatīt par Latvijas valsts proklamēšanu un tā 
tad Latvijas nodibināšanu pieņemt par gadu agrāk, nekā tas līdz 
šim pieņemts? Dažā ziņā 1917. g. 18. nov. deklarācijai un 1918. g. 
18. nov. proklamēšanas aktam ir zināma līdzība. Grūti būtu. pie
rādīt, ka Latv. Tautas Padomei bij vairāk juridiskas tiesības uz
stāties Latvijas tautas vārdā, nekā Latv. Pag. Nacionālajai Padomei. 
Ari Latvijas teritorija un tauta 1918. g. 18. novembrī nebij juridiski 
vairāk noteiktas, nekā .gadu iepriekš. Tomēr šinīs aktos un ap
stākļos, kādos tie doti, ir ari ievērojama starpība. 1917. g. rudenī 
Latvija vēl bij padota Krievijas valsts suverenai varai. Protams, 
ja latvju tautai būtu bijusi iespēja faktiski izvest savu jau 18. no
vembrī 1917. g. skaidri izteikto valsts dibināšanas gribu, tad viņa 
būtu revolucionārā ceļā nokratījusi Krievijas valsts varu un nodi
binājusi savu valsti ar attiecīgām juridiskām sekām. Bet šīs iespē
jas 1917. g. rudenī vēl nebij, to galvenā kārtā traucēja vācu oku
pācijas vara. Turpretim 191S. g. pavasarī (Brest-Litovskas miera 
līgumā) Krievijas valdība formāli atteicās no varas pār Latvijas lie
lāko dalu, un ar 1918. g. 11. nov. pamiera līgumu tika formāli lauzta 
ari vācu okupācijas vara. Tāpēc ari 1918. g. 1S. novembrī valsts 
nevien tika proklamēta, bet ari nekavējoties organizēta; turpretim 
1917. g. 1S. novembrī Pag. Nacionālās Padomes deklarācijā gan 
skaidri izpaužas griba valsti dibināt, bet valsts ar šo deklarāciju vēl 

nodibināta netiek. 
B r e s t - L i t o v s k a s m i e r a l ī g u m s . Vispirms jāat

zīst, ka 3. martā 1918. g. noslēgtais Brest-Litovskas miera līgums 
starp Krieviju no vienas puses un. Vāciju, Austriju, Bulgāriju un Tur
ciju no otras ir formāls starptautisks līgums, kurš neko nezaudē caur 
to vien, ka vinu slēgusi Krievijas otras revolūcijas radītā lielinieku 
valdību. Ar līguma slēgšanu šī valdība jau bij atzīta no četrām 

' mes protesta akta, tāpēc ka te ir labi redzams, cik ārkārtīgi grūts 
un sarežģīts bij politiskais stāvoklis Latvijā vēl tikai dažus mēne
šus pirms Latvijas valsts proklamēšanas. No vienas puses redzam, 
ka latviešu tautas vadošajās aprindās ar lielu skaidrību un noteik
tību tiek atzīta vajadzība un uzstādīta prasība pēc apvienotas, pat
stāvīgas Latvijas valsts, no otras puses izredzes uz šīs pilnīgi pa
matotās prasības realizēšanu liekas visai vājas. Lai gan Vācijas 
valdība šinī laikā vairs nevarēja cerēt uz galīgu uzvaru pasaules 
karā, tomēr varēja domāt, ka karš nobeigsies ar līgumu, ko pretē
jās puses slēgtu uz daudzmaz līdzīgiem pamatiem. Šādam gadī
jumam vācu okupācijas vara bij parūpējusies sagādāt „pierādīju-
mus", ka Baltijas guberņu un sevišķi Kurzemes iedzīvotāji paši 
vēloties pievienošanu Vācijai. Latvijai un latvju tautai tā tad tika 
gatavots visai neapskaužams liktenis; vispirms sadalīšana divās 
daļās, Latgalei paliekot pie'Krievijas; un otrkārt, Latvijas lielākā 
daļa ja -ari ne atklāti tiktu pievienota Vācijai, tad tomēr diezgan 
iespējama likās maskēta piesaistīšana Vācijai Baltijas monarchiskas 
valsts veidā, kur politiskā vara piederētu vācu muižniecībai. No
briedušajai latvju vadošās sabiedrības lolotai patstāvīgas Latvijas 
valsts idejai nāca palīgā 1918. g. rudens vēsturiskie apstākļi: revo
lucionārā kustība Vācijā, Vācijas militārais sabrukums un 11. no
vembra pamiera līgums. Tagad Latvijas dibināšanas idejiskie un 
vēsturiskie faktori bij nonākuši tādā saskaņā, ka patstāvīgas Lat
vijas valsts dibināšana kļuva iespējama un līdz ar to ari nepiecie
šama, jo Latvijas tautas un teritorijas lielākā daļa bij nonākusi tādā 
stāvoklī, ka viua nebij vairs juridiski padota nekādas citas valsts 
varai. Šinīs apstākļos tad ari tika proklamēta patstāvīga Latvijas 
valsts 18. novembrī 1918. gadā, tikai nedēlu pēc pamiera noslēg
šanas (11. nov.. 1918. g.). 

2. Latvijas valsts nodibināšanās juridiskie momenti. 

Jauno valstu faktiskajos nodibināšanas apstākļos ir daudz kas 
līdzīgs un kopējs, bet juridiskā puse uzrāda interesantas atšķirības. 
Tā, piem., Somija nedibinājās kā gluži jauna valsts, bet pārvērtās 
no nesuverenas valsts par suverenu valsti; viņai pat nenācās savu 
satversmi radīt gluži no jauna, bet to tikai grozīt un papildināt. Ari 
Igaunija, kā jau agrāk pieminējām, atrod zināmus tiesiskus sakarus 
ar agrākās Krievijas likumīgo valsts varu. Latvija turpretim nodi-
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citām valstīm; un ari sabiedrotās valstis (Anglija, Francija, Itālija, 
Beļģija, Japāna), Versaļas miera līgumu slēdzot, neizskaidro vis 
vienkārši Brcst-Ļitovskas līgumu par neesošu, bet piespiež Vāciju 
galīgi atzīt šī līguma anulēšanu (l'annulation, Ver. m. līg. 116. p.) vai 
atcelšanu (l'abrogation. Vers. m. līg. 433. p.). Ar Brcst-Utovskas 
miera līguma spēkā stāšanos izbeidzās Krievijas valsts vara pār 
agrākajām Baltijas guberņām — Kurzemi, Vidzemi un Igauniju. Tas 
redzams no Brest-Ļitovskas miera līguma 3. panta: „Apgabali, kuri 
atrodas uz rietumiem no līnijas, par kuru vienojušās līgumslēdzējas, 
puses, un kuri agrāk piederējuši pie Krievijas, nebūs vairs Krievijas 
valsts varai padoti; robežlīnija, par kuru vienojušās līgumslēdzējas 
puses, ir atzīmēta uz šim mierlīgumarņ nepieciešamas sastāvdaļas 
veidā pievienotas kartes (pielikums I). Robežlīnijas novilkšana dabā 
tiks izdarīta no vācu-krievu komisijas. 

Minētajiem apgabaliem no viņu agrākās piederības pie Krievijas 
netiek uzlikti nekādi pienākumi pret Krieviju. 

Krievija atsakās no katras iejaukšanās šo apgabalu iekšējās lie
tās. Vācija un Austro-Ungarija ir nodomājušas šo apgabalu nākošo 
likteni noteikt saziņā ar viņu iedzīvotājiem."30) 

Brest-Ļitovskas miera līgumā noteiktā robežlīnija sakrita vi
sumā ar agrāko Baltijas guberņu austrumrobežu; tā tad Latgale pa
lika zem Krievijas valsts varas, bet agrākajās Baltijas guberņās Krie
vijas valsts vara ar šo miera līgumu formāli tika izbeigta. No Krie
vijas valsts varas atbrīvotajā Latvijas daļā tagad būtu varēts di
bināt patstāvīgu valsti, bet pašlaik nepārvarams šķērslis šinī vir
zienā bij vācu okupācijas vara, kura tagad izplētās jau pār visu 
Vidzemi un Igauniju. 

1 1 . n o v c m b r ī 1 9 1 S. g a d ā atzīmējami divi Latvijas valsts, 
tapšanas svarīgi fakti: 1) pamiera noslēgšana starp sabiedroto ar
miju vii:,vadonību un rietumu frontē kapitulējošo Vāciju; un 2) Lat
vijas de facto atzīšana 110 Anglijas valdības. 

0 P5c pamiera līguma 13., 14. un 16. pantiem formāli izbei
dzas varu okupācijas vara pār Baltijas guberņām (un vispār Krie
vija-, robežas, kādas tas bij uz 1. augustu 1914. g.), jo Vācija ap
ņemas nekavējoties 'dalies pie vācu karaspēka dalu un civilo un 

' " i Br0«l I i i " - km miorn l īguma v ā c u teks tu sk. k o p o j u m ā ,.Dic vōlker-
rochtltehon Urkuildon de« V/dtkricges, VI Band, D i e Fricdcnsscl ī lūsse 191S— 
1 9 2 1 , liornuigOtfabi 11 voii T h . N i ' c m e v c r ( J a h r b u c h des Volkcrrccl ī ts V I I I B a n d ) . 
M u n i l i n i mici Lclpzl | | 1922. lpp. 15. un sck. 
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miiitaro aģentu izvākšanas no šiem apgabaliem, atturoties pie tam 
no rekvizīcijām, sabiedrotajiem turpretim tiek garantēta brīva j>ie-
eja šinīs apgabalos kontroles nolūkos. Faktiski gan, kā zināms, 
vācu okupācijas vara ari pēc tam vēl lika dažādus šķēršļus Lat
vijas valsts nodibināšanai un nostiprināšanai, bet formāli viņai vairs 
nebij tiesība to darīt. 

2) Latv. Pag. Nacionālās Padomes pilnvarotais Zigfrīds Meiero-
vics bij griezies pie Anglijas un sabiedroto valstu valdībām ar lū
gumu dēl atbalsta topošajai Latvijas valstij. Anglijas ārlietu mi
nistrs Balfurs pieņēma Z. Meierovicu garākā audiencē 23. oktobrī 
1918. g. un pēc tam piesūtīja Meierovicam ar 11. novembri datētu 
oficiālu rakstu, kurā starp citu teikts: 

„Viņa Majestātes valdība ar dziļāko simpātiju ir vērojusi latvju 
tautas centienus un viņas vēlēšanos atbrīvoties no vācu jūga. Tā 
ir priecīga apliecināt savu gatavību dāvāt provizorisku atzīšanu Lat
viešu Nacionālajai Padomei kā de facto neatkarīgam orgānam līdz 
kamēr Miera konference liks pamatus jūsu tautas brīvības un lai
mes jaunai erai. Pagaidām Viņa Majestātes valdība ir'priecīga pie
ņemt jūs kā Latvijas pagaidu valdības neformālu diplomātisku priekš-
stāvi."31) 

Par Latvijas de facto atzīšanu no Anglijas Z; Meierovics neka
vējoties telegrafēja uz Rīgu, kur pašlaik notika rosīgas apspriedes 
par valsts proklamēšanu, un. šis paziņojums noderēja pamudināju
mam nekavēties ar patstāvīgas Latvijas valsts dibināšanu. 

T a u t a s P a d o m e u n v a l s t s p r o k l a m ē š a n a . Lī
dzās Latv. Pag. Nacionālajai Padomei, kuras sēdeklis bij Pēterpilī, 
vācu okupētajā Latvijā, ar sēdekli Rīgā, bij radusies otra plašāka 
sabiedriska organizācija, tā sauktais demokrātiskais bloks, kam gan 
nācās darboties nelegāli. Ap demokrātisko bloku, tāpat kā ap Pag. 
Nacionālo Padomi, grupējās visu to politisko virzienu pārstāvji, kas 
aizstāvēja neatkarīgas un apvienotas Latvijas valsts ideju, un tā
pēc jau ar 1918. g. sākumu bij notikuši daži mēģinājumi saskaņot abu 
šo organizāciju darbību. Sevišķi dzīvas apspriedes sākās 1918. g. 
oktobrī, un to rezultāts bij abu šo organizāciju sakušana un līdz ar 
to jaunas apvienotas organizācijas — Latvijas Tautas Padomes — 
radīšana; tas notika 17. novembrī, izstrādājot Latvijas Tautas Pa-

i ? 
s l ) všī a t z ī š a n a s a k t a p i ln īgu a n g ļ u teks tu sk. Līgoton J ē k a b a m i n ē t a j ā d a r 

b ā l p p . 39S. 
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domes politisko platformu, un 18. novembrī tika proklamēta Lat-
vijas republika. Tautas Padomes pirmajā sastāvā ietilpa zemnieku 
savienības 13 priekšstāvji, sociālistu demokrātiskās strādnieku 
partijas 10, demokrātiskās partijas 5, radikaldemokratu p. 5, 
revolucionāro sociālistu p. 3, naciorialdemokratu p. 2, re
publikāņu partijas 1, Latvijas neatkarības partijas 1 priekš-
stāvis. Bez tam piedalījās daži Latgales priekšstāvji un drusku 
vēlāk ari nacionālo minoritatu (vācu, krievu, žīdu) organizāciju 
priekšstāvji. Tautas Padomes prezidijā tika ievēlēti: priekšsēdētājs 
Jānis Čakste, tā biedri Marģers Skujenieks un Gustavs Zemgals, 
sekretārs Erasts Bite, tā biedri Emils Skubiņš un Staņislavs Kam-
bala. Lai gan Tautas Padome pati nebij vēlēta, tomēr viņa repre
zentēja plašas tautas aprindas, jo sastādījās no stipri dažādu poli
tisku virzienu un ari nacionālo minoritatu priekšstāvjiem. Tas viņai 
deva tiesību uzstāties visas tautas vārdā kā valsts dibinātājai un 
vadītājai, un šo uzstāšanos atbalstīja visas tautas piekrišana, at
skaitot tikai tos loti nedaudzos (galējos labos un galējos kreisos), 
kuri bij pret patstāvīgas Latvijas valsts dibināšanu. 

Tautas Padome atzina sevi par Latvijas pagaidu valdības aug
stāko — likumdevēju — orgānu, un izpildu jeb administratīvo varu 
uzticēja pagaidu valdībai šaurākā nozīmē jeb ministru kabinetam. 
Par ministru prezidentu Tautas Padome savā pirmajā sēdē ievēlēja 
Kārli Ulmani, kurš izraudzīja citus ministrus un stādīja tos Tautas 
Padomei priekšā apstiprināšanai. 

Latvijas propklamēšanas akts ir parakstīts no Latvijas Tautas 
Padomes priekšsēdētāja biedra Zemgaļa (priekšsēdētājs J. Čakste 
tobrīd Pag. Nacionālās Padomes uzdevumā atradās Zviedrijā) un 
Pagaidu valdības ministiu prezidenta Ulmaņa. Šis akts, kurš kā 
pirmais nodrukāts ,.Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un rīkojumu 
krājumā", skan sekosi: 

„Latvijas pilsoņiem! 

Latvijas Tautas Padome, atzīdama sevi par vienīgo augstākās 
varas nesēju Latvijas valstī, pasludina, ka: 

. 1) Latvija — apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vid
zeme un Latgale) — ir patstāvīga, neatkarīga, demokratiski-republi-
kaniska valsts. Satversmi un attiecības pret ārvalstīm noteiks tu
vākā nākotnē Satversmes Sapulce, sasaukta uz vispārīgu, abu dzi-
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mumu, tiešu, vienlīdzīgu, aizklātu un proporcionālu vēlēšanu tie
sību pamata. 

2) Latvijas Tautas Padome.ir nodibinājusi kā augstāko izpildu 
varu Latvijā — Latvijas Pagaidu Valdību. 

Latvijas Tautas Padome uzaicina Latvijas pilsoņus uzturēt mie
ru un kārtību un visiem spēkiem pabalstīt Latvijas Pagaidu Valdību 
viņas grūtajā un atbildīgajā darbā. 

Rīgā, 1S. novembrī 1918. g." 

1S. novembris 1918. gadā tā tad kļuva par Latvijas valsts dibi
nāšanas dienu; un lai gan jaunajai valstij nācās cīnīties ar ārkārtī
gām grūtībām savos pirmajos pastāvēšanas gados, tomēr viņa ne 
uz brīdi nav vairs beigusi eksistēt kā patstāvīga republika, ne lie
linieku iebrukuma un teritorijas lielas daļas okupācijas laikā (1919. g. 
pirmajos mēnešos)12), nedz landesvēra puča radītās nelikumīgās 
A. Niedras valdības laikā (1919. g. pavasarī). 

V e r s a ļ a s m i e r a l ī g u m s . Eiropas politiskā pārkārto
šana pēc pasaules kara balstās galvenā kārtā uz Versajas miera 
līgumu starp sabiedrotajām valstīm un Vāciju, kas noslēgts 28. jūnijā 
1919. g. Ari jaunās Baltijas valstis un starp tām Latvija atrod šinī 
svarīgajā starptautiskajā aktā savu pirmo atzīšanu. Versaļas miera 
līguma 116. pantā Vācija apņemas atzīt un respektēt kā pastāvīgu 
un negrozāmu visu to zemju neatkarību, kas agrāk piederējušas pie 
Krievijas 1. aug. 1914. gada robežās. 117. pantā Vācija apņemas 
atzīt visus tos līgumus, ko sabiedrotās valstis noslēgs ar valstīm, 
kas radušās uz agrākās Krievijas teritorijas, un atzīt šo valstu ro
bežas, kādas tās tiks noteiktas. 433. pantā minēts jau Latvijas kā 
valsts vārds: Vācija apņemas atsaukt savas karaspēka daļas sabie
droto valstu noteiktā momentā, pie kām šīs karaspēka daļas nedrīkst 
izdarīt nekādas rekvizicijas nedz likt kaut kādus šķēršļus valsts aiz
sardzības līdzekļiem, ko pielietos Igaunijas, Latvijas") un Lietavas 
pagaidu valdības. 

3 2) N e p a r e i z s ir M. L a z c r s o n a ieskats (Die Verfassunfrscnhvicklung Lctt-
Innds. . J n l i r b u c h des offentlic.hen RccIits" Bd. XI. S. 223. 224). ka l iel inieku 
va ld ības l a i k a L a t v i j a i e s k a t ā m a kā Krievi jas suverena i v a r a i p a d o t a . Šo ieska
tu M. Lazcrsons p a m a t o ar Krievi jas p a d o m j u va ldības d e k r ē t u tekst iem. P a r 
vienīgi p a r e i z u šinī z iņā v a r t i k t a tz ī t s uz Latvi jas pašas l i k u m i e m dib ināt s vie
doklis, p ē c kura L a t v i j a s r e p u b l i k a k o p š s a v a s d i b i n ā š a n a s n a v beigus i eksistēt 
ne u/. momentu, u n l iel inieku v a r a bij t ikai fakt i ska o k u p ā c i j a s vara . 

" ) Vcrsa |a s l ī g u m a f r a n č u teks tā Latvi jas v ā r d s a p z ī m ē t s L a t v i e : vēlāk, 
kfl /manis, p a r oficiālo n o s a u k u m u f ranču v a l o d ā t ika p i e ņ e m t s Let tonic . Ang
ļu vnlocītl Latvi jas n o s a u k u m s ir Lntvia. 



L ī g u m s p a r s a k a r a - a t j a u n o š a n u a r . V ā c i j u 
u n m i e r a l ī g u m s ar K r i e v i j u. 15. jūlijā 1920. g. no
slēgtajā līguma starp Latviju un Vāciju šī pēdējā, respektējot Ver

bālas miera līguma attiecīgos noteikumus, apņemas (15. jūlija līguma 
§ 2) atzīt Latviju de jure, .tiklīdz'kaut viena no Versaļas miera lī
guma minētām galvenajām sabiedrotajām valstīm būs paziņojusi 
šadu atzīšanu. Ar to patiesībā Vācija bija. jau devusi Latvijai savu 
atzīšanu de jure, kas kuru katru brīdi varēja stāties formālā spēkā. 

Šinī pašā 1920. gadā tika formāli nokārtotas Latvijas robežas ar 
otru lielo kaimiņvalsti — Krieviju. Kā jau minējām, Latgale ari pēc 

'Brest-Litovskas miera līguma bij vēl formāli palikusi Krievijas sa
stāva. Tāpēc tūliņ pēc Latvijas iztīrīšanas no Bennonta bandām 
Latvijas valdība stādīja par savu neatliekamu uzdevumu Latgales 
atbrīvošanu un apvienošanu ar pārējo Latviju. Sekmīgas cīņas par 
Latgales atbrīvošanu notika 1920. g. pirmajos mēnešos, tā ka ar 
1920. g. pavasari varēja stāties pie miera sarunām starp Latviju 
un Krieviju. Miera līgums tika parakstīts Rīgā 11. augustā 1920. g. 
un ratificēts no Satversmes Sapulces 2. septembrī 1920. g. (nodru
kāts Likumu un Valdības rīkojumu krājumā no 18. sept. 1920. g.). 
Priekš Latvijas tiesiskā stāvokļa sevišķi svarīgs šī līguma II pants, 
kurā Krievija visai noteikti un bez jebkādiem ierobežojumiem at
zīst pilnīgu Latvijas patstāvību un suverenitāti. Šinī pantā starp 
citu teikts: 

„ . . . Krievija bez ierunām atzīst Latvijas neatkarību, patstāvī 
un suverenitāti un labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atsakās no 
visām suverenām tiesībām, kuras piederēja Krievijai attiecībā uz 
Latvijas tautu un zemi, kā uz bijušās valststiesiskās iekārtas, tā ari 
uz starptautisko līgumu pamata, kuri še aprādītā nozīmē .zaudē 
Savu Bpēku I I . ' nākoSlem laikiem. No agrākās piederības pie Krie-
I mi I atvijas tautai un zemei neizceļas nekādas saistības attiecībā 
II Krieviju." I ij'.uma liesajā pantā noteikta robeža starp Latviju 
UI1 Kii'-viju, kas ap/.ime'ta uz līgumam pievienotās kartes un vēlāk 
l/biivela daba. 

A I / i s a ii a de j u r e no s a b i e d r o t a j ā m v a l s t ī m . 
I V » I - I I I I , kad 1 0 2 0 . g. 11. augusta miera līgumā Latvijas patstāvību 
un neierobežotu suverenitāti bij atzinusi tā valsts (Krievija), pie ku-
i I a i vija agrāk bij piederējusi, ari citām valstīm vairs nebij ieme-
Slfl Vilcināties ar Latvijas atzīšanu de jure. Izšķirošu soli šinī ziņā 
spēra sabiedroto lielvalstu augstākā padome (Le Conseil suprēme 
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des Puissances -alliées), kura savā 26. janvāra 1921. g. sēdē atzina 
Latviju de jure uņ tanī pašā dienā ar Briana parakstu paziņoja Lat
vijas delegācijas priekšsēdētājam Parīzē.34) Tūliņ pēc tam- savu at
zīšanu de jure Latvijai paziņoja ari daudzas citas valstis, tā ka līdz 
1922. g. 27. jūlijam, kad Latviju de jure atzina Amerikas Savienotās 
Valstis, gandrīz visas valstis bij atzinušas Latviju de jure. 

U z ņ e m š a n a T a u t u S a v i e n ī b ā . Pēc Gr. Rutenberga 
domām, ari jauno Baltijas valstu uzņemšanā Tautu Savienībā varot 
izšķirt divas stadijas: uzņemšanu de facto un uzņemšanu de jure.3") 
Uzņemšana de facto notikusi 1920. g. decembrī, kad Tautu Savie
nībā pieņemts lēmums atjaut Latvijas priekšstāvjiem piedalīties un 
darboties Savienības techniskajās organizācijās. Turpretim 22. sep
tembrī 1921. g. Latvija uzņemta par kārtēju Tautu Savienības locekli 
bez jebkādiem ierobežojumiem, kas jāatzīst par uzņemšanu Tautu 
Savienībā de jure. 

3. Latvijas republikas Satversmes izveidošana. 

Valsts iekārtu jeb satversmi materiālā nozīmē noteic satversmes 
likums jeb satversme formālā nozīmē. Absoluta monarehija, des-
potija^djktatoriski valdīta valsts var iztikt īsāku vai ilgāku laiku 
<irKrjezsatversmes (konstitūcijas); demokrātiska tiesiska valsts nav 
domājama bez satversmes likuma, kas noteiktu viņas iekārtas tie
siskos pamatus. Šādā valstī kā pirmā sāk darboties konstitutivā 
funkcija, kura rada valsts satversmi. Šī satversme var būt nepil
nīgi izstrādāta pagaidu satversme, bet viņai vajaga pastāvēt pie
tiekoši noteiktā veidā, ko varētu konstatēt katrā atsevišķā valsts 
dzīves momentā. Tāpēc ari jaunajās, pēc pasaules kara nodibinā
tajās republikās līdz satversmju likumu izstrādāšanai, kas aizņem 
ilgāku laiku, ir tikušas pieņemtas pagaidu satversmes. Latvijas Re
publikā tādas pagaidu satversmes ir bijušas divas: l) „Latvijas Tau
tas Padomes politiskā platforma", kura bija spēkā no 18. novembra 
1918. g. līdz 1. jūnijam 1920. g., un 2) Satversmes Sapulces pieņemtie 
„Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi", kuri bij spēkā no 1. jū
nija 1920. g. līdz 7. novembrim 1922. g., kad stājās spēkā tagadējā 
Latvijas Republikas Satversme. 

M) šī paziiiojuma franču tekstu sk. Gregor Rulenbcrg, Die.balt ischen Staa
ten und das Völkerrecht, Riga, 192S. lp. 154. 

3a) Sk. Gregor Rutenberg, D i e baltischen Staaten und das Völkerrecht, Ri
ga 1928, Ipp. 112. un sck. 
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P i r m ā p a g a i d u s a t v e r s m e — L . T a - u t a s P a d o -
. m e s p o l i t i s k ā p l a t f o r m a ir izstrādāta no Tautas Pado
mes dienu pirms Latvijas Republikas proklamēšanas un tika publi
cēta līdz ar valsts proklamēšanu; loģiski jāatzīst, ka viņa tika pie
ņemta vai apstiprināta no Tautas Padomes tūliņ pēc valsts prokla
mēšanas. Tautas Padomei, kā ārkārtējam valsts orgānam ar su
vereno varu, piederēja, bez šaubām, ari konstitutivā funkcija, kura 
toreizējos ārkārtējos apstākļos varēja izpausties tikai pagaidu sa
tversmes izdošanā. Toreizējos apstākļos ir saprotams, ka Tautas 
Padomes politiskā platforma ir izstrādāta lielā steigā, un pie tam 
šinī aktā ir apvienoti divi uzdevumi: dot pagaidsatversmes galve
nos noteikumus, un atzīmēt pagaidvaldības darbības programas sva
rīgākos punktus. Tāpēc ir saprotams un atvainojams «platformas" 
trūcīgais izstrādājums, un pie šī akta novērtēšanas nav jāaizmirst, 
ka viņš ietver sevī ne tikai valsts pagaidu satversmi, bet ari val
dības programas svarīgāko dalu. L. T. Padomes politiskā plat
forma iedalīta 7 nodalās, un konstitucionāla rakstura noteikumus 
atrodam 2., 3., 4. un 5 nodalās. Otrā nodala — „Valsts forma un 
attiecības pret citām tautām" satur sekošus divus pantus: 1. „Re-
publika uz demokrātiskiem pamatiem", 2. ,.Apvienota, patstāvīga 
un neatkarīga Latvija Tautu Savienībā". Lai gan šo pantu redak
cija ir nepilnīga, tomēr viņos ietvertā domā ir pietiekoši skaidra un 
noteikta: Latvija ir patstāvīga demokrātiska republika, un viņai jā
iestājas Tautu Savienībā. Pēdējais formulējums, kā redzams, jau 
pieskaitāms valdības, darbības programai, tas ir uzdevums Latvijas 
ārlietu vadībai. Trešajā nodaļā — „Suverenā vara un valsts poli
tiskā un saimnieciskā iekārta" — par saimniecisko iekārtu gan ne
atrodam nekā, bet politiskā iekārta ir raksturota ar noteikumiem 
par diviem augstākajiem valsts varas orgāniem: Tautas Padomi un 
pagaidu valdību (ministru kabinetu). Tautas Padome sastādās no 
politisko partiju, nacionālo minoritatu, kā ari atsevišķo apgabalu 
(Latgales un Kurzemes) pārstāvjiem; šo pārstāvju skaitu noteica 
vēlāk un fiksēja Tautas Padomes protokolos. Tautas Padomei pie
šķirta suverenā vara. Ja gribētu piedot izšķirošu nozīmi šī no
teikuma burtam, tad būtu jāsaka, ka Tautas Padomes laikā, t. i. no 
18. nov. 1918. g. līdz 1. janvārim (vai 1. maijam, kad sanāca Satver
smes sapulce) 1920. g. Latvija nebija demokrātiska republika, bet 
oligarehiska republika, jo suverenā vara piederēja ne Latvijas tau
tai, bet dažu desmitu'locekļu lielai delegātu sapulcei, kura pie tam 

nebij no tautas vēlēta. Tādā gadījumā minētais pants: „Republika 
uz demokrātiskiem pamatiem" ari būtu jāsaprot tikai kā deklaratīva 
rakstura pants: Latvija turpmāk, nākotnē, jāizveido par demokrā
tisku republiku. Tomēr nevar būt šaubu par to, ka Latvijas valsts 
dibinātāji un vispinnā kārtā Tautas Padome pati domāja un gribēja 
Latviju kā demokrātisku republiku jau no paša sākuma, un tāda viņa 
ari bija, bet 3. nodaļas 1. panta neizdevīgais formulējums, kā vis
pār šī akta trūcīgā redakcija, izskaidrojams ar lielo steigu, kādā 
šis akts tika izstrādāts un pieņemts. Par likumdošanas varu nekas 
nav teikts; jāpieņem, ka pēc akta sastādītāju domām likumdošanas 
vara ir suverenās varas raksturīgākā sastāvdaļa, un tāpēc ir pie
tiekoši skaidrs, ka likumdošanas vara pieder Tautas Padomei. Iz
pildu jeb administrativa vara turpretim — „visa izpildu vara", kā 
aktā.teikts, atrodas pagaidu valdības rokās, kuru iecel Tautas Pa
dome. Pēc 3. panta, pie pagaidu valdības sastādīšanas jāievēro 
koalīcijas princips, bet citu noteikumu par ministru kabineta sastā
dīšanas kārtību trūkst. Praksē tika pieņemta kārtība,, ka ministru 
prezidentu Tautas Padome ievēlēja tieši, bet citus ministrus izrau
dzīja ministru prezidents un stādīja tos Tautas Padomei priekšā ap
stiprināšanai. Tas ir pareizs princips, kurš garantē svarīgas kolē
ģijas —• ministru kabineta — zināmu iekšēju saskaņu, un kā tāds 
viņš ir piepaturēts ari vēlāk, jo lai gan Satversmes sapulces laikā 
ministru prezidentu iecēla amatā Satversmes sapulces prezidents, 
un tagad to ieceļ valsts prezidents, tomēr citu ministru izraudzīšana 
arvienu ir atstāta ministru prezidentam. — Kā Tautas Padomei, tā 
pagaidu valdībai (ministru kabinetam) viņu vara piešķirta tikai līdz 
Satversmes sapulces sanākšanai, un šīs sapulces sanākšana nostā
dīta par pašu svarīgāko valdības uzdevumu, jo „platforinas" pir
majā pantā ierakstīts: Latvijas Satversmes sapulce sasaucama pēc 
iespējas drīzā laikā. 

Ceturtajā nodaļā ir runa par cittautiešu tiesībām, un vispirms 
atzītas nacionālo minoritatu tiesības piedalīties Tautas Padomē un 
pagaidvaldībā, — kā redzams, nolūkā pievilkt ari cittautiešus jau no 
paša sākuma grūtajā un svarīgajā valsts organizēšanas darbā. Na
cionālajām minoritātēm atzītas neierobežotas politiskas tiesības 
(vispārīgas, vienlīdzīgas, tiešas, aizklātas un proporcionālas vēlē
šanu tiesības) un apsolīts nodrošināt viņu kulturālās un nacionālās 
intereses pamatlikumos. Šis pēdējais solījums, protams, nevarēja 
Saistll Sal versmes sapulci, un tagadējā satversmē ari neatrodam 
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nacionālo minoritatu tiesību garantijas, — kas, protams, nenozīmē, 
ka viņām šīs tiesības tiktu liegtas vai ierobežotas. Piektajā no
daļā atrodam solījumu nodrošināt preses, vārda, sapulču un biedro
šanās brīvības ar pagaidu valdības noteikumiem. 

Tāds ir Latvijas pirmās pagaidu satversmes saturs, kuru papil
dināja prakse. Tā, piem., šinī aktā nekas nav teikts par pagaid-
valdības atbildību Tautas Padomes priekšā, bet praksē šī atbildība 
tūliņ tika atzīta un pielietota, līdz ar ko jau mūsu valsts iekārtas 
attīstības pirmajā posmā nodibinājās parlamentārisms. Kā formālu 
šīs pirmās pagaidsatversmes papildinājumu varam uzskatīt 16. jū
lijā 1919. g. Tautas Padomes izdoto likumu, ar kuru ministru kabi
netam tika piešķirta tiesība Tautas Padomes starpsesijas laikā, ja 
neatliekama vajadzība to prasa, izdot noteikumus ar likuma spēku. 
Šis 16. jūlija likums, kurš ir diezgan bieži ticis pielietots praksē, 
palika spēkā ari Satversmes sapulces laikā un tika atvietots ar ta
gadējās Satversmes 81. pantu. 

Uz' Tautas Padomes izstrādāta un pieņemta vēlēšanu likuma 
pamata tika ievēlēta Satversmes sapulce (17. un 18. aprilī 1920. g.), 
kura sanāca uz darbību 1. maijā 1920. g. Šīs- sapulces tiešais un 
svarīgākais uzdevums bija — izstrādāt Latvijas Republikas Sa
tversmi galīgā veidā. Bet tā kā tāds darbs nav veicams steigā, 
tad Satversmes sapulce izdeva vispirms pagaidu satversmi. Savas 
darbības pirmā mēneša laikā Satversmes sapulce izstrādāja un pie
ņēma divus svarīgus likumus — „D e к 1 а г а с i j а p a r L a t 
v i j a s v a l s t i " u n „ L a t v i j a s v a l s t s i e k ā r t a s p a 
g a i d u п о t e i к u m i", k u r i k o p ā s a s t ā d a L a t v i j a s 
o t r o ' p a g a i d u s a t v e r s m i . 27. maijā pieņemtā ..Deklara-
cija" sastāv tikai no 2 pantiem: 1) „Latvija ir patstāvīga un ne
atkarīga republika ar demokrātisku valsts iekārtu" un 2) „Latvijas 
valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai". Otrajā pantā, kurš 
tādā pat veidā Ir pārgājis ari tagadējā satversmē, ir formulēts de
mokrātiskās, republikas Svarīgākais pamatprincips — tautas suve
renitātes princips mi tādējādi izlabots jau minētais „T. Padomes 
politiska'; platformas" formālais trakums. 

• JLatvIjas valsts iekārtas pagaidu noteikumi" lai gan īsi, tomēr 
skaidri un noteikti formulB demokrātiskas parlamentāras republikas 
iekāi di Л И Г , I ,| i i valsis varas orgāni pēc š ī akta i r Satversmes sa-
pulco, mini ' I I I kabinets, un dažas valsts prezidenta funkcijas uzticē
tas Snlvn мм ipuli es prezidentam. Satversmes sapulcei pašai ne-
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pieder suverenā vara (jo tā pieder tautai), bet viņa ir ..Latvijas 
valsts suverenās varas nesēja Latvijas tautas vārdā". Tiešie Sa
tversmes sapulces uzdevumi ir divi: izstrādāt un izdot valsts pa
mata likumu un agrārās reformas likumu. Bet tanī pašā laikā Sa
tversmes sapulce izpilda ari kārtējā likumdošanas orgāna pienāku
mus: izdod nepieciešamos likumus, lemj par valsts budžetu un-kre
dītiem, lemj par karu un mieru un ratificē ar citām valstīm noslēg
tos starptautiskos līgumus. Izpildu vara pieder ministru kabine
tam, kura kompetence šinī laikā ir plašāka, nekā tagadējā ministru 
kabineta kompetence, jo viņam „ir padotas visas valsts-iestādēs un 
karaspēka virspavēlniecība". Pēc tagadējās satversmes, valsts bru
ņotā spēka augstākais vadonis ir Valsts prezidents (L. R. S. 42. p.), 
un- ministru kabinetam ir padotas ne vairs visas valsts iestādes, 
bet „valsts pārvaldes iestādes" (L. R. S. 58. p.). Tomēr jāpieņem, 
ka ari Satversmes sapulces laikā ministru kabinetam ir bijušas p a 
dotas tikai pārvaldes (administratīvās) iestādes, bet ne tiesu iestā
des; katrā ziņā, ari šinī laikā tiesu iestādes bij pilnīgi patstāvīgas 
un ministru kabinets viņu darbību neiespaidoja. 

Ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to aicina Satversmes 
sapulces prezidents. Te jau redzam Satv. sap. prezidentam pie
šķirtu Valsts prezidenta funkciju: viņš iecel amatā ministru pre
zidentu. Bet „pagaidnoteikumu" 5. pantā atrodam vēl citas svarī
gas Valsts prezidenta funkcijas, kuras uzticētas Satv. sap. prezi
dentam: ..Satversmes sapulces prezidents reprezentē valsti starp
tautiski, akreditē Latvijas un pieņem citu valstu diplomātiskus 
priekšstāvjus. Prezidents valsts vārdā pasludina karu un paraksta 
starptautiskus līgumus." Tādējādi, lai gan Valsts prezidenta, kā at
sevišķas amata personas šinī laikā vēl nebija, tomēr jēdziens par 
Valsts prezidenta amatu jau pastāvēja, un dažas šī amata funkcijas 
bij jau'formulētas „pagaidnoteikumos". Starp Satv. sap. prezidenta 
funkcijām var jau juridiski izšķirt sapulces priekšsēdētāja un Valsts 
prezidenta funkcijas, un tāpēc .varam ar zināmu pamatu teikt, ka 
šinī laikā Satv. sap. prezidentam bij uzticēti divi amati: Satversmes 
sapulces priekšsēdētāja amats un Valsts prezidenta amats. 

Šinī pašā aktā — ,.Latvijas valsts paraidimteikumos" — atro
dam jau skaidri noteiktas attiecības slaip l'.alversmes sapulci un 
ministru kabinetu uz parlamentārisma pamatiem, proti: ..Ministru 

"kabinets atbild par savu darbību, Satversmes sapulces priekšā un 
tam jāatkāpjas, ja tas zaudējis Satversme.', sapukes uzticību" (pa-
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tiesību pamatprincipi (6. p. „Saeimu ievēlē vispārīgās, vienlīdzīgās, 
tiešās, aizklātās un proporcionālās vēlēšanās"), bet ari pieņemti 
tiešas tautvaldības institūti — tautas iniciative (likumu ierosinā
šana no tautas) un referendums. Likumprojektus, ieskaitot ari sa
tversmes grozījumu projektus, var ierosināt ne mazāk ka viena, 
desmitā dala balsstiesīgu pilsoņu, pie kam pirmie tūkstots paraksti • 
jāvāc pašiem likumprojekta ierosinātājiem, bet pārējos parakstus 
jau vāc oficiālā kārtā uz valsts līdzekļu rēķina. Referendums L. R. 
Satversmē ir paredzēts trijos veidos: 1. obligatoriskais referen
dums satversmes 1., 2., 3. un 6. pantu grozīšanas gadījumā, jo šie 
satversmes panti var tikt grozīti ne citādi, kā tikai tautas nobal
sošanā (Satv. 77. p.); 2. fakultatīvais referendums, gadījumā, kad 
Valsts prezidents uz savu iniciatīvi vai uz Va Saeimas locekļu pie
prasījumu ir apturējis Saeimas pieņemtu likumu uz 2 mēnešiem, ja 
šinī laikā ne mazāk kā Vio balsstiesīgo pilsoņu ir pieprasījuši tautas 
nobalsošanu par šo apturēto likumu (Satv. 72. un 74. p. p.); 3., bei
dzot, tautas nobalsošanai tiek nodots ari tautas pašas ierosinātais li
kumprojekts, ja viņš nav ticis pieņemts no Saeimas bez grozīju
miem tekstā (automātiskais referendums). 

Latvijas Republikas Satversmē nav parasto pilsoņu tiesību (per
sonas neaizskaramības, vārda brīvības, sapulču brīvības u. t. t.) ga
rantiju, nedz ari Tautas Padomes platformā minēto nacionālo mino-
ritatu kulturālo tiesību garantija. Tas tomēr nenozīmē, ka Latvija 
šīs brīvības vai tiesības netiktu atzītas vai varētu tikt apdraudēta'. 
Demokrātiskā republikā, kur augstākā Valsts vara atrodas tautas 
pašas rokās, pilsoņu tiesību konstitucionālajām garantijām nav vaira 
tā nozīme, kāda viņām bij konstitucionālā monaichijā; jo demokra 
tiskā republikā pilsoņu tiesību un brīvību sargāšana uzticēta tautai 
pašai. Tāpat tautai pašai Latvijā uzticēta demokrātiskās satversmes 
sargāšana, jo svarīgākie satversmes panti'1., 2., 3 un 6 var tikt jrro 
zīti ne citādi, ka ar tautas pašas piekrišanu vispārīgā nobalsošana. 

4. Latvijas republikas teritorijas un tautas juridiskā noteikšana. 

L a t v i j a s r o b e ž u n o t e i k š a n a . Jau minējām, k a 
jaunā valstī pie viņas proklamēšanas teritorija un tauta nebūt vēl nav 
atrodamas juridiski noteiktā veidā; šie materiālās valsts konstitutivie 
elementi iegūst savu noteiktību tikai pamazām valsts pastāvēšanas 
pirmajos gados. 
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gaidnot. 8. p.). Beidzot, šinī īsajā aktā atrodam ari pazīstamāko . 
pilsonisko brīvību garantiju (9. p.) un Satversmes sapulces locekļu 
imunitātes noteikumus (10. p.). Pie pēdējā noteikuma varam piezī
mēt, ka Satv. sapulces locekli bij vairāk sargāti no saukšanas pie 
atbildības tiesas priekšā, nekā Saeimas locekli, jo Satv. sapulces 
locekli varēja izdot tiesāšanai tikai ar kvalificētu (*/«) balsu vairā
kumu, turpretim Saeimas locekli var izdot tiesāšanai ar vienkāršu 
balsu vairākumu. 

Otrā pagaidsatversmē visā īsumā, formulētā demokrātiskas par
lamentāras republikas iekārta ir tālāk izveidota tagadējā « L a t 
v i j a s R e p u b l i k a s S a t v e r s m ē", kura pieņemta Satver
smes sapulcē 15. februārī 1922. g., publicēta 30. jūnijā un stājās 
spēkā 7. novembrī 1922. g. Šī satversme ir papildināta galvenā 
kārtā, ar diviem jauniem institūtiem: Valsts prezidenta amatu un 
referendumu. Ap valsts prezidenta amatu norisinājās diezgan asas 
cīņas gan satversmes komisijā, gan ari Satversmes sapulces ple
nārsēdēs. Pēc viena, galvenā kārtā sociāldemokrātu, ieskata laba 
bij tāda kārtība, kāda jau pastāvēja Satversmes sapulces laikā un 
pēc kuras atsevišķa Valsts prezidenta amata persona nemaz ne
būtu vajadzīga, bet nepieciešamās šī amata funkcijas varētu uzticēt 
Saeimas priekšsēdētājam. Pēc otra ieskata, turpretim, Valsts pre
zidentam vajadzēja būt tam orgānam, kurš piedotu valsts varai lie
lāku stabilitāti, un tāpēc viņš vēlams tieši no visas tautas uz sa
mērā ilgu amata laiku un apbalvojams plašām pilnvarām. Šis pē
dējais ieskats uzvarēja satversmes komisijā, un tādēļ pēc komisijas 
izstrādātā satversmes projekta Valsts prezidents bij vēlams uz 5 
gadiem tiešās, vispārīgās vēlēšanās un viņam, starp citu, bij do
māta tiesība atlaist Saeimu pirms viņas pilnvaru notecēšanas. Bet 
Satversmes sapulcē šis ieskats neieguva vairākuma piekrišanu, kam
dēļ, pretējiem ieskatiem piekāpjoties, tika pieņemts valsts prezi
denta amats pēc parastā parlamentārās republikas tipa: Valsts pre
zidents tiek ievēlēts no Saeimas uz 3 gadiem. Saeimu atlaist viņš 
nevar, bet var tikai ierosināt Saeimas atlaišanu, par ko tad lemj 
tauta pati vispārējā nobalsošanā. Mūsu Valsts prezidenta kompe
tence nav šaurāka, kā parasti parlamentārās republikās, un savā 
darbībā viņš ir patstāvīgāks, t. i., mazāk saistīts ar attiecīga, mini
stra piekrišanu,, nekā, piem., Francijas republikas prezidents. Lai 
tautas suverenitātes principu nostiprinātu uz plašākiem reāliem 
pamatiem L. R. Satversmē nevien noteikti demokrātisku vēlēšanu 



: Latvijas teritorija valsts proklamēšanas aktā noteikta ne juri-
;• diski (kas nebij iespējams), bet etnogiafiski: „Latvija — apvienota 
'etnogrāfiskās robežās: Kurzeme, Vidzeme un Latgale"... Ar to 
. tika domāts, ka Latvijas valstī ietilps visi tie apgabali, kuru iedzīvo
tāji pēc sava etnogrāfiskā sastāva vairākumā ir latvieši. Bet viens 

'no šiem apgabaliem — Latgale — tobrīd vēl bij padots Krievijas 
. valsts varai, un ari Vidzemes un Kurzemes juridiskās robežas bij vēl 

, tikai nosakāmas — ziemeļos ar Igauniju un dienvidos ar Lietavu. 
Ārkārtīgi grūtais 1919. gads pagāja Latvijas valdībai cīnās ar lieli
niekiem un bermontiešiem, tā ka tikai 1920. gadā, pēc sekmīga kara 
.11 Krieviju par Latgales atbrīvošanu,-Latvijas valdība nopietni stā-
i i . p i e I i i vijas valsts robežu juridiskās noteikšanas. 

I ntvljftS robeža ar Krieviju tika noteikta Rīgā 11. augustā 1920. 
idfl nosICgtajā miera līgumā ar Krieviju, kas tika ratificēts no Sa

nu iapulces 2. oktobrī un stājās spēkā 4. oktobrī 1920. gadā. 
i''' I n u I .ilvijas un Krievijas valdība novilka un izbūvēja robežu 
• i iu i <l atvijas robežkomisijas priekšsēdētājs R. Akmentiņš): robe-

i i ' I I V C S dokumenti tika parakstīti Rīgā 1923. g. 7. aprilī, ar ko 
I Atvijas Krievijas robeža bij juridiski galīgi nokārtota. 

Ai Igauniju Latvija 22. martā 1920. gadā noslēdza konvenciju 
pai robežas noteikšanu caur šķīrējtiesu. Par šķīrējtiesnesi tika iz
raudzīts anfflu pulkvedis Tallcnts, kurš savu spriedumu attiecībā uz 
novelkamo Latvljas-Igaunijas robežu formulēja 1920. g. 1—3. jūlijā. 
Plenemol ŠO Spriedumu par pamatu novelkamajai robežlīnijai, Lat- • 
Vijai un Igaunijas valdības 19. oktobrī 1920. g. noslēdza konvenciju 
„pai robežu noteikšanu un novilkšanu dabā starp minētām rcpubli-
K-iiii. vienas lid/ejas p u s e s pilsoņu tiesībām otras teritorijā un ar ro-
i" n liulju pArdalltu nekustamu īpašumu stāvoklī". Šo konvenciju 

Snpuli >• ratificēja 1920. g. 2. decembrī. Robežu novilka 
dubli i i U I . I . I I konvencijas 2. pantu, jaukta robežkomisija, pa 3 lo-
• • i 11• I I I no katras puses (Latvijas komisijas priekšsēdētājs V. Holc-
III.nu i)j lavu darbību robežkomisija izbeidza 1927. g. 31. martā. 

Al l letavu I atvlja noslēdza līgumu par robežas nokārtošanu 
i1' ' i ' y 28 septembri un tas stājas spēkā tā paša gada 12. oktobrī. 
I ' U || IrBjtlcsnesI Latvijas Lietavas robežas noteikšanā tika uzai-
i Iniltl .NII'.ln profesors Simpsons, kurš savu spriedumu nodeva 21. 
i i i.NI. I 1921. gadā. Atzīstot šķīrējtiesas priekšsēdētāja prof. Simp-
• . « « I I . I iprledumā" noteikto robežu, Latvijas un Lietavas valdības no-
lll -I .i 1921. g. 14. maijā konvenciju „par robežas novilkšanu dabā 

— 77 — 

starp minētām valstīm, par pierobežu iedzīvotāju tiesībām un ar ro
bežas līniju pārdalīto nekustamo īpašumu stāvokli", kuru Satversmes 
Sapulce ratificēja 17. jūnijā 1921. g. Saskaņā ar konvencijas 1. pantu, 
robežu nosprauda dabā jaukta robežu komisija, kurā iegāja pa 3 lo
cekļiem no katras puses (Latvijas komisijas priekšsēdētājs V. 
Rucelis). Robežkomisija izbeidza savu darbību 1927. g. 31. martā, 
pie kam dažus atlikušos darbus pārņēma Zemkopības ministrija. — 
Tādējādi jau Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas laikā 
(1922. g. 15. februārī) Latvijas robežas bij juridiski noteiktas starp
tautiskos līgumos un pa daļai jau ari novilktas dabā, tā ka L. Rep.. 
Satversmes 3. pantā pilnīgi pamatoti varēja ierakstīt: „Latvijas 
valsts teritoriju starptautiskos līgumos noteiktās robežās sastāda 
Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale." Grozīt šo satversmes 
pantu var ne citādi, kā tautas nobalsošanas cclā. Varam piezīmēt, 
ka minētie apgabali ar saviem vēsturiskajiem nosaukumiem nav ne
kādas atsevišķas administrativas vienības vai provinces admini
strativa nozīmē; tie ir tikai vēlēšanu apgabali Saeimas vēlēšanās 
(kur kā piektais nāk vēl klāt Rīga). 

P a v a l s t n i e c ī b a s likums. Pilsoņu juridiskā saistība ar 
valsti, šo attiecību nodibināšana un izbeigšana ir noteikta pavalst
niecības likumā. Ilgāku laiku pastāvošas valsts pavalstniecības li
kuma galvenais saturs ir noteikumi par pavalstniecības iegūšanu un 
izstāšanos no pavalstniecības vai pavalstniecības zaudēšanu. Jau
nas valsts pavalstniecības likuma saturā ir nepieciešams vēl viens 
svarīgs noteikums, proti, par pavalstnieku vai valsts pilsoņu pirmā 
kontingenta sastāvu. Kad nodibināja Latvijas valsti, teritoriju sa
stādošo apgabalu (Kurzemes, Vidzemes un Latgales) pastāvīgie ie
dzīvotāji tika ieskatīti par Latvijas republikas pilsoņiem, bet juridi
skas noteiktības šinī ziņā trūka. Likums par pavalstniecību tika 
no Tautas Padomes izdots tikai 1919. g. 23. augustā, un pēc šī liku
ma 1. panta „par Latvijas pilsoni skaitās ikkatrs agrākās Krievijas 
valsts pavalstnieks, bez tautības un ticības izšķirības, kurš dzīvo 
Latvijas robežās, ir cēlies no Latvijas robežās ietilpstošiem apgaba
liem, vai uz Krievijas likumu pamata bij jau pirms 1. augusta 1914. g. 
piederīgs pie šiem apgabaliem un.nav līdz šī likuma izsludināšanas 
dienai pārgājis citā pavalstniecībā." Latvijas pilsoņu pirmais kontin
gents tā tad tika noteikts pēc saistības ar Latvijas teritoriju (tā tad 
pēc jus soli principa), pie kam šī saistība varēja būt kā faktiska 
(cēlies no Latvijas robežās ietilpstošiem apgabaliem), la mii 
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diska (uz Krievijas likumu pamata jau pirms 1. aug. 1914. g. piederīgs 
pie šiem apgabaliem). Dzīvošana Latvijā likuma izdošanas laikā 
nebij nepieciešama, jo pēc lik. 2. p. „pilsoņi, kas pagaidām uzturas 
ārpus Latvijas robežām,, bet citādi apmierina § 1. minētās prasības, 
nezaudē Latvijas pavalstniecības tiesības, ja viņi viena gada laikā 
no šī likuma izsludināšanas dienas atgriežas Latvijā, vai reģistrējas 
kā Latvijas pilsoņi kādā no Latvijas diplomātiskām pārstāvniecībām 
ārzemēs, vai ari paziņo savu vēlēšanos palikt Latvijas pavalstniecībā 
iekšlietu ministrim." Likuma trešais pants divām kategorijām per
sonu deva tiesību iegūt Latvijas pavalstniecību paātrinātā ceļā, proti: 
1) bijušās Krievijas pilsoņiem, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir ārpus 
Latvijas, bet kuri cēlušies no Latvijas robežās ietilpstošiem apgaba
liem, kā ari šādu personu pēcnācējiem (te jau parādās jus sanguinis 
princips); un 2) personām, kurām likuma izdošanas laikā Latvijā pa
stāvīga dzīves .vieta, bet kuras neapmierina §. 1. minētās prasības 
(t. i. nav cēlušās no šiem apgabaliem un nav ari bijušas piederīgas 
pie tiem); šīs personas sešu mēnešu laikā no likuma izsludināšanas 
dienas varēja iesniegt iekšlietu ministram lūgumu dēl uzņemšanas 
Latvijas pavalstniecībā. Citu valstu pavalstniekus pēc likuma 4. p. 
uz viņu lūgumu iekšlietu ministrim Ministru kabinets var uzņemt 
Latvijas pavalstniecībā pēc 5 gadu nepārtrauktas nodzīvošanas Lat
vijas robežās; bez šāda nodzīvošanas cenza ārzemnieks var iegūt 
Latvijas pavalstniecību tikai ar likumdevējas iestādes lēmumu, un 
ari tikai gadījumā, ja ir iespējams atsaukties uz sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā (lik. 5. p.). 

Ar šī likuma noteikumiem par ieskaitīšanu Latvijas pavalstnie
cībā palika neapmierinātas dažas Latvijas iedzīvotāju grupas, gal
venā kārtā dažas minoritātes; tāpēc 1921. g. 7. oktobrī Satversmes 
Sapulce izdeva papildinājumu pie likuma par pavalstniecību, pēc 
kura Latvijas pavalstniecība tika piešķirta ari tiem Latvijas pilso
ņiem, kuriem a) bijusi pastāvīga dzīves vieta Latvijas robežās vis
maz pēdējos 20 gadus līdz 1. aug. 1914. g., vai kuriem b) bijusi Lat
vijas robežās pastāvīga dzīves vieta līdz 1881. g., kā ari a) un b) 
punktos minēto personu pēcnācējiem. Ari ar šo likuma papildinā
jumu dažas iedzīvotāju grupas palika neapmierinātas un prasīja pa
valstniecības likuma grozīšanu, līdz beidzot 1927. g. 2. jūnijā tika 
pieņemti jauni pārgrozījumi un papildinājumi likumā par pavalstnie
cību. Ar šo likuma grozījumu 192 L g. papildinājumā noteiktais 20 
gadu,, nodzīvošanas cenzs pirms 1. aug. 1914. g. tika saīsināts uz 6 

mēnešiem, tā ka Latvijas pavalstniecībā uz viņu vēlēšanos tagad va
rēja tikt ieskaitīti visi tie, kas dzīvoja Latvijas robežās no 1925. g. 1.' 
janvāra un varēja pierādīt, kā viņi dzīvojuši Latvijas robežās ari 
kaut pēdējos 6 mēnešus pirms 1914. g. 1. augusta. Latvijas iedzīvo
tāju vienā daļā radās bažas, ka šis pavalstniecības likuma grozījums 
nepamatoti piešķiršot Latvijas pilsonību daudziem, kam ar Latviju 
loti maz sakaru, un tika pat ierosināts tautas iniciatives ceļā (ar 
1S2.142 parakstiem) likumprojekts par Saeimas pieņemto pavalstnie
cības likuma pārgrozījumu un papildinājumu atcelšanu. Saeima no
raidīja šo likumprojektu, un 17. un 18. decembrī 1927. g. notikušajā 
tautas nobalsošanā šis likumprojekts ari netika pieņemts (tautas 
nobalsošanā bij piedalījušies 244.372, tā tad mazāk kā puse — tikai 
ap 22% — balsstiesīgo pilsoņu), tā ka Saeimas 2. jūnijā 1927. g. pie 
ņemtie grozījumi un papildinājumi palika spēkā. Pa tam bij ari no
skaidrojies, ka nekādi jaunu pavalstnieku plūdi neradās, jo pavalsl 
niecību uz šī likuma pamata ieguva tikai daži tūkstoši personu; tā
pēc ari sabiedrība apmierinājās un kādi nopietnāki grozījumi pavalsl 
niecības likumā pēc tam vairs nav tikuši prasīti. 1927. g. 2. jūnijā 
pavalstniecības likuma grozījumi deva iespēju ari jūrniekiem nokār
tot savu pavalstniecību (2* p.); bez tam noteic, ka Latvijas pavalst 
niecībā nevar tikt uzņemtas personas, kuras notiesātas ar cietini 111 
par mantkārīgos nolūkos izdarītu noziegumu, vai ari notiesātas ai 
bargāku sodu (4 l p.). Nepilngadīgo pavalstniecība līdz viņu pilnga 
dībai skaitās pēc vecāku vai adoptētāju pavalstniecības; un sieviHr 
ar iedošanos laulībā pāriet vīra pavalstniecībā, bet pēc laulības iz
beigšanās bijusī Latvijas pavalstniece iegūst atvieglotā kārtībā Lat
vijas pavalstniecību atpakaļ (7 p.). Mūsu pavalstniecības likums ne
atzīst divpavalstniecību: likuma S. pants nosaka, ka „neviens ne
drīkst vienā un tanī pašā laikā būt par pavalstnieku Latvijā un kādā 
citā valstī; pretējā gadījumā viņš zaudē Latvijas pavalstniecību." 
No likuma 9. p. izriet, ka mūsu likums neatzīst ari bezpavalstniecību; 
jo Latvijas pilsoņi var gan izstāties no Latvijas pavalstniecības, ie
sniedzot par to lūgumu iekšlietu ministram, bet „lūgumā jāuzrāda, 
kādas valsts pavalstniecībā lūdzējs vēlas iestāties, un jāpieliek ap
liecība no attiecīgas valsts, ka viņa ir ar mieru uzņemt lūdzēju savā 
pavalstniecībā." 

Lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju skaitu un sastāvu kā ari 
uz viņu tiesisko statusu attiecošos datus, ik pa pieciem gadiem tiek 
n o V a l s t s Statistiskās Pārvaldes izdarīta vispārēja tautas skaitīšana. 
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Pēc 10. februāri 1925. g. izdarītās tautas skaitīšanas Latvijā bij 
1.844.805 iedzīvotāji, no tiem Latvijas pilsoņi 1.779.593, ārzemnieku 
3L66S (starp tiem Lietavas pavalstnieku 14.064, Polijas 6.605, Vā
cijas 4.978, Igaunijas 1.747, Krievijas 1.098, Anglijas 491, Dānijas 398 
u. c.) un 33.544 bezpavalstnieku; pēdējie ir pa lielākai daļai bij. 
Krievijas pavalstnieki, kuri par tādiem vairs negrib skaitīties, • emi
granti ar Nanseua komisijas izdotām pasēm. Tādu bezpavalstnieku 
pagaidām ir vēl diezgan daudz ari citās valstīs;- tā ir pārejas laik
meta paiādība, normālos apstākļos bezpavalstnieku ir loti maz, un 
ari tagadējo bezpavalstnieku skaits pastāvīgi samazinājās, jo viņi, 
tāpat kā ilgstoši-dzīvojoši ārzemnieki, saskaņā ar pavalstniecības 
likumu pēc zināma laika nodzīvošanas (Latvijā 5 gadi) var iegūt at
tiecīgās valsts pavalstniecību. Pēc Latvijas likuma, Latvijas pa
valstniece, kas iedevusies laulībā ar bezpavalstnieku, patur Latvijas 
pavalstniecību. 

Pēc 1930. g. vispārējās tautas skaitīšanas iedzīvotāju skaits Lat
vijā ir pieaudzis par apm. 50.000, tā ka Latvijas iedzīvotāju kopskaits 
tagad ir ap 1.900.000. 

T r e š a i s n o d a l ī j u m s 

1. Latvija ka Republika. 

Piegriežoties Latvijas Republikas Satversmei, sastopamies vis
pirms ar diviem jēdzieniem, kuri mums vēl īsumā jānoskaidro, — 
tie ir republikas un satversmes jēdzieni. 

Latvijas Republikas Satversmes pirmais pants skan: „Latvija 
ir neatkarīga demokrātiska republika." Te republika jāsaprot ka 
īpatnējs valsts veids, kas kā tāds tiek nostādīts pretim monarehijai. 
Klasiskās senatnes politiskā teorija pazina trīs galvenos valsts vei- , 
dus (vai pareizāki: valdības formas), pēc valdošo personu daudzu
ma, un tie bij: monarehija vai tirānija (vienas personas valdība), 
aristokrātija vai oligarehija (nelielas grupas valdība par vai
rākumu), un politija vai demokrātija (tautas valdība).35) Citāds 
valsts veidu iedalījums kļūst pazīstams no renesanses laikmeta, pa
teicoties pazīstamā Florences politika Makiavelli iespaidam, kurš 
savu politisko traktātu par monarehu (II principe) iesāk apmēram ar 
tādu teikumu: Visas valstis pēc savas iekārtas ir vai nu monaŗchi-
jas, vai republikas. Šis valsts veidu duālais iedalījums ir palicis 
valdošais līdz pat mūsu dienām. Gan jāatzīmē, ka savā laikā pazī
stamākais republikas tips bij tā saucamā aristokrātiskā republika, 
un tāpēc varēja pieņemt, ka Aristoteļa uzstādītajā valsts veidu sa
dalījumā notikusi tikai neliela maiņa: monarehijas, aristokrātijas, 
demokrātijas vietā liktas —• monarehija, aristokrātiska republika, 
demokrātiska republika. Bet moderno laiku demokratizācijas pro
cess ir iznīcinājis aristokrātiskās republikas (Aristoteļa aristokrā
tijas vai, pareizāki, oligarehijas), tā ka tagadējās valstis patiešām ir 
vai nu republikas, vai monarehijas. Palūkosimies tāpēc vispirms, 
ar ko republika- atšķiras no monarehijas. 

Pats republikas vārds — res publica (identisks ar res populi) ap
zīmē visas sabiedrības vai tautas lietu, tautas piederumu, tā tad pa-

3 0 ) S ī c A r i s t o t e ļ a P o l i t i k a s I I I . g r ā i n . 7 . n o d . L i e t o t s W i l l i a m a E l l i s t u l 
k o j u m s , E v c r v m a n n ' s L i b r a r y s ē r i j a s 1919. g . i z r l . 1pp. 78—79. 
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Latvijas valsts iekārta. 
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šas tautas valsti; valsti, kur vienīgi pati organizētā tauta sastāda 
valsti materiālā nozīmē, un kur tā tad ari visa valsts vara pieder 
tautai pašai. Viens no tagadnes pazīstamākajiem valststiesībnie-
kiem, prof. Hātčeks, definē republiku sekosi: „Republika ir tā.valsts 
forma, kur tautai un tikai tautai pieder svarīgāko valsts jautājumu 
izšķiršana."37) Šis definējums, kā redzams, pēc būtības sakrīt ar 
pievesto res publica jēdzienu. Tā tad republiku kā valsts veidu 
raksturo vispirms tas, ka viņā valsts vara pieder vienīgi pašai tau
tai, kura vai nu izpilda valsts varas funkcijas tieši caur savu dabisko 
priekšstāvības orgānu — pilsoņu kopumu (tautas sapulce klasiskās 
senatnes demokrātijas), vai ari, kā tas ir parasts modernajās demo
krātijās, patur sevim tikai dažas svarīgākās valsts varas funkci
jas, bet citas uztic saviem pilnvarotajiem priekšstāvjiem un amat
personām. Tādējādi starp republikas orgāniem nav neviena, kurš 
nebūtu tieši vai netieši dabūjis savas pilnvaras no tautas. Vīnes pro
fesors Bernatciks, kurš ir sarakstījis vienu no pazīstamākajiem juri
diskiem pētījumiem par republikas un monarchijas atšķirību, atrod, 
ka „monarchija ir valsts, kuras augstākajam orgānam ir sava paša 
tiesība uz savu orgāna stāvokli; republika turpretim, kur augstākā 
amata ieņēmējs ir tikai pilnvarotais, tikai valsts kalps, bez tiesības 
uz savu stāvokli."38) Ja visi republikas orgāni, neizņemot augstā
kos, ir no tautas pilnvaroti, tad visi viņi ari ir atbildīgi savas pilnva
ras devēja priekšā, kas nozīmē to pašu, ka visi republikas orgāni ir 
atbildīgi par savu darbību likuma priekšā. To pastrīpo kāds no pa
zīstamiem jaunākajiem vācu valststiesībniekiem, prof. Redslobs: 
„Republikas orgāni tiek radīti vienīgi caur vēlēšanām. Mēs varam 
šo definiciju izteikt ari negativi: republikas orgāni nepamato savu 
tiesisko varu ar individuālu privilēģiju, kas piederētu vienai vai vai
rākām dzimtām . . . Visu orgānu ievēlēšana ir republikānisks prin
cips. No viņa izriet otrs: atbildība. Lai viņa būtu juridiska, poli
tiska, vai vienkārši morāliska, viņa pastāv pateicoties ievēlēša
nai." 30) Republikai raksturīgas tā tad divas pazīmes: 1) visi re
publikas orgāni ir pilnvaroti (tieši vai netieši) no tautas; 2) visi re
publikas orgāni ir atbildīgi par savu darbību likuma priekšā. 

3 7) Dr. Julius Hatschck. Deutsches und preussisches Staatsrecht, Bd. I. 
1922 p. 25: „Republik ist diejenige Staats form, bei der das Volk und nur das 
Volk in den wichtigsten Staatsfragen die Entscheidung hat." 

M) Dr. Edmund Bernatzik, Republik und Monarchie, 2-tc Aufl. 1919, 
lpp. 33. 

3D) Rcdslob. Die parlamentarische Regierung in ihrer wahren und in 
ihrer unechten Form. 1918. lpp. 108—109. 

Monarcbijā turpretim atrodam orgānu — monarehu, — kurš nav 
saņēmis pilnvaras no tautas, bet ieņem savu stāvokli „uz savu paša 
tiesību pamata", un tālāk, šis orgāns ari nav atbildīgs par savu dar
bību. Tāds monareha stāvoklis valstī, kā redzams, ir grūti savieno
jams ar tiesiskas valsts iekārtu; praktiski te izlīdzas tādējādi, ka 
parlamentārā monarehijā, kur tiesiskā iekārta ir jau pietiekoši izvei
dojusies un nostiprinājusies, neatbildīgais monarehs ir padarīts ne
kaitīgs caur to, ka viņš viens pats, bez kāda atbildīga ministra kon-
trasignacijas, nevar izdot nevienu valststiesisku aktu (izņemot, var
būt, savu atteikšanos no troņa). 

No šī īsā republikas un monarchijas juridiskā raksturojuma re
dzam, ka 1) tiesiskā iekārta republikā ir vienkāršāki pamatojama 
un loģiskāki izveidojama, nekā monarehijā; un 2) ka republikā 
valsts materiālā nozīme sastāv vienīgi no tautas, turpretim monar-
chiska valsts ir dualistiska, jo viņa sastāv no diviem elementiem — 
tautas un monareha. 

R e p u b l i k u t i p i . Ir pazīstami vairāki monarehiju un re
publiku tipi. Palūkosimies, kādam tipam pieskaitāma Latvijas re
publika. Kā jau redzējām, L. R. Satversmē viņa apzīmēta par d e 
m o k r ā t i s k u republiku. Demokrātija nozīmē tautas valdību; 
un ja jau republika, kā tikko noskaidrojām, patiesībā nozīmē valsti, 
kur valsts ir tautas lieta, kur tautai pieder valsts vara, kur tauta 
pati sevi valda, — tad varētu teikt, ka katra republika šī vārda 
īstajā nozīmē ir un var būt tikai demokrātiska republika. Bet de
mokrātiska republika vēl arvienu tiek pieņemta kā atsevišķs re
publikas tips, nostādīts pretim aristokrātiskai republikai. Zem 
aristokrātijas tiek saprasta privileģēta laužu grupa, kuras priekšro
cības ir noteiktas likumos, un parasti pāriet no paaudzes uz paau-. 
dzi. Tāda priviliģēta (aristokrātiska) grupa pretim nepriviliģēta-
jām tautas masām piem. bij vēsturiski pazīstamā muižniecība. Dau
dzās vēsturiskās valstīs valsts vara ir vai nu pilnīgi tādas aristokrā
tiskas grupas rokās, vai ari tāda grupa vismaz ir darījusi lielu iespai
du uz valsts varu (aristokrātisku elementu, piem., atrodam ari tagad 
vēl Anglijas valsts iekārtā — lordu palātas veidā). Bet daudzos no 
šiem vēsturiskajiem piemēriem redzam ari, kā aristokrātiskā privi
leģētā grupa izveidojas no agrākās vienlīdzīgās demokrātiskās tautas 
ekonomiski stiprākajām (bagātākajām — lielo zemes īpašnieku vai 
kapitālistu) dzimtām. Te tā tad šķira (ekonomiskā grupa) pāriet kārtā 
(juridiski norobežotā grupā); te šķira un kārta sadodas rokās, ieda-

6* 
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mas uz vienu un to pašu mērķi — valsts varas sagrābšanu savās ro
kās. Vēsturē tas nereti ir noticis tā, ka ekonomiski stiprā grupa sa
grābj valsts varu savās rokās, un tad pārvēršas par privileģētu 
grupu — aristokrātiju. Tā tas ir noticis, piem. vairākās pazīsta
majās Itālijas pilsētu republikās, kur sākumā valsts iekārta ir bijusi 
stipri demokrātiska, bet vēlāk, nostiprinoties materiālai labklājībai 
un bagātībai koncentrējoties nedaudzu dzimtu rokās, šī ekonomiski 
stiprā grupa pamazām sagrābj valsts varu savās rokās (oli-
garclu'ja), un tad pārvērš sevi par aristokratiem-patriciešiein. 
Valsts nu ir pārvērtusies par aristokrātisku republiku (kā, 
pinu., Venēcija sākot ar XIII. gadu simteni), — bet tā vairs 
nav republika šī vārda īstajā nozīmē, tā . vairs nav tautas 
lieta. Tauta tur ir savas politiskās tiesības zaudējusi; vina ir 
vairs tikai šauras noslēgtas valdošas grupas objekts, tāpat kā tas ir 
absolūti! monarehijā. Kā redzams, šāda valsts forma (aristokrātiska 
vai oligarclīiska republika) pēc būtības stāv daudz tuvāki monarehi
jā i, nekā republikai. Jau Aristotels atzīmē savā Politikā, ka pie iz
koptas oligarehijas „attīstās tāda dinastiska sistēma, kura stāv tuvu 
monarehijai" (IV. grām. 5. nod.). Nosaukt tādu oligarehiju (šauras 
grupas valdību) par aristokrātisku republiku, citiem vārdiem par 
aristokratisku tautas valsti nozīmē pielaist rupju loģisku kļūdu. 
Rupji negrēkot pret loģiku, lietojot aristokrātiskas republikas apzī
mējumu, varētu tikai divos gadījumos: 1) saprotot zem republikas 
ne īpatnēju valsts veidu, bet valsti vispār; savā laikā tāds republikas 
jēdziens bijis pazīstams romiešiem,'10) tagad turpretim mums re
publika nav vairs kaut kura valsts, bet noteikts valsts veids, kura 
raksturojumu augstāk pievedām. 2) Ari aristokrātijas jēdzienā var 
ielikt citādu saturu, nekā tas mums parasts. Griel>u politiskajā 
teorijā aristokrātija nozīmēja l a b ā k o (tautas locekļu) valdību, 
pie kam šie labākie tiek no tautas izvēlēti šī vārda īstajā nozīmē, t. i. 
nevis ar lozi, kā tas bij parasts grieķu demokrātijās, piem. Atēnās, 
bet balsojot par uzstādi tiem kandidātiem.41) Bet, pieņemot valsts 
varas funkciju nodošanu tautas pašas vēlētu uzticības vīru un amat
personu rokās, mēs nonākam pie modernās reprezentativās demo
krātijas jēdziena, šis jēdziens nav bijis svešs ari klasiskās senatnes 
politiskajai teorijai, tikai tur viņam dots citāds apzīmējums: mūsu 

"') Sfll К. M • > 111111 •. < • и. Abriss des römischen Staatsrechts, 2. Aufl. р. 8 4 
"i ПОЛИТИКА Аристотеля, переводъ академика С. >1<сбелеиа, 1911., 1рп. 112, 

190, 200 
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tīrās reprezentativās demokrātijas (bez tiešas lautvaldības institū
tiem un bez lozēšanas kārtībā izraudzītam amatpersonām) Aristotels 
būtu pieskaitījis aristokrātiskām valsts formām; jo grieķi apzīmēja 
par demokrātiju tikai tādu valsti, kur darbojās tautas sapulce ka 
augstākais valsts varas orgāns, un kur valsts amati bij visiem vie
nādi pieejami un tika aizvietoti ar lozi. 

Mūsu moderno demokrātisko republiku galvenie tipi ir sekošie: 
1 . T i e š a u n r e p r e z e n t a t ī v a d e m o k r ā t i j a . Kla

siskās senatnes republikas, kā jau atzīmējām, bij tiešas demokrātijas 
ar tautas sapulci kā augstāko aktivo valsts varas orgānu. Tā piem.: 
Atēnās 5. un 4. gadu simtenī pirms mūsu eras tautas sapulcē varēja 
piedalīties visi pāri par 20 g. veci vīriešu kārtas pilsoņi (un valdīja 
ieskats, ka viņiem ir jāpiedalās tautas sapulcē, ja vien viņi jau nekal
poja valstij, atrazdamies armijā, senātā, tiesnešu vai citos velētos 
amatos); kārtējās tautas sapulces sanāca ik pa 9 dienām (40 reizes 
gadā) un nodarbojās ar likumdošanas, politiskiem, svarīgākiem ad-
ministrativiem un jurisdiktiviem jautājumiem, ievēlēja un kontrolēja 
amatpersonas u. t. t. Lai ari trūcīgie pilsoņi vatētu piedalīties sa
pulcēs, par piedalīšanos maksāja 3 oboli dienā. Tāpat ari Romas 
republikā augstākais aktivais valsts varas orgāns, kurš^ izdeva li
kumus, ievēlēja, formāli pilnvaroja un kontrolēja augstākos maģi
strātus, pieņēma sūdzības un izšķīra svarīgākos politiskos jautā
jumus — bij tautas sapulces (kūriju, centuriju, tribu sapulces). Tagad, 
tamlīdzīgu klasiskās senatnes tipa) tiešu demokrātiju atrodam tikai 
dažos mazākos Šveices kantonos (Uri, Glarus, divi Untervaldenas 
un divi Apencelles kantoni), kur ari kā augstākais lemjošais valsts 
varas orgāns pastāv tautas sapulces ar visu politiski pilntiesīgo pil
soņu piedalīšanos; tomēr šīs apulces nav vairs ne tuvu tik aktīvās, 
kā klasiskajā senatnē, jo viņas sanāk tikai vienu reizi gadā: moderna 
saimnieciskā dzīve neatļauj vairs pilsoņiem tik aktīvi nodoties poli
tiskajai darbībai kā senatnē, kad aktivā saimnieciskā darbība bij po
litiski nepilntiesīgo valsts iedzīvotāju un vergu rokās. Bez tam, 
kautcik lielākās valstīs sapulces techniski vairs nav iespējamas. 

Bet tas nenozīmē, ka tamdēļ tieša demokrātija tagad vairs ne
būtu iespējama: modernā politiskā dzīve ir izveidojusi politiski 
juridiskus institūtus, kas tiešo demokrātiju dara iespējamu pat lie
lākajās valstīs. Šie institūti ir tautas iniciative (likumu ierosinā
šana) un referendums vairākos veidos (konstitutivais un leģislativais 
referendums, obligatoriskais un fakultatīvais), un tāpēc republikas, 
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kurās šie institūti atrodami (Šveice, Z.-A. Savienotās Valstis, Vācija 
un viņas zemes, Austrija, Latvija, Igaunija u. c), varam pieskaitīt 
tiešām demokrātijām. Referenduma tiesības šinīs valstīs, protams, 
nav vienādas, dažās valstīs viņas stipri plašas (kā Šveicē), dažās 
daudz šaurākas (kā piem. Čechoslovakijā, kuras satversme paredz 
tautas nobalsošanu tikai gadījumā, kad valdība ar vienbalsīgu lē
mumu nodod tautas nobalsošanai valdības likumprojektu, kuru par
laments noraidījis); bet te no svara pats princips, ka piedalīšanās 
dažu valsts varas funkciju realizēšanā un dažu svarīgu valsts dzī
ves jautājumu galīga izšķiršana paliek tautai pašai caur viņas da
bisko priekšstāvības orgānu — pilsoī.iu kopumu. L a t v i j a , kuras 
satversmē atrodam kā tautas iniciatīvi, tā ari referendumu vairākos 
veidos, no šī viedokļa pieskaitāma tiešām demokrātijām. 

Vairākās republikās (Francijā, Polijā u. c.) tomēr šie tiešas taut
valdības institūti nav ievesti; šinīs republikās tauta (caur pilsoņu 
kopumu) ievēl parlamentu, kurš ir augstākais aktivais valsts varas 
orgāns un svarīgāko valsts dzīves jautājumu pēdējais izšķīrējs. Da
žu šo republiku konstitūcijās gan ir paredzēta republikas prezidenta 
tiesība atlaist parlamentu pirms viņa pilnvaras notecēšanas un no
likt jaunas vispārīgas vēlēšanas; un tā kā parlamenta atlaišana, kā 
domājams, notiktu vienīgi gadījumos,- kad starp parlamentu un val
dību būtu radies kādā jautājumā konflikts un pie tam tiktu domāts, 
ka parlaments.vairs neizteic tautas domas, — tad šie parlamenta 
atlaišanas gadījumi ar sekojošām vispārīgām vēlēšanām būtu ieska
tāmi kā konflikta izšķiršanas nodošana pašai tautai. Dažās parla
mentārās monarchijās — piem. Anglijā — šī „apelacija pie tautas" 
ir ļoti parasts valststiesisks institūts; bet republikās, cik var spriest 
no līdzšinējās vēstures, šis institūts vai nu nemaz nav pazīstams, 
vai ari nav attīstījies tiktāl, ka viņu varētu ieskatīt par tiešas taut
valdības institūtu. Tamdēļ šīs republikas varam pieskaitīt tīri re
prezentatīvām demokrātijām. Pielietojot stingri norobežotus jēdzie
nus, mēs varētu teikt, ka tiešas demokrātijas šī vārda īstajā nozīmē 
tagad vairs nepastāv; tagadējās republikas ir vai nu reprezentatī
vas demokrātijas, vai ari jauktas demokrātijas, kurās līdzās repre
zentatīvai sistēmai atrodam ari tiešas tautvaldības institūtus. 

2. D u a 1 i s t i s k a un p a r l a m e n t ā r a r e p u b l i k a . 
Savā uzbūvē (materiālajā būtībā) katra demokrātiska republika ir 
monistiska, jo viņas materiālais konstitutivais elements ir tikai 
viens: tauta; turpretim monarchijā tādi elementi ir divi: tauta un 

monarehs (un tāpat ari aristokrātijā vai oligarehijā: tauta un valdošā 
grupa). Bet savā organizācijā (formālajā būtībā) demokrātiska re
publika var būt vai nu dualistiska, tādējādi kā legislativa un admi
nistrativa varas (varas funkcijas) ir nostādītas patstāvīgi un neat
karīgi viena no otras; vai ari monistiska, tādējādi, ka legislativa 
un administrativa varas vairāk vai mazāk apvienotas vienā orgānā. 
Šis apvienojošais orgāns tagadējās valstīs ir parlaments — kārtējais 
likumdošanas orgāns, kuram padoti ari administrativas varas orgāni 
(ministru kabinets un ministri), tāpēc šī tipa valstis sauc par parla
mentārām valstīm. Par dualistiskas republikas piemēru var noderēt 
Ziemeļamerikas Savienotās Valstis; turpretim par parlamentārās 
republikas piemēru — Francija. 

Ziemeļamerikas Savienotajās Valstīs likumdošanas vara uzti
cēta kongresam (parlamentam no divām palātām), bet administrativa 
vara — republikas prezidentam/2) Ministri (statssekretari) ir iecelti 
no valsts prezidenta pēc viņa brīvas izvēles, un viņi nekādā ziņā 
nav atkarīgi no Kongresa, bet ir gan atkarīgi no prezidenta. Pre
zidenta brīvā izvēle pie ministru iecelšanas ir gan ierobežota no di
viem faktoriem: 1) prezidentam ir jārēķinās ar partiju, kura viņu 
uzstādījusi par kandidātu un guvusi uzvaru prezidenta vēlēšanās;43) 
2) jādabū Senāta piekrišana ministra iecelšanai amatā, — piekrišana, 
kura praktiķa reti kad tiekot liegta. Ieceltie ministri patiesībā ne
sastāda kabinetu Eiropā pieņemtajā nozīmē; tomēr viņus vieno tas, 
ka viņi ir vienas partijas cilvēki un tiek no valsts prezidenta diez
gan bieži (kongresa sesiju laikā parasti divreiz nedēlā) sasaukti uz 
kopējām apspriedēm. Ministri nevar būt parlamenta locekli, jo kon
stitūcija nosaka, ka neviena valsts dienestā stāvoša persona nevar 
būt ne vienas, ne otras Kongresa palātas loceklis. Konstitūcijā gan 
nav tieša aizlieguma ministriem būt klāt kongresa sēdēs/4) bet prak
tiķa ir nodibinājusies kārtība, pēc kuras ministri kongresa sēdēs ne
piedalās nemaz; tikai kongresa komisijas var viņus izaicināt savās 

") Constitution of the United States. Art. 1. Section t. All legislative 
Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which 
shall consist of a Senate and House of Representatives. Art. 2. Sect. 1. The 
executive Power shall be vested in a President of the United States of America. 

4;l) James Brycc, The American Commonwealth, 1919. vol. I. p. 87: often 
they arc those to whom the new President owes his election or to- whose influ
ence with the party he looks for support in his policy. 

*") 1881. g. Komiteja no astoņiem senatoriem izstrādāja priekšlikumu par 
ministru pielaišanu kongresa sēdēs, bet šis priekšlikums nav dabūjis tālāku 
virzienu. Snl. Jnrncs Bryce, o. c. p. 86. 
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" ) J A M E S Bryce, T h e Amer ican C o m m o n w e a l t h , vol. I. c h a p t e r IX, T h e 
Cobinol 

J. Bryce, 0. c. p. 66: in Amer ica t h e Pres idents cabinet is a p a r t of 
IlillMoH .uid has nothing- to do wi th Congress . 

") Si p r o c e d ū r a l īdz šim tikusi piel ietota t ika i vienreiz — pie p r e z i d e n t a 
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denta amata zaudēšana nevar tikt ieskatīta kā prezidenta politiskas 
atbildības rezultāts, bet gan kā loģiski nepieciešams papildu sods 
par noziedzīgu nodarījumu; tamdēļ pilnīgi pareizi ir jāatzīst, ka 
Z.-A. Savienoto Valstu prezidents ir patstāvīgs augstākais admini
stratīvais varas orgāns, juridiski atbildīgs par savu darbību likuma 
priekšā, bet neatkarīgs no Kongresa. Tādējādi raksturīga dualisti-
skai republikai ir administrativas varas patstāvība, neatkarība no 
legislativas varas, kas izteicas augstākā administrativas varas or
gāna patstāvībā un politiskā neatbildībā parlamenta priekšā. 

Citādas ir legislativas un administrativas varas attiecības par
lamentārā republikā, par kuras piemēru varam ieskatīt Franciju, 
kura pārņēmusi parlamentāro iekārtu no Anglijas, un kurai savukārt 
sekojušas vairākas jaunās republikas (Polija, Ōechoslovakija, Lat
vija u. c ) . Anglijas parlamentārisms, kurš izveidojies monarehi-
skā valstī, pēc Dž. Braisa aizrādījuma dibinājās uz četriem prin
cipiem.48) 1) Administrativas varas galva ir neatbildīgs; atbildība 
gulstas uz ministru kabinetu. 2) Ministri sēž likumdošanas iestādē 
(parlamentā) un patiesībā ir parlamenta komisija, kuru ir izraudzījis 
parlamenta vairākums. 3) Ministri ir atbildīgi parlamentam, un 
viņiem jāatkāpjas no amata, kad viņi zaudējuši parlamenta uzticību. 
4) Ministri ir atbildīgi par saviem aktiem kā atsevišķi, tā kopīgi, 
t. i. pārmetums par kaut kura ministra aktu var tikt vērsts pret visu 
kabinetu? izņemot gadījumu, ja viens no viņiem ņem atbildību par 
vainojamo aktu pilnīgi uz sevim un atkāpjas no amata. Viņu atbil
dība ir kolektīva. 

Šos principus varam attiecināt ari uz parlamentāru republiku, 
modificējot tikai pirmo no šiem principiem. Monarchs nav ne juri
diski, ne politiski atbildīgs; par aktiem, kuri formāli skaitās par 
monareha aktiem, atbildību kā juridisko, tā politisko nes tikai mi
nistri. Republikas prezidents turpretim, lai ari viņš skaitītos par 
administrativas varas galvu, tomēr ir par savu darbību juridiski at
bildīgs, un var notikt, kā par kādu nelikumīgu aktu tiek nodots tie
sai kā ministrs (vai pat viss ministru kabinets), tā ari republikas 
prezidents. Bet republikas prezidents nav politiski atbildīgs parla
mentam, un par kādu prezidenta un ministra kopēju aktu (t. i. mi
nistra ieontrasignētu republikas prezidenta aktu) politisko atbildību 

Endrju Džonsons, un nobeigusies ar Džonsonti attniimoSnmi. Sk. J. Bryce, 0. 
c . p. 51. 

4B) J. Bryce, o. c. p. 92—93. 

sēdēs sniegt paskaidrojumus — tāpat kā viņas var uzaicināt kuru 
katru citu lietpratēju vai liecinieku. Džems Braiss raksturo Z.-A. 
Savienoto Valstu prezidenta un viņa ministru attiecības sekosi:'3) 
,.Prezidenta un viņu ministru savstarpējās attiecības ir pretējas tām, 
kādas pastāv parlamentārajās monarchijās Eiropā. Tur monarchs 

'ir neatbildīgs un ministrs atbildīgs par aktiem, kurus viņš izdod mo-
narcha vārdā. Amerikā prezidents ir atbildīgs tāpēc, ka ministrs 
nav nekas vairāk kā viņa kalps, saistīts padoties viņam un neatka-
> F F F S no kongresa. Ministra akti tāpēc formāli ir prezidenta a k t i . . . 
Amerikā administrācija nedarbojas kā kaut kas vesels. Tā ir per-
BOnu ffrupa, kur katrs individuāli ir atkarīgs no prezidenta un at
bildīgs prezidentam, bet bez apvienotas politikas, bez kolektivas at-
i'ii.hii.r Tādos apstākļos nevar īstenībā runāt par kabinetu at-
Itvlšķl no prezidenta." Vēl krasāki šo kabineta stāvokli Braiss rak-
Ituro Ka.I.I citā vietā sekosi: „Amerikā prezidenta kabinets ir dala 
' ' 1 1 V l l l ' i paša un viņam nav nekā kopēja ar kongresu.40) Par admi
nistratīvas varas augstāko orgānu — prezidentu pašu — gan gluži 
111 vai teikt, ka viņam nav nekā kopēja ar kongresu; viņš griežas 
P I < - Kongrca ar saviem vēstījumiem; viņš var izlietot (un daži pre-
• |<I< i iii - Džonsons, Grants, Mak Kinli, Rūzvelts — ir diezgan bieži 
lietojuši) suspensivā veto tiesības; dažos jautājumos, piem., pie 
lecelSanas amatos, viņam vajadzīga Senāta (Kongresa otrās palātas) 
piekrišana. Bet to gan var teikt par Z.-A. Savienoto Valstu prezi
dentu, ka viņš nav atkarīgs no kongresa. Ievēlēts no pilsoņu ko
puma un balsotāju kopuma( divpakāpeniskās vēlēšanās), viņš skaitās 
' I " tautas pilnvarots un Ir par savu darbību tautas priekšā — pa-
n ' Sfikl likuma pi Iekša — atbildīgs. Varētu gan ari mēģināt uzstā
du Iezi, ka A Savienolo Valstu prezidents ir tomēr atbildīgs ari 
1 11''1''1 • •' priekša; ¡0 Kongresa deputātu palāta var nodot prezidentu 
tli ml pni „VftIsts nodevību, kukuļu ņemšanu un citiem smagiem no-

led i ' M IN nodarījumiem" (treason, bribery or other high crimes 
iiinl misdemeanours), un Senāts ar divu trešdaļu balsu vairākumu 
' " notlesfil V Ī N U A I atlaišanu no amata, nododot viņu saukšanai pie 
likumīgās atbildības tiesas priekšā.47) Bet te, kā redzams, prezi-
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nes vienīgi ministrs. Un taisni'šī ministru (kā atsevišķā, tā kolek-
tivā) politiskā atbildība parlamenta priekšā ir raksturīga parlamen
tārajai iekārtai, jo caur ministru politiskās atbildības institūtu ad-
minisrativā vara kļūst atkarīga no legislativas varas, tiek viņai tie
ši padota, caur ko parlamentā konstatējama legislativas un admi
nistrativas varas funkciju sintezē. Pie šī tipa parlamentārām re
publikām pieskaitāma ari L a t v i j a . Vēl ir viens parlamentāro 
republiku tips, — tās ir republikas, kur nav atsevišķa republikas 
prezidenta institūta, un kur ministru kabinets vai nu formāli tiek 
ievēlēts no parlamenta pilnā sastāvā, kā, piem., Šveicē, vai ari sa
stādīts ar tiešu aktivu parlamenta piedalīšanos (piem. tieši ievēlot 
ministru prezidentu, kā vairākās Vācijas zemēs u. t. 1.). Pie šī tipa 
republikām pieder ari Igaunija. Parlamentārisma izpausmes for
mās šī tipa republikās novērojama diezgan liela dažādība; Igaunija, 
piem., tuvojas pirmā tipa parlamentārajām republikām ar ministru 
politisko atbildību un kabinetu krizēm; Šveice turpretim noteikti 
atšķiras no šī tipa ar to, ka ministru politiskā atbildība tur gandrīz 
nav pazīstama, un no lietpratējiem sastādītais kabinets parasti pa
liek amatā visu laiku.(3 gadus), uz kādu viņš no parlamenta ievē
lēts. Tomēr ari Šveice jāpieskaita parlamentārajām republikām, 
tāpēc ka ari tur parlamentā ir atrodama legislativas un administra
tivas varas sintezē. 

S a t v e r s m e s j ē d z i e n s . 
S a t v e r s m e s jēdzieni ir divi: materiālais un formālais. S a -

t v e r s m e m a t e r i ā l ā n o z ī m ē i r i d e n t i s k a a r v a l s t i 
f o r m ā l ā n o z ī m ē , — ir publisko iestāžu un tiesisko institūtu un 
attiecību kopums, kas sastāda valsts juridisko organizāciju. S a -
t v e r s m e f o r m ā l ā n o z ī m ē var tikt saprasta šaurāki vai 
plašāki. Šaurākā nozīmē zem formālās satversmes saprotam to li
kumu (vai dažreiz vairākus atsevišķus likumus kopā), kurš pieņemts 
no pilsoņu kopuma vai Satversmes sapulces, vai ari 'no parlamenta 
sevišķā formālā kārtībā un nosaukts par ..Satversmi", ..konstitu-
ciju", ..pamatlikumiem" vai laml. Dažreiz šis likums ir pietiekoši 
plašs, lai ietvertu sevī gandrīz visas normas, kuras attiecas uz sa
tversmi materiālā nozīmē. Bet biežāki gan šis likums (satversme, 
konstitūcija) ietver sevī tikai dalu no normām, kas attiecas uz sa
tversmi materiālā nozīmē; un šo normu otra dala meklējama citos 
likumos (piem. vēlēšanu likumā, ministriju iekārtas likumā, parla-
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menta reglamentā u. t. 1.), kuri tad kopā ar Satversemsjikumu (kon
stitūciju) sastāda formālo satversmi plašākā nozīmē. Šīs izšķirības 
(formālā satversme šaurākā un plašākā nozīmē) juridiskā nozīme 
ir tā, ka Satversmes likumā atrodamie noteikumi par Satversmes 
grozīšanu vai revidēšanu attiecināmi tikai uz formālo satversmi 
šaurākā nozīmē, t. i. satversmes likumu (konstitūciju), bet ne uz ci-
tiem likumiem, kuri līdzās konstitūcijai ietilpst satversmē plašāka 
nozīmē. — Jēdzienu noteiktas apzīmēšanas dēl būtu lietderīgi priekš 
materiālās un formālās satversmes lietot dažādus apzīmējumus; 
tādā gadījumā priekš satversmes materiālā nozīmē varētu lietot 
vienkārši apzīmējumu „satversme", bet priekš satversmes formāla 
nozīmē — apzīmējumu „Satversmes likums". 

L a t v i j a s R e p u b l i k a s S a t v e r s m e , ķas pieņemta 
Satversmes Sapulcē 15. februārī 1922. g. un stājusies spēkā 7. no
vembrī 1922. g., ir Latvijas formālā Satversme šaurākā nozīmē; 
lai dabūtu formālo Satversmi plašākā nozīmē, L. R. Satversmei jā-
pievieno vēl daži citi likumi, piem., Likums par Saeimas vēlēšanām, 
Likums par tautas nobalsošanu, Saeimas kārtības rullis, Likums 
par Valsts kontroli; Likums par adminisrativajām tiesām; Ministru 
kabineta iekārtas likums; ministriju iekārtas likuma vispārējā dala. 

Latvijas Republikas Satversmē minētie valsts varas orgāni ir 
sekošie: 1) Pilsoņu kopums; 2) Saeima; 3) Valsts Prezidents; 4) Mi
nistru kabinets; 5) Ministri; 6) Tiesas un 7) Valsts kontrole. Nā
košās nodalās palūkosimies uz šiem valsts orgāniem un viņu funk
cijām, pie kam ministrus ievērosim tikai kā Ministru kabineta lo
cekļus, un no tiesām ievērosim tikai administratīvas tiesas, jo kri
minālo un civilo tiesu iekārta un darbība tiek aplūkota kriminal- un 
civilprocesa zinātnēs. 

2. Pilsoņu kopums. 
Augstākais Latvijas valsts varas orgāns ir Pilsoņu kopums. Šī 

orgāna sastāvs un funkcijas ir noteiktas Satversmes likumā, Liku
mā par Saeimas vēlēšanām un Likumā par tautas nobalsošanu un 
likumu ierosināšanu. Taisni pēc šiem noteikumiem par pilsoņu ko
puma sastāvu un funkcijām varam novērtēt, cik demokrātiska ir 
mūsu valsts iekārta. 

A . P i l s o ņ u k o p u m a s a s t ā v s . 
Pilsoņu kopumu sastāda visi tie Latvijas pilsoņi, kuriem ir tie

sība piedalīties Saeimas vēlēšanās un tautas nobalsošanā. Satver-



smes likuma 8. pants nosaka, ka ..vēlēšana tiesības ir abu dzimumu 
pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu pirmā dienā ir ve
cāki par divdesmit vienu gadu"; un pēc Satv. likuma 80. p. ,.tautas 
nobalsošanā var piedalīties visi Latvijas pilsoņi, kuriem ir balss-
tiesība Saeimas vēlēšanās". Citi noteikumi par pilsoņu kopuma sa
stāvu atrodami Likumā par Saeimas vēlēšanām 1—3. p. p., t. i. no
teikumi, kuri ietver sevī vēlēšanu tiesību vispārības principu. Va
rētu teikt, ka vispirms vispārības principa noregulēšanā vēlēšanu,, 
likumā izpaužas demokrātijas raksturs. Ja tiek runāts par ,.ierobe-
žotu demokrātiju", tad tiek domāta tāda valsts iekārta, kur vēlē
šanu tiesības ierobežotas un līdz ar to pilsoņu kopuma sastāvs sa
šaurināts. Deviņpadsmitajā gadu simtenī tādas ..ierobežotas demo
krātijas" bij ļoti izplatītas, jo vēlēšanu tiesības baudīja parasti tikai 
tie vīriešu dzimuma pilsoņi, kuri apmierināja dažādu cenzu prasī
bas (īpašuma cenzs, nodokļu, nomešanās, izglītības cenzi). Moder
najās demokrātijās ir atmesti visi cenzi, kuri mākslīgi ierobežo vē
lēšanu tiesības un sašaurina pilsoņu kopuma sastāvu, un vispārības 
princips tiek noregulēts loģiskās pamatotības un nepieciešamības 
robežās. To pašu pilnīgi varam teikt par vispārības principu regu
lējošiem noteikumiem Latvijas vēlēšanu likumā. 

Pilsoņu kopums sastādās no indivīdiem. Lai ietilptu pilsoņu ko
puma, t. i., iegūtu tiesību piedalīties Saeimas vēlēšanās un tautas 
nobalsošanās Latvijā, indivīdiem jāatbilst sekošiem noteikumiem: 

1) J ā b ū t L a t v i j a s p i l s o n i m . Šis visās modernajās 
demokrātijās pastāvošais noteikums kā nepieciešams ir pamatots 
ar to, ka patstāvīgajām valstīm (materiālā nozīmē: patstāvīgajām 
tautām) nākas individuāli rūpēties par savu eksistenci, dažreiz pat 
ai/slavol savu eksistenci pret vienu vai otru citu valsti ar ieročiem 
mkā, pie kam katra valsts pilsoņa (resp. katra patstāvīgajā organi-
/•elaja laulā ietilpstoša individa) pienākums ir — kalpot vispirmā 
kaila savas valsts interesēm, dažreiz pat vislielākos upurus nesot, 
ufiriu vārdiem, politiskās tiesības dibinājās uz pilsoņa politiskajiem 
pienākumiem. Piešķirot ārzemniekiem politiskās tiesības, būtu no 
viņiem jāprasa ari politisko pienākumu, piem., kara klausības izpil
dīšanu, kas viņus varētu novest konfliktā ar savu valsti. Bez tam, 
piedaloties valsts politiskajā dzīvē, ārzemnieki viegli varētu gūt 
iespēju izdarīt pakalpojumus savai valstij uz viesmīlīgās (viņiem 
politiskās tiesības piešķīrušās) valstsxrēkina. Sevišķi tas būtu iespē
jams nelielās valstīs, kuras vairāk vai mazāk izpilda tā saucamo 
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tranzitzemju lomu, kāda ir ari Latvija. Tomēr kulturālo valstu vē
sturiskajā attīstībā varam atzīmēt vispārīgu virzienu uz ārzemnieku 
tiesiskā stāvokļa-uzlabošanu un tiesību sfēras paplašināšanu, kas 
ir novedis pie ārzemnieku gandrīz pilnīgas pielīdzināšanas pilsoņiem 
civiltiesību laukā. Tamdēļ nebūtu nekas ārkārtīgs, ja kultūrai un 
valstu starptautiskai draudzīgai satiksmei tālāk attīstoties, ārzem
niekiem sāktu pakāpeniski piešķirt ari politiskās tiesības. Protams, 
vispirms to varētu domāt tikai starp valstīm ar cieši nodibinātam 
labām kaimiņu attiecībām, kas dibinājās uz kopējo interešu pareizu 
saprašanu un attiecīgiem līgumiem; kā piemērs te var noderēt Lat
vija un Igaunija, un turpmāk, domājams, vēl plašāka Baltijas valstu 
apvienība. 

Latvijā (un vairākās citās valstīs) individs, kas agrāk bijis ār
zemnieks, iegūst politiskās tiesības līdz ar pilsonības (pavalstnie

cības iegūšanu. Bet dažās valstīs tas ir ari citādi; piem. Igaunijā 
aktivās un pasivās vēlēšanu tiesības un Vācijā pasivās vēlēšanu tie
sības iegūst tikai pēc gada no pilsonības iegūšanas.40) 

Vēlēšanu tiesības ir abu dzimumu pilntiesīgiem Latvijas^ pilso
ņiem (L. R. Satv. p. 8), tā tad kā vīriešiem, tā sievietēm. Šis no
teikums, kurš mums liekas tik vienkāršs un nekādu pamatošanu ne
prasošs, kā tā sauktā ābeces patiesība, ir gan pieņemts visās jau
najās valstīs, bet nebūt vēl nav vispārējs, ja ņemam vērā ari vecā
kās kultūras valstis; tā, piem., Šveices un Francijas republikās sie
vietes vēl nav pielīdzinātas politiskajās tiesībās vīriešiem. Tomēr 
ari tanīs valstīs, kur sievietēm vēl politisko tiesību nav, jautājums 
par šo tiesību piešķiršanu viņām ir jau dienas kārtībā un, jādomā, 
ka netālā nākotnē visās kultūras valstīs sievietes būs politiskajās 
tiesībās pielīdzinātas vīriešiem. 

2 ) J ā b ū t p i l n u 2 1 g a d u v e c a m . A r š o noteikumu 
saistās doma, ka šim vecumam jābūt sasniegtam jau līdz vēlēšanu 
pirmajai dienai, kaut pēdējā dienā pirms vēlēšanām, un nepietiek, 
ka šis vecums būtu sasniegts tikar vēlēšanu pirmajā dienā, jo pec 
L. R. Satv. 8. p. un Vēlēšanu likuma 1. p. vēlēšanu tiesības bauda 
tie Latvijas pilsoņi, „kuri vēlēšanu pirmajā dienā ir vecāki par 21 
gadu." Bet „vecāki par 21 gadu" .vēlēšanu pirmajā dienā ir ari tie, 
kuri, teiksim, pīkst. 12 vai 15 šinī dienā sasniedz pilnu 21 gada 

m) Sk. K. Tiefcntāls-Dzillcjo, Parlamenta vBlSlanu likuma Latvija un ci
tās jaunās republikās. ,.Tieslietu Ministrijas VBltuOSis" Nr. 8. 1925. 
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ciešanas dienas nav pagājuši 10 gadi, vai ja viņi savas zaudētās tie
sības nav ar apžēlošanu vai amnestiju ieguvuši atpakaļ." Kā re
dzams, tie ir pilsoņi, kuri apzinīgi izdarījuši smagus noziegumus; 
apzinīgi pārkāpuši likumus, kuriem visiem pilsoņiem jāpadodas; ap
zinīgi gājuši pret tiesisko iekārtu, kuru pilsoņiem vajag uzturēt 
spēkā un aizstāvēt, — tamdēļ ir pilnīgi loģiski, ka viņi ar tiesas 
spriedumu papildu soda veidā tiek ierobežoti tiesībās un zaudē po
litiskās tiesības, caur ko viņi tiek izslēgti no aktivās pilsoniskās 
dzīves. Bet noziedznieks var laboties (un uz noziedznieku labo
šanu tiek vērsta modernā sodu sistēma), var kļūt atkal par godīgu, 

• likumus cienošu pilsoni, un tādā gadījumā ari politiskās tiesības vi
ņam atdodamas atpakaļ. Tāpēc ir pareizi, ka politiskās tiesības no
tiesātam pilsonim tiek ņemtas ne uz visiem laikiem, bet uz noteiktu 
laiku, t. i., soda izciešanas laikā un vēl 10 gadus pēc 'soda izcie
šanas. 

b) Uz šo pašu laiku zaudē politiskās tiesības pilsoņi, „kas sodīti 
ar cietumu par noziegumiem, kuri izdarīti mantkārīgos nolūkos". 
Šinī grupā ietilpst pilsoņi, kuri izdarījuši samērā vieglākus nozie
gumus, nekā tie, kuri ietilpst pirmajā grupā, un tāpēc viņi ar tiesas 
spriedumu vispārīgi nav ierobežoti tiesībās. Bet tā kā šo nozie
gumu motivs ir zems — mantkārība, — kas liecina par to, ka šie 
noziegumi (tā tad likuma pārkāpšana un tiesiskās iekārtas apdrau
dēšana) tiek izdarīti pilnīgi apzinīgi ar iepriekš uzstādītu mērķi, tad 
ari šie pilsoņi, līdzīgi tiem, kas ietilpst pirmajā grupā, uz tik pat ilgu 
noteiktu laiku tiek izslēgti no aktivās politiskās dzīves. 

c) Tiesas spriedumā var būt ari speciāli noteikta vēlēšanu tie
sību atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem, un uz šī pamata vēlēšanu 
tiesības zaudē tie, „kam ar tiesas spriedumu ir atņemtas vēlēšanu 
tiesības par vēlēšanu brīvības vai pareizības traucēšanu". Tā tad 
šinī grupā ir darīšana ar speciāliem deliktiem, kas paredzēti likumā 
par vēlēšanu tiesību nodrošināšanu. Šie delikti un par viņiem drau
došie sodi ir diezgan dažādi, sākot ar vēlēšanu vai tautas nobalso
šanas uzsaukumu, paziņojumu vai sarakstu saplēšanu vai bojāšanu, 
par ko draud arests ne ilgāks par trim mēnešiem, un beidzot ar 
vēlēšanu traucēšanu varas darbiem un amata varas ļaunprātīgu lie
tošanu, kā ari dokumentu, protokolu u. t. I. viltošanu, par ko draud 
ieslodzīšana pārmācības namā uz laiku līdz trim gadiem; bet visos 
šinīs gadījumos (tā tad neizslēdzot pat vieglākos pārkāpumus, kā, 
piem., vēlēšanu uzrakstu noplēšanu, apklāšanu vai sabojāšanu) „tiesa 

vecumu un pēc tam nodod savu balsi. Cik zināms, vēlēšanu prakse 
to ari pielaiž, un pret tādu kārtību nav ko iebilst. Tas pats, pro
tams, attiecas uz tautas nobalsošanām, kuras notiek divu dienu laikā 
tāpat kā Saeimas vēlēšanās (svētdienā un sestdienā pirms tās). Jau
tājums varētu rasties, vai ari pie likuma ierosināšanas un fakulta
tīvā referenduma ierosināšanas, kur parakstu vākšana notiek laikā, 
„kas ietver .vismaz četras svētdienas" (Lik. par tautas nobalsošanu 
un likumu ierosināšanu p. 5), tā tad 3—4 nedēļās, katrā ierosināšanā 
var piedalīties tikai tie pilsoņi, kuri parakstu vākšanas pirmajā dienā 
ir vecāki par 21 gadu? Apstiprinoša atbilde uz šo jautājumu no
vestu pie neloģiska slēdziena, kā, ja, piem., parakstu vākšanas ot
rajā, trešajā vai ceturtajā nedēļā notiktu Saeimas vēlēšanas vai 
tautas nobalsošana, zināms skaits pilsoņu varētu piedalīties šinīs 
vēlēšanās vai nobalsošanā, un tanī pašā laikā nevarētu piedalīties 
likuma vai referenduma ierosināšanā. Tāpēc jāpieņem, ka pie li
kuma ierosināšanas un fakultativā referenduma ierosināšanas pa
rakstu var nodot katrs pilsonis, kurš parakstīšanas dienā ir vecāks 
par 21 gadu, tā tad katrs pilsonis, kurš priekšējā dienā palicis pilnu 
21 gadu vecs. 

Politiskās pilngadības noteikšanu uz 21. gadu — nevaram atzīt 
par vispārības principu ierobežojošu. Gan dažās valstīs politiskās 
tiesības tiek piešķirtas jaunākiem pilsoņiem (piem. Igaunijā — 20 
gadus veciem), tomēr diezgan bieži atrodam politiskai pilngadībai 
noteiktu augstāku vecumu nekā Latvijā; tā, piem., Lietavā aktivās 
vēlēšanu tiesības gan ari bauda 21 gadu veci' pilsoņi, bet pasivās 
tikai 24 gadus veci; Somijā kā aktivās, tā pasivās vēlēšanu tiesības 
bauda tikai 24 gadus veci pilsoņi; Polijā Seima vēlēšanās aktivās 
vēlēšanu tiesības ir 21 gadu veciem, turpretim pasivās — 25 gadus 
veciem pilsoņiem; Čechoslovakijā deputātu palātas vēlēšanās akti
vās vēlēšanu tiesības ir 21 g, veciem pilsoņiem, bet pasivās tikai 
30 gadus veciem u. t. i.50) 

3 . J ā b ū t n e i e r o b e ž o t a m t i e s ī b ā s . Politiskās tie
sības pilsoņi zaudē uz tiesas sprieduma pamata četros gadījumos, 
kuri paredzēti vēlēšanu likuma 3. pantā. Vispārīgais princips tas, 
ka tiesības tiek zaudētas ne uz visiem laikiem, bet uz noteiktu laiku. 

a) „Vēlēšanu tiesības zaudē tie, kam uz spēkā nākoša tiesas 
sprieduma pamata atņemtas vai aprobežotas tiesības, ja no soda iz-

B0) Sīc. K. TielVntāls-Dziļleja, Parlamenta vēlēšanu l ikumi Latvijā un ci
tās jaunās rcpul.lik.i:,. ,,Tieslietu Ministrijas Vēstnesis" Nr. 8. 1923. 



bez soda piespriešanas vainīgam var atņemt vēlēšanu un balsstiesī
bas uz laiku, ne ilgāku par desmit gadiem". 

d) Beidzot, vēlēšanu tiesības zaudē tie, „kas notiesāti par at
raušanos no kara klausības vai dezertēšanu". Saprotams, ka tie, 
kuri atraujas no pilsoņu pienākumu izpildīšanas pret valsti, nav cie
nīgi baudīt politiskās tiesības. Jautājums šinī gadījumā tikai tas: 
uz kādu laiku zaudē politiskās tiesības par dezertēšanu notiesātie? 
Pēc likuma burta gandrīz varētu pieņemt, ka viņi zaudē šīs tiesības 
uz visiem laikiem. Bet tas būtu neloģiski, ja ņemam vērā, ka par 
pašiem smagākajiem noziegumiem papildu soda veidā draud poli
tisko tiesību zaudēšana uz 10 gadiem no soda izciešanas. Bez 
tam, noteikums par dezertieriem ievietots ne atsevišķā pantā, bet 
kā 5. punkts tanī pašā vēlēšanu likuma 3. pantā, kur ir runa tikai 
par vēlēšanu tiesību atņemšanu uz laiku. Jādomā, ka ari šī paša 
panta 5. punktu likumdevējs nav gribējis ievest jaunu principu. Tā
pēc pareizāki būtu pieņemt, ka ari par atraušanos no kara klausī
bas vai dezertēšanu notiesātie zaudē politiskās tiesības uz 10 ga
diem no soda izciešanas. 

4 . J ā b ū t n e i e r o b e ž o t a m r ī c ī b a s s p ē j ā . Poli
tiskajās tiesībās tiesību spēja ir cieši — varētu teikt nedalāmi — sai
stīta ar rīcības spēju. ..Vēlētājs var balsot tikai personīgi," nosaka 
Saeimas vēlēšanu likuma 39. pants. Tāpēc pilsoņi, kuriem likumā 
noteiktā kārtībā ir ierobežota rīcības spēja, līdz ar to zaudē pašas 
politiskās tiesības. Vēlēšanu likums paredz trīs grupas tādu per
sonu: 

a) V ā j p r ā t ī g i e . Vēlēšanu likuma 2. p. nosaka, ka „vēlē-
šanu tiesības nebauda personas, kuras likumā paredzētā kārtībā at
zītas par vājprātīgam". Zem vājprātības te jāsaprpt tāds ilgstošs 
i1 •' i * lii-.K-, stāvoklis (psiehiska slimība, idiotisms, pilnīga garīga ne-
Bttlstība), kas 1.icui indivīdam iespēju apzinīgi lietot savas tiesības, 
la tads pilsoņa psielūskais stāvoklis ir likumos noteiktā kārtībā kon-

stalets, tad ir pilnīgi loģiski, ka viņš zaudē rīcības spēju visā pla
šuma; tikai privāto tiesību laukā tādam pilsonim paliek tiesību spēja, 
un rīkoties viņa vietā var viņa aizbildņi; turpretim politisko tiesību 
laukā, kur, kā jau atzīmēts, tiesību spēja ir nedalāmi saistīta ar rī
cības spēju, pilsonis līdz ar rīcības spēju zaudē ari pašas tiesības. 

b ) „ . . . t ā p a t v i s a s c i t a s p e r s o n a s , k u r a s a t 
r o d a s a i z b i l d n i e c ī b ā". Tā kā te vispār ir runa par pil
soņiem, kas jau sasnieguši pilngadību (21 gadu veci), tad atrašanās 
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aizbildniecībā jāsaprot kā tāda, kas radīta likumā noteiktā kārtībā 
uz kompetentas iestādes lēmuma pamata (piem. attiecībā pret iz
šķērdētājiem, bankrotiem u. t. 1.). Šīs personas tiek ierobežotas 
rīcības spējā, un līdz ar to zaudē politiskās tiesības. 

c) Personas, kas stāv zem tiesas vai izmeklēšanas par nozie
dzīgiem nodarījumiem, kur tiesas sprieduma sekas var būt politisko 
tiesību zaudēšana uz laiku. Likums nosaka, ka „šīs personas zaudē 
tikai balsstiesības, bet var tikt ievēlētas". Tas nozīmē, ka šīs per
sonas zaudē aktīvās vēlēšanu tiesības, bet ne pasivās. Pēc vis
pār atzīta tiesiska principa, pilsonis nevar tikt ieskatīts par vainīgu 
un nevar tikt ierobežots tiesībās pirms spēkā nākušā apvainojoša 
tiesas sprieduma. No šī principa viedokļa tā tad būtu nepareizi, 
ka pilsonim, kurš atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas (kāds stā
voklis dažreiz var vilkties pāris gadu), tiek ņemtas aktīvas vēlēšanu 
tiesības. Paskaidrojumu uz jautājumu, kāpēc tas tomēr darīts, šķiet, 
mēs atrodam Saeimas vēlēšanu likuma parauga — Satversmes Sa
pulces vēlēšanu likuma attiecīgā pantā. — Tautas Padomes 19. aug. 
1919. gadā pieņemtā ..Latvijas Satversmes Sapulces vēlēšanu liku
ma" 3. pantā atrodam noteikumu: ..Vēlēšanu tiesības zaudē t i e . . . 
kas stāv zem tiesas un izmeklēšanas par 1. un 2. punktos paredzē-
tiem noziegumiem, ja viņi atrodas apcietinājumā; šīs personas zaudē 
tikai aktivās, bet ne pasivās vēlēšanu tiesības". Pēc šī likuma tā 
tad par zināmiem noziedzīgiem nodarījumiem apvainotie (zem tiesas 
un izmeklēšanas stāvošie) zaudēja aktivās vēlēšanu tiesības tikai tad, 
ja kā drošības līdzeklis pret viņiem bij pielietots arests („ja viņi at
rodas apcietinājumā"); turpretim tie zem tiesas un izmeklēšanas 
stāvošie, pret kuriem bij pielietoti citādi drošības līdzekli (piem. dro
šības naudas deponēšana), vēlēšanu tiesībās ierobežotie netika. Šis 
neloģiskais noteikums, pēc kura pilnīgi vienādā stāvoklī atrodošās 
personas tika šķirotas tādējādi, ka viena dala tika ierobežota tie
sībās, otra ne, šķiet, bij diktēts no praktiska motīva: nav pielaižams, 
ka apcietinājumā atrodošies pilsoņi sargu pavadībā tiktu novesti pie 
vēlēšanu urnām. Šis pats motīvs, jādomā, diktējis ari Saeimas vē
lēšanu likumā jau minēto noteikumu, tikai ar to starpību, ka te visas 
zem tiesas vai izmeklēšanas atrodošās personas nostādītas vienādā 
stāvoklī. Tāds jautājuma atrisinājums katra zinā atzīstams par pa
reizāku, nekā tas, kuru atrodam Satversmes Sapulces vēlēšanu li
kumā. 

Visos trijos minētajos gadījumos vēlēšanu tiesības tiek zaudētas 
7 ' 
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uz laiku, kurā attiecīgo pilsoņu rīcības spēja ir ierobežota; ja pil
sonis atveseļojas no psiehiskās slimības, kad aizbildniecība pār viņu 
tiek atcelta, kad izmeklēšana tiek izbeigta vai kad tiesāšana nobei
dzas ar attaisnojošu spriedumu — pilsonis iegūst visas savas politi
skās tiesības atpakaļ. 

V ē l ē t ā j u l e ģ i t i m e š a n a . Pilsoņu kopums ir tautas da
biskais priekšstāvības orgāns, caur kuru darbojas tieši tauta pati; 
tāpēc pilsopu kopumam, kā valsts varas orgānam, nekāda kreacijas 
akta nav vajadzīgs. Atsevišķie pilsoni, kuri ieiet pilsoņu kopuma 
sastāvā, katrs par sevi ņemti, nav tautas orgāni, bet tikai tautas dabi
skā orgāna sastāvdaļas; tāpēc ari viņiem nekāda kreacijas akta nav 
vajadzīgs. Bet gan ir vajadzīgs konstatēt, vai viņi atbilst augstāk mi
nētiem likuma noteikumiem, lai ietilptu pilsoņu kopumā. Daudzās 
valstīs šī konstatēšana notiek tādējādi, ka pirms vēlēšanām pa vēlē
šanu iecirkņiem tiek sastādīti vēlētāju saraksti, kuri noder kā ie
cirkņa vēlētāju leģitimācija. Līdz ar to vēlētāji, tiek' piestiprināti 
pie vēlēšanu iecirkņiem, jo nodot balsis var tikai tie pilsoni, kuri 
ievesti vēlētāju sarakstā, un tikai tanī iecirknī, kura sarakstā viņi 
ievesti. Šī komplicētā procedūra, kura prasa daudz darba un izde
vumu, kura paredz vēlētāju sarakstu revidēšanas un pārsūdzības 
kārtību u. t. 1., mūsu vēlēšanu likumā ir pilnīgi atmesta un tai vietā 
pieņemta daudz vienkāršāka pilsoņa tiesību konstatēšanas kārtība, 
proti, leģitimējot sevi pie balss nodošanas ar likumīgo personas ap
liecības dokumentu. Saeimas vēlēšanu likuma 34. pants nosaka: 
„Vēlēšanu telpās pie ieejas vēlēšanu komisija pārliecinās, vai iera
dušies pilsoņi ir vēlētāji"; un 37. p.: „Pēc balss nodošanas vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks atzīmē uz vēlētāja pases, 
ka šīs pases īpašnieks vēlēšanās ir piedalījies." Līdz ar to atkrīt 
darbs un izdevumi pie vēlētāju sarakstu sastādīšanas, un pilsonis nav 
piestiprināts pie kāda noteikta vēlēšanu iecirkņa: vēlēšanu (vai tau
tas nobalsošanas) dienā viņš var ierasties pie kaut kuras urnas valstī, 
leģitimēt sevi ar personas apliecības dokumentu un nodot savu balsi. 
Šis apsveicamais jaunievedums (vēlētāju sarakstu atmešana) ir,jau 
Latvijā izmēģināts praktiķa un pierādījies par loti ērtu un savu uz
devumu pilnīgi pietiekoši izpildošu; tāpēc jādomā, ka ari citas valstis 
drīzumā sekos Latvijas paraugam. 

Ne tik daudz uz pilsoņu kopuma sastāvu, kā uz viņa raksturu 
attiecas noteikumi, kuri regulē vēlēšanu tiesību v i e n l ī d z ī b a s 
p r i n c i p u . Demokrātiskās valstīs visi pilsoņi ir vienlīdzīgi poli

tiskajās tiesībās; katrs var nodot vēlēšanās vai tautas nobalsošanā 
tikai vienu balsi, un ar šo balsi darīt tādu pašu iespaidu uz vēlēšanu • 
vai tautas nobalsošanas iznākumu, kā kurš katrs cits pilsonis. Sa
eimas vēlēšanu likuma 40. pants nosaka: „Vēlēšanās neviens nedrīkst 
nodot vairāk kā vienu balsi." Tas pats attiecināms ari uz tautas no
balsošanām. 19. gadusimtenī (un vēl 20. gadusimteņa pēdējā des
mitā) vairākās vēlēšanu sistēmās bij atrodama vienlīdzības principa 
pilnīga noliegšana (pķiralais votums, klašu sistema, kūriju sistema). 
Tagad vienlīdzības princips ir atzīts visās demokrātiskās valstīs, bet 
praktiķa nāk priekšā diezgan liela nevienlīdzība tur, kur pastāv ma
žoritārās vēlēšanas ar individuālām kandidatūrām un sīkiem vēlē
šanu iecirkņiem, kuros tiek ievēlēti pa vienam deputātam no katra 
iecirkņa. Nevienlīdzība starp iecirkņiem, sevišķi starp lauku un lielo 
pilsētu iecirkņiem, mēdz būt diezgan liela, caur ko mazāko iecirkņu 
vēlētāji dabū iespēju darīt lielāku iespaidu .uz vēlēšanu iznākumu, 
nekā lielāko iecirkņu vēlētāji. Latvijā ari šinī ziņā ir darīts, viss 
iespējamais, lai sasniegtu vēlētāju vienlīdzību; te nav sīku vēlēšanu 
iecirkņu, bet saskaņā ar proporcionalitātes principu — lieli vēlēšanu 
apgabali, tikai pieci visā Latvijā: Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme, 
Zemgale. No šiem apgabaliem ievēlamo deputātu skaits nav noteikts 
likumā, bet tas tiek noteikts priekš katrām vēlēšanām, saskaņā ar 
Saeimas vēlēšanu likuma 17. p.: „Katrā vēlēšanu apgabalā ievēlamo 
deputātu skaitu nosaka Centrālā vēlēšanu komisija proporcionāli ap
gabala balsstiesīgo iedzīvotāju skaitam, kurš konstatējams pēdējā 
tautas skaitīšanā, kuras izdarāmas ik piecus gadus." 

B . . P i l s o ņ u k o p u m a f u n k c i j a s . 
Latvijā un dažās citās modernajās demokrātijās pilsoņu kopu

mam pieder trīs funkcijas: konstitutivā (satversmes f.), legislativa 
un kreativā. No šīm funkcijām vecākā un izplatītākā ir kreativā 
funkcija, kura dažās republikās (piem. Francijā) ari tagad vēl ir vie
nīgā pilsoņu kopuma funkcija. Tomēr ari pilsoņu kopuma konstitu
tivā un legislativa funkcija nebūt nav tikai demokrātiskās attīstības 
pēdējā posma auglis, bet pazīstamas dažās demokrātiskās republikās 
jau no 18. gadu simteņa beigām un 19. g. s. sākuma (piem. Z. A. Sa
vienotajās Valstīs, Šveicē, ari Francijā lielās revolūcijas laikmetā) 
un stipri izplatītas jaunajās republikās (Latvijā, Igaunijā, Vācijā un 
Vācijas zemēs u. c ) . 

1. K r e a t i v ā f u n k c i j a . Šī funkcija var izpausties divē-
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jādi: a) pozitivi, kādu valsts varas orgānu radot un b) negativi, kādu 
• valsts varas orgānu atceļot, atsaucot u. 1.1. Latvijā pilsoņu kopuma 

kreativā funkcija pozitivi izpaužas Saeimas ievēlēšanā, un negativi 
— Saeimas atsaukšanā vai Valsts Prezidenta atlaišanā no amata. 
S a e i m a s v ē l ē š a n a s kārtēji notiek ik pa trim gadiem, oktobra 
mēneša pirmajā svētdienā un sestdienā pirms tās. Tomēr vēlēšanas 
var notikt ari citā laikā, proti, ja Saeima ar tautas nobalsošanu ir 
atlaista pirms viņas pilnvaru notecēšanas; tādā gadījumā jaunas 
vēlēšanas notiek ne vēlāk kā divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas; 
bet nākošās kārtējās vēlēšanas notiek atkal parastajā laikā, oktobra 
mēnesī pēc diviem gadiem. 

Vēlēšanas tiek vadītas no vēlēšanu komisijām. Augstākais va
došais orgāns ir C e n t r a 1 ā v ē l ē š a n u k o m i s i j a , „kura sa-
Btādās no sešiem Saeimas ievēlētiem locekļiem, Valsts Prezidenta 
pilnvarotas personas un Senāta kopsēdē ievēlēta senatora". Centrālā 
vēlēšanu komisija ir pastāvīgs orgāns un tiek pārvēlēta ik pēc trim 
gadiem, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc jaunievēlētās Saeimas pirmās 
sēdes. Ari Valsts prezidents un Senāts iecel savus pārstāvjus uz 
3 gadiem. Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 7. p. „Centralā vē
lēšanu komisija vada vēlēšanas visā valstī, izdod vajadzīgos rīko
jumus un instrukcijas un rūpējas par to, kā nodibinās šinī likumā 
paredzētās vietējās iestādes un kā tās izpilda' savus uzdevumus." 
Un nevien vietējām vēlēšanu komisijām, bet ari „visām administra
tīvām un pašvaldības iestādēm jāizpilda Centrālās vēlēšanu komi
sijas rīkojumi un instrukcijas". īstenībā šie rīkojumi un instrukcijas 
var attiekties tikai uz vēlēšanu technisko pusi, bet ne uz vēlēšanu 
tiesību principiālo pusi. Ja rastos kādas neskaidrības likuma notei
kumos par vēlēšanu tiesību būtību, tad kā likuma iztulkotajā un attie
cīgo norādījumu devēja varētu uzstāties nevis Centrālā vēlēšanu ko
misija, bet Saeima vai Senāta kopsapulce. 

Katrā apgabalā i r a p g a b a l a v ē l ē š a n u k o m i s i j a , 
sastāvoša no pieciem locekļiem (pa vienam priekšstāvim no apriņķa 
pilsētas, apriņķa valdes un apgabala tiesas, un divi priekšstāvji no 
Centrālās vēlēšanu komisijas; tikai Rīgas apgabalā Rīgas pilsētas 
valde Ievēl 3 komisijas'locekļus, Rīgas apgabala tiesa un Centrālā 
velēšanu komisija sūta pa vienam priekšstāvim). Katrā apriņķī balsu 
saskaitīšanai tiek nodibināta a p r i ņ ķ a v ē l ē š a n u k o m i s ' i j a , 
kurfl apriņķa valde un apriņķa pilsētas valde iecel pa vienam locek
lim, vietējā apgabaltiesa vienu locekli, un Centrālā Vēlēšanu komisija 
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divus; tikai Rīgas, Jaunlatgales un Ilūkstes apiiuķi Centrālā vēlē
šanu komisija iecel 3 locekļus. Technlskl kalu pašvaldības vienība 
(pilsēta, pagasts, miests) ir vēlēšanu iecirknis, pie kam lielākās pil
sētas un pagasti tiek sadalīti vēlēšanu apakšlecli kņos; katrā iecirknī 
vai apakšiecirknī vēlēšanas vada vietējā komisija, kura sastāv no pa
gasta padomes vai pilsētas domes ievielētiem 3—5 locekļiem (no vē
lētājiem). Bez tam, apgabalu, apriņķa, iecirkņu un apakšiecirkņu 
vēlēšanu komisiju sēdēs var piedalīties (bez lemjošām balsstiesībām) 
pa vienam pilnvarotam priekšstāvim no katras organizācijas vai vē
lētāju grupas, kura iesniegusi attiecīgā vēlēšanu apgabalā savu kan
didātu sarakstu. Apriņķu un vietējās vēlēšanu komisijas ir padotas 
Centrālajai vēlēšanu komisijai; bet savukārt ari šīs vēlēšanu komi
sijas var izdot rīkojumus saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 
rīkojumiem un instrukcijām, un šie rīkojumi ir jāpilda visām attiecī
gām administrativām un pašvaldības iestādēm. Centrālā vēlēšanu 
komisija nosaka vēlēšanu dienas un kandidātu sarakstu iesniegšanas 
laiku; kandidātu sarakstiem jābūt parakstītiem vismaz no 100 vēlē
tājiem, un tos iesniedz attiecīgai apgabala vēlēšanu komisijai. „Par 
kandidātu var uzstādīt katru Latvijas pilsoni, ja ari tas nedzīvotu 
vēlēšanu apgabalā, kurā tas uzstādīts par kandidātu, ja viņš apmie
rina pārējās vēlēšanu likuma prasības" (Saeimas vēlēšanu likuma 
21. p.). Saskaņā ar 5. jūnija 1928. g. Saeimas vēlēšanu likuma gro
zījumiem, Apgabalu vēlēšanu komisijas pieņem tikai tādus kandidātu 
sarakstus, kuru iesniedzēji var uzrādīt Latvijas bankas kvīti vai tās 
norakstu, ka bankai iemaksāts tūkstots latu d r o š ī b a s n a u d a s 
Centrālās vēlēšanu komisijas depozitā. Ja no saraksta, par kuru 
iemaksāta drošības nauda, ievēlēts kaut viens deputāts, drošības 
nauda tiek izsniegta tās iemaksātajam atpakaļ. Turpretim drošības 
nauda, kas iemaksāta par sarakstiem, no kuriem neviens deputāts 
nav ievēlēts, tiek ieskaitīta Centrālās vēlēšanu komisijas ienākumos. 
— Iesniegtos kandidātu sarakstus Centrālā vēlēšanu" komisija nu
murē pēc lozes, nodrukā uz atsevišķām blankām un izsūta tos iecirk
ņu komisijām. 

Pašas vēlēšanas notiek t i e š i un a i z k l ā t i balsojot. Tie
ša balsošana, t. i. balsu nodošana tieši par uzstādītiem deputātu kan
didātiem, pieņemta gandrīz visās modernajās valstīs, tā ka netieša 
balsošana ieskatāma par izņēmumu. Netiešas balsošanas gadījumā 
teorētiski būtu jāsaka, ka pilsoņu kopums, realizēdams savu kreativo 
funkciju, nerada vis parlamentu, bet kādu balsotāju sapulci, kura sa-
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vukārt izpilda kreativu funkciju, radot parlamentu. Tādējādi starp 
pilsoņu kopumu un parlamentu nostājas vēl viens ar kreativu funk
ciju apbalvots valsts varas orgāns — balsotāju sapulce, un līdz ar to 
tiek pārrauts tiešais sakars starp pilsoņu kopumu un tautas priekš-
stāvību. Tamdēļ tiešas balsošanas princips, kurš šos tiešos sakarus 
starp pilsoņu kopumu un tautas priekšstāvību nodibina, tiek aizstā
vēts kā demokrātisks princips un pie mums ir atzīts par pietiekoši 
svarīgu, lai viņu atzīmētu pašā Satversmes likumā starp vēlēšanu 

'tiesību pamatprincipiem (L. R. Satversme, 6. p.). Turpat atzīmēts 
ari aizklātas balsošanas princips, kā tāds, kurš dod pilsonim iespēju 
nodot savu balsi pilnīgi brīvi, pēc savas iekšējās pārliecības, neļau-
joties iespaidoties no ārienes. Aizklāta balsošana notiek tādējādi, ka 
vēlēšanu telpās katrs vēlētājs dabū apzīmogotu kuvēru, kurā viņš, 
slēgtā istabā iegājis, ieliek vienu kandidātu sarakstu, pēc kam aiz
līmēto kuvēru nodod vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam vai viņa 
vietniekam, kuram vēlētāja klātbūtnē kuvērs jāiemet aizzieģelētā 
kastē. Lai aizklātības princips tiktu izvests līdz galam, „par nede
rīgām uzskatāmas vēlētāju parakstītās zīmes, vai ari zīmes ar citām 
pazīšanas iezīmēm, vai ieliktas kuvēros kopā ar kādu pazīšanas 
z ī m i . . . " (Saeimas vēlēšanu likuma 47. pants.) 

Nodotās balsis tiek saskaitītas un deputātu vietas starp kandi
dātu sarakstiem sadalītas pēc p r o p o r c i o n a l i t ā t e s p r i n -

' c i p a, kurš ari atzīts par pietiekoši svarīgu, lai viņu atzīmētu Sat
versmes likumā. Ari šis princips ir viens no modernajās demokrā
tijās arvienu vairāk atzītiem un izplatītiem principiem, jo, pēc vis
pārīgā atzinuma, proporcionālajās vēlēšanās radītā tautas priekš-
stāvība pareizāki atspoguļo tautas gribu, nekā mažoritārajās vē
lēšanās radītā tautas priekšstāvība. Līdz ar to varētu teikt, ka pro
porcionalitātes princips ir nevien demokrātisks princips, bet ari sva
rīgs organizācijas princips, kura pieņemšanu prasa valsts kulturālā 
attīstība. Mažoritārās vēlēšanas var būt iecirkņu vai apgabalu vē
lēšanas. Iecirkņu vēlēšanas labas tur, kur cīnās savā starpā tikai 
divas partijas. Kur partiju un vēlētāju grupu ir daudz, tur vēlētāju 
interesēm un tiesībām labāk atbilst proporcionālās vēlēšanas, kas 
parasti organizētas pa apgabaliem. — Proporcionālās vēlēšanās vē
lētājs nodod balsi par veselu kandidātu sarakstu. Pie negrozāmiem 
sarakstiem balsu saskaitīšana ir vieglāka, bet g r o z ā m i e s a 
r a k s t i dod vēlētājam lielāku brīvību kandidātu izvēlē. Tāpēc 
mūsu vēlēšanu likuma* pieņemti grozāmie saraksti tādējādi, ka vēlē-
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tājs nododamajā kandidātu sarakstā var izstrīpot nevēlamos kandi
dātus un „izstrīpoto vietā vai tukšos nodalījumos var ierakstīt citu 
kandidātu vārdus, k u r i atrodas kādā citā tā paša vēlēšanu apgabala 
kandidātu sarakstā". (Pārgrozījumi likumā par Saeimas vēlēšanām, 
35. p. pārgroz.). Grozāmie saraksti gan apgrūtina balsu saskaitīšanu, 
jo sarakstu vietā te jāskaita k u p o n i , kuru skaits ir daudz lielāks, 
un pēc nodoto kuponu skaita jāuzstāda kandidātu kārtība, kādā tie 
varētu nākt Saeimā. Skaitīšanas grūtības tomēr nevar būt nopietns 
iebildums pret grozāmajiem sarakstiem, jo ja princips ir labs, tad 
tcehniskajām grūtībām jātiek pāri. Tomēr grozāmie saraksti ir pa
līdzējuši attīstīties ari dažām nevēlamām parādībām. Ar noorgani
zētu kandidātu strīpošanu un ierakstīšanu neliela grupa var stipri 
iespaidot daudz lielākas vēlētāju masas gribu, un viena partija var 
iespaidot otras partijas ievēlēto deputātu sastāvu; piem. otrās-Saei-
mas vēlēšanās kāda partija ar cirkulāru deva norādījumus saviem 
vēlētājiem, kā iespaidot kādas citas partijas kandidātu sarakstu. Šī 
iespējamība ar samērā nedaudz strīpojumiem un ierakstījurniem pa
nākt kāda kandidāta izcelšanu saraksta priekšgalā un ievēlēšanu 
pamudina dažreiz ari dažus kandidātus vest separātu aģitāciju un 
meklēt savas kandidatūras sevišķu atbalstīšanu nevien pie saviem, 
bet ari pie citu sarakstu vēlētājiem; bet šis slidenais ceļš var viegli 
novest pie nevēlamiem kompromisiem un vēlēšanu korupcijas. 

P i l s o ņ u k o p u m a k r e a t i v ā s f u n k c i j a s n e g a 
t ī v ā i z p a u s m e . Kreativās funkcijas negativā izpausme mēdz 
būt saistīta ar šīs pašas funkcijas pozitivo izpausmi tādējādi, ka or
gānam, kuram ir tiesība kādu*citu orgānu radīt, ir ari tiesība šo or
gānu iznīcināt — atceļot, atsaucot vai atlaižot no amata. Bet dažreiz 
šie kreativās funkcijas izpausmes veidi ir ari dalīti tādējādi, ka šīs 
funkcijas pozitivā izpausme pieder vienam orgānam, bet negativā 
kādam citam. Tā, piem., tiesneši parasti tiek iecelti amatos no aug
stākā administratīvās varas orgāna (vai dažreiz ari no likumdošanas 
orgāna), bet var tikt atlaisti no amata tikai uz tiesas sprieduma pa
mata; Francijā mērs ir uz 4 gadiem vēlēts komunālais izpildu or--
gans, bet var tikt atcelts no amata ar valsts prezidenta rīkojumu. 

Latvijas pilsoņu kopumam pieder kreativās funkcijas negativā 
izpausme attiecībā uz diviem valsts varas orgāniem: Saeimu, kas 
radīta ar tā paša pilsoņu kopuma kreativās funkcijas pozitivo iz
pausmi, un Valsts Prezidentu, k u r š ievēlēts no Saeimas. Bet abi 
šie izpausmes veidi saplūst vienā aktā: tautas nobalsošanā par Sa-
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eimas atlaišanu. Šādu tautas nobalsošanu vairākās valstīs pilsoņu 
kopums var izdarīt uz savu iniciatīvi (Šveicē, Prūsijā, Bavārijā, Bā-
denē, Virtembergā, Saksijā u. c.) un to parasti nosauc par tautai pie
derošu parlamenta atsaukšanas tiesību (Abberufungsrecht). Latvijā 
pilsoņu kopumam krcativās funkcijas negatīvajā izpausmē iniciative 
nepieder — tā pieder Valsts Prezidentam, kuram pēc L. R. Satver
smes 48. p. „ir tiesība ierosināt Saeimas atlaišanu". Šo tiesību Valsts 
Prezidents var izlietot pilnīgi patstāvīgi ar savu.vicnpersonīgu rī
kojumu, jo pēc L. R. Satversmes 53. p. V. Prezidenta attiecīgām rī
kojumam nav vajadzīga ministra līdzparakstīšana. Tā tad V. Prezi
dentam šī tiesība uzticēta kā tautas priekšstāvības orgānam; un va
rētu teikt, ka izlietojot šo tiesību Valsts Prezidents nāk pilsoņu ko
pumam palīgā viņa kreativās funkcijas realizēšanā. Kad V. Prezi
dents ir ierosinājis Saeimas atlaišanu (ar «Valdības Vēstnesī" pub
licētu attiecīgu rīkojumu), stājas darbā Centrālā Vēlēšanu komisija 
un saiīko tautas nobalsošanu. Kvorums šinī tautas nobalsošanā 
netiek prasīts, jautājumu izšķir vienkārši nobalsošanā piedalījušos 
pilsoņu vairākums. Ja vēl varētu būt kādas šaubas, ņemot vērā vie
nīgi L. R. Satversmes 48. panta tekstu („Ja tautas nobalsošanā vai
rāk nekā puse balsotāju izsakās par Saeimas atlaišanu, tad Saeima 
uzskatāma par atlaistu . . . " , jo varētu jautāt: vai zem balsotājiem 
'nav jāsaprot balsstiesīgie pilsoņi? — tad jautājums kļūst pilnīgi 
skaidrs, ja lasām uz to pašu tautas nobalsošanu attiecošos 50. 
pantu: „Ja tautas nobalsošanā vairāk nekā puse no nodotām balsīm 
izsukās pret Saeimas atlaišanu, tad Valsts Prezidents.uzskatāms par 
atlaistu"; la tad ari 48. pantā zem «balsotājiem" jāsaprot nevis balss-
ln-sir.ii' pilsoņi, bel gan balsošanā piedalījušies pilsoņi, t. i. tie, kuri 

livull savas balsis. — Tālāk no pievestajiem.L- R- Satversmes 
' I mi 50 pantiem redzams, ka šīs tautas nobalsošanas rezultāts ir 

nltornativ, v.u nu Saeimas atlaišana pirms viņas pilnvaru notecē-
vai ari Valsts I'rezidenta atlaišana no amata; tā tad, kā jau 

ai/iuiejaiii, viena pilsoņu kopuma aktā ir ietverta kreativās funkcijas 
negatīvo Izpausme attiecībā uz diviem valsts varas orgāniem. Ja 
i llltas nobalsošanā par Saeimas atlaišanu balsis dalītas līdzīgās da-
l.r,, tad Jāpieņem, kā nav atlaista nedz Saeima, nedz Valsts prezi-
dontSļ tādai nobalsošanai vienkārši nebūtu nekāda juridiska re
zultāta. 

2. K 0 n s t i t u t i v ā f u n k c i j a . Pilsoņu kopuma konstitu-
liva funkcija ir diezgan veca valsts dzīves praksē, jo realizēta Z.-A. 
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Savienotajās. Valstīs jau 18. g. simteņa beigas; bet vēl vecāka viņa 
ir teorijā, jo dabisko tiesību skolas mācība par tS saukto sabiedrisko 
līgumu patiesībā nav cits nekas, kā mācībfl par tautai piederošo kon-
stitutivo funkciju, — protams gan, sava laikmeta uztvērumā un ap
gaismojumā. Jaunākā laikā mēs šo funkciju atrodam formulētu 
diezgan daudzu republiku konstitūcijās tādējādi, ka vai nu konstitū
cija var tikt grozīta ne citādi kā tautas nobalsošanā, vai ari .konsti
tūcija var tikt grozīta gan parlamenta likumdošanas kārtībā, gan ari 
tautas nobalsošanā. Pirmajā gadījumā varētu teikt, ka konstitutiva 
funkcija pieder vienīgi pilsoņu kopumam (kā piem. Igaunijā31), Bā-
denē u. c) , otrā gadījumā turpretim' šī funkcija pieder kā pilsoņu ko
pumam, tā parlamentam. 

Ari Latvijā konstitutiva funkcija pieder nevien pilsoņu kopumam, 
bet ari parlamentam (Saeimai). Tomēr četri L. R. Satversmes panti 
— pirmais, otrais, trešais un sestais — var tikt grozīti ne citādi, kā 
tautas nobalsošanā (L. R. Satversmes 77. p.). Citus visus L. R. Sat-
veismes pantus turpretim var grozīt gan Saeima L. R. Satversmes 
76. pantā noteiktā kārtībā, gan ari pilsoņu kopums tautas nobalso
šanā, pie kam Satversmes grozīšana var notikt kā uz Saeimas, tā 
ari uz pilsoņu kopuma ierosinājumu. „Tautas nobalsošanai nodotie 
Satversmes pārgrozījumi ir pieņemti, ja tiem piekrīt vismaz puse no 
visiem balsstiesīgiem." (L. R. Satv. 79. p.). Šis noteikums attiecas 
uz katru tautas nobalsošanai nodotu Satversmes grozījuma projektu 
kā visumā, tā uz kaut kuru atsevišķu pantu, tāpat ari uz Satversmes 
papildinājumiem, jo ari ar papildinājumiem tiek izdarīti Satversmes 
pārgrozījumi. Ārēji konstitutivās funkcijas realizēšana notiek lī
dzīgi legislativas funkcijas realizēšanai; tāpēc dažus jautājumus, 
piem., par pilsoņu kopumam piederošo ierosināšanas tiesību, aplūko
sim kopīgi pie legislativas funkcijas. 

3. L e g i s l a t i v a f u n k c i j a . Zem pilsoņu kopuma le
gislativas funkcijas jāsaprot šim Valsts varas orgānam piederošā 
tiesība piedalīties likumdošanā. Ari šai funkcijai ir divi izpausmes 
veidi, kas ietverti divos tiesiskos institutos: likuma ierosināšanā 
(tautas iniciative) un likumu nobalsošanā (referendums). 

a) L i k u m u i e r o s i n ā š a n a . Zem likuma ierosināšanas 

Ä1) Igaunijas republikas konstitūcijas § SS. vācu tulkojumā: ..Ueber eine 
Aenderung des Grundgesetzes, sei sie in der Ordnung der Volksinitmtive oder 
vom Riigikogu angeregt worden, entscheidet das Volk auf dem Wege der Volks
abstimmung." 



juridiski jāsaprot tiesība griezties pie likumdošanas iestādes ar 
priekšlikumu izdot kādu likumu, pie kam likumdošanas iestāde nevar 
šo priekšlikumu ignorēt, viņai ir ar to jānodarbojas: viņa var gan 
to noraidīt, bet tikai pēc apspriešanas; citiem vārdiem, likumu iero
sināšana ir tiesība, kuras realizēšana — kā to formulē J. Hatscheks — 
„liek likumdošanas aparātam strādāt".5 2) Šī tiesība var tikt realizēta 
divos veidos: l) iesniedzot likumdevējai iestādei izstrādātu likum
projektu, kura saturu gan likumdevēja iestāde var grozīt, bet kuru 
varētu pieņemt ari bez kādiem grozījumiem, vienkārši nobalsojot; un 
2) iesniedzot likumdevējai iestādei priekšlikumu par kāda pastāvoša 
likuma grozīšanu vai jauna likuma izdošanu, aizrādot tikai uz gro
zījuma vai vēlamā jaunā likuma svarīgākajiem principiem, pie kam 
likumdevēja iestāde, ja viņa principā piekrīt šim ierosinājumam, rū
pējas pati par attiecīga likumprojekta izstrādāšanu, uzdodot to kādai 
no savām komisijām vai ari valdībai. Ja tāds vispārīga veida ierosi
nājums nāk no tautas, kā tas tiek pielaists, piem., Šveicē, un likum
devēja iestāde tādam ierosinājumam principā nepiekrīt, tad notiek 
tautas nobalsošana par ierosinājumu, un ja balsotāju vairākums ir 
izteicies par ierosinājumu, tad likumdevējai iestādei tiek uzlikts par 
pienākumu rūpēties par attiecīga likuma izdošanu, kā tas, piem., no
teikts Bernas Kantona 1893. g. konst. § 9; līdzīgu noteikumu atrodam 
ari Ženēvas kantona 1905. g. konstitucionālajā likumā par iniciativi 
§ 4., pie kam te vēl sevišķi atzīmēts, kā attiecīgajam likumam jātiek 
izdotam 6 mēnešu laikā. 

Latvijas Republikas Satversmē par likumu ierosināšanu runā 
65. pants: ..Likumprojektus var iesniegt Saeimai Valsts Prezidents, 
ministru kabinets, Saeimas komisijas, ne mazāk kā pieci deputāti, kā 
ari šinī Satversmē paredzētos gadījumos un kārtībā viena desmitā 
dala vēlētāju." Te uzskaitīti nevien visi likumu ierosināšanas tiesī
bas subjekti, bet ari noteikti formulēta pati šī tiesība, un proti, tikai 
vienā izpausmes veidā, kā tiesība iesniegt Saeimai izstrādātus likum
projektus. Speciāli par tautas iniciativi runā L. R. Satversmes 78. p : 
„Ne mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesība iesniegt Valsts 
Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai 
likuma projektu; kuru Prezidents nodod Saeimai. Ja Saeima to ne
pieņem bez pārgrozījumiem pēc satura, tad tas ir nododams tautas 
nobalsošanā." Šinī pantā pilnīgi skaidri ir neteikti tautas iniciatives 

5'-') J. Hatschek, Dcutschcs unci Prcussischcs Staatsrccht, Bd. 2. 1923. p. 20. 
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subjekts un šīs tiesības saturs. Runājot par šīs tiesības subjektu, 
varētu rasties jautājums: vai šis subjekts ir pilsoņu kopums, vai 
kaut kas cits — „ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju"? Lai 
atbildētu uz šo jautājumu, jāiegaumē, ka likuma ierosināšanas tiesī
bas pēc L. R. Satversmes 78. p. pēc savas būtības pieder visiem vē
lētājiem, tā tad pilsoņu kopumam pilnā sastāvā; bet tā kā visi vēlē
tāji (balsstiesīgie pilsoņi) nekad nepiedalās savu tiesību realizēšanā, 
tad likums nosaka balsstiesīgo pilsoņu minimālo skaitu (ne mazāk kā. 
viena desmitā daļa visu balsstiesīgo pilsoņu), kuri var pilsoņu kopu
ma vārdā (pēc parastā apzīmējuma: tautas vārdā) šo tiesību reali
zēt. „Ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju" L. R. Satversmes 
78. pantā tā tad nav atsevišķs valsts varas orgāns vai kāds publiski-
tiesisks subjekts, bet ir tikai noteikums pilsoņu kopumam kā valsts 
varas orgānam piederošās tiesības realizēšanai. 

Kas attiecas uz pilsoņu kopumam piederošās likumu ierosināša
nas tiesības saturu, tad L. R. Satversmes 7S. pants sevišķi noteikti 
un nepārprotami formulē šo tiesību kā tiesību ..iesniegt... pilnīgi iz
strādātu Satversmes grozījumu projektu vai likuma projektu." . Un 
tālāk L. R. Satv. 78. p. noteikti paredz pat to, ka šāda pilnīgi izstrā
dāta likumprojekta tekstā nekas nevar tikt grozīts: vienīgi ar no
balsošanu (Saeimā vai tautas nobalsošanā) tiek izšķirts, vai likum
projekts kļūst par likumu vai ne: „Ja Saeima to nepieņem bez pār
grozījumiem pēc satura, tad tas ir nododams tautas nobalsošanā." 
Tā tad no L. R. Satversmes 78. p. liktos pilnīgi skaidrs, ka pilsoņu, 
kopumam pieder likumu ierosināšanas tiesība tikai vienā savā iz
pausmē: kā tiesība iesniegt Saeimai (caur Valsts Prezidentu) pil
nīgi izstrādātu likuma projektu (resp. Satversmes grozījuma pro
jektu). 

L. R. Satversmes 78. pantam nebij pieskaņots pirmās un otrās. 
Saeimas kārtības ru| |a 74. pants, kurš skanēja sekosi: ,.Likumpro-
jektus vai likuma ierosinājumus, līdz ar motiviem, var iesniegt Sa
eimai: a) Valsts Prezidents; b) Ministru kabinets; c) Saeimas at
sevišķas komisijas; d) ne mazāk kā pieci deputāti; e) viena desmitā, 
daļa vēlētāju (L. R. Satversmes 65. p.)." Kā redzams, 23. martā 
1923. g. pieņemtā Saeimas kārtības ruļļa 74. p. nesaskanēja pat ar 
L. R. Satversmes 65. pantu, uz kuru viņš atsaucās; jo L. R. Satv. 
65. p. paredz tikai likumu ierosināšanas vienu veidu — likumprojektu 
iesniegšanu Saeimā, turpretim Saeimas kārt. ruļļa 74. p. paredzēja 
likumu ierosināšanas abus veidus — kā likumprojektu, tā ari likumu 
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i e r o s i n ā j u m u i e s n i e g š a n u S a e i m ā . S a e i m a s k ā r t . r u l l i s n a v l i k u m d o 

š a n a s p a l ā t a s r e g l a m e n t s p a r a s t a j ā f o r m ā l a j ā n o z ī m ē , b e t t i e k p i e 

ņ e m t s u n p u b l i c ē t s k ā l i k u m s ; t a m d ē ļ v i ņ š v a r ē t u s a t u r ē t a r i n o t e i 

k u m u s , k u r i p ē c b ū t ī b a s p a p i l d i n a S a t v e r s m i , b e t , p r o t a m s , t i k a i j a 

v i ņ i n e r u n ā S a t v e r s m e i p r e t ī . B e t b i j . S a e i m a s k ā r t . r u l l a 7 4 . p . 

r u n ā j a p r e t i m L. R. S a t - v . 7 8 . p a n t a m , k u r š p a r e d z n e v i e n «pilnīgi 
. i z s t r ā d ā t a S a t v e r s m e s g r o z ī j u m a p r o j e k t a v a i l i k u m a p r o j e k t a " 

i e s n i e g š a n u S a e i m ā , b e t a r i t a i s n i n o s a k a , k a š i s «pilnīgi i z s t r ā d ā t a i s " 

l i k u m p r o j e k t s s a v ā t ā l ā k ā g a i t ā v a r t i k t v a i n u p i e ņ e m t s b e z p ā r g r o 

z ī j u m i e m t e k s t ā ( S a e i m ā v a i t a u t a s n o b a l s o š a n ā ) , v a i a r i a t m e s t s . 

C i t ā d a i e s p ē j a m ī b a n a v p a r e d z ē t a n o S a t v e r s m e s l i k u m ā , n e a r i s p e -

Clalajfl J i k u m ā p a r t a u t a s n o b a l s o š a n u u n l i k u m u i e r o s i n ā š a n u " ; a r i 

l l s speciālais l i k u m s ( 1 1 . p . ) p a z ī s t t i k a i — „ S a t v c r s m e s s e p t i ņ d e s m i t 

a.-iiolā p a n t ā p a r e d z ē t o i z s t r ā d ā t u l i k u m p r o j e k t u " , b e t n e k ā d u l i k u m u 

Ierosinājumu. B i j . S a e i m a s k ā r t . r u l l a 7 7 . p a n t s g a n n o s a c ī j a , k ā r ī 

k o t i e s , j a S a e i m a i i e s n i e g t s n e l i k u m p r o j e k t s , b e t l i k u m a i e r o s i n ā 

j u m s : „ J a S a e i m a a t z ī s t i e r o s i n ā t ā l i k u m a i z d o š a n u p a r v ē l a m u , t a d 

t ā u z d o d p r o j e k t a i z g a t a v o š a n u a t t i e c ī g a i m i n i s t r i j a i v a i k o m i s i j a i . " 

B e t l i k u m p r o j e k t s , k u r š S a e i m a s u z d e v u m ā t i k t u i z s t r ā d ā t s n o a t t i e 

c ī g a s m i n i s t r i j a s v a i S a e i m a s k o m i s i j a s u z p i l s o ņ u i e s n i e g t ā i e r o s i 

n ā j u m a p a m a t a , n e k ā d ā z i ņ ā n e v a r ē t u t i k t i e s k a i t ī t s p a r p i l s o ņ u k o 

p u m a ( r e s p . v i e n a s d e s m i t ā s d a ļ a s v ē l ē t ā j u ) i e s n i e g t u l i k u m p r o j e k t u , 

b e t g a n t i k a i p a r k o m i s i j a s v a i v a l d ī b a s ( m i n i s t r u k a b i n e t a ) l i k u m 

p r o j e k t u , k u r a s a t u r u S a e i m a p i e a p s p r i e š a n a s v a r g r o z ī t b e z k ā d i e m 

i e r o b e ž o j u m i e m ; t ā t a d l i k u m ā b ū t u j ā p a r e d z p a v i s a m j a u n a k ā r t ī b a , 

k ā d ā v i r z ī t p i l s o ņ u k o p u m a v i s p ā r ī g o s i e r o s i n ā j u m u s . P ē c b ū t ī b a s 

n e b ū t u k o i e b i l s t p r e t p i l s o ņ u k o p u m a i e r o s i n ā š a n a s t i e s ī b u p a p l a š i 

n ā š a n u a r b i j . S a e i m a s k ā r t . r u l l a 7 4 . p . p a r e d z ē t o o t r o l i k u m u i e r o s i 

n ā š a n a s v e i d u ; b e t l a i t o p a t i e š ā m v a r ē t u i z v e s t d z ī v ē , t a d , š ķ i e t , 

c i t a c e ļ a n a v , k ā S a t v e r s m e s 7 8 . p . p a p i l d i n ā š a n a a r t a m l ī d z ī g i e m 

n o t e i k u m i e m , k ā d u s , p i e m . , a t r o d a m B e r n a s u n Ž e n ē v a s k a n t o n u 

k o n s t i t ū c i j ā s ( k u r u s a u g s t ā k a t z ī m ē j ā m ) . " ) T r e š ā S a e i m a , p ā r s t r ā 

d ā j o t s a v u K a r t ī b a s R u l l i u n p i e ņ e m o t t o 10. a p r i l ī 1 9 2 9 . g . j a u n ā r e 

d a k c i j a , i r s t r ī p o j u s i a g r ā k ā K ā r t . R u l l a 7 4 . u n a r t o s a i s t ī t o s p a n -

t u s m i ( o v i e t ā l i k u s i t a g a d ē j ā K ā r t ī b a s R u l l a .80. p a n t u , k u r š p i l n ī g i 

s a s k a n a r L . R . S a t v e r s m e s 6 5 . p a n t u . 

Par 8iem pēdējiem jautājumiem plašāki esmu izteicies savā rakstā „Li-
K 1111111 loroaināSana pēc Latvijas Republikas Satversmes un pēc Saeimas kārtī-
boti r»|ļ,a", kurš iespiests ..Tieslietu Ministrijas Vēstnesī" Nr. 5/4. 1925. g. lp. 146. 
11 ii sck. 

— 1 0 9 

P i l s o ņ u k o p u m a m p i e d e r o š ā s l i k u m u i n o 1 , b ū š a n a s t e c h n i s k ā p u 

se n o t e i k t a « L i k u m ā p a r t a u t a s nobalsošanu u n l i k u m u i e r o s i n ā š a n u " 

( p i e ņ e m t s L a t v i j a s S a t v e r s m e s S a p u l c ē 1 9 2 2 . g . 2 0 . j ū n i j ā ) . Š ī l i k u m a 

1 1 . p . n o s a k a : „ N e m a z ā k k ā t ū k s t o t s v ē l ē t ā j u v a r i e s n i e g t C e n t r ā 

l a i v ē l ē š a n u k o m i s i j a i S a t v e r m c s astoņdesmit a s t o t ā p a n t ā p a r e 

d z ē t o i z s t r ā d ā t o l i k u m p r o j e k t u . V ē l ē t ā j u p a r a k s t i e m z e m l i k u m p r o 

j e k t a j ā b ū t a p l i e c i n ā t i e m p i e n o t a r a , v a l s t s v a i p a š v a l d ī b a s i e s t ā d ē m . 

C e n t r ā l ā v ē l ē š a n u k o m i s i j a p a z i ņ o v i e t ē j ā m p a š v a l d ī b a s i e s t ā d ē m , 

k a i r a t k l ā t a p a r a k s t u v ā k š a n a t a u t a s n o b a l s o š a n a s " ) i e r o s i n ā š a n a i . 

P a r a k s t u v ā k š a n a n o t i e k š ī l i k u m a t r e š ā l ī d z s e p t ī t ā p a n t o s p a r e 

d z ē t ā k ā r t ī b ā . " P ē c š ī s k ā r t ī b a s p a r a k s t u v ā k š a n a s l o k s n e s t i e k i z 

l i k t a s p a š v a l d ī b u i e s t ā d ē s u z l a i k u , k a s i e t v e r v i s m a z č e t r a s s v ē t - . 

d i e n a s . P a š v a l d ī b a s v a l d e s p i l n v a r o t a p e r s o n a p ā r b a u d a p a r a k s t ī 

t ā j u d o k u m e n t u s u n a t z ī m ē u z p a s e s , k a p i l s o n i s i r p a r a k s t ī j i s l i k u m 

p r o j e k t u . P ē c n o t e c ē j u š ā l a i k a l o k s n e s a r s a v ā k t a j i e m p a r a k s t i e m 

t i e k n o s ū t ī t a s C e n t r ā l a j a i v ē l . k o m i s i j a i , k u r a s a s k a i t a p a r a k s t u s , 

k o n s t a t ē r e z u l t ā t u u n p a z i ņ o t o V a l s t s P r e z i d e n t a m . — P ē c š ī s k ā r 

t ī b a s v a r a m p i e z ī m ē t , k a p r e t ē j i v ē l ē š a n ā s u n t a u t a s n o b a l s o š a n ā s 

n o t e i k t a i k ā r t ī b a i , p ē c k u r a s b a l s s n o d o š a n a n o t i e k a i z k l ā t i , — p i l 

s o ņ u k o p u m a i e r o s i n ā m ā l i k u m p r o j e k t a p a b a l s t ī š a n a n o t i e k a t k l ā t i , 

d o d o t s a v u p a r a k s t u u z p a š v a l d ī b a s i e s t ā d e s t e l p ā s i z l i k t ā s l o k 

s n e s . T ā d a i a t k l ā t a i l i k u m p r o j e k t a p a r a k s t ī š a n a i v a r b ū t s a v a s n e 

ē r t ī b a s g a d ī j u m o s , k a d i e r o s i n ā m a i s l i k u m p r o j e k t s a t r o d s a b i e d r ī 

b a s v i e n a s d a l a s k a r s t u p i e k r i š a n u , b e t k ā d ā c i t ā s a b i e d r ī b a s ' d a ļ ā 

i z s a u c a s u o p o z i c i j u . T ā p ē c d i e z g a n p a m a t o t i i r p a c ē l u š ā s b a l s i s 

p a r a i z k l ā t ī b a s p r i n c i p a p i e l i e t o š a n u a r i l i k u m u i e r o s i n ā š a n ā . 

b ) R e f e r e n d u m s . Z e m r e f e r e n d u m a p l a š ā k ā n o z ī m ē d a ž 

r e i z s a p r o t v i s u s t a u t a s n o b a l s o š a n a s v e i d u s ; t ā d ā g a d ī j u m ā v a r ē t u 

r u n ā t p a r k o n s t i t u t i v o r e f e r e n d u m u , l e g i s l a t i v o r e f e r e n d u m u , u n 

k r e a t i v o r e f e r e n d u m u ( p a r l a m e n t a v ē l ē š a n a s ) . B e t š a u r ā k ā n o z ī m ē 

z e m r e f e r e n d u m a p a r a s t i s a p r o t t i k a i t a u t a s n o b a l s o š a n u p a r l i k u m 

p r o j e k t i e m v a i l i k u m u l ē m u m i e m ( l i k u m d o š a n a s i e s t ā d ē s j a u p i e ņ e m 

t i e m ) , l a i v i ņ i a t t i e k t o s u z S a t v e r s m i v a i u z t i e s i s k o i e k ā r t u p l a š ā k ā 

n o z ī m ē ; u n t ā d ā g a d ī j u m ā v a r ē t u r u n ā t t i k a i p a r k o n s t i t u t i v o u n 

l e g i s l a t i v o r e f e r e n d u m u , ņ e m o t v ē r ā t a u t a s n o b a l s o š a n a i n o d o t o s 

a k t u s . T u r p r e t i m ņ e m o t v ē r ā f o r m ā l o s n o t e i k u m u s p a r t a u t a s n o -

54) Te acīm redzama kļūda l ikuma tekstā: ,.tautas nobalsošanas" vietā va
jadzēja būt ..likumprojekta". 
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balsošanu, mēdz izšķirt obligatorisko un fakultatīvo referendumu. 
Par o b l i g a t o r i s k o referendumu sauc tādu tautas nobalsošanu, 
kura saskaņā ar konstitūcijas noteikumiem ir nepieciešama kāda 
attiecīga likuma izdošanai; par fakultatīvo ref. turpretim sauc tādu 
tautas nobalsošanu par kādu likumprojektu vai likuma lēmumu, 
kura notiek uz pilsoņu kopuma iepriekš izteiktu vēlēšanos; citiem 
vārdiem, obligatoriskais referendums notiek uz likuma noteikumu 
pamata, turpretim fakultatīvais referendums notiek uz pilsoņu iero
sinājumu pamata saskaņā ar attiecīgiem likumiem. 

Latvijas Republikas Satversmē ir paredzēti abi šie referenduma 
Veidi, obligatoriskais un fakultatīvais, un bez tam vēl trešais veids 
ar savu īpatnēju raksturu. Obligatoriskais referendums ir noteikts 
Satversmes 77. pantā un ir pēc sava satura konstitutivais referen
dums: „Ja Saeima grozījusi Satversmes pirmo, otro, trešo vai se
sto pantus, tad šādi pārgrozījumi, lai tie iegūtu likuma spēku, ir 
nododami tautas nobalsošanai." Pēc sava satura tā tad mūsu obliga
toriskais referendums ir šaurs, tas attiecas tikai uz četriem Satver
smes pantiem; tomēr principiāli tie ir paši svarīgākie mūsu Sa
tversmes panti, bez kuru grozīšanas vai atcelšanas nevar tikt gro
zīts mūsu valsts iekārtas republikāniski demokrātiskais raksturs. 
Šie Satversmes panti tāpēc nodoti pašas tautas apsardzībai, — viņi 
var tikt grozīti ne citādi, kā uz vispārējā tautas nobalsošanā (obli-
gatoriskā referendumā) pašas tautas izteiktu vēlēšanos. 

Fakultatīvais referendums ir paredzēts L. R. Satversmes 72. 
pantā. Pēc šī panta noteikumiem, tautas nobalsošana var notikt 
par Saeimas pieņemtu likumu, kura publicēšanu Valsts Prezidents 
apturējis uz diviem mēnešiem. Lietojot noteiktāku apzīmējumu, 
tautas nobalsošanai nododamo aktu varētu nosaukt par likuma lē
mumu, kāds nosaukums pieņemts vācu valststiesiskajā literatūrā 
(Gesetzebeschluss), jo, no vienas puses, tas nav vairs likumprojekts, 
tāpēc ka ir jau galīgā veidā pieņemts no parlamenta kā likums; 
bet, no otras puses, tas nav ari vēl likums, jo nav kā likums publi
cēts. Valsts Prezidents var tāda Saeimas pieņemta likuma (liku
ma lēmuma) publicēšanu apturēt pats uz savu iniciativi, un viņam 
tas jādara, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā dala Saeimas 
locekļu. Par likuma publicēšanas apturēšanu V. Prezidents paziņo 
«Valdības Vēstnesī". „Pēc šāda paziņojuma, Centrālā Vēlēšanu Ko
misija paziņo visām pašvaldības iestādēm, ka ir atklāta parakstu 
vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai" (Likums par tautas no

balsošanu un likumu ierosināšanu, 2. p.). Parakstu vākšana notiek 
Centr. Vēl. Komisijas noteiktā laikā, kuram pēc likuma jāietver sevi 
ne mazāk kā 4 svētdienas. Ja ne mazāk kā viena desmitā daļa vē
lētāju atbalsta .ar saviem parakstiem tautas • nobalsošanas ierosi
nāšanu, tad apturētais likums tiek nodots tautas nobalsošanai; ja, 
turpretim, vajadzīgais parakstu skaits nesanāk, likums pēc divu 
mēnešu notecēšanas tiek publicēts. Saskaņā ar Satversmes 72. p., 
«tautas nobalsošana tomēr nenotiek, ja Saeima vēl reiz balso par 
šo likumu un ja par tā pieņemšanu izsakās ne mazāk kā trīs ceturt
daļas no visiem deputātiem." Saprotams, ka ja tāda apturētā likuma 
otrreizēja pieņemšana Saeimā ar vajadzīgo kvalificēto balsu vai
rākumu notiktu tūliņ pēc likuma publicēšanas apturēšanas, tad at
kristu ari pati parakstu vākšana referenduma ierosināšanai. Sa
tversmes 74. pants piešķir 72. p. noteiktajam referendumam drusku 
īpatnēju raksturu Šinī (74.) pantā teikts: «Saeimā pieņemto un 
72. panta kārtībā apturēto likumu var atcelt tautas nobalsošanā, ja 
balsošanā ir piedalījusies vismaz puse no visiem balsstiesīgiem." 
Pēc šī panta iznāk, itkā tautas nobalsošanas nolūks šinī gadījumā 
būtu Saeimas pieņemta likuma atcelšana. Šim ieskatam varam pie
krist, ņemot vērā, ka Saeimas pieņemtam likumam nekāda apstipri
nāšana vairs nav vajadzīga, tas ir gatavs likums, ja tikai Valsts 
Prezidents to publicē. Šinī tautas nobalsošanas gadījumā tā tad 
tauta izlieto savu veto tiesību, jeb tiesību noraidīt Saeimas.pieņemtu 
likumu; tāpēc Satversmes 72. pantā paredzēto referendumu varam 
apzīmēt k ā f a k u l t a t ī v o r e f e r e n d u m u a r v e t o r a k 
s t u r u. Jāpiezīmē, ka ne Satversmes 77. p. paredzētais obligato
riskais referendums, nedz ari Satv. 72. pantā paredzētais fakultatī
vais referendums mūsu Satversmes pastāvēšanas laikā vēl ne reizi 
nav pielietots praksē. 

Praksē ir gan jau pāris reizes pielietots trešais referenduma 
veids, kurš paredzēts Latv. Rep. Satversmes 78. pantā, sakarā ar 
tautas iniciativi (likumu ierosināšanu no tautas pašas): «Ne mazāk 
kā vienai desmitai daļai vēlētāju ir tiesība iesniegt Valsts Preziden
tam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu, vai likuma 
projektu, kuru Prezidents nodod Saeimai. Ja Saeima to nepieņem 
bez pārgrozījumiem pēc satura, tad tas ir nododams tautas nobal
sošanai." Kā redzams, šinī gadījumā tautas nobalsošana notiek vai 
nenotiek atkarībā no tā, vai Saeima pieņem vai nepieņem tautas 
ierosināto likumprojektu bez pārgrozījumiem pēc satura. Tautas 
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nobalsošana var šinī gadījumā nemaz nenotikt, tāpēc mums te nav 
darīšana ar obligatorisko referendumu; bet ja tautas nobalsošana 
notiek, tad tomēr ne uz tautas pašas ierosinājumu, tāpēc tas nav 
ari fakultatīvais referendums. Tā kā tautas nobalsošana šinī ga
dījumā nostādīta atkarībā no Saeimas piekrišanas vai nepiekriša
nas tautas ierosinātajam likumprojektam, un notiek itkā automātiski, 
tad šo referenduma veidu varētu nosaukt par a u t o m ā t i s k o r e 
f e r e n d u m u — apzīmējums, kuru attiecībā uz šo referenduma 
veidu, atsaucoties pie tam tieši uz.Latvijas un Igaunijas satversmēm, 
jau lietojis kāds ārzemju autors (Sal. A. Headlam-Morley, The New 
Démocratie Constitutions of Europa. London, 1928. Lpp. 94.). 

Latvijas Republikas Satversmē noteiktie referenduma veidi tā 
tad ir: 1) obligatoriskais satversmes referendums (Satv. 77. p ) ; 
2) fakultatīvais referendums ar veto raksturu (Satv. 72. p.) un 
3) automātiskais referendums (Satv. 7S. p.). 

' Par tautas iniciatives un automātiskā referenduma pielietošanu 
praksē atzīmēsim sekošus datus. 1923. g. aprilī ar 146.950 parak
stiem (ap 15% no visiem balsstiesīgiem) tika iesniegts likumpro
jekts par baznīcu un lūgšanas namu neatsavinfišanu. 1923. g. 10. 
jūlija Saeimas plenārsēdē šis likumprojekts tika noraidīts; 1. un 2. 
septembrī 1923. g. notikušajā tautas nobalsošanā piedalījās tikai 
207.005 vēlētāji (ap 21% no balsstiesīgajiem), kāpēc saskaņā ar Cen
trālās Vēlēšanu Komisijas lēmumu Valsts Prezidents paziņoja, ka 
minētais likumprojekts tautas nobalsošanā nav pieņemts. 

Tā paša 1923. g. novembrī ar 97.219 parakstiem (10% balss
tiesīgo) tika ierosināts likumprojekts par atlīdzības nokārtošanu 
valsta zemes fondā ieskaitīto zemju un muižu bijušiem īpašniekiem; 

i . likumprojekts tika 1924. g. 14. aprila plenārsēdē pieņemts no 
inelmas (ar 50 pret 39 balsīm) un kļuva par likumu bez tautas no

balsošanas. 

1927. g. jūnijā ar 198.142 parakstiem (ap 18% balsstiesīgo) tika 
ierosināts likumprojekts par Saeimas tikko pieņemto pavalstniecības 
likuma grozījuma atcelšanu. 4. novembra plenārsēdē Saeima šo 
likumprojektu noraidīja, un ari 1927. g. 17. un 18. decembrī noti
kušajā tautas nobalsošanā viņš netika pieņemts, jo balsošanā bij 
piedalījušies tikai 244.372 (ap 22% balsstiesīgo). 

1929. g. augustā ar 206.000 parakstiem (ap 19% balsstiesīgo) 
tika ierosināts likumprojekts pret bijušo landesvēristu 'priekšrocī
bām valsts fonda zemju iegūšanā; šis likumprojekts tika no Saeimas 

pieņemts 22. novembrī 1929. g., cam k<> l a u l ā s nobalsošana at
krita. , 

Latvijas valsts dzīvē ir ieguvis Ievērību Jautājums par k v o 
r u m u pie tautas nobalsošanas, jo mušu Satversmes likuma attie
cīgie noteikumi nav gluži skaidri; tapec piej;riezīsim šim jautāju
mam drusku vērības.' Zem kvoruma tautas nobalsošanā jāsaprot 
likumā noteikta dala (vai noteikts skaits) balsstiesīgo pilsoņu, kuru 
piedalīšanās tautas nobalsošanā nepieciešama, lai šī nobalsošana 
būtu izšķiroša jeb tiesiski derīga. Kvoruma jēdziens īsi un no
teikti formulēts Prūsijas konstitūcijas 6. p. 4. punktā: „Tautas no
balsošana . . . ir tikai tad tiesiski derīga, kad vairākums balsstiesīgo 
ir piedalījies.") Te kvorums noteikts — balsstiesīgo pilsoņu vair 
rakums, tā tad vismaz % + l ; dažās citās konstitūcijās kvorums 
noteikts kā puse no balsstiesīgajiem pilsoņiem. Ja mēs jautātu: vai 
kvorumam tautas nobalsošanā vispār kāds racionāls pamats? — 
tad jāsaka, ka tāds pamats viņam bez šaubām ir, jo katrā tautas 
nobalsošanā izteicas pilsoņu kopuma resp. tautas pašas griba, un 
jo vairāk balsstiesīgo pilsoņu piedalās nobalsošanā, jo pilnīgāki iz
teicas tautas griba. Vispilnīgāk tautas griba izteiktos tad, ja visi 
balsstiesīgie pilsoņi piedalītos balsošanā. Turpretim ja piedalīšanās 
ir maza, tad varētu rasties šaubas: vai tādas nobalsošanas rezul
tāts maz ieskatāms par tautas gribas izteiksmi? Tā tad varētu 
teikt, ka kvorumam tautas nobalsošanā ir vispār savs racionāls 
pamats: tautas gribas pareizas izteiksmes nodrošināšana. Ja pa
lūkojamies uz Vācijas valstu konstitūcijām, kuru izstrādāšanā pa
rasti piedalījušies labi juristi, tad atrodam tautas nobalsošanas kvo
ruma noteikumos diezgan lielu dažādību; tā, piem., kvorums tautas 
nobalsošanā noteikts kā balsstiesīgo pilsoņu vairākums: Vācijas 
(federālās)-konstitūcijas § 75, Prūsijas konst. § 6, p. 4, Braunšvcigā, 
Brēmenē (§ 6), fiamburgā (§ 54); kvorums noteikts kā puse balss
tiesīgo pilsoņu: Saksijā (konst. § 38), Tiringā (§ 27), Lipē (§4); 
kvorums konstitūcijā nav noteikts: Bādcnē, Hescnē, Lībckā, Olden-
burgā, Virtembergā; atsevišķa stāv Bavārija, kur legislativa refe
renduma kvorums noteikts uz vienu piekto dalu balsstiesīgo pilsoņu 
(konst. § 10, III.). 

Interesanti ir atzīmēt Dancigas brīvvalsts konstitūcijas (§ 47, 

«) Verfassung des Freistaates Preussen (vom 30 November 1920), Ar t 6 4: 
Volksentscheide., sind nur rcehtswirksam, wenn die Mehrheit der Stimmbe
rechtigten daran teilgenommen hat. 
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otrs nodalījums) noteikumus par kvorumu:1 „An einem Volksent
scheid können alle zum Volkstag' wahlberechtigten Staatsange
hörigen teilnehmen. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Durch einen Volksentscheid kann ein Beschluss des 
Volkstages nur dann ausser Kraft gesetzt werden, wenn sich die 
Mehrheit der Stimmberechtigten an der Abstimmung beteiligt." 
Te redzam vienā un tai pašā konstitūcijas pantā blakām divus da
žādus noteikumus attiecībā uz kvorumu tautas nobalsošanā: a) vis
pārīgi kvorums netiek prasīts: izšķir balsošanā piedalījušos vairā
kums; b) bet ja balsošana notiek par tautas priekšstāvības jau pie
ņemtu lēmumu, tad — lai šo lēmumu pārbalsotu („lai atņemtu vi
ņam spēku") — tautas nobalsošanā ir jāpiedalās balsstiesīgo pil
soņu vairākumam. Šim otram noteikumam līdzīgu atrodam ari Vā
cijas konstitūcijas § 75: Tautas nobalsošanā Reichstaga lēmums ti
kai tad var tikt atcelts, ja balsošanā ir piedalījies balsstiesīgo vai
rākums.50) Līdzīgu noteikumu atrodam ari Hamburgas konstitū
cijas § 54. 

Šie piemēri ir interesanti tanī ziņā, ka te redzams kvoruma 
racionālais pamats pie dažiem tautas nobalsošanas veidiem repre
zentatīvā demokrātijā, kādas ir gandrīz visas modernās demokrā
tijas. Šinīs valstīs kā kārtējais likumdošanas orgāns darbojas pil
soņu kopuma ievēlētā tautas priekšstāvības iestāde, kuras likumīgā 
kārtībā pieņemtie lēmumi skaitās par saskaņotiem ar pašas tautas 
gribu. Tāpēc ir pilnīgi loģiski un saskaņā ar reprezentatīvās de
mokrātijas būtību, ka konstitūcijas noteikums prasa, lai tautas priekš
stāvības lēmums netiktu tautas nobalsošanā atcelts pie niecīga pie
dalījušos skaita. 

Latvijas Republikas Satversmē noteikumus par kvorumu vai 
nepieciešamo balsu skaitu tautas nobalsošanā atrodam divās vie
tās: 74. un 79. p. p. 79. panta noteikums attiecas uz konstitutivo 
referendumu un lai gan runā tikai par nepieciešamo balsu skaitu, 
tomēr līdz ar to ietver ari kvoruma noteikumu: Satversmes pār
grozījumi tautas nobalsošanā ir pieņemti, ja tiem piekrīt vismaz 
puse no visiem balsstiesīgiem. Šis noteikums pilnīgi pamatoti grib 
garantēt pareizu pilsoņu kopuma (rcsp. tautas) gribas izteiksmi tik 

B6) Verfassung des Deutschen Reichs (vom 11. August. 1919) Art 75: Durch 
den Volksentscheid kann ein Beschluss des Reichstags nur dann ausser Kraft 
gesetzt werden, wenn sich die Mehrheit der stimmberechtigten an der Abstim
mung beteiligt. ; . | 
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svarīgā lietā, kā Satversmes grozīšana. Otrs noteikums — un jau 
tieši kvoruma noteikuma veidā atrodams L. R. Satversmes 74. pan
tā: „Saeimā pieņemto un septiņdesmit otrā panta kārtībā apturēto 
likumu var atcelt tautas nobalsošanā, ja balsošanā ir piedalījusies 
vismaz puse no visiem balsstiesīgiem." Šī noteikuma racionālais 
pamats, kā redzams, ir tas pats, kuru atzīmējām Vācijas konstitū
cijas § 75 un Dancigas konst. § 47 līdzīgos noteikumos. Gadījumā, 
uz kuru attiecas L. R. Satversmes 74. p., notiek itkā divu valsts 
varas orgānu gribu sadursme: Saeima, pieņemdama attiecīgo liku
mu, ir noteiktā veidā izteikusi savu gribu (tautas priekšstāvības 
gribu, kas tiek pieņemta par saskanošu ar pašu tautas gribu), un tau
tas nobalsošanā izsaka savu gribu pilsoņu kopums, tautas dabiskais 
orgāns, kura griba ir identiska ar tautas pašas gribu. Ja nu Saeima 
noteikti grib, lai zināmais akts kļūtu par likumu, turpretim pilsoņu 
kopums izsaka savu gribu pretējā virzienā, tad rodas jautājums: 
kura griba lai paliek izšķirošā? Šķiet, tā, kura pareizi izsaka tautas 
pašas gribu. Te nepietiek ar to vien, ka pilsoņu kopums — tautas 
dabiskās priekšstāvības orgāns — stāv tautai tuvāk nekā Saeima 
— tautas juridiskās priekšstāvības orgāns; ja tautas nobalsošanā 
piedalījušies, piem., tikai 10 % vai 20% balsstiesīgo pilsoņu, tad būs 
dibinātas šaubas, vai šinī nobalsošanā patiešām ir izteikusies tautas 
griba. Tāpēc šinī gadījumā ir racionāli pamatots L. R. Satversmes 
74. p. kvoruma noteikums, kuram vajaga garantēt, ka tautas nobal
sošanā izteikusies pilsoņu kopuma griba varētu tikt pieņemta par 
pietiekoši pilnīgi izteikušos tautas pašas gribu, lai atzītu viņu par 
noteicošo šinī divu valsts varas orgānu gribu sadursmē. 

Bez kvoruma noteikuma L. R. Satversmē ir palicis automā
tiskais referendums (L. R. Satv. 78. p.), un šis apstāklis izsauca 
dzīvu domu izmaiņu sabiedrībā sakarā ar 1923. gadā izvesto tautas 
nobalsošanu L. R. Satversmes 78. panta kārtībā (tautas ierosinātais 
likumprojekts par baznīcu neatsavināšanu, kuru Saeima noraidīja). 
Juristi, kuri nostājās uz stingri formāla viedokļa, aizstāvēja domas, 
ka tautas nobalsošanā L. R. Satversmes 78. p. kārtībā kvorums 
nav vajadzīgs, jo 74. pantā noteiktais kvorums attiecas uz tautas 
nobalsošanu L. R. Satversmes 72. p. kārtībā, bet tautas nobalso
šanai 78. p. kārtībā kvorums konstitūcijā nav noteikts, tā tad no 
likumdevēja nav atzīts par vajadzīgu. Šis pēdējais slēdziens tika 
pierādīts par nepareizu: L. R. Satversmes projektā, kā viņš bija 
izstrādāts L. Satversmes Sapulces Satversmes komisijā, attiecīgā 
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pantā (76. p.), bij runa tikai par tautas ierosinātu Satversmes gro
zījumu projektu, un nākošajā pantā (77. p.) noteikts attiecīgais ne
pieciešamais balsu skaits; apspriežot šo projektu Satversmes sa
pulces plenārsēdē pēdējā stadijā — attiecīgajā pantā līdzās Satver
smes grozījumu projektiem ievietoti ari likumprojekti; bet seko
jošam pantam, kurš nosaka Satversmes grozījumiem vajadzīgo 
balsu skaitu, nav piegriezta vērība, un tas palicis savā agrākajā 
redakcijā. Tā tad likumdevējs nevis atzinis kvorumu tautas no
balsošanā L. R. Satversmes 78. p. kārtībā par nevajadzīgu, bet nav 
piegriezis vajadzīgo vērību sekojošā panta redakcijai, kuru vaja
dzēja papildināt saskaņā ar papildinātā L. R. Satversmes 78. p. 
(projekta 76. p.) saturu. Tāpēc tie juristi, kuri piegriež vērību li
kuma garam un meklē pēc likumu noteikumu raciónala pamata, aiz
stāvēja domas, ka jautājums par to, vai kvorums tautas nobalso
šanā L. R. Satversmes 78. p. kārtībā vajadzīgs vai ne, izšķirams 
pēc lietas būtības un pēc analoģijas, kura meklējama līdzīgus gadī
jumus regulējošos Satversmes likuma noteikumos. No šī viedokļa 
īo pašu kvoruma noteikuma racionālo pamatu, kuru atzīmējām L. R. 
Satversmes 74. pantā, atrodam ari L. R. Satv. 78. p. paredzētā leģis-
slativā (ne konstitutivā) referenduma gadījumā, jo te tautas nobal
sošanā nāk tikai tāds likumprojekts, ko Saeima ir lūkojusi cauri 
un ar savu lēmumu noraidījusi. Lai nu šis Saeimas atmestais likum
projekts klātu par likumu, tautas nobalsošanā nākas pārbalsot (at
celt) Saeimas lēmumu, un tāpēc 74. p. noteikums par kvorumu tau
tas nobalsošanā 72. p. paredzētā gadījumā būtu attiecināms ari uz 
78. p. paredzētu legislativa referenduma gadījumu, ņemot vērā šo 
tiesisko institūtu tuvo radniecību un kvoruma pielietošanas kopējo 
i .n-iiMialn pamaļu. Abos legislativa referenduma gadījumos, kas 
paredzēti I.. R. Satversmes 72. un 78. pantos, konstatējama divu 
valsts varas orgānu gribas sadursme, jo tautas nobalsošanā pilsoņu 
kopumam nākas izteikties par vai pret Saeimas jau pieņemtu no-
teiklu lēmumu, kurš — kamēr nav likumīgā kārtā atcelts — ieska
tāms par tautas gribas izteiksmi; un lai nu šo Saeimas lēmumu va
rētu tautas nobalsošanā atcelt, šķiet, ir pilnīgi pamatots kvoruma 
noteikums, kuram vajaga garantēt pietiekoši pilnīgu tautas gribas 
izteiksmi tautas nobalsošanā.") Šim pēdējam viedoklim ir piekritusi 

" ) P lašāk i p a r šo j a u t ā j u m u esmu izteicies savā r e f e r ā t ā p a r . .Kvorumu 
t a u t a s nobalsošanā", sk. ..Tieslietu Min. Vēstu." Nr. 5/6, 1923. g. ,.RTgus J u r i s t u 
Biedrības sapulce 15. septembrī 1923. g.". 

— 117 

ari Centrālā Vēlēšanu komisija, jo sava l11 '.' \\ 7. marta sēdē tā 
pieņēma atzinumu, ka tautas nobalsošana pai I.. lv. Satversmes 
78. pantā paredzētiem likumprojektiem balsoSanS jāpiedalās vismaz 
pusei no visiem balsstiesīgiem pilsoņiem, lai balsošana gūtu liku
mīgu spēku (publicēts 1923. g. 14. jūlijā Vaid. Vēstnesī Nr. 149). 

Pilsoņu kopuma legislativa funkcija var būt plašāka vai šau
rāka pēc sava satura, t. i. skatoties pēc tam, vai viņa var attiekties 
uz visiem likumiem, vai ari tikai uz dažām likuma kategorijām. Pēc 

•L. R. Satversmes 75. p. tautas nobalsošanai nevar nodot Saeimas 
pieņemtos likumus, kurus Saeima ar divu trešdaļu balsu vairākumu 
atzinusi par steidzamiem; bet 73. p., norobežodams pilsoņu kopuma 
legislativo funkciju pēc satura, nosaka, ka „tautas nobalsošanai ne-
var nodot budžetu un likumus par aizņēmumiem, nodokļiem, mui
tām, dzelzceļu tarifiem, kara klausību, kara pasludināšanu un tā 
izbeigšanu, mobilizāciju, demobilizāciju, kā ari līgumus ar ārval
stīm." Šo ierobežojumu motivi var būt diezgan saprotami; tā, piem., 
izņēmuma stāvokļa ievešanas, kara pasludināšanas un mobilizācijas 
gadījumos vienkārši steidzamība neatļaus izvest tautas nobalso
šanu; budžets, likumi par aizņēmumiem, muitām un tarifiem, tāpat 
ari .miera noslēgšanas un.līgumi ar ārvalstīm var izrādīties par 
komplicētiem, lai viņus bez plašākas iepriekšējas sagatavošanās 
vienkārši izšķirtu ar nobalsošanu; un, beidzot, dažos gadījumos var 
krist svarā ari tas (kas, piem., Šveicē tautas nobalsošanā nereti 
pierādījies), ka dala pilsoņu no pārāk šaura viedokļa novērtē izde
vumus un nastas, ko valsts no pilsoņiem prasa (likumi par aizņē
mumiem, nodokļiem, muitām, dzelzceļu tarifiem, kara klausību). 
Tomēr varam pilnīgi pielaist, ka kultūrai izplatoties un pilsoniskai 
apziņai nostiprinoties, pilsoņu kopuma legislativo funkciju būs iespē
jams paplašināt pēc satura un dalu no L. S. Satversmes 73. pantā 
uzskaitītiem ierobežojumiem atcelt. Jāpiezīmē vēl, ka .73.' p. uz
skaitītie ierobežojumi attiecas tikai uz tautas nobalsošanu, bet ne 
uz likumu ierosināšanu. Grūti gan būtu iedomāties tautas iniciatīvi 
praktiķa attiecināt, piem., uz budžetu vai līgumiem ar ārvalstīm; 
bet ja pilsoņu kopums gribētu ierosināt likumprojektu, piem., par 
kāda jauna nodokļa ievešanu vai kāda pastāvoša nodokļa atcel
šanu vai ari par pārgrozībām muitu un dzelzceļu tarifu likumos, 
tad jāsaka, ka Satversmes likums nedod nekāda pamata pilsoņu 
kopumam šādu tiesību liegt; tikai tāds pilsoņu kopuma likumpro
jekts (kas attiecas uz L. R. Satv. 73. pantā uzskaitītām lietām) va-
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retu kļūt par likumu tikai tādā kārtībā, ka Saeima viņu pieņemtu, 
rīkojoties ar to kā ar kuru katru citu likumprojektu, t. i. vajadzī
bas gadījumā ari to grozot un papildinot pēc sava ieskata. 

Pie tautas nobalsošanas techniskās puses varētu piezīmēt, ka 
viņa notiek divu dienu laikā, svētdienā un sestdienā pirms tās, ievē
rojot aizklātības principu tādējādi, ka „pie ieejas balsošanas telpās 
balsotājs saņem divas zīmes un kuvēru. Uz vienas zīmes uzdru
kāts vārds „par", bet uz otras „pret". Balsotājs ieliek vienu no 
šīm zīmēm vai ari līdzīgu iepriekš sagatavotu līdzpaņemtu zīmi ku
vērā, kuru iemet urnā." (Lik. par tautas nobalsošanu un likumu 
ierosināšanu, 9. p.) 

3. Saeima. 

Otrs Latvijas valsts varas orgāns ir Saeima — pilsoņu kopuma 
radīta tautas priekšstāvības iestāde. P a r 1 a m e n t s modernajās 
valstīs ieņem, nevien redzamāko vietu valsts orgānu starpā, bet ari 
apvieno sevī svarīgākās valsts varas funkcijas un ir pēdējais lēmējs 
daudzos svarīgos valsts dzīves jautājumos. Ari Latvijā, neskatoties 
uz to, ka augstākais valsts varas orgāns — pilsoņu kopums — tieši 
piedalās konstitutivās un legislativas funkcijas realizēšanā, Saei
mas funkcijas ir ļoti plašas, un viņas rokās atrodas republikas tie
siskās, administrativas, politiskās un saimnieciskās dzīves vadība. 
Saeimai ari Latvijas Republikas Satversmē ierādīta ievērojama vieta, 
un speciāli Saeimai veltīts labi izstrādāts, diezgan plašs likums — 
Saeimas kārtības rullis. Aplūkosim pēc L. R. Satversmes un Saei
mas kārtības ruļļa noteikumiem Saeimas organizāciju, deputātu tie
sisko stāvokli, un Saeimas funkcijas. 

A . S a e i m a s o r g a n i z ā c i j a . 
Saeima tiek ievēlēta uz trim gadiem un sastāv no simts tautas 

priekšstāvjiem. Triju gadu garie legislaturas periodi netiek pār
traukti ar starpleģislaturti periodiem, un šinī ziņā Latvija atšķiras 
no daudzām citām, sevišķi vecākajām valstīm, kur parasti jauna 
parlamenta vēlēšanas notiek tikai pēc tam, kad priekšējā parla
menta pilnvaras beigušās. Bet ja modernajās parlamentārajās val
stīs parlaments ir kļuvis par vadošo valsts varas orgānu, tad atstāt 
starpleģislaturu periodus, kuros šī vadošā varas orgāna valstī fak
tiski nav, ir praktiski neērti un teorētiski neattaisnojami. Tāpēc 
ari dažās jaunajās republikās (bez Latvijas ari, piem., Dancigā un 
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Lietavā58) starpleģislaturu periodi iznīcināti un ievesta tāda kar
tība, ka parlamenta vēlēšanas notiek priekšējā parlamenta pilnvaru 
laikā, un pastāvošā parlamenta pilnvaras izbeidzas tikai tad, kad 
sanāk uz pirmo sēdi jaunievēlētais parlaments. Tādējādi valsts ne
paliek nekad bez sava vadošā valsts varas orgāna; parlamenti, kā 
teikts, nepārtrauktā virknē sadodas roku rokās; parlaments, lai gan 
periodiski atjaunojas savā sastāvā, ir kļuvis par permanentu iestādi 
valsts reālajā dzīvē, ne vairs tikai teorijā vien. 

Latvijā Saeimas vēlēšanas kārtēji tiek izdarītas ik pa trim ga
diem oktobra mēneša pirmajā svētdienā un sestdienā pirms tās. 
«Jaunievēlētā Saeima sanāk uz pirmo sēdi novembra mēneša pir
majā otrdienā, kad ari izbeidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras" 
(L. R. Satv. 12. p,). Ja kādi ārkārtēji apstākli aizkavētu izdarīt 
Saeimas vēlēšanas noliktajā laikā, pastāvošās Saeimas pilnvaras, kā 
redzams, paliktu spēkā līdz tam laikam, kamēr tiktu ievelēta un sa
nāktu kopā jaunā Saeima. Bet Saeimas pilnvaras var izbeigties ari 
pirms triju gadu notecēšanas; un proti, Saeimas atlaišanas gadījuma 
ar tautas nobalsošanu. Šis gadījums paredzēts L. R. Satv. 13. panta, 
kurš nosaka: „Ja Saeimas vēlēšanas Saeimas atlaišanas gadījumos 
notiek citā gada laikā, tad šāda Saeima sanāk ne. vēlāk ka vienu 
mēnesi pēc tās ievēlēšanas un tās pilnvaras izbeidzas pec diviem 
gadiem nākošā novembra mēneša pirmā otrdienā ar jaunievēlētās 
Saeimas sanākšanu." 

Pēc šiem noteikumiem Saeima ir gan permanenta iestāde, to
mēr viņa nedarbojas pastāvīgi, bet ar pārtraukumiem. L e g i s l a 
t u r a s p e r i o d s i r s a d a l ī t s s e s i j ā s , kurās Saeima dar
bojas, un starpsesiju periodos, kad Saeimas darbība pārtraukta. Pēc 
Saeimas kārt. rulla 37. p., Saeimas sesijas ir kārtējas un ārkārtējas. 
Kārtējas sesijas ir trīs gadā: rudens sesija, kura sākas ar Saeimas 
darbības atjaunošanu pēc vasaras brīvdienām un beidzās decembrī; 
ziemas sesija no ziemas svētkiem līdz lieldienām, un pavasara se
sija no lieldienām līdz vasaras sākumam. Ārkārtējas sesijas var 
notikt katrā laikā. Saeimas kārtējas sesijas sasauc Saeimas pre
zidijs saskaņā ar Saeimas pašas lēmumu. Ārkārtējas sesijas sasauc 
ari prezidijs, vai nu uz savu iniciativi, vai ari uz Valsts Prezidenta, 
ministru prezidenta, vai ne mazāk kā vienas trešās dalas deputātu 

«ļ N o t u r o s Vnls ivhcs Konst i tūc i ja . § 26- N n u j o i o Soimo r inkimoi tur i 
ivvkli priefi pas ibaigini i t senojo Soimo k a d c u c i . i a i . . . N n u j o j o Scimo kadenci ja • 
prosidedo K n o m e t baigiasi senojo Seimo kadcuci ja . 
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pieprasījumu. Par sesijas slēgšanu katrā gadījumā lemj Saeima 
pati. Tikai divos gadījumos Valsts Prezidents var sasaukt Saeimas 
sesiju tieši, negriežoties pie Saeimas prezidija; pirmais tāds gadī
jums paredzēts L. R. Satv. 49. pantā:. ja Saeima ir ar tautas nobal
sošanu atlaista, tad viņas pilnvaras tomēr vēl paliek spēkā līdz 
jaunievēlētās Saeimas sanākšanai, „bet līdzšinējā Saeima var sanākt 
uz sēdēm tikai tad, ja Valsts Prezidents to sasauc." Šādai sesijai 
Valsts Prezidents noteic ari dienas kārtību. Otrs gadījums pare

dzēts L. R. Satversmes 44. pantā: ja ārējais ienaidnieks apdraud 
valsti, Valsts Prezidentam ir tiesība (un pienākums) spert nepiecie
šamos militārās aizsardzības solus; ja Saeima šinī laikā nedarbo-
|as, tad Valsts Prezidents nekavējoties sasauc Saeimu, kura tad 
lemj par tālākiem valsts aizsardzības soliem. — Sesijas laikā Sa
eimas darbība turpinājās nepārtraukti un norit gan plenārsēdēs, gan. 
dažādu Saeimas komisiju sēdēs. Starp sesijām tiek uzturēta kon
tinuitāte tādējādi, ka «likumprojektus, pieprasījumus un jautājumus, 
kas nav izspriesti Saeimas tekošā sesijā, turpina apspriest nākošā 
sesijā" (S. kārt. ruļļa 40. p.). Likumprojekti, kurus Saeima nav pa
spējusi pieņemt līdz legislaturas perioda beigām, tiek nodoti nākošai 
Saeimai, kur viņu caurskatīšana attiecīgās komisijās sākas no jauna. 

Saeimas darbību vada p r e z i d i j s , kuru- Saeima ievēl legi
slaturas perioda sākumā uz visu legislaturas periodu, un kurš sastāv 
no priekšsēdētāja, diviem viņa biedriem, sekretāra un diviem viņa 
biedriem. Saeimas prezidijs darbojas nepārtraukti pa visu Saeimas 
pilnvaru laiku, ari Saeimas starpsesiju laikā. Saeimas priekšsēdē
tājs un viņa biedri sadala savā starpā pēc vienošanās tekošos dar
bus. Priekšsēdētājs reprezentē Saeimu, vada (vai viņam klāt ne-
usol kāds un viņa biedriem) Saeimas sēdes un gadā tanīs par kār
tību. Sekretārs un vina biedri pārzin Saeimas kancelejas darbus 
pei savstarpējas vienošanās, ved Saeimas sēžu protokolus, nolasa 
lesnlefftOS rakstus un priekšlikumus, pārbauda stenogramas. Sa
eimas prezidijam kopīgi piekrīt, pēc Saeimas kārt. ruļļa 25. p.: 
,,1) iekšējās kārtības un darba gaitas noteikšana Saeimas kancelejā 
un citās Saeimas iestādēs; 2) ierēdņu pieņemšana un atlaišana; 
3) visu ienākušo lietu tālākvirzīšana un atzinumu došana visos 
kārtības rullī paredzētos gadījumos; 4) ar kārtības rullī un Saeimas 
lēmumiem nenoskaidrotu jautājumu nokārtošana, saziņā ar frakciju 
padomi." 

Sēžu dienas un stundas nosaka Saeima, vai ari atstāj to noteikt 
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prezidijam; parasti katras sēdes beigas liek paziņota nākošās sēdes 
diena un stunda. Dienas kārtība izsludināma vismaz divas dienas 
pirms sēdes atklāšanas. Izsludināšanu izdara prezidijs ar pavēstēm 
vai laikrakstos, vai ar rakstisku paziņojumu, kurš izliekams Saei
mas telpās (S. kārtības rulla 43. p.). Saeimas sēdes ir atklātas, bet 
ar divu trešdaļu klātesošo deputātu balsu vairākumu Saeima var 
nolemt noturēt aizklātu sēdi; aizklātas sēdes noturēšanu var iero
sināt Valsts Prezidents, ministru prezidents, ministrs vai desmit 
Saeimas locekli.™) Saeimas sēdes ir pilntiesīgas, ja tanīs piedalās 
vismaz puse no deputātu skaita; kvalificēts kvorums ir noteikts 
L. R. S. 76. p.: Satversmi Saeima var grozīt sēdēs, kurās piedalās 
vismaz divas trešdaļas Saeimas locekļu. Pēc L. Rcp. Satv. 24. p.: 
«Saeima taisa savus lēmumus ar klātesošo deputātu absolūtu balsu 
vairākumu, izņemot Satversmē sevišķi paredzētus gadījumus." Bet 
tādi gadījumi, kur lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, 
ir paredzēti Satversmē diezgan daudz; tā, piem., divu trešdaļu klāt
esošo deputātu balsu vairākums vajadzīgs lēmumiem par slēgtu 
sēžu noturēšanu un Satversmes grozīšanu; 'divas trešdaļas visu 
.Saeimas locekļu balsu vairākums vajadzīgs lēmumiem par Valsts 
Prezidenta atlaišanu no amata un Valsts Prezidenta saukšanu pie 
kriminālas atbildības; beidzot trīsceturtdaļas visu deputātu balsu 
vajadzīgs lēmumam, ar kuru pieņemot otrreiz Valsts Prezidenta 
apturēto likumu, tiek novērsta tautas nobalsošana (L. R. Satv. 72. p.). 
Jāpiezīmē, ka Saeimas kārtības rullis nevar noteikt kvalificētu 
balsu vairākumu gadījumiem, kas nav Satversmē paredzēti, jo pēc 
L. R. Satv. 24. panta visi tie gadījumi, kad Saeimas lēmumiem va
jadzīgs balsu vairākums, paredzēti Satversmes likumā pašā.cn) 
Beidzot pie jautājuma par kvorumu un vajadzīgo balsu skaitu varam 
atzīmēt, ka ari vienai trešdaļai Saeimas locekļu Satversmes likums 
ir. piešķīris dažas tiesības, tā, piem., mazāk kā viena trešdaļa Sa
eimas locekļu var pieprasīt izmeklēšanas komisijas iecelšanu uz di
viem mēnešiem un Saeimas pieņemta likuma apturēšanu uz diviem 
mēnešiem. • 

Saeimas darbība norit nevien plenārsēdēs, bet ari k o m i s i j ā s , 

59) L. R. Satv. 51. p. raksta, priekšā slēgtu sēdi gadījumam, ja tiek ap
spriests priekšlikums par Valsts Prezidenta atlaišanu no amata. 

on) L. ī». Satv. 24. p.: „ Saeima, izņemot Satversmē sevišķi paredzētos ga
dījumus, taisa savus lēmumus ar klātesošo deputātu absolūtu balsu vairā
kumu." 
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kuras ievēl Saeima, noteicot to locekļu skaitu un uzdevumus. Ko
misija izvēl no sava vidus priekšsēdētāju un sekretāru, pēc vajadzī
bas ari viņu biedrus. Komisiju sēdes ir atklātas; bet uz Saeimas vai 
pašas komisijas lēmuma pamata var noturēt ari aizklātas sēdes. 

. Sēdes ir pilntiesīgas, ja piedalās puse no komisijas locekļiem, bet ne 
mazāk kā 3 personas, to starpā priekšsēdētājs vai viņa biedrs. Ko
misijas var darboties ari starpsesiju laikā, un viņām ir tiesība pie
prasīt savai darbībai vajadzīgās zinas un paskaidrojumus no valdi-
bas un pašvaldības iestādēm, kā ari uzaicināt savās sēdēs dot pa
skaidrojumus attiecīgo ministriju un pašvaldības iestāžu atbildīgos 
priekšstāvjus. 

Saeimas un viņas komisiju atklāto sēžu atreferējumus, ja tie 
saskan ar patiesību, var brīvi publicēt, bez ka par to kādu varētu 
saukt pie atbildības; turpretim par Saeimas un komisiju slēgtām 
sēdēm var sniegt ziņas tikai ar Saeimas vai attiecīgas komisijas pre
zidija atļauju. 

Beidzot, runājot par Saeimas organizāciju, jāatzīmē mūsu S a 
e i m a s k ā r t ī b a s r u l l a ī p a t n ī b a . Pēc L. R. Satv. 21. p. 
Saeima izstrādā kārtības rulli iekšējās darbības un kārtības noteik
šanai. Varētu pieņemt, ka šinī Satversmes likuma pantā Saeimas kār
tības rullis domāts kā likumdevējas palātas reglaments. Tomēr mūsu 
Saeimas kārtības rullis, kā to noteikti esmu aizrādījis jau citā vietā,"1) 
nav likumdevējas palātas reglaments līdz šim parastajā formālajā no
zīmē, bet ir likums. Gan ari agrāk bij parasts, ka dala no tā satura, 
kas vienā valstī bij atrodama parlamenta reglamentā, citā valstī bij 
atrodama likumdošanas aktā; bet kā viss parlamenta reglaments 
kļūtu par likumu, tas ir iespējams tikai demokrātiskā republikā ar 
vienu palātu. Monarclnskās valstīs likumam nepieciešama mouarclīa 
sankcija, un valstīs, kur parlaments sastāv no divām palātām (ari re
publikās), likumam vajadzīga abu palātu piekrišana; tāpēc šinīs 
valstīs vienas palātas pieņemtais reglaments formālā ziņā krasi at
šķiras no likuma: tas ir tikai iekšējais saturs, kurš nevar pretendēt 
uz vispārēju nozīmi. Turpretim demokrātiskā republikā ar vienu 
likumdošanas palātu, kur šīs palātas pieņemtajiem likumiem nekāda 
cita valsts varas orgāna piekrišana vai sankcija nav vajadzīga, tur 
ari šīs palātas pieņemtais reglaments formāli neatšķiras no likuma. 

" 61) Sk. manu rakstu ,.Likumu ierosināšana Dēc Latvijas Republikās Sa- • 
lp 150CS P C C m a s k r i r t ī b a s n , l l«-" Ticsl. Min. Vēstnesī Nr. 3/4, J923. g. 
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Ja formālo atšķirību gribētu uzturēt, protams, to nebūtu grūti radīt, 
piem. tādējādi, ka likumu (kā tas visur pieņemts) publicē Valsts Pre
zidents, bet parlamenta reglamentu (kārtības rulli) publicētu parla
menta priekšsēdētājs. Bet vairākās jaunajās republikās nekāda for
māla izšķirība starp likumu un parlamenta reglamentu nav noteikta, 
bet gan drīzāk otrādi: dažu jauno republiku konstitūcijās atrodam 
noteikumus, kuri parlamenta reglamentu formāli pielīdzina likumam. 
Tā piem. Lietavas konstitūcijas § 33., otrs nodalījums nosaka: „savas 
darbības noregulēšanai Seims pieņem statūtu, kuram ir likuma 
spēks;"02) un Igaunijas konstitūcijas § 44 skan: „Riigikogu pieņem 
savu reglamentu, kurš tiek publicēts kā likums." Mūsu konstitūcijā 
līdzīga noteikuma nav, un no L. R. Satv. 21. p. drīzāk varētu taisīt 
slēdzienu, ka Saeimas kārtības rullis tur domāts ne kā likums, bet 
tikai kā likumdevējas palātas reglaments. Bet mūsu konstitucionālā 
praktiķa ir šo jautājumu noteikti izšķīrusi. Saeima ir jau divreiz, 
23. martā 1923. g. un 10. aprilī 1929. g., pieņēmusi savu kārtības rulli 
kā likumu, un Valsts Prezidents viņu kā likumu publicējis; tā tad no 
formālās puses tas bez šaubām ir likums ar vispārēju nozīmi. Un 
tālākais secinājums no šī valststiesiskā fakta ir tas, ka mūsu Saeimas 
kārtības rullis ir pieskaitāms tā sauktajiem organiskajiem likumiem» 
t. i. formālajai Satversmei plašākā nozīmē, un viņš ar saviem notei
kumiem (ja vien šie noteikumi nerunā pretim formālajai Satversmei 
šaurākā nozīmē, t. ir Satversmes likumam jeb valsts pamatlikumam) 
.var papildināt valsts Satversmi, attīstot un tālāk veidojot tos tiesi
skos principus un tiesiskos institūtus, kuri atrodami Satversmē. 
Skaidrs ir ari tas, ka Saeimas kārtības rullis nav pieņemts tikai vie
nai Saeimai vai vienam legislaturas periodam: kā likums viņš saista 
ari katru turpmāko Saeimu, kamēr tā nebūs kārtības rulli grozījusi 
likumdošanas ceļā. 

B. D e p u t ā t i . 
Parlaments ir tautas priekšstāvības iestāde un parlamenta lo

cekli (deputāti) ir t a u t a s p r i e k š s t ā v j i , bet nevis kāda at
sevišķa valsts novada (vēlēšanu apgabala vai vēlēšanu iecirkņa), kā
das sabiedriskas grupas vai kādas politiskas organizācijas priekš
stāvji. Šis princips, viens no reprezentativās demokrātijas pamat-

•») Lietuvos VaLslybes konstitūcija, § 33: . . . . . Scimas priimn savo dnrbui 
statūtu, kūris turi istatymo galios." 



principiem, konstitūcijās izpaužas noteikumos, ka deputāti ir neat
karīgi no vēlētājiem, nav vēlētāju priekšā atbildīgi, nevar tikt sai
stīti ar instrukcijām u. t, t. L. R. Satv. 14. p. šo deputātu neatkarību 

. formulē sekosi: „Vēlētāji"nevar atsaukt atsevišķus Saeimas locekļus." 
Patiesībā gan tautas priekšstāvības konstruktīvā principa ideāls tiktu 
sasniegts tikai tad, ja parlamenta locekli negrupētos frakcijās, bet 
sastādītu nedalītu solidāru darba sapulci; tomēr tā tas nekad nav 
bijis, un taisni moderno parlamentu locekli arvienu ciešāki nogru
pējas noteiktās frakcijās un arvienu vairāk jūtas kā atsevišķu sa
biedrisku grupu (galvenam kārtām pēc aroda un īpašuma interesēm: 
zemkopji, rūpnieki, tirgotāji, rūpniecisko uzņēmumu strādnieki u. 
t. t.) priekšstāvji; viņi parasti saņem no saviem vēlētājiem aizrādī
jumus tādā vai citādā veidā un cenšas tos pēc iespējas izvest dzīvē 
ar savu frakciju organizēto un stingri disciplinēto uzstāšanos parla
mentā. Tāpēc nav brīnums, ka jau 19. g. s. otrā pusē vairāki teorē
tiķi ir nākuši ar priekšlikumiem organizēt tautas priekšstāvību kā 
sabiedrisku grupu priekšstāvību. Tomēr vienotas tautas priekšstā
vības teorētiskā konstrukcija vēl arvienu tiek uzturēta spēkā nevien 
no valststiesībniekiem, bet ari no konstitūcijām; un konstitūciju 
attiecīgo noteikumu juridiskās sekas priekš deputātiem ir.tās, ka viņi 
var darboties pilnīgi brīvi pēc savas pārliecības, nerēķinoties ar 
vēlētāju aizrādījumiem vai instrukcijām. Šinī ziņā tagadējo parla
mentu locekli, deputāti, noteikti atšķiras no 14—16. gadu simteņu 
kārtu priekšstāvības sapulču locekļiem, kas bij savu vēlētāju delegāti 
un varēja tikt saistīti ar mandātiem vai instrukcijām. 

Piegriežoties jautājumam par deputātu tiesisko stāvokli, jāsaka, 
ka deputāti šinī ziņā vēl arvienu atšķiras no citiem valsts darbinie
kiem. Viņu īpatnējais stāvoklis vispār izskaidrojams ar vēsturiskām 
tradīcijām, un tāpat ari dažas viņu sevišķās tiesības (deputātu imuni
tāte). Izplatoties 19. g. simtenī monarehijās (kas toreiz bij noteico
šais valsts tips, kura apstākļiem piemērota ari valsts teorija), tautas 
priekšstāvības iestāde — parlaments — nostājās līdzās monareham 
kā otrs augstākais valsts varas, orgāns, un parlamenta locekli, kā 
tautas vēlēti priekšstāvji un tautas interešu aizstāvētāji pretim mo
nareham un viņa administrācijai, patiešām ieņēma īpatnēju stāvokli 
toreizējā valstī un krasi atšķīrās no citiem valsts darbiniekiem. Jo 
19. g. simteņa dualistiskajās konstitucionālajās monarehijās stāvēja 
viens otram pretim: t a u t a , kura nu atkal reiz bij ieguvusi tiesību 
runāt līdzi valsts lietās caur saviem priekšstāvjiem, un m o n a r c li s 
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un viņa administrācija, kas būdama alk.n [gū nevis no tautas, bet no 
monareha, nostājās tautai pretim [tkO ārpus viņas stāvoša, savā 
būtībā.tautai sveša un nereti tautai naldTfffl vara. Saprotams, ka šinī 
valstī, kur tauta vēl nebij visa valsts, bel tikai viens no valsts ele
mentiem (līdzās monareham), parlaments ieņēma īpatnēju stāvokli 
valstī, jo viņš bij nevien valsts orgāns, bet — kā tautas priekšstā
vības iestāde — sevišķi ari tautas orgāns; un līdz ar to ari deputātu 
kā tautas priekšstāvju īpatnējais stāvoklis kļūst saprotams: kā tautas 
priekšstāvji viņi netika (un nevarēja tikt) pieskaitīti citiem valsts 
darbiniekiem (ierēdņiem vai amata personām), kas bij no monareha 
atkarīgi. Un šinīs apstākļos saprotams ari tas, ka sabiedrības pro
gresīvā daļa, kas stāvēja par tautas tiesību nostiprināšanu un papla
šināšanu, visiem spēkiem aizstāvēja nevien parlamenta patstāvību 
pretim monareham, bet ari deputātu īpatnējo privileģēto stāvokli,, 
nevien viņu neatkarību, bet ari neaizskaramību (deputātu imunitāte). 
Sis viedoklis kļuva tradicionāls sabiedrības progresīvajā daļā, viņš. 
nostiprinājās konstitūcijās, un ar viņu ari tagad vēl — vismaz pa 
daļai — izskaidrojams deputātu īpatnējais stāvoklis. 

Bet modernā tiesiskā valsts — sevišķi demokrātiskā republika 
— pēc savas būtības stipri atšķiras no 19. gadu simteņa dualistiskās. 
konstitucionālās monarehijās. Demokrātiskā republikā nav vairs 
pretstata starp tautu un valdniekiem; te tauta pati sevi valda, un tau
tas pašvaldība un valstiskā pašdarbība caur viņas priekšstāvjiem un 
aģentiem izpaužas visās valsts funkcijās, likumdošanu neizslēdzot. 
Deputāti tagad izpilda savu publisko kalpību, strādā savu valstij va
jadzīgo darbu tāpat kā citi valsts darbinieki; un tā kā tagad nav 
vairs valstī no tautas neatkarīgas varas, pret kuru deputātiem vaja
dzētu aizstāvēt tautas tiesības, tad nav ari vairs pamata principiālas 
starpības uzturēšanai starp deputātiem un citiem valsts darbiniekiem. 
Kad šis demokrātiskās valsts būtībai pieskaņotais viedoklis izplatī
sies sabiedrībā, tad sāksies deputātu principiālā pielīdzināšana citiem 
valsts darbiniekiem. Bet tagad vēl visās konstitūcijās atrodam no
teikumus, kuri deputātus nostāda sevišķā tiesiskā stāvoklī. 

Atsevišķo deputātu p i l n v a r u l a i k s var sakrist, bet var ari 
nesakrist ar parlamenta pilnvaru laiku. Mūsu parlamenta — Sa
eimas — pilnvaru laiks, kā redzējām, sākas ar Saeimas pirmās sēdes 
atklāšanu un beidzas tanī momentā, kad jaunievēlētā Saeima sanāk 
uz pirmo.sēdi. Atsevišķo deputātu pilnvaru sākumu varētu saistīt 
ar četriem momentiem: a) vēlēšanu rezultātu konstatēšana Centra-
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lajā vēlēšanu komisijā; b) vēlēšanu rezultātu publicēšana; c) Saeimas 
• sanākšana uz pirmo sēdi; d) deputātu mandātu apstiprināšana Sa-
, eimā. — Deputāta tiesība uz savu amatu nav privattiesiska, bet gan 

publiski-tiesiska rakstura; tāpēc vēlēšanu rezultāta konstatēšanas 
moments pats par sevi vien ir vēl nepietiekošs; publicēšana te ne-

V pieciešama. Ar publicēšanas momentu ari dažas konstitūcijas saista 
deputātu pilnvaru sākumu; tā piem. Igaunijas konst. 3S. p. nosaka, 
ka .JRiigikogu locekļu pilnvaras ir spēkā no vēlēšanu rezultātu publi
cēšanas dienas." Bet kāda nozīme tādā gadījumā piedodama depu
tātu pilnvaru pārbaudīšanas momentam? Latvijā Saeimas kārtības 
rulla 1. pants nosaka, ka „Saeima sastāv no tautas priekšstāvjiem-
deputatiem, kuru mandātus Saeima apstiprinājusi." Pēc šī formu
lējuma būtu jāpieņem, ka atsevišķo deputātu pilnvaru laiks sākas tikai 
ar viņu mandātu atzīšanu, (pareizāki: viņu deputātu tiesību konsta
tēšanu) Saeimā. Bet Saeimai nākas strādāt jau pirms deputātu piln
varu pārbaudīšanas, un tāpēc tā paša kārtības rulla 4. p. nosaka, ka 
„deputati bauda visas Saeimas deputātu tiesības, kamēr attiecīgās 
vēlēšanas nav atceltas vai deputāts savu mandātu nav nolicis vai 
zaudējis." Šis pants saista deputātu pilnvaru sākumu ar viņu iera
šanos uz Saeimas sēdi; šis noteikums attiecināms nevien uz tiem de
putātiem, kuri piedalās jaunievēlētā Saeimā no paša sākuma, bet ari 
uz katru vēlāk iestājušos, kurš kāda deputāta nāves, izstāšanās vai 
izslēgšanas gadījumā no Saeimas prezidija uzaicināts no attiecīgā 
kandidātu saraksta ieņemt vietu Saeimā (Saeimas kārt. rulla 5. p.). 
Atsevišķā deputāta pilnvaras var beigties gan reizē ar Saeimas piln-

. .varu izbeigšanos, gan ari ātrāk, un proti, deputāta nāves, izstāšanās 
V vai izslēgšanas gadījumā. Deputāta izstāšanās notiek labprātīgi, pa

ziņojot par to rakstiski Saeimas prezidijam, bet izslēgšana notiek pret 
viņa gribu, vai nu ar tiešu Saeimas lēmumu, vai pat bez Saeimas lē
muma; jo pēc' Saeimas kārt. rulla 20. p. „deputats, kurš ar likumīgā 
spēkā stājušos tiesas spriedumu notiesāts par kādu no „Likuma par 
Saeimas vēlēšanām" 3. pantā paredzētiem noziegumiem, uzskatāms 
par izslēgtu no Saeimas." Jāpieņem, ka deputāta tiesības zaudē ari 
tas, kurš ieņem ar deputāta amatu nesavienojamu citu amatu valsts 
dienestā, ja viņš no šī otra amata neatsakās mēneša laikā no man
dāta apstiprināšanas dienas. Nesavienojams ar deputāta amatu ir 
katrs cits amats valsts dienestā, izņemot tiesneša, Latvijas augst
skolu mācības personāla, ministra, ministra biedra vai viņiem pie
līdzināma pārvaldes patstāvīgas nozares vadītāja, notāra un juris-
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Konsulta amatus. Šādam aizliegumam agrākajās monarchistiskajās 
valstīs bij sava svarīga principiāla nozīme: deputātam kā tautas 
priekšstāvim vajadzēja būt pilnīgi brīvam, bet atrazdamies valsts 
dienestā viņš būtu bijis padots karalim un varētu tikt iespaidots no 
priekšniecības; demokrātiskā republikā, šķiet, šis principiālais pa
mats ir zaudējis savu nozīmi, un jāpieņem lietderības motivs, pēc 
kura amatu savienošana ir ierobežojama, lai deputāts varētu kārtīgi 
izpildīt savus pienākumus. 

Par šiem p i e n ā k u m i e m konstitūcijās parasti nekādus notei
kumus neatrodam, bet parlamentu reglamentos gan. Ari no mūsu 
Saeimas kārtības rulla noteikumiem varam taisīt slēdzienu par depu
tāta juridiskiem pienākumiem; tie būtu sekošie: a) deputātam sesijas 
laikā jāuzturas tur, kur tiek noturētas Saeimas sēdes; izbraukt depu-'1 
tats var ne ilgāki, kā uz vienu nedēlu, iepriekš par to paziņojot prezi- . 
dijam, un ne vairāk kā 2 reizes pa sesijas laiku; izbraukt uz ilgāku 
laiku deputāts var tikai izprasot no Saeimas atvaļinājumu (Saeimas 
kārt. rulla 10. un 11. p. p.); b) deputātam kārtīgi jāpiedalās Saeimas 
plenārsēdēs; ja viņš bez dibināta iemesla (ko pārbauda prezidijs) nav 
ieradies plenārsēdē, viņam par katru neapmeklētu sēdi tiek uzlikts 
sods — 10% novilkums no mēneša algas (Saeimas kārt. rulla 17. p.); 
c) deputātiem, kuri ir komisiju locekli, kārtīgi jāpiedalās ari komisiju 
sēdēs, — „viņiem jāierodas noteiktā laikā un jāpaliek līdz sēdes bei
gām. Locekli, kuri ierodas pēc sēdes atklāšanas vai aiziet no sēdes 
pirms viņas beigām bez priekšsēdētāja ziņas, saņem tikai pusi no at
a l g o j u m a par sēdi". (S. kārt. r. 161. p. piezīme.) 

Par deputātu t i e s ī b ā m parasti tiek runāts pašās konstitū
cijās. Deputātu sevišķa tiesība jeb privilēģija ir deputātu i m u n i 
t ā t e , kura ietver sevī a) deputātu n e a t b i 1 d ī b u un b) viņa n e 
a i z s k a r a m ī b u . Deputātu neatbildība tiek saprasta kā neatbil-
dība par deputāta darbību parlamentā, sakarā ar viņa deputāta pie
nākumu izpildīšanu; vai pareizāki, viņa netiek saprasta kā absolūta 
neatbildība, bet kā neatbildība ārpus parlamenta atrodošos valsts 
iestāžu priekšā; citiem vārdiem, par to, ko deputāts ir darījis parla
mentā (vai ari parlamenta uzdevumā ārpus parlamenta) pie savu pie
nākumu izpildīšanas, viņš atbild vienīgi parlamenta priekšā. Tāds 
ir princips, kurš nodibinājās Anglijā tanī laikā, kad parlaments iz
cīnīja'savu patstāvību pretim karaļiem, un vēlāk tika pārņemts ari 
citās valstīs pie konstitucionālās iekārtas ievešanas. Šis vispārī
gais princips formulēts ari Latvijas Republikas Satversmes 23. panta 
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pirmajā daļā: ..Saeimas locekli ne par balsošanu, ne par amatu iz
pildot izteiktām domām nevar saukt pie atbildības ne tiesas, ne ad
ministrativa, ne disciplinārā ceļā." Svabadība no atbildības discipli-

f nārā cclā te ari jāsaprot kā atbildība ārpus Saeimas, bet nevis sva
badība no atbildības Saeimas priekšā, kas pēc savas būtības ari ir 
disciplinara atbildība. Tā paša panta otrā daļā izņēmuma veidā ir 
paredzēti divi gadījumi, kad deputātu tomēr var saukt pie atbildības 
tiesas ceļā: „Saeimas locekli,var saukt pie tiesas atbildības, ja viņš, 
kaut ari amatu izpildot, izplata: 1) godu aizskarošas zinas, zinādams, 
ka tās nepatiesas, vai 2) godu aizskarošas ziņas par privātu vai ģi
menes dzīvi." Tomēr jāpieņem, ka L. R. Satv. 30. panta vispārīgais 
noteikums attiecas ari uz abiem tikko minētajiem gadījumiem, un 
deputātu šinīs gadījumos var saukt pie atbildības tikai ar Saeimas 
piekrišanu. Turpretim Lictavā pēc konstitūcijas 37. p. deputātu par 
goda aizskāršanu var saukt pie atbildības parastajā kārtībā, tā tad 
bez Seima piekrišanas. 

Deputātu n e a i z s k a r a m ī b a s p r i n c i p s i r pēc būtības, 
procesuali-tiesisks institūts un izpaužas noteikumos, ka par nozie
dzīgu nodarījumu pret deputātu nevar uzsākt vajāšanu, nedz pielietot 
viņa personīgo brīvību ierobežojošus drošības līdzekļus citādi, kā ar 
parlamenta piekrišanu. Ari šis princips attīstījās un nostiprinājās 
Anglijā brīvības cīņu laikmetā, un viņam vajadzēja garantēt deputā
tiem drošību pret varmācīgiem soliem no karalim padevīgās admini
strācijas un no karaļa iespaidoto tiesu puses. Šis pats racionālais, 
pamats deputātu neaizskaramībai atrodams ari citās monarehiskās 
valstīs konstitucionālisma pirmajā laikmetā, kad monareha rokās pa
likusi vēl faktiski liela vara, un kad nereti kļūst redzama monareha 
un viņa valdības cenšanās ierobežot tautas priekšstāvību vispār un 
opozicionalo frakciju darbību sevišķi (ko piem. redzējām ari Krievijā 
isnjfi konstitucionālisma periodā, sevišķi pirmās un otrās valsts domes 
laika). Tapcc deputātu neaizskaramība tika aizstāvēta kā nepiecie
šams priekšnoteikums netraucētai tautas priekšstāvja augsto pienā
kumu izpildīšanai. Turpretim tagadējās tiesiskās valstīs, un sevišķi 
demokrātiskās republikās, nebūtu vairs ko baidīties, ka valdība vis
pārīgi varētu pielaist kādas patvarības pret deputātiem, jo valdība ir 
nevien tautas valdība, bet parlamentārajās valstīs pati lielā mērā no 
parlamenta atkarīga. Tāpēc, šķiet, tagadējās tiesiskās valstīs depu
tātu neaizskaramībai vairs nav tā racionālā pamata, kāds viņai bij 
agrāk, un, šķiet, ari deputātiem būtu pilnīgi iespējams iztikt ar to 
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personas neaizskaramību, ko tiesiskas valsts likumi piešķir katram 
pilsonim.03) Zināmu attaisnojumu deputātu imunitāte ari tagadējās 
valstīs atrod tanī apstāklī, ka partiju ciņa dažreiz ir loti asa, un par
tijai (vai partijām), kuras rokās ir valdības vara, ir iespējams lietot 
represīvus līdzekļus pret opoziciju. Pēc tagad valdošā ieskata depu
tātu imunitāte nav ari ieskatāma kā atsevišķo deputātu privilēģija, 
bet tā ir visa parlamenta, kā iestādes, tiesība. 

L. R. Satversmē deputātu neaizskaramība noteikta 29. un 30. pan
tos. 30. p. nosaka, ka „par noziedzīgu nodarījumu nevar uzsākt pret 
Saeimas locekli tiesas vai administratīvu vajāšanu bez Saeimas pie
krišanas." Citāds princips ir pieņemts piem. Bādenes konstitūcijā: 
tur deputāts noziedzīga-nodarījuma gadījumā netiek sargāts pret va
jāšanas uzsākšanu, bet uz Landtāga pieprasījumu deputāta krimināla 
vajāšana, soda izciešana un izmeklēšanas arests var tikt atcelti līdz 
sesijas beigām.04) Ari pēc Igaunijas konst. 49. p. jāpieņem, ka vajā
šana pret deputātu var tikt uzsākta ari bez Riigikogu piekrišanas, 
bet Riigikogu ir tiesība savam loceklim uzlikto arestu vai citādu 
ierobežojumu atlikt līdz sesijas beigām vai līdz mandāta zaudēšanai. 
Šis princips ir vairāk pieskaņots tagadējai tiesiskās sajūtas attīstībai, 
nekā mūsu Satversmē (un loti daudzās citās konstitūcijās) formulētais 
noteikums, pēc kura deputātu bez parlamenta piekrišanas nevar saukt 
pie atbildības tiesas priekšā (nevar pret viņu uzsākt vajāšanu) pat 
tad, ja prokuratūrai ir ticami pierādījumi par to, ka deputāts ir izda
rījis noziedzīgu nodarījumu. Ja deputātam ir uzticēts augsts amats 
un svarīgi pienākumi, tad no viņa vēl jo vairāk var prasīt, lai viņš 
ir ari nevainojams pilsonis un bez kādiem ierobežojumiem ir atbildīgs 
par savu darbību, kas nav saistīta ar viņa pienākumu izpildīšanu; un 
ja no prokuratūras pret viņu celti apvainojumi noziedzīgā nodarī
jumā, tad drīzāk būtu vietā lietas iespējami drīza noskaidrošana 
tiesas priekšā (lai sabiedrībai nebūtu pamata domāt, ka parlamenta 
darbībā ņem dalību noziedzīga persona), nekā slēpties aiz deputāta 
imunitātes. No šī viedokļa ir pilnīgi atzīstams tas jaunais princips, 
kurš, kā jau atzīmējām, atrodams Bādenes un Igaunijas konstitūcijās. 

Deputātu sargāšana pret iepriekšēju arestu ir atrodama daudzās 

°3) Plašāki deputātu imunitātes jautājumā esmu izteicies savā rakstā ..Per
manenta l ikumdošanas iestāde un deputātu imunitāte", kas iespiests ..Tieslietu 
Ministrijas Vēstnesī" Nr. 1. 1922. g. 

04) Bādenes konst. 43. p. otrs nodalījums: Auf Verlangen des Landtags 
wird jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied und jede Slrnfe-Untersuchungs-
oder Zivilhaft für die Dauer der Tagung aufgehoben. 

0 
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konstitūcijās gandrīz vienādā formulējumā, saskaņā ar kuru deputātu 
bez parlamenta piekrišanas nevar arestēt citādi, kā tikai notverot no
zieguma vietā vai pie nozieguma pastrādāšanas. Pēc L. R. Satv. 
29. p. „Saeimas locekli nevar apcietināt, izdarīt pie viņa kratīšanas, 
ne citādi aprobežot viņa personas brīvību, ja tam nepiekrīt Saeima. 
Saeimas locekli var apcietināt, ja to notver pie paša nozieguma pa
strādāšanas." Te jāievēro, ka pievestais noteikums ir pilnīgi skaidrs 
tanī ziņā,' ka nepietiek ar deputāta notveršanu nozieguma pastrādā
šanas vietā, bet arestēt viņu var vienīgi, ja notver pie paša nozie
guma pastrādāšanas. Tālāk, „par katru Saeimas locekļa apcietinā
šanu 24 stundu laikā jāpaziņo Saeimas prezidijam, kurš to cel priekšā 
nākošā Saeimas sēdē izlemšanai par Saeimas locekļa paturēšanu ap
cietinājumā vai par viņa atsvabināšanu." Starpsesiju laikā šo jau
tājumu izšķir prezidijs. Pēc parastiem vecāko konstitūciju noteiku
miem parlamenta lēmumi par deputāta izdošanu tiesāšanai vai par 
viņa paturēšanu arestā var tikt pieņemti ar kvalificētu balsu vairā
kumu; mūsu Satversmē tāda noteikuma nav, tā tad šiem lēmumiem 
pietiek vienkāršs balsu'vairākums. Papildinot pievesto L. R. Sa
tversmes 30. p., Saeimas kārtības r. 19. p. nosaka, ka izdodot depu
tātu tiesāšanai, Saeima lemj ari par to, vai viņam turpmāk, līdz 
galējam tiesas spriedumam, ir tiesība piedalīties Saeimas darbībā. 

Latvijas praksē deputātu imunitātes jautājums ieguva zināmu 
interesi otrās Saeimas laikā, kad Saeima izdeva kādu deputātu tiesā
šanai un viņš pēc tam tika uz izmeklēšanas tiesneša rīkojumu are
stēts, neizprāsot Saeimas atļauju. Saeimas vairākums atrada šādu 
rīcību par nesaskanošu ar L. R. Satversmes 29. p., bet pēc Senāta 
paskaidrojuma izmeklēšanas tiesneša rīcība bij likumīga. Ar to bij 
atzīts, ka ar deputātu, kuru Saeima izdevusi tiesāšanai, tiesu iestādes 
var rīkoties gluži tāpat, kā ar kuru katru citu pilsoni, neizslēdzot 
viņa arestu bez Saeimas atļaujas izprasīšanas. Lai radītu noteiktību 
šinī neskaidrajā stāvoklī, otrā Saeima pieņēma attiecīgu grozījumu 
kriminālprocesa likumā (papildinājumu 13\ p. veidā). Valsts prezi
dents pieprasīja šī likuma otrreizēju caurlūkošanu. Pa to laiku otrās 
Saeimas pilnvaras bij beigušās. Trešā Saeima piekrita otrās Saeimas 
ieskatam imunitātes jautājumā, tikai grozīja otrās Saeimas pieņemtā 
Krim. proc. lik. papildinājuma redakciju un 17. maijā 1929. g. pie
ņēma papildinājumus Kriminālprocesa lik. 403. un 976. pantos un ie
veda jaunu 4661. pantu. Pēc šiem papildinājumiem, deputātu imu
nitāte paliek spēkā ari pēc viņu izdošanas tiesāšanai. Kā drošības 
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līdzeklis pret deputātu, saskaņā ar 466\ p., „pielaizama vienīgi 461. p. 
1. punktā minētā paraksta ņemšana. Ja rastos nepieciešamība pēc 
augstāka, uz vispārējiem pamatiem atļauta' drošības līdzekļa, iz
prasāma Saeimas piekrišana." Ari „Saeimas deputātam piespriestais 
brīvības sods izpildāms tikai pēc tam, kad soda izpildīšanas laiku 
ar savu lēmumu noteikusi Saeima." (Kriminālprocesa lik. 976. p. 
3. punkts.) 

L. R. Satversmes 31. p. piešķir deputātiem vēl vienu sevišķu 
tiesību, kura ari stāv sakarā ar viņu imunitāti, proti, t i e s ī b u z i 
n ā m o s g a d ī j u m o s a t t e i k t i e s n o l i e c ī b a s d o 
š a n a s . Šī tiesība ir ieskatāma kā jauninājums, jo agrākajās kon
stitūcijās viņa nebij atrodama. Vācijas konstitūcijas (no 11. aug. 
1919. g.) 3S. pants piešķir šādu privilēģiju kā Reichstaga, tā landtāgu 
locekļiem, un jādomā, ka šis Vācijas konstitūcijas pants noderējis par 
paraugu ari mūsu Satversmes 31. pantam. Lai redzētu, vai šim jaun
ievedumam ir kāds racionāls pamats, palūkosimies uz šīs tiesības 
saturu. Pēc L. R. Satv. 31. p. Saeimas loceklim ir tiesība atteikties 
no liecības došanas trijos gadījumos: l) par personām, kuras viņam 
kā tautas priekšstāvim uzticējušas kādus faktus vai ziņas; 2) par 
personām, kurām viņš, izpildot savus tautas priekšstāvja pienāku
mus, uzticējis kādus faktus vai ziņas; 3} par pašiem šiem faktiem un 
ziņām." Atzīmēsim, ka Vācijas konst. attiecīgajā pantā minēti lī
dzīgi gadījumi, tikai tur ir runa vienīgi par faktiem (Tatsachen), tur
pretim mūsu Satv. pants runā par faktiem un ziņām. Jāpieņem, ka 
zem faktiem abās konstitūcijās tiek saprasti patiesīgi paziņojumi par 
patiesīgiem notikumiem. Ja nu ziņas atšķiras no faktiem aprādītajā 
nozīmē, tad zem ziņām varētu tik saprasti ari nepareizi (sagrozīti 
vai pārspīlēti) paziņojumi par patiesīgiem notikumiem, vai ari varbūt 
pat.tikai baumas, t. i. ziņas, kuru pamatā nav atrodams nekāds patie
sīgs notikums. Tāpēc, šķiet, ziņu nostādīšana līdzās faktiem ir stipri 
apšaubāma. Piegriežotieš pašiem minētajiem trim gadījumiem, vā
rētu teikt, ka attiecībā uz pirmo gadījumu noteikums varētu būt 
racionāli pamatots. Liekas, te runa ir D * r tādiem faktiem vai ziņām, 
kas deputātam tiek uzticēti tanī nolūkā, lai viņš tos izlietotu tā, 
ka vienīgi deputātiem ir iespējams tos izlietot, piem., iesniedzot pie
prasījumu valdībai, paziņojot no parlamenta tribines u. 1.1. Noteiku
ma nolūks te būtu: segt personu, kurai varbūt varētu celties, kādas 
nepatikšanas caur faktu nodošanu deputātam. Turpretim šis notei
kums pēc būtības nevar attiekties uz faktiem vai ziņām, ko depu-. 



tats izlietojis tā, kā viņus varētu izlietot ari katrs cits pilsonis, piem., 
izplatot tālāk privātās sarunās, publicējot laikrakstos u. t. t. —Grūti 
saprotams ir otrs gadījums, jo — kas gan tie varētu būt par tautas 
priekšstavja pienākumiem, kurus izpildot, deputātam nāktos uzticēt 
citām personām kādus faktus vai ziņas? Deputāta juridiskos pienā
kumus esam augstāk atzīmējuši, un tie nebūt nav saistīti ar kādu 
faktu vai ziņu uzticēšanu citām personām. Bet deputāta morāliskie 
pienākumi, par kuriem gan varbūt ir savi diezgan nodibinājušies uz
skati sabiedrībā, bet kuri nav formulēti likumā (un ari nevar būt for
mulēti likuma, kamēr viņi ir tikai morāliskie pienākumi), nevar sa
vukārt noderēt par pamatu kādam likuma noteikumam. — Trešais 
gadījums-papildina pirmos divus; un par cik viņš papildina pirmo ga
dījumu, par tik viņam var būt sava juridiska nozīme, bet attiecībā 
uz otro gadījumu viņa juridiskā nozīme ir niecīga.65) 

Beidzot jāatzīmē ari deputātu tiesība uz atalgojumu, ko viņiem 
garantē L. R. Satv. 33. pants. Šī tiesība ir pilnīgi pamatota, jo de
putāta amata kārtīga izpildīšana prasa visu deputāta darba laiku, un 
bez tam liela daļa deputātu, kuri ierodas uz Saeimas sesijām no visām 
valsts malām, taisni tiek atrauta no sava parastā darba, ar ko viņi 
sev sagādā uzturas līdzekļus. Saeimas kārt. r. 14. p. nosaka, ka de
putāts saņem a) noteiktu mēneša algu pēc civildienesta amatu pirmās 
kategorijas; b) atlīdzību par piedalīšanos komisiju sēdēs, uztura 
naudu par brauciena laiku amata darīšanās ārpus Saeimas sēžu vie
tas, kā ari atlīdzību par tiešiem ceļa izdevumiem pēc budžetā pare
dzētām normām. Kā papildinājums pie atlīdzības jāieskata depu
tāta tiesība lietot braucieniem valsts dzelzceļus un valsts kuģus bez 
atlīdzības (S. k. r p. 16.). 

Deputātam nav piešķirtas vienīgi tiesības, bet uzlikts ari iero
bežojums; pēc L. R. Satv. 32. p. „Saeimas loceklis nevar pats, ne 
ftrl 112 Citas personas vārda, saņemt no valsts pasūtījumus un konce
sijas." Noteikums, kā redzams, pieņemts ar to nolūku, lai deputāts 
neizlietotu savu vai savas frakcijas iespaidu savās personīgās inte
resēs uz vispārības interešu rēķina. 

Ar 3. maijā 1929. g. pieņemtiem pārgrozījumiem preses likumā 
deputātam ir aizliegts būt. par periodiska izdevuma atbildīgo re
daktoru. 

B5) Plašāki par šo jautājumu esmu izteicies savā rakstā ..Deputātu tiesība 
atteikties no liecības došanas'," kas iespiests ..Tieslietu Min. Vēstnesī" Nr. 8. 
1923. g. 
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C . S a e i m a s f u n k c i j a s . 
Deviņpadsmitā gadu simteņa Pampas konstitucionālajās valstīs 

tautas priekšstāvības iestādei bija tiesība piedalīties likumdošanā un 
budžeta pieņemšanā un iesniegt jautājumus un pieprasījumus val
dībai. Šīs funkcijas — Icģislativā, administrativi-saimnieciskā, un 
kontroles funkcija — ir ievērojamākās un pazīstamākās parlamenta 
funkcijas ari demokrātiskā republikā. Patiesībā tomēr moderno par
lamentu funkcijas ir stipri plašākas, jo parlaments, kā jau atzīmējām, 
modernajās parlamentārajās valstīs ir vadošais valsts varas orgāns, 
kurš piedalās gandrīz visās valsts varas funkcijās. Atzīmēsim īsumā 
valsts varas funkcijas, kuru realizēšanā plašākos vai šaurākos ap
mēros piedalās Latvijas Republikas Saeima. 

1. K o n s t i t u t i v ā f u n k c i j a . Izņemot četrus L. R. Sat
versmes pantus (1., 2., 3. un 6., kuri var tikt grozīti tikai tautas no
balsošanā), Saeima var grozīt Satversmi sēdēs, kurās piedalās vis
maz divas trešdaļas Saeimas locekļu, pieņemot lēmumus ar divu 
trešdaļu balsu vairākumu. Pārgrozījumus pieņem trijos lasījumos: 
steidzamība te nevar tikt pielaista. Atsevišķas stadijas Satversmes 
grozīšanas procesā ir tās pašas, kas likumdošanas procesā. 

2 . L e ģ i s l a t i v ā f u n k c i j a . Parlamenta likumdošanas 
procesā izšķir četras stadijas: likuma ierosināšana, likuma teksta 
izstrādāšana, likuma pieņemšana, un likuma publicēšana. Tautas 
likumdošanā otra stadija atkrīt, jo likums tiek ierosināts pilnīgi iz
strādāta likumprojekta veidā, kūja teksts turpmākā gaitā netiek 
grozīts, bet ar nobalsošanu atmests vai pieņemts. Bez tam vairākas 
valstīs atrodam likumdošanas gaitā vairāk vai mazāk izveidotu vēl 
piekto stadiju — promulgaciju jeb likuma teksta verificēšanu. 

a) L i k u m a i e r o s i n ā š a n a . Aplūkojot pilsoņu kopumam 
piederošo likumu ierosināšanas tiesību jau atzīmējām šīs tiesības bū
tību. Tagad palūkosimies ari uz citiem (bez pilsoņu kopuma) likuma 
ierosināšanas subjektiem. Šos subjektus uzskaita L. R. Satversmes 
65. p. un Saeimas kārt. ruļļa 80. p.: ..Likumprojektus var iesniegt 
Saeimai Valsts Prezidents, ministru kabinets, Saeimas komisijas, ne 
mazāk kā pieci deputāti, kā ari šinī Satversmē paredzētos gadīju
mos un kārtībā viena desmitā daļa vēlētāju". Visiem šiem likuma 
ierosināšanās tiesības subjektiem minētā tiesība pieder vienā veidā: 
kā tiesība iesniegt Saeimai l i k u m p r o j e k t u s ; šī tiesība tā tad 
nevar tikt iztulkota kā tiesība iesniegt ari likuma i e r o s i n ā j u -
m u s, saprotot zem tiem vispārējus norādījumus uz kāda likuma 
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00) Plašāki par likumu ierosināšanu esmu rakstījis ,.Ticsl. Ministrijas 
Vēstnesī" Nr. 3/4 1923. fŗ. ..Likumu ierosināšana pēc Latvijas Republikas Satver
smes un pēc Saeimas kārtības ruļļa." 
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to nosaka Saeimas kārt. ruļļa Sl. p.: «Nevienu likumprojektu nevar, 
pieņemt Saeimas plenārsēdē, pirms tas nav apspriests attiecīgā ko
misijā." Likumprojekta apspriešanu plenārsēdē sauc par l a s ī 
j u m u , un• normālajā likumdošanas procesā tādu lasījumu ir trīs. 
Kad komisija ir viņai nodoto likumprojektu apspriedusi un viņas at
tiecīgie priekšlikumi izdalīti deputātiem, tiek nolikts likumprojekta 
pirmais lasījums Saeimas plenārsēdē. Pirmajā lasījumā notiek de
bates par likumprojekta, principiem; pēc šo debatu izbeigšanas lemj 
par pāriešanu uz projekta lasīšanu pa pantiem. Ja pāreja atraidīta, 
tad līdz ar to viss projekts ir atraidīts; ja turpretim pāreja pieņemta, 
tad seko likumprojekta, otrais lasījums, vai nu tanī pašā plenārsēdē, 
vai kādā no nākošām; katrā ziņā, normālajā likumdošanas gaitā 
likumprojekts starp pirmo un otro lasījumu komisijai nodots netiek. 
Otrā lasījumā notiek debates un balsošana par katru pantu atsevišķi, 
vai ari vairākus pantus savienojot vai atsevišķus pantus sadalot. 
Otra lasījuma laikā deputāti var iesniegt priekšlikumus, pārlaboju
mus un papildinājumus pie pantiem (rakstiski, vienā eksemplārā), un 
par šiem iesniegumiem tiek debatēts un balsots. Otrs lasījums no
beidzas ar balsošanu par likumprojektu visumā;, ja šinī balsošanā 
likumprojekts tiek pieņemts, viņš tiek nodots atpakaļ komisijai, kura 
saskaņo otrā lasījumā pieņemtos pārlabojumus un papildinājumus 
ar likumprojekta pirmtekstu. Bez tam projekts tiek nodots redakcijas 
komisijai. Laiku starp otro un trešo lasījumu, bet ne īsāku par 
desmit dienām, nosaka Saeima tūliņ pēc otrā lasījuma. Pārlabojumu 
un papildinājumu priekšlikumus pie atsevišķiem pantiem var iesniegt 
ari vēl starplaikā starp otro un trešo lasījumu, bet ne vēlāk, kā pie
cas dienas pirms trešā lasījuma. Pašā trešā lasījuma laikā tiek vēl. 
pielaisti tikai redakcijas komisijas pieņemti pārlabojumi, un apspriesti 
un balsoti tiek tikai tie panti, pie kuriem iesniegti pārlabojumi, 
un tādējādi te, trešajā lasījumā, likuma teksts tiek galīgā veidā iz
strādāts. Likumprojekti, kuri ar Saeimas sevišķu lēmumu (pieņemtu 
pirms pirmā lasījuma) atzīti par steidzamiem, tiek apspriesti tikai 
divos lasījumos. 

c) L i k u m a p i e ņ e m s an a. Monarchiskās valstīs ar div
palātu sistēmu likuma pieņemšana ir diezgan komplicēta: tur vienu 
un to pašu likuma tekstu negrozītā veidā vajaga pieņemt parlamenta 
abām palātām, un abu palātu kopējam lēmumam vēl jādabū monareha 
sankcija. Republikās, un sevišķi pie vienpalatu sistēmas, likuma pie
ņemšana ir daudz vienkāršāka: tur, pēc vispārīgā principa, likpm-

vajadzību vai vēlamību. Izņēmums šinī ziņā varētu tikt taisīts ar 
•Valsts Prezidentu, ņemot vērā L. R. Satversmes 47. p., pēc kura 
„Valsts Prezidentam ir likuma ierosināšanas tiesība". Šis formu
lējums ir pietiekoši plašs, lai pieņemtu, ka V. Prezidentam ir tiesība 
iesniegt Saeimai nevien izstrādātus likumprojektus, bet ari likuma 
ierosinājumus. V. Prezidents šo savu tiesību līdz šim maz ir lietojis. 
Ari Saeimas komisijas līdz šim nav bijušas visai aktivas likumpro
jektu iesniegšanai. Vairāk jau likumprojekti ir tikuši iesniegti Saei
mai no atsevišķām frakcijām vai deputātu grupām; šie projekti pa 
lielākai daļai mēdz būt tādi, kas nāk. attiecīgai vēlētāju grupai par 
labu, un ar šo projektu iesniegšanu frakcijas vai deputātu grupas 
rāda saviem vēlētājiem, ka viņi rūpējas par to interesēm. Visvairāk 
un parasti pie tam ari visnopietnākie likumprojekti tiek iesniegti 
Saeimai no valdības (ministru kabineta). Tas izskaidrojas ar to, ka 
ministru kabinetam padotajos resoros vislabāki ir redzama attiecīgu 
likumu grozīšanas vai jaunu likumu izdošanas vajadzība, un turpat 
parasti atrodami vai viegli savācami vajadzīgie dati un materiāli, kā 
ari atrodami kvalificēti darbinieki labu likumprojektu izstrādāšanai. 
Šos atsevišķo resoru izstrādātos likumprojektus ministru kabinets 
(saskaņā ar L. R. Satversmi) apspriež un, ja atradis tos par pieņe
mamiem, iesniedz Saeimai kā valdības likumprojektus. Šiem likum
projektiem parasti tiek pievienoti ari motivi, un nodibinājušās kon
stitucionāla paraša atzīst motivus par nepieciešamiem. 

Protams, Saeimai nav liegts pieņemt no deputātiem vai valdī
bas ari likumu ierosinājumus. Ja Saeimā iesniegts ne likumprojekts, 
b'et likuma ierosinājums, tad Saeima vispirms izsakās par ierosinātā 
likuma vēlamību vai nevēlamību; ja Saeima atzīst ierosinātā likuma 
izdošanu par vēlamu, tad uzdod ierosinājumam atbilstoša likumpro
jekta izstrādāšanu attiecīgai ministrijai vai komisijai. Uz prezidija 

. ziņojumu par ienākušiem likumprojektiem Saeima lemj par to no
došanu komisijām vai atraidīšanu. Ar šo Saeimas lēmumu nobei
dzas pirmā stadija likumdošanas procesā.60) 

b ) L i k u m a t e k s t a i z s t r ā d ā š a n a ieņem redzamu . 
vietu Saeimas likumdošanas darbā. Likuma teksts galīgā veidā tiek 
izstrādāts, apspriežot likumprojektu Saeimas attiecīgās komisijās un 
plenārsēdēs. Likumprojekta apspriešana komisijā ir nepieciešama; 
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.došanas palāta pieņem likumu galīgi, nekāda cita valsts varas orgāna 
apstiprināšana (sankcija) parlamenta pieņemtam likumam nav vaja
dzīga. Bet ari šinīs republikās mēdz būt valsts varas orgāni, kuriem 
pieder suspensiva vai absolūtā veto tiesības, kuras gan tiek pielieto
tas samērā reti; tomēr var tikt pielietotas pie parlamenta jau pie
ņemtiem likumiem. Suspensiva veto. tiesības parasti pieder repub
likas prezidentam, absolūtā veto tiesības turpretim, pilsoņu kopu
mam, un līdz šim pa lielākai daļai abas šīs tiesības vienā un tanī pašā 
republikā nav atrodamas. Bet dažās no jaunajām republikām, starp 
citu ari Latvijā, atrodamas abas šīs veto tiesības. 

Likuma pieņemšanas stadija sākas ar pēdējo likumprojekta no
balsošanu Saeimā, kas notiek pēc trešā lasījuma pabeigšanas (S. kārt. 
i. 0 3 . p.). Pirms pēdējā nobalsojuma Saeima izklausa un pieņem re
dakcijas komisijas ziņojumu. Ārkārtējos gadījumos un sesiju slē
dzot Saeima var uzticēt likuma galīgo rediģēšanu redakcijas komi
sijai kopā ar Saeimas prezidiju ari pēc pēdējās nobalsošanas visumā. 
Ja Saeima ar divu trešdaļu balsu vairākumu ir pieņēmusi likuma 
steidzamību, tad ar pēdējo nobalsošanu Saeimā likums ir pieņemts 
galīgi: Valsts Prezidents nevar prasīt šāda likuma otrreizēju caur
lūkošanu, nedz ari viņu var nodot tautas nobalsošanai (L. R. Sa
tversme 7 5 . p.). Ari daudzos citos gadījumos likums ar pēdējo no
balsošanu Saeimā ir pieņemts galīgi, un proti, visos tanīs gadījumos, 
kad septiņu dienu laikā Valsts Prezidents nav pieprasījis likuma otr
reizēju caurlūkošanu vai likuma apturēšanu uz diviem mēnešiem. 
Šinīs gadījumos likumu pieņemšanas stadija ir izbeigusies ar septiņu 
dienu notecēšanu pēc likuma pēdējās nobalsošanas Saeimā. Jāpie
zīmē, ka Saeimas atraidītu likumprojektu var no jauna apspriest 
tanī i '.isa S0SÍJ3 tikai tad, ja to pieprasa vismaz 5 1 deputāts (S. kārt. 
i . 137. p.). 

Bel likuma pieņemšanas stadija var būt stipri garāka tanīs ga-
dijtimos, kad tiek izlietota Valsts Prezidenta suspensiva veto tiesība, 
vai pilsoņu kopuma absolūtā veto tiesība. Valsts Prezidents var iz
lietot savu suspensiva veto tiesību, septiņu dienu laikā skaitot no li
kuma pieņemšanas Saeimā, motivētā rakstā Saeimas priekšsēdētā
jam pieprasot Saeimas pieņemtā likuma otrreizēju caurlūkošanu. 
Šāda prasība Saeimai ir jāievēro. Protams, ka otrreizējā likuma 
caurlūkošana var notikt saīsinātā un paātrinātā veidā; tomēr, šķiet, 
ari uz šo likuma otrreizēju caurlūkošanu ir attiecināms Saeimas kārt. 
r. 81. p. noteikums, un pirms likuma otrreizējas pieņemšanas plenār

sēdē viņš līdz ar Valsts Prezidenta priekšlikumiem jānodod attiecī
gai komisijai. Trīs lasījumi pie otrreizējās caurlūkošanas vairs.ne
būtu vajadzīgi, jo debatējami un pieņemami vai atmetami ir tikai 
Valsts Prezidenta priekšlikumi pie likuma; tā tad patiesībā, pie li
kuma otrreizējas caurlūkošanas Saeimā jāatkārto trešā lasījuma pro
cedūra. Tomēr formāli ari pie otrreizējās caurlūkošanas jāatkārto 
visa likumdošanas procedūra un likums jāskata cauri trijos vai divos 
lasījumos. Ja Saeima ari otrreiz pieņēmusi likumu negrozītu (agrā
kajā veidā), tad Valsts Prezidents otrreiz ierunas nevar celt. Šis 
noteikums jāattiecina ari uz to gadījumu, kad Saeima ievērojusi 
Valsts Piezidenta aizrādījumus un pēc otrreizējas caurlūkošanas 
pieņēmusi likumu grozītā veidā. — Dažās konstitūcijās (piem. Z.-A. 
Savienoto Valstu) pie likuma otrreizējas pieņemšanas negrozītā 
veidā tiek prasīts kvalificēts balsu vairākums. L. R. Satversmē tāda 
noteikuma nav; tāpēc pie otrreizējas caurlūkošanas likums ari negro
zītā veidā var tikt pieņemts ar tādu pat balsu vairākumu (vien
kāršu pie parastajiem likumiem, kvalificētu pie Satversmes grozī
šanas), kā pie pirmās caurlūkošanas; varētu pat būt, ko otrreiz li
kums tiek pieņemts ar relativi mazāku balsu skaitu, nekā pirmo reiz, 
ja tikai otrreizējais balsu skaits vispār ir pietiekošs attiecīgā likuma 
pieņemšanai. 

Pilsoņu kopumam piederošā absolūtā veto tiesība var tikt izlie
tota L. R. Satversmes 7 2 . p. paredzētā kārtībā. Mēs šinī pantā for
mulēto, institūtu jau esam aplūkojuši kā fakultativo referendumu; tā
pēc neaplūkosim vairs šī institūta pielietošanu praktiķa, bet atzīmē
sim viņa kā veto institūta būtību. Par absolūto veto parasti sauc ari 
monareham piederošo tiesību piedalīties likumdošanā; bet to parei
zāki būtu nosaukt par sankcijas tiesību, jo monareha absolūtais veto 
noteikti atšķiras no pilsoņu kopuma absolūtā veto, un pēc būtības 
tie ir divi dažādi institūti. Monarchiskās valstīs likumprojekts kļūst 
par likumu tikai ar monareha sankciju; tāpēc monareha veto ir div
pusīgs institūts: viņā ir nevien negativā puse, kura var parādīties 
sankcijas liegšanā, bet ari pozitivā puse, kura parādās likuma sank
cijā (monareha piekrišanas izteikšana pozitivā veidā). Tautas veto 
turpretim ir vienpusīgs institūts, — viņā ir tikai negativā puse, jo 
sankcijas likumam šinī gadījumā nav vajadzīgs, bet parlamenta pie
ņemts likums ar tautas nobalsošanu var tikt atcelts. Tā tad šis in
stitūts pēc savas būtības ir īsts veto, zem kura saprotama protesta 
jeb atcelšanas tiesība, bet kurā neietilpst sankcijas tiesība. Tāda 



veto tiesība pieder pilsoņu kopumam ari Latvijā: Saeimas pieņem-
• tam likumam nekāda sankcija nav vajadzīga; bet ja Saeimas pie

ņemts likums L. R. Satv. 72. p. kārtībā tiek apturēts uz diviem mē
nešiem un ne mazāk kā viena desmitā dala balsstiesīgo pilsoņu izsaka 
vēlēšanos, lai šis likums tiktu nodots tautas nobalsošanai, tad seko
jošā tautas nobalsošanā šis likums var tikt atcelts. Šinī gadījumā, 
kad tiek pielietota pilsoņu kopuma veto tiesība, likuma pieņemšanas 
stadija, kā redzams, ilgst pāri par diviem mēnešiem. 

d) L i k u m a p u b l i c ē š a n a pieder Valsts Prezidentam. 
Pēc L. R. Satv. 69. p. „Valsts Prezidents izsludina Saeimā pieņemtos 
likumus ne agrāk kā septītā un ne vēlāk kā divdesmit pirmā dienā, 
pēc to pieņemšanas." Šinīs gadījumos stadija, kurā atrodas publi
cējamais likums, var vilkties četrpadsmit dienas. Citos gadījumos 
šī stadija ir īsāka. No Saeimas pieņemtais un ar sevišķu lēmumu ar 
% balsu vairākumu par steidzamu atzītais likums tiek publicēts ne 
vēlāk, kā trešā dienā pēc tam, kad Valsts Prezidents viņu saņēmis. 
Šis pats noteikums, šķiet, ir attiecināms ari uz tautas nobalsošanā 
pieņemtiem likumiem, jo attiecībā uz viņiem V. Prezidentam nepieder 
L. R. Satv. 71. un 72. pantos minētās tiesības. 

Likums tiek publicēts „Valdības Vēstnesī", pielietojot sekošu 
formulu: „Saeima (resp. tauta) ir pieņēmusi un Valsts Prezidents 
izsludina šādu likumu;" (seko likuma teksts). Publicētais likums 
stājas spēkā četrpadsmit dienas pēc izsludināšanas, ja publicētajā li
kumā pašā nav noteikts cits termiņš. 

Daudzās valstīs, kā jau minējām, starp likuma pieņemšanu un 
likuma publicēšanu atrodama vēl viena stadija, likuma p r o m u l -
g a c i j a jeb teksta verifikacija. Ar promulgaciju tiek konstatēts, 
ka likums ir pieņemts satversmē noteiktā kārtībā un kā viņa teksts 
ir autentisks.67) Promulgacija kā likuma teksta apliecināšana no
teikti minēta Austrijas satversmē, kur šī funkcija (Beurkundung) uz
ticēta Valsts Prezidentam. Daži valststiesībnieki domā, ka vispār 
valsts galva, monarehs vai prezidents, kurš likumu publicē, līdz ar 
to ari apliecinot, ka likums pieņemts satversmē noteiktā kārtībā. 
Tāds uzdevums tomēr labāki piekristu nevis orgānam, kurš pats 
likumdošanas procedūrā dalību neņem, bet gan orgānam, kurš pats 
ar likumdošanas orgānu saistīts un seko viņa darbībai. Šinī ziņā 

°7)' Sk. Franz Wcyr, Zum Bcgriff der Promulgation. Zcitsclir. fur offcntli-
ches Recht, Bd. VI, I-kft 5., p. 553. 
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interesants Šveices federācijas likums no 9. okt. 1902. g. (Forme 
de la promulgation et de la publication des lois et arrêtés), kas li
kuma teksta apliecināšanu uzliek federācijas sapulces prezidijam. 
Jāpieņem, ka tāda pat kārtība pastāv ari pie mums. Likums tiek 
piesūtīts Valsts Prezidentam ar Saeimas priekšsēdētāja un sekretāra 
parakstiem, kas ari apliecina, ka publicēšanai piesūtītais likums pie
ņemts Satversmē noteiktā kārtībā un ka viņa teksts ir autentisks. 
Protams, ka ari Valsts Prezidentam pašam ir tiesība pirms likuma 
publicēšanas pārliecināties par viņa saskaņu ar Satversmi, kā ari par 
viņa teksta pareizību. 

S t a r p t a u t i s k u l ī g u m u a p s t i p r i n ā š a n a , a m n e 
s t i j a u n i z ņ ē m u m a s t ā v o k ļ a i z s l u d i n ā š a n a . Bez 
tiešas likumdošanas, kuras procedūru aplūkojam, leģislativajai funk
cijai pēc būtības jāpieskaita ari starptautisko līgumu apstiprināšana, 
amnestijas akta izdošana un izņēmuma stāvokļa izsludināšana. 
Starptautiska līguma apstiprināšana parlamentā atšķirama no viņa 
ratificēšanas, kura parasti piekrīt valsts galvai (monareham vai re
publikas prezidentam) un pieskaitāma federatīvajai funkcijai. Rati
fikācijas akts patiesībā tikai konstatē, ka viņā minētais starptauti
skais līgums no attiecīgās valsts ir galīgi pieņemts, un tāpēc ratifi
kācija var notikt tikai pēc tam, kad starptautiskais līgums, kuram 
vajadzīga parlamenta apstiprināšana, šo' apstiprināšanu ir dabūjis. 
Pēc L. R. Satversmes 6S. p. Saeimas apstiprināšana nepieciešama 
visiem tiem starptautiskiem līgumiem, „kuŗi nokārto likumdošanas 
ceļā izšķiramus jautājumus." Piedot šādam starptautiskam līgumam 
likuma spēku valsts iekšienē, redzams, var tikai likumdošanas iestā
de; un apstiprinot starptautisku līgumu Saeimā, šķiet, ir izdarījusi 
pēc būtības tādu pat darbu, kā izdodot likumu par tiem likumdošanas 
ceļā izšķiramajiem jautājumiem, kuri ietverti apstiprinājamā starp
tautiskā līgumā. L. R. Satversmes 68. p. tā tad dod pilnīgi noteiktu 
dogmatisku pamatu tēzei, ka starptautisko līgumu apstiprināšana 
Saeimā pieskaitāma leģislativajai funkcijai. Šai lietas būtībai ir pie
skaņota ari formālā puse, jo starptautisko līgumu apstiprināšana. 
Saeimā notiek formālā likumdošanas kārtībā. 

A m n e s t i j a pēc savas juridiskās būtības ir noteikti atšķira
ma no noziedznieka apžēlošanas. Notiesāta noziedznieka apžēlo
šana, kura pieder Valsts Prezidentam, pēc būtības pieskaitāma ju
risdikcijas aktiem; turpretim amnestija pēc būtības pieskaitāma li
kumdošanas aktiem. ..Amnestiju dod Saeima", nosaka L. R. Satv. 
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45. p., tāpēc amnestijas akts jau no formālās puses ir likumdošanas 
akts; bet mūs šinī jautājumā interesē šī akta būtība, kura noskaidro
jas pie sekošiem apsvērumiem. Amnestijas akts attiecas uz trim 
tiesiskā ziņā norobežotām personu grupām: uz personām, a) kuras 
par amnestijas aktā minētiem pārkāpumiem vai noziegumiem jau no
tiesātas; b) kuras par šiem pašiem pārkāpumiem vai noziegumiem 
atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas; un c) uz personām, pret ku
rām vēl nav nekādi apvainojumi vērsti, kuras vēl nav sauktas pie 
atbildības tiesas priekšā, bet kuras tomēr ir izdarījušas tos pašus 
pārkāpumus vai noziegumus un varētu tikt turpmāk sauktas pie at
bildības, kamēr nebūtu iestājies noilgums. Un taisni attiecinot am
nestijas aktu uz šo pēdējo grupu, šī akta būtība kļūst skaidra: te 
nevar būt runa par jurisdikcijas aktu, jo šīs personas (attiecībā uz 
amnestijas aktā minētiem sodu likuma pantiem) nav vēl nākušas ne
kādā sakarā ar tiesu. Personas, uzkūrām amnestijas akts attiecas, 
ir noziegušās pret sodu likumiem, kuri nodarījuma laikā bij (un ari 
amnestijas akta izdošanas laikā ir) spēkā; bet amnestijas akts no
stāda šīs personas tādā stāvoklī, itkā viņas nebūtu pret šiem liku
miem noziegušās; tā tad attiecībā uz šīm personām likums ir ticis 
apturēts, vai ari šīs personas ar speciālu likumu (amnestiju) atsva
binātas no amnestijas aktā minēto sodu likumu pantu attiecināšanas 
uz viņām. Apturēt likumu, vai atsvabināt kādas personu grupas no 
likuma izpildīšanas (resp. likuma attiecināšanas uz viņām) var tikai 
likumdošanas vara, un tāpēc amnestijas izdošana pilnīgi pareizi ir 
uzticēta likumdošanas iestādei, un amnestijas akts nevien pēc for
mas, bet ari pēc būtības pieskaitāms likumdošanas aktiem. 

I z ņ ē m u m a s t ā v o k l i izsludināt L. R. Satversmes 62. p. 
minētajos gadījumos (ja valsti apdraud ārējais ienaidnieks, vai ja ir 
i/eelies vai draud izcelties iekšējais nemiers, kurš apdraud pastāvošo 
valsi', iekārtu) ir tiesība ministru kabinetam. „par to divdesmit četru 
stundu laika paziņojot Saeimas prezidijam, kuram šāds kabinetu lē
muma nekavējoši jāceļ priekšā Saeimai." Kamdēļ «nekavējoši jāceļ 
priekšā Saeimai"? Šķiet, atbilde var būt tikai viena: lai Saeima lemtu 
par ministru kabineta izsludināto izņēmuma stāvokli, atceļot to vai 
apstiprinot. Protams, ka Saeima var izsludināt izņēmuma stāvokli 
ari pati uz savu iniciativi, vai uz valdības priekšlikumu (pirms kā min. 
kabinets būtu izņēmuma stāvokli izsludinājis), un kā vienā tā otrā 
gadījumā, t. i. kā patstāvīgi izsludinot izņēmuma stāvokli, tā ap
stiprinot ministru kabineta izsludināto izņēmuma stāvokli, attiecīgais 

— M l 

Saeimas akts ir likums. Formāli šis akti ll likums pēc L. R. Satver
smes 73. p., kur starp likumiem, kurus n e v a i mīdot tautas nobalso
šanai, ir minēti likumi par ..izņēmuma slavokla izsludināšanu un tā 
izbeigšanu"; bet viņš ir likums ari pec būtības, jo viņš ienes lielākas 
vai mazākas pārgrozības nevien dažu valsis varas orgānu kompe
tencē, bet ari pilsoņu tiesiskajā stāvokli. Tāpēc akti, ar kuriem Sa
eima ieved vai atcel izņēmuma stāvokli, pieskaitāmi likumdošanas 
aktiem un ietilpināmi legislativās funkcijas laukā. 

3 . A d m i n i s t r a t i v i - s a i m n i e c i s k ā f u n k c i j a . Pēc 
L. R. Satversmes 66. p. „Saeima ikgadus pirms saimnieciskā gada 
sākšanās lemj par valsts ienākumu un izdevumu budžetu, kura pro
jektu tai iesniedz ministru kabinets." Budžets ir valsts saimniecī
bas plāns, kurā, dibinoties uz pastāvošiem likumiem (par nodokļiem, 
valsts iestādēm u. t. t.), paredzēti valsts ienākumi un izdevumi par 
noteiktu saimniecisku periodu, parasti par vienu gadu (Latvijā no 
1. apriļa līdz 1. aprilim nākošā gadā). Tā tad budžets pēc savas bū
tības ir administrativi-saimniecisks akts, un viņa apspriešana un pie
ņemšana Saeimā nozīmē Saeimas piedalīšanos administrativi-saim-
nieciskās funkcijas realizēšanā. Budžeta projekta sastādīšana sākas 
rudenī; atsevišķo resoru budžetu projekti tiek saskaņoti starpresoru 
komisijā un iesniegti ministru kabinetā, kurš apvienoto valsts bu
džeta projektu pēc caurlūkošanas iesniedz Saeimai. Te budžeta 
projekts pirms tiek apspriests budžeta komisijā, kura ir viena no 
lielākajām un ievērojamākām Saeimas komisijām, un pēc tam ap
spriests un pieņemts Saeimas plenārsēdēs. Budžeta apspriešana 
aizņem ievērojamu daļu Saeimas darba ziemas un pavasara sesijās; 
patiesībā budžeta caurlūkošanu Saeimā vajadzētu nobeigt jau zie
mas sesijā, līdz jauna budžeta gada sākumam (1. aprilim), tomēr 
bieži Saeima ar šo lielo darbu vienā sesijā netiek galā: ziemas se
sijā budžeta projekts tiek sīki iztirzāts budžeta komisijā un iesākta 
apspriešana plenārsēdēs, bet apspriešanas nobeigšana un visa bu
džeta pieņemšana dažreiz notiek tikai pavasara sesijā. Saeimas 
apstiprinātais budžets ir likumīgais pamats visai valsts saimniecis
kajai darbībai, visas valsts iestādes ir saistītas ar budžetu, viņas 
drīkst izlietot tikai budžetā paredzētās sumas un tikai budžetā pa
redzētam mērķim. Ari Saeima pati ir saistīta ar budžetu: pieņemot 
kādu likumu vai lēmumu, kas saistīts ar izmaksām no valsts kases, 
Saeimai jārēķinās ar budžetu; un „ja Saeima pieņem lēmumu, 
kurš saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad lēmumā jā-
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paredz ari līdzekli, ar kuriem segt šos izdevumus." (L. R. Satv. 
66. p.). Uz budžeta pieņemšanu Saeimā neattiecas noteikums par 
trim lasījumiem (S. kārt. r. 96. p.). 

Jāpiezīmē, ka budžetu apspriežot Saeima izlieto gadījumu kriti
zēt atsevišķo resoru darbību un dažreiz pat pārmainīt kādu resora 
vadītāju: ja Saeima noraida kāda resora budžetu, tad tas nozīmē, 
ka šī resora vadītājam izteikta no Saeimas neuzticība un viņam jāat
kāpjas no amata. 

4. K o n t r o l e s f u n k c i j a . Saeimai piederošā kontroles 
funkcija var tikt vērsta gan uz valdības iestāžu administratīvi- saim
niecisko darbību, gan uz valdības administratīvo darbību vispār. 
Administratīvi saimnieciskās darbības kontrole ir gan uzticēta spe
ciālam valsts varas orgānam — Valsts kontrolei; \ tomēr pēdējā kon
troles instance ir Saeima pati: „Pēc budžeta gada notecēšanas mi
nistru kabinetam jāiesniedz Saeimai apstiprināšanai norēķini par bu
džeta izpildīšanu" (L. R. Satv. 66. p.). Speciālo administrativi-saim-
nieciskās darbības kontroli tā tad Saeima izpilda tikai reizi gadā. 
Turpretim vispārīgo administratīvās darbības kontroli Saeima var 
izpildīt kurā katrā laikā, kad valdības darbība devusi tādai kontro
lei iemeslu. Šī kontroles funkcija realizējas a) jautājumos, b) pie
prasījumos, un c) izmeklēšanas komisiju darbībā. 

a) J a u t ā j u m i . L. R. Satversmes 27. p.cs) neuzrāda starpību 
starp jautājumiem un pieprasījumiem; šo starpību, kā ari vispār 
jautājumu un pieprasījumu tuvāku noregulēšanu atrodam Saeimas 
kārtības ru|ļa 99.—112. pp. Pēc Saeimas kārt. r. 99.—103. pp., ne 
mazāk kā pieci deputāti var iesniegt Saeimā jautājumus ministru ka
bineta locekļiem; kāds no jautājuma parakstītājiem var dabūt vārdu 
jautājuma motivēšanai, pēc kam jautājums skaitās no Saeimas par 
pieņemtu. Vismaz tāds slēdziens ir jātaisa, ja ievērojam, ka tie
sība iesniegt valdības locekļiem jautājumus pēc L. R. Satv. 27. p. 
pieder Saeimai visumā, bet- nevis pieciem deputātiem. Ja pēc Sa
eimas kārt. rulla 102. p. Jautājumu Saeimas priekšsēdētājs neka
vējoties paziņo ministru prezidentam, kā ari attiecīgiem ministru 
kabineta locekļiem", tad te jāsaprot.nevis piecu deputātu iesniegts 
jautājums kā tāds, bet jautājums, kurš valdības locekļiem tiek pa
ziņots Saeimas vārdā. Saeimas kārt. rullī gan nav paredzēts, ka 

M) ..Saeimai ir tiesība iesniegt ministru prezidentam vai atsevišķam minis
tram pieprasījumus un jautājumus, uz kuriem ir jāatbild viņiem vai viņu piln
varotai atbildīgai valsts amata personai." 
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piecu deputātu iesniegtais jautājums pirms viņa paziņošanas valdī
bai tiek no Saeimas pieņemts, bet tāda pieņemšana ir jāprezumē; 
un ja ari šī pieņemšana nenotiek ar formālu balsošanu, tad tomēr jā
taisa slēdziens, ka pēc nodibinājušās prakses, kura sankcionēta 
no Saeimas kārt. rulla, katrs ne mazāk kā piecu deputātu iesniegts 
jautājums pēc motivējuma izklausīšanas (vai ari pat bez tāda mo
tivējuma) tiek skaitīts par Saeimas pieņemtu un Saeimas vārdā 
iesniegts valdībai. Ministru kabineta locekļiem, pret kuriem jautā
jums vērsts, jādod atbilde ne vēlāk par 48 stundām pēc jautājuma 
iesniegšanas; uz L. R. Satv. 27. p. pamata, atbildi var dot ari at
tiecīga ministra pilnvarota atbildīga valsts amata persona. Ja jau
tātāji ir piezīmējuši, ka viņiem pietiek ar rakstisku atbildi, un ja 
attiecīgais valdības loceklis tādu ir iesniedzis, tad ..rakstiskā atbilde 
nolasāma pēc termiņa (48 st.) notecēšanas nākamā Saeimas sēdē". 
Ka Saeima visumā ir bijusi pasiva pie jautājuma pieņemšanas, at
stājot zināmu patstāvību piecu deputātu grupai, tāpat Saeima visumā 
paliek pasiva ari pēc valdības atbildes nolasīšanas. Debates netiek 
prezumētas: pēc ministru kabineta locekļa atbildes (mutiskas vai 
rakstiskas) noklausīšanās debates tiek pielaistas tikai tad, ja to pie
prasa ne mazāk kā 10 deputāti un Saeima tam piekrīt. Tā tad prin
cipā jautājuma procedūra nobeidzas ar valdības atbildes noklausī
šanos; katrā ziņā, vai atbildei būtu sekojušas debates vai ne, Saeima 
nekādu lēmumu nepieņem: „Ne pārejas formulas, ne balsošanas 
pie jautājuma nav pielaižamas" (S. kārt. r. 103. p.). Jautājuma, kā 
kontroles līdzekļa mērķis tā tad ir — ienest atklātību un noskai
drošanu kādā lietā, kur skaidrība būtu vēlama; caur jautājumu val
dība gan var dabūt zināmu brīdinājumu, bet no otras puses jautā
jums dod viņai ari labu iespēju izklīdināt nedibinātas aizdomas un 
paskaidrot sabiedrībai savas darbības-motivus. 

b) P i e p r a s ī j u m s — ir daudz spēcīgāks kontroles līdzeklis 
nekā jautājums, un viņš var novest pie neuzticības izteikšanas vai at
sevišķam Min. kabineta loceklim, vai visam Ministru kabinetam; ci
tiem vārdiem, var novest pie valdības krizes. Tāpēc ari pieprasī
jums tiek nostādīts kā visas Saeimas pielietots kontroles līdzeklis: 
viņš tiek iesniegts valdībai tikai pēc tam, kad Saeima viņu formāli 
pieņēmusi. Pieprasījumus Ministru kabineta locekļiem var iesniegt 
Saeimā ne mazāk kā desmit deputāti, un šie pieprasījumi, ja viņi 
nav atzīti no iesniedzējiem par steidzamiem, tiek nodoti pieprasījumu 
komisijas apspriešanai. Komisijai iesniegtais pieprasījums jāpār-
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bauda un divu nedēļu laikā jāiesniedz Saeimas prezidijam motivēts 
priekšlikums vai par pieprasījuma noraidīšanu, vai ari par viņa pie
ņemšanu un tālāk virzīšanu. Pieprasījumi, kurus iesniedzēji apzī
mējuši par steidzamiem, tiek nolasīti vispirms frakciju padomē un tad 
celti priekšā pirmā Saeimas sēdē pēc to iesniegšanas,00) kur vispirms 
tiek izšķirts steidzamības jautājums. Ja Saeima steidzamību no
raida, tad pieprasījumu nodod pieprasījumu komisijai; ja turpretim 
steidzamība no Saeimas atzīta, tad tūliņ stājas pie pieprasījuma ap
spriešanas pēc būtības, tāpat kā tanī gadījumā, kad pieprasījums sa
ņemts atpakaļ no komisijas.. Kad Saeima ir nolēmusi pieprasījumu 
pieņemt, tad priekšsēdētājs pieņemtā pieprasījuma un klātpielikto 
dokumentu norakstus nekavējoties piesūta ministru prezidentam un 
attiecīgam ministram (resora vadītājam). Valdībai jādod atbilde uz 
pieprasījumu ne vēlāk par septiņām dienām70) no tā saņemšanas. Pēc 
atbildes noklausīšanās var atklāt debates. (Saeimas kārt. r. 110. p.). 
Varētu teikt, ka pēc valdības atbildes uz pieprasījumu debates tiek 
prezumētas. Debates tiek atklātas, ja ir kaut viens deputāts, kurš 
vēlas izteikties. Pēc debatu izbeigšanas, vai ari tieši pēc valdības 
atbildes uz pieprasījumu (ja debates nav tikušas atklātas), deputā
tiem ir tiesība rakstiski iesniegt formulu projektus pārejai uz nākošo 
dienas kārtības punktu. Formulā var būt izteikta apmierinātība ar 
valdības atbildi,71) kas nozīmē uzticības izteikšanu valdībai; tālāk, 
ir iespējama un bieži tiek pieņemta tā sauktā vienkāršā pārejas for
mula (piem.: ..Noklausījusies valdības paskaidrojumus, Saeima pār
iet uz nākošo dienas kārtības punktu"), kura nozīmē, ka Saeima nav 
atrāvusi valdībai savu uzticību, (tā tad valdības atkāpšanās netiek 
prasīta un viņa var palikt pie savu uzdevumu izpildīšanas; beidzot 
var tikt pieņemta formula, kura izsaka neapmierinātību ar valdības 
atbildi") un tā tad nozīmē neuzticības izteikšanu valdībai (vai atse
višķam ministram, kuras sekas ir valdības (resp. atsevišķa valdības 

f l ") Jji t ic i e s n i e g t i v i s m a z 5 s t u n d a s p r i e k š šās sēdes s a k u m a (S. k a r . r. 107. p.) 
7 0) D a ž r e i z v a l d ī b a i j ā a t b i l d u z p i e p r a s ī j u m u t r i j u d i e n u l a i k ā : „ V a l d ī -

bas a t b i l d e u z p i e p r a s ī j u m u n a v a t l i e k a m a u z n ā k a m u s e s i j u , j a p i e n r a s ī j u r a n 
s t e i d z a m ī b a p i e ņ e m t a v i s m a z t r ī s d i e n a s p i r m s s e s i j a s s l ē g š a n a s . " (S. k ā r t . r . 
111. p.) 

7 1 ) P i e m ē r a m : N o k l a u s ī j u s i e s v a l d ī b a s a t b i l d i u z p i e p r a s ī j u m u ( p i e p r a s ī 
j u m a t u v ā k s a p z ī m ē j u m s ) u n a t z i n u s i š o a t b i l d i p a r a p m i e r i n o š u ( p i e t i e k o š u 
v a i t . 1.), S a e i m a p ā r i e t u z n ā k o š o d i e n a s k ā r t ī b a s p u n k t u . 

" ) P i e m . : N o k l a u s ī j u s i e s v a l d ī b a s a t b i l d i u z p i e p r a s ī j u m u . S a e i m a a t z ī s t 
v a l d ī b a s a t b i l d i p a r n e a p m i e r i n o š u ( n e p i e t i e k o š u v a i tml.) u n p ā r i e t u z n ā k o š o 
d i e n a s k ā r t ī b a s p u n k t u . 
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» ) D i e R e i c h s v c r f a s s u n g v o m 11. A u g u s t 1919, A r t D e r R e i c b s t a g h a t 
d a s R e c h t u n d a u f A n t r a g v o n e i n e m F ü n f t e l s e i n e r M i t g l i e d e r d i e P f l i c h t , U n 
t e r s u c h u n g s a u s s c h ü s s e e i n z u s e t z e n . . . . , 

locekļa) atkāpšanās no amata. Pieprasījuma kā kontroles līdzekļa 
nolūks tā tad ir nevien ienest atklātību un skaidrību kādā lietā, bet 
tieši iespaidot valdību, noejot dažreiz līdz valdības sastāva maiņai 
visumā vai pa daļai. . 

Jautājumu un pieprasījumu saturs attiecīgos likumos nav kādi 
nebūt norobežots, un tāpēc viņi var attiekties kā uz nelikumīgu, tā 
uz nelietderīgu rīcību visās valsts pārvaldes iestādēs, kuras padotas 
Ministru kabinetam. 

c) I z m e k l ē š a n a s k o m i s i j a s . Ja kādā lietā sakarā ar 
valdības iestāžu rīcību ir vajadzīgs savākt attiecīgos materiālus un 
noskaidrot apstākļus, Saeima var iecelt izmeklēšanas komisijas, ku
rām ir tiesība pieprasīt visas vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no 
atsevišķiem ministriem, valdības un pašvaldības iestādēm, kā ari 
uzaicināt attiecīgo valdības iestāžu priekšstāvjus dot paskaidroju
mus komisijas sēdēs, noklaušināt lieciniekus un lietpratējus, izdarīt 
revizijas u. 1.1. Izmeklēšanas komisijas ziņojums Saeimai var noderēt 
par pamatu valdības darbības novērtēšanai un attiecīga lēmuma pie
ņemšanai. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ir izveidojušās 
Anglijā un pārņemtas ari vairāku citu valstu konstitūcijās, pie kam 
vecākajās konstitūcijās izmeklēšanas komisijas iecelšana atkarājas 
tikai no parlamenta vairākuma. Dažās jaunajās konstitūcijās varam 
atzīmēt interesantu jaunievedumu: noteikumu, ka izmeklēšanas ko
misija ir jāieceļ ari uz kāda noteikta parlamenta mazākuma pieprasī
jumu, tā, piem., Vācijā uz vienas piektdaļas Reichstaga locekļu .pie
prasījumu,73) un Latvijā uz vienas trešdaļas Saeimas locekļu piepra
sījumu: „Saeimai jāieceļ noteiktiem gadījumiem parlamentariskas iz
meklēšanas komisijas, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa 
Saeimas locekļu" (L. R. Satv. 26. p.). Šādam noteikumam ir bez 
šaubām savs racionāls pamats kontroles funkcijas izveidošanā valstī 
ar parlamentāru iekārtu. Deviņpadsmitā gadu simteņa konstitucio
nālajā dualistiskajā monarehijā parlaments — lai gan ari, protams, 
parasti pastāvēja jau no vairākuma un mazākuma — tomēr uz ārieni, 
pretim no monareha atkarīgajai valdībai, bij principā vienota iestāde, 
kurai visumā vajadzēja aizstāvēt tautas intereses pretim monareha 
valdībai. Parlamentārā republikā turpretim valdība ir parlamenta 
paša valdība, patiesībā parlamenta vairākuma valdība, kura vis-



pirmā kārtā padota ari šī-paša parlamenta vairākuma kontrolei. Pro
tams, nav iemesla domāt, ka parlamenta vairākums pieļautu viņa 
pabalstāmajai valdībai rīkoties nelikumīgi; tomēr valdības darbību 

• no lietderības viedokļa parlamenta mazākums var novērtēt citādi, 
neka parlamenta vairākums, un tāpēc parlamentārā režima apstākļos 
ir veļams, ka parlamenta mazākumam (opozicijai) būtu garantētas 
no. vairākuma neatkarīgas kontroles tiesības. Un tādas tiesības Sa
eimas mazākumam ir garantētas — nevien ar jautājumiem, kurus var 
valdībai iesniegt grupa no pieciem deputātiem, bet vēl reālākā veidā 
caur izmeklēšanas komisijām, kūpas jāieceļ uz vienas trešdaļas Sa
eimas locekļu pieprasījumu. 

5. S a e i m a s k r e a ti v ā f u n k c i j a . Saeima rada dažus 
citus valsts varas orgānus vai piedalās viņu radīšanā, un šī Saeimas 
kreativā funkcija.pozitivi var izpausties trijos veidos: a) ievēlēšanā, 
b) apstiprināšanā amatā, un c) uzticības izteikšanā. 

a) No Saeimas vēlētiem valsts varas orgāniem atzīmēsim Valsts 
Prezidentu, Valsts kontrolieri un Centrālo vēlēšanu komisiju. 

Valsts Prezidentu Saeima ievēl uz trim gadiem, aizklāti balsojot, 
ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļu balsu vairākumu (L. R. Satv. 35. 
un 36. pp.). Pirmā Valsts Prezidenta vēlēšanas notika pēc frakciju 
biroja pieņemtas instrukcijas, kuras saturs vēlāk ievietots kārtības 
rullī (27. un sek. pp.). Kandidātus uzstāda Saeimas locekli, iesniedzot 
rakstiski Saeimas prezidijam kandidāta vārdu un uzvārdu un ap
liecinot ar savu parakstu, ka viņš izpilda likumā paredzētās prasības. 
Balsošanā nāk tikai tādi kandidāti, kuri devuši, savu piekrišanu. Uz 
prezidija priekšlikumu Saeima apstiprina uzstādītās kandidatūras, 
pēc kam jaunas kandidatūras vairs netiek pielaistas. Pēc pārtrau
kuma, kurš domāts frakciju apspriedēm un kandidātu sarakstu iz
gatavošanai, stājoties pie vēlēšanām, katrs deputāts dabū kuvēru 
un kandidātu sarakstu (alfabētiskā kārtībā), kurā viņš izstrīpo ne
vēlamos kandidātus un atstāj tik vienu, pēc kam vēlēšanu zīmi slēgtā 
kuvērā nodod balsu skaitītājam. Vēlēšanu zīmes, kurās nostrīpoti 
visi kandidāti vai ari atstāti vairāki kandidāti, tiek ieskatītas kā to 
deputātu balsis, kuri no vēlēšanām grib atturēties. Ja pirmajā bal
sošanā neviens no kandidātiem nav dabūjis vajadzīgo balsu skaitu, 
tad tādā pat kārtībā izdara otrreizēju balsošanu par visiem uzstādī
tiem kandidātiem. Ja ari tad vēlēšanas nedod vajadzīgo rezultātu, 
tad pie katras turpmākās balsošanas atmet nost to kandidātu, kurš 
priekšējā balsošanā dabūjis vismazāko balsu skaitu. Tādā kārtā 

balsošana turpinās līdz Valsts Prezidenta ievēlēšanai. Ja neviens no 
kandidātiem nedabūtu vajadzīgo balsu vairākumu, :tad vēlēšanas jā
atkārto tanī pašā vai kādā no nākošām Saeimas sēdēm, sākot ar 
kandidātu uzstādīšanu, un vēlēšanas jāturpina līdz tam laikam, ka
mēr kāds no uzstādītiem kandidātiem būs dabūjis Satversmes likuma 
36. pantā noteikto balsu skaitu. 

Saeima ievēl ari Valsts kontrolieri uz trim gadiem (Likums par 
Valsts kontroli, 9. p.). No techniskās puses šīs vēlēšanas norisinās 
tāpat, kā Valsts Prezidenta vēlēšanas, tikai Valsts kontrolieri var 
ievēlēt ar vienkāršu balsu vairākumu pie vienkārša kvoruma. 

Centrālā vēlēšanu komisija sastāv no astoņiem locekļiem, no 
kuriem 6 ievēl Saeima, vienu ievēl Senāta kopsapulce, un vienu iecel 
Valsts Prezidents. Šinī gadījumā tā tad kreativā funkcija ir sadalīta 
starp trim valsts varas orgāniem, kuru kopdarbības rezultātā, krea-
tivo funkciju realizējot, rodas kāda ceturtā valsts varas orgāna — 
Centrālās vēlēšanu komisijas — jauns sastāvs. 

b) No amatpersonām, kuras Saeima apstiprina amatā, atzīmēsim 
tiesnešus un Valsts kontroles padomes un departamentu kolēģiju lo
cekļus. Tiesnešus ieceļ ministru kabinets un apstiprina amatā Sa
eima; viņi tiek apstiprināti uz nenoteiktu laiku, citiem vārdiem, uz 
laiku, kamēr viņi spējīgi savu amatu izpildīt vai sasnieguši likumā 
noteikto vecuma robežu, un var tikt šinī laikā atcelti no amata pret 
savu gribu vienīgi uz tiesas sprieduma pamata. Valsts kontroles 
padomes un departamentu kolēģiju locekļus iecel Ministru kabinets 
uz Valsts kontroliera priekšlikumu un apstiprina Saeima uz 4 gadiem 
(Lik. par Valsts kontr". 10. p.). Šinī laikā ari Valsts kontroles Pa
domes un kolēģiju locekļus, tāpat tiesnešus, var atcelt no amata vje-

. nīgi uz tiesas .sprieduma pamata. Šāda apstiprināšanas kārtība (no 
likumdevējas iestādes) noteikta tiesnešiem un Valsts kontroles aug
stākajiem darbiniekiem nolūkā, lai viņi varētu būt savā darbā pilnīgi 
neatkarīgi un neiespaidojami no administratīvām iestādēm un amat
personām. Minēto amatpersonu apstiprināšana notiek aizklātās bal
sošanas ceļā. 

c) Saeima piedalās ari augstākā administratīvās varas orgāna — 
Ministru kabineta — radīšanā. Saeima gan nevēl ministrus (kā tas, 
piem., notiek Šveicē un Vācijas zemēs,74) nedz ari viņus formāli ap-

74) Dažās Vācijas zemēs Landtags vēl visus ministrus, kā, piem., Bādenē, 
Braunšvcigā. Oldenburgā, Tiringā. citās Landtaffs ievel ministru prezidentu, 
kurš tad izrauga citus ministrus ar Landtāga piekrišanu, piem., Prūsija, Bavā

rijā, Saksijā, Virtembergā. 
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stiprina amatā. . Tomēr pēc L. Rep. Satversmes 59. p. un Ministru 
kabineta iekārtas 5.. p. Saeimas piekrišana ir nepieciešama, lai mi
nistri varētu stāties pie savu pienākumu izpildīšanas. Šī piekrišana 
tiek apzīmēta kā uzticības izteikšana: «Ministru prezidentam" un at
sevišķiem ministriem viņu amata' izpildīšanai ir nepieciešama Sa
eimas uzticība, un viņi par savu darbību ir atbildīgi Saeimas priekšā." 
(L. Rep. Satv. 59. p.) Saskaņā ar šo noteikumu praktiķa bij nodibi
nājusies un Ministru kabineta iekārtas likumā noteikti formulēta kār
tība, pēc. kuras jaunsastādījies ministru kabinets var stāties amatā 
ne agrāk, kā pēc tam, kad jaunā ministru kabineta sastāvs ir pazi
ņots Saeimai un Saeima pēc valdības deklarācijas noklausīšanas ar 
attiecīgu pārejas formulu ir izteikusi, jaunajam kabinetam savu uz
ticību vai piekrišanu (pārejas formula, kurā tieši izteikta uzticība 
valdībai vai apmierinātība ar valdības deklarāciju), vai vismaz pie
ņēmusi formulu, no kuras redzams, ka Saeima necel pret jauno Mi
nistru kabinetu iebildumus un tā tad atļauj viņam stāties amatā (vien
kārša pārejas formula).73) Tā kā šī uzticības izteikšana resp. iebil
dumu necelšana no Saeimas puses ir nepieciešams noteikums, lai 
Ministru kabinets varētu stāties pie amata izpildīšanas, tad šī Sa
eimas darbība ir pieskaitāma viņas kreativajai funkcijai. 

Saeimas kreativā funkcija savā n e g a t ī v a j ā izteiksmē pa
rādās Valsts Prezidenta atlaišanā no amata (L. R. Satv. 51. p.) un 
neuzticības izteikšanā Ministru kabineta locekļiem. Šos institūtus tu
vāk aplūkosim nodalās par Valsts Prezidentu un Ministru kabinetu. 

6. D e f e n s i v ā _ f u n k c i j a. Saeima ir augstākā lēmēja sva
rīgākajos jautājumos par valsts aizsardzību un nepieciešamo cīņas 
spēku komplektēšanu un sagatavošanu. „Saeima lemj par valsts 
bruņotā spēka lielumu miera laikā." (L. R. Satv. 67. p.) Gadījumā, 
ia valsti apdraud ārējais ienaidnieks, Saeima lemj par kara pasludi
nāšanu vai kara uzsākšanu un par mobilizāciju, bet, kara briesmām 
mitējoties, lemj par kara izbeigšanu un demobilizāciju. Protams, 
šinīs gadījumos minēto lēmumu pieņemšana un attiecīgu likumu iz
došana iet roku rokā, tā ka defensiva un legislativa funkcijas te pa
rādās vienotrai līdzās vairāk vai mazāk apvienotā veidā. 

7. J u r i s d i.k t i v ā f u n k c i j a . Saeimas juris dikti vajā funk
cijā ietilpst: a) Saeimas locekļu pilnvaru pārbaudīšana, un b) piekri-

7S) Min. kab. iekārtas l ikuma 6. p.: Uzticību ministru kabinetam vai atse
višķam ministram Saeima izteic ar uzticības formulu vai pārejot uz nākošo 
dienas kārtības punktu. 
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šanas došana deputātu un. Valsts Prezidenta saukšanai pie atbildības 
tiesas priekšā: ' ••" • 

a) L.'R. Satversmes 18. p. nosaka, ka „Saeima pati pārbauda 
savu locekļu pilnvaras." Saeimas kārt. rulla 1.—4. pp. runā par de
putātu mandātiem un šo mandātu apstiprināšanu. Mandātu-jēdziens 
ietver sevī pilnvaras un uzdevuma jēdzienus; bet jāsaka, ka apzīmē
jumi i.deputatu pilnvaru pārbaudīšana" vai „deputatu mandātu pār
baudīšana" neatbilst vairs .tagadējiem apstākļiem: tagadējie parla
mentu locekļi nebūt vairs netiek no saviem vēlētājiem pilnvaroti un 
nesaņem no viņiem nekādus mandātus. Minētie-apzīmējumi ir uz
glabājušies no kārtu priekšstāvības laikiem, kad kārtu vēlētie priekš-
stāvji patiešām saņēma no visiem vēlētājiem mandātus, kurus kārtu 
priekšstāvju sapulcē uzrādīja pārbaudīšanai.70) Anglijā kārtu priekš-
stāvju sapulces nepārtrauktā attīstībā, pārvērtās par tautas priekš-
stāvību, caur ko izskaidrojams, ka publiski-tiesiskie institūti ieguva 
jaunu saturu, bet nosaukumi palika vecie. Un no Anglijas konstitu
cionālā iekārta līdz ar daudziem jau izveidotiem institūtiem un at
tiecīgiem nosaukumiem tika pārņemta no kontinenta valstīm: Ari 
pati deputātu pilnvaru jeb mandātu pārbaudīšanas kārtība ir pār
ņemta no Anglijas un daudzās valstīs tādā patNveidā tiek uzturēta 
vēl ari pēc tam, kad Anglijā pašā ir jau ievesta citāda kārtība — 
proti, deputātu pilnvaru pārbaudīšana no tiesnešiem. Pastāvot tau
tas, priekšstāvībai pēc tagadējiem konstitūciju noteikumiem, patie
sībā vairs nevaram runāt par deputātu pilnvaru vai mandātu pār
baudīšanu, bet gan par vēlēšanu pareizības pārbaudīšanu (no objek
tīvās puses), kas noved pie atsevišķu deputātu tiesību atzīšanas vai 
neatzīšanas (no subjektivās puses): ja vēlēšanas atzītas par pareizām 
(likumīgi notikušām), tad līdz ar to tiek konstatētas ievēlēto personu 
kā deputātu publiskās subjektivās tiesības uz deputātu amata ieņem
šanu. Deputātu pilnvaru pārbaudīšanas rezultāts tā tad ir lēmums, 
kurā tiek atzīta kādas rīcības (vēlēšanu) likumība vai nelikumība un 
konstatētas noteiktu personu subjektivās tiesības, un šāda satura lē
mums,, kā redzams, .pēc savas būtības ir pielīdzināms jurisdikcijas 
aktam. Interesanti atzīmēt, ka Anglijā šāds atzinums.ir noteiktifor-
mulēts jau 18. gadu simtenī. Līdz 16. g. simteņa beigām Anglijā de-

T0) Mandāti un mandātu pārbaudīšana šī vārda īstajā nozīme ir atroda
mi delegātu kongresos, gan starptautiskos, kur piedalās valstu delegāti, gan ari 
iekšējos, kur piedalās pašvaldību vai sabiedrisku organizāciju delegāti. 
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putatu pilnvaru pārbaudīšana skaitījās kā karaļa privilēģija,- kuras 
realizēšanu viņš bij uzticējis kancleram. Parlaments ieskatīja, ka 

. kancleram ar šo funkciju ir iespējams iespaidot parlamenta sastāvu, 
' un tapec neatlaidīgi prasīja, lai,deputātu pilnvaru pārbaudīšana tiktu 

nodota vienīgi parlamentam pašam, kurš šo funkciju izpildīšot sa
skaņa ar. parlamenta likumiem un paradumiem .(lex et. consuetudo 
Parliamenti). 17. g. simteņa sākumā.tika atzīta parlamenta tiesība 
pārbaudīt pašam savu deputātu .pilnvaras, bet gadu simteni vēlāk 
sāk atskanēt balsis, ka parlaments (pareizāki: deputātu palāta), ner 
pieturoties vairs šinī funkcijā.pie lexet consuetudo.Parliamenti,,bet. 
vairākums liekoties vadīties no savām politiskām interesēm. 1770..g. 
tika izdots tā sauktais Granvilaakts, ar kuru deputātu pilnvaru pār
baudīšana tika nodota sevišķai parlamenta komisijai, kurai tika rak
stīts priekšā — izšķirt attiecīgos jautājumus stingri bezpartejiski. 
Šinī aktā jau skaidri bij .atzīts pilnvaru pārbaudīšanas.funkcijas juris- • 
dikcijas raksturs, un no šī laika pašā parlamentā sākās līdzekļu me
klēšana, kādējādi realizēt šo funkciju piemērotā veidā, ievērojot 
stingru bezpartējību. Un apmēram, simts, gadu vēlāk, ar 1S6S. g. 
likumu (Election petitions and.corrupt and illegal practices Act), kurš. 
papildināts 1879. g., tiek ievesta kārtība, pēc.kuras galvenā loma vē
lēšanu pareizības pārbaudīšanā piekrīt tiesai, un proti, trim Kings 
Bench División tiesas locekļiem, kuri tiek ievēlēti katru gadu uz
darbojas, šinī. laikā zem: vēlēšanu tiesnešu (Election Judges) nosau-

, kuma. — Jaunajās konstitūcijās jau vairākās atrodam atspoguļojamies 
ieskatu, ka vēlēšanu pārbaudīšanā, kā jurisdiktivā darbībā tā vai citādi 
jāpiedalās tiesām. Vācijā.(konst. 31. p.) un Prūsijā (konst. 12. p.) vēlēr 

.sanu pārbaudīšana uzticēta sevišķai vēlēšanu pārbaudīšanas tiesai 
(VVahlprūfungsgericht), kura-sastāv no trim Reichstaga (resp. Land
tāga) ievēlētiem locekļiem, un diviem Vācijas (resp.'Prūsijas) aug
stākās administrativas tiesas locekļiem, kurus Vācijā iecel valsts 
prezidents, bet Prūsijā šīs tiesas (Oberverwaltungsgericht) prezidijs; 
ievēlēšana un iecelšana notiek uz legislaturas periodu. Interesants 
ir Polijas konstitūcijas 19. p. noteikums, pēc kura Seims pats pār
bauda vēlēšanas, pret kurām nav ienākuši protesti,- ja turpretim ir 
iesniegti protesti vai sūdzības par notikušajām vēlēšanām, tad jautā
jumu par vēlēšanu pareizību izšķir augstākā tiesa. Taisnība gan, ka 
vēlēšanu apstrīdēšanas gadījumā sevišķi skaidri, parādās vēlēšanu 
pareizības (resp. deputātu pilnvaru) pārbaudīšanas jurisdiktivais rak-
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sturs; tomēr pēc būtības tas pats jurisdiktivais raksturs piemīt ari 
tādu vēlēšanu pārbaudīšanai, par kurām nekādas sūdzības nav ienā
kušas. 

L a t v i j ā pēc Saeimas kārt. ruļļa 2. p. sūdzības par vēlēšanām 
var iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai četru dienu laikā pēc vē
lēšanu galīgo rezultātu izsludināšanas „Valdības Vēstnesī". Šo sū-* 
dzību, kā ari citu vēlēšanu materiālu pārbaudīšanai Saeima ievēl ko
misiju no 15 locekļiem. „Mandatu komisija savas darbības rezultātus 
ziņo Saeimai, kura pēc tam lemj par vēlēšanu apstiprināšanu." .(Sa
eimas kārt. r. 3. p.) 

b) Pēc L: R. Satversmes noteikumiem, kā jau augstāk atzīmēts, 
pret Saeimas locekli nevar uzsākt tiesas vajāšanu bez Saeimas pie
krišanas. Attiecīgs Saeimas lēmums par deputāta izdošanu tiesāša
nai pēc būtības tā tad ir deputātu, tiesāšanas procedūras nepieciešama 
sastāvdaļa, un tāpēc pieskaitāms jurisdiktivajai funkcijai. Tāpat ari 
„Valsts Prezidentu var saukt pie kriminālas atbildības,, ja tam piekrīt 
Saeima ar ne mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu" (L. Rep. 
Satv. 54. p.). 

8. R e g u l a t i v a f u n k c i j a . Šī funkcija ir viena no. jau
nākajām parlamenta funkcijām un ir izveidojusies līdz ar parlamen
tārā režima attīstību. Mēs viņu vēl neatrodam noteikti formulētu kon
stitūcijās, bet viņa neapšaubāmi pastāv uz parlamentārajā praksē no
dibinātu paraduma normu pamata. Parlamentārajās valstīs valdība 
ir atkarīga no parlamenta un viņa priekšā atbildīga, tāpēc ir pilnīgi 
loģiski, ka parlaments nevien kontrolē valdību, bet ari dod viņai va-
•došus norādījumus, gan vispārīgā politiskā virziena ieturēšanā, gan 
ari atsevišķu resoru darbības nospraušanā. Pirmā veida norādījumi 
nereti tiek ietverti pārejas formulās, kuras pieņemtas pēc valdības 
deklarācijas vai pēc valdības atbildes uz pieprasījumu. Turpretim 
otra veida norādījumi, kuri dažreiz pieņem gluži konkrētu raksturu, 
parasti tiek pieņemti no parlamenta pie budžeta apspriešanas un ap
stiprināšanas. Protams, ka parlamentam ir katrā laikā un gadījumā 
iespējams pieņemt ari speciālas rezolūcijas ar vairāk vai mazāk no
teiktiem norādījumiem valdībai. — Saeimā ir sevišķi attīstīta vēlē
jumu un rezolūciju pieņemšana pie budžeta apspriešanas un pieņem
šanas, pie kam šinīs rezolūcijās nereti tiek doti gluži noteikti norādī
jumi valdībai attiecībā uz atsevišķu resoru darbību. 
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7 . J u r i s d i k t i v a f u n k c i j a : 
a) Deputātu pilnvaru pārbaudīšana; 
b) Deputātu un Valsts Prezidenta nodošana tiesai. 

8 . R e g u l a t i v ā f u n k c i j a : 
a) Pārejas formulas; 
b) Rezolūcijas pie budžeta pieņemšanas; 
c) Speciālas rezolūcijas. 

4. Valsts Prezidents. 

Parlamentārās republikās Valsts prezidenta amata formālais stā-
voklis, kuru atrodam noteiktu konstitūcijās, un faktiskais stāvoklis, 
kuru atrodam augstāko valsts varas orgānu praktiķa, stipri atšķiras 
viens no otra, un tāpēc šī interesantā valsts varas orgāna pareiza 
attēlošana un novērtēšana nav viegla. Vienkāršāks ir valsts prezi- • 
denta amats dualistiskā republikā, kāda ir, piem., Z.-A. Savienotās 
Valstis; tur Valsts prezidents patiešām ir augstākais administratīvās 
varas organs nevien pēc konstitūcijas noteikumiem, bet ari valsts 
dzīves praktiķa. Vecākajās parlamentārajās republikās, kā, piem., 
Francijā, Valsts prezidents tāpat bij domāts kā aktivs augstākais ad
ministratīvās varas organs; pēc Francijas 1875. g. konstitucionāla
jiem likumiem Valsts prezidents varētu tikt raksturots kā administra
tīvās varas galva, kurš „uzrauga un garantē likumu izpildīšanu" un 
pēc savām konstitucionālajām pilnvarām atgādina konstitucionālu 
monarchu, atšķiroties no pēdējā galvenā kārtā ar ievēlēšanu uz 7 ga
diem, pie kam konstitūcija neaizliedz ari turpmāku atkārtotu ievēlē
šanu amatā. Gambetta izteicās par Francijas 1875. g. konstitūcijā 
pieņemto valsts prezidenta amatu, ka viņš nozīmējot stiprāku iz
pildu varu, nekā jebkad kādā demokrātijā pastāvējusi, un daži citi 
republikāņi ieskatīja šo prezidenta varu pat par „vairāk nekā kara
lisku" (plus que royal).77) Patiešām, konstitūcija ir piešķīrusi Fran
cijas Republikas, prezidentam vairāk kā desmit pilnvaras, starp 
kurām ir tādas ievērojamas tiesības, kā rīcība ar valsts bruņotiem. 
•spēkiem, visu civilā un militārā dienestā amatpersonu iecelšana ama
tos, tiesība pārtraukt parlamenta sesiju uz vienu mēnesi, tiesība at
laist deputātu palātu (ar Senāta piekrišanu), tiesība pieprasīt parla
menta pieņemta likuma otrreizēju caurlūkošanu, starptautisku Iī-

") Henry Leyret, Le Président de la Republique, Paris, 1913, p. t2. 
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Beidzot varam īsa kopsavilkuma atzīmēt sekošu p ā r s k a t u 
p a r S a e i m a s f u n k c i j ā m : 

1 . K o n s t i t u t i v ā f u n k c i j a . 
Satversmes grozīšana ' L. R. Satv. 76. p. kārtībā. 

2 . L e ģ i s l a t i v ā f u n k c i j a . 
a) Likumdošana; 
b) ' Amnestija; 
c) Starptautisku līgumu apstiprināšana; 
d) Izņēmuma stāvokļa ievešana un atcelšana. 

3 . Ā d m i n i s t r a t i v i - s a i m n i e c i s k ā f u n k c i j a . 
Budžeta pieņemšana. 

4. K o n t r o l e s f u n k c i j a. 
a) Budžeta norēķinu pārbaudīšana; 
b) Valdības administratīvās darbības kontrole: 

1. Jautājumi; 
2. Pieprasījumi; 
3. • Izmeklēšanas komisijas. 

5 . K r e a t i v ā f u n k c i j a . 
a) Pozitivā izpausme: 

Valsts Prezidenta, 
1. Ievēlēšana: • Valsts kontroliera, 

Centrālās vēlēšanu komisijas. 
f Tiesnešu, 

2. Apstiprināšana amatā: l Valsts kontroles Padomes un 
Departamentu kolēģiju locekļu. 

n . T ī -, , .i v f Ministru k a b i n e t a m , 
• 3. U z t i c ī b a s i z t e i k š a n a : \ . . . , . 

[ A t s e v i š ķ i e m m i n i s t r i e m . 

b) Negativā izpausme: 
1. Valsts Prezidenta atlaišana no amata; 
2. Neuzticības izteikšana Ministru prezidentam vai atse

višķiem ministriem. 

6 . D e f e n s i v ā f u n k c i j a : 
a) Bruņotā spēka lieluma noteikšana miera laikā; 
b) Kara pasludināšana, uzsākšana un izbeigšana; 
c) Mobilizācija un demobilizācija. 
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gurnu noslēgšana u. c. Bet jau desmit gadu laikā pēc 1875; g. kon
stitūcijas ievešanas dzīvē izrādījās, ka Valsts prezidents, neskato
ties uz konstitūcijas noteikumiem, nav. nekāds aktivs administrativas 
varas orgāns, bet ka par augstāko izpildu varas orgānu ir kļuvis — 
tāpat kā Anglijā — ministru kabinets. ' Ar ko tas izskaidrojams? 
Šķiet, tas izskaidrojams ar to, ka tā paša 1875. g. 25. febr. konstitu
cionālā likuma 6. pantā tika noteikta-republikas prezidenta neatbil-
dība, izņemot valsts nodevības gadījumu, turpretim ministru kabi
neta un atsevišķu ministru politiskā atbildība parlamenta priekšā.73) 
Lai augstāko valsts varas.orgānu savstarpējo attiecību aina būtu 
pilnīgāka, atzīmēsim, ka pēc tā paša likuma 3. panta noteikuma, kat
ram Republikas prezidenta aktam jābūt kontrasignētam no kāda mi-
nistra.,,J) Līdz ar to 1875. g. konstitūcija noteiktā veidā bij ievedusi 
Francijā parlamentāru iekārtu'; bét parlamentārisms ar neatvairāmu 
loģiku noved pie administrativas varas pāriešanas no neatbildīga 
valsts galvas (monarchā vai prezidenta) parlamenta priekšā atbil
dīga ministru kabineta rokās! Valsts galvas un ministru lomas te 
mainās: ne'vairs ministri ir prezidenta (vāi'karaja) padomdevēji, bet 
gan drīzāk otrādi, — spējīgs Republikas prezidents vai valsts darbā 
daudz novērojis un piedzīvojis karalis var dot noderīgus aizrādī
jumus un labus padomus ministru kabinetam. Te nē vairs ministriem 
ir jācenšas izpildīt valsts galvas gribu, bet gan valsts galvai ir savā 
darbībā jāpieskaņojas parlamenta noteiktajai ministru kabineta po
litikai. To piem.', bij labi sapratis Francijas prezidents Faljērs, Puan-
karē priekšgājējs, kurš pēc ievēlēšanas amatā 1906. g., pirmo reiz 
vadot ministru padomes sēdi, izteicās uz ministriem šādi: „Es jums 
arvienu atklāti izteikšu savas domas; jūs arvienu manī atradīsiet 
draugu un padomdevēju, dažreiz ari kritiķi; un manā amata laikā, 
tāpat kā mana priekšgājēja laikā, nebūs Elizeja politikas, pretējas 
valdības politikai.. .80) 

Evolūcijā, kādu republikas prezidenta institūts ir pārdzīvojis 
Francijā, ir raksturīga parlamentārajai iekārtai vispār. Nevar būt 
valstī divi augstākie administrativas varas orgāni, viens atbildīgs, 
otrs neatbildīgs; pie nodibinājušās tiesiskās iekārtas katram valsts 

7H) Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de 
la politique générale du gouvernement, et individuellement de leurs actes per
sonnels. 

7D) Chacun des actes du Président de la Republique doit être contresigné 
par un ministre. 

8 0 ) Henry Leyrct, Le Président de la Republique, Paris 1913. p. 57. 

varas orgānam vajaga būt atbildīgam par savu darbību, un tamdēļ 
ir pilnīgi loģiski, ka neatbildīgais valsts varas, orģans savas varas 
funkcijas zaudē,' turpretim atbildīgais valsts varas orgāns — šinī ga
dījumā, parlamentārais ministru, kabinets — nostiprinājās un papla
šina savu kompetenci .uz līdzās nostādītā, neatbildīgā administrati-
vās varas orgāna -r- valsts prezidenta. — kompetences rēķina. . Va
ram teikt, ka valsts prezidenta institūts.parlamentārās republikās 
pārdzīvo evolūciju, kura vēl nav skaidri apjausta teorijā, nedz no
teikti formulēta' konstitūcijās. Uzskatīt parlamentārās republikas 
prezidentu par augstāko administratīvās varas,orgānu valsts tiesību 
teorija vairs nevar, viņš irjāieskata par valsts varas orgānu sui 
generis, viņam jāmeklē sava īpatnēja vieta-citu valsts varas orgānu 
starpā. Šķiet, ka atslēgu parlamentāra valsts prezidenta institūta 
izpratnei dod kontrasignacijas institūts. Valsts prezidenta vārdā izdo
tie un ministra kontrasignētie akti, par kuriem kontrasignējušais mi
nistrs ari uzņemas atbildību, pēc būtības nav vairs valsts prezidenta 
akti, bet pirmā kārtā kontrasignējušā ministra akti-; patiesībā viņi ir 
divu valsts varas:organu —r ministra un valsts prezidenta — a k t i . Ak-
tivā loma pie, šo aktu izdošanas piekrīt Ministru kabinetam'caur at
sevišķiem ministriem; Valsts prezidenta loma turpretim ir pasiva. 
Bet tomēr —• ari Valsts prezidenta, piekrišana ir vajadzīga pie šo 
aktu izdošanas; ari viņa parakstam vajaga atrasties^ uz šiem ak
tiem.81) Te noskaidrojas, augstāk pieminētā parlamentāra , valsts 
prezidenta padomdevēja loma — varētu' teikt: ak t i v a padomde
vēja loma svarīgos valsts.dzīves jautājumos. Viņam ir tiesība runāt 
līdz svarīgu administratīvu jautājumu izšķiršanā, un tanīs lietās, kur 
viņa piekrišana pēc likuma ir nepieciešama, viņš var šo piekrišanu 
ari liegt. Tagadējais parlamentāras republikas prezidents ir valsts 
varas orgāns ar plašām v e t o tiesībām svarīgos administratīvos-
jautājumos; šādā koncepcijā meklējama parlamentāra .valsts pre
zidenta institūta nozīme un racionālais pamats, un no šī viedokļa va
ram teikt, ka parlamentārs valsts prezidents kā valsts varas orgāns 
(ne vairs kā augstākais administratīvās varas orgāns, bet kā valsts 
varas orgāns sui. generis) vēl arvienu atrod savu cienījamu vietu 
citu augstāko valsts varas orgānu starpā. 

No šī viedokļa aplūkojams ari Latvijas. Valsts Prezidenta amats. 
L. R. Satversme ari .neapzīmē Valsts Prezidentu par augstāko admi-

•*) Plašāki par šo jautājumu esmu rakstījis ..Tieslietu Ministrijas Vēstnesī" 
Nr. 5/4 1925. g. ..Ministru kontrnsignncija monarehijū un republika". 



nistrativās varas orgānu; drīzāk par tādu jāuzskata Ministru kabi
nets, kuram pēc L. R. Satv. 58.. panta „ir padotas valsts pārvaldes 
iestādes". Pēc L. R. Satversmes Valsts Prezidenta kompetence ir 
plaša; bet šinī pašā Satversmē noteikts ari, ka Valsts Prezidents 
par savu darbību politisku atbildību nenes, un kā visiem viņa rīko
jumiem (ar maz izņēmumiem) jābūt līdzparakstītiem no ministru 
prezidenta vai attiecīgā ministra, kuri līdz ar to uzņemas visu at
bildību par šiem rīkojumiem. Ar to ir raksturota ari Latvijas Valsts 
Prezidenta amata, kā tipiska parlamentāras republikas prezidenta 
amata, būtība, un Latvijas Valsts Prezidents mums jāuztver kā 
valsts varas orgāns sui generis ar nelielu patstāvīgas rīcības kom
petenci, bet plašām veto tiesībām svarīgos administrativos jautā
jumos. 

A . L a t v i j a s V a l s t s P r e z i d e n t a a m a t s . 

Valsts Prezidenta amatu var ieņemt pilntiesīgs (tiesībās neie-
.robežots) Latvijas pilsonis, ne jaunāks par četrdesmit gadiem.82) 
Valsts Prezidents tiek ievēlēts no Saeimas uz 3 gadiem, un tā pati 
persona var tikt ievēlēta ari otrreiz, bet ne vairs trešo reizi no vietas: 
„Viena un tā pati persona nevar būt par Valsts Prezidentu ilgāk kā 
sešus gadus no vietas" (L. R. Satv. 39. p.). Ievēlēšanas technisko 
pusi esam aplūkojuši jau agrāk (starp Saeimas funkcijām); šeit pie
zīmēsim pāris vārdu par Valsts Prezidenta ievēlēšanu vispār., 

Pēc izplatīta ieskata, Valsts prezidenta ievēlēšanas veidi ir divi: 
ievēlēšana no tautas, kura var būt tieša vai netieša, un ievēlēšana no, 
parlamenta. Pareizāki, šķiet, tomēr būtu ieskatīt, ka Valsts prezi
dents tiek vēlēts no tautas tieši vai netieši, pie kam netiešā ievēlē
šana Ir pazīstama divos veidos: ievēlēšana no parlamenta un ievē
lēšana no sevišķas vēlētāju sapulces. Juridiski pareizi.formulējot 
varētu teikt, ka valsts prezidents tiek ievēlēts vai nu no pilsoņu ko
puma (kā, piem., Brazilijā, Vācijā), vai ari no kādas šaurākas vēlētāju 
sapulces, kas var būt vai nu parlaments (kā, piem., Francijā, Polijā, 
Cechoslovakijā, Latvijā, Lietavā), vai ari sevišķa no pilsoņu kopuma 
ievēlēta sapulce (kā, piem., Z.-A. Savienotās Valstīs, Somijā). So-

-) Vienīgais L. R. Satversmes pants, kur atrodama V. Prezidenta amatu ie
ņemšanas personas kvalifikācija, ir 37. p. : „Par Valsts Prezidentu nevar ievēlēt 
personu, kura NAV pilnus četrdesmit gadus veca." Kā no šī panta redzams, ari 
•sieviete YAR ieņemt Valsts Prezidenta amatu. Tāpat šinī ziņā nav atrodama ne-
Kacla jzsķiriba starp dzimušiem un naturalizētiem Latvijas pilsoņiem. 
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mijā Valsts prezidents tiek ievēlēts no .liii) rlHUmli I I I , Kuri ievēlēti 
no pilsoņu kopuma. Vai varam teikt, Ka tUl ttutl (pilsoņu kopums) 
vēl prezidentu? Tak.ne; pilsoņu kopuma Itvl] lliktoru sapulci, uri 
šī sapulce ir atsevišķs valsts varas orgāns ai vii nu vienīgu funkciju 
— kreativo funkciju, kura izteicas v a l s i ' , p i « . i d n i l a ievēlēšanā. 
Vai nevarēja šo vienīgo kreativo funkciju Mkpal labi uzticēt tautas 
(pilsoņu kopuma) vēlētiem priekšstāvjiem p a i l a u u - i i l a līdzas citām 
parlamenta funkcijām, kā tas ari ir darīts Latvijā, lāclava, Polijā 
un vairākās citās valstīs; jo pēc būtības nav saskatāma starpība 
valsts prezidenta ievēlēšanā no 300 locekļu lielas elōktoru sapulces, 

• vai no 200 locekļu liela parlamenta (Somijas Seims). Velti būtu 
iebilst, ka parlamenta vēlēts Valsts prezidents saņem savas piln
varas no parlamenta un tāpēc kļūst atkarīgs no parlamenta. Tā ir 
nepareiza konstrukcija: parlamenta vēlēts valsts prezidents ne
saņem nekādas pilnvaras no parlamenta, tāpat kā elektoru sapulces 
vēlēts valsts prezidents nesaņem nekādas pilnvaras t no šīs 
sapulces. Valsts prezidentam viņa pilnvaras tiek piešķirtas 
no konstitūcijas: kā elektoru sapulce, tā ari parlaments, ievē
lot valsts prezidentu, izpilda tikai no konstitūcijas šiem orgā
niem uzliktu funkciju, un ari attiecības starp parlamentu un viņa 
ievēlētu valsts prezidentu ir noregulētas tanī pašā konstitūcijā. Jā
piezīmē, ka valsts prezidents, lai viņš būtu vēlēts tieši vai netieši 
no tautas (ieskaitot ari ievēlēšanu no parlamenta), ir ieskatāms kā 
tautas priekšstāvības orgāns, kura pilnvaras ir noteiktas satversmes 
likumā, bet nekādi nav atkarīgas no ievēlēšanas veida. 

Valsts prezidenta amata laika sākums ir jāskaita no tā momenta, 
kad viņam paziņots par viņa ievēlēšanu amatā. Tomēr, uzņemoties 
amata pienākumus, Valsts Prezidentam jāizpilda vēl divi nepiecie-. 
šami noteikumi.: a) Pēc L. R. Satv. .38. p. Valsts Prezidenta amats 
navsavienojams ne ar kādu citu amatu; tāpēc Valsts Prezidentam, 
uzņemoties amata pienākumus, jāatsakās no citiem amatiem, jāno
liek ari Saeima's locekļa pilnvaras, ja viņš ir Saeimas loceklis, b) 
Tuvākajā Saeimas sēdē pēc ievēlēšanas, uzņemoties amata pienā
kumus, jādod L. R. Satversmes 40. pantā formulētais svinīgs solī
jums. Šie konstitūcijas ievestie noteikumi, kā' redzams, ir nepiecie
šami, un ja par Valsts Prezidentu ievēlētā persona vienu vai otru no 
šiem noteikumiem atsacītos izpildīt, tad tas nozīmētu, ka līdz ar to 
viņa atsakās no Valsts Prezidenta amata. 



Valsts Prezidenta amata laiks izbeidzas: a) izbeidzoties triju 
gadu periodam, uz kādu viņš ievēlēts, b) Valsts Prezidents var lab
prātīgi atteikties no amata pirms amata laika izbeigšanās, c) Viņš 
var tikt atlaists no amata ar tautas nobalsošanu: ja Valsts Prezi
dents ir ierosinājis Saeimas atlaišanu, bet sekojošā tautas nobalso
šanā vairāk nekā puse no nodotām balsīm izsakās pret Saeimas at
laišanu, tad Valsts Prezidents uzskatāms par atlaistu (L. R. Satv. 
50. p.). d) Saeima var atlaist Valsts Prezidentu no amata saskaņā ar 
L. R. Satv. 51. pantu: „Uz ne mazāk kā puses visu Saeimas locekļu 
priekšlikumu, Saeima slēgtā .sēdē ar ne mazāk kā divu trešdaļu visu 
Saeimas locekļu balsu vairākumu var nolemt atlaist Valsts Prezi
dentu. . Pēc šāda lēmuma Saeima nekavējoši ievēl jaunu Valsts 
Prezidentu." 

Varētu rasties jautājums, vai Valsts Prezidenta amats neizbei
dzas ari L. R. Satversmes 54. pantā paredzētā gadījumā, proti, kad 
Valsts Prezidents ar Saeimas piekrišanu tiek saukts pie kriminālas 
atbildības. Jāpieņem, ka Valsts Prezidents līdz ar viņa saukšanu pie 
kriminālas atbildības zaudētu amatu tikai tad, ja Saeima, izdodot 
vipu tiesāšanai, reizē ar to būtu lēmusi ari par viņa atlaišanu no 
amata. Ja turpretim tāda (L. R. Satv. 51. pantā paredzēta) Saeimas 
lēmuma nav, tad jāpieņem, ka Valsts Prezidents ar viņa nodošanu 
tiesai tiek pagaidām atstādināts no amata līdz tiesas spriedumam: 
ja viņš tiks attaisnots, viņš varēs stāties atkal pie amata izpildīšanas, 
ja būs par vainīgu atzīts un notiesāts — zaudēs amatu no momenta, 
kad tiesas spriedums nācis spēkā. 

Kad Valsts Prezidents ir atlaists no amata tautas nobalsošanā, 
tad pēc L. R. Satv. 50. panta ,.Saeima ievēl jaunu Valsts Prezidentu 
uz atlaistā Prezidenta atlikušo pilnvaru laiku". Bet Satversmes li
kumā nav teikts, uz kādu laiku ievēlams Valsts Prezidents tādā gadī

jumā, kad viņa priekšgājējs ir miris, atteicies vai ar Saeimas lēmumu 
atlaists no amata pirms viņa pilnvaru laika notecēšanas. Pēc Di-
sterlo domām, šinīs gadījumos Valsts Prezidents būtu vēlams pēc 
L. R. Satv. 35. p. vispārīgā noteikuma, t. i. uz 3 gadiem.8,1) Šķiet, pa
reizāki tomēr būtu uz šiem gadījumiem attiecināt L. Rep. Sa
tversmes 50. panta noteikumu par Valsts Prezidenta ievēlēšanu „uz 
atlaistā Prezidenta atlikušo pilnvaru laiku". Jo L. R. Satv. 50. p. no
teikums ir uzstādīts gadījumam, kuram sekojošos 51. un 52. pantos 

") Sk. Distcrlo, Juridiskas piezīmes pie Latvijas Republikas Satversmes, 
,.TicsIietu Min. Vēstnesī" Nr. 7, 1923. g\ 

minētie gadījumi-ir analogi. Sevišķi liela līdzība pēc būtības šinī 
ziņā ir starp 50. uņ 51. pp. minētājiem gadījumiem: abos gadījumos 
jaunievēlamā Valsts Prezidenta priekšgājējs ir atlaists no amata, ti-
kaivienā gadījumā viņš atlaists no pilsoņu kopuma (tautas nobalso
šanā), otrā — atlaists no Saeimas; un ja vienam no šiem gadījumiem 
mēs konstitūcijā atrodam skaidri', formulētu noteikumu, ka Valsts 
Prezidents ievēlams'uz „atlaistā Prezidenta atlikušo pilnvaru laiku", 
tad, šķiet, šis pats noteikums jāattiecina ari uz otru minēto gadījumu. 
Kad ar pirmā Valsts Prezidenta J. Čakstes nāvi Valsts prezidenta 
amats izbeidzās pirms pilnvaru laika notecēšanas, Saeima pēc ga
rākām debatēm frakciju padomē nolēma viņa pēcnācēju vēlēt uz nor
mālo amata laiku — 3 gadiem. Ar šo precedentu, liekas, būs nodi
bināta kārtība, ka Valsts prezidents visos gadījumos, izņemot vienīgi 
L. R. Satversmes 50. p. paredzēto gadījumu, tiks vēlēts uz 3 gadiem. 

B . V a l s t s P r e z i d e n t a f u n k c i j a s . 
L. R. Satversmē neatrodam nekādas vispārīgas formulas, kas 

raksturotu Valsts Prezidenta stāvokli citu valsts varas orgānu starpā 
un dotu jēdzienu par viņa kompetenci ari bez atsevišķu funkciju uz
skaitīšanas;84) tāpēc varam stāties tieši pie Valsts Prezidenta atse
višķu funkciju aplūkošanas. Šo funkciju L. R. Satversmē atzīmēts 
diezgan daudz; un ja ari Latvijas Valsts Prezidenta kompetence pēc 
satura ir drusku šaurāka nekā, piem., Francijas Republikas prezi
denta kompetence, tad to pa daļai atsver tas, ka Latvijas Valsts Pre
zidentam ir lielāka" rīcības brīvība, nekā Francijas Republikas Pre
zidentam. Kā jau atzīmējām, Francijā pēc 1875. g. konstitūcijas no
teikuma visiem Republikas prezidenta aktiem jābūt kontrasignētiem 
no kāda ministra; tas tiek stingri izvests praktiķa un to atzīst teorija, 
aizrādīdama, ka vienīgais akts ar valststiesisku nozīmi, kuru var 
izdot Francijas Republikas prezidents bez kontrasignacijas, ir iespē-

) Vulsts prezidenta atsevišķu funkciju uzskaitīšanu gan atrodam visās 
konstitūcijas, kur ir valsts prezidenta institūts: tomēr nereti šis valsts varas 
org-ans tiek raksturots ar kādu vispārīgu formulu: tā, piem., Z.-A. Savienoto 
Valstu Konstitūcijas. Art. III sect. 1. lasām: ..Izpildu vara ir nodota Z.-A. Sa
vienoto Valstu prezidentam", Brazilijas konst. § 41 : ..Izpildu vara tiek realizē
ta no Brazīlijas republikas prezidenta kā izvēlēta tautas g a l v a s " . . . Polijas 
republikas konst. (17. martā 1921. g.) Art. 2: ,.Tautas orgāni ir: l ikumdošanas 
ietas Deputātu palāta un Senāts, izpildu varas lietās Republikas Prezidents, 

kurš darbojas kopā ar atbildīgiem ministriem . . . " 
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• jams gadījumā, ja viņš labprātīgi atkāpjas no amata pirms savu piln
varu notecēšanas, un tas ir viņa pēdējais akts-paziņojums parlamen
tam par atkāpšanos no amata.85) Pēc Latvijas Republikas Satver
smes 53. p. „Visiem Valsts Prezidenta rīkojumiem jābūt līdzparak-
stītiem no ministru prezidenta vai attiecīga ministra, kuri līdz ar to 
uzņemas visu atbildību par šiem rīkojumiem, izņemot četrdesmit 
astotā un piecdesmit sestā pantos paredzētos gadījumus." Vispirms 
pašā Satversmes likumā minēti divi gadījumi, kad Valsts Prezidents 
var izdot rīkojumus bez kontrasignacijas, t. i. uzaicinot ministru pre
zidentu (56. p.), un ierosinot Saeimas atlaišanu (48. p.). Bet vēl vai
rāk no svara ir tas, ka L. R. Satversmes 53. pantā ir runa tikai par 
r ī k o j u m i e m , bet ne par aktiem, kā tas ir Francijas konstitūcijā. 
Rīkojuma jēdziens ir šaurāks, nekā akta jēdziens. Akts juridiskā no
zīmē ir katrs juridisks darījums; turpretim rīkojums vispirms ietver 
sevi jēdzienu par rīkojumā izpaudošās juridiskas gribas zināmu brī
vību; par rīkojumu nevar tikt atzīts vienkāršs izpildu akts, kuru 
prasa likumā noteikti priekšā rakstīta darbība, piem., Satversmes li
kumā priekšā rakstītais likuma publicēšanas akts. Un skatoties pēc 

.satura varētu teikt, ķa rīkojums ir tāds juridisks akts, kurš ietver 
sevī pavēli, atvēli vai aizliegumu attiecībā uz admistrativām iestā
dēm vai pilsoņiem, vai kaut attiecībā uz vienu administratīvu iestādi, 
amatpersonu vai pilsoni. Vēstījums, uzaicinājums,80) ierosinājums 
u. t. 1. nav rīkojums; par rīkojumiem, piem., nevar tikt ieskatīti visi 
tie akti, ko Valsts Prezidents uz savu, pilnvaru pamata iesniedz Sa
eimai, jo Saeima ir augstākā valsts varas iestāde, kurai Valsts Pre
zidents rīkojumus nevar dot. Valsts Prezidenta akts, ar kuru viņš 
ierosina Saeimas atlaišanu, ir rīkojums ne tāpēc, ka viņš saturētu 
kādu. priekšrakstu Saeimai, bet tāpēc, ka šis Valsts Prezidenta gribas 
izpaudums ietver sevī priekšrakstu attiecīgām administratīvām 
iestādēm sarīkot tautas nobalsošanu. Turpretim Valsts Prezidenta 
gribas izpaudums citā gadījumā — motivētais raksts Saeimas priekš
sēdētājam, kurā.viņš prasa Saeimas pieņemta likuma otrreizēju 
caurlūkošanu (L. R. Satv. 71. p.), ir bez šaubām formāls publiski-

• RS) An Vācijas republikas konstitūcijas (11. aug. 1919. g.) 50. pants ir re
diģēts tadi, ka ietver sevī noteikumu par visu republikas Prezidenta vārdā iz
dodamo valdības aktu kontrasignešanu no valsts kanclera vai attiecīga mi
nistra. Sal. O. Biihler, Dic Reicbsverfassung von 11. August 1919., p. 57. 

ee) Dažreiz par uzaicinājumu gan apzīmē aktu, kurš ietver sevī rīkoju
mu; tā piem., L. R. Satv. 56. p. formula ,.Ministru kabineta sastāda persona, 
ktiru uz to aicina Valsts Prezidents", nozīmē patiesībā, ka V. Prezidents ie
ceļ amata ministru prezidentu. 
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tiesisks akts, bet nav rīkojums un tapec nav koutrasignējams. Tā
dējādi Latvijas Valsts Prezidentam savu funkciju izpildīšanā ir lie
lāka rīcības brīvība nekā, piem., Francijas republikas prezidentam, 
jo diezgan daudz aktus viņš var izdot patstāvīgi, bez kāda ministra 
līdzparakstīšanas. Šos gadījumus atzīmēsim pie Valsts Prezidenta 
atsevišķu funkciju aplūkošanas. 

1 . K o n s t i t u t i v ā u n 2 . l e g i s l a t i v a f u n k c i j a s 
var tik aplūkotas kopīgi, tāpēc, ka Valsts Prezidentam kā satversmes 
likumdošanā, tā parastajā likumdošanā pieder vienas un tās pašas 
tiesības. Vispirms Valsts Prezidentam šo funkciju realizēšanā 
pieder: 

a) I e r o s i n ā š a n a s t i e s ī b a . Pēc L. R. Satv. 47. p. 
„Valsts Prezidentam ir likuma ierosināšanas tiesība." Šī pietiekoši 
plašā formula ietver sevī visus likumu ierosināšanas veidus; un jā
saka, ka Valsts Prezidentam, kura rīcībā nav nepieciešamā aparata 
likumprojekta sīkai izstrādāšanai, vieglāki ir iespējams iesniegt Sa
eimai vispārīgus principiālus ierosinājumus, kurus Saeima var nodot 
attiecīgai komisijai likumprojekta izstrādāšanai. Kas attiecas uz liku
ma ierosināšanas tiesības izlietošanu, tad Latvijas Valsts Prezidents 
šinī ziņā ir patstāvīgāks, nekā Francijas Republikas prezidents. Li
kumu ierosināšanas tiesība pieder gan ari Francijas Republikas pre
zidentam (25. feb. 1875. g. likums, § 3), bet kā jau atzīmējām, katram 
republikas prezidenta aktam, tā tad ari likuma ierosināšanas aktam, 
jābūt kontrasignētam no kāda ministra, un tas praktiķa ir nodibinājis 
kārtību, pēc kuras likumu ierosināšanas tiesību republikas prezidenta 
vārdā izlieto ministru kabinets. Latvijā turpretim Valsts Preziden
tam un Ministru kabinetam pieder likumu ierosināšanas tiesība kat
ram par sevi (L.'R. Satv. 65. p.), un tā kā likuma ierosināšanas akts 
nav rīkojums, tad ministra līdzparakstīšana te nav vajadzīga, tā tad 
likuma ierosināšanas tiesību Valsts Prezidents var izlietot pilnīgi 
patstāvīgi, neatkarīgi no Ministru kabineta. 

b ) T i e s ī b a p i e p r a s ī t l i k u m a o t r r e i z ē j u c a u r 
l ū k o š a n u.87) Šī tiesība (formulēta L. R. Satv. 71. p.), parasti tiek 
apzīmēta kā suspensiva veto tiesība, citiem vārdiem, kā tiesība aiz
turēt uz kādu laiku likuma publicēšanu resp. spēkā nākšanu. Tāds 
apzīmējums tomēr ir attiecināms vienīgi uz aplūkojamā institūta 

f l 7) Plašāki šo institūtu esmu aplūkojis rakstā „Valsts Prezidenta suspen-
sivais veto un pilsoņu kopuma absolūtais veto L. R. Satversme" (Tieslietu mi
nistr. Vēstnesī Nr. 1/2. 1929.). 
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formālo pusi, jo viņš nebūt neraksturo šī institūta būtību. Protams, 
ka nebūtu nekāda racionāla pamata piešķirt Valsts Prezidentam tie
sību vienīgi aizkavēt likuma spēkā nākšanu, ja ar šīs tiesības izlie
tošanu negribētu sasniegt nekādu citu nolūku. Bet taisni citu nolūku 
šis institūts grib sasniegt, proti: parlamenta pieņemtā likuma (liku
ma lēmuma) formas vai satura grozīšanu saskaņā ar Valsts Prezi
denta norādījumiem, kas izteikti viņa motivētajā rakstā parlamenta 
priekšsēdētājam, kurā viņš prasa likuma otrreizēju caurlūkošanu. 
Tāpēc suspensiva veto tiesība pēc būtības ir jāatzīst par modificētu 
tiesību piedalīties likuma teksta izstrādāšanā. Patiešām, republi
kas prezidentam, kuram konstitūcija piešķir tiesību pieprasīt likuma 
otrreizēju caurlūkošanu, ir tiesība prasīt, lai ari viņa domas tiktu iz
klausītas pie likuma teksta izstrādāšanas; Valsts Prezidentam gan 
nav tiesība uzstāties personīgi parlamentā pie likuma teksta izstrā
dāšanas, bet viņam ir tiesība izteikt savas domas motivētā rakstā 
pēc tam, kad parlaments likumu jau pieņēmis, un pieprasīt likuma 
otrreizēju caurlūkošanu. Protams, parlaments var neievērot Valsts 
Prezidenta aizrādījumu un pieņemt otrreiz likumu pilnīgi negrozītu; 
tomēr Valsts Prezidenta aizrādījumi parlamentam ir jāuzklausa. 

Ja mēs uzstādītu jautājumu: vai Valsts Prezidenta suspensiva 
veto tiesībai ir kāda praktiska nozīme? — tad jāsaka, ka dažās re
publikās (Z.-A. Savienotās Valstīs) šī tiesība dažreiz iegūst lielu 
praktisku nozīmi, turpretim citās (kā, piem., Francijā) šai tiesībai 
praktiskas nozīmes nav, jo viņa netiek pielietota. Šī parādība izskai

drojama ar to, ka Z..-A. Savienotajās Valstīs prezidents var pielietot 
savu suspensiva veto tiesību pilnīgi patstāvīgi, un tāpēc daži darbīgi 
prezidenti (Klīvlends, Rūzvelts) ir diezgan bieži pieprasījuši Kon
gresa pieņemtu likumu otrreizēju caurlūkošanu; turpretim Francijā, 
kur Republikas prezidents ari šinī gadījumā savas tiesības izlieto
šanā ir saistīts ar kontrasignaciju, suspensivais veto varētu tikt pie
lietots tikai tad, ja ministru kabinets gribētu sūtīt kādu likumu at
pakaļ uz parlamentu otrreizējai caurlūkošanai; bet grūti iedomāties, 
ka parlamentārs ministru kabinets uzstādītu kādu prasību parlamen
tam: ja likumu pieņēmis kabinetu atbalstošais vairākums, tad ka
binetam nav iemesla pieprasīt viņa otrreizēju caurlūkošanu; bet ja 
likuma pieņemšanai radies kabinetam naidīgs vairākums parlamentā, 
tad kabinetam jāatkāpjas no amata, bet nevis jāpieprasa likuma otr
reizēja caurlūkošana. Tāpēc saprotams, ka parlamentārā republikā, 
kur Valsts Prezidenta suspensiva veto tiesības izlietošana ir atka

rīga no ministru kabineta piekrišanas, šī tiesība parasti netiek iz
lietota, — viņa paliek tikai uz papīra.83). 

L a t v i j ā Valsts Prezidents sava suspensiva veto tiesības 
izlietošanā nav saistīts ar kontrasignaciju (jo Valsts Prezidenta mo
tivētais raksts Saeimas priekšsēdētājam, kurā viņš pieprasa Saeimas 
pieņemta likuma otrreizēju caurlūkošanu, nav rīkojums), viņš var 
pieprasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu, pilnīgi patstāvīgi, un tapec 
Valsts Prezidenta suspensivais veto ir kļuvis par dzīvu praktiķa pie
lietojamu institūtu. Latvijas Republikas Satversmes pirmo septiņu 
gadu laikā (1922.—1929. g. rudenim) suspensivais veto uz Satv. 71. p. 
pamata pielietots piecas reizes, pie kam Valsts Prezidenta motivi, 
pieprasot likuma otrreizēju caurlūkošanu, ir ļoti dažādi. Atzīmēsim 
šos veto gadījumus līdz ar V. Prezidenta galvenajiem motiviem. 

1. 1923. g. 23.- martā Saeima pieņēma JLikumu par katedrāļu 
piešķiršanu Latvijas Ev.-lut. bīskapam un katoļu bīskapam Rīga", 
kuru nākošā dienā nosūtīja V. Prezidentam publicēšanai. Likums 
pieņemts steidzamības kārtā, bet ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja 
steidzamība būtu pieņemta ar ne mazāk kā % balsu vairākumu, tad, 
saskaņā ar Satversmes 75. p., V. Prezidents nebūtu varējis pieprasīt 
likuma otrreizēju caurlūkošanu. Minētajā gadījumā šķēršļu V. Pre-

' zidenta veto tiesībai nebij, un viņš šo tiesību ari izlietoja. Valsts Pre
zidenta motivētais raksts Saeimas priekšsēdētājam datēts ar 5. aprili; 
redzams, starp 24. martu un 5. aprili 1923. gadā bijušas vairākas svi
namas dienas, jo citādi būtu pārsniegts 7 dienu laiks, kura V. Pre
zidents var savu veto tiesību izlietot. Savā rakstā V. Prezidents 
pieved tikai vienu motivu: Saeimas kārtības ruļļa pārkāpšanu. Li
kumprojektā bijusi runa tikai par katedrāles piešķiršanu katoļu bī
skapam; papildinājums par katedrāles piešķiršanu ari ev.-luteraņu 

SH) Salīdzināšanas deļ atzīmēsim Valsts Prezidenta suspensiva veto insti
tūtu dažās citās republikās. V ā c i j ā suspensiva veto tiesība pieder nevis Re
publ ikas prezidentam, bet Reiclīsrātam. — A r g e n t i n a s (konst. § 86, p. 4) 
un B r a z i l i j as (§ 48, p. 1) konstitūcijas runā par republikas prezidenta tiesī
bu l ikumu sankcionēt, tādējādi itkā piešķirdams prezidentam absoluta veto 
tiesību: bet no tālākiem konstitūciju noteikumiem redzams, kā ari te mums 
darīšana tikai ar suspensivo veto. Sal. C. Walthcr, Das Staatshaupt ra den 
Republikcn, p. 128. — S o m i j ā pēc konst. § 19. Seimā pieņemtais likums 
tiek likts republikas prezidentam priekša sankcionesanai. Republikas prezi
denta noraidītais l ikums tomēr var kļūt par l ikumu ari bez prezidenta sank
cijas, ja nākošais Seims (pēc jaunām vēlēšanām) pieņem to pasu lēmumu ne
grozītā veidā ar absolūtu balsu vairākumu. Tā tad Somijas republikas pre
zidentam gan nav absoluta veto tiesība, tomēr vina suspensiva veto u e s ī b a i r 
plašāka, nekā līdz šim parasts. To varētu saukt par kvalificēta suspensiva 
veto tiusihu. 
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bīskapam iesniegts tikai plenārsēdē; šāds papildinājums esot ieska
tāms par jaunu likuma ierosinājumu, un tāpēc to, saskaņā ar kārtības 
ruļļa 75. un 78. pantiem, vajadzējis nodot komisijai. — Saeimas 
vairākums, redzams, palika pie ieskata, ka kārtības rullis nav pār
kāpts, bez liekas kavēšanās pieņēma likumu otrreiz un viņš tika no 
V. Prezidenta publicēts jau 23. aprīlī tanī pašā gadā. 

2. 1923. g. 8. jūnijā tika pieņemts „Kara klausības likums", un 
motivētā rakstā no 15. jūnija V. Prezidents pieprasa šī likuma otr
reizēju caurlūkošanu. Stipri garajā likumā V. Prezidents bij ievē
rojis vairākas redakcionālās neskaidrības un sīkas kļūdas, un tās 
ari izlietojis savas prasības motivēšanai. Vairāk kā 20 punktos aiz
rādīts gan uz pārrakstīšanas kļūdām, nepareizi ieliktiem komatiem, 
nekonsekventu dažu vārdu lietošanu, dažu vārdu nepareizu lieto
šanu (..apšaubāms" vietā jāliek „apšaubīts"; vārds ..augstskola" būtu 
jāatvieto ar vārdu ..universitāte") u. t. 1. — Ari šo likumu Saeima 
pieņēma otrreiz, jādomā — gan izlabojot dažas tīri redakcionālas 
kļūdas, bet negrozot likuma tekstu, V. Prezidents viņu publicēja 
20. jūlijā 1923. g. 

3.- 1925. g. 13. martā .Saeima pieņēma papildinājumu likumā 
par civildienestu, kurā bij paredzētas izdienas piemaksas ierēdņiem. 
10% apmērā trīs reizes ik pēc 5 gadiem. Motivētajā rakstā no 20. 
marta V. "Prezidents aizrādi, ka šis papildinājums pieņemts, nerē
ķinoties ar finanču resora vadītāja un budžeta komisijas noraidošiem 
atzinumiem; ka šis papildinājums ievedīs nevienlīdzību atalgojumā 
starp kara un civilo resoru valsts darbiniekiem; beidzot, atzīstot, 
ka koriģējumi pastāvošā likumā vajadzīgi, V. Prezidents atrod, „ka 
derētu apsvērt, vai tas nebūtu labāk panākams ar ministru kabinetā 
patlaban apspriežamo un Saeimai iesniedzamo jauno civildienesta 
likumu." Šinī gadījumā Valsts Prezidenta motīvi attiecās ari uz 
likuma saturu pēc būtības, viņi bij pietiekoši svarīgi, un Saeima ari 
nepieņēma šo likumu- otrreiz tādā pat veidā.. 

4. 1926. g. 21. decembri Saeima pieņēma ..likumu par neku
stamas mantas iegūšanas, lietošanas un pārvaldīšanas ierobežoša
nu", un 24. dec. V. Prezidents pieprasa sī likuma otrreizēju caur
lūkošanu. Šoreiz motivs atkal tikai viens, un attiecas uz Saeimas 
pielaistu patiešām ievērojamu kļūdu likuma tekstā: no diviem cieši 
kopsakarīgiem pantiem III. lasījumā strīpots (ar vienas balss vairā
kumu) priekšējais pants — par valsts pirmpirkšanas tiesībām ārvalstu 
pilsoņu nekustamas mantas atsavināšanas gadījumos, — bet atstāts 
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sekošais pants par šo tiesību izlietošanas terminiem, kurš tā tad li
kumā kļuvis lieks un traucējošs, šis motīvs li nenoliedzami svarīgs, 
un Saeima vairs, nepieņēma šo likumu oti reiz tadā pat veidā. 

5. Pēdējais Valsts Prezidenta veto pielietošanas gadījums sā
kās otrajā un beidzās trešajā Saeima. I'>.:;<. g. 6. jūnijā, tā tad otrās 
Saeimas pēdējās sesijas beigās, Saeima pieņēma ..papildinājumu kri
minālprocesa likumos", ar kuru gribēja tuvāk noteikt, ka tiesu iestā
dēm respektējama deputātu imunitāte. 13. jūnijā V. Prezidents pie
prasa šī likuma otrreizēju caurskatīšanu un motivē šo prasību ar to, 
ka šis papildinājums, ,.ierobežodams tiesas orgānu darbību tiem 
Krim. proc. likumos noteiktās funkcijās, šinī ziņā paplašina depu
tātu neaizskaramību tādā mērā, kā tas Satversmē nav paredzēts 
(Satv. 30. p.). Ar to šis jaunais pants pēc būtības aizskar Satversmi, 
bet pēdējo šādā ceļā, t. i. ar vienkāršu likumu, nevar grozīt vai pa
pildināt (Satv. 76. p.)." Tā tad ari šinī gadījumā V. Prezidenta mo
tivs tikai viens: ar Saeimas pieņemto papildinājumu kriminālprocesa 
likumā pārkāpta Satversme (30. un 76. pp.). Šī veto pielietošanas 
gadījuma tālākā gaita interesanta ar to, ka Saeima, kura šo likumu 
bij pieņēmusi, bij savu darbību jau beigusi un ar viņu vairs neno
darbojās. Amerikas Savienotajās Valstīs, legislaturu diskontinuitatei 
pastāvot, šādā gadījumā likums būtu galīgi noraidīts. Bet pie mums, 

•kur nav starpleģislāturu periodu un pastāv kontinuitātes princips 
Saeimas darbībā, otrai Saeimai atpakaļ atsūtīto likumu pārņēma 
trešā Saeima un virzīja tālāk; publisko tiesību komisija viņu ari pie
ņēma negrozītā veidā un viņš bij jau likts Saeimas plenārsēdes die
nas kārtībā. Bet tad tika piegriezta vērība tam apstāklim, ka šī 
likuma otrreizējas pieņemšanas gadījumā V. Prezidentam nāktos 
publicēt likumu, kuru viņš oficiālā rakstā' atzinis par nekonstitucio-
nalu. Tāds stāvoklis būtu ļoti neērts Valsts • Prezidentam; tā
pēc'Saeimas vairākums, atstājot likuma saturu, grozīja tā formālo 
pusi un pieņēma kā jaunu likumu, ko V. Prezidents publicēja. 

No šiem nedaudzajiem suspensiva veto piemēriem, kuri radu
šies mūsu Satversmes pastāvēšanas nedaudzajos gados, redzam to
mēr, ka mūsu V. Prezidenta suspensivais veto ir dzīvs institūts un, 
jādomā, paliks tādsTrTūz priekšu, tāpēc ka~Valsts Prezidents var 
viņu lietot pilnīgi brīvi, nesaistīts no kontrasignacijas. Motivi, kādi 
no V. Prezidenta tikuši lietoti, pieprasot likuma otrreizēju caurlūko
šanu, ir stipri dažādi, sākot ar redakcionāliem trūkumiem, iebildu
miem pret likuma saturu, un beidzot ar aizrādījumiem uz likuma 
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pārkāpšanu un pat Satversmes pārkāpšanu. Un beidzot, ari veto 
pielietošanas sekas bijušas dažādas: divos gadījumos atpakaļ atsū
tītais likums pieņemts otrreiz bez pārgrozījumiem tekstā, bet citos 
trijos gadījumos likums palicis tādā veidā nepieņemts. 

c) L i k u m a p u b l i c ē š a n a . Visus Saeimā vai tautas no
balsošanā pieņemtos likumus publicē Valsts Prezidents. No Saeimas 
par steidzamiem atzītie likumi tiek publicēti ne vēlāk, kā trešā dienā 
pēc tam, kad Valsts Prezidents likumu saņēmis; citi Saeimas pie
ņemtie likumi tiek publicēti ne agrāk kā septītā dienā un ne vēlāk kā 
divdesmit pirmā dienā pēc to pieņemšanas. Likums šinī gadījumā 
nevar tikt publicēts ātrāki par septiņām dienām tāpēc, ka šo 7 dienu 
laikā Valsts Prezidentam ir tiesība pieprasīt likuma otrreizēju caur
lūkošanu Saeimā vai ari apturēt viņu uz diviem mēnešiem, lai varētu 
tikt realizēta fakultatīvā referenduma ierosināšana. Likums nepa
redz, kādā laikā tiek publicēti tautas nobalsošanā pieņemtie likumi. 
Jāpieņem, ka ari viņi publicējami ne vēlāk kā 21. dienā pēc tam, kad 
Valsts Prezidents tos saņēmis; turpretim laika notecēšana, agrāk 
par kuru likums nevar tikt publicēts, šinī gadījumā nevar krist svarā, 
jo tautas pieņemtu likumu Valsts Prezidents nevar apturēt, nedz ari 
pieprasīt viņa otrreizēju balsošanu. Tiamdēl jāpieņem, ka tautas no
balsošanā pieņemtu likumu Valsts Prezidents var publicēt tūliņ pēc 
viņa saņemšanas. Likumi tiek publicēti „Valdības Vēstnesī", pielie
tojot sekošu formulu: „Saeima (resp. tauta) ir pieņēmusi un Valsts 
Prezidents izsludina šādu likumu: (likuma teksts)." Likuma pub
licēšanas akts nav rīkojums, tas ir akts, kuram jānotiek uz likuma 
noteikuma pamata, bez Valsts Prezidenta paša brīvas gribas izteik
smes, un tāpēc likumi tiek publicēti bez kontrasignacijas, vienīgi ar 
Valsts Prezidenta parakstu. 

. d ) L i k u m a a p t u r ē š a n a r e f e r e n d u m a n o l ū k ā . 
Kā jau agrāk atzīmēts, L. R. Satversme neparedz fakultativo refe
rendumu pēc Šveices parauga, kur dažos kantonos noteiktu katego
riju likumi neiegūst spēku 2—3 mēnešu laikā, lai tauta šinī laikā va
rētu ierosināt tautas nobalsošanu. Pēc Latvijas Republikas Satver
smes tautas nobalsošana par Saeimas pieņemtu likumu var notikt 
tikai tanī gadījumā, kad Valsts Prezidents Saeimas pieņemto 
likumu aptur uz diviem mēnešiem. Valsts Prezidents var to da
rīt uz savu iniciativi, un viņam tas jādara, ja to pieprasa ne mazāk 
kā viena trešā dala Saeimas locekļu (L. R. Sav. 72. p.). Kā Valsts 
Prezidents, tā trešā dala Saeimas locekļu var' savu tiesību izlietot * 
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septiņu dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā. Atzī
mētās Valsts Prezidenta tiesības (līdz šim vēl praktiķa nepielietotas) 
realizēšanas kārtība noteikta „Likumā par tautas nobalsošanu un li
kumu ierosināšanu" 1. pantā: Ja Valsts Prezidents aptur likumu, 
„tad viņam ne vēlāk kā 8. dienā, skaitot no likuma pieņemšanas pē
dējā lasījumā Saeimā, likumu izsludināšanas kārtībā jāpaziņo aptu
rētā likuma teksts un lēmums par likuma publicēšanas apturēšanu." 
Paziņojums par likuma apturēšanu ir pēc būtības rīkojums, jo uz šī 
paziņojuma pamata Centrālā vēlēšanu komisija stājas pie referen
duma ierosināšanas izvešanas. Tāpēc gadījumā, kad Valsts Prezi
dents aptur likumu uz savu iniciativi, attiecīgam aktam vajadzīga 
ministru prezidenta vai kāda ministra (uz kura resoru apturētais li
kums attiecas) līdzparakstīšana. Turpretim gadījumā, kad likums 
tiek apturēts uz trešdaļas Saeimas locekļu pieprasījumu, kontrasig-
nacija kļūst lieka, jo šinī' gadījumā Valsts Prezidenta griba vairs ne
krīt svarā: likuma apturēšanai ir jānotiek uz Satversmes noteikuma 
pamata. Tamdēļ gadījumā, kad likums tiek apturēts uz trešās dalas 
Saeimas locekļu pieprasījumu, šis fakts ir jāatzīmē ari paziņojumā par 
likuma apturēšanu. 

Salīdzinot L. R. Satversmes 71. un 72. pantus, rodas jautājums: 
vai V. Prezidents var uz, diviem mēnešiem apturēt ari tādu likumu, 
kuru viņš jau uz Satv. 71. p. pamata nosūtījis Saeimai otrreizējai 
caurlūkošanai, un kuru Saeima ari otrreiz pieņēmusi un piesūtījusi 
V. Prezidentam publicēšanai? Atgriežoties pie priekšējā nodala 

1 minētajiem suspensiva veto konkrētajiem piemēriem, varētu jautāt: 
vai 1923. gadā no Saeimas otrreiz pieņemtos likumus par kara klau
sību un par katedrāļu piešķiršanu ev.-luteraņu un katoļu bīskapiem 
V. Prezidents būtu varējis apturēt uz 2 mēnešiem? Vispirms jāņem 
vērā, ka likuma publicēšanas apturēšanai uz diviem mēnešiem Sa
tversmes 72. p. kārtībā seko tautas nobalsošanas ierosināšana. Bet 
Satv. 73. pantā uzskaitīti tie likumi, kurus pēc viņu satura nevar 
nodot tautas nobalsošanai, un starp tiem minēts ari likums par. kara 
klausību. Lai gan ne 72. p., ne 73. pantā tieši nav teikts, ka V. Pre
zidents nevarētu apturēt šādu likumu publicēšanu uz diviem mē
nešiem, tad tomēr, iegaumējot Satv. 72. un 73. p. p. ciešo kopsaka
rību, jāpieņem, ka likumus, kurus nevar nodot tautas nobalsošanai, 
ari V. Prezidents nevar apturēt uz diviem mēnešiem Satv. 72. p. kār
tībā,, jo tādai rīcībai nebūtu vairs nekāda loģiska attaisnojuma. Tam
dēļ ir skaidrs, ka 1923. ģ. likumu par kara klausību V. Prezidents 
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u z d iv iem m ē n e š i e m dabū savu nozīmi ' m i pašā pantā redzams 
ari, ka tāda pat tiesība, kā V. Prezidentam, un tādā pat sakarībā 
ar pi lsoņu kopuma tiesību, ir ari u<- mazāk ka v ienai trešai daļai 
S a e i m a s locekļu, jo V. Prezidentam «likuma publ icēšana ir. jāap
tur, ja to p ieprasa ne mazāk ka viena l i esa dala S a e i m a s locekļu". 
Likuma publ icēšanas apturēšana gan ari šinī gadījumā formāli no
tiek caur V. Prez identu, tomēr V. P r e z i d e n t s šore i z ir tikai pas ivs 
S a t v e r s m e s noteikumu izpildītājs, turpretim aktivais t ies ības subjekts 
ir ne mazāk kā v iena trešā dala S a e i m a s locekļu. 

Kas tad nu ir tā tiesība, kas piešķirta pi lsoņu k o p u m a m S a t v e r 
s m e s 72. un 74. pantos, un kas tas par t ies isku institūtu, kas šinīs 
pantos n o t e i k t s ? Ja divu m ē n e š u laikā .pēc l ikuma publicēšanas-
apturēšanas ne m a z ā k kā v iena desmitā dala b a l s s t i e s ī g o pilsoņu 
ir pieprasījusi tautas nobalsošanu, tad S a e i m a s ' p i e ņ e m t a i s un V. 
P r e z i d e n t a apturētais l ikums tiek nodots tautas nobalsošanai . Šis 
tautas n o b a l s o š a n a s nolūks ir r e d z a m s S a t v . 74. pantā: „ S a e i m ā 
p ieņemto un 72. panta kārtībā apturēto likumu v a r atce l t tautas 
nobalsošanā, ja ba l sošanā ir piedalījusies v i s m a z p u s e no v i s i em 
ba lss t ies īg iem". Š i s nolūks ir: S a e i m a s p i e ņ e m t ā , b e t v ē l 
n e p u b l i c ē t ā l i k u m a a t c e l š a n a . J a a t c e l š a n a nenotiek, 
tad tas nebūt nenoz īmē, ka S a e i m a s p ieņemtais l ikums nu ir tautas 
noba lsošanā apstiprināts; jo nekāda apstiprināšana S a e i m a s p ieņem
tajam l ikumam va i rs nav vajadzīga. ^ Ja tautas n o b a l s o š a n ā pieda
lījusies m a z ā k kā. puse ba l s s t i es īgo pilsoņu, kaut ari v i s i ba lsošana 
piedalījušies būtu i z te ikuš ies pret šo likumu, v i ņ š t o m ē r paliek spēkā 
un ir jāpublicē; tāpat ja tautas noba lsošanā ir piedalījies Satv . 72. 
pantā note ikta is k v o r u m s un ja ba l sošanā piedalījušos v a i r ā k u m s iz
te ic ies par šo likumu, v iņš v ienkārš i pal iek spēkā tādā ve idā, kā no 
S a e i m a s p i e ņ e m t s ; v iņa s p ē k a m nekas net iek pielikts, š ī akta juri
diskajā s ta tusā n e k a s netiek grozīts. Vienīgais iespējamais šīs tau
tas n o b a l s o š a n a s juridiskais efekts ir un pa l iek — S a e i m a s pieņemtā, 
bet v ē l nepubl icētā l ikuma a t c e l š a n a . T o iegaumējot jāsaka, k a 
S a t v e r s m e s 72. un 74.. panti piešķir pi lsoņu kopumam tiesību izteikt 
s a v u protes tu pret S a e i m a s p ieņemtu likumu, pie kam s a s k a ņ ā ar 
S a t v . 74. p. izteiktā protes ta s e k a s ir S a e i m a s p ieņemtā l ikuma gal īga 
atce lšana. T a u t a s noba lsošanā atce l to l ikumu n e k a s v a i r s nevar 
glābt; S a e i m a s otrreizēja noba lsošana va i rs nav iespējama; 8 0 ) pa-

00) Otrreizēja nobalsošana Saeimā iespējama gan p i r m s tautas nobal
sošanas, un ja l ikums otrreiz pieņemts ar YK visu deputātu balsīm, tad tautas 
nobalsošana nenotiek. (Satv. 72. p.). , 

nevarēja apturēt S a t v . 72. p. kārtībā nev ien pēc v iņa otrreizējas pie
ņemšanas Sae imā, bet v i ņ š nebūtu to varēj is darīt ari p irms s a v a s 
suspensiva v e t o t iesības iz l ietošanas, t. i. pēc tam, kad l ikums bij 
p ieņemts S a e i m ā pirmo reizi. Otrs l ikums (par katedrāļu piešķir
šanu bīskapiem) turpretim pēc s a v a satura varēja tikt nodots tau
tas nobalsošanai, tā' tad p ē c satura skatot ies, nebij šķērš ļu v iņa 
publ icēšanas apturēšanai uz d iv iem m ē n e š i e m ; bet vai tas bij i espē
jams no formālās puses, iegaumējot to, ka V. P r e z i d e n t s att iecībā 
uz šo likumu bij izlietojis jau s a v u S a t v . 71. p. paredzēto suspen
s iva v e t o 'tiesību, un S a e i m a bij šo l ikumu pieņēmusi otrre iz? 

Lai atbildētu uz šo jautājumu, jāpalūkojas, kas tas īstenībā par 
institūtu, kurš ir note ikts S a t v e r s m e s 72. pantā. Ja suspens iva v e t o 
raksturīgā īpatnība tiek ieraudzīta v iņa a izturošā efektā, tad pir
mais iespaids ir tas, i tkā te, S a t v e r s m e s 72. pantā, būtu meklē jams 
īstais suspens iva i s v e t o , jo te tak taisni i r minēta „tiesība a p t u 
r ē t l i k u m a p u b l i c ē š a n u u z d iv iem m ē n e š i e m " . Vai t ā tad 
mūsu S a t v e r s m ē n a v paredzēts V. P r e z i d e n t a suspens iva i s v e t o di
vējādos v e i d o s : S a t v . 71. p. kā t ies ība pieprasīt l ikuma otrreizēju 
caurlūkošanu, u n . S a t v . 72. pantā kā tiesība apturēt l ikuma publi
cēšanu uz 2 m ē n e š i e m ? Ja tas būtu tā, tad d iezgan pamatoti v a 
rētu taisīt s lēdzienu, ka p ē c l ikuma otrreizējas p ieņemšanas S a e i m ā 
V. Prez idents va irs nevar apturēt v i ņ a publ icēšanu uz 2 m ē n e š i e m ; 
jo .grūti būtu pielaist, ka v ienu un to pašu institūtu var piel ietot di
v a s re izes no vietas,8 0), un loģiski būtu jāpieņem, ka S a t v . 71. un 72.. 
p. paminētās V. Prez identa t iesības i zs lēdz v i ena otru, t. i. at t iec ībā 
uz kādu a t s e v i š ķ u likumu V. P r e z i d e n t s v a r ē t u piel ietot tikai v ienu 
vai otru no šīm tiesībām, bet ne a b a s kopās, v ienu p ē c otras. 

Bet patiesībā S a t v . 72.. pantā minētā tiesība — apturēt l ikuma 
publicēšanu uz d iv iem m ē n e š i e m — n a v Valsts P r e z i d e n t a suspen-
Slvā v e t o tiesība, nedz ari kāds š ā d a s V. Prez identa t iesības m o -
difieēts veids. No S a t v . 72. panta tālākiem note ikumiem redzams, 
ka šī panta sākumā minētā V. P r e z i d e n t a tiesība nav nekāda v iņa 
atsevišķa' vai pats tāv īga .tiesība, kura pati par s e v i sastādītu kāda 
t ies iska institūta saturu; bet v iņa s t ā v c iešā sakarā ar kāda cita 
v a l s t s varas o r g ā n a tiesību, proti, ar pilsoņu kopuma tiesību nobal
sot par S a e i m a s p ieņemtu likumu, un tikai sakarā ar šo pilsoņu ko
puma tiesību ari V. Prez identa t iesība apturēt l ikuma publ icēšanu 

8 0)_Šo principu atzīst ari Satv. 71. p. beigu vārdi: „tad Valsts Prezidents 
otrreiz ierunas- nevar celt". 
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liktu iespējama tikai līdzīga likuma ierosināšana un izstrādāšana, — 
bet tas jau būtu formāli jauns likums, ne vairs tautas nobalsošanā 
noraidītais. Satversmes 72. un 74. p. p. minētā pilsoņu kopuma tie
sība tā tad ir veto tiesība, un ņemot vērā šī veto juridisko efektu, 
jāsaka, ka tas ir a b s o l ū t a i s v'e t o. Tā tad Satv. 72. un 74. pan
tos noregulētais tiesiskais institūts i r p i l s o ņ u k o p u m a j e b 
t a u t a s v e t o ; un Satv. 72. pantā minētā V. Prezidenta tiesība 
(un tāpat ari vienas trešās dalas Saeimas locekļu tiesība) nav nekāda 
patstāvīga tiesība ar savu pašas nozīmi, bet ir tikai pilsoņu kopuma 
absolūtā veto, kā tiesiska institūta, sastāvdaļa. Satv. 72. pantā 
minētajai V. Prezidenta tiesībai tā tad nav sakara ar suspensivo veto, 
bet gan ar tautas absoluto veto; tas nav V. Prezidenta suspensiva 
veto īpatnējs veids, bet ir gan pilsoņu kopuma absolūtā veto sa
stāvdaļa. 

Pilsoņu kopuma veto nav pie mums vēl ne reizi praksē pielie
tots; ja tas notiks, tad pilsoņu kopuma veto, kā tiesiska institūta, 
īpatnības būs iespējams vēl tuvāki noskaidrot sakarā ar konkrēto 
piemēru izvirzītajiem jautājumiem. Tomēr, šķiet, ari no Satv. 71., 
72. un 74. pantu juridiskās analizēs vien varam taisīt dažus slēdzie
nus gan ar teorētisku, gan ari ar praktisku nozīmi. Pirmais teorēti
skais slēdziens ir tas, ka Satversmes 71. p. un 72. ar 74. pantos ir nore
gulēti divi dažādi tiesiski institūti: 71. pantā Valsts Prezidenta su-
spensivais veto, bet 72. un 74. pantos — pilsoņu kopuma absolūtais 
veto. Otrais teorētiskais slēdziens: Satv. 72. p. minētā V. Prezidenta 
tiesība apturēt likuma publicēšanu uz 2 mēnešiem nav kāds V. Pre
zidenta suspensiva veto veids, bet ir tikai pilsoņu kopuma absolūtā 
veto, kā tiesiska institūta, sastāvdaļa. Treškārt, Satv. 71. un 72. pantos 
noteikti ne tikai divi no formālās puses dažādi tiesiski institūti, bet 
šiem institūtiem ir ari dažādi nolūki: 71. p. institūta — Valsts Pre
zidenta suspensiva veto — nolūks nav likumu atcelt, bet gan tikai 
iespaidot viņa saturu; /turpretim Satv. 72. un 74. p. p. institūta — 

^pilsoņu kopuma absolūtā veto — nolūks ir: Saeimas pieņemtā, bet 
vēl nepublicētā likuma atcelšana. Un beidzot, uz priekšējo slēdzie
nu pamata varam taisīt ari ceturto slēdzienu, jau ar. praktisku no
zīmi, proti: š i e d i v i f o r m ā l i d a ž ā d i e i n s t i t ū t i a r 
d a ž ā d i e m n o l ū k i e m n e i z s l ē d z v i e n s o t r u , t . i . 
viņi abi var tikt (pielietoti attiecībā uz vienu un to pašu likumu. 
Citiem vārdiem: ari Saeimas 71. p. kārtībā otrreiz pieņemto li
kumu V. Prezidents var apturēt uz 'diviem mēnešiem Satv. 72. p. 
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kartība, lai dotu pilsoņu kopumam iespēju pielietot viņam piederošo 
absolūtā veto tiesību. 

e) T a u t a s i e ro s i n ā t ā l i k u m p r o j e k t a n o d o 
š a n a S a e i m a i u n t a u t a s n o b a l s o š a n a s i z s l u d i 
n ā š a n a . Pēc L. R. Satversmes 78. p. tautas ierosinātais likum
projekts vai Satversmes grozījuma projekts tiek iesniegts Valsts 
Prezidentam, kurš to nodod Saeimai. Tas pats noteikums atkārtots 
aii JLikumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" 12. 
pantā, kur atrodam vēl vienu Valsts Prezidenta pienākumu piedalī
ties tiešā tautas likumdošanā: Ja Saeima nepieņem tautas ierosināto 
likumprojektu bez pārgrozījumiem saturā, „tad Valsts Prezidentam 
jāizsludina tautas nobalsošana". Abos minētajos gadījumos Valsts 
Prezidenta brīvas gribas izteiksmei nav vietas, viņam tikai jāiz
pilda likumā noteikti apzīmētā darbība; tāpēc attiecīgie Valsts Pre
zidenta akti nav rīkojumi, tie ir vienkārši izpildu akti, un kontrasig-
nacija viņiem.nav vajadzīga. 

3. D e f e n s i v a f u n k c i j a . Valsts aizsardzības, un mili
tārās administrācijas laukā Valsts Prezidenta kompetence ir diez
gan plaša. Šinī kompetencē ietilpst: 

a ) V a l s t s b r u ņ o t o s p ē k u a u g s t ā k ā v a d o n ī b a . 
Pēc L. R. Satv. 42. p. „Valsts Prezidents ir valsts bruņotā spēka aug
stākais vadonis. Kara laikam viņš iecel virspavēlnieku." īsā for
mula, kura Valsts Prezidentam piešķir bruņotā spēka augstāko va
donību, ietver sevī vairākas tiesības un pienākumus rūpēties par to, 
lai armija būtu labi sagatavota un apgādāta, pareizi sadalīta un no
vietota u. t. t. Gan ari kara ministra tiešs uzdevums.ir nodarboties 
ar šiem militārās administrācijas jautājumiem, kurus viņš izšķir ar 
ministru kabineta piekrišanu. Tomēr daudzos gadījumos te vaja
dzīga ari. Valsts Prezidenta piekrišana, un attiecīgie akti izdodami 
kā Valsts Prezidenta rīkojumi, līdzparakstīti no kara ministra. Starp 
citu, no L. R. Satv. 42. p. vispārīgās formulas izriet ari Valsts Pre
zidenta tiesība iecelt virsniekus un paaugstināt viņus dienesta pa
kāpēs. Satversmes likumā nav sevišķi pieminēts ne par civil
dienesta amatpersonu, ne par armijas virsnieku iecelšanu amatos; 
bet uz L. R. Satv. 58. p. («Ministru kabinetam ir padotas valsts pār
valdes iestādes") pamata ir jātaisa slēdziens, ka ari ierēdņu iecel
šana šinīs iestādēs visumā ir padota Ministru kabinetam.. Un tāpat 
uz L. R. Satv. 42. p. pamata jātaisa slēdziens, ka armijas virsnieku 
iecelšana un atlaišana, tāpat ari paaugstināšana dienesta pakāpēs, 



. pieder Valsts Prezidentam kā valsts bruņoto spēku augstākajam 
vadonim/ Iecelšanas, paaugstināšanas u. t. I. akti ir rīkojumi, tāpēc 
viņiem vajadzīga kara ministra līdzparakstīšana un visos šinīs ga
dījumos tā tad Valsts Prezidents var rīkoties tikai saskaņā ar kara 
ministru, vai, patiesībā, ar Ministru kabinetu caur kara ministru.01) 
L. R. Satv. 42. p. ir sevišķi atzīmēta viena speciāla iecelšana amatā: 
armijas virspavēlnieka iecelšana kara laikā. Šī noteikuma nozīme 
ir tā, ka Valsts Prezidents, (kurš var būt ari militāra persona), ne
var pats uzņemties armijas virspavēlnieka pienākumus kara laikā; 
citiem vārdiem, Valsts Prezidents ir gan valsts bruņotā spēka aug
stākais vadonis miera laikā, bet V. Prezidenta un virspavēlnieka 
amati kara laikā nav savienojami.0") Beidzot jāatzīst, ka Valsts Pre
zidentam kā valsts bruņoto spēku augstākajam vadonim ir tiesība 
tikt sīki informētam par šo bruņoto spēku stāvokli, lai viņš vaja
dzības gadījumā varētu izrādīt savu iniciatīvi. Šķiet, šīs informā
cijas īsākais ceļš būtu tas, ka kara ministrs tieši sniegtu Valsts 
Prezidentam tekošus un speciālus ziņojumus; bet tā kā tāda kār
tība varētu nostādīt kara ministru sevišķā stāvoklī, tad jāpieņem, ka 
tādai informācijai jānotiek vai nu caur ministru prezidentu vai mi
nistru prezidenta klātbūtnē. 

b) K a r a p a s l u d i n ā š a n a . Pēc L. R. Satv. 43. p. „Valsts 
Prezidents uz Saeimas lēmuma pamata pasludina karu." Kara pa
sludināšana gan notiek ne kā Valsts Prezidenta paša gribas iz
pausme, bet uz Saeimas lēmuma pamata; tomēr kara pasludināšanas 
akts pēc savas būtības ir visai svarīgs rīkojums, kurš rada jaunas tie
siskas attiecības, uzliek attiecīgām valsts iestādēm un pilsoņiem jau
nus pienākumus; pie tam kara pasludināšanas aktā ir stingri jāievēro 
Saeimas attiecīgā lēmuma pareiza pielietošana. Tāpēc jāpieņem, 
ka kara pasludināšanas akts var tikt publicēts vienīgi ar attiecīgu 
kontrasignaciju.03) 

•') Interesanti atzīmēt, ka Vācijas republikas prezidents ir viņam konsti
tūcijas 47. p. piešķirto valsts bruņoto spēku augstākās vadonības funkciju iz
pildīšanu uzticējis tālāk apsardzības ministram ar rīkojumu no 20. aug. 1919. 

f:, paturot tomēr scvim tiesību iejaukties ari ar savām pavēlēm. Sal. O. Buh-. 
er, Die Reicksverfassung, p .56 . 

°2) No valsts-tiesiskā viedokļa tāds noteikums atzīstams par pilnīgi pa
reizu, jo Valsts Prezidenta un armijas virspavēlnieka amatu savienošana va
rētu novest pie nevēlamas funkciju sajaukšanas, ņemot vērā vēl to, ka dažus 
aktus, ko Valsts Prezidents var izdot tikai kontrasignētus, armijas virspa
vēlnieks varētu izdot bez kontrasignācijas. 

oa) Ievērojot, ka šis ārkārtīgi svarīgais akts patiesībā attiektos uz visiem 
resoriem, jāpieņem, ka viņš tiktu līdzparakstīts no visiem Ministru kabineta 
locekļiem, vai vismaz no ministru prezidenta un kara ministra. 
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c ) N e p i e c i e š a m i e m i l i t ā r ā s a i z s a r d z ī b a s 
s o ļ i . Pēc L. R. Satv. 44. p. „Valsts Prezidentam ir tiesība (un pie
metināsim: pienākums) spert nepieciešamos militārās aizsardzības 
soļus, ja kāda cita valsts Latvijai pieteikusi karu vai ienaidnieks uz
brūk Latvijas robežām. Līdz ar to Valsts Prezidents nekavējoties 
sasauc Saeimu, kura lemj par kara pasludināšanu un uzsākšanu." 
Šī panta pēdējais teikums vedina uzstādīt jautājumu: vai minētā 
Valsts Prezidenta tiesība (spert nepieciešamos militārās aizsardzī
bas soļus), var tikt realizēta tikai Saeimas starpsesiju laikā? Ap
stiprinoša atbilde uz šo jautājumu nesaskanētu ar nepieciešamo mi
litārās aizsardzības soļu būtību, un tādēļ atmetama; jo vajadzība 
pēc šiem soļiem var rasties ari taisni Saeimas sēžu laikā, pie kam, 
protams, Valsts Prezidents saziņā ar kara ministru var šos nepie
ciešamos soļus spert ātrāki un noteiktāki, nekā Saeima. Šķiet, L. 
R. Satv. 44. p. ir jāsaprot tā, ka Valsts Prezidentam ir nevien tie
sība, bet ari pienākums spert nepieciešamos militārās aizsardzības 
solus katrā gadījumā, kad patiesie apstākļi to prasa, ziņojot par to 
nekavējoši Saeimai vai ari nekavējoties sasaucot Saeimu, ja viņas 
darbībā ir pārtraukums. 

4. F e d e r a t i v a f u n k c i j a . Vēl konstitucionālajā monar-
chijā valsts ārējo attiecību noregulēšana tika ieskatīta par monareha 
kā valsts galvas sevišķu tiesību. Bet parlamentārajās monarehijās 
un republikās šī tiesība ir pārgājusi uz parlamentāro valdību', un 
valsts galvai starptautisko attiecību laukā paliek vairāk tikai repre-
zentativa un ceremoniāla rakstura funkcijas. Latvijas Valsts Pre
zidenta attiecīgās tiesības ir uzskaitītas L. R. Satv. 41. pantā: 
„Valsts.Prezidents reprezentē valsti starptautiski, iecel Latvijas, kā 
ari pieņem citu valstu diplomātiskos priekšstāvjus. Viņš izpilda Sa
eimas lēmumus par starptautisku līgumu ratificēšanu." No še mi
nētiem Valsts Prezidenta uzdevumiem diplomātisko priekšstāvju ie
celšanu aplūkosim kā Valsts Prezidenta kreativās funkcijas sastāv
daļu. Šeit atzīmēsim valsts starptautisko reprezentēšanu un starp
tautisko līgumu ratificēšanu. 

a ) V a l s t s s t a r p t a u t i s k ā r e p r e z e n t ē š a n a . Valsti 
var reprezentēt kaut kura pilnvarota amatpersona savu pilnvaru ro
bežās; bet ja Valsts Prezidentam pašā Satversmē ir piešķirta tiesība 
reprezentēt valsti starptautiski, tad tas nozīmē, ka viņš var repre
zentēt valsti .visos gadījumos bez sevišķām pilnvarām. Valsts repre
zentēšana nebūt nav ieskatāma par mazsvarīgu funkciju, jo šīs funk-
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cijas realizēšana stāv ciešā sakarā ar valsts cieņas un prestiža uz
turēšanu.- Jautājums par kontrasignacijas pielietošanu šinī funkcijā 
nav izšķirams priekš visas reprezentācijas funkcijas vienādi, jo šī 

.funkcija ir stipri komplicēta, no dažādām darbībām un aktiem sastā
voša, no kuriem dažiem kontrasignacija vajadzīga, citiem ne. Valsts 
Prezidenta personīga uzstāšanās valsts vārdā var būt cieši saistīta 
ar aktiem, kuri ietver sevī rīkojumus, piem., par dažu valsts iestāžu 
un amatpersonu piedalīšanos kādā ceremoniālā, valsts līdzekļu lie
tošanu u. t. t., un šiem aktiem nepieciešama kontrasignacija. Valsts 
Prezidenta stingri personīgie akti -r- reprezentācijas nolūkā turētas 
runas, izdarītas vizites u. t. t, — protams, notiek bez kādas iepriek
šējas .formālas kontroles. Bet praktiķa ari šiem gadījumiem parasti 
izveidojas zināma iepriekšēja neformāla kontrole, tādējādi, kā, piem., 
to runu saturs, kurām tiek piedota kaut cik svarīga nozīme valsts 
dzīvē, tiktu caur ministru prezidentu iepriekš paziņots Ministru ka
binetam. 

b ) S t a r p t a u t i s k o l ī g u m u r a t i f i c ē š a n a . Š ī funk
cija sadalās starptautisko līgumu apstiprināšanā un apstiprināšanas 
lēmuma izpildīšanā. Starptautisko līgumu apstiprināšana pieder 
vai nu Saeimai (attiecībā uz līgumiem, kuri ietver likumdošanas 
kārtībā noregulējamus jautājumus), vai Ministru kabinetam (attie
cībā uz administrativa rakstura starptautiskiem līgumiem). Bet Sa
eimas lēmuma izpildīšana attiecībā uz starptautisko līgumu ratificē
šanu pēc L. Rep. Satv. 41. panta pieder Valsts Prezidentam. Šī lē
muma izpildīšana pēc būtības ietver sevī rīkojumu: atzīt Saeimas 
apstiprināto līgumu par galīgi noslēgtu, un tāpēc Valsts Prezidenta 
aktam, kurš apliecina starptautiskā līguma ratificēšanu, būtu vaja
dzīga ārlietu ministra kontrasignacija. 

5. K r e a t i v ā f u n k c i j a . Te ietilpst a) iecelšana militārā 
un diplomātiskā dienesta amatos, un b) ministru prezidenta iecel
šana amatā. 

a) Iecelšanas tiesība militārā dienesta amatos, kā jau atzīmējām, 
izriet no valsts bruņoto spēku augstākās vadonības, kura pēc L. R. 
Satversmes 42. panta uzticēta Valsts Prezidentam. Šī tiesība var 
tikt realizēta ar kara ministra kontrasignētiem aktiem. Iecelšana 
diplomātiskos amatos taisni paredzēta L. R. Satv. 41. pantā: Valsts 
Prezidents iecel Latvijas diplomātiskos priekšstāvjus. Šīm iecel
šanām vajadzīga ārlietu ministra kontrasignacija, tāpēc Latvijas 
diplomātiskie priekšstāvji netiek vis iecelti uz Valsts Prezidenta 
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personīgo vēlēšanos vien, bet vienojoties Valsts Prezidentam un 
Ministru kabinetam. Bez tam, pēc moderno parlamentāro valstu 
jau diezgan stingri nodibinātās praktikas, ari parlamenta ārlietu ko
misija piedalās valsts ārējo attiecību noregulēšanā, un pie svarīgāko 
diplomātisko posteņu aizvietošanas parasti ari ārlietu komisija tiek 
informēta par attiecīgiem kandidātiem, un viņas domas tiek izklau
sītas. — Tanī pašā L. R. Satv. 41. pantā paredzēts ari, ka Valsts 
Prezidents pieņem citu valstu diplomātiskos priekšstāvjus'Latvijā. 
Šī pieņemšana uz ārieni parādās kā ceremoniāla formalitāte, kurai 
tomēr ir sava nenoliedzama valststiesiska un starptautiski-tiesiska 
nozīmē; jo lai gan par zināmas valsts diplomātiskā priekšstāvja 
akreditēšanu vai pieņemšanu notiek jau iepriekšēja vienošanās at
tiecīgo valstu ārlietu ministru (patiesībā ministru kabinetu) starpā, 
tad tomēr ārvalsts diplomātiskais priekšstāvis Latvijā formāli un 
galīgi tiek atzīts no.Latvijas valdības tikai Valsts Prezidenta pie
ņemšanas aktā. Šis akts pēc būtības ietver sevī rīkojumu visām 
attiecīgām valsts iestādēm — ieskatīt zināmu personu kā zināmas 
valsts diplomātisku priekšstāvi Latvijā, kurš kā tāds no šī momenta 
bauda noteiktas likumīgas tiesības; tāpēc ārvalsts diplomātiska 
priekšstāvja pieņemšanai no juridiskās puses jābūt ietērptai ārlietu 
ministra kontrasignētā Valsts Prezidenta aktā. 

b ) M i n i s t r u p r e z i d e n t a i e c e l š a n a a m a t ā . Pēc 
L. R. Satv. 56. panta ..Ministru kabinetu sastāda persona, kuru uz to 
aicina Valsts Prezidents". Tas nozīmē, ka persona — un vienīgi 
tā persona, kuru Valsts Prezidents ir formāli uzaicinājis (ar attie
cīgu aktu), ir ieguvusi tiesību sastādīt Ministru kabinetu; šī „uzaici-
nāšana" tā tad patiesībā nozīmē iecelšanu ministru prezidenta ama
tā. Šis akts pēc savas būtības ir rīkojums, un pie tam visai svarīgs 
rīkojums; tomēr uz L. R. Satv. 53. p. pamata viņš tiek dots no Valsts 
Prezidenta bez kontrasignacijas. Šis noteikums izskaidrojas gal
venā kārtā ar zināmām grūtībām šī akta kontrasignēšanā. Jo ro
das jautājums: kurš ministru prezidents tad lai kontrasignē jaunā 
ministru prezidenta iecelšanas .aktu, — aizejošais, vai jaunuzaicinā-
tais? No formālās puses šo aktu varētu kontrasignēt aizejošais mi
nistru prezidents, vai kāds no viņa kabineta locekļiem, jo šie ministri 
tak paliek amatos, tā tad viņiem .ari jāizpilda visas ministru funk
cijas līdz lietu nodošanai jaunsastādītajam ministru kabinetam. Bet 
ja neviens no aizejošā kabineta locekļiem negrib vairs uzņemties 
atbildību par kāda akta likumību un atsakās no kontrasignēšanas, 
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.tad viņus .uz to piespiest nekādi nav iespējams. Daži teorētiķi, piem. 
H. Frišs04), pielaiž, ka ministru prezidenta uzaicināšanas aktu var 
.kontrasignēt pats jaunuzaicinātais ministru prezidents, un dažās 
. valstīs tas ,tā ir pieņemts. Tomēr vairums teorētiķu cel pret šādu 
uzskatu grūti atvairāmo juridisko iebildumu, ka jaunuzaicinātais. 
ministru prezidents uzaicināšanas akta parakstīšanas brīdī vēl ne
atrodas amatā un tamdēļ nevar kontrasignēt Valsts Prezidenta aktu. 
Kādi ari nebūtu bijuši likumdevēja motivi, mūsu Satversmes attie-
.cīgie noteikumi ir pilnīgi skaidri: ministru prezidenta formāla iecel
šana amatā notiek ar vienpersonīgu Valsts Prezidenta aktu, bez 
kādas kontrasignacijas. Tas tomēr nenozīmē, ka Valsts Preziden
tam ir brīvas rokas personu izvēlē ministru prezidenta amatam; tā 
kā „Ministru prezidentam un ministriem viņu amatu izpildīšanai ir 
nepieciešama Saeimas uzticība" (L. R. Satv. 59. p.), tad nebūtu no
zīme iecelt amatā ministru prezidentu, kuram Saeima savu uzticību 
nedāvātu un tā tad viņu nemaz nepielaistu pie amata izpildīšanas. 
Saskaņā ar Satversmes likuma 59, pantu un nodibinājušos parla
menta praktiķu, Valsts Prezidents var iecelt ministru prezidenta 
amatā tikai personu, kuru Saeimas vairākums jau pietiekoši noteikti 
ir izraudzījis šim amatam; citiem vārdiem, personu, par kuru Valsts 
Prezidentam ir zināms, ka šai personai ir pamatota iespējamība sa
stādīt ministru kabinetu,.kuram Saeima dāvās savu uzticību.00) 

Savā n e g a t i v a j ā i z p a u s m ē V. Prezidenta kreativā 
funkcija parādās S a e i m a s a t l a i š a n a s i e r o s i n ā š a n ā . 
Šo tiesību V. Prezidents gan 'var izlietot pilnīgi brīvi, bez attiecīgā, 
akta kontrasignēšanas; tomēr jāšaubās, vai Saeimas atlaišanas ie
rosināšana kļūs par dzīvē pielietojamu institūtu. Kā jau augstāk at
zīmēts, Saeimas atlaišanas ierosināšanai sekojošs tautas nobalso
šanas rezultāts var būt alternativs: vai nu Saeimas atlaišana, vaī 
ari Valsts Prezidenta atlaišana no amata. Tāpēc jāpieņem, ka V. 
Prezidents izlietotu savu tiesību — ierosināt Saeimas atlaišanu — 
tikai tādā gadījumā, kad plašu sabiedrības aprindu nemiers ar Sa
eimas darbību dotu pietiekoši skaidru pierādījumu, ka Saeima vairs 

94) H. Frisch, Die Verantwortlichkeit der Monarchen und höchsten Ma
gistrate, p. 538: Es ist nicht einzusehen, warum eine Person nicht dafür haften 
soll, dass ihre Ernennung keine Gesetzwidrigkeit enthalte; sie kann für diese-
ebensogut verantwortlich gemacht werden, wie für irgend eine, andere Ernen
nung. 

9 5) V. Prezidentam pieder āri tiesība piedalīties Centrālās vēlēšanu ko
misijas sastādīšanā : viņš ieceļ vienu no Centrālās vēl. komisi jas locekļiem. 
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neizteic tautas gribu. Ja Satversmes -li>. pants patiešām tiktu pie
lietots un Saeimas atlaišanas ierosināšana ar sekojošo tautas no
balsošanu tiktu izvestas dzīvē, tad mums varētu izveidoties savs 
„prezidenta referenduma" institūts, līdzīgs tam, kā Anglijā ir attī
stījies pazīstamais „Kabineta referenduma" institūts. Jo Saeimas, 
atlaišanas ierosināšana tomēr nozīmētu zināmu konfliktu starp Valsts 
Prezidentu un Saeimu, un šī konflikta izšķiršanu Valsts Prezidents 
nodotu augstākajam valsts varas orgānam — pilsoņu kopumam. Ja 
Saeimas atlaišanu pirms pilnvaru notecēšanas gribētu padarīt par 
dzīvu — praksē pielietojamu — institūtu, tad Valsts Prezidentam 
vajadzētu dot tiesību ierosināt Saeimas atlaišanu nevien formali-
brīvi, bet ari pēc būtības brīvi, t. i. neriskējot ar savu amata stā
vokli. 

6. J u r i s d i k t i v ā f u n k c i j a . Pēc L. R. Satv. 45. p. 
„Valsts Prezidentam ir tiesība apžēlot noziedzniekus, par kuriem 
tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā. Šīs apžēlošanas tiesības 
neattiecas uz gadījumiem, kuriem likums paredz citu apžēlošanas 
kārtību." Notiesātu noziedznieku apžēlošana ietilpst kriminālās 
jurisdikcijas laukā. Senāk šī tiesība tika ieskatīta par monareha 
privilēģiju, jo monarehs skaitījās par augstāko tiesnesi un visas tai
snības avotu valstī. Konstitucionālā monarehijā apžēlošanas tiesību 
sāka ierobežot, nosakot, piem., ka karalis nevar apžēlot par amata 
pārkāpumiem notiesātos ministrus. Apžēlošanas tiesība ar dažiem' 
ierobežojumiem parasti tiek piešķirta ari republiku prezidentiem; 
tā, piem., Z.-A. Savienoto Valstu konstitūcija nosaka, ka rep. prezi
denta tiesība apžēlot notiesātus noziedzniekus neattiecas uz tiem, 
kas notiesāti par amata noziegumiem. .Ari L. R. Satv. 45. p., lai 

-gan neuzrāda kādus konkrētus' šīs tiesības ierobežojumus, tomēr 
paredz, "ka likums var noteikt gadījumus, uz kuriem Valsts Prezi
denta noziedznieku apžēlošanas tiesība neattiektos. Jāpiezīmē, ka 
vispārīgi būtu vajadzīgs sevišķs likums, kurš noregulētu šīs ievēro
jamās tiesības pielietošanu praktiķa. — Apžēlošanas akts pēc savas 
būtības nav rīkojums, un tāpēc kontrasignacija viņam nav vaja
dzīga. 

7. R e g u l a t i v a f u n k c i j a . Vecāko parlamentāro repu
bliku konstitūcijās, kur valsts prezidents vēl domāts kā augstākais 
izpildu varas orgāns, šī viņa funkcija ir diezgan plaša; L. R. Sa
tversmē turpretim viņa ir stipri sašaurināta. Šinī funkcijā ietilpst: 

a) S a e i m a s s a s a u k š a n a . Kā jau augstāk atzīmēts, 
12 
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Valsts Prezidentam tikai divos gadījumos pieder tiesība pašam tieši 
sasaukt Saeimu uz sesiju: 1) pielietojot nepieciešamos militāras aiz
sardzības solus laikā, kad Saeima nedarbojas; un 2) kad tautas no
balsošanā ir nolemta Saeimas atlaišana, bet jauna Saeima vēl nav 
ievēlēta, jo šinī laikā atlaistās Saeimas locekļu pilnvaras paliek 
spēkā līdz jaunievēlējamās Saeimas sanākšanai, „bet līdzšinējā Sa
eima var sanākt uz sēdēm tikai tad, ja Valsts Prezidents to sasauc. 
Šādām Saeimas sēdēm dienas kārtību noteic Valsts Prezidents." 
(L. R. Satv. 49. p.) 

b ) Ā r k ā r t ī g u m i n i s t r u k a b i n e t a s ē ž u v a 
d ī b a . Pēc L. R. Satv. .46. p. „VaIsts Prezidentam ir tiesība sa
saukt un vadīt ārkārtīgas ministru kabineta sēdes, noteicot tām die
nas kārtību." Jādomā, ka šinī pantā minētās ārkārtīgās ministru 

. kabineta sēdes notiktu ārkārtīgos apstākļos, piem., Satversmes 44. 
un 62. p. p. paredzētos gadījumos, t i., kad valsti apdraud ārējais 
ienaidnieks, vai iekšējie nemieri, un par tādu sēžu vajadzību vie
notos Valsts Prezidents ar ministru prezidentu. Ārkārtīgas mini
stru kabineta sēdes sasaukšana var notikt ar kontrasignētu Valsts 
Prezidenta rīkojumu, un jāpieņem, ka kontrasignēt šo rīkojumu var 
vienīgi ministru prezidents. Ministru kabineta iekārtas 13. p^ no
teikts, ka šinīs (L. R. Satv. 46. p. paredzētos) gadījumos Valsts Pre
zidents tikai vada sēdi, bet nepiedalās balsošanā. Pirmā Valsts Pre
zidenta laikā bij nodibinājusies kārtība, ka jaunsastādītā ministru 
kabineta pirmo sēdi vada Valsts Prezidents; šādas sēdes gan nevar 
pieskaitīt ārkārtīgām, tomēr nevaram ari apgalvot, ka atzīmētā 
praktiķa runātu pretim Satversmei. 

c ) R ī k o j u m s p a r r e s o r u ' n o d o š a n u . L . Rep. Sa
tversme nesatur noteikumus par to, kādā kārtībā notiek pati mi
nistru maiņa vienam kabinetam atkāpjoties un otram stājoties vietā. 
Praktiķa pirmā V. Prezidenta laikā dibinājās kārtība, ka Valsts Pre
zidents dod rīkojumu nodot resorus jaunajiem ministriem; šim rīko
jumam vajadzētu tikt kontrasignētam no jaunā ministru prezidenta. 

8. K o n t r o l e s f u n k c i j a . Pēc sava stāvokļa^ valstī, tā 
sakot valsts dzīves centrā, Valsts Prezidents būtu noderīgs kon
troles orgāns, un pēc būtības parlamentārā valstī viņam ari pieder 
diezgan plašas kontroles tiesības. Lai varētu šīs tiesības pareizi 
pielietot, Valsts Prezidentam jātiek pareizi informētam par valsts 
dzīves svarīgākajām parādībām, un tāpēc a) t i e s ī b a t i kt i n 
f o r m ē t a m ir jāieskata par kontroles funkcijas sastāvdaļu. L. 
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Rep. Satversme nerunā par Valsts Prezidenta tiesību tik informē
tam, bet tāda tiesība loģiski iztek no viņa stāvokļa valstī. Plašāka 
informācija Valsts Prezidentam vajadzīga par to resoru darbību, 
kuros viņam piešķirtas plašākas funkcijas, piem., kara un.ārlietu 
resoros. Tomēr resoru darbība ir savā starpā saistīta; neviena 
valsts dzīves nozare nav no citām norobežota; tāpēc jāpieņem, ka 
informācija Valsts Prezidentam sniedzama par visām svarīgākajām 
valsts dzīves parādībām. Šī informācija sniedzama no ministru ka
bineta, pieņemams, — caur ministru prezidentu; bet varētu būt, kā, 
piem., kara un ārlietu ministri (ar ministru prezidenta ziņu, vai pat 
viņa klātbūtnē) sniedz savu informāciju Valsts Prezidentam tieši. 
Kas attiecas uz informācijas formu, tad ērtākā būtu tieša mutiska 
informācija, un nebūtu nekāda iemesla viņu pilnīgi noliegt." Tomēr 
informācijas pareizības konstatēšanas interesēs būtu no svara, ka 
informācijas galvenais saturs tiktu formulēts un Valsts Preziden
tam iesniegts rakstiski; pie kam šī rakstiskā informācija .būtu atzī
stama par vienīgo autentisko, un mutiskā informācija tikai par viņas 
papildinātāju. 

b) Valsts Prezidenta kontroles funkcijas galvenā sastāvdaļa 
parādās viņa v e t o t i e s ī b ā s v a r ī g o s a d m i n i s t r a t i 
v o s j a u t ā j u m o s , proti, visos tanīs jautājumos, kuri tiek iz
šķirti vai noregulēti ar kontrasignētu Valsts Prezidenta rīkojumu. 
Pie visu šo jautājumu izšķiršanas Valsts Prezidentam pieder iepriek
šēja kontrole, jo attiecīgie akti var tikt izdoti vienīgi ar viņa pie
krišanu, un tāpēc ministru kabinetam vajadzēs atrast tādu jautā
juma izšķiršanu, kādu Valsts Prezidents atrod par pieņemamu. 

Atzīmējot vienkopus Valsts Prezidenta funkcijas, dabūjam se
košu pārskatu: 

1 . K o n s t i t u t i v ā f u n k c i j a . 

2 . L e g i s l a t i v a f u n k c i j a . 
a) Likumu ierosināšana;' 
b) Tiesība pieprasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu; 
c) Likumu publicēšana; 
d) Likumu apturēšana referenduma nolūkā; ' , 
e) Tautas ierosināta likumprojekta nodošana Saeimai, 

tautas nobalsošanas izsludināšana. 

. 3 . D e f e n s i v a f u n k c i j a . 
a) Valsts bruņotā spēka augstākā vadonība; 
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b) Kara pasludināšana; 
c) Nepieciešamie militārās aizsardzības soli. 

4 . F e d e r a t i v a f u n k c i j a . 
a) Valsts starptautiskā reprezentēšana; 
b) Starptautisko līgumu ratificēšana. 

5. K r e a t i v ā f u n k c i j a : 

A. Pozitivā izpausmē: 
ā) Iecelšana militārā un diplomātiskā dienesta amatos; 
b) Ministru prezidenta iecelšana amatā. 

B. Negativa izpausmē: 
Saeimas atlaišanas ierosināšana.. 

6 . J u r i s d i k t i v ā f u n k c i j a : 
Notiesātu noziedznieku'apžēlošana. 

7 . R e g u l a t i v a f u n k c i j a : 
a) Saeimas sasaukšana; 
b) Ārkārtīgu ministru kabineta sēžu vadība; 
c) Rīkojums par resoru nodošanu. 

8 . K o n t r o l e s f u n k c i j a : . . 
a) Tiesība tikt informētam; 
b) Veto tiesība svarīgos administrativos jautājumos,88) 

C . V a l s t s P r e z i d e n t a a t b i l d ī b a . 

Viena no republikas raksturīgajām pazīmēm, ar kurām viņa 
juridiski atšķiras no monarchijas, ir tā, ka republikā nav neviena 
neatbildīga valsts varas orgāna, kāds monarchijā — ari parlamen
tārās monarchijas neizņemot —. ir monarchs. Republikā ari repu
blikas prezidents, lai gan tiek ieskatīts par valsts galvu līdzīgi mo-
narcham, tomēr ir par savu darbību atbildīgs likuma un' tiesu priek
šā. Loģiski izveidota tiesiska iekārta necieš tādu stāvokli, ka kāds 
valsts varas orgāns (izņemot tautas dabisko orgānu — pilsoņu ko
pumu, caur kuru darbojas tieši tauta pati), būtu neatbildīgs par 
savu darbību.' Tāpēc saprotami pazīstamā vācu valststiesībnieka 

0 0) P l a š ā k i un pa daļa i no cita v i e d o k ļ a e s m u aplūko j i s Valsts P r e z i d e n 
ta funkcijas r a k s t ā ,.Latvijas Valsts P r e z i d e n t a k o m p e t e n c e " — ..Tieslietu Mi
nistr i jas Vēstnesī" Nr. 5. 1922. g. 
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R. Mola vārdi: „Prezidenta personīga atbildība ir loģiska nepiecie
šamība republikā".07) Ari pašas republiku konstitūcijās, parastiTr 
formulēta republikas prezidenta atbildība, gan pa lielākai daļai ar 
zināmiem.ierobežojumiem. Francijas 184S. g. konst. § 63.. republi
kas prezidents atbildības ziņā nostādīts līdzās citām valsts amata 
personām: «Republikas prezidents, ministri, publiskās varas priekš-
stāvji un aģenti ir atbildīgi, katrs savas darbības robežās, par vi
siem valdības un administrācijas aktiem." Ari. Z.-A.. Savienoto 
Valstu konstitūcija formulē Republikas Prezidenta, atbildību līdzās 
citu amatpersonu atbildībai par valsts nodevību, kukuļu ņemšanu 
un citiem svarīgiem noziegumiem un pārkāpumiem.08) Francijas 
republikas 1875, g. konstitūcija gan nosaka .republikas prezidenta 
atbildību tikai valsts nodevības gadījumā;09) bet tā kā Francijas 
krimi.nalkodeks neapzīmē noteikti valsts nodevības jēdziena . sa
turu,, tad kļūst iespējama likuma noteikuma paplašinoša iztulkošana, 
.un franču teorija ari pieņem, ka attiecībā uz Republikas prezidentu 
zem valsts nodevības jāsaprot nevien Francijas valsts interešu no
došana kādas svešas.valsts labā, bet vispārīgi konstitūcijas un li
kumu pārkāpšana.100) Parasti republikas prezidenta saukšanai pie 
atbildības tiek noteikts procesuāls ierobežojums: saukšana pie at
bildības notiek uz parlamenta lēmuma pamata vai ar parlamenta 
piekrišanu. Praktiķa republikas prezidenta saukšana pie atbildības 
tiesas cejā. gandrīz, nav nākusi priekšā (izņemot vienu gadījumu 
Z.-A. Savienotās Valstīs, pie. kam ari šis. gadījums nobeidzās ar 
Senāta attaisnojošu,lēmumu par prezidentu Endrju Džonsonu), to
mēr republikas prezidenta -atbildības princips tiek uzturēts teorijā 
un konstitūcijās. 

Latvijas Republikas Satversmes 54. p. paredz Valsts Prezidenta 
saukšanu pie atbildības ar Saeimas piekrišanu:. „Valsts Prezidentu 
var saukt pie kriminālas atbildības, ja tam piekrīt Saeima ar ne 
mazāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu." Valsts Prezidenta at-

0 7) Sal. H. Fr i sch, Die, V e r a n t w o r t l i c h k e i t der M o n a r c h e n , u n d h ö c h s t e n 
M a g i s t r a t e , 155. 

0 3) C o n s t i t u t i o n of the United States, Art . I I I sec. 4.: „ T h e P r e s i d e n t , Vice 
P r e z i d e n t a n d all civil oficers of t h e United States shal l be r e m o v e d from offi
ce on i m p e a c h m e n t for, a n d convict ion of, ' treason, br ibery , or o t h e r h igh cri
m e s a n d m i s d e m e a n o u r s . " 

B0) Loi du 25. février 1875, re la t ive à l 'organisat ion .des pouvo i r s publ ics . 
Art . 6. Le Prés ident de la R é p u b l i q u e n'est responsable que dans le cas de h a u 
t e t rah i son . 

1 C 0 ) Sal. A. Lebon, Das .Verfassungsrecht der Französ ischen Repub l ik , p . 57. 
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bildības materiāli ierobežojumi šinī pantā nav uzrādīti; tā tad Valsts 
Prezidentu var saukt pie atbildības par katru konstitūcijas vai li
kuma pārkāpšanu, un šinī ziņā Latvijas konstitūcija, varētu teikt, 
atzīst Valsts Prezidenta' atbildību plašāki, nekā agrākās konstitūci
jas. Tomēr paliek procesuālais ierobežojums: Valsts Prezidenta 
saukšanai pie atbildības nepieciešama Saeimas piekrišana, nolemta 
pie tam ar kvalificētu balsu vairākumu. Satversmes 54. p. ir redi
ģēts tādi, kā Saeima tikai dotu savu piekrišanu ierosinājumam vai 
priekšlikumam, kurš radies ārpus Saeimas. Saskaņā ar Kriminālpro
cesa likumu 1028. p., kriminalvājāšanu par Valsts Prezidenta noziedzī
giem nodarījumiem uzsāk Senātavirsprokurors. Še varētu rasties jau
tājums: vai Saeima uz savu iniciativi nevar nolemt nodot Valsts 
Prezidentu tiesai? Uz šo jautājumu, šķiet, jāatbild pozitivi. Ve-

lcāko republiku konstitūcijās, kur republikas prezidenta atbildība no
robežota šaurāki, prezidentu var nodot tiesāšanai tikai parlaments 
(resp. deputātu palāta pie divpalātu sistēmas) ar savu lēmumu. L. 
Rep. Satversmē Valsts Prezidenta atbildība formulēta plašāki, un 
tāpēc jāpieņem,-ka Saeimas tiesībā dot savu piekrišanu Valsts Pre
zidenta saukšanai pie atbildības ietilpst ari tiesība uz savas inicia-
tives pamata lemt par Valsts Prezidenta nodošanu tiesai. Sevišķi 
ņemot vērā L. R. Satv. 51. p:, kurš nosaka, ka Saeima ar savu lē
mumu var atlaist Valsts Prezidentu no amata, būtu jāpieņem, ka 
Saeima, ja viņa atrod par vajadzīgu, šinī pašā gadījumā var lemt 
ari par Valsts Prezidenta nodošanu tiesai. 

Kas attiecas uz republikas prezidenta politisko atbildību, tad 
teorija atzīst viņu par politiski neatbildīgu parlamenta priekšā, ņe
mot vērā 1) republikas prezidenta ievēlēšanu amatā uz noteiktu 
laiku un 2) kontrasignacijas institūtu, kurš atbildību par prezidenta 
aktu uzliek kontrasignējušam ministram. — L. Rep. "Satversmes 
53. p. taisni teikts, ka „Valsts Prezidents par savu darbību politisku 
atbildību nenes"; un šī paša panta tālākie noteikumi par kontrasig-
naciju, redzams, grib pamatot Valsts Prezidenta politisko neatbil-
dību taisni ar kontrasignacijas institūtu. Tomēr jāsaka, ka kontr
asignacijas institūts neizslēdz republikas prezidenta juridisko at
bildību; ja, piem., kādā kontrasignētā Francijas republikas prezi
denta aktā varētu konstatēt valsts nodevību, tad tiktu nodoti tiesai 
kā kontrasignējušais ministrs, tā ari republikas prezidents'pats. Vā
cijā pēc konst. 50. p. visos gadījumos, kad ar kontrasignētu valsts 
prezidenta aktu ir pārkāpts kāds;valsts likums, atbildīgi ir valsts 
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prezidents un kontrasignējušais ministrs. Un Polijā, kuras konsti- • 
tucijas § 44. prasa republikas prezidenta aktu kontrasignēšanu no 
diviem valdības locekļiem — ministru prezidenta un attiecīgā mi
nistra, un konst. § 51. nosaka republikas prezidenta juridisko atbil
dību konstitūcijas pārkāpšanas gadījumā, stāvoklis ir tāds, ka ja ar 
kontrasignētu republikas prezidenta aktu tiktu pārkāpta konstitū
cija, juridiski atbildīgas būtu veselas trīs amata personas: repu
blikas prezidents, ministru prezidents un attiecīgais ministrs. Tā
pēc varētu šaubīties par to, ka kontrasignacijas institūts pats par 
sevi izslēgtu republikas. prezidenta politisko atbildību. Bez tam 
Latvijā, kā redzējām, Valsts Prezidents var izdot daudzus aktus bez 
kādas kontrasignacijas. Tāpēc ir vietā jautājums: vai tādās parla
mentārās republikās, kur republikas prezidentam ir tiesība izdot 
valststiesiskus aktus bez kontrasignacijas, nav pielaižama ari viņa 
politiskā atbildība? Kādā no saviem agrākajiem rakstiem101) esmu 
mēģinājis aprādīt, ka pēc L. Rep. Satversmes 50. ,un 51 p. p. no- ' 
teikumiem varētu runāt tomēr par Valsts Prezidenta politisko at
bildību, neskatoties uz to, ka Satversmes 53. p. nosaka Valsts Pre
zidenta politisko neatbildību. Šķiet, Satv. 53. p. noteikums izskai
drojams ar to, ka tur piegriezta vērība politiskās atbildības līdz
šinējai formai, bet ne šī institūta būtībai. Politiskās atbildības bū
tība pastāv amata zaudēšanā uz parlamenta lēmuma pamata'. Mi
nistrs zaudē amatu, kad Saeima parasti atklātā sēdē ar vienkāršu 
balsu vairākumu izteikusi viņam neuzticību; bet ari Valsts Prezi
dents zaudē amatu, kad Saeima Satv. 51. p. kārtībā (slēgtā sēdē ar 
kvalificētu balsu vairākumu) nolēmusi viņu atlaist no amata: Star
pība te tikai formā, bet būtība, šķiet, abos gadījumos viena un tā 
pati. Un pēc Satversmes 51. p. Valsts Prezidents zaudē amatu uz 
tautas nobalsošanas pamata. Tāpēc no še atzīmētā viedokļa va
rētu teikt, ka pēc būtības L. Rep. Satversme paredz Valsts Prezi
denta politisko atbildību kā Saeimas, tā pilsoņu kopuma priekšā, jo 
viņš var tikt atlaists no amata kā ar Saeimas, tā ar pilsoņu kopuma 
lēmumu (tautas nobalsošanā par Valsts Prezidenta ierosinātu Sa
eimas atlaišanu). 

i n i ) Latvijas Republikas Prezidenta politiska atbildība, "..Tieslietu Minis
trijas Vēstnesī" Nr. 2. 1922. g\ 
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5. Ministru kabinets. 

Ministru kabinets, ir viens no ievērojamākiem parlamentārās 
valsts varas orgāniem... Tas ir koleģiāls orgāns, sastāvošs no mini
striem, kuri ir reizē resoru vadītāji un parlamenta vairākuma uzti
cības vīri. Ministru kabinets apvieno un saskaņo atsevišķo resoru 
darbību, vada valsts tekošās darīšanas saskaņā ar likumiem un parla
menta norādījumiem, un šinī ministru kabineta darbībā izpaužas, kā 
mēdz teikt, valdības politika. Vadošā loma ministru kabinetā piekrīt 
ministru prezidentam, kuram gan uz parlamentāro paraduma tiesību 
pamata, gan pat ar likuma noteikumiem piešķirtas dažas sevišķas 
tiesības. Kā ministru prezidentam, tā ministriem viņu darbībai va
jadzīga parlamenta uzticība; viņi ir solidāri atbildīgi parlamenta 
priekšā par ministru kabineta kopīgajiem soliem, un katrs individuāli 
par savu atsevišķo darbību. Parlamentārs ministru kabinets ir at
karīgs no parlamenta, viņš, stāv un krīt ar parlamenta vairākuma uz
ticību, bet ministru kabinets ari darbojas Ciešos sakaros ar parla
menta vairākumu un, sastāvēdams parasti no parlamenta vairākuma 
spējīgākiem darbiniekiem, ieņem ziiiāmā mērā vadošo lomu ari pašā 
parlamentā darbībā. Katrā ziņā nepareizi būtu domāt, ka ministru 
kabinets if tikai rotāju lieta parlamenta vairākuma rokās; kamēr 
kabinets balstās uz noteiktu parlamenta vairākumu, viņš ir spēcīgs 
valsts varas orgāns, valsts administratīvās varas nesējs un daudzu 
svarīgu valsts varas funkciju realizētājs, — tā ir valdība šaurākā no
zīmē. Tāpēc daži parlamentārisma pētnieki (Bedžhots, Sidnejs Lou), 
raksturo ministru kabinetu kā ievērojamāko parlamenta komiteju, 
un parlamentārās valdīšanas sistēma, ņemot vērā ministru kabineta 
lielo lomu' viņā, nereti tiek apzīmēta kā kabineta sistēma: 

P a r l a m e n t ā r ā s v a l s t s m i n i s t r u k a b i n e t s 
šinī ziņā noteikti atšķiras no dualistiskas valsts ministru kabineta. 
Dualistiskā republikā (Z.-A. Savienotās Valstīs) tāpat kā konstitu
cionālā monarchijā ministru kabinetam ir tikai izpildu varas orgāna 
raksturs, jo valdības varas orgāns,' kas noteic valsts iekšējo un 
ārējo politiku, ir valsts galva — monarchs vai valsts prezidents. Par
lamentārisma pirmajā laikā valdības varas funkcijas (līdzās likum
došanas funkcijai) pārņem parlaments, un ministru kabinets kļūst 
par parlamentam padotu izpildu varas orgānu. Bet parlamenta 
plašā sastāva dēl valdības jeb administratīvās v a r a s funkcijas nav 
viņam labi piemērotas, tāpēc parlaments diezgan drīz nodod šīs 
funkcijas ministru kabinetam, paturot savās rokās stingru kontroli 
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pār min. kabineta darbību. Bet līdz ar to mainās ministru, kabineta 
.tiesiskais stāvoklis: viņš pārvēršas par. valdības varas.orgānu un 
pamazām kļūst patstāvīgāks ari pašam parlamentam pretim. Par
laments gan var valdību gāzt, bet kamēr viņš. šo soli nesper, viņa' 
pienākums ir .atbalstīt valdību tās programas izvešanā, kuru mi
nistru kabinets, amatā stājoties, ir paziņojis parlamentam, un parla
ments, izsakot valdībai uzticību, šo programu (valdības deklarāciju) 
pieņēmis. Šīs parlamenta atzītās valdības programas izvešanā mi
nistru kabinets ir lielā mērā patstāvīgs un.šinī ziņā parasti izlieto 
lielāko dalu no agrākā .konstitucionālā^ monarcha valdības varas, 
kura parlamentārā valstī caur parlamentu nonākusi ministru kabi
neta rokās. 

Ari Latvijas Republikas Satversme pilnīgi noteikti-formulē par
lamentāru iekārtu, un šīs iekārtas raksturs izpaužas Ministru kabi
neta, tiesiskajā stāvoklī un sevišķi viņa. attiecībās ar Saeimu. 

A . M i n i s t r u k a b i n e t a o r g a n i z ā c i j a . 

Ministru kabinets sastāv no.ministru prezidenta un ministriem. 
Ministru prezidentu . uzaicina, t. i. patiesībā formāli iecel amatā 
Valsts Prezidents, bet ministrus uzaicina.(t..i..iecel amatā) ministru 
prezidents (L..R. Satv. 55. un 56.. pp.). • Ministru kabineta sastāvu 
nosaka «Ministru kabineta iekārtas" likuma, (pieņemts 20. martā 
1925. g.) pirmie trīs panti. Bez ministru -prezidenta, ministru kabi
netā kā locekli ieiet, deviņi ministri — resoru vadītāji: ārlietu; tau
tas labklājības, finanču, iekšlietu, izglītības, kara, zemkopības, sa
tiksmes un tieslietu ministri. Normālais kabineta locekļu skaits tā 
tad būtu. desmit; bet. šis skaits var būt ari lielāks vai mazāks. 
Lielāks šis skaits var būt tad, kad ministru prezidents izlieto tie
sību, ko viņam piešķir Ministru kabineta iekārtas 2. p.: • uzaicināt 
kabinetā kā pilntiesīgu kabineta locekli vienu ministra biedru un 
ministru bez portfeļa;- un.mazāks šis skaits var kļūt, kad ministru 
prezidents bez saviem tiešiem pienākumiem uzņemas ari kādas mi
nistrijas pastāvīgu vadību (Min. kab. iekārta, 3. p.). Pie šiem no
teikumiem jāpiezīmē, ka ievedot ministru kabinetā vienpadsmito lo
cekli (vai desmito, gadījumā, kad ministru prezidents pats vada 
kādu resoru), priekšroka būtu dodama ministram.bez portfeļa; m i | 
nistra biedrs kā pilntiesīgs kabineta loceklis kļūst politiski atbildīgs 
Saeimas priekšā, un līdz ar to attiecīgajam resoram .būtu divi poli-



tiski atbildīgi vadītāji. Pašā ministru kabinetā tāds stāvoklis va
rētu izrādīties par nevēlamu: ja starp attiecīgo ministru un viņa 
biedru ir pilnīga saskaņa, tad šī resora iespaids (ar divām balsīm 

-kabinetā) būtu pastiprināts uz citu resoru rēķina; ja turpretim starp 
attiecīgo ministru un viņa biedru izceltos domu starpības, tad tas 
kaitētu resora interesēm pie attiecīgo jautājumu izšķiršanas ka
binetā. 

Pēc Ministru kab. iekārtas 14.—16 p. p. Ministru kabineta sēdēs 
var piedalīties ari dažas personas ar padomdevēju balsi; tādas ir:. 
1) valsts kontrolieris, kuram ir tiesība piedalīties visās Ministru ka
bineta sēdēs ex oficīo; 2)ministru biedrs vai departamenta direktors 
var piedalīties atsevišķā Ministru kabineta sēdē, ja viņu uz to piln
varojis ministrs ar ministru prezidenta piekrišanu; un 3) mazākuma 
tautību izglītības pārvalžu priekšniekiem ir tiesība piedalīties Mi
nistru kabineta sēdēs ar padomdevēju balsi attiecīgās tautības māk
slas un izglītības jautājumos. Bez tam, ministru prezidents var uz
aicināt lietpratējus dot Ministru kabineta sēdē paskaidrojumus. — 
Ministru kabineta sēdes ir slēgtas, un tikai uz Min. kabineta lēmuma 
pamata var notikt ari atklātas kabineta sēdes. Kvorums Ministru 
kabineta sēdēm ir vairāk kā puse no kabineta locekļiem; lēmumi 
tiek pieņemti ar klātesošo kabineta locekļu absolūtu balsu vairākumu, 
pie kam balsīm daloties līdzīgās daļās, izšķir (pie atkārtotas balso
šanas) ministru prezidenta vai viņa vietas izpildītāja balss (Min. 
kab. iek. 17.—19. pp.), Ministru prezidents, atrazdamies atvaļinā
jumā, vai citādi aizkavēts izpildīt savus pienākumus, nodod tos ci
tam kabineta loceklim, paziņojot par to Valsts Prezidentam un Sa
eimas priekšsēdētājam. Ja ministrs ir aizkavēts savus amata pie
nākumus izpildīt, viņš tos nevar nodot citam kabineta loceklim pēc 
savas izvēles, bet šos pienākumus uzņemas ministru prezidents, vai 
ari nodod tos citam kabineta loceklim (Min. kob. iek. 24.—25. p. p.). 
Gadījumos, kad ministru prezidents vada ari kādu resoru vai kad 
ministrs pagaidām izpilda ari kāda cita kabineta locekļa pienāku
mus, viņiem tomēr kabineta sēdēs ir tikai viena balss (Min. kab. 
iek. 20. p.). 

Parlamentārās iekārtas raksturs sevišķi noteikti izpaužas Sa
eimas un Ministru kabineta, savstarpējās attiecībās. Šīs attiecības 
ir formulētas Latv. R. Satversmes 59. p. un sīkāki noteiktas Min. 
kab. iekārtas otrā nodalījumā, 4.—11. p. p. Satv. 59. p. „Ministru 
prezidentam un ministriem viņu amatu izpildīšanai ir nepieciešama 
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Saeimas uzticība un viņi par savu darbību ir atbildīgi Saeimas 
priekšā". Praktiķa pacēlās jautājums: vai Ministru kabinets, kuru 
sastādījusi Valsts Prezidenta uzaicināta persona, līdz ar to ir jau 
pilnvarots stāties pie amata pienākumu izpildīšanas un vēlāk no
skaidrot jautājumu par Saeimas uzticību, jeb vai jaunais ministru 
kabinets nevar uzņemties amatu pirms kā nav dabūjis Saeimas uz
ticību? L. Rep. Satversmes 59. p. redakcija likās apstiprinām šīs 
alternatīvas otru pusi, un tagad ari Ministru kabineta iekārtas likums 
izbeidz šīs šaubas ar pilnīgi skaidru noteikumu: «Ministru kabinets 
stājas pie amata pienākumu izpildīšanas pēc tam, kad Saeima, no
klausījusies ziņojumu par kabineta sastādīšanu un deklarāciju par 
kabineta nodomātu darbību, izteikusi tam savu uzticību." (Min. 
kab. iek. 5. p.). Šis pats likums nosaka ari, kādā veidā var tikt iz
teikta Ministru kabinetam nepieciešamā uzticība, un proti, uzticība 
Min. kabinetam vai atsevišķam ministram var tikt izteikta divējādi, 
— vai nu ar tiešu uzticības formulu, vai ari ar vienkāršu pārejas 
formulu uz nākošo dienas kārtības punktu (Min. kab. iek. 6. p.). 
No šiem. noteikumiem ir skaidrs, ka jaunsastādītajam Ministru ka
binetam ir vajadzīga pēc būtības Saeimas apstiprināšana, kura tiek 
dota attiecīgā Saeimas pieņemtā formulā.' Tā tad ari Ministra kabi
neta pilnvaru sākums ir skaitāms vienīgi no tā momenta, kad Sa
eima izteikusi viņam savu uzticību, un nevis no kāda agrāka, mo
menta. Tas pats attiecas ari uz kabineta sastāva pārmaiņām kabi-
neta pastāvēšanas laikā: kad .kāds ministrs ir atkāpies no amata un 
ministru prezidents viņa vietā uzaicinājis citu personu, tad „uzaici-
nātās personas stājas pie ministru pienākumu izpildīšanas tikai tad, 
kad viņas saņēmušas Saeimas uzticību (Min. kab. iek. 11. p.). 

Pirmais jaunā Ministru kabineta amata pienākums ir — pārņemt 
resorus no aizejošā kabineta locekļiem. Ne L. Rep. Satversmē, nedz 
ari Min. kab. iekārtā nav noregulēta resoru pārņemšanas kārtība; 
bet praktiķa šī kārtība ir jau nodibinājusies tādā veidā, ka Valsts 
Prezidents dod rīkojumu, aizejošā kabineta locekļiem'nodot un jaunā 
kabineta locekļiem pārņemt resorus. Šim rīkojumam vajadzētu būt • 
kontrasignētam no jaunā ministru prezidenta. 

Ministru kabineta pilnvaras paliek spēkā līdz tam laikam, ka
mēr viņš bauda Saeimas uzticību, t. i. kamēr Saeima nav izteikusi 
viņam neuzticību; protams, ka kabinets var atkāpties ari labprātīgi, 
bet tas nāk samērā reti priekšā. Atsevišķo ministru pilnvaru laiks 
var sakrist ar visa kabineta laiku, bet var ari nesakrist, un proti, 
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gadījumos, kad atsevišķs ministrs labprātīgi noliek savas pilnvaras, 
vai ari ja viņam individuāli izteikta Saeimas neuzticība; vai beidzot, 
ja viņa atkāpšanos ir prasījis ministru prezidents. Pēc L. Rep. 
Satv; 59. p. „ja. Saeima izteic neuzticību ministru prezidentam, tad 
jāatkāpjas visam kabinetam.. Ja neuzticība izteikta atsevišķam mi
nistram, tad tam jāatkāpjas, un viņa vietā ministru, prezidentam jā
aicina cita persona". Min. kab. iek. 7. p. nosaka, kādā veidā var 
tikt izteikta, neuzticība: «Neuzticību Ministru kabinetam vai atse
višķam ministram Saeima izteic ar a) pārejas formulu; b) kārtējā bu
džeta atraidīšanu; un c) citiem sevišķiem lēmumiem." . Ja ministru 
prezidents labprātīgi atkāpjas no.amata, tad, pēc analoģijas ar ne
uzticības izteikšanas gadījumu, jāpieņem, ka atkāpjas no amata viss 
Ministru kabinets, un par Ministru kabineta atkāpšanos (lai viņa būtu 
notikusi labprātīgi vai pēc neuzticības izteikšanas Saeimā) ministru 
prezidentam, ir jāpaziņo Valsts Prezidentam un Saeimas priekšsēdē
tājam, kurš šo paziņojumu cel priekšā Saeimas tuvākā sēdē. Mi
nistri, lai viņi atkāptos, labprātīgi vai-pēc neuzticības izteikšanas, 
nevar atstāt savas vietas līdz ar atkāpšanās paziņojuma iesniegšanu; 
viņiem jāturpina izpildīt savus amata pienākumus, kamēr .tos uz
ņemas viņu.amatu pēcnācēji. Interesanti atzīmēt, ka Min. kab. ie
kārtas 9. p. paredz gadījumu,,ka aizejošie ministri uz Saeimas lē
muma pamata nodod resorus ministru vietas izpildītājiem — „per-
sonām, kurām tiek .uzdota ministru vietas izpildīšana līdz jauna ka
binetā .sastādīšanai." Tas,būtu.iedomājams divos gadījumos: 1) ja 
tiktu konstatēta Ministru kabineta noziedzīga rīcība, kas padara ne
iespējamu viņa palikšanu amatā līdz.jauna kabineta sastādīšanai; 
un 2) kad jaunā Ministru kabineta sastādīšana vilktos pārāk ilgi, un 
•Saeima negribētu .pielaist, ka visu šo laiku paliek amatā Saeimas 
uzticību zaudējušais Ministru kabinets. Sevišķi šinī pēdējā gadī
jumā Saeima,, ķeroties pati pie pagaidu kabineta102) sastādīšanas, 
varētu paātrināt jaunā Ministru kabineta sastādīšanos. Sevišķi mums 
jāatzīmē m i n i s t r u . p r e z i d e n t a l o m a k a b i n e t ā . Viņš 
nav vienkārši tikai kabineta sēžu vadītājs, attiecīgu paziņojumu ie
sniedzējs, deklarāciju nolasītājs u. t. t. Parlamentāra ministru ka-

1,!2) Praktiķa šad tad, sevišķi gadījumos, kad ministru kabineta sastādīša
na velkas garuma,'tiek minēts d a r b a k . a b i n e t s , kurš tiek domāts galv. 
kārtā ķa ārpus politiskām partijām stāvošu lietpratēju kabinets. . Ne Satvers
me, ne Ministru kab. iekārta par darba kabinetu neko nemin; un pilnīgi 
skaidrs ir tomēr tas, kā ari tādam darba kabinetam ir nepieciešama Saeimas 
uzticība. 
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bineta prezidenta (premjer-ministra) lielā'..loma jau novērota An
glijā no ievērojamiem • Satversmes pētītājiem (Bedžhota, Sidneja 
Lou u. c.), un Anglijas ministru prezidents ir pat ticis nosaukts par 
nekronēto Anglijas karali, kuram nesalīdzināmi lielāka vara, nekā 
kronētajam Anglijas karalim. Ministru prezidenta sevišķajam, stā
voklim ir. piegriezušas vērību ari1 vairākas no jaunajām konstitūci
jām un šo stāvokli tā vai citādi atzīmējušas. Pēc Vācijas konstitū
cijas 56. p. „Valsts kanclers nosaka politikas virzienu un ir par to 
atbildīgs Reichstagam .. .103) Latvijas Republikas Satversmē līdzīgu 
tiešu formulējumu neatrodam, bet no attiecīgiem Satversmes un 
Min. kab. iekārtas noteikumiem redzams, ka mūsu ministru prezi
dentam pēc būtības piekrīt tā pati tiesība kā Vācijas valsts kanc
leram: noteikt valdības politikas virzienu, un citiem ministriem va-. 
jaga pieskaņoties šim virzienam. Kā redzējām, ministru prezidents 
nevien uzaicina ministrus pie jauna Ministru kabineta sastādīšanas, 
bet viņam ir tiesība prasīt katra ministra atkāpšanos no amata ari 
tad, kad Saeima savu neuzticību nebūt nav izteikusi šim ministram; 
šķiet, šo noteikumu nolūks ir skaidrs: radīt kabinetā vienotu sa-' 
skaņotu politiku, kuras galvenais noteicējs (protams, saskaņā ar Sa
eimas norādījumiem), ir ministru prezidents.. Un no Satversmes 
likuma 59. panta ir redzams, ka par Ministru kabineta politikas iz
teicēju tiek pieņemts ministru prezidents: Ja Saeima izteic neuzti
cību ministru prezidentam, tad jāatkāpjas visam kabinetam. 

Ministru kabineta iekārtas. 29. p. nosaka dažus ierobežojumus 
ministriem: l) ministru prezidenta un ministru amati nav savieno
jami ne ar kādu citu atalgojamu vietu valsts vai komunālā die
nestā, izņemot Saeimas deputāta un mācības spēka amatu izglītības 
iestādē; un 2) viņi nevar-ieņemt amatu nedz piedalīties (ari ne caur 
trešam personām) privātos uzņēmumos vai iestādēs, kas saņem no 
valsts pabalstus, garantijas, pasūtījumus vai koncesijas; no šī no
teikuma izņemtas kulturālas bezpeļņas organizācijas un kooperatī
vas sabiedrības. Beidzot, uz L. R. Satv. 32. p. pamata, ministrs 
nevar pats, nedz ari uz citas personas vārda, saņemt no valsts pa
sūtījumus un koncesijas. 

Attiecībā uz ministru juridisko atbildību par amata noziegumiem 
vai pārkāpumiem vecākajās konstitūcijās parasti ir atrodams līdzīgs 

1 0 a ) D i e R e c h t s v e r f a s s u n g v o m 11. A u g u s t 1919, A r t . 56: D e r R e i c h s k a n z l e r 
b e s t i m m t d i e R i c h t l i n i e n d e r P o l i t i k u n d t r ä g t d a f ü r g e g e n ü b e r d e m R e i c h s t a 
g e d i e V e r a n t w o r t u n g . I n n e r h a l b d i e s e r R i c h t l i n i e n l e i t e t j e d e r R e i c h s m i n i s t e r 
d e n i h m a n v e r t r a u t e n G e s c h ä f t s z w e i g s e l b s t ä n d i g u n d u n t e r e i g e n e r V e r a n t 
w o r t u n g g e g e n ü b e r d e m R e i c h s t a g . 
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procesuāls noteikums, ka tas, kuru atzīmējām pie Valsts Prezidenta 
juridiskās atbildības, t. i. ka ministri tiek nodoti tiesai uz parlamenta 
resp.-deputātu palātas lēmuma pamata. Mūsu konstitūcijā tāda no
teikuma nav, un tamdēļ ministri, kuri nav tanī pašā laikā Saeimas 
deputāti, ari par amata pārkāpumiem vai noziegumiem var tikt no
doti tiesai uz vispārīgo likumu pamata. 

B." M i n i s t r u k a b i n e t a f u n k c i j a s . 

Satversmes likumā par Ministru kabineta funkcijām nav teikts 
daudz, bet vēl mazāk ir teikts Ministru kabineta iekārtas.likumā. 
Šī pēdējā likuma 12. p. nosaka, ka" «Ministru kabinets apspriež vai 
izlemj visas lietas, kuras ietilpst tā kompetencē saskaņā ar Republi
kas- Satversmi un attiecīgiem likumiem". Bet viens no tādiem at
tiecīgiem likumiem ir ari likums par Ministru kabineta iekārtu, tā
pēc būtu bijis vēlams ari te ievietot noteikumus par Min. kabineta 
kompetenci vai funkcijām. 

Dibinoties galvenā kārtā uz L, Rep. Satversmi, varam atzīmēt 
sekošas Ministru kabineta funkcijas: 1) L e g i s l a t i v a f u n k 
c i j a . Ministru kabinetam pēc L. R. Satv. 65. p. pieder l i k u m u 
i e r o s i n ā š a n a s t i e s ī b a . Varētu teikt, ka Ministru kabinets 
ir pats ievērojamākais likumu ierosināšanas subjekts: lielākā daļa 
likumprojektu tiek iesniegti Saeimā no Ministru kabineta. Un tāpat 
tas ir ari citur — lielo vairumu likumprojektu izstrādā un iesniedz 
parlamentam Ministru kabinets. Tas ari ir saprotams: ministru ka
binetam padotajos resoros ir atrodami lietpratēji un attiecīgie mate
riāli vajadzīgo likumprojektu pienācīgai izstrādāšanai; tāpēc nereti 
ari parlaments pats, pieņemot principiālu lēmumu par kāda likuma 
izdošanu, attiecīga likumprojekta izstrādāšanu uzdod Ministru ka
binetam. Likumprojekti pirms tiek izstrādāti atsevišķās ministri
jās, .tad «Ministru kabinets apspriež visus atsevišķu ministriju iz
strādātos likumprojektus" (L. R. Satv. 61. p.) un iesniedz viņus 
Saeimā. Likuma apspriešanā Saeimā gan nepiedalās kabinets vi
sumā kā koleģiāls orgāns, bet gan atsevišķi ministri, sevišķi tie, uz 
kuru resoriem apspriežamais likumprojekts attiecas: «Ministriem, 
ja ari viņi nav Saeimas locekli, un ministru pilnvarotām atbildīgām 
valsts amata personām ir tiesība piedalīties Saeimas un tās komi
siju sēdēs un iesniegt papildinājumus un pārlabojumus pie likum-' 
projekta." (L. R. Satv. 63. p.). 
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Leģislativai funkcijai pēc būtības jāpieskaita ari vispārīgo rī
kojumu, jeb noteikumu izdošana, jo no materiālās puses (bet pro
tams, ne no formālās) šie akti, kā vispārīgas abstraktas normas sa
turoši, pieskaitāmi leģislativajiem aktiem. Šādi akti var tikt izdoti 
uz vispārīgas vai speciālas delegācijas pamata, pie kam vispārīgā 
delegācija var būt formulēta konstitūcijā vai kādā citā organiska 
rakstura likumā, bet speciālā delegācija attiecīgā atsevišķā likumā. 
L. Rep. Satversmē nav atrodama vispārīgā delegācija attiecībā uz 
visiem minētā veida aktiem (t. i. vispārīgiem rīkojumiem vai no
teikumiem), bet tikai uz vienu šo aktu kategoriju (L. R. Satv. 81. p.). 
Tāpēc Ministru kabineta izdotos noteikumus (vispārīgos rīkojumus) 
iedala divās kategorijās: pārvaldes kārtībā izdotos, un Satversmes 
81. p. kārtībā izdotos. Dala no pārvaldes kārtībā izdotajiem notei
kumiem pamatojas uz speciālas delegācijas t. i. uz attiecīgā likuma 
.pantu (parasti kādu no pēdējiem pantiem), kurā teikts, ka likuma 
izvešanai dzīvē vajadzīgos papildu noteikumus vai instrukcijas iz
dos ministru kabinets; dažreiz šī tiesība tiek deleģēta ne visam 
ministru kabinetam, bet ministriem, uz kuru resoriem likums at
tiecas. Tomēr dalu no pārvaldes kārtībā izdotajiem noteikumiem 
Ministru kabinets izdod ari bez speciālas delegācijas; varētu teikt, 
ka šinīs gadījumos Ministru kabineta noteikumu pamatā meklējama 
no Satversmes • gara atvedināta vispārīgā delegācija. Ja' Ministru 
kabinets ir augstākais administrativas varas orgāns, kurš- vada 
valsts tekošās darīšanas saskaņā ar likumiem un Saeimas norādīju
miem, un ir atbildīgs par likumu izvešanu dzīvē, tad ari bez expres-
sis verbis Satversmē formulētas vispārīgas delegācijas jāatzīst Mi
nistru kabinetam tiesība pastāvošo likumu robežās noregulēt ar 
vispārīgiem rīkojumiem (noteikumiem) dažus jautājumus, kuru- no
regulēšanu prasa attiecīgu likumu izvešana dzīvē vai valsts iestāžu 
lietderīgas darbības intereses. 

L. R. Satversmes 81. p. vispārīgās delegācijas veidā piešķir 
Ministru kabinetam tiesību laikā starp Saeimas sesijām, 'ja neatlie
kama vajadzība to prasa, izdot noteikumus ar likuma spēku. Šādu 
noteikumu izdošana ir ierobežota no.materiālās puses, pēc viņu sa
tura: viņi «nevar grozīt Saeimas vēlēšanu likumu, tiesu iekārtas 
un procesa likumus, budžetu un budžeta tiesības, kā ari pastāvošās 
Saeimas laikā pieņemtos likumus; tie nevar attiekties uz amne
stiju, valsts kases zīmju .emisiju, valsts nodokļiem, muitām, dzelz
ceļa tarifiem un aizņēmumiem." Ministru kabinets nevar izdot šos 
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noteikumus galīgā veidā: viņi jāiesniedz Saeimai vēlākais trīs die
nas pēc Saeimas nākošās sesijas atklāšanas, un viņi zaudē spēku, 
ja nav Saeimai iesniegti noteiktajā laikā. Ja šie akti izdoti neievē
rojot kādus no Satv. 81. p. noteikumiem, piem., ja viņi izdoti bez ne
atliekamas' vajadzības vai 'ar atzīmēto materiālo ierobežojumu pār
kāpšanu (ko var konstatēt Saeima, līdz ko Ministru kabineta izdotie 
noteikumi viņai iesniegti), tad viņi, kā pretkonstinacionāli, ieskatāmi 
kā neesoši no paša viņu izdošanas momenta. Ministru kabineta 
noteikumus, lai'ari viņi būtu izdoti ievērojot formālo likumību, Saeima 
var atcelt ar vienkāršu lēmumu,104) vai ari var viņus, līdzīgi likum
projektiem, lūkot cauri likumdošanas kārtībā un noraidīt vai pie
ņemt (pārgrozītā vai negrozītā veidā). Katrā -ziņā, šie akti kļūst 
par likumiem tikai tad, kad ir no Saeimas likumdošanas kārtībā pie-
ņemti un kā likumi publicēti; līdz tam viņi ir tikai administratīvi 
noteikumi, un ja viņi zaudē spēku tamdēļ, ka nav noteiktā laikā 
iesniegti Saeimā vai ari Saeima viņus ar savu' lēmumu noraidījusi, 
likumi vai likumu panti, kurus noteikumi bij apturējuši, stājas atkal 
spēkā ipso jure Jāpiezīmē, ka L. R. Satversmes 81. p. Ministru 
kabinetam piešķirtā tiesība izdot Saeimas starpsesiju laikā noteiku
mus ar likuma spēku — ir republikās neparasta tiesība. Latvijas 
apstākļos viņa izskaidrojama ar to, ka jaunajai Latvijas republikai 
ir vē lmaz viņas,pašas, likumdevēju orgānu (Tautas Padomes, Sa
tversmes Sapulces, Saeimas) izstrādātu un viņas apstākļiem piemē
rotu likumu, bet pārņemtie agrākās Krievijas likumi ir vairāk vai 
mazāk Latvijas apstākļiem nepiemēroti. Taisni šo bijušās Krievijas 
likumu steidzamai pārveidošanai un pielaikošanai Latvijas apstāk
ļiem un dzīves prasībām bij domāts Tautas Padomes izdotais 16. 
jūlija 1919. g. likums un ir domāta ari Satversmes 81. p. Ministru 
kabinetam piešķirtā tiesība, kura, šķiet, pakāpeniski zaudēs savu 
nozīmi līdz ar to, cik Saeima paspēs apmierināt dzīves prasības ar 
piemērotiem likumiem.105) 

2. K r e a t i v ā f u n k c i j a . Tā kā Ministru kabinetam ir 

m ) Tāds lēmums izsludināms „Vald. Vēstnesi", jo pēc Saeimas kārt. ruļ
ļa 139. p. ..Saeimas pieņemtos lēmumus, kam ir vispārēja nozīme, izsludina 
,.Valdības Vēstnesī" Saeimas priekšsēdētājs." 

10tt) Par noteikumu izdošanu L. R. Satversmes 81. p. kārtība ir ievietoti 
vairāki raksti ..Tieslietu Ministrijas "Vēstnesī": P. Mucenieka, Valdības tiesī
ba izdot noteikumus ar l ikumu spēku 1924. g. Nr. 5. un 11. un 12; J. Griķa 
Ministru kabineta likumdošanas darbība Latvijas praksē, 1924. Nr. 8 un 9; B. 
Disterlo, Pie jautājuma par ministru kabineta starpsesiju laikā izdoto notei
kumu anulēšanas kārtību 1925. g. Nr. 1. 
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padotas valsts pārvaldes iestādes, un ministri ir atsevišķo resoru 
. vadītāji, tad Ministru kabinetam un ministriem pieder tiesība iecelt,-
vai apstiprināt amatos lielu dalu no civildienesta ierēdņiem, saskaņā 
ar civildienesta likuma noteikumiem.. Bez tam Ministru kabinetam ir 
tiesība iecelt amatpersonas dažās iestādēs, kuras viņam nav padotas: 
Ministru kabinets ieceļ tiesnešus un Valsts Kontroles padomes un de
partamentu kolēģiju locekļus, kuri gan visi tiek apstiprināti Saeimā. 
Beidzot, pateicoties kontrasignacijas institūtam, Ministru kabinets 
caur kara un ārlietu ministriem piedalās ari tanīs iecelšanās, kuras pie
krīt Valsts Prezidentam.—Ministru prezidentam vienpersonīgi pieder 
.svarīga tiesība uzaicināt, t. i. patiesībā iecelt amatā citus ministrus, 
pie kam, protams, ministru prezidentam jāievēro parlamenta vairā
kuma griba, jo ieceltajiem ministriem pēc būtības vajadzīga Saei
mas apstiprināšana: viņi nevar stāties amatā, pirms nav saņēmuši 
Saeimas uzticību. 

3. A d m i n i s t r a.t i v i - s a i m n i e c i s k ā f u n k c i j a . Bu
džetu gan apstiprina Saeima, bet budžeta projektu sastāda un ie
sniedz Saeimai Ministru kabinets. Budžeta projekts vispirms tiek 
izstrādāts pa daļām atsevišķos resoros, un Ministru kabineta gal
venais uzdevums ir apvienot un saskaņot atsevišķo resoru budže
tus, kā ari saskaņot valsts izdevumu budžetu ar ieņēmumu budžetu. 
No atsevišķiem ministriem administrativi-saimnieciskās funkcijas 
realizēšanā visvairāk piedalās finanču un zemkopības ministri, un 
svarīgākie jautājumi šo resoru darbības laukā, protams, tiek ap
spriesti ari Ministru kabinetā. 

• . 4. A d m i n i s t r a t i v i p o 1 i c e j i s k ā f u n k c i j a. Šinī funk
cijā ietilpts L. R. Satv. 62. p. Ministru kabinetam piešķirtā svarīgā tie
sība — izsludināt izņēmuma stāvokli gadījumos, kad valsti apdraud 
ārējais ienaidnieks, vai kad valstī (vai tās daļā, t. i. kādā atsevišķā ap
gabalā) ir izcēlies vai draud izcelties iekšējais nemiers, kurš apdraud 
pastāvošo valsts iekārtu. Tomēr attiecīgais Ministru kabineta lē
mums nav galīgs: viņš jāpaziņo divdesmit četru stundu laikā Saei
mas prezidijam, kurš to nekavējoši ceļ priekšā Saeimai, pie kam 
Saeima ar savu lēmumu var Ministru kabineta lēmumu atcelt vai 
atstāt spēkā. — No atsevišķiem ministriem valsts administrativi-
policejiskās funkcijas realizēšanā visvairāk piedalās iekšlietu mi
nistrs, kura kompetences šinī ziņā vēl paplašinājās izņēmuma stā
vokļa laikā. 
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pēc otra ieskata viņi administratīviem orgāniem nav pieskaitāmi. 
Šī ieskatu dažādība, šķiet, izskaidrojama ar tiesisko stāvokļu dažā
dību, kādos šie orgāni ir atradušies dažādos laikmetos, un atrodas 
dažādās valstīs. Valsts kontroles sākums patiešām meklējams 
senākos administrativos orgānos (piem. norēķinu palātas vai kame
ras 17. un 1S. g. s. valstīs), kuri vēlāk, valsts iekārtai izveidojoties 
un varas funkcijām diferencējoties, pakāpeniski arvienu vairāk at
dalījās no administrativa aparata līdz modernajās tiesiskās valstīs 
kļuva par patstāvīgiem valsts varas orgāniem ar savu īpatnēju 
funkciju. Un kas attiecas uz administratīvajām tiesām, tad, piem., 
Francijā un Vācijā, ņemot vērā šo iestāžu sakarus ar aktivo admi
nistrativo aparātu, ari tagad vēl var strīdēties par jautājumu, vai 
šīs iestādes pieskaitāmas tiesām vai administratīvām iestādēm. 
Turpretim par-Latvijas administratīvajām tiesām nevar būt šaubu, 
ka tās ir īstas tiesu iestādes ar speciālu uzdevumu: uz iesniegto sū
dzību pamata kontrolēt administrativas darbības likumību. 

Ņemot vērā Valsts kontroles un administrativo tiesu darbības 
mērķi un rezultātus, t. i. piegriežot vērību šo orgānu realizējamai 
funkcijai, mēs varētu abus šos valsts varas orgānus apzīmēt kā 
kontroles orgānus. Turpretim, piegriežot vērību šo iestāžu darbī
bas formām, kuras savā starpā atšķiras, mēs varētu teikt, ka Valsts 
kontrole ir speciāls kontroles orgāns, bet administrativas tiesas, 
kuru darbība norit stingrās procesa formās, ir pieskaitāmas juris-
diktiviem orgāniem. 

A . V a l s t s k o n t r o l e . 

L. Rep. Satversmes 87. p., pieņemdams valsts kontroles uzde
vumu kā zināmu un noteiktu pašu par sevi, nosaka tikai šī valsts 
varas, orgāna neatkarību: „Valsts kontrole ir neatkarīga koleģiāla 
iestāde". «Likums par Valsts kontroli" savos pirmajos pantos for
mulē ari V. kontroles uzdevumus: 1. p. atkārto L. Rep. Satver
smes 87. 'p. un tālāk nosaka, ka V. kontrole izdara valsts mantas 
stāvokļa un apgrozījumu revīziju, un 2. p. skan: «Valsts kontroles 
uzdevums ir raudzīties, ka valsts līdzekļu ievākšana, to izlietošana 

.un vispār rīcība ar valsts mantu būtu likumīga, lietderīga un pa
reizi izvesta." No šiem noteikumiem redzam, ka Valsts kontrole 
nav administrativa iestāde: tā ir īpatnēja patstāvīga iestāde, kurai 
uzticēta īpatnēja funkcija, un pēc šīs funkcijas mēs varam aplūko-
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5 . D e f e n s i v a , f e d e r a t i v a u n a d m i n i s t r a t ī v i -
k u l t u r ā l ā f u n k c i j a s . Šīs funkcijas ir uzticētas atsevišķiem 
ministriem: defensiva — kara ministram, federativa — ārlietu, ad-
ministrativi-kulturalā sadalīta starp vairākiem ministriem: tautas 
izglītības, tautas labklājības, satiksmes, un šo resoru darbības sva
rīgākie jautājumi nodarbina ari Ministru kabinetu. Sevišķi kara 
un ārlietu resoru darbībai Ministru kabinets piegriež lielu vērību, jo 
te nereti nākas izšķirt jautājumus, kuriem svarīga nozīme valsts 
stāvokļa nodrošināšanā. 

6. R e g u l a t i v a f u n k c i j a . Šī funkcija ir sevišķi īpat
nēja Ministru kabinetam kā augstākajam koleģiālam administrativas 
varas orgānam. Dažādo resoru darbībai valstī vajag noritēt sa
skaņoti un plānveidīgi, un Ministru kabineta tiešais uzdevums ir 
— ienest apvienotību, saskaņotību un. planveidību valsts administra
tīvajā darbībā. Šī funkcija izpaužas tā saucamajā valdības politikā, 
un viņa ir noteikti atzīmēta L. R. Satversmes 61. p., pēc kura Mi
nistru kabinets apspriež visus «jautājumus, kuri attiecas uz vairāku 
ministru darbību, kā ari atsevišķu kabineta locekļu ierosinātus 
valsts politikas jautājumus." 

6. Valsts kontrole un administrativas tiesas. 

• Valsts kontrole un administrativas tiesas ir gan dažādi valsts 
varas orgāni pēc savas iekārtas, bet viņu uzdevums ir viens: veikt 
kontroles funkciju, kura modernajās tiesiskajās valstīs ir izveido
jusies par patstāvīgu un visai svarīgu valsts varas funkciju. Valsts 
kontrole realizē šo funkciju galvenā kārtā valsts administrativi-
saimnieciskās darbības laukā, turpretim administrativas tiesas var 
kontrolēt administrativo iestāžu un amatpersonu darbības likumību 
visās nozarēs. Varētu ari teikt, ka Valsts kontrole darbojas uz 
savu iniciativi un aizstāv vispirms objektivo likumību un valsts in
tereses, turpretim administrativas tiesas darbojas uz iesniegto sū
dzību pamata un vispirmā kārtā sargā subjektivās tiesības pret 
aizskaršanu no administrativo iestāžu un amatpersonu nelikumīgas, 
rīcības; līdz ar to, protams, tiek aizstāvēta ari objektivā likumība, 
kura ir aizskārta ar minēto nelikumīgo rīcību. 

Par abu šo valsts varas orgānu raksturu teorijā vēl nav panākta 
ieskatu vienība. Vēl arvienu var sastapt ieskatu, ka Valsts kon
trole un administratīvās tiesas esot administrativi orgāni: turpretim 



Jamo iestādi nosaukt par kontroles iestādi. Mums jāpierod pie 
ieskata, k a l ī d z ā s l i k u m d e v ē j ā m , a d m i n i s t r a t ī v ā m 
u,n t i e s u i e s t ā d ē m t a g a d ē j ā s v a l s t ī s p a s t ā v a r ī 
ī p a t n ē j a s k o n t r o l e s i e s t ā d e s . Š o iestāžu organizācijā 
tiek ievēroti tic paši principi, kas tiesu iekārtā; ņemot vērā kon
troles funkcijas raksturu, šo funkciju realizējošās, iestādes tiek or
ganizētas kā neatkarīgas koleģiālas iestādes. Neatkarīgām šīm 
iestādēm jābūt tāpat kā tiesām, lai viņas varētu veikt savu svarīgo 
uzdevumu pilnīgi objektivi, bez iespaidošanas no kādiem citiem 
valsts varas orgāniem; un kolēģija lai gan strādā gausāk, tomēr 
plašāki un daudzpusīgāki apsver un noskaidro jautājumus nekā vien-
personīgs orgāns. Sevišķi šāda apsvēršana un noskaidrošana ir no 
svara pie lietderības un pareizības jautājumu izšķiršanas, kuri ari 
ietilpst Valsts kontroles uzdevumos. 

Atzīmētie organizācijas principi ievēroti ari Latvijas Valsts kon
troles iekārta. Valsts kontrole sastāv no Valsts kontroliera, pado- , 
mes, revizijas departamentiem un kancelejas (Lik. par V. kontroli 
13. p.). Valsts kontrolieri ievēl Saeima uz trim gadiem; viņš vada 
un pārrauga V. kontroles darbību un ir V. kontroles padomes priekš
sēdētājs. Pārējos četrus V. kontroles padomes locekļus, tāpat ari 
departamentu kolēģiju locekļus (kādu ir ne vairāk par sešiem katrā 
departamentā) iecel Ministru kabinets uz V. kontroliera priekšli
kumu un apstiprina Saeima uz 4 gadiem, kurā laikā viņus var at
celt no amata vienīgi uz tiesas sprieduma pamata (Lik. par V. kontr. 
10. p.; L. Rep. Satv. 88. p.). Departamentu kolēģiju priekšsēdētājus 
iecel V. kontrolieris no padomes locekļiem. Revidentus un viņu pa
līgus, kā ari augstākos kancelejas ierēdņus iecel amatā V. kontro
lieris. V. kontroles ierēdņiem, izņemot kancelejas darbiniekus, ir 
aizliegts ieņemt citus atalgojamus amatus vai ari piedalīties pelņas 
nolūkos valsts, pašvaldības un privātās iestādēs un uzņēmumos. 

Valsts kontrolei ir padotas, izņemot Saeimu, Valsts un pašval
dības iestādes, ari privātuzņēmumi un .personas, kuru rīcībā at
rodas valsts manta, vai kuri saņem pabalstus no valsts līdzekļiem; 
šīm iestādēm jāuzrāda V. kontroles priekšstāvjiem savas grāmatas 
un dokumenti un jādod vajadzīgie paskaidrojumi, jāiesūta uz pie
prasījumu attiecīgas ziņas un dokumenti, un bez pieprasījuma jā
iesūta noteiktā kārtībā un noteiktos termiņos norēķini par valsts 
sumu izlietošanu. Likuma par Valsts kontroli 6. pantā paredzēta. 
ari iepriekšēja kontrole: iesniedzot Ministru kabinetam projektus. 
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kuriem sakars ar valsts ieņēmumiem un izdevumiem un kuri paredz 
rīcību ar valsts mantu, resoriem jāiesūta tos ari V. kontrolei, — 
kā redzams, lai V. kontrole varētu celt iebildumus, ja viņa to atrod 
par pamatotu, pret projektējamo rīcību no likumības vai lietderības 
viedokļa. Tāpat iepriekšējas kontroles nolūkos „Valsts kontrolei 
ir tiesība sūtīt savus priekšstāvjus ar padomdevēja balsi uz valsts 
koleģiālo iestāžu sēdēm, kuras apspriež saimnieciskus jautājumus" 
(Lik. par V. kontr. 7. p.). Par nelikumīgi, nelietderīgi vai nepareizi 
izlietotām valsts sirmām Valsts kontrole var uzlikt attiecīgām per
sonām uzrēķinus, un šādu uzrēķinu uzlikšana vai apstiprināšana,1 kā 
ari par pareiziem atzīto norēķinu apstiprināšana ir departamentu 
kolēģiju uzdevums. Valsts kontroles padomes uzdevums pēc Lik. 
p. V. kontr. 19. p. ir — izšķirt jautājumus, kuri pārsniedz departa
mentu kolēģiju kompetenci, tāpat ari padomes locekļu un dep. kolē
ģiju ierosinātos jautājumus par revizijas darbību; skatīt cauri bu
džeta izpildīšanas pārskatu pirms tā iesniegšanas' Saeimai; ieteikt 
V. kontrolierim kandidātus uz revidentu un augstākiem amatiem, un 
skatīt cauri iestāžu un personu sūdzības par departamentu kolēģiju 
lēmumiem. 

Šādu sūdzību (mēneša laikā caur attiecīgu departamentu iesnie
dzamu) caurlūkošanai Valsts kontroles sastāvā ietilpst vēl viena 
iestāde, kura gan likumā nosaukta tikai par V. kontroles padomes 
sevišķu sēdi, bet patiesībā ieskatāma par atsevišķu iestādi. ' Viņa 
sastāv no diviem V. kontroles padomes locekļiem un Tiesu palātas 
locekļa kā priekšsēdētāja. Šī iestāde skata cauri iesniegtās sūdzī
bas, piemērojoties administrativo tiesu likuma attiecīgiem pantiem, 
un patiesībā viņa ir ieskatāma par speciālu tiesu ieinteresēto iestāžu 
un personu sūdzību caurlūkošanai attiecībā uz Valsts kontroles de
partamentu kolēģiju lēmumiem. Šīs k o n t r o l e s t i e s a s lē
mumus var pārsūdzēt Senāta 'administratīvajam departamentam, 
piemērojoties likumam par administratīvajām tiesām. 

Likuma par Valsts kontroli 2. panta piezīme nosaka, ka „Valsts 
kontroles uzliktie uzrēķini par nelietderīgi izvestu rīcību nav pie
dzenami, ja Ministru kabinets cel iebildumus". No principiālās pu
ses varētu likties, ka šis noteikums ienes zināmu funkciju sajauk
šanu un Valsts kontroles patstāvības ierobežojumu. Bet no parla
mentaras valsts praktiskas politikas viedokļa tāds noteikums atzī
stams par pareizu: ja jautājumos par valsts iestāžu rīcības l i e t 
d e r ī b u izceļas domu starpības starp V. kontroli un Ministru ka-
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binetu, tad izšķirošais vārds jāatstāj Ministru kabinetam, kurš vada 
valsts politiku saskaņā ar parlamenta norādījumiem. 

B . A d m i n i s t r a t i v a s t i e s a s . 

Administrativo tiesu uzdevums ir pārbaudīt valsts un pašval
dības administrativo iestāžu un amatpersonu lēmumu un rīkojumu 
likumību uz ieinteresēto personu sūdzību pamata. Administrativas 
justīcijas organizēšanā ir pazīstami divi principi: 1) a n g ļ u , pēc 
kura šis .uzdevums uzticēts vispārējām tiesām; un 2) f r a n č u 
(pieņemts ari Vācijā, Itālijā un dažās citās kontinenta valstīs), pēc 
kura šis uzdevums uzticēts speciālām koleģiālām iestādēm, kuras 
ietilpst administratīvajā aparātā un piedalās ari aktivajā administrā
cijā (piem. prefektūru padomes Francijā un apriņķu un iecirkņu ko
mitejas Prūsijā). L a t v i j a s administrativa justīcija ir organizēta 
pēc angļu principa: Mums ir gan administrativas tiesas (Likums par 
administratīvām, tiesām pieņemts Satversmes Sapulcē 4. martā 1921. 
gadā), bet šīs administrativas tiesas nav nekādas speciālas admi
nistratīvajā aparātā ietilpstošas iestādes, -»- tās ir īstas tiesas, kuras 
kā tādas ietilpst vispārējo tiesu sistēmā. Ar Likumu par admini
stratīvajām tiesām ir itkā izvesta jauna specializācija vispārējo tiesu 
darbībā; zemākajā instancē administrativas lietas izspriež tas pats 
miertiesnesis, kurš izspriež ari kriminālās un civilprasību lietas, ap
gabaltiesās līdzās kriminal- un civilnodalām ir nodibinātas admi
nistrativas nodaļas, un Senātā līdzās kriminal- un civilkasacijas. de
partamentiem — administratīvais departaments. Šo tiesu darbības 
rajoni ir tie paši, kuri viņiem noteikti civil- un krimināllietās. Sū
dzības un protestus par pagasta un miesta pašvaldības iestāžu un 
amatpersonu rīcību izspriež miertiesneši; par pilsētas un apriņķa 
pašvaldības iestāžu un amatpersonu, kā ari apriņķī darbojošos vie
tējo valsts iestāžu un ierēdņu rīcību — izspriež apgabala tiesa; un 
sūdzības par ministru, kā ari par centrālo iestāžu un viņu priekš
nieku rīcību izspriež Senāta administrativais departaments. Pie-
krļtības-strīdus starp miertiesnešiem izšķir apgabaltiesa, un starp 
apgabaltiesām — Senāta administrativais departaments. Kompe
tences konfliktus starp miertiesnesi un administratīvu iestādi vai 
amatpersonu izšķir apgabaltiesa, starp administratīvu iestādi vai 
amatpersonu un apgabaltiesu — Senāta administrativais departa
ments. 
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Administrativo tiesu locekļi ir tādi pat tiesneši un tiek iecelti 
un Saeimā apstiprināti tādā pat kārtībā, kā citi tiesneši. Saeimas 
apstiprinātus tiesnešus pret viņu gribu var atcelt no amata vienīgi 
uz tiesas sprieduma pamata. Tāds administrativo tiesnešu stāvoklis 
dod viņiem iespēju izspriest viņiem iesniegtās sūdzības un protestus 
pilnīgi objektivi. Savā darbībā administrativas tiesas vadās vienīgi 
no likumības viedokļa, „lēmumu un rīkojumu lietderīgumu admini
strativas tiesas nepārbauda" (Lik. par admin. t. 4. p.). 

Administrativo tiesu izspriešanai piekrīt 1) pašvaldības. lietas 
pārzinošo valdības orgānu p r o t e s t i pret pašvaldības iestāžu un 
amatpersonu lēmumiem, rīkojumiem, rīcību un nolaidību; 2) valdības 
iestāžu un ierēdņu s ū d z ī b a s par pašvaldības iestāžu un amatper
sonu lēmumiem, rīkojumiem etc., 3) pašvaldību domju vai padomju 
un privātu fizisku un juridisku personu s ū d z ī b a s par valsts un 
pašvaldības iestāžu un amatpersonu lēmumiem, rīkojumiem, rīcību 
un nolaidību, un 4) lietas, kuras likumos sevišķi piešķirtas administra
tivo tiesu pārziņai (Lik. par adm. t. 3. p.). Kā pēdējā punktā minēto 
lietu piemēru varētu pievest sūdzības biedrību un politisku organizā
ciju lietās, kuras minētas „Likuma par biedrībām, savienībām un po
litiskām organizācijām" 6. un 25. pp. — Administratīvai tiesai iesnie
dzama protesta vai sūdzības pamatā var būt a) likuma vai obligato-
riska rīkojuma pārkāpums; b) pilnvarojuma izlietošana pārkāpjot 
mērķi, kuram tas dots (novēršanās no likumīgā mērķa; franču dé-
tournement de pouvoir princips); .c). izvairīšanās no darbības, kuru 
likums vai obligatorisks rīkojums uzliek par pienākumu; un d) lie
tas vilcināšana (L. p. adm. t. 4. p.). Sūdzību administrativa tiesā var 
iesniegt tikai persona, kuras intereses vai .tiesības ar pārsūdzamo'lē-
mumu, rīkojumu, rīcību vai nolaidību ir tieši aizskartas. Ja sūdzē
tāja t i e s ī b a s ir aizskartas ar pārsūdzēto lēmumu, rīkojumu etc., 
tad administrativas tiesas uzdevums ir vispirmā kārtā aizstāvēt sū
dzētāja aizskartās subjektīvās tiesības. Privātpersonas i n t e-r e š u 
aizstāvēšanu turpretim nevaram atzīt par administrativas tiesas uz-' 
devumu; ar interešu aizskāršanu vien ari nepietiek, lai sūdzību va
rētu iesniegt, — interesēm vajag būt aizskārtāmar kādu nelikumīgu 
lēmumu vai rīkojumu; bet tādā gadījumā mēs varētu teikt, ka admi
nistrativas tiesas uzdevums ir aizstāvēt objektivo likumību. 

Lietu caurlūkošana administratīvajās tiesās notiek pēc civilpro
cesa principiem; to. šeit tuvāki neaplūkosim. Spēkā nākušiem admi
nistrativo tiesu spriedumiem ir tāds pat spēks, kā citu tiesu spriedu-



miem. Administrativa tiesa var nolemt a) atstāt protestu vai sūdzību 
bez ievērības; b) atcelt pārsūdzēto lēmumu vai rīkojumu, rakstot 
vajadzības gadījumā priekšā izdot atceltā akta vietā jaunu rīkojumu 
vai lēmumu saskaņā ar likuma prasībām. (Šis noteikums sevišķi 
raksturo mūsu administrativo tiesu kā īstu tiesas iestādi, kura neie
jaucas administrācijas darbībā;'dažās Vācijas zemēs turpretim admi
nistrativas tiesas atceltā lēmuma vai rīkojuma vietā var pašas izdot 
citu, kas raksturo viņas kā kontroles funkcijai ierīkotas administra
tivas iestādes.) c) Lai atjaunotu likumīgu kārtību vai sūdzētāja tie
sības, adm. tiesa var rakstīt administratīvai iestādei vai amatperso
nai priekšā izpildīt noteiktu rīcību, kuru likums vai valdības rīko
jums prasa (analoģija ar angļu writ of mandamus); d) rakstīt priekšā 
— administratīvai iestādei vai amatpersonai atturēties no noteiktas 
rīcības (analoģija ar angļu writ of prohibition). 

Beidzot atzīmēsim angļu summary jurisdiction atgādinošo saīsi
nāto lietu caurlūkošanas kārtību, kādā tiek dotas administratīvo 
t i e s u p a v ē l e s . „Ja miertiesnesis vai attiecīgas tiesas priekš
sēdētājs no iesniegtās sūdzības pārliecinās, ka prasība pietiekoši di
bināta, tad viņš var apmierināt prasību ar motivētu pavēli, bez lie
tas tālākas tiesāšanas" (Lik. par adm. tiesām, 47. p.). Tiesas pa
vēles nevar dot: a) lietās par valsts centrālo iestāžu un viņu priekš
nieku lēmumiem; b) lietās par pašvaldību domju un padomju lēmu
miem; un c) vēlēšanu lietās. Pavēlē jāpaskaidro, ka lietas dalīb
niekiem un valdības priekšstāvjiem ir tiesība. • divu nedēlu laikā 
prasīt, lietas caurskatīšanu tiesas sēdē. Ja minētā prasība divu ne
dēļu laikā nav iesniegta, tad pavēle iegūst tiesas sprieduma spēku, 
no kuras dienas jāskaita termiņš tāda sprieduma pārsūdzēšanai (Li
kums par administratīvām tiesām 50. un 52. pp.). 

7. Latvijas Republikas Satversmes grozīšanas kārtība. 

Latvijas Republikas Satversmes S gadu pastāvēšanas laikā ir 
jau vairākkārt pacēlies jautājums par Satversmes grozīšanu; dažas 
politiskas partijas ir uzņēmušas dažu Satversmes institūtu vai no
teikumu grozīšanu savās programas prasībās, un 1928. g. rudenī tika 
mēģināts grozīt Satversmi tautas ierosināšanas ceļā. ' Šis mēģinā
jums netika novests līdz galam, tāpēc ka Centrālā Vēlēšanu Ko
misija atzina viņai iesniegto Satversmes grozījumu projektu par 
tādu, kurš neatbilst Satversmes 78. p. noteikumam, un nevirzīja to 
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tālāk. Ir ļoti iespējami Satversmes v.rozišanas vai papildināšanas 
mēģinājumi ari turpmāk; tāpēc apinkosim tuvāk mūsu "Satversmes 
pašas noteikumus par viņas grozīšanu, vēl jo vairāk tamdēļ, ka šie 
noteikumi liekas gan vienkārši un skaidri, bet tos tuvāki pārbaudot 
rodas daži jautājumi, par kuriem var ari strīdēties. 

1 . S t i n g r a s u n l o k a n a s s a t v e r s m e s . Attiecībā 
uz satversmes grozīšanas noteikumiem izšķir, pēc angļu valststie-
sīb'u zinātnes apzīmējumiem, stingras un. lokanas satversmes (rigid 
and flexible constitutions). Par lokanām sauc tādas satversmes, 
kuras var grozīt parastajā likumdošanas kārtībā; par-stingrām tur
pretim tādas, kuru grozīšana ir apgrūtināta ar sevišķiem noteiku
miem. Vislokanākā ir Anglijas satversme, kuru var grozīt tādā pašā 
kārtībā, kādā var izdot vai'grozīt kāutkuru pēc satura mazsvarīgu 
likumu. Stingro satversmju grozīšanas noteikumi ir dažādi dažādās 
valstīs, uz kuriem pamatojoties varētu pat runāt par satversmju 
stingrības dažādām pakāpēm. Dažās valstīs satversmi var grozīt 
parlaments (parastā likumdošanas iestāde), tikai pie kvalificēta kvo
ruma un ar kvalificētu balsu vairākumu; citās satversmi var grozīt 
speciāli šim gadījumam ievēlēta satversmes sapulce, -un vēl citās 
valstīs satversmi var grozīt tikai tautas nobalsošanā, vai ari grozī
šanai vajadzīgs kā parlamenta, tā tautas pašas lēmums. Kā stingru 
konstitūciju piemērus varētu pievest Austrālijas un Amerikas Savie
noto Valstu federālās konstitūcijas, kuru grozīšanas noteikumi īsumā 
ir sekosi. Austrālijas federālās satversmes grozīšanu var ierosināt 
tikai federālais parlaments, un pēc tam, kad parlamenta abas palātas 
grozījumu pieņēmušas, viņš tiek nodots vēl tautas nobalsošanai at
sevišķās pavalstīs. Amerikas Savienotajās Valstīs satversmes gro-, 
zīšanu var ierosināt kā Kongress (parastā federālā likumdošanas ie
stāde), pieņemot grozījumu projektu ar % balsīm katrā palātā, tā 
ari ne mazāk kā % atsevišķo pavalstu (štatu) likumdošanas iestādes; 
pēdējā gadījumā tiek ievēlēts konvents (satversmes sapulce), kas iz
strādā satversmes grozīšanas projcklii; satversmes grozījums iegūst 
spēku tikai tad, ja viņš ir pieņemts ne mazāk k;i atsevišķās paval
stīs, vai nu no pavalstu parastajām IlkumdoSanas iestādēm, vai ari 
no speciāli šim gadījumam lev315tiem konvoiltlem, pie kam vienu vai 
otru satversmes grozījuma pieņemšanas kartību nosaka federālā li
kumdošanas iestāde (Kongress) 

- Latvijas Republikas Satvei BlTlō groiflanai Iespējamības ziņā pie
skaitāma stingrām satversmēm, ļu vnu I ; I O Kauni Satversmē ir at-
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rodami atsevišķi noteikumi, pie tam, ka redzēsim, tadi, kas Satver
smes grozīšanu patiešām stipri apgrūtina. 

2 . S a t v e r s m e s g r o z ī š a n a u n p a p i l d i n ā š a n a . 
Likumdošanas technika'un terminoloģija izšķir likumu grozīšanas 
jēdzienu un likumu papildināšanas jēdzienu; šo jēdzienu formālā iz
šķirība ari viegli redzama iekš tam, ka likuma grozīšana nozīmē 
pastāvošā likuma kāda atsevišķa panta vai vairāku pantu teksta gro
zīšanu, likuma papildināšana, turpretim, nozīmē kāda jauna vai vai
rāku jaunu pantu pievienošanu kādam pastāvošam likumam. Tomēr 
parasti neatrodam formālajā likumdošanas kārtībā nekādu izšķirību 
starp likumu grozīšanu un papildināšanu, un tāpat tāda starpība ne
tiek uzturēta ari satversmes likumdošanā. Nav ari pamata pastāvēt 
uz šo jēdzienu izšķirību pēc būtības, jo likuma vai satversmes pa
pildināšana ar kādu jaunu pantu patiesībā nozīmē šī likuma vai sa
tversmes grozīšanu. Tāpēc papildināšanas jēdzienu varam ietilpināt 
plašākajā grozīšanas jēdzienā, un divu apzīmējumu vietā lietot vienu 
(grozīšanas) apzīmējumu. 

3 . V i e n k ā r š ā l i k u m d o š a n a u n s a t v e r s m e s 
l i k u m d o š a n a . Jautājums par vienkāršās un satversmes likum
došanas atšķirību ir diezgan grūts un no zinātniskā viedokļa svarīgs 
jautājums. Ir saprotams, ka šāda atšķirība patiesībā pastāv visur 
tur, kur ir atrodamas stingrās satversmes, jo šinīs tiesību sistēmās 
satversmes likumdošana ir vairāk vai mazāk atdalīta no vienkāršās 
likumdošanas. Tāpēc Eiropas kontinenta valststiesību teorija 
(franču, vācu u. c.) parasti noteikti .atšķir satversmes varu (Pouvoir 
constituant, Verfassungsgewalt) no.likumdošanas varas (Pouvoir lé
gislatif, Qesetzgebungsgewalt) un līdz ar to satversmes likumdoša
nu no vienkāršās likumdošanas; un pat angļu valststiesībnieki atzīst 
teorijā šo atšķirību,100) neskatoties uz to, ka Anglijā pastāv viena vie
nīga likumdošanas kārtība, kopēja kā vienkāršiem, tā satversmes li
kumiem. Tomēr satversmēs pašās robeža starp satversmes likum
došanu un vienkāršo likumdošanu'parasti nav pilnīgi skaidri novilk-

•ta, caur ko var rasties zināmas grūtības likumdošanas praksē. Šī 
robeža nav pietiekoši skaidri novilkta ari Latvijas Republikas Sa
tversmē. Te par satversmes grozīšanu runā 76.—79. panti, bet šinīs 
pantos nebūt nav noteikta pilnīgi visa satversmes likumdošanas kār
tība, sākot ar Satversmes grozījuma ierosināšanu līdz pieņemtā gro
zījuma publicēšanai. Tāpēc, aplūkojot tuvāk Satversmes Iikumdo-

i n n) Sk. picm. J. A.. R. Marriott, Enjŗlish Political Institutions, third édi
tion, Oxford, 1925., p. 17. 
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šanas gaitu un dažādus iespējamus gadījumus, rodas jautājumi, uz 
kuriem Satv. 76.-79. p. p. paši atbildi nedod: piem., vai Valsts Pre
zidents var pieprasīt Saeimas pieņemtā Satversmes grozījuma otr
reizēju caurlūkošanu? Vai V. Prezidents var apturēt Saeimā pie
ņemtu Satversmes grozījumu uz diviem mēnešiem Satv. 72. panta 
kārtībā? u. t . 1. Kur rast noteiktu atbildi uz šiem jautājumiem? T-
Satversmes grozīšanas noteikumus saturošie panti (Satv. 76.—79. 
p. p.) nestāv atsevišķi paši par sevi, — viņi ievietoti Satversmes 
V. nodaļā «Likumdošana". Pirmais pants šinī nodaļā (Satv. 64. p.) 
skan: «Likumdošanas tiesības pieder Saeimai, kā ari tautai šinī Sa
tversmē paredzētā kārtībā un apmēros". Un tālāk nekur nav noteikta 
kāda principiāla atšķirība starp vienkāršo likumdošanu un Satver
smes likumdošanu; minētajos Satv. 76—79. pantos pievestas tikai 
Satversmes likumdošanas formālās atšķirības no vienkāršās likum
došanas kārtības. Tāpēc jāpieņem, ka mūsu Satversme nebūt pilnīgi 
neatšķir satversmes likumdošanu no vienkāršās likumdošanas, bet 
atzīst satversmes likumdošanu par vispārējās likumdošanas sastāv
daļu, kurai piemīt savas Satversmē noteiktās īpatnības. Tāpēc, ja 
aplūkojot Satversmes grozīšanas kārtību, rodas jautājumi, uz kuriem 
76.—79. p. p. nedod skaidru atbildi,' tad tāda atbilde jāmeklē citos 
Satversmes-pan-tos,-sevišķi pantos, kuri līdzās 76.—79. pantiem ievie
toti Satversmes" V. nodaļā par likumdošanu. 

4 . S a t v e r s m e s g r o z ī š a n a s i e r o s i n ā š a n a . Aug
šējais slēdziens mums noder ari šinī gadījumā, lai' atrastu pareizu 
atbildi uz jautājumu: kam ir tiesība ierosināt Satversmes grozīšanu? 
Ja mēs atrastu mūsu Satversmē pamatu Satversmes pilnīgai nošķiro
šanai no vienkāršas likumdošanas, tad tālāk būtu jātaisa slēdziens, 
ka Satversmes grozīšanu var ierosināt vienīgi tauta pati ne mazāk 
kā vienas desmitas daļas balsstiesīgo pilsoņu sastāvā.' Latv. 47. p. 
piešķir V. Prezidentam likumu ierosināšanas tiesību, un Satv. 65. p. 
uzskaita tos tiesību subjektus, kam ir tiesība iesniegt Saeimai likum
projektus; Satversmes grozīšanas ierosināšana, vai Satversmes gro
zījuma projekta iesniegšana Saeimai nevienā no šiem pantiem nav 
minēta. Vienīgi Satv. 78, pants, noteikdams tautas iniciativi, izšķir 
Satversmes grozījuma ierosināšanu un likuma ierosināšanu un pie
šķir ne mazāk'kā vienai desmitai daļai vēlētāju tiesību iesniegt Valsts 
Prezidentam pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu vai 
likuma projektu. Vai nu uz šī pamata, turēdamies pie katra atse
višķā panta burta, lai taisām slēdzienu,'ka vienīgi tautai pašai'(ne 



mazāk kā vienai desmitai daļai vēlētāju) pieder tiesība ierosināt Sa
tversmes grozīšanu? Acīmredzot, tāds slēdziens, kurš pat V. P r e z i 
dentam un Saeimai liegtu Satver smes grozījumu ierosināšanas tie
sību, būtu pretējs mūsu Satver smes garam un likumdevēja gribai. 
Tamdēļ, ņemot vērā, ka mūsu Satversmē satversmes likumdošana 
tiek ieskaitīta kā vispārējās likumdošanas sastāvdaļa, un ka Satv . 
78. panta redakcija nebūt neizslēdz ar i 'c i tus Satversmes grozījumu 
ierosināšanas subjektus, taisīsim slēdzienu, ka tiesība ierosināt Sa
tversmes grozīšanu pieder ne tikai tautai vien, bet visiem tiem likumu 
ierosināšanas subjektiem, kas uzskaitīti Satv. 65. pantā, t. i. bez tau
tas ari vēl Valsts Prezidentam, ministru kabinetam, Saeimas komi
sijām un ne mazāk kā pieciem deputātiem. 

5 . L R . S a t v e r s m e s g r o z ī š a n a s v e i d i . J a saskaņā 
ar valststiesību teoriju pieņemam Latvijas Republikā atsevišķu sa
tversmes varu un prasām, kam šī v a r a pieder, tad jāatzīst, ka Lat
vijā šī vara pieder Saeimai un Tautai ; ne tādējādi, ka šī vara būtu 
sadalīta starp diviem pilnīgi patstāvīgiem v a r a s orgāniem, bet tādē
jādi, ka Satversmes funkcijas realizēšanā vai Satversmes grozīšanā 
piedalās divi valsts varas orgāni, Saeima un Tauta, pie kam dažos 
.gadījumos izšķirošais vārds paliek Saeimai, citos atkal tautai. Bez 
tam dažas līdzdalības.tiesības Satversmes v a r a s realizēšanā pieder 
•ari Valsts Prezidentam un ministru kabinetam; tomēr šiem valsts 
varas orgāniem nav tiesība piedalīties lemšanā par Satversmes gro
zīšanu. L. R. Satversme var tikt grozīta divējādā kārt ībā: 1. viņa 
var tikt grozīta no Saeimas, ar vai bez tautas piedalīšanās; 2. viņa 
var tikt grozīta no tautas, kat rā gadījumā ar Saeimas piedalīšanos, 
bet tādējādi, ka tautai paliek izšķirošais lēmums, ko viņa pieņem tau
t a s nobalsošanā. Pirmajā Satversmes grozīšanas veidā v a r a m iz- • 
šķirt divus paveidus vai divējādus atsevišķus gadījumus, un otrajā . 
veidā — trīs dažādus paveidus. Aplūkosim šos Satversmes grozī
šanas paveidus vai atsevišķos gadījumus katru par sevi. 

6 . S a t v e r s m e s g r o z ī š a n a n o S a e i m a s . a ) B e z 
t a u t a s p i e d a l ī š a n ā s . Sa tver smes grozīšanu no Saeimas no-
•saka Satv. 76. p.: «Satversmi Saeima var grozīt sēdēs, kurās pie
dalās vismaz divas trešdaļas Saeimas locekļu. ' Pārgrozī jumus p'ie-

•ņem trijos lasījumos ar ne mazāk kā divu trešdaļu klātesošo deputātu 
balsu vairākumu." .Šis pants tā tad Satversmes grozīšanai Saeimā 
prasa kvalificētu kvorumu, kvalificētu balsu vairākumu, un trīs lasī- ' 
jumus, kuriem jānotiek tādā pat kārtībā, kāda Saeimas kārtības rullī 

— 205 — 

noteikta parastajai likumdošanai. Steidzamības kārtība, kad likum
projektu var pieņemt divos lasījumos, Sa tver smes l ikumdošanā tā 
tad izslēgta. Sa tver smes grozījumu projektu, kā jau aizrādījām, Sa
eimai var. iesniegt visi tie likumu ierosināšanas subjekti, kuri uzskai
tīti Satv . 6^. pantā. Tālāk, Sa tver smes noteikumi par l ikumdošanu 
un Satversmes grozīšanu nedod mums nekādu p a m a t u pieņemt, ka 
Valsts Prezidenta tiesības Satversmes l ikumdošanā būtu šaurākas 
nekā parastajā l ikumdošanā. Tāpēc, jāatzīst, ka, saskaņā ar Satv . 
71. p., septiņu dienu laikā no S a t v e r s m e s grozījuma pieņemšanas Sa
eimā V. Prezidents motivētā raks tā Saeima spriekšsēdētājam v a r 
pieprasīt Sa tver smes grozījuma otrreizēju caurlūkošanu. Sapro
tams, ka a r i Sa tver smes grozījuma otrreizējai caurlūkošanai jāno
tiek Satv . 76. pantā noteiktā kārtībā. Ja Satversmes grozījums ne
tiktu šinī kārt ībā otrreiz pieņemts, viņš krīt. Ja turpret im viņš ari 
otrreiz tiek pieņemts trijos lasījumos pie 76. p. noteiktā kvalificēta 
kvoruma un ar kvalificētu balsu vairākumu/V. Prez idents vairs otr
reiz nevar ierunas celt un viņam tas jāpublicē S a t v . 6 9 . un 70. p . p . 
noteiktā kārtībā. Ja mēs pieņemam, ka Satversmes grozījuma iero
sinājums nācis ne no tautas,.bet no V. Prezidenta, ministru kabineta 
vai Saeimas pašas, tad šis ir-tas gadījums, kad Satversmi grozījusi 
Saeima viena pati, bez tautas piedalīšanās. Šādā kārt ībā v a r grozīt 
kautkuru Satver smes pantu vai papildināt Satversmi ar jauniem pan
tiem, izņemot tikai četrus S a t v e r s m e s p a n t u s — pirmo, otro, trešo un 
sesto (Stav. 77. p.). Jāpieņem, ka zem šo pantu grozīšanas jāsaprot 
ne tikai pirmā, otrā, trešā vai sestā panta teksta tieša grozīšana, bet 
ari tādu jaunu pantu pieņemšana, kuru nolūks būtu minēto Satver
smes pantu tekstu grozīt. 

b ) A r t a u t a s p i e d a l ī š a n o s Saeima groza Satversmi 
tādā gadījumā, kad S a t v e r s m e s grozījumu projektu ar V. Prez identa 
starpniecību iesniedz Saeimai ne mazāk kā viena desmitā dala vēlē
tāju. Tālākā Satver smes grozīšanas gaita tāda pat, kā priekšējā 
gadījumā. # 

7 . S a t v e r s m e s g r o z ī š a n a n o t a u t a s . a ) K a d 
V a l s t s P r e z i d e n t s i z l i e t o S a t v . 72. p a n t ā p a 
r e d z ē t o t i e s ī b u . Saskaņā a r augstāk pievestajiem aprādīju
miem, Saeimas pieņemtu Satver smes grozījumu projektu, kas ari 
no Satv . 65. p. minētajiem subjektiem nebūtu šo grozījumu projektu 
iesniedzis Saeimai, ja šis grozījums neattiecas uz Satv. 77. p. mi
nētiem četr iem Satv . pantiem, V. Prezidents var ne tikai nodot Sa-
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eimas otrreizējai caurlūkošanai uz Satv. 71. :p. pamata, bet v a r viņu 
ari apturēt uz diviem mēnešiem, saskaņā ar Satv. 72. pantu. Ja V. 
Prezidents izlieto šo savu "tiesību un aptur Saeimas pieņemtu Sa
tversmes grozījumu uz diviem mēnešiem, tad, saskaņā ar Satv . 72. p. 
tālākiem noteikumiem, seko tautas nobalsošanas ierosināšana. Ja 
minēto divu mēnešu laikā tautas nobalsošana netiktu ierosināta, t. i. 
ja vismaz viena desmitā dala vēlētāju nepieprasītu tautas nobalso
šanu par šo Satver smes grozījumu, tad V. Prezidentam viņš jāpublicē, 
un līdz ar to Saeima ir palikusi galīgā lēmēja. Šis Satversmes gro
zījumu gadījums tā tad jāpieskaita augstāk zem 6. minētiem Satv. 
grozījumu gadījumiem. Ja turpretim tautas nobalsošana tiek ierosi
nātā un notiek, tad līdz ar to lemšana par Satversmes grozījumu ir 
nodota tautai pašai, un mums šis gadījums jāpieskaita otram Sa
tversmes grozīšanas-veidam — kur par Satversmes grozīšanu lemj 
tauta ar Saeimas piedalīšanos. Saeimas piedalīšanās te parādās iekš 
tam, ka viņa ir j a u ' s a v u gribu izteikusi un Satversmes grozījumu 
pieņēmusi. Bet ja šis pats grozījums tiek uz Satv. 72. p. pamata no
dots tautas nobalsošanai, tad tas nozīmē, ka tauta patstāvīgi pieņems 
vai noraidīs šo grozījumu, un nav iespējams tāds gadījums, ka tau
tas nobalsošanas rezultātā tiktu a t s tā t s spēkā Saeimas pieņemtais 
grozījums. Jāiegaumē, ka šinī ziņā tautas nobalsošana par Saeimas 
pieņemtu Satversmes grozījumu projektu noteikti .atšķiras no tautas 
nobalsošanas par Saeimas pieņemtu vienkāršu likumu. Ja tauta balso 
par Satv. 72. p. kārtībā apturētu v ienkāršu likumu, tad rezultāta no
skaidrošanai jāpielieto Satv. 74. pants ; proti, ja tautas nobalsošanā 
piedalījusies vismaz puse no visiem balsstiesīgiem, un vairums no
doto balsu ir pret šo likumu, tad viņš ir atcelts; ja vairākums nodoto 
balsu ir par likumu, viņš ir pieņemts ari no tautas ; bet ja balsošanā 
ir piedalījusies mazāk kā puse balsstiesīgo pilsoņu — tautas nobalso
šanai nav nekāda nozīme un likums tiek publicēts tāpēc, ka viņš 
pieņemts no Saeimas. Ja turpretim tautas nobalsošana notiek par 
Satversmes grozījumu, kaut ari jau no Saeimas pieņemtu,, tad šīs no
balsošanas rezultāti jāapspriež pēc Satv. 79. p.: „Tautas nobalsošanai 
nodotie Satversmes pārgrozījumi ir pieņemti, ja tiem piekrīt vismaz 
puse no visiem balsstiesīgiem." Kā redzams, saskaņā ar 79. panta 
redakciju, šis pants ir jāpielieto visiem gadījumiem, kad Satversmes 
grozījumi, tiek nodoti tautas nobalsošanai. Tā tad Satv. 72. p. kār
tībā tautas nobalsošanai, nodotie Sa tver smes grozījumi būs pieņemti 
un tiks publicēti tikai tad, ja par viņiem ir nodota vismaz puse no 
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visu balsstiesīgo pilsoņu balsīm; turpret im gadījumā, ja tautas no
balsošanā nebūtu nemaz puse balsstiesīgo pilsoņu piedalījusies, Sa
tversmes grozījumi nevar tikt ieskatīti kā spēku iegūstoši uz tā pa
mata, ka viņi pieņemti no Saeimas. Nē: saskaņā ar Satv . 79. p.' viņi 
tādā gadījumā jāieskata par tautas nobalsošanā noraidītiem un nevar 
tikt publicēti. 

b ) O b l i g ā t o r i s k a i s S a t v e r s m e s r e f e r e n d u m s . 
Šis gadījums noteikts Satv . 77. pantā: „Ja Saeima grozījusi Satver
smes pirmo, otro, trešo vai sesto pantus, tad šādi pārgrozījumi, lai 
tie iegūtu likuma spēku, ir nododami tautas nobalsošanai." Pi rmais 
slēdziens, ko uz šī pamata v a r a m pieņemt, ir tas, ka Satv . pirmo, 
otro, trešo un sesto pantus Saeima viena pati nekādā ziņā nevar 
grozīt. P a t tanī gadījumā, kad attiecīgais Sa tver smes grozījums 
ierosināts no tautas un pieņemts no Saeimas saskaņā ar visiem Satv . 
76. un 78. p. p. noteikumiem, viņš tomēr, uz Satv. 77. p. pamata, jā
nodod tautas nobalsošanai un v a r ē s tikt publicēts tikai tad, ja būs 
pieņemts tautas nobalsošanā saskaņā ar S a t v : 79. p. noteikumu. Tā 
kā Satv. 77. pantā noteiktajā Satversmes grozīšanas gadījumā Sa
tversmes 71. un 72. p. p. paredzēto V. Prez identa tiesību pielieto
šanai nebūtu nekāda nozīme, tad jāpieņem, ka šinī gadījumā šīs tie
sības ari netiek pielietotas. Tiktālu viss liekas pietiekoši skaidrs at
tiecībā uz obligatorisko Satver smes referendumu. Bet tālāk rodas 
jautājums: vai Satv. 77. pants jāsaprot tā, ka Satversmes pirmā, otrā, 
t rešā un sestā pantu grozīšanai nepieciešama kā tautas, tā ari Saei
mas piekr i šana? .Citiem vārdiem: vai minētie četri Satversmes panti 
var tikt grozīti tikai tādā kārtā,' ka attiecīgie grozījumi jāpieņem 
pirms Saeimā Satv . 76. p. kārt ībā un p ē c tam tautas nobalsošana 
S a t v / 7 9 . p. kārt ībā, tā ka tādi šo pantu grozījumi, kuri n a v no Sa
eimas pieņemti, nemaz nevarētu tikt nodoti tautas nobalsošanai? 
Meklējot pareizu atbildi uz šo jautājumu, iegaumēsim, ka Satv. 77. p. 
satur sevī apgrūtinošus, ierobežojošus noteikumus, tā tad, pec pie
ņemtā likumu iztulkošanas principa, viņš nevar tikt iztulkots papla
šinošā nozīmē. Tāpēc, šķiet, Satv. 77. p. vispirms jāattiecina tikai 
uz iepriekšējo Satv. 76. p. un jāsaprot tā, ka Saeima viena pati nevar 
grozī t Sa tver smes pirmo, otro, trešo un sesto pantus. Uz sekojošo 
S a t v e r s m e s 78. pantu tā tad 77. p. nebūtu attiecināms; un tikai šinī 
78. pantā ir a t rodams vēl viens Satver smes grozīšanas gadījums, 
prot i : 



c ) g a d ī j u m s , ' k a d t a u t a s i e r o s i n ā t u S . a t v c r -
rti č s g r o z ī j u m u S a e i m a • i r n o r a i d ī j u s i . . Satv. 78: 
pants nepiemin vairs nekādu izšķirību starp minētajiem, četriem un 

• citiem Satversmes pantiem. Pats par sevi saprotams, ka ari minēto 
četru Satversmes pantu grozījumu tauta var ierosināt un attiecīgu 

• grozījumu projektu ar V. Prezidenta starpniecību iesniegt Saeimai,, 
tāpat kā kuru katru citu Satversmes grozījumu projektu vai.likum
projektu. Piegriežot tagad vērību,Satv. 77. un 78. pantiem, redzam,, 
ka ir gan starpība starp tautas ierosinātu minēto četru pantu grozī
jumu projektu un tautas ierosinātu.citu Satversmes grozījumu pro
jektu tādā'gadījuma^ ja.Saeima šādu projektu pieņem. Ja Saeima 
pieņēmusi negrozītā veidā tautas ierosinātu pirmā, otrā, trešā vaf 
sestā panta grozījumu — seko vēl tautas nobalsošana; turpretim, ja 
Saeima pieņem tautas ierosinātu citu Satversmes pantu grozījumu. 
Satversmes 76. p. noteiktā.kārtībā — šis grozījums kļūst par likumu 
bez kādas tautas nobalsošanas' (pieņemot, ka netiek ierosināta tautas, 
nobalsošana Satv. 72. p. kārtībā). Turpretim gadījumā, kad Saeima 
nepieņem tautas ierosinātu Satversmes grozījumu projektu bez pār
grozījumiem pēc satura, mēs Satversmes noteikumos neatrodam 
vairs nekādu izšķirību tautas ierosinātu un Saeimas noraidītu Sa
tversmes grozījumu projektu tālākā gaitā, vienalga, vai Satversmes, 
grozījums attiektos-uz Satv. pirmo, otro, trešo un sesto, vai ari uz 
citiem Satversmes pantiem. Turoties pie Satv. 78. p. skaidra teksta 
un nepieņemot Satv. 77. panta paplašinātu iztulkošanu, jānāk pie slē
dziena, ka. visos gadījumos, kad Saeima ir noraidījusi (nav pieņēmusi' 
bez pārgrozījumiem pēc satura) tautas ierosinātu Satversmes grozī
jumu projektu, jāseko tautas nobalsošanai. Un ja šādā tautas nobal
sošanā iegūts pozitīvs rezultāts saskaņā' ar Satv. 79. p. noteikumu, 
tad tas ir pilnīgi pietiekošs, lai likuma spēku iegūtu jebkurš Satver
smes grozījums, neizslēdzot Satv. 77. pantā minēto Satversmes četru 
pantu grozījumus. 
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