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Ievadvārdi

levadvardi
Ja Eižena Ērliha darbu ’’Tiesību socioloģijas pamati” (1913) uzskatām
par tiesību socioloģijas kā zinātnes nozares aizsākumu, tad pavisam drīz
svinēsim tiesību socioloģijas simtgadi. Daudz vai maz, bet izrādās, ka
tieši tik daudz laika bija vajadzīgs, lai Latvijā tiktu uzrakstīta pirmā
grāmata tiesību socioloģijā. Tiesa, par šīs zinātnes aizsācējiem Latvijā
uzskatāmi Latvijas universitātes profesori Vasilijs Sinaiskis un
Aleksandrs Krugļevskis, kuri jau 30.gados un 40.gadu sākumā tiesību
jautājumus aplūkoja ari no socioloģiskā aspekta.
Tiesību socioloģija ir starpdisciplināra nozare, kas izveidoju
sies divu zinātņu - socioloģijas un tiesību zinātnes - ceļiem krustojoties.
Līdzīgi arī šī grāmata saveda kopā mūs - tiesību zinātnieci Sanitu
Osipovu un mani, socioloģi Brigitu Zepu. Apstākļos, kad Latvijā tiesību
socioloģijas nozare vēl tikai veidojas (vai atdzimst), kad universitātēs vēl
nav ietverta šāda specializācija, vien ir izstrādāti pirmie lekciju kursi, ir
liels izaicinājums rakstīt grāmatu, kas līdztekus savai zinātņu nozarei
prasa pārzināt vēl otru zinātnes nozari.
Kā tiesību socioloģijas virziena veidotāja Latvijā Sanita Osipova
ar savu grāmatu parāda, ka, viņasprāt, par maz ir sniegt vienkāršu ieskatu
par to, kā šis virziens veidojies, bet ir jāvēlas vairāk - likt lasītājam
izprast dažādus intelektuālos avotus, kas, kopā savilkti kā pavedieni
kamolā, sniedz izpratni par sociālajiem dzinuļiem un izziņas ceļiem, kuri
noveduši pie jaunā zinātnes virziena. Te ir aplūkoti gan dabaszinātņu,
gan filozofijas, gan tiesību zinātnes, gan socioloģijas attīstības nozīmīgie
pavērsieni, kuru apzināšana padara dziļāku un pamatīgāku izpratni par
ļaunā virziena rašanos.
Sanita Osipova ir dziļi izpētījusi un atspoguļojusi tiesību
socioloģijas kā zinātnes izveidošanos. Tomēr jāatzīst, ka lielais uzsvars
uz klasiskās socioloģijas skolām un to ietekmi uz tiesību socioloģiju ir
liedzis iespēju ielūkoties jaunāko socioloģijas virzienu plejādē. Ja ļoti
lielos vilcienos aplūkojam socioloģiskās izpētes kopainu, tad tajā
ieraugām divu lielu virzienu pretnostatīšanos. Pirmais ir socioloģijas
pamatlicēju Ogista Konta, Herberta Spensera, Emila Dirkema iedi
binātais funkcionālisms, kura augstāko virsotni 20.gadsimta 70.gados
5
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salīdzinamas tiesības u.c. nozares, petnieki analizē pastavošo
tiesisko attiecību un juridiskās kultūras vēsturiskās saknes,
operatīvo tiesību socioloģiju, kur uzsvars tiek likts uz spēkā
esošo pozitīvo tiesību normu efektivitātes izpēti. Kopš XX gad
simta 60.gadu beigām, kad Eiropu pārsteidza studentu nemieri
un atklāsme, ka valsts politika un tās normatīvā forma - tiesī
bas - var sastapties ar noteiktas sabiedrības daļas aktīvu pret
darbību, neatslābst zinātniska interese par tiesību normu leģiti
mitāti jeb sociālu atzīšanu, par pozitīvo tiesību efektivitāti jeb
reālu ietekmi uz sociālajām attiecībām.

Grāmatas autore ir centusies sniegt ieskatu abos tiesību
socioloģijas novirzienos: gan ģenētiskajā, gan operatīvajā, uzskatot, ka
sabiedrības tiesisko apziņu un spēkā esošo tiesību normu saturu un
efektivitāti, kas ir nozīmīgākais tiesību socioloģijas izpētes objekts,
vislabāk var novērtēt, papildus izmantojot vēsturisko un salīdzinošo
analīzi.
Socioloģijas pētījumus mūsdienās raksturo kvantitatīvās un
kvalitatīvās pieejas metodes. Katrai pieejai ir sava specifiskā tehnika
(piem., pārskati, intervijas un vēsturiskā analīze), datu iegūšanas ziņā
nereti tās viena otru papildina. Pielietojot kvalitatīvās metodes, bieži tiek
izmantoti ar kvantitatīvām metodēm iegūti dati. Grāmatas nodaļā par
metodoloģiju tiek aplūkotas katras pieejas pamatnostādnes.
Daudzi grāmatā aprakstītie jautājumi ir plašākas izpētes un
detalizētas analīzes vērti, un autore sola tos izvērst nākamajās
publikācijās par tiesību socioloģiju.
Dr. iur., profesore Sanita Osipova
2010.gada 1.septembrī
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1.

Tiesību socioloģija kā juridiska zinātne
un tās ģenēze

1.1.

Tiesību socioloģijas priekšmets un saikne ar
citām jurisprudences nozarēm

Socioloģija ir teorētiska un sistemātiska zinātne par sociālo realitāti.1
Socioloģija apzina sabiedrībā pastāvošās attiecības un meklē atbildi, kā
risināt radušās problēmas.2 Socioloģija nav viena monolīta zinātne, bet tā
aptver veselu virkni socioloģijas nozaru. Arī mūsdienās socioloģijā
turpina attīstīties specializācija. Tiesību socioloģija sāka veidoties XIX
gadsimta otrajā pusē drīz pēc socioloģijas kā zinātnes izveidošanās.3 To
noteica augošā interese par tiesību realitāti un iespējām ar tiesību
palīdzību harmonizēt sabiedrības dzīvi. Līdzās tiesību socioloģijai no
socioloģijas ir izaugusi reliģijas socioloģija, politikas socioloģija, demo
grāfija u.c. jaunas zinātnes nozares. Socioloģija - līdztekus politoloģijai,
ekonomikai, vēsturei, loģikai, valodniecībai, informātikai un psiholo
ģijai - tiek aplūkota kā jurisprudencei radniecīga zinātne.4 Visās minē
tajās zinātnes nozarēs no dažādiem aspektiem un ar dažādu zinātnisko
metodoloģiju tiek pētīta kultūra, sabiedrība un cilvēks.
Tiesību socioloģija ir zinātne par tiesību nozīmi un ietekmi
sabiedrisko attiecību regulēšanā. Tiesību socioloģija, atšķirībā no citām
tiesību zinātnēm, nepēta tiesības kā spēkā esošu normu struktūru (angl.
law in the books), bet gan reālas tiesības, kas tiek piemērotas dzīvē (angl.
law in action),5 Tiesību socioloģijas saturā ietilpst jautājumi par tiesību

1
2
3
4
5

Kantorowicz H. Rechtswissenschaft und Soziologie. - Karlsruhe: C.H.Müller, 1962,
S. 75.
Geiger T. Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. - Berlin: Luchterland, 1964,
S. 5.
Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd I, S. 10.
Grimm D. Rechtswissenschaft und Nachbarwissenschaften. - München: C.H.Beck,
1976, S. 35-41.
Rehbinder M. Einfurung in die Rechtssoziologie. - Frankfurt: Athenäum, 1971, S. 3.

17

1. Tiesību socioloģija ka juridiska zinātne un tas ģenēze

sociālo būtību, sociālo nosacītību, tiesību sociālajām funkcijām, to darbī
bu un nozīmi. Tiesību socioloģija atklāj un analizē tiesību un citu sociālo
institūtu savstarpējo mijiedarbību un ietekmi uz sabiedrības dzīvi, padzi
ļināti studē tiesību sociālos uzdevumus un jēgu.6 Juristiem ir zināms, ka
ne visi likumi tiek vienlīdz strikti ievēroti: ir likumi, kurus, pat gribot,
nevar piemērot, jo ir zināmi šķēršļi to piemērošanai, tiesu prakse nav
vienveidīga, personas, slēdzot līgumu, cenšas nefiksēt patiesās tiesiskās
attiecības, lai izvairītos, piemēram, no nodokļu samaksas. Apkopojot
minēto, var secināt, ka juristiem ir vajadzīgi pētījumi par tiesību realitāti,
tiesību sociālo dabu un nozīmi, jo pozitīvās tiesības automātiski nerezultējas adekvātās tiesiskajās attiecībās. Tiesību socioloģijas pētījumos
tiek atklātas tiesību realitātes neatbilstības pozitīvajām tiesībām, tāpēc
pēc nepieciešamības jāapsver iespējas: vai nu grozīt un papildināt
pozitīvās tiesības, līdz tās atbilst sabiedrības interesēm, vai arī meklēt
ietekmes sviras, lai piespiestu sabiedrības locekļus ievērot tiesību normu
priekšrakstus.
Tiesību socioloģijas pētījumos tiek fiksētas cilvēku juridiskās
darbības, meklētas cēloņsakarības indivīdu uzvedībā, pētīti realitātē
pastāvošie tiesību institūti un indivīdu uzvedības modeļi, konkrētas
sabiedrības juridiskā kultūra un tiesiskā apziņa. Mēģinājumi sakārtot sa
biedrības locekļu tiesiskās attiecības ar tiesību hormu palīdzību, nepētot
tiesību realitāti, ir pielīdzināmi ēkai, kas tiek "celta uz smiltīm”, un tāpēc
ir lemti neveiksmei. Tiesību socioloģijas pētījumi ļauj rast iespējas
juridiski harmonizēt sabiedrības dzīvi, celt sabiedrības locekļu tiesisko
apziņu, paaugstināt likumpaklausību un tiesību normu efektivitāti. Tieši
tas ir viens no tiesiskās valsts mērķiem.7 Tiesiskā valstī tiesības reali
zējas pilnībā, tās ir elastīgas un nodrošina sabiedrības locekļiem nepie
ciešamo tiesisko aizsardzību,8 bet sabiedrības locekļi un amatpersonas ir
likumpaklausīgi. Tas, protams, ir ideāls modelis. Tiesiskas valsts organi
zēšana un nostiprināšana ir viens no mūsdienu valsts mērķiem. Šī mērķa
universālumu nosaka cilvēktiesību pārnacionālais raksturs.

6
7
8
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Zinātnieki bieži uzsver, ka tiesību socioloģija ir starpdisciplināra juridiska zinātne,9 kas apkopo sevī visu pārējo tiesību nozaru iegūto
pieredzi un juridisko praksi, lai to analizētu ar socioloģiskās izpētās
metodēm. Piemēram, tiesību socioloģija pēta jautājumus, kas tiek
apskatīti tiesību teorijā, tiesību tālākveidošanas kontekstā, t.s. "tiesnešu
tiesības” saistībā ar likumdevēja kompetenci.10 Hermanis Kantorovičs
(Hermann Kantorowicz, 1877—1940)11 uzskatīja, ka "visu jurisprudenci
var aplūkot ar socioloģijas starpniecību".12 Katru tiesību institūtu, katru
tiesisko attiecību var pētīt teorētiski ar juridisko metožu palīdzību, bet
var an empīriski atklāt to reālo dzīvi sabiedrībā, konstatējot, kā sabiedrī
bas locekļi šo institūtu vai tiesisko attiecību uztver un piemēro.
Manfrēds Rēbinders (ManfredRehbinder13) jau savos pirmajos
tiesību socioloģijai veltītajos darbos uzsvēra, ka mūsdienu jurispruden
ces teorētiskās studijas noris trijos atšķirīgos virzienos jeb trijās dimen
sijās. Tiesības tiek pētītas kā tiesību normas, kā vērtību nesējas un kā
juridiskā pieredze, ko uzkrāj sabiedrība.14 Mūsdienās tiesību zinātnē ir
nostiprinājusies specializācija. Lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par tiesī
bām, tiesību zinātnieku darbība, teorētiski un empīriski pētot tiesības,
notiek trijos dažādos virzienos:
1.
Pirmajā apakšnozarē teorētiski tiek analizēts taisnīgums kā
tiesību un likumības augstākais mērķis, tiek izzināti jautājumi
par vērtībām. Zinātnieki pēta vērtību atspoguļojumu tiesībās
un morālē, analizē dabiskās tiesības. Pirmā virziena pētījumu
objekts ir ideālas tiesības. Šos pētījumus izdara tiesību filozofi.

9

10
11
12
13
14

Rechtsgeschichte un Rechtssoziologie. Zum Verhältnis von Recht, Kriminalität und
Gesellschaft in historische Perspektive. Hergestellt von M.Killias, M.Rehbinder. Berlin: Duncker & Humbolt, 1985, S. 132-139; an: Jlanaeea B.B. Социология
права. - Москва: Норма, 2000, с. 1.
Rehbinder М. Rechtssoziologie. 4. Auflage. - München: C.H.Beck, 2000, S. 220.
Raiser T. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. - Baden-Baden:
Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 54.
Kantorowicz H. Rechtswissenschaft und Soziologie. - Karlsruhe: C.H.Müller, 1962,
S. 134.
Hartfield G. Wörterbuch der Soziologie. - Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1972,
S. 554.
Rehbinder M. Einförmig in die Rechtssoziologie. - Frankfurt: Athenäum, 1971, S. 2.
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2.

3.

Viņi pēta jautājumus: Kāpēc nepieciešamas tiesības? Kādus
mērķus nospraust tiesību tālākajā attīstībā? Kāda politika ir
jāizstrādā?
Otrās apakšnozares uzdevums ir teorētiski definēt, kas vispār ir
uzskatāms par tiesībām, un skaidrot, kā tiesības ir piemēroja
mas. Šos pētījumus veic tiesību teorētiķi, kam analīzes objekts
ir tiesību normativitāte. Viņi sniedz atbildes uz citādiem
jautājumiem: Kas ir tiesības? Kā piemērot tiesību normu?
Tieši kuru normu izvēlēties, lai risinātu konkrētu kāzusu? Kā
tulkot piemērojamo tiesību normu?
Lai gūtu vispusīgu priekšstatu par tiesībām, empīriski jāno
skaidro, kā tiesību normas darbojas praksē. Tāpēc tiek pētīta
sabiedriskā dzīve saiknē ar tiesisko kārtību - tiesību realitāte
jeb sabiedrības tiesiskā dzīve. Šeit tiek analizēts cits jautājumu
loks: Kas piedalās tiesiskajās attiecībās? Kā indivīdi izprot un
realizē tiesību normas? Cik lielā mērā un kā tiesības ietekmē
dažādu sociālo grupu dzīvi? Kāda ir katras konkrētās tiesību
normas sociālā un juridiskā efektivitāte? Uz šiem jautājumiem
atbildes tiek meklētas tiesību socioloģijā. 15

Lai tiesību socioloģiju definētu kā zinātni, bieži tiek citēts
Hermanis Kantorovičs: "Tiesību socioloģija ir teorētiska vispārinoša
zinātne, kas pēta sociālo realitāti saistībā ar kultūras vērtībām kā tiesību
mērķi" (Die Rechtssoziologie ist also eine theoretische, die Wirklichkeit
des sozialen Lebens mit Bezieung auf den Kulturwert des Rechtszwecks
generalisierend bearbeitende Wissenschaft).16 Tātad - tiesību socioloģija
ir zinātne par tiesību sociālo realitāti. Tā pēta atšķiribas starp spēkā
esošajām tiesību normām un sociālo realitāti.17 Atšķirības starp tiesību
normām un tiesību realitāti pastāv vienmēr. Tās izriet no katras konkrē
tās sabiedrības tiesiskās apziņas un juridiskās kultūras. Latvijas tiesību
sistēma formāli atbilst tiesiskas valsts modeļa prasībām. Latvijā ir izvei
dotas institūcijas, kas garantē tiesību ievērošanu: tiesu sistēma, prokura
tūra, policija u.c. Tiesas spriedumu var pārsūdzēt gan apelācijas, gan
15 Rehbinder M. Rechtssoziologie. 4. Auflage. - München: C.H.Beck, 2000, S. 4.
16 Kantorowicz H. Rechtswissenschaft und Soziologie. - Karlsruhe: C.H.Müller, 1962,
S. 134.
17 Geiger T. Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. - Berlin: Luchtcrland, 1964,
S. 15.
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kasācijas kārtībā. Tāpat ir izveidotas institūcijas, kas papildus garantē
cilvēka pamattiesības: Satversmes tiesa, administratīvās tiesas un
tiesībsargs. Taču tiesību realitātē Latvija nav ideāla tiesiska valsts, kaut
arī ir izstrādāta atbilstoša tiesību sistēma un institūciju sistēma, kas
tiesību normas piemēro dzīvē, uzrauga to ievērošanu un garantē cilvēku
pamattiesību respektēšanu. Masu informācijas līdzekļos pēdējos gados
gana bieži parādījušās ziņas par ’’valsts nozagšanu”,18 kas ir pilnīgs
tiesiskas valsts pretstats.
Valsts nozagšana" ir pie vainas Latvijas
patreizējā morālajā, politiskajā un ekonomiskajā krīzē" tā secina bijusī
politiķe, pašreizējā vēstures un politikas zinātņu pasniedzēja Ilga
Kreituse, ””Valsts nozagšana” pirmām kārtām ir savējo bīdīšana
valstiski atbildīgos amatos. Rezultātā Latvijā ir izveidojusies aptuveni
200 cilvēku varas elite, kura darbojas savās, nevis valsts interesēs."19 Kā
tas ir iespējams, ja valstī ir izveidotas atbilstošas tiesību un institūciju
struktūras? Latvijā atšķirības starp normatīvi noteikto (de iure) un reālo
stāvokli (de facto) ir ievērojamas. Likumdevēja mērķis ir mazināt šīs
atšķirības, jo tās traucē tiesībām pilnībā pildīt savas funkcijas sabiedrībā.
Likumdevējam talkā nāk tiesību socioloģija, kas konstatē un analizē
reālo situāciju. Tiesību socioloģijas jautājumu loku sauc arī par tiesību
zinātnisko pieredzi jeb empīrismu.
Tiesību socioloģija ir izveidojusies XIX gadsimta beigās un
XX gadsimta sākumā uz tiesību filozofijas un tiesību teorijas bāzes, šajās
nozarēs izmantojot jaunu, socioloģisku skatījumu uz problēmu apzinā
šanu un analīzi, ko sniedza jaunizveidotā zinātne - socioloģija. Tie bija
tiesību vēsturnieki, teorētiķi un filozofi, kuri pirmie strādāja socioloģijas
pētījumu laukā un piedāvāja jaunu, socioloģisku skatījumu uz tiesī
bām. Viņi aicināja mainīt jurisprudences studijas, ieviešot tajās sociolo
ģiskas metodes. Viņu vidū var minēt Eiženu Ērlihu (Eugen Ehrlich,
1862-192220), kas rakstīja: ”Jaunā jurisprudence mums sniegs ne tikai
ierobežotu ieskatu par tiesību būtību un tiesību institūtiem, bet, bez

18 Domburs J. Latvijas valsts ir nozagta. Pieejams: http://www.tribine.lv/ekonomiskakrize/Domburs-Latvijas-valsts-ir-nozagta/10886 (aplūkots 22.03.2010.).
19 [B.a.]. Valsts nozagšana un apvērsums. Pieejams: http://www.delfi.Iv/news//comment/
comment/article.php?id=z23136585 (aplūkots 22.03.2010.).
20 Hartfield G. Wörterbuch der Soziologie. - Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1972,
S. 141.
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šaubām, arī zināšanas par tiesību piemērošanas rezultātiem praksē."21
Ērlihs savos darbos centās tiesību dogmatiku analizēt ar tiesību sociolo
ģijas palīdzību.22 Tiesību socioloģijas atdalīšanos no tiesību teorijas ')
veicināja tiesību socioloģijas atšķirīgās zinātniskās metodes, t.i., ekspe- ^
rimenti, novērojumi un citas empīriskās metodes. Tiesību socioloģijas
kā zinātnes patstāvību nosaka tās terminoloģiskā un metodoloģiskā
patstāvība.23 Būtiskākā atšķirība starp tiesību filozofiju un tiesību
socioloģiju ir tā, ka tiesību filozofija runā par principiem, par vērtībām
jeb vēlamo, bet tiesību socioloģija empīriski analizē esošo un uz tā bāzes
konstruē iespējamo sabiedrības uzvedības modeli, kas pēc iespējas būtu
tuvināts filozofijas radītajam ideālam.

XIX
gadsimta beigās jurisprudence, konkrētāk - tiesību
teorija, zaudēja savu vienotību, jo zinātniskajos pētījumos iezīmējās
arvien lielāka specializācija,24 līdz tiesību teorija sašķēlās un izveidojās
vairākas apakšnozares: tiesību teorija, tiesību filozofija, tiesību sociolo
ģija un vispārējā valstszinātne. Mūsdienās šī šķelšanās ir turpinājusies,
rodoties arvien jaunām zinātnēm tiesību teorētiskajai pētīšanai - viena no
jaunākajām zinātnēm ir tiesību antropoloģija.25 Lai arī pašlaik tiesību
teorija, tiesību filozofija un tiesību socioloģija ir izveidojušās par
patstāvīgām zinātnes nozarēm, būtu aplami tās citu no citas pilnībā
nošķirt, - jo tikai visas kopā, citai citu papildinot, tās dod kompleksu
priekšstatu par tiesībām, nodrošina to efektīvu piemērošanu un sekmē
tālāko attīstību.
Tiesību socioloģija ir cieši saistīta gan ar dažādām jurispru
dences nozarēm, gan ar zinātnes nozarēm, kas it kā neatrodas tiešā
saiknē ar tiesībām, bet dod dziļāku izpratni par cilvēku kā tiesisko
attiecību dalībnieku. Tādas zinātnes, piemēram, ir antropoloģija,
etnogrāfija, sociālpsiholoģija, politikas zinātnes. No tiesību zinātnēm,
bez tiesību teorijas bloka, kas minēts iepriekš, tiesību socioloģija ir cieši
21 Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. - München und Leipzig: Verlag
von Duncker & Humbolt, 1929, S. 1,2.
22 Kantorowicz H . Rechtswissenschaft und Soziologie. - Karlsruhe: C.H.Müller, 1962,
S. 135.
23 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd I, S. 10.
24 Kantorowicz H. Rechtswissenschaft und Soziologie. - Karlsruhe: C.H.Müller, 1962,
S. 134-144.
25 Рулан H. Юридическая антропология. - Москва: Норма, 1999, с. 31-51.
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saistīta ar salīdzināmajām tiesībām, tiesību vēsturi un kriminoloģiju. Gan
tiesību vēsturnieki, gan salīdzināmo tiesību speciālisti studē tiesības, pēc
kurām paši nedzīvo.26 Pirmajiem tās ir pagājušo laiku tiesības gan pašu
kultūrā, gan citās kultūrās, otrajiem - spēkā esošās citu valstu tiesības.
Tiesību socioloģija pēta savā valstī spēkā esošo tiesību normu darbību,
taču, lai to vispusīgi noskaidrotu, pētījumos tiek analizētas gan iepriekš
piemērotās, spēkā vairs neesošās tiesību normas, gan citu valstu tiesības.
Tiesību socioloģijā ir lietderīgi pētīt tiesības tajās valstīs, kuru tiesību
sistēmas ir radniecīgas ar pētāmo tiesību sistēmu vai kuru vēsturē ir
bijuši tiesību recepcijas gadījumi starp šīm valstīm. Tiesību normu
analīze vēsturiskā skatījumā atklāj tiesību attīstības dinamiku. Citu valstu
juridiskās pieredzes pētījumi ļauj nacionālās problēmas apskatīt plašākā
kontekstā un pētīt iespējamos blakus efektus, kuri var rasties, grozot vai
papildinot tiesības, un kurus citas valstis jau ir apzinājušas un koriģē
jušas, ieviešot izmaiņas tiesībās un radot blakus efektus. Tāpēc tiesību
socioloģijas studijās papildus ir izmantojami darbi tiesību vēsturē un
salīdzināmajās tiesībās. Šī atziņa nav jauna, jo domu par tiesību vēstures
nozīmi tiesību socioloģijas pētījumos pauda jau Eižens Ērlihs: "Tiesību
vēsture neapšaubāmi sniedz tiesību socioloģijai vispusīgus materiālus.
Ne tikai likuma burta, tiesību avotu, tiesību dogmu vēsture, bet vispirms
jau juridisko institūciju vēsture "21 Ievērojami tiesību sociologi savu
zinātnisko karjeru ir sākuši kā tiesību vēsturnieki vai publicējuši zināt
niskos pētījumus tiesību vēsturē. Hermanis Kantorovičs 1908.gadā
habilitējās Freiburgas universitātē, specializējoties krimināltiesībās,
tiesību filozofijā un tiesību vēsturē.28 Viņa ievērojamākie darbi ir
veltīti tiesību vēsturei ("Studies in the glossators of the roman law",29
"Aus der Vorgeschichte der Freirechtslehre",30 "Albertus Gandinus un
sholastiskās krimināltiesības” divos sējumos: pirmajā tiek analizēta

26 Карбонье Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 39.
27 Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. - München und Leipzig: Verlag
von Duncker & Humbolt, 1929, S. 383.
28 Kantorowicz H. Rechtswissenschaft und Soziologie. - Karlsruhe: C.H.Müller, 1962,
S. VII.
29 Kantorowicz H. Studies in the glossators of the roman law. - Aalen: Scientia, 1969.
30 Kantorowicz H. Aus der Vorgeschichte der Freirechtslehre. - Mannheim, Berlin,
Leipzig: Bensheimer, 1925, S. 40.
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juridiskā prakse,31 bet otrajā autors analizē šī jautājuma teorētiskos
pamatus32). Tiesību vēstures pētījumos Kantorovičs izmantoja sociolo
ģiskās metodes, bet tiesību socioloģiju ilustrēja ar piemēriem no tiesību
vēstures. Makss Vēbers (Maximilian Carl Emil Weber, 1864-1920),
kam bija divas augstākās izglītības, ekonomiskā un juridiskā, savos
darbos tiesību, varas un ekonomikas mijiedarbības jautājumus analizēja
vēl kompleksāk, ar socioloģiskajām metodēm pētot savstarpējās sakarī
bas valsts, tiesību, reliģijas un saimniecības vēsturē,33 meklējot atbildes
uz jautājumiem, kas skar indivīda brīvības kā vērtības evolūciju.34 Arī
šodien tiesību socioloģija joprojām tiek apskatīta kontekstā ar tiesību
vēsturi. Ievērojams franču XX gadsimta beigu tiesību sociologs Žans
Karbonjē (Jean Carbonnier, 1908-2003) savos darbos socioloģiski
analizēja tiesību vēsturi. Vācu tiesību sociologs Manfrēds Rēbinders,
kura darbi vācu juristiem kalpo par galveno mācību literatūru, apgūstot
tiesību socioloģiju, pamato, ka šīm nozarēm ir daudz kopēja, jo gan
tiesību socioloģija, gan tiesību vēsture ir starpdisciplināras juridiskās
zinātnes (vāc. Bindestrich-Wissenschaften) nozares.35 Tas nozīmē, ka šīs
nozares apkopo pārējo jurisprudences nozaru iegūto materiālu.
Vienlaikus pēc savām metodēm tās iziet ārpus jurisprudences. Tiesību
vēsture metodoloģiski ir cieši saistīta ar vēsturi, bet tiesību socioloģija ar socioloģiju, t.i., ar nejuridiskajām zinātnes nozarēm.36

31 Kantorowicz H. Albertus Gandinus und das Strafrecht der Sholastik. - Berlin:
J.Guttentag, 1907, Bd I.
32 Kantorowicz H. Albertus Gandinus und das Strafrecht der Sholastik. - Berlin und
Leipzig Walter de Gruyter & Co, 1926, Bd II.
33 Weber M. Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und WirtschaftsGeschichte. - München und Leipzig: Duncker & Humbolt, 1924, S. 14-16; arl:
Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. - Tübingen: J.C.B.Mohr,
1947, S. 349-373.
34 König M. Menschenrechte bei Dürkheim und Weber. Normative Dimensionen des
soziologischen Diskurses der Moderne. - Frankfurt, New York: Campus, 2002, S. 78.
35 Rechtsgeschichte un Rechtssoziologie. Zum Verhältnis von Recht, Kriminalität und
Gesellschaft in historische Perspektive. Hergestellt von M.Killias, M.Rehbinder. Berlin: Duncker & Humbolt, 1985, S. 133-138.
36 RaiserT. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. - Baden-Baden:
Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 30.
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Franču zinātnieks Anrī Levī-Brils (Henri Levy-Bruhl, 1889—
1969>,37 lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par tiesībām, ieteica apvienot visas
tns disciplīnas, t.i., tiesību socioloģiju, tiesību vēsturi un salīdzināmās
tiesības, veidojot jaunu juridiskās zinātnes nozari - juristiku. Tomēr Žans
Karbonjē uzskatīja, ka šādi tiktu sašaurināts katras atsevišķās disciplīnas
pētījumu loks,38 tāpēc citi zinātnieki šo iespēju nopietni neapsver.
XX
gadsimtā tiesību socioloģijā ir izveidojušies divi galvenie
pētījumu novirzieni:
1.
Ģenētiskā tiesību socioloģija, kas pēta tiesību rašanos no
sabiedrības dzīves un aplūko tiesības kā sabiedrisko procesu
/ / rezultātu. Šo novirzienu sauc arī par teorētisko tiesību socio
loģiju. Ģenētiskā tiesību socioloģija plaši izmanto tiesību
vēstures un salīdzināmo tiesību materiālus. Ģenētiskās tiesību
socioloģijas pētījumos pamatā tiek izmantotas teorētiskās
metodes, no tiesību vēstures to nošķir analizējamo avotu loks.
2.
Operatīvā jeb praktiskā tiesību socioloģija, kas pēta tiesību
ietekmi uz sabiedrību un aplūko tiesības kā sabiedrisko
attiecību regulatoru. Tieši šajā tiesību socioloģijas novirzienā
tiek plaši pielietotas empīriskās pētniecības metodes. Vācu
tiesību sociologi šo novirzienu dēvē par kritisko tiesību
ļ,
socioloģijas dimensiju, jo tajā tiek kritiski analizēti spēkā
v
esošo tiesību normu realizācijas ekonomiskie, politiskie un
ideoloģiskie nosacījumi.39 Operatīvā tiesību socioloģija ir
vērsta uz tiesību efektivitātes pētījumiem. Tiesību efektivitāte
ir kvalitatīvs rādītājs, kas atspoguļo, vai konkrētas valsts
noteiktā tiesību norma tiek piemērota sabiedrības tiesiskajās
attiecībās un vai tās realizācijas gaitā tiek sasniegts likum
devēja iecerētais normas mērķis.
Tiesību socioloģijas pamatlicēji Eižens Ērlihs, Makss Vēbers
un citi XIX gadsimta tiesību sociologi galvenokārt pētīja tiesību

37 Raiser T. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. - Baden-Baden:
Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 57.
38 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 40.
39 Raiser Т. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. - Baden-Baden:
Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 29.
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ģenētisko aspektu. Emils Dirkems (Emile Durkheim, 1858-191740) un
viņa skolnieki mainīja socioloģijas un līdz ar to arī tiesību socioloģijas
pētījumu loku, koncentrējot uzmanību uz industriālā sabiedrībā esošajām
juridiskajām problēmām.41 E.Dirkems socioloģiju izstrādāja kā zinātni
par valdošo morāli, uzskata vācu sociologs Matiass Kēnigs (Matthias
König).42 Mūsdienu tiesību socioloģija ir vairāk orientēta uz operatīvo
tiesību socioloģiju, padarot to par efektīvu darbarīku likumdevēja un
likumu piemērotāju rokās.
Tiesību socioloģijas pētījumu loks nav viendabīgs. Jau kopš
XIX gadsimta beigām tiek publicēti pētījumi civiltiesību socioloģijā,
valststiesību socioloģijā, bet visplašākie pētījumi ir saistīti ar krimināl
tiesībām. Arī Latvijas tiesību zinātnieki jau XX gadsimta sākumā
izdarīja šādus pētījumus un tos publicēja. Profesors Vasilijs Sinaiskis
(Василий Синайский, 1876-1949), paužot savu viedokli par saistību
tiesībām, problēmu pētīja arī no socioloģiskā aspekta 43 Latvijas Univer
sitātes profesors Aleksandrs Krugļevskis (Александр Круглевский,
1886-1964), rakstot par sodu politiku Latvijas Republikā, jautājumu
aplūkoja arī no tiesību socioloģijas skatupunkta.44 Pētījumi tiesību
socioloģijā iedalās ne tikai pēc tiesību nozarēm, bet arī sīkāk - līdz
pat atsevišķu tiesību institūtu socioloģiskajai analīzei. XX gadsimta
otrajā pusē Francijā ir izdarīti nopietni pētījumi ģimenes socioloģijā,
pētot laulības šķiršanas iemeslus un meklējot laulības šķiršanai
sabiedriski visvairāk pieņemamo normatīvo risinājumu. Šie pētījumi tika
izmantoti turpmākajās likumdošanas reformās.45 Arī Latvijā pēdējos
gados ir izdarīti daudzi pētījumi par atsevišķu tiesību institūtu efektivitāti
un tās kāpināšanas iespējām, tostarp 2008.gadā pēc LR Tieslietu
ministrijas pasūtījuma tika veikts pētījums ’’Latvijas notariāta funkcijas
40 Raiser T. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. - Baden-Baden:
Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 83.
41 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 43.
42 König M. Menschenrechte bei Durkheim und Weber. Normative Dimensionen des
soziologischen Diskurses der Moderne. - Frankfurt, New York: Campus, 2002, S. 78.
43 Sinaiskis V. Saistību tiesību juridiskais raksturs // Jurists, 1936, Nr. 1/2 (71/72),
1. - 12 . sl.
44 Krugļevskis A. Vecās un jaunās mācībās par sodu uzdevumiem // Jurists, 1940, Nr.2/3
(104/105), 35.-48.sl.
45 Карбонье Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 51, 52.
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un tā sniegtās juridiskās palīdzības pieejamība, to izvērtējums”,46 bet
2009.gadā - "Tiesu varas neatkanbas un efektivitātes palielināšanas un
nostiprināšanas rezerves".47 Pētījumu rezultāti daļēji tikuši iestrādāti
likumu grozījumos un papildinājumos.

1.2.

Socioloģijas un tiesību socioloģijas ģenēze
un pamatlicēji

Socioloģijas rašanos tradicionāli saista ar XVIII un XIX gadsimtu, kad
zinātnieki būtiski mainīja līdz tam pielietoto zinātnisko metodoloģiju un
attieksmi pret tiesībām un sabiedrību.48 Pētot tiesību socioloģijas vēsturi,
zinātnieki nav vienisprātis par to, kur velkama laika robeža, meklējot
socioloģijas pirmsākumus. Žans Karbonjē ironizē, ka mūsdienās ir
kļuvis par labo toni atklāt arvien jaunus socioloģijas priekštečus.49 Tas
lielā mērā ir tāpēc, ka jebkurš uzskats par tiesībām, kurš atšķiras no
tiesību pozitīvisma, pētniekiem liekas esam socioloģisks. Protams, var
teikt, ka zinātnisko sakņu jeb priekšteču meklēšana tiesību socioloģijā un
socioloģijā vispār nav tik svarīga kā citās disciplīnās, piemēram, tiesību
filozofijā, kas operē ar stabilām vērtībām (taisnīgums, vienlīdzība,
brīvība), kuras saturiski ir secīgi veidojušās vēsturiskā procesā. Rietumu
tiesību socioloģija jau XX gadsimta beigās bija izpētījusi mūsdienu
sabiedrību un piedāvāja tehniski veiksmīgas metodes sabiedrības
tiesiskajai regulēšanai. Tāpēc var uzskatīt, ka no zinātnes aspekta šai
pagātnes un priekšvēstures apzināšanai lielas nozīmes nav. Šobrīd
sabiedrība un tās tiesiskās attiecības ir izteikti specifiskas. Jau kopš XX
gadsimta 60.-70.gadiem mēs dzīvojam sabiedrībā, kuru dēvējam par
postmodernu un kurā vairs nav efektīvi un lietderīgi antīkai, viduslaiku
vai XVIII un XIX gadsimta sabiedrībai piemeklētie risinājumi. Turklāt

46 Osipova S. Latvijas notariāta funkcijas un tā sniegtās juridiskās palīdzības pieejamība,
to izvērtējums. Pētījums. Pieejams: http://www.tm.gov.lv/lv/documents/petijumi/
Osipova_petijumsj07022009-final.doc (aplūkots 22.01.2010.).
47 Osipova S., Strupišs A., Rieba A. Tiesu varas neatkarības un efektivitātes
palielināšanas un nostiprināšanas rezerves. Pētījums // Jurista Vārds, 09.03.2010.,
Nr.10 (605), 8.-18.1pp.
48 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 10.
49 Карбонъе Ж . Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 74.
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liesību socioloģijai ir raksturīga reālistiski kritiska attieksme pret spēkā
esošajām tiesībām. Daļēji prasībai par kritisku sociālās realitātes pētīšanu
atbilst grieķu un romiešu kultūra. Var minēt Aristoteļa (.Apioxoxbh\g,
384.p.m.ē.-322.p.m.ē.) darbus (piemēram, "Politika”50) un Platona
(ĪJAdrcov,
428./427.p.m.ē.-348./347.p.m.ē.)
darbus
(piemēram,
"Likumi”51), kur autori ir centušies objektīvi analizēt pastāvošās sabied
riskās attiecības, tostarp tiesiskās. Turklāt grieķu politisko un juridisko
domu, tāpat kā XIX gadsimta filozofiju, ietekmēja dabaszinātņu, īpaši
medicīnas, un matemātikas metodoloģija, kas noteica pētnieka objektīvi
kritisko pieeju pētāmajam materiālam.52
Apkopojot minēto, var apgalvot, ka viduslaiku zinātnei nebija
kritiskas un reālistiskas attieksmes pret tiesībām un viduslaiku domātāju
vidū nevar atrast tiesību socioloģijas priekštečus. Zinātnieki, kas tieši
pētījuši dabaszinātņu ietekmi uz juridisko domu, secina, ka viduslaikos
jurisprudence veidojusies baznīcas ietekmē kā ideāla, no prakses atrauta
disciplīna.53 Tomēr, autoresprāt, tiesību socioloģijas rašanās XIX
gadsimta beigās un XX gadsimta sākumā (nevis agrāk vai vēlāk) bija to
zināmo procesu sekas zinātniskajā domāšanā, kam pamati tika ielikti jau
viduslaikos. (Sīkāku pamatojumu sk. pielikumā "Izpratne par sabiedrību
viduslaiku zinātnē un tās evolūcija reformācijas procesu ietekmē”.)
1.2.1.

Saris Luijs de Monteskjē - sociologs pirms
socioloģijas

Vairums zinātnieku socioloģijas un arī tiesību socioloģijas kā
patstāvīgas nozares veidošanos sāk pētīt, sākot ar Šarla Luija de
Monteskjē (Charles Louis de Secondat Baron de la Brēde et de
Montesquieu, 1689-175554) darbību XVIII gadsimtā. Rakstot par
socioloģijas vēsturi, Monteskjē pētījumus par atskaites punktu izvēlas
gan tiesību socioloģijas pamatlicējs Eižens Ērlihs, kas uzskatīja, ka "vīrs,
50 Aristoteles. Politik. - Zürich: Artemis, 1955, S. 82-124.
51 Platon. Die Gesetze. - Zürich und München: Artemis, 1974, S. 5-47.
52 von Stephanitz D. Exakte Wissenschaft und Recht. - Berlin: Walter de Gruyter & Co,
1970, S. 11-32.
53 Ibid., S. 33-35.
54 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 467.

28

1. Tiesību socioloģija kā juridiska zinātne un tās ģenēze

kurš par savu grāmatu teica trīs vārdus - Esprit de Lois - noteikti ar
dvēseli meklēja tiesību socioloģiju",55 gan XX gadsimta sociologi,
piemēram, Reimons Arons (Raymond Claude Ferdinand Aron,
1905-1983),56 gan XXI gadsimta sociologi, piemēram, Matiass
Kēnigs.57 Var secināt, ka Monteskjē ieguldījums socioloģijas kā zinātnes
turpmākajā izveidē netiek apstrīdēts.
Socioloģijas metodi Ērlihs saskatīja faktā, ka Monteskjē
grāmatā "Par likuma garu” aprakstītais materiāls ir paša autora empīriski
savākts, divdesmit gadu laikā apceļojot pasauli. Tiesa, tas netraucēja
Ērliham secināt, ka Monteskjē grāmata "Par likuma garu" ir diletantisks,
nesistemātisks un juceklīgs darbs, ko nevar uzskatīt par zinātnisku
pētījumu. Ērlihs gan uzsvēra, ka tā nav paša Monteskjē vaina - šāds stils
piemita viņa gadsimta, t.i., XVIII gadsimta, zinātniskajai domai
kopumā.58 Ērliha striktajos apgalvojumos savukārt izpaužas XIX gad
simta jeb Ērliha laika kritiskā un racionālā gara izpausme.
Lai gan Ērliha kritikai visumā piekrīt daudzi Monteskjē
daiļrades pētnieki, darbu "Par likuma garu" vispārpieņemti uzskata par
pirmo nopietno pētījumu tiesību socioloģijā,Joirškalpo par pamatu
cēlākajai šīs jaunās zinātnes ģenēzei.59 Grāmatas autore aicina
Monteskjē daiļrades pētniekus ņemt vērā, ka viņš savos darbos nav
izvirzījis mērķi radīt jaunu zinātni. Monteskjē darbi drizāk ir ceļotāja
piezīmes, kur augsti izglītots ceļinieks dalās iespaidos un pārdomās par
svešās zemēs pieredzēto, īpašu uzmanību pievēršot viņu interesējošajiem
jautājumiem - morālei, tikumiem, tiesībām, pārvaldes struktūrām u.c.
parametriem, kas, pēc Monteskjē uzskatiem, raksturo tautas garu. Tas
izriet no paša Monteskjē rakstītā. Viņš apgalvoja, ka izdarīt apjomīgus
pētījumus viņu ir mudinājusi interese par sabiedrības tikumiem. Savā

55 Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. - München und Leipzig: Verlag
von Duncker & Humbolt, 1929, S. 382.
56 Арон P. Этапы развития социологической мысли. - Москва: Издательская
группа «Прогресс» - «Политика», 1992, с. 36.
57 König М. Menschenrechte bei Dürkheim und Weber. Normative Dimensionen des
soziologischen Diskurses der Moderne. - Frankfurt, New York: Campus, 2002, S. 40.
58 Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. - München und Leipzig: Verlag
von Duncker & Humbolt, 1929, S. 382.
59 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 78, 79.
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mācībā viņš izdalīja kristīgo tikumību un politisko tikumību.60
Monteskjē no dažādiem aspektiem pētīja un analizēja varu, tiesības,
ekonomiku un politiku. Galvenā metode, ko pētnieks izmantoja, bija
salīdzinošā analīze. Salīdzinājumi tika izdarīti, ņemot vērā katras tautas
apdzīvotās teritorijas ģeogrāfiskās īpašības, īpaši izdalot klimatiskos
apstākļus un zemes auglību kā faktorus, kas ietekmē tautas mentalitāti.
Darbā "Par likuma garu" tika analizēti sabiedrības normatīvo attiecību
modeļi. Sabiedrība tika analizēta, izmantojot salīdzinošo metodi,
apstrādājot autora paša empīriski iegūtos datus. Monteskjē meklēja
likumsakaribas katras atsevišķas sabiedrības jeb tautas sociālās uzbūves
specifikā un ekonomisko, politisko un juridisko attiecību modeļos.
Ņemot par pamatu zemes jeb augsnes auglību, Monteskjē analizēja
sabiedrības sociāli ekonomiskās attiecības. Viņš pētīja, kā cilvēki
apstrādāja, sadalīja zemi un pārdalīja to, apstrādājot iegūtos darba
augļus. Pēc tam Monteskjē atvasināja ideju par nācijas garu jeb
mentalitāti61 un analizēja ne vairs fiziskos, bet gan sociālos faktorus,
tostarp tirdzniecību un preču naudas attiecības, apskatot tos no sociālo
attiecību viedokļa. Viņš analizēja ekonomiku, bet šajā analīzē pilnībā
ignorēja darbarīkus (ko par būtisku Monteskjē kļūdu uzskata marksisti).
Monteskjē uzskatīja, ka ekonomika ir komplekss, ko veido īpašuma
sistēma, tirdzniecība, saistības, kontakti kā starp atsevišķiem indivīdiem,
tā starp veselām grupām, naudas un vērtību sistēmas sabiedrībā.62 Viņš
pauda viedokli, ka sabiedrības dzīvi un likuma garu katrā konkrētā
sabiedrībā ietekmē fiziski, objektīvi faktori, piemēram, zeme, klimats,
reljefs, un morāli faktori, kā tautas gars un reliģija.63 Savus uzskatus
Monteskjē diemžēl nesistematizēja vienotā teorijā un neradīja jaunu
zinātni. J
Monteskjē mācībai, ka tautai piemīt sevišķa mentalitāte, kas līdz ar ekonomiskajām un tiesiskajām attiecībām, kuras izriet no šīs
mentalitātes, - ir pakārtota tautas ģeogrāfiski apdzīvotajai vietai, ir
60 Montesquieu. Vom Geist der Gesetze. - Tübingen: H.Lauppsche Buchhandlung,
1951, Bd. I, S.3.
61 Ibid., S. XXIII-XXIV.
62 Арон P . Этапы развития социологической мысли. - Москва: Издательская
группа «Прогресс» - «Политика», 1992, с. 52, 53.
63 Montesquieu. Vom Geist der Gesetze. - Tübingen: H.Lauppsche Buchhandlung,
1951, Bd. I, S. LII-LVI.
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pretinieki. Monteskjē mācību apstrīdējuši gan viņa laikabiedri, gan
mūsdienu zinātnieki. Daudziem laikabiedriem tā šķita zaimojoša, jo kā
gan cilvēks - Dieva bērns - var būt atkarīgs no klimatiskajiem apstāk
ļiem. Turklāt Monteskjē mācība sevī ietvēra tolerances principus,64
ko viņa laikabiedri vēl īsti nespēja pieņemt. Dažādu tautu atšķirības
Monteskjē uzskatīja par normālu parādību. Lasot viņa darbu, var secināt,
ka tautas vienkārši ir atšķirīgas, jo to lielā mērā nosaka objektīvi
klimatiskie apstākļi. Darbā "Par likumu garu" nav pausti uzskati, ka
vienas tautas ir labākas par citām, lai arī autora simpātijas pieder
republikāniskai un tiesiskai valsts pārvaldei.
1.2.2.

Klasiskās zinātnes koncepcija un jurisprudences
attīstība tās ietekmē

Klasiskā socioloģija veidojās, balstoties uz XVIII-XIX gad
simta klasisko zinātnisko paradigmu, pēc kuras zinātniskā analīze un tās
rezultātā iegūtās zināšanas ir jābalsta uz objektīvo realitāti. Šādu pieeju
noteica jaunās pamatnostādnes - racionālisms, empīrisms un mate
riālisms, kas sekmēja zinātniski tehnisko revolūciju.65 Zinātniekus vadīja
ticība, ka objektīvajā realitātē eksistē zināmas likumsakarības, kuras ir
jāatklāj, jāsistematizē un praktiski jāizmanto cilvēku labā. Šāda pieeja,
kas bija veidojusies triju gadsimtu laikā kopš reformācijas, ir rakstu
rīga visai klasiskajai zinātnei, ar nelielām novirzēm viedokļos - daļa
zinātnieku uzskatīja, ka šīs zināšanas palīdz cilvēkiem izprast pasauli un
pakārtoties tās likumsakarībām. Daļa zinātnieku aicināja sabiedrību
izmantot pasaules kārtību savā labā, nelaužot un nepārveidojot apkārtējo
pasauli. Savukārt citi zinātnieki šīs likumsakarības pētīja, lai ar to palī
dzību pārveidotu pasauli (jaunu sugu radītāji, purvu nosusinātāji u.c.). Tā
XIX gadsimtā izveidojās divi zinātniskie novirzieni - evolucionisms un
konfliktoloģiski revolucionārais. Klasiskās zinātnes nozares apzīmēšanai

64 Montesquieu. Vom Geist der Gesetze. - Tübingen: H.Lauppsche Buchhandlung,
1951, Bd. I, S. XXIII.
65 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 404.; Weber M. Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und
Wirtschafts- Geschichte. - München und Leipzig: Duncker & Humbolt, 1924, S. 290,
291.
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tiek lietots jēdziens "pozitīvs".66 Pozitīvisms ir vispusīgi definēts
dabaszinātnēs. "Jāatzīmē, ka daudzi uzskata, ka tikai precīza pozitīvā
pieeja tieši ir zinātne. Pozitīvismam ir daudzas un dažādas versijas, gara
un bagātīga vēsture filozofijas lauciņā, kā arī pētnieku vidū."61 Klasiskās
zinātnes nostādņu tieša izpausme tiesību zinātnēs ir tiesību pozitīvisms.
Arī socioloģijā un tiesību socioloģijā pirmsākumos par pētīju
mu pamatu tika ņemta klasiskās zinātnes paradigma. XIX gadsimtā, pētot
sabiedrību, sāka lietot tās pašas metodes, kas tika izmantotas dabaszināt
nēs. To noteica "bioloģiskais skatījums" uz sabiedribu kā dzīvu organis
mu, bet tas nozīmē, ka dzīva organisma izpētē ir izmantojamas dabas
zinātņu metodes. Sabiedrībā pastāvošo likumsakarību pētījumos tika
vilktas paralēles starp naudas plūsmu un asinsriti, starp noziedzību un
organisma saslimšanu.68
Sabiedrības un dzīva organisma salīdzināšana sākās pēc refor
mācijas. Tomass Hobss (Thomas Hobbes, 1588-167969) 1651.gadā pub
licēja savu valsts teoriju, kas apkopota darbā "Leviatāns" ("Leviathan").
Hobsa teorija bija sistemātiska. Hobss lietoja filozofiskas kategorijas.
Viņa mācība tika balstīta uz Dekarta, Galileja, Eiklīda, Spinozas u.c.
filozofu mācībām.70 Hobss sabiedrības pētīšanā ieviesa dabaszinātņu
metodes, bet valsti salīdzināja ar personu, t.i., cilvēku. Valsts funkcijas
un orgānus Hobss salīdzināja ar cilvēka funkcijām un orgāniem.71
Tādējādi tika veidota mācība par valsti, kur tika konstruētas analoģijas
starp sabiedrības un cilvēka uzbūvi, kas ietekmēja valstī organizētas
sabiednbas izpratni turpmākajā publisko tiesību attīstībā. No Hobsa
nostādnēm izrietēja, ka, sabiedrību pētot, jāizmanto tās pašas metodes,
kuras izmanto, pētot cilvēka organismu, t.i., dabaszinātņu metodes. Pats

66 König M. Menschenrechte bei Dürkheim und Weber. Normative Dimensionen des
soziologischen Diskurses der Moderne. - Frankfurt, New York: Campus, 2002, S. 14.
67 Neuman L. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 6th
ed. - Boston [etc.]: Allyn and Bacon, 2006, p. 81.
68 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 25.
69 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 412.
70 Hobbes T. Levithan oder von Materiale, Form und Gewalt des kirchlichen und
bürgerlichen Staates. - Zürich und Leipzig: Rascher Verlag, 1936, S. 7-9.
71 Ibid., S. 206.
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Hobss izmantoja algebras un ģeometrijas metodes. Viņa mācība ātri
kļuva populāra un lika pamatu klasiskajai zinātnes paradigmai. Klasiskā
zinātnes paradigma noteica racionālismu, kas apvienots ar humānismu.
Humānisms izrietēja no XVIII un XIX gadsimtā populārajām liberā
lajām vērtībām.
Pirmais, kas tika analizēts, izmantojot jauno zinātnisko izprat
ni, bija noziedzība. Ja noziedzība tiek pētīta kā sabiedrības slimība, tad
noziedznieki ir sociālā organisma slimie audi un orgāni. Vislielāko iegul
dījumu jaunā skatījuma uz noziedzību un noziedzniekiem veidošanā
Eiropā XIX gadsimtā deva itāļu zinātnieki. Par ļoti nozīmīgiem
zinātniekiem, kuri būtiski ietekmējuši XIX gadsimta krimināltiesisko
domu, uzskata iepriekšējā, XVIII, gadsimta juristu Čezāri Bekariu
(Cesare, Marquis of Beccaria-Bonesana, 1738—179472) un Čezāri
Lambrozo (Cesare Lambroso, 1836-190973).
Čezāre Bekaria piedāvāja kodificēt kriminālās un krimināl
procesa tiesības un reformēt kriminālo sodu sistēmu.74 Bekaria savā
ievērojamajā darbā ”Par noziegumiem un sodiem” ("Dei delitti e delle
pene”) 1764.gadā rakstīja par visas Eiropas (no austrumiem līdz
rietumiem) gara humanizāciju, par piemēriem minot Katrinas II, Frīdriha
II, Marijas Terēzes un Jozefa II realizēto sodu politiku. Jauno sodu
politiku Bekaria aicināja izstrādāt, balstoties uz apgaismības filozofu
Monteskjē un Imanuela Kanta idejām par valsti, sabiednbu un indivīdu,
liberalizējot un humanizējot sodus.75 Bekaria rakstīja, ka ”morāles un
politikas normas, kas var regulēt cilvēkus, izriet no trim avotiem:
1)
dievišķās atklāsmes,
2)
dabas likumiem,
3)
sociālā konsensa”.76

72 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 507.
73 Ibid., S. 651.
74 Holzhauer H. Willensfreiheit und Strafe. Das Problem der Willensfreiheit in der
Strafrechtslehre des 19. Jahrhunderts und seine Bedeutung für den Schulenstreit. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1970, S. 32.
75 Beccaria C. Über Verbrechen und Strafen. - Wien: Tendier & Comp., 1851, S. VII,
VIII.
76 Ibid., S. XXVI.
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Bekaria aicināja kriminālsodus izmantot kā preventīvus
līdzekļus noziedzības ierobežošanai. Sodu kā preventīvu līdzekļu izman
tošana sabiedrības iebaidīšanai nebija nekas jauns. Jaunais, ko ieteica
Bekaria, bija sodu liberalizācija, vienlaikus tos izmantojot kā preventīvus
līdzekļus, t.i., ne tikai bargi sodi ir izmantojami noziedzības apkarošanai,
bet arī maigāki, samērīgi sodi pilda preventīvo funkciju.77 Bekaria
rakstīja: "Jaundzimušā nogalināšana ir to pretrunu sekas, kurās nokļūst
sieviete, kas bijusi sava vājuma vai svešas varmācības upuris. Viņai ir
jāizvēlas negods vai tā radījuma nāve, kurš vēl nespēj izjust savu
nelaimi. Kā viņai neizvēlēties šo nāvi, izvairoties no neizbēgamām
ciešanām, kas sagaidīs viņu un viņas nelaimīgo augli. Labākais veids, kā
izvairīties no šāda nozieguma, ir likumi, kas patiešām aizsargā vājumu
no tirānijas (.)."7S
Bekaria krimināltiesībās iestrādāja humānisma un liberālisma
idejas, bet dabaszinātņu metožu lietošanu jurisprudencē iedzīvināja
Cezāre Lambrozo, kas ilgus gadus Turīnas universitātes medicīnas
fakultātē vadīja tiesu medicīnas katedru. Viņš savos kriminoloģiskajos
pētījumos izmantoja gan hipnozi, gan jaunākās psihiatrijas atziņas.
Lambrozo izstrādāja un ieviesa praksē juridisko (kriminālo) statistiku,
kriminālo psiholoģiju, noziedznieku bioloģiju, noziedznieku antropometriju un patologanatomiju.79 Viena viņa ideja ir tā, ka ar epilepsiju
slimojoši jaunieši ir noziedzīgi tendēti. Šo domu Lambrozo pamatoja ar
nopietniem statistiskajiem datiem.80 Piromānus Lambrozo pieskaitīja pie
epileptiķiem. Nobeidzot savā darbā ”Neue Forschritte in den Verbrecherstudien" nodaļu par epilepsiju, autors secināja, ka "tik stiprs
atavisms un slimība, ja tā varētu teikt, ietekmē vienu vienīgu faktoru, tad
tā var būt par personas degradācijas cēloni".81 Ieviešot sistēmu savā
mācībā par noziedzniekiem, Lambrozo formulēja noziedznieku tipus,
taču tikai attiecībā uz smagākajiem noziegumiem (kā slepkavības un

77 Holzhauer H . Willensfreiheit und Strafe. Das Problem der Willensfreiheit in der
Strafrechtslehre des 19. Jahrhunderts und seine Bedeutung für den Schulenstreit. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1970, S. 32.
78 Бекария Ч. О преступлениях и наказаниях. - Москва: Инфра-М, 2009, с. 137.
79 Lombroso C. Neue Fortschritte in den Verbrecherstudien. - Gera: Griesbach, 1899,
S. III-VI.
80 Ibid., S. 181.
81 Ibid., S. 203.
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dzimumnoziegumi), bet vēlāk pats tajā iestrādāja atrunu, ka nav viena
skaidri izteikta noziedznieka tipa katram noziegumam, bet ir daudzi
atšķirīgi pakārtoti tipi. Taču viņa sekotāji šo atrunu neievēroja, jo tā
ievērojami sarežģīja pētījumus un novirzīja zinātniekus no vēlamās
absolūtās patiesības atklāšanas. Viņa skolnieks Rafaēle Garofalo
(Raffaele Garofalo, 1852-193482) no Lambrozo darbu tēzēm izstrādāja
plaši pazīstamo ”par noziedznieku dzimušas personas" (vāc. natürlichen
Verbrechen) tipu.83 Par tā autoru bieži vien uzskatīja pašu Lambrozo.
Cits Lambrozo ideju sekotājs, Enriko Ferri (Enrico Ferri, 1856-1929 84 ),
definēja piecus noziedznieku tipus: dzimuši par noziedzniekiem,
sadzīves noziedznieki, noziedzīgi nolaidīgie noziedznieki, gadījuma
noziedznieki un kaisles dēļ uz noziegumu spējīgie noziedznieki.85
Bekarias un Lambrozo darbi jau driz pēc to publicēšanas
dzimtenē tika tulkoti, studēti un izmantoti praksē visā Rietumu pasaulē.
Eiropas jaunās krimināltiesības XIX gadsimtā izstrādāja un piemēroja
Bekarias sekotāji, bet XIX gadsimta beigās un XX gadsimta sākumā Lambrozo skolnieki un ideju piekritēji jeb t.s. Lambrozo iedibinātā
"krimināltiesību pozitīvā skola".86 Noziedzība XIX gadsimtā tika pētīta
ar jaunu metožu palīdzību. Tika mainīta attieksme pret noziedzību, un
izmaiņu piemērs krimināltiesību zinātnē, pēc autores domām, ir
1858.gadā iznākušais Fridriha Kristiāna Benedikta Avē-Lalemāna
(Friedrich Christian Benedict Ave-Lallement, 1812-1884) divsējumu
darbs "Vācu blēži mūsdienīgā sociāli politiskā, literārā un lingvinistiskā

82 von Stephanitz D. Exakte Wissenschaft und Recht. - Berlin: Walter de
G ruyter& C o, 1970, S. 197.
83 Holzhauer H. Willensfreiheit und Strafe. Das Problem der Willensfreiheit in der
Strafrechtslehre des 19. Jahrhunderts und seine Bedeutung für den Schulenstreit. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1970, S. 178.
84 von Stephanitz D . Exakte Wissenschaft und Recht. - Berlin: Walter de
Gruyter&Co., 1970, S. 197.
85 Holzhauer H. Willensfreiheit und Strafe. Das Problem der Willensfreiheit in der
Strafrechtslehre des 19. Jahrhunderts und seine Bedeutung für den Schulenstreit. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1970, S. 178.
86 von Stephanitz D. Exakte Wissenschaft und Recht. - Berlin: Walter de
Gruyter&Co., 1970, S. 197.
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skatījumā”.87 Autors jau darba nosaukumā ir pacenties iestrādāt visas
sava laika modernākās tendences. Priekšvārdā viņš raksta, ka "jau Tacits
ir aprakstījis sabiedrības vaibstus, izmantodams ģimenes dzīvi un tās
morāli.”88 Tātad - noziedzības saknes sāka meklēt zināmu sociālo
struktūru deformācijās un paša noziedznieka personas (ķermeņa)
deformācijās.
XIX
gadsimta pētnieki ticēja, ka izdarot racionālus, empīriskus
pētījumus (izmantojot dabaszinātņu metodes), viņi sasniegs objektīvus
un patiesus rezultātus. Zinātnieki ticēja vienas - augstākas - patiesības
esamībai un iespējai to noskaidrot, izdarot zinātniskos pētījumus. Par
galveno priekšnoteikumu objektīvās patiesības noskaidrošanā tika
izvirzīts racionālisms. Makss Vēbers savos darbos pētīja racionālisma
ģenēzi un evolūciju Rietumeiropā. Viņš uzsvēra racionālisma elementus
viduslaiku sabiedrībā, secinot, ka tieši baznīca ir ienesusi racionālismu
viduslaiku ekonomiskajā un tiesiskajā dzīvē. Savukārt XIX gadsimta
racionālisma saknes viņš saskatīja protestantu ētikā, kas, pēc Vēbera
domām, noteica kapitālisma garu.89 Vēbers secināja, ka protestantisms
un kapitālisms ir sekmējis sabiedrības un dažādu tās institūciju raciona
lizāciju, un atzina to, t.i., vispārēju racionalizāciju, par labu esam.90
Klasiskajā jeb pozitīvajā zinātnē izmantojot dabaszinātņu metodes,
pētnieki ar, viņuprāt, objektīvu un racionālu pētījumu palīdzību centās
atklāt vienīgo patiesību, lai ar tās palīdzību pilnveidotu pasauli.
XX gadsimtā daudzu valstu politikā tika mēģināts izmantot zinātnes
jaunākās atziņas un atveseļot sabiedrību, ierobežojot ’’nelabvēlīgas
personas", tās iznīcinot vai padarot neauglīgas, lai tās sevi neatražotu.
Tas skāra garā slimos, vēža slimniekus, ebrejus, čigānus u.c. personas

87 Ave-Lallement F.C.B. Das deutsche Gaunertum in seiner sozialpolitischen,
literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestände. Wiesbaden: Verlag Ralph Suchier, 1858, Bd I, Bd II.
88 Ibid., Bd I, S. 1.
89 Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. - Tübingen: J.C.B.Mohr,
1947, S. 202-205.
90 Weber M. Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und WirtschaftsGeschichte. - München und Leipzig: Duncker & Humbolt, 1924, S. 290-291.
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nacistiskajā Vācijā, ekspluatatorus - komunistiskajā PSRS,91 prostitūtas
un klaidoņus - Zviedrijā utt. Ja par nacistu un boļševiku represijām pret
noteiktu sabiednbas daļu bija plaši zināms jau iepriekš, jo šīs valstis to
neslēpa, un tas pilnībā atklājās pēc režīmu sabrukuma, tad skandāls
Zviedrijā XX gadsimta pēdējā desmitgadē bija pārsteigums. Zviedrijas
valdība oficiāli atzina, ka tikusi izdarīta zināmu personu grupu piespiedu
sterilizācija valsts organizētajā kampaņā laika posmā no 1936. līdz
1976.gadam.92 Cilvēku ar ’’morāliem defektiem” sterilizācija vai
kastrācija bija daļa no Šveices sociālās politikas laika posmā no 1890.
līdz 1970.gadam. Plašāk ar procesiem Šveicē var iepazīties Tomasa
Honkera (Thomas Huonker) publikācijā ”Diagnose ”Moralisch Defekt”
Kastration, Sterilisation und ”Rassenhygiene” im Dienst der Schweizer
Sozialpolitik und Psychiatrie 1890-1970"P Līdzīgi eksperimenti ar
cilvēkiem, balstoties uz sava laika zinātnes atzinumiem un uzskatot, ka
tas nāk par labu sabiedrībai, notika arī citās pasaules valstīs, tostarp
demokrātiskās.
1.2.3.

Socioloģijas pamatlicējs Ogists Konts

Ogists Konts {Auguste Comte, 1798—1857)94 liek pamatus
zinātnei, kas tieši vērsta uz sabiedrības izpēti, tajā pašā laikā izcilais
domātājs uzsver, ka šī jaunā zinātne stingri balstās uz dabaszinātņu
metodēm, un nosauc to par pozitīvo zinātni. Sākotnēji Konts jauno

91 Padomju mācību grāmatās juristiem noziedzība tika skaidrota kā kapitālisma palieka,
kas zudīs līdz ar sabiedrības apziņas līmeņa celšanos. "Izskaust tiesību pārkāpumus
nozīmē likvidēt nesociālistiskās ideoloģijas, psiholoģijas un morāles palieku sevišķi
kaitīgu izpausmi atsevišķu cilvēku apziņā un rīcībā, paātrināt mūsu virzīšanos uz
komunismu". Sk: Padomju likumdošanas pamati. Zin. red. Samoščenko. - Rīga:
Liesma, 1974, 22.1pp.
92 [B.a.]. Zviedrija lems par sterilizācijas upuriem. Pieejams: http://www.diena.lv/lat/
arhivs/arzemju-zinas/zviedrija-lems-par-sterilizacijas-upuriem (aplūkots 25.03.2010.).
93 Huonker T. Diagnose "Moralisch Defekt" Kastration, Sterilisation und "Rassen
hygiene" im Dienst der Schweizer Sozialpolitik und Psychiatrie 1890-1970.
Pieej ams: http://www. thata. net/thomashuonkerdiagnosemoralischdefektzuerich2003
opt.pdf (aplūkots 25.03.2010.).
94 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 628.
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zinātni dēvē par sociālo fiziku, bet 1844.gadā tai dod jaunu vārdu socioloģija. Hanss Hatenhauers uzsver, ka Konts bija Sensimona Kloda
Ami {Claude Henri de Rouvroy, Comte von Saint-Simon, 1760—1825)95
skolnieks un sekretārs. Konts bija erudīts cilvēks ar plašām zināšanām
matemātikā, medicīnā, fizioloģijā un filozofijā. Tātad atbilstoši XIX
gadsimta uzskatiem viņam bija nepieciešamās zināšanas dabaszinātnēs
un filozofijā, lai veiksmīgi pētītu sabiedrību. Savu izpratni par jauno
zinātni Konts pauda daudzsējumu darbā "Pozitīvās filozofijas kurss"
("Discours sur VEsprit Positif, 1844), pasludinot jaunu vēstures likumu,
kas, pēc viņa domām, nosaka cilvēces ideju evolūciju. Konts atsaucās uz
tiīs autoriem, kuru atziņas viņš izmantoja, lai pētītu sabiedrības attīstības
likumsakarības. Tie bija Monteskjē, franču filozofs apgaismotājs Marī
Zans Antuāns Kondorsē {Jane Antuane Caritat Marquis de Condorcet,
1743-179496) un franču absolūtisma teorijas izstrādātājs Žaks Benins
Bosjē {Jack Benigne Bossuet Baron von Meaux, 1627-170497). Par
Monteskjē lielāko nopelnu Konts atzīmēja darbā "Par likuma garu"
iestrādāto vēstures un sabiedrības norišu determinismu. Taču Konts
uzskatīja, ka Monteskjē teorijā nav progresa idejas, kas savukārt
iezīmējās Kondorsē darbos (piemēram, "Esquisse d ’un tableau
historique des progrès de Vesprit humain", 182998). Konts izmantoja
Kondorsē ideju, ka cilvēka prāta progress nosaka izmaiņas sabiedrībā
(tātad idejas attīstība sekmē matērijas progresu). Viņš uzskatīja, ka
sociālie fenomeni ir determinēti un tie objektīvi transformējas, cilvēka
saprātam progresējot. Taču šis prāta progress, pēc Konta uzskatiem, nav
brîvs, bet ir noteikts providencē. Providences (dievišķās nolemtības)
definējums atrodams Bosjē darbos (piemēram, "Politique tirée de
VEcriture Sainte", 181899). Konts paša definēto "pasaules likumu" no
metafizikas jomas pārcēla pozitīvajā jeb zinātnes metodoloģijā, lai to

95 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 593.
96 Jonas F. Geschichte der Soziologie. Aufklärung, Liberalismus, Idealismus. Hamburg: Rowolt, 1968, Bd. I, S. 35.
97 Holtzmann R. Französische Verfassungsgeschichte. - München: R.Oldenbourg,
1965, S. 513.
98 Jonas F. Geschichte der Soziologie. Aufklärung, Liberalismus, Idealismus. Hamburg: Rowolt, 1968, Bd. I, S. 35.
99 Ibid., Bd I, S. 16.
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izmantotu sabiedrības pētīšanā.100 Viņš izstrādāja mācību par cilvēci, par
sabiedrību (sociumu) - socioloģiju. Konts un viņa pēcteči izstrādāja
jaunu - tieši socioloģijai rakstungu - kategoriālo aparātu, kura uzde
vums bija precīzāka sabiedrības izpēte, empīrisko datu skaidrojums,
jaunu teoriju atklāšana. Viņš bija pārliecināts, ka socioloģijas teorijai ir
jāveicina attīstība, nepārtraukta cilvēka individuālās un sociālās eksis
tences uzlabošanās.101
Statika un dinamika ir divas pamatkategorijas Konta filozofijā.
Statika izpaužas ’’sabiedriskajā konsensā.” Sabiedrība kā vienots dzīvs
organisms savā ziņā ir nemainīga (ar noteiktām robežām un to veido
jošiem elementiem), tāpat kā savā ziņā nemainīgs ir an cilvēka ķermenis.
Dinamika savukārt ļauj izzināt šo sabiedrību attīstībā, vēsturiski pētot,
kādiem attīstības posmiem tā ir izgājusi cauri. Dinamika izriet no
statikas. Konts izdalīja trīs posmus sabiedrības attīstībā:
1)
teoloģiski fiktīvā stadija,
2)
metafiziskā jeb abstraktā stadija,
3)
pozitīvā stadija.
Pirmajās divās stadijās sabiedrība neapzinās objektīvo realitāti,
bet pēdējā stadijā gara jeb intelekta progresa rezultātā notiek sabiedrības
racionalizācija, kas noved pie objektīvi pastāvošās realitātes apzināšanās.
Būdams Sensimona skolnieks, Konts bija sociālistiski domājošs, un viņš
mudināja Hatenhaueru viņa mācību analizēt ne tikai kā filozofisku, bet
arī kā politisku. Konts aicināja sabiedrību atbrīvoties no ilūzijām par
realitāti, no reliģijas piedāvātās realitātes vīzijas un beidzot saprātīgi un
empīriski izpētīt savu dzīvi.102 Pētot socioloģijas pirmsākumus, Georgijs
Gurvičs {Георгий Давидович Гурвич; Georges Gurvitch, 1894—1965103)
uzsvēra, ka var izsekot filozofiskās domas pēctecībai, sākot ar Monteskjē,
tad Kondorsē mācību un beidzot ar Konta mācību. Sī pēctecība izriet
100 Holzhauer H. Willensfreiheit und Strafe. Das Problem der Willensfreiheit in der
Strafrechtslehre des 19.Jahrhunderts und seine Bedeutung für den Schulenstreit. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1970, S. 131.
101 Volkovs V. Socioloģijas teorijas: XIX gadsimts-XX gadsimts. - Daugavpils:
Daugavpils Universitāte, 2007, 29.1pp.
102 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 629.
103 Hartfleld G. Wörterbuch der Soziologie. - Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1972,
S. 250.
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no viena veida metodoloģiskās pieejas, pēc kuras racionāli secinājumi
tiek sasniegti ar radikālu empīrismu. Var atzīt, ka tiesību socioloģijas kā
nozares pamatus ielika jau Monteskjē, bet turpināja Konts, izveidojot
socioloģiju par patstāvīgu pozitīvu zinātni, kas izmanto dabaszinātņu
metodes, lai iegūtu un apstrādātu datus, un radot priekšnoteikumus
tiesību tālākajai konstruktīvajai un kritiskajai analīzei un salīdzināšanai
(vāc. Rechtsvergleichung).104
1.2.4.

Pozitīvās tiesību skolas loma tiesību socioloģijas
izveidē

Drīz pēc socioloģijas izveidošanās, izmantojot Konta iedibi
nāto pozitīvo tradīciju, sākās arī tiesību socioloģijas izstrādāšana. No
vienas puses, sociologi savos sabiedrības pētījumos iekļāva tiesības, no
otras puses, sabiedrību un tiesības ar jaunām empīriskām un racionālām
metodēm kritiski pētīja arī juristi, piemēram, Kārlis Markss105 {Kari
Marx, 1818-1883106). Vācu tiesību socioloģijas pētnieki parasti min
Kārli Marksu un Frīdrihu Engelsu {Friedrich Engels, 1820-1895) kā
pirmos vācu tiesību sociologus, jo to iedibinātais dialektiskais un
vēsturiskais materiālisms iezīmēja jaunu kritisku socioloģisko skatījumu
uz tiesībām.107 Markss savā mācībā izskaidro sociālo pārmaiņu likum
sakarības atbilstoši klasiskās zinātnes tradīcijai, ticot, ka ir iespējams
noskaidrot vienīgo patiesību.108 Viņš uzskatīja, ka pozitīvās tiesības
regulē sabiedrības dzīvi un juridiski fiksē šķiru struktūru un sociālās
attiecības. Marksa teorija pauž, ka tiesības savas varas noturēšanai

104 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 54, 55.
105 Арон P. Этапы развития социологической мысли. - Москва: Издательская
группа «Прогресс» - «Политика», 1992, с. 152, 153.
106 Raiser Т. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. 3. Aufl. - BadenBaden: Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 72.
107 Neuman L . Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 6th ed. Boston [etc.]: Allyn and Bacon, 2006, p. 94.
108 Дарендорф P. Карл Маркс. Немецкая социология. - Санкт-Петербург: Наука,
2003, с.74.
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pasludina valdoša šķira un tiesībām ir izteikti šķirisks raksturs, jo tas ir
ierocis valdošās šķiras rokās, lai uzturētu savu sociālo kundzību.109
XIX
gadsimta otrajā pusē Eiropā notika lielas sociālās, poli
tiskās un ekonomiskās pārmaiņas. Šajā laikā sāka rasties arī jurista
profesijas atbilstoši industriālas sabiedrības un liberālas nacionālas valsts
prasībām. XIX gadsimtā Eiropas valstīs tika reformēta valsts pārvalde,
izdarītas tiesu sistēmu reformas. Šo procesu dēļ objektīvi pieauga
pieprasījums pēc izglītotiem juristiem. Valstis dibināja universitātes un
juridiskās fakultātes. Diplomēti juristi tika pieņemti darbā ne tikai tiesu
sistēmā, bet arī vadošos ierēdniecības amatos.110 Strauji pieauga univer
sitātes diplomu ieguvušo juristu skaits. Juridiskās fakultātes diploms
kļuva par veiksmīgas karjeras un turīgas dzīves atslēgu. Krievijas
impērijā XIX gadsimta beigās uzņēmīgi latviešu jaunieši vispirms
Tērbatā vācu valodā (no 1889.gada krievu valodā), tad an Pēterburgā
un Maskavā krievu valodā studēja tiesību zinātnes. Sāka strauji attīs
tīties jurisprudence kā zinātne. To ietekmēja jaunā metodoloģija,
ko ieviesa pozitīvā tiesību skola, taču noteicošais šajā procesā bija
liberālisma vērtību iestrādāšana tiesību normās un jaunas tiesiskās valsts
koncepcijas veidošanās. Džons Ostins (John Austiņ, 1790-1859), viens
no tiesību pozitīvisma pamatlicējiem,111 uzskatīja: "Pozitīvās tiesības
(vai ius\ pozitīvā morāle (vai mos) kopīgi ar to abu piemērošanas
principiem ir neatdalāmi savienotas plaša organiska veseluma daļas."112
Pēc pozitīvās tiesību skolas uzskatiem, tiesības ir sistematizēts
rakstisku normu kopums, ko pieņēmis kompetents likumdevējs likumā
noteiktajā kārtībā. XX gadsimtā strauji pieauga tiesību masa. Likum
devēji daudz darīja, lai tiesības sakārtotu atbilstoši industriālās sabied
rības prasībām, kurā valda brīva privātīpašuma aprite. Konstruējot
tiesisku valsti, mainījās uzsvari tiesību funkciju kontekstā. Pieauga
indivīda un sabiedrības konsensa nozīme. Par galveno tiesību funkciju

109 Raiser T. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. 3. Aufl. - BadenBaden: Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 73.
110 Аннерс Э. История европейского права. - Москва: Наука, 1994, с. 324, 325.
111 John Austin / Stanford Enciclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/
entries/austin-john (aplūkots 25.03.2010.).
112 Liepa L. Pozitīvās tiesības. Gräm.: Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Prof. E.Meļķiša
red. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999, 108.lpp.
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tika izvirzīta sabiedrības locekļu tiesiskās aizsardzības funkcija
(vāc. Rechtsschutz)}u XIX un XX gadsimta mijā gandrīz paralēli strauji
attīstījās divas pretējas tiesību teorijas skolas - tiesību pozitīvisms un
tiesību socioloģija. Abas pauda pārliecību, ka patiesība ir viena, un abas
centās to atklāt.
īpaša loma tiesību socioloģijas izveidošanās procesā bija tieši
tiesību pozitīvismam, kas tiesības aplūkoja kā patstāvīgu, normatīvu
materiālu, bet atrauti no sabiedrības tiesiskajām attiecībām. Nebūs
precīzs apgalvojums, ka tiesību pozitīvisms radās tikai XIX gadsimtā, jo
jēdziens "pozitīvās tiesības” Eiropas jurisprudencē tiek pielietots,
vēlākais, kopš XII gadsimta. Jau dižajos viduslaikos likumdevēja
pieņemtos likumus sauca par leges positivae, tāpat kā šo likumu kopumu
dēvēja par ius positivum.l14 Tomēr tiesību pozitīvisms kā tiesību
filozofijas skola, kas izstrādāja pozitīvo juridisko argumentāciju,
nodibinājās tieši XIX gadsimtā. Jau pašā XIX gadsimta sākumā (vai
precīzāk, Lielās Franču revolūcijas laikā pašās XVIII gadsimta beigās)
valdošo dabisko tiesību skolu nomainīja tiesību pozitīvisms. Eiropā
iesākās tiesību kodifikācijas gadsimts, kad likumdevēji centās visas
sociālās normas noformēt pozitīvo likumu formā. Par vienu no
pirmajiem normatīvajiem aktiem, kas fiksēja dabiskās tiesības, jāmin
Francijas 1789.gada Cilvēka un pilsoņa tiesību deklarācija. Tai sekoja
citas kodifikācijas - 1794.gada Prūsijas zemes tiesības, 1804.gada
Francijas civillikums un kā viens no pēdējiem - 1900.gada Vācijas
civillikums (BGB). Apjomīgie tiesību kodifikācijas centieni sekmēja
dabisko tiesību idejas atgriešanos juridiskajā domā. Sākās polemika starp
abu tiesību skolu piekritējiem. Būtisku ieguldījumu deva Gustava Hugo
(Gustav Hugo, 1764-1844)115 darbs "Dabisko tiesību mācību grāmata kā
pozitīvo tiesību filozofija" ("Lehrbuch des Naturrechts als einer
Philosophie des positiven Rechf\ 1798).116 Pozitīvisti, aizstāvot savas

113 Bähr O. Der Rechtsstaat. - Aalen: Scientia, 1864, S. 8-17.
114 Blühdorn J., Ritter J. Positivismus im 19. Jahrhundert. - Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann, 1971, S. 105.
115 Rode K. Geschichte der europäischen Rechtsphilosophie. - Düseldorf: Werner
Verlag, 1974, S. 143.
116 Blühdorn J., Ritter J. Positivismus im 19. Jahrhundert. - Frankfurt am Main: Vittorio
Klostermann, 1971, S. 107.
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pozīcijas, pat ieviesa terminu "īstās tiesības" (vāc. Richtige Recht), lai
apzīmētu pozitīvās tiesības, nošķirot tās no dabiskajām tiesībām.117 XIX
gadsimtā strauji attīstās jurisprudence, jo to nosaka vēsturiska nepiecie
šamība, valsts centralizācijas tendences un tiesiskas liberālas valsts
veidošana. Sava loma te ir gan Georga Vilhelma Fridriha Hēgeļa (Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831118) vēsturiskajam pozitīvismam,
gan Džona Ostina psiholoģiskajam pozitīvismam,119 gan Ērliha sociolo
ģiskajam pozitīvismam, - pēdējais atbilst Konta ieviestajam pozitīvisma
jēdzienam.
Zinātniskie pētījumi, kuru mērķis bija attīrīt un kvalitatīvi uzla
bot jurisprudenci, lai celtu tās zinātnisko potenciālu, tika vērsti uz likumu
tekstu un tiesību avotu studēšanu. Juridiskā zinātne kļuva dogmatiska.
Tiesību normas tika komentētas, klasificētas utt. nolūkā iegūt pēc
iespējas patiesākus rezultātus.120 Tas tika darīts atrauti no tiesību reālās
piemērošanas sfēras, sabiedrisko attiecību procesiem. Tiesību pozitīvistu
mērķis bija radīt ideālu, pilnīgu tiesību sistēmu, kas regulētu ideālas
sabiedriskās attiecības. Dominēja pārliecība, ka, sakārtojot tiesību
sistēmu un piemērošanas metodoloģiju, var sakārtot arī tiesību realitāti.
XIX gadsimta beigās, XX gadsimta pirmajā pusē daudzas valstis ar
tiesību palīdzību vēlējās pilnveidot sabiedrību, laužot iepriekš pastā
vējušo tiesību realitāti. Spilgts piemērs ir PSRS, kur valdīja tiesību
pozitīvisms "pārākajā pakāpē", bet valsts (ceļā uz komunismu) orientējās
uz jauna tipa sabiedrības radīšanu. Par tiesību avotu sociālistiskā tiesību
teorija atzina tikai normatīvo aktu.121 Tas disonē ar nostādni, ka
komunismā tiesību nebūs vispār, jo tās atmirs.

117 Stammler R. Die Lehre von dem Richtige Recht. - Berlin: J.Guttentag, 1902, S. 21-27.
118 Rode K. Geschichte der europäischen Rechtsphilosophie. - Düseldorf: Werner
Verlag, 1974, S. 144.
119 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 637.
120 Kelsen H. Reine Rechtslehre. - Wien: Franz Deuticke, 1960, S. 108-111.
121 "Sociālistiskajām tiesībām ir sava izteiksmes forma - normatīvais akts. (..) Normatī
vos aktus klasificē pēc to juridiskā spēka, kas ir atkarīgs no normatīvā akta izdevēja
vietas valsts orgānu sistēmā". Sk.: Padomju tiesības. V.Paegles red. - Rīga: Zvaigzne,
1987, 34.1pp.
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"Tiesa tikai piemēro likumus, bet nerada tos ," rakstīja Hanss
Kelzens (Hans Kelsen, 1881—1973122) - viens no spilgtākajiem pozitīvās
tiesību teorijas pārstāvjiem. Visu savu zinātnieka mūžu Kelzens veltīja
tīrās jurisprudences izstrādāšanai. Ar to viņš saprata tiesību normu
attīrīšanu no ideoloģijas un politikas, un dabaszinātņu ietekmes (kas bija
raksturīga XIX gadsimtam), lai radītu ideālu zinātnisku, objektīvu un
eksaktu jurisprudenci.123 Kelzens uzskatīja, ka galvenās tiesību teorijas
metodes ir dogmatiskā un normatīvā metode, tomēr nenoraidīja arī
socioloģiskās un psiholoģiskās metodes kā atvasinātas metodes. Kelzens
tiesības pētīja no diviem aspektiem - statikas un dinamikas, kas viņa
darbos bija tikpat nesaraujami saistītas kā Konta darbos.
Ar laiku tiesību pozitīvistu pielietotā formāli loģiskā metode
pārveidojās par formāli dogmatisko metodi, kļūstot par absolūtu un
neapstrīdamu. Tiesības tika aplūkotas atrauti no dzīves, kas, protams, pēc
tiesību sociologu domām, jurisprudencē nozīmēja zināmu stagnāciju.
Tomēr, pat ieņemot tiesību socioloģijas pozīcijas, nedrīkst aizmirst lielos
tiesību pozitīvisma nopelnus tiesiskas valsts izveidošanā.124 Tiesību
pozitīvistu apstrādātās normas varēja viegli un vienveidīgi piemērot, un
tas savukārt nodrošināja iespēju īstenot vienlīdzību likuma un tiesas
priekšā. Tiesību pozitīvisms radīja juridisko metodoloģiju. Tiesību
pozitīvistu metodoloģiski sakārtotā tiesību masa sekmēja tālākos
pētījumus tiesību vēsturē, tiesību socioloģijā, kriminoloģijā, tiesību
psiholoģijā.
Tomēr tiesību pozitīvistu nostādne, ka tiesības ir nedzīvas, no
dzīves atrautas formas, noteica nepieciešamību pēc jauniem viedokļiem,
kas saistītu šīs normas ar realitāti un sniegtu informāciju par to, kā un
kāpēc cilvēki šīs normas piemēro un ievēro. Tātad - tiesību pozitīvisms
palīdzēja definēt un izveidot tiesisku valsti un vienlaikus radīja nepie
ciešamību pēc pretmeta - tiesību socioloģijas.
Tiesību pozitīvisti pārmeta tiesību sociologiem, ka tie
"pētījumos pamatojas tikai uz nepilnīgu sociāli tiesisko izpratni, nevis uz

122 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 702.
123 Kelsen H. Reine Rechtslehre. - Wien: Franz Deuticke, 1960, S. III.
124 Stammler R. Die Lehre von dem Richtige Recht. - Berlin: J.Guttentag, 1902, S. 111.
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spēkā esošajām normām."125 Tas izraisīja polemiku starp abām jurispru
dences skolām, līdz ar to sekmējot abu skolu attīstību. Tiesību sociologi
(konkrēti, Kantorovičs, 1910.gadā Frankfurtē pie Maiņas atklājot pirmās
vācu sociologu dienas) uz pārmetumiem atbildēja šādi: "Tiesību
dogmatika bez socioloģijas ir tukša, bet socioloģija bez dogmatikas ir
akla." 126
Niklass Lūmans rakstīja, ka klasiskā tiesību socioloģija, kas
radās XIX gadsimtā un XX gadsimta sākumā, balstījās uz tris zinātnis
kajām premisām:
1.
Tiesības ir sabiedrības normatīvā struktūra, kas izriet no
sadzīves un ekonomiskajām attiecībām.
2.
Tiesības un sabiedrība ir savstarpēji atkarigi institūti, kas
nemitīgi evolucionē, izejot dažādas attīstības stadijas (tas
redzams gan Marksa, gan Vēbera, gan Dirkema darbos).
3.
Sabiedrības un tiesību saistība ir empīriski izzināma.127
Tiesību sociologi pētīja sabiedrības un tiesību ģenēzi un evo
lūciju, lai noskaidrotu tiesību realitāti pētījuma izdarīšanas laikā un
pastāvošās tiesību realitātes rašanās cēloņus. Lai nodarbotos ar klasiskās
tiesību socioloģijas pētniecību, zinātniekam bija vajadzīgas dziļas tiesību
vēstures zināšanas, jo vēsturiskie pētījumi bija tie, kas noveda zināt
niekus līdz secinājumiem par pastāvošo tiesisko kārtību.
Vēlākais priekšstats par socioloģiju būtiski atšķiras no klasiskā
priekšstata, jo, kā savos darbos, runājot par zinātnes vēsturi, uzsver
Lūmans, jau XX gadsimtā notiek paradigmu maiņa - klasisko zinātni
nomaina postklasiskā zinātne.128 Saskaņā ar šo paradigmu, kas iezīmējās
XX gadsimta sākumā, tiek uzskatīts, ka ari empīrisks objektīvās
realitātes pētījums nav absolūti objektīvs, jo objektīvs nevar būt pats
pētītājs.129 To nosaka cilvēciskais faktors, t.i., personas viedoklis, lai ari

125
126
127
128
129

Kelsen Я. Reine Rechtslehre. - Wien: Franz Deuticke, 1960, S. 108.
Rehbinder M. Einfurung in die Rechtssoziologie. - Frankfurt: Athenäum, 1971, S. 11.
Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 12.
Лунан H. Общество как социальная система. - Москва: Логос, 2004, с. 15-31.
Lielā mērā šīs pieejas izveidošanos ietekmēja dabaszinātņu jaunās atziņas, piemēram,
Zigismunda Freida {Sigmund Freud, 1856-1939) mācība par zemapziņu.
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cik objektīvi persona cenšas strādāt, - neatkarīgi no personas gribas
pētījuma rezultātus ietekmē pašas personas vērtības, viedokļi, ticība,
intelekts u.c. fenomeni. "Komunikācija ir centrālais jēdziens postklasiskajā teorijā par sabiedrību " raksta Berlīnes Humbolta universitātes
socioloģijas profesors Klauss Eders (Kļaus Eder).130 Saskaņā ar postklasisko zinātnes paradigmu jebkurš pētījuma rezultāts savā ziņā būs
subjektīvs. Lai gan šie paši nosacījumi, varbūt mazākā mērā, attiecas ari
uz eksaktajām zinātnēm, tomēr dabaszinātņu pārstāvji apšauba sociālo
zinātņu zinātnisko kvalitāti. Tātad zināšanas saskaņā ar postklasisko
zinātnes paradigmu nav absolūtas, tās ir relatīvas. Jebkuras zināšanas ir
pareizas noteiktā sabiedrības attīstības posmā atbilstoši konkrētas
sabiedrības viedoklim, balstoties uz šīs sabiedrības uzkrāto zināšanu bāzi
un apstrādājot iegūto informāciju ar noteiktai zinātnes attīstības pakāpei
raksturīgām metodēm. Taču, mainoties sabiedrības zināšanu apjomam,
zinātniskās pētniecības metodēm, sociālajām vērtībām, var mainīties arī
atklātās patiesības saturs.
XX
gadsimta vidū būtiski mainījās nostādnes jurisprudencē, jo
vispirms zinātnieki un pēc tam arī likumdevēji atteicās no klasiskās
zinātnes radītās pasaules ainas ar iespēju sasniegt ideālu. Zinātnieki gan
tiesību socioloģijā, gan citās nozarēs izstrādāja jaunas zinātniskās pētnie
cības metodes un pārvērtēja iepriekš lietotās. Hermanis Kantorovičs pat
uzsvēra, ka "tā (tiesību socioloģija - aut. piez.) ir pētniecības nozare, kas
strādā ar empīriskām metodēm. Tomēr no tā neizriet, ka socioloģija ir
daļa no dabaszinātnēm jeb ķermeni pētošām zinātnēm kā psiholoģija"
Tas atspoguļojas arī dažādu jurisprudences nozaru literatūrā. Tā XX
gadsimta pirmajā pusē krimināltiesību pētījumos jau tiek runāts par īpašu
noziedzības sociālo organizāciju, vairs tieši nesalīdzinot noziedzību ar
sabiedribas slimību, bet noziedzniekus ar slimiem cilvēkiem (tāpat kā
slimus cilvēkus vairs nepasludina par potenciāliem noziedzniekiem).132

130 Eder K. Kultur und soziale Integration. Pieejams: http://www.ssoar.info/ssoar/files/
2008/427/eder_l994_paradox.kultur.konsensustheorie.pdf (aplūkots 26.03.2010.).
131 Kantorowicz H. Rechtswissenschaft und Soziologie. - Karlsruhe: C.H.Müller. 1962,
S. 150, 151.
132 Engelbrecht E . In den Spuren des Verbrechertums. - Berlin: Peter J. Oestergaard
Verlag, 1930, S. 9-23.
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XX gadsimta sākumā tiesību socioloģija jau bija noformējusies par
patstāvīgu tiesību zinātni ar savu atšķirigo specifisko metodoloģiju,
vienlaikus tā bija ietekmējusi arī citas jurisprudences nozares, ieskaitot
krimināltiesības.
1.2.5.

Tiesību socioloģijas pamatlicēji: Eižens Ērlihs, Emils
Dirkems un Makss Vēbers
Eižens Ērlihs

Par nozares pamatlicēju tiek uzskatīts Eižens Ērlihs. Viņa
moto: "Tiesību attīstības smaguma centrs mūsdienās, tāpat kā citos
laikos, nav ne likumdošanā, ne jurisprudencē, ne tiesu praksē, bet gan
pašā sa b ie d rīb ā Tomēr tiesību filozofijas vēsturnieku vidū dalās domas
par Ērliha vietu juridiskajās skolās. Viņa mācība par dzīvajām tiesībām ir
jauna pozitīvo tiesību iztulkošanas metode. Ērliha darbos uzsvars likts uz
tiesnešu tiesībām jeb tiesnešu lomu tiesību tālākveidošanā,133 kas viņu
padalīja populāru Amerikā. Ērlihs uzskatīja, ka neviens likums nevar būt
absolūti taisnīgs. To nosaka sociālās pārmaiņas laikā, tāpēc tiesnesis var
grozīt likumdevēja pieņemtos likumus, tos piemērojot, lai sasniegtu
taisnīgumu un lai normas atbilstu laika garam.
Savos darbos Ērlihs kritizēja juristus par vienkāršotu sabied
risko attiecību izpratni, jo juristi visu sabiedrības dzīvi aplūko tikai ar
tiesu prakses starpniecību, kas izkropļo realitātes izpratni. Viņš uzskatīja,
ka sabiedribas tiesiskā dzīve ir daudz plašāka, nekā to atspoguļo tiesu
prakse. Tiesības izriet no sabiedrības - gan kopumā, gan no atsevišķām
sabiedrības struktūrām - ģimenes, lauku kopienas un, visbeidzot, valsts.
Paralēli valsts būvētajām tiesisko attiecību struktūrām sabiedrībā spon
tāni rodas un eksistē citas struktūras, ko sabiedrība veido ar sabiedrības
locekļu vai grupu savstarpēju piekrišanu. Protams, izraisās ari konflikti,
taču, pēc Ērliha domām, konflikti sabiedrībā galvenokārt tiek risināti bez
formālo valstisko normu palīdzības. Tādējādi Ērlihs uzsver tiesību
sociālo dabu, tomēr daudzi autori nepiekrit viņa viedoklim, ka visas
sabiedriskās parādības, attiecības ir arī juridiskas. Oto fon Gīrke (Otto

133 Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. - München und Leipzig: Verlag
von Duncker & Humbolt, 1929, S. 104—121.
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Friedrich von Gierke, 1841-1921) to sauc par juridisku lieluma
māniju.134 Bet tiesību sociologi Ērliham pārmet, ka viņa mācībā trūkstot
empīrisko pētījumu. Ērlihs paplašināja tiesību jēdzienu, taču vienlaikus
aplūkoja arī citas sociālās normas - morāles un reliģijas normas.
Ērlihs jauno zinātni formulēja darbā "Tiesību socioloģijas
pamati" (vāc. "Grundlegung der Soziologie des Rechts"), kas pirmo reizi
tika publicēts 1913.gadā. Pēdējās divas grāmatas nodaļas zinātnieks
veltīja tieši tiesību socioloģijas metodoloģijai, rakstot, ka tiesību socio
loģijā pastāvošo tiesisko attiecību analīzē liela loma ir tiesību vēstures un
etnogrāfijas izmantošanai, jo praktiskā jurisprudence esot sabiedrības
morfoloģija.135 Viņš uzskatīja, ka jurisprudencē, lai izdarītu kompleksus
pētījumus, nevar nacionāli norobežoties.136 Tālāk attīstot šo Ērliha domu,
tiesību socioloģijā aizvien lielāku nozīmi ieguva salīdzināmās tiesības.
Par ļoti būtisku tiesību socioloģijas metodoloģisko uzdevumu Ērlihs
uzskatīja "dzīvo tiesību" (vāc. Lebendes Recht) jeb sabiedrībā reāli
piemēroto tiesību normu empīrisku izpēti. Viņš norādīja, ka tiesību
socioloģijā juristiem ir jānoskaidro normas, kas tiek piemērotas reālās
sociālajās tiesiskajās attiecībās. "Dzīvās tiesības" var būtiski atšķirties no
valsts noteiktajām pozitīvo tiesību normām. Ērlihs, pamatojoties uz savu
pētījumu rezultātiem, secināja, ka "dzīvās tiesības" bieži vien ir pat
pilnīgā pretstatā ar "derīgajām tiesībām" (vāc. Geltendes Recht) jeb
formāli juridiski spēkā esošajām tiesību normām, ko piemēro tiesa un
valsts iestādes.137
Līdztekus "dzīvajām tiesībām" Ērlihs izdalīja arī "pārdzīvo
jušās tiesības" (vāc. Überlebendes Recht) jeb sabiedrības piemērotās,
iepriekš spēkā bijušās pozitīvo tiesību normas, kas joprojām ietekmē
sociālās attiecības, kaut ari grozījumi un papildinājumi likumos nosaka
jaunu tiesisko attiecību modeli.138 Šāda senu tradīciju ievērošana, pēc

134 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 111.
135 Ehrlich Е. Grundlegung der Soziologie des Rechts. - München und Leipzig: Verlag
von Duncker & Humbolt, 1929, S. 383.
136 Ibid., S. 389, 390.
137 Ehrlich E. Recht und Leben. - Berlin: Duncker & Humbolt, 1967, S. 19.
138 Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. - München und Leipzig: Verlag
von Duncker & Humbolt, 1929, S. 403.
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Ērliha viedokļa, ir raksturiga privāto tiesību sfērai,139 kur tiesību avoti
ļauj pusēm lielāku brīvību, dibinot tiesiskās attiecības, bet puses
lielākoties iztiek bez valsts varas iestāžu iesaistīšanas tiesisko attiecību
formēšanā un juridisko strīdu risināšanā.140 Lai noskaidrotu "dzīvās
tiesības", viņš ieteica izmantot ģeogrāfisko metodi141 un juridiskos
eksperimentus.142 Līdztekus tiesību socioloģijas kā nozares izveidošanai
un tās metodoloģijas pamatu radīšanai Ērlihs izstrādāja ari juridisko
loģiku.
Emils Dirkems
Ja vācu un amerikāņu pētnieki tiesību socioloģijas nozares
galīgo noformējumu lielākoties saista ar Ērlihu,143 tad franču un citu
romāņu zemju zinātnieki šo godu gandrīz vienprātīgi atvēl Dirkemam.
Jautājums, protams, ir stridīgs. Ērlihs izveidoja jaunu juridisko discip
līnu, bet Dirkems detalizēti un loģiski izstrādāja jaunu sociālo zinātņu
metodoloģiju. Ērliha pētījumi aprobežojās ar jurisprudenci, bet Dirkems
juridiskās problēmas risināja vīspārsocioloģiskā kontekstā. Ērlihs ir

139 Ērlihs pats analizēja "pārdzīvojušo tiesību" piemērošanu ģimenes un mantošanas
tiesiskajās attiecībās Francijā, Vācijā un Austrijā. Viņš, piemēram, atzina:
"Napoleona civilkodekss noteica, ka precēta sieva kļūst par vīra "dzimtcilvēku," taču
reāli franču precētās sievietes bija brīvākās un neatkarīgākās sievietes tā laika
pasaulē". Sk.: Ehrlich E. Recht und Leben. - Berlin: Duncker & Humbolt, 1967, S. 16.
Latvijā praktizējošie notāri apstiprina, ka daudzi valsts iedzīvotāji, īpaši lauku
rajonos, uzskata, ka mantošanā priekšrocības ir dēliem. Tās izpaužas dēla (ja dēli ir
vairāki, tad vecākā dēla) tiesībās mantot tēva mājas. Šādas tiesības bija spēkā Latvijā
saskaņā ar Krievijas impērijas Vietējo civillikumu kopojuma 1890.pantu: "Ja manto
jumu atstāj muižnieks, tad mantojot kopīgi vīriešu un sieviešu dzimuma personām,
vīriešiem, pēc Vidzemes un Kurzemes zemes tiesībām, ir priekšroka pret sievietēm
paturēt sev šā mantojuma sastāvā esošās muižas." 1930.pants: "Piltenes apgabalā no
muižnieka var mantot tikai dēli, izslēdzot meitas. Meitām ir tikai tiesības uz viņu kārtai
atbilstošu uzturu un, iestājoties laulībā, uz pūru." Citēts no: Vietējo civillikumu
kopojums (Vietējo likumu kopojuma III daļa). Tulkojums ar pārgrozījumiem un papil
dinājumiem, kas izdoti līdz 1927.g. 31 .decembrim, un ar dažiem paskaidrojumiem. Rīga: Valtera un Rapas akc. sab. izdevums, 1928,209.-214.1pp.
140 Ehrlich E. Recht und Leben. - Berlin: Duncker& Humbolt, 1967, S. 16, 17.
141 Šobrīd šo metodi pazīst un izmanto kā salīdzināmās tiesības.
142 Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. - München und Leipzig: Verlag
von Duncker & Humbolt, 1929, S. 408,409.
143 Ehrlich E. Recht und Leben. - Berlin: Duncker & Humbolt, 1967, S. 8.
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jurists, bet Dirkems ir studējis filozofiju, tālāk attīstījis Konta izveidoto
zinātni - pozitīvo socioloģiju, ieviešot funkcionālo struktūranallzi. Ērlihs
izdalīja tiesību socioloģijas kā zinātnes priekšmetu, bet Dirkems
ieskicēja metodoloģiju, ko pēc tam plaši izmantoja tiesību socioloģijā.
Emils Dirkems un viņa skolnieki mainīja tiesību socioloģijas pētījumu
loku, koncentrējot uzmanību uz juridiskām problēmām industriālā
sabiedrībā.144 Dirkema devums tiesību socioloģijā ir svarīgs, jo tieši viņa
zinātniskās darbības rezultātā tika ielikti operatīvās tiesību sociolo
ģijas pamati. Dirkems turklāt izdarīja patstāvīgus empīriskus pētījumus
jautājumos, kas tostarp ietilpst ari tiesību socioloģijas pētījumu laukā
(visvairāk Dirkemu interesēja pašnāvības kā sociālās anomijas
rādītājs).145
Emils Dirkems 1895.gadā Parizē publicēja darbu ’’Sociolo
ģiskās metodes noteikumi” (fr. ”Les règles de la méthode sociologique”),
kas lika pamatus operatīvās tiesību"socioloģijas metodoloģijai.146 Tiesa,
Dirkema pētījums nav sašaurināts tikai līdz tiesību zinātnēm (tiesību
socioloģijai - kā Ērliham), bet tas sociālajām zinātnēm vispār, tostarp
jurisprudencei, piedāvā metodoloģiju. Tiek uzskatīts, ka socioloģijas un
tiesību socioloģijas tālākajā attīstībā Dirkema izstrādātā metodoloģija ir
bijusi tikpat svarīga kā savā laikā filozofijas attīstībā bija svarīgs
1637.gadā publicētais Renē Dekarta (Descartes Rene, 1596-1650) darbs
”Discours de la méthode”.147 Dirkems ieviesa socioloģijas pamatprinci
pu: ”skaidrot sociālo ar sociālo jeb sociālos fenomenus apskatīt sociālā
sistēmā.”148 Viņš to izdarīja, analizējot sociālos faktus un atsevišķu indi
vīdu uzvedību kā no kolektīvās apziņas izrietošu. Par sabiedrību apvie
nojošo faktoru Dirkems uzskatīja sociālo solidaritāti, kas pilnveidojas un
mainās darba dalīšanas procesu evolūcijā.

144 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 43.
145 Осипова E.В. Социология Эмиля Дюркгейма. - Санкт-Петербург: Алтейя, 2001,
с. 186, 187.
146 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1965, S. 226.
147 Šis darbs pieejams ari latviešu valodā: Dekarts R. Pārruna par metodi. - Rīga:
Zvaigzne ABC, [2007].
148 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1965, S. 21.
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Centrālais socioloģijas izpētes objekts, pēc Dirkema uzska
tiem, ir sociālais fakts. Lai to izpētītu, viņš izstrādāja speciālu metodolo
ģiju un lika pamatus mūsdienu socioloģijas metodoloģijai. Savu darbu
"Socioloģiskās metodes noteikumi" Dirkems sāk ar jēdziena "sociālais
fakts" (fr. fait social)149 definēšanu: ”sociālais fakts ir katrs uzvedības
modelis, neatkarīgi no tā, vai tas jau ir kļuvis par pierastu vai ne, kas
spēj izdarīt ārēju spiedienu uz in d iv īd u un vienlaikus: "sociālais fakts
ir uzvedības modelis, kas tiek realizēts visā sabiedrībā, neatkarīgi no tā
individuālajām izpausmēm."150 Sociālo faktu rašanās pamats ir atrodams
sabiedribas locekļu vienotā ticībā, priekšstatu un vērtību sistēmā, uz kuru
pamata veidojas konkrētas grupas locekļu pasaules uzskats un grupas
kolektīvā apziņa, kas bez dziļākas izpētes nav izprotama ārpus šīs
grupas socializētiem indivīdiem.151 Pēc Dirkema uzskatiem, sociālā
fakta būtiskākā pazīme ir tā, ka tas eksistē neatkarīgi no atsevišķiem
indivīdiem, tas ir ārējs faktors, jo ir veidojies un pastāv ārpus konkrēta
indivīda apziņas, taču ietekmē viņa uzvedību. Indivīda apziņā sociālais
fakts pastāv kā no viņa gribas neatkariga "objektīva realitāte", kas
"piespiež" indivīdu realizēt noteiktu uzvedību. Sociālais fakts neveidojas
konkrēta indivīda apziņā, tam nav jābūt saskaņotam ar viņa gribu, tieši
otrādi - sociālais fakts regulē un ierobežo gribu un nosaka indivīda
uzvedību.152 Šī Dirkema ieviestā kategorija palīdz izprast vienveidīgus,
regulārus un salīdzināmus vienas sociālās grupas locekļu uzvedības
modeļus un sabiedrības vienotības pamatus. Viņš aicināja zinātniekus
objektīvi aplūkot socioloģiskās parādības kā sociālas lietas, kas pastāv
neatkarīgi no pētnieka apziņas, - tāpēc parādījās jēdziens, kura burtiskais
tulkojums no franču valodas ir: "sociāla lieta"153, bet latviešu valodā
socioloģijā ir pieņemts tā labskanīgāks atvasinājums: "sociāls fakts",154
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Hartfleld G. Wörterbuch der Soziologie. - Stuttgart: Kröner, 1972, S. 640.
Дюркгейм Э. Социология. - Москва: Канон, 1995, с. 39.
Hartfleld G. Wörterbuch der Soziologie. - Stuttgart: Kröner, 1972, S. 640.
Осипова E.В. Социология Эмиля Дюргейма. - Санкт-Петербург: Алтейя, 2001,
с. 88.
|М Pawlowski H.M. Methodenlehre für Juristen. - Heidelberg, Karlsruhe: Müller Juristi
sche Verlag, 1981, S. 130.
IM Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. Brigitas Zepas un Aijas Zobenas zin. red. - Rīga:
Latvijas Universitātes Socioloģijas katedra, 1997, 9.1pp.
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”Ģimenes, valsts un pašas sabiedrības organizācija, pielietotie sodi un
slēgtās vienošanās vienkārši ir to ideju turpinājums, kas sabiedrībā
valda par sabiedrību, valsti, tiesiskumu utt. Tāpēc šie un šiem analogi
fenomeni šķietami nav reāli aplūkojami citādi kā idejas caur idejām,
tāpēc idejas ir socioloģijas patiesais pētījumu objekts. Sāda izejas
pozīcija sniedz iespēju ieraudzīt lietas to īpašajā n o z ī m ē rakstīja
Dirkems.155 Idejas jeb priekšstati veidojas un attīstās sabiedrībā loģiskā
pēctecībā, tāpēc, lai izprastu sabiedrības dzīvi, socioloģijai ir jāpēta
sabiedrības attīstība laika gaitā. Dirkems uzskatīja, ka jebkurā sabiedrībā
valda mērķtiecība, tāpēc, pētot sociālo faktu funkcijas, vispirms ir jāno
skaidro tie sociālie mērķi, kuri ar šīm funkcijām ir jāsasniedz. Sociālais
fakts vienmēr ir sarežģīts fenomens, un parasti tam ir vairāki mērķi,
tāpēc pētniekam jau iesākumā ir jāaptver viss ar to saistītais attiecību
komplekss.156
Dirkems morāli skaidroja no zinātnes pozīcijām.157 Sava laika
sabiedrības morālās krīzes raksturošanai viņš ir ieviesis jēdzienu
'’anomija’’.158 Jēdziens '’anomija” ir guvis plašu pielietojumu stukturālā
funkcionālisma skolas pārstāvju pētījumos. Ar anomiju apzīmē stāvokli,
kad sociālo normu sistēmā ir nepilnības. Anomija ir tad, kad nav sociālās
regulācijas, jo normās nav paredzēts ne indivīda uzvedības modelis, ne
sekas, kas iestājas antisociālas uzvedības dēļ.159 Anomija ir stāvoklis, kas
ir pretējs morālai kārtībai, kura raksturo normālu, normatīvi regulētu
sabiedrības dzīvi. Jēdziens ’’anomija” tiesību socioloģijā, īpaši krimināl
tiesību socioloģijā, tiek izmantots tiesību efektivitātes pētīšanā.160
Tiesiskās regulēšanas efektivitāti var izteikt ar vairāku kritēriju grupu

155 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1965, S. 118.
156 Ibid., S. 193.
157 Дюркгейм Э. Социология. - Москва: Канон, 1995, с. 194.
158 Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. - Санкт-Петербург: Алтейя, 2001,
с. 239.
159 König М. Menschenrechte bei Dürkheim und Weber. Normative Dimensionen des
soziologischen Diskurses der Moderne. - Frankfurt, New York: Campus, 2002, S. 43.
160 Rehbinder M. Rechtssoziologie. - München: C.H.Beck, 2000, S. 137.
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palīdzību - ar funkcionālajiem kritērijiem, sistēmas iekšējiem kritērijiem
un politiskajiem kritērijiem.161 Anomija ietekmē sociālo sistēmu
funkcionēšanu.
Dirkems, kas ar koncepciju homo duplex uzsvēra cilvēka
dabas divējādību (cilvēks kā bioloģiska būtne un cilvēks kā sociāla
būtne),162 anomiju apskata no diviem aspektiem - no antropoloģiskā un
sociālā aspekta:
1.
Antropoloģiskā kontekstā anomija izriet no paša indivīda,
no pretrunām starp viņa bioloģiskajām un sociālajām vaja
dzībām.163 Dirkheims raksta: ’’Cilvēks, kādu no mums veido
audzināšana, nav tas pats cilvēks, kādu ir radījusi daba, bet
gan tas cilvēks, kādu vēlas redzēt sabiedrība (..)."164 Sociālās
normas var prasīt un prasa no indivīdiem rīcību, kas ierobežo
vai pat apdraud viņus kā bioloģiskas būtnes. Piemēram, katoļu
mācītājiem ir noteikts celibāts, t.i., liegta dzimumdzīve. Dzimumfunkcija ir normāla ķermeņa funkcija, taču jau no seniem
laikiem dažādās kultūrās tā ir tikusi strikti regulēta un iero
bežota. Celibāts jeb pilnīgs dzimumdzīves aizliegums ir pati
stingrākā regulējuma forma. Cits piemērs: mūsdienās jaunas
meitenes badojas, saslimst ar bulīmiju un anoreksiju, pat mirst,
jo vēlas sasniegt skaistuma etalonu, kas nebūt neatbilst
veselīgas jaunas sievietes ķermeņa konstitūcijai.165 Cilvēkam ir

161 Strupišs A. Tiesiska regulēšana un tas efektivitāte. Gram.: Musdienu tiesību teorijas
atziņas. Prof. E.Meļķiša red. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999, 135.lpp.
162 Дюркгейм Э. Социология. - Москва: Канон, 1995, с. 246.
163 Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. - Санкт-Петербург: Алтейя, 2001,
с. 244.
164 Дюркгейм Э. Социология. - Москва: Канон, 1995, с.253.
165 "Brazīlijā no anoreksijas izraisītām komplikācijām mirusi 21 gadu vecā modele Ana
Karolina Restone. Viņas māte ir nākusi klajā ar emocionālu uzrunu vecākiem, kuri redz,
ka viņu bērni sapņo par modeļu karjeru, un sabiedrībā sākušās plašas diskusijas, infor
mē ārvalstu prese. Restone nomira otrdien no iekšējo orgānu mazspējas, kas radusies,
ilgstoši badojoties un cenšoties izskatīties pēc iespējas tievākai. Augustā sirdstriekas
dēļ modes skates laikā nomira vēl viena modele - urugvajiete Luisela Ramosa, raksta
"Reuters". Restone bija 1,72 metrus gara un svēra 40 kilogramus. Ārsti atzīmējuši, ka
šāds svars ir normāls 12 gadus vecai meitenei." Sk.: [B.a.]. Tievēšanas upuris mirst
(18.11.2006.). Pieejams: http://www.dr.lv/phorum/readphp?5,230297,230297,quote=l
(aplūkots 26.03.2010.).
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jāizvēlas: apmierināt sava ķermeņa bioloģiskās vajadzības vai
ievērot sociālās normas. Ja priekšroku dod sociālajām normām,
cieš ķermenis, ja priekšroku dod bioloģiskajām vajadzībām,
indivīdam ir kauns par savu vājumu, bet, ja normu pārkāpums
ir būtisks, var tikt paredzēts sods.
Sociālā aspektā anomija ir patoloģisks sabiedribas stāvoklis,
kad noteiktu apstākļu dēļ ir izveidojusies situācija, kurā indi
vīda uzvedībai nav stingras tikumiskās regulācijas, un tāpēc
sabrūk sociālā solidaritāte jeb savstarpējā cieņa pret līdzpil
soņiem.166 Sociālā solidaritāte ir viens no Dirkema mācības
pamatjēdzieniem. Sociālā anomija ir īpaši raksturīga križu un
pārmaiņu posmos, kad strauji mainās vērtības, sociālā organi
zācija un atsevišķu sabiedribas institūtu savstarpējā saskaņa.
Vairs nevar izmantot iepriekšējos problēmu normatīvos risinā
jumus. Sabiedribas dzīve vairs nav prognozējama.

Anomija ir viens no iemesliem, kas, pēc Dirkema uzskatiem,
sekmēja pašnāvību skaita pieaugumu Francijā XIX gadsimta otrajā pusē.
Pašnāvību skaits visā Eiropā XIX gadsimtā būtiski pieauga. Pašnāvību
cēloņi tika pētīti daudzās zinātniskajās monogrāfijās, lielākoties no
morāles pozīcijām. Parādījās pieņēmumi, ka pašnāvību eskalācijā
vainojama iedzimtība, klimats, rase, psihiskās slimības.167 Kriminolo
ģijas pozitīvā skola, ko XIX gadsimtā Itālijā nodibināja Čezāre
Lambrozo, arī pētīja pašnāvību cēloņus. Tās pārstāvis Enriko Morselli
(Enrico Morselli, 1852-1929) 1879.gadā publicēja darbu "Pašnāvība",
kur secināja, ka pašnāvības cēloņi meklējami sociālās morāles kroplībās.
Dirkems, pētot šo jautājumu, izmantoja plašus statistikas datus par
sociālajām attiecībām un pašnāvībām. Viņš izmantoja Alfonsa Bertiljona
(Alphonse Bertillon, 1853-1914) ieviesto sociālo datu apstrādes
metodi.168 Dirkems secināja, ka nekādi citi iemesli, bet gan tikai egoisma
kāpums un morālās piespiešanas mehānismu atslābums sekmē pašnāvību
skaita pieaugumu. Tas atspoguļots darbā "Pašnāvības un dzimstības"

166 Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. - Санкт-Петербург: Алтейя, 2001,
с. 244.
167 Dürkheim E. Der Selbstmord. - [B.v.]: Suhrkamp, [B.g.], S. 41- 54.
168 Осипова E.В. Социология Эмиля Дюркгейма. - Санкт-Петербург: Алтейя, 2001,
с. 186, 187.
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(1888) un "Pašnāvība" (1897).169 Pašnāvība, uzskata Dirkems, nav tik
daudz atkarīga no paša indivīda īpašībām, cik no ārējiem apstākļiem, kas
vada indivīda dzīvi. Pašnāvībās atspoguļojas sabiedrības slimība.170 To
nosaka sociālie apstākļi - reliģija, ģimene, politika, nacionālisms u.c. Ar
izslēgšanas metodi viņš atteicās no klimata, rases, iedzimtības, gadalaika
ietekmes uz pašnāvību skaita pieaugumu. Interesants ir šāds fakts pierādot, ka psihiskā veselība neietekmē pašnāvību skaitu, Dirkems min
piemēru, ka garīgi slimo dziednīcās esot vairāk sieviešu, bet pašnāvības
vairāk izdarot vīrieši.171 Viņš uzskata, ka pašnāvība ir apzināts un
mērķtiecīgs akts, ko veicina indivīda atkarība no sociālās disciplīnas.
Pēc Dirkema uzskatiem, socioloģijai ir jāpēta tiesības to sociā
lajā kontekstā: saikne starp tiesībām un morāli, kā arī anomija kā sociālu
pataloģiju un noziedzības saknes. Rakstot par tiesībām, viņš izdala divus
tiesību normu veidus, kuras darbojas sabiedrībā un garantē sociālo
solidaritāti:
1.
Represīvās tiesības, kur ir noteikts sods par solidaritātes pār
kāpšanu. Represīvās tiesības veidojas, vienlaikus rodoties un
attīstoties arī kolektīvajai apziņai par savstarpējo solidaritāti.
Dirkems izdala dažādus solidaritātes veidus: mehānisko
solidaritāti, ja kolektīvā apziņa ir pakļāvusi indivīda apziņu un
šis indivīds automātiski pilda sabiedrības prasības, un
organisko solidaritāti, pēc kuras indivīds apzināti pakļaujas
kolektīva prasībām.172 Jo plašāka kļūst kolektīvā apziņa, jo
plašāka ir indivīda darbības regulācija un vairāk tiek noteikts
aizliegtu darbību - noziegumu. Noziegums ir kolektīva gribas
pārkāpums jeb kolektīva aizliegtā darbība. Noziegums ir
normāla noteiktas sabiedrības realitātes sastāvdaļa.173
Noziedznieks pēc šīs teorijas nav tas, kas neievēro Dieva vai
valdnieka likumus, bet gan tas, kas, dzīvodams sabiedrībā,
atsakās ievērot tās noteikto kārtību. No noziedzības teorijas
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Дюркгейм Э. Социология. - Москва: Канон, 1995, с. 330.
Dürkheim E. Der Selbstmord. - [B.v.]: Suhrkamp, [B.g.], S. 30.
Ibid., S. 53.
Дюркгейм Э. Социология. - Москва: Канон, 1995, с. 339.
Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. - Санкт-Петербург: Алтейя, 2001,
с. 126, 127.
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Dirkems atvasina sankciju jeb sodu teoriju. Viņš noraida tajā
laikā populāros uzskatus, ka soda mērķis ir brīdināt, lai
neatkārtotos noziedzīga darbība, bet gan deklarē, ka sods ir
paredzēts, lai iebaidītu un atradinātu no kaut kā. Soda funkcija
ir apmierināt sabiedrisko domu, jo nodarījums ir aizskāris
sabiedrisko apziņu.174
Restitutīvās jeb korporatīvās tiesības, kas organizē indivīdu
savstarpējo dzīvi. Restitūcijas tiesības nesoda, bet gan atjauno
tādu stāvokli, kāds ir paredzēts pēc taisnības. Tas, kas nav
izpildījis savas saistības, maksā otrajai pusei. Pie šīm tiesībām
pieder privāttiesības un visas citas nozares, kas indivīdus
apvieno solidārās attiecībās.

Dirkema darbos tiesības ir apskatītas kā sabiedriskās kopdzī
ves rezultāts, kas, no vienas puses, izaug no sociālās solidaritātes, bet, no
otras puses, garantē sociālo solidaritāti.175 Tiesības, līdz ar morāli un
reliģiju, Dirkems apskata kā normatīvas vērtību sistēmas.
Makss Vēbers
Makss Vēbers (Maximilian Carl Emil Weber, 1864-1920) ir
vācu jurists, sociologs un ekonomists. Viņa darbiem ir raksturīga dziļa
un vispusīga pētāmo jautājumu analīze. Vēbera darbos atspoguļotas
dziļas tiesību vēstures, reliģijas vēstures un saimniecības vēstures zināša
nas.176 Vēbers, līdz ar Vilhelmu Dilteju (Wilhelm Dilthey, 1833-1911),
ir viens no interpretīvās socioloģijas pamatlicējiem. Interpretīvajai
socioloģijai ir vairāki novirzieni: hermenētika, konstruktīvisms,
etnometodoloģija, izziņas, ideālistiskā, fenomenoloģiskā, subjektīvā un
kvalitatīvā socioloģija. To bieži sauc par kvalitatīvo pētniecības
metodi.177

174 Дюркгейм Э. Норма и патология. Pieejams: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
Sociolog/Durkgeim/Norm Pat.php (aplūkots 29.03.2010.).
175 Дюркгейм Э. Социология. - Москва: Канон, 1995, с. 342.
176 Uzskatāms piemērs ir Vēbera darbs "Senās pasaules agrārā vēsture": Вебер M.
Аграрная история древнего мира. - Москва: Канон-Пресс-Ц, 2001.
177 Neuman L. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 6th ed. Boston [etc.]: Allyn and Bacon, 2006, p. 87.
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Vēbers socioloģiju izprata kā visaptverošu mācību par sociālu
rīcību,178 ar kuras palīdzību var iegūt cēloņsakarīgus skaidrojumus par
ncības modeļu attīstību.179 Būtisks Vēbera ieguldījums socioloģijas
metodoloģijas attīstībā ir interpretīvā metode, ar kuras palīdzību viņš
analizēja tādus fenomenus kā vara, sabiedrības racionalizācija, tiesības,
indivīda rīcības motivācija u.c. Vēbers izvirzīja hipotēzi par vēstures
procesa ideālo komponentu nozīmi, un tās apstiprināšanai viņš pētīja
dažādas reliģijas. Vēbera darbos vērojama vēsturiska sabiedrības dinami
kas interpretācija, kas vispilnīgāk izpaužas kapitālisma ģenēzes analīzē.
Viņš uzskatīja, ka kapitālisma rašanos un attīstību noteica protestan
tisma noteiktās vērtības un askēze.180 Minētais pausts Vēbera darbā
’’Protestantisma ētika un kapitālisma gars” ("Die protestantische Ethik
und der ”Geist” des Kapitalismus”, 1904/1905) un darbā ’’Saimniecība
un sabiedrība” (” Wirtschaft und Gesellschaff), ko pēc Vēbera nāves
viņa atraitne publicēja 1922.gadā.181 Darbs ’’Saimniecība un sabiedrība”
ir fundamentāls pētījums par saimniecības un sabiedrības attīstības
mijiedarbību un likumsakarībām. Darba 7.nodaļa ’’Tiesību socioloģija”
ir veltīta saimniecības un tiesību evolūcijas kopsakarībām. Lai gan
nav daudz Vēbera darbu, kas veltīti tikai jurisprudencei, tomēr visus šos
darbus caurauž sabiedrības tiesiskās kārtības un sociālo normu, īpaši
tiesību normu, sociālās nozīmes analīze. Vēbera darbu izvērtējums atro
dams daudzu sociologu un socioloģijas zinātnes vēsturnieku darbos, bet
grāmatas autore par ļoti nozīmīgiem uzskata Reimona Arona un Tolkota
Pārsona darbus par Vēbera idejām.182
Centrālā kategorija Vēbera darbos ir ’’sociāla ricība” (vāc.
Soziales Handeln). Pēc Vēbera koncepcijas, ’’sociāla rīcība" ietver gan
178 Козер JJ.A. Мастера социологической мысли. Идеи в историческом и социаль
ном контексте. - Москва: Норма, 2006, с. 69.
179 Парсон Т. О структуре социального действия. - Москва: Академический
Проект, 2002, с. 155.
180 Арон Р. Этапы развития социологической мысли. - Москва: Издательская
группа «Прогресс» - «Политика», 1992, с. 14.
181 Weber М Wirtschaft und Gesellschaft. - Padebom: Voltmedia, 2008, S. 173.
182 Grāmatas autore, analizējot Vēbera darbus, līdztekus šiem darbiem izmanto Pārsona
un Arona viedokļus par Vēbera idejām: Арон Р. Этапы развития социологической
мысли. - Москва: Издательская группа «Прогресс» - «Политика», 1992,
с. 489-581; Парсон Т. О структуре социального действия. - Москва: Академи
ческий Проект, 2002, с. 154—228.
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darbību, gan bezdarbību, kas izriet no saskarsmes ar citiem sabiedrības
locekļiem. Vēbers raksta: "Sociāla rīcība (jēdzienā iekļaujot arī atturē
šanos no rīcības un rīcības novilcināšanu) var būt orientēta uz bijušu,
pastāvošu vai nākotnē gaidāmu cita (indivīda - aut. piez.) uzvedību."183
Ne katra indivīda rīcība ir sociāla rīcība. Sociāla rīcība ir tikai tā, kas
atbilst sabiedrības gaidītajam rīcības modelim (vāc. Erwartung), jo šī
rīcība ir orientēta uz pārējiem sabiedrības locekļiem.184
1.

2.

3.
4.

Vēbers sociālo rīcību iedala šādi:
Mērķtiecīgi racionāla (vāc. zweckrational) rīcība, kas atbilst
sabiednbas izpratnei par racionālu rīcību konkrētos apstākļos.
Indivīds rīkojoties ņem vērā esošos apstākļus, gan izvēloties
darbības līdzekļus, gan novērtējot sasniedzamo mērķi.
Racionāla rīcība ir balstīta uz vērtībām (vāc. wertrational).
Racionāli rīkojoties, indivīds ir pārliecināts par savas uzvedī
bas modeļa "absolūto vērtību".
Afektīvi emocionāla (vāc. Affektuell-emotionaī) rīcība. Šādi
indivīds rīkojas afekta stāvoklī vai emociju ietekmē.
Tradicionāla (vāc. traditionaī) rīcība. To modelē sabiedrībā
iesakņojušās paražas. Tradicionālās rīcības lietderību indivīds
neanalizē. Viņš to realizē, jo tā ir pieņemts. Subjekts darbojas
nevis gribas, bet gan pieredzes vadīts.185 Pārsons uzskata, ka
"tradicionālisms Vēbera darbos tiek apskatīts kā psiholoģisks
pieraduma mehānisms" .xu Tradionālo rīcību indivīds racionāli
nevērtē, jo tā netiek ne apšaubīta, ne kritizēta.

Vēbers cenšas izprast, kā savu rīcību motivē pats darbības
veicējs. Lai analizētu iepriekš iezīmētos uzvedības modeļus, viņš
izmanto šablonu "mērķis un līdzekļi". Pirmie divi rīcības modeļi, pēc
Vēbera uzskatiem, ir racionāli, bet tradicionālā un afektīvi emocionālā
rīcība ir neracionālas. Vēbers secina, ka viņa laikabiedri cenšas racionāli
pamatot savas darbības, jo racionalitāte ir jauno un jaunāko laiku
183 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Padebom: Voltmedia, 2008, S. 30.
184 Парсон Т. О структуре социального действия. - Москва: Академический
Проект, 2002, с. 155.
185 Weber М. Wirtschaft und Gesellschaft. - Padebom: Voltmedia, 2008, S. 32.
186 Парсон Т. О структуре социального действия. - Москва: Академический
Проект, 2002, с. 162.
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vadmotīvs. Par valsts racionalizācijas virzītājspēku Vēbers uzskata
juristus: "Juristu klātbūtne vispār revolucionarizē politisko darbību, ar
šo revolūciju saprotot virzību uz racionālu valsti. ”187
Racionalitāte pētījumos, Vēbera izpratnē, izpaužas loģikas un
zinātnes likumu ievērošanā, lai sasniegtu patiesus rezultātus. Zinātnes
attīstība ir visas Rietumu kultūras attīstības pamatā. Zinātne ir sociālo
attiecību dinamiskās transformācijas cēlonis. Vēl viena XX gadsimta
zinātnes iezīme, pēc Vēbera domām, ir nepabeigtība, jo zinātne tiecas uz
mērķi, kas nosprausts bezgalībā - izziņas process ir nebeidzams un
potenciālo zināšanu apjoms ir bezgalīgs. Katrs sasniegtais punkts zinātnē
iezīmē nākamā līmeņa nezināmos. Vēbers raksta: "Zinātniskais darbs
paredz progresu."m Zinātnieka rīcībai ir jābūt mērķtiecīgai, ir jāizvirza
konkrēts mērķis, lai noskaidrotu patiesību. Zinātniekam sociologam
vienlīdz bezkaislīgi jāpēta gan demagogu, gan valstsvīru, gan šarlatānu,
gan ārstu rīcība.
Vēķers uzskata, ka ir būtiski, lai socioloģija būtu racionāla.
Racionālismā \ i ņ š saskata galveno progresa cēloni. Tiesību sistēmu
racionalizāciju Vēbers saista ar sakrālo tiesību izveidi, attīstību, noteiktos
vēstures posmos konkurējot ar laicīgajām tiesu instancēm. Darbā
’’Tiesību socioloģija" ("Rechtssoziologie") viņš interpretē sakrālās
indiešu, ķīniešu, musulmaņu, persiešu, mozusticīgo un kanoniskās
tiesības, atrodot līdzīgas attīstības tendences un racionālus juridiskus
risinājumus analizējamās sakrālajās tiesību sistēmās. Būtiska atšķirība
starp laicīgo un sakrālo tiesu, pēc Vēbera izpratnes, ir faktā, ka laicīgajā
tiesvedībā tiek noskaidrota formāla patiesība, bet sakrālās tiesas
nostādnes prasa noskaidrot absolūtu patiesību.189
Socioloģijas pamatmērķis, pēc Vēbera, - ar tās palīdzību
izprast patiesas sociālās attiecības, kas atklājas, pētot indivīdu rīcību.
Attiecībā uz tiesību socioloģiju tas izpaužas kā tiesību realitātes izpēte,
analizējot indivīdu tiesisko rīcību, jo "(..) tiesības ir publiski regulēti
rīcības modeļi".190 Lai sasniegtu izvirzīto mērķi - izprast pastāvošās

187
188
189
190

Vēbers M. Politika kā profesija. Zinātne kā profesija. - Rīga: AGB, 2002,47.1pp.
Turpat, 110.lpp.
Weber M. Rechtssoziologie. - Neuwied: Luchterhand, 1960, S. 239.
Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Padebom: Voltmedia, 2008, S. 633.
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attiecības
Vēbers konstruē ideāltipus, kas interpretējot tiek pretstatīti
reālām iracionālām attiecībām (kļūdām un afektiem).191 Raimons Arons
uzskata, ka pretmetu analīze jeb pretstatīšana ir viens no Vēbera pētīju
mus raksturojošiem faktoriem.192 Ideāltipi Vēbera mācībā ir veidoti gan
attiecībā uz sociāliem fenomeniem, piemēram, varu, gan attiecībā uz
konkrētām, pēc Vēbera uzskatiem, sociāli svarīgām profesijām, piemē
ram, ierēdņiem, politiķiem, zinātniekiem.
Vēbers ideāltipus izmantoja kā izpētes instrumentus hipotēzes
izvirzīšanai,193 taču viņa radītie ideāltipu modeļi atstājuši savu ietekmi
arī uz realitāti. Vēbera izstrādātais ierēdņa jeb birokrāta ideāltips ir
kalpojis tiesiskas valsts iedzīvināšanā XX gadsimtā. Viņa izstrādātie
kritēriji - valsts aparāta stingra hierarhiska konstrukcija; skaidri regulēta
ierēdņu kompetence un atbilstoša izglītība; ierēdņi darbā tiek nolīgti,
atlasot amatam atbilstošākos; amats ir vienīgā vai galvenā nodarbošanās
(amatu savienošanas aizliegums vai ierobežojumi); iespēja veidot
karjeru; stingras vadības un pakļautības attiecības un katra ierēdņa darba
kontrole; konkrēta, fiksēta algas likme un ierēdņu norobežošana no
’’pārvaldes līdzekļiem”, lai ierēdņiem nerastos iespēja piesavināties valsts
naudu,194 - ir iestrādāti daudzu valstu, tostarp Latvijas, valsts aparāta
uzbūvē un ierēdņu darba tiesiskajā regulējumā. Interesenti var sameklēt
konkrētus pantus Valsts pārvaldes likumā, kur ir fiksētas Vēbera
izstrādātās prasības ’’ideālam ierēdnim”.195 Vēbera darbi ir ietekmējuši
tiesību sistēmas un arī tiesību realitāti. Viņa izstrādātais ’’leģitīmas varas”
jēdziens ir ieguvis nozīmi gan nacionālajās, gan starptautiskajās tiesībās
un līdz ar to ir kļuvis par tiesību sociologu pētījumu objektu. Vēl plašāku
skanējumu, tālu ārpus juristu un sociologu aprindām, ir guvis Vēbera

191 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Padebom: Voltmedia, 2008, S. 14.
192 Арон P. Этапы развития социологической мысли. - Москва: Издательская
группа «Прогресс» - «Политика», 1992, с. 515.
193 Кеслер Д. Макс Вебер. Немецкая социология. - Санкт-Петербург: Наука, 2003,
с. 149.
194 Weber М. Wirtschaft und Gesellschaft. - Padebom: Voltmedia, 2008, S. 222.
195 Valsts pārvaldes iekārtas likums: LR 06.06.2002. likums (spēkā no 01.01.2003.) //
Latvijas Vēstnesis, 21.06.2002., Nr.94; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
kabineta Ziņotājs, 2002, Nr.14 (grozījumi: Latvijas Vēstnesis, 20.06.2008., Nr.96;
08.04.2009.,5Nr.55; 30.06.2009., Nr.14; 26.05.2010., Nr.82).
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radītais jēdziens "harizmātiska vara”, ko indivīds, pēc Vēbera izpratnes,
iegūst par spīti sabiedrības akceptētajām normām: tradīcijām un
likumiem.196
Vēbers runā par tiesībām kā regulāru sociālo saišu (attiecību)
galveno priekšnosacījumu. Tātad - saskaņā ar Vēbera uzskatiem tiesību
galvenais uzdevums ir sakārtot sabiedrības dzīvi, nodrošinot un regulējot
regulāras attiecības, kas radušās ilgstoša pieraduma dēļ.197 Viņa darbos ir
uzsvērta tiesību nozīme sabiedrības pastāvēšanā. Tieši tiesības garantē
sabiednbas locekļu regulārās attiecības, kas ļauj sabiedribā veidoties leģi
tīmai kārtībai.198 Sociālās normas - paražu normas, morāli un tiesības Vēbers analizē kā vienotu sistēmu, uzskatot, ka starp dažādām sociālo
normu grupām nav stingri noteiktu robežu.199 Tiesību socioloģijas pētīju
mos, līdz ar normatīvo aktu izpēti, ir nepieciešama ari morāles un paražu
normu fiksēšana un analīze, jo tikai tā var gūt pilnīgu priekšstatu par
tiesību realitāti.
1.2.6.

Teodora Geigera un Niklasa Lūmana ieguldījums
tiesību socioloģijas attīstībā
Teodors Geigers

Empīriskās tiesību socioloģijas metodoloģijas tālākajā attīstībā
ir lieli Teodora Geigera (Teodor Geiger, 1891-1952)200 nopelni. Viņš
tiesību socioloģijā ieviesa uz kritisku racionālismu balstītu reāli
piemērojamu tiesību sistēmanalīzi.201 Geigers socioloģiju uzskatīja par
humanitāri orientētu empīrisku zinātni. Tas būtiski ietekmēja viņa
zinātnisko pieeju socioloģiskajiem pētījumiem. Līdz Geigera darbībai
tiesību socioloģijā vairāk dominēja tiesisko attiecību vēsturiskā analīze

196 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Padebom: Voltmedia, 2008, S. 243.
197 Weber M. Rechtssoziologie. - Neuwied: Luchterhand, 1960, S. 63.
198 Арон P. Этапы развития социологической мысли. - Москва: Издательская
группа «Прогресс» - «Политика», 1992, с. 548.
199 Weber М. Rechtssoziologie. - Neuwied: Luchterhand, 1960, S. 69.
200 Немецкая социология. Ред. Р.П.Шпакова. - Санкт-Петербург: Наука, 2003,
с. 205.
201 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 119.
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(tas spilgti izteikts Vēbera darbos).202 Jau Dirkems tiesības definēja
kā sociālu sistēmu, bet t.s. Upsalas skola, pie kuras piederēja Aksels
Hēgerstrems (Axel Hâgerstrôm, 1868-1939)203 un Vilhelms Anderss
Lundsteds (Vilhelm Anders Lundsted, 1882-1955),204 proklamēja kritisku
tiesību reālismu.205 Geigera idejas bija radniecīgas Upsalas skolas idejām.
Līdzīgu motīvu vadīts, arī viņš pētīja praksē pielietotās tiesības. Tam ir
visai vienkāršs izskaidrojums, jo Geigers bija emigrējis no Vācijas un
laika posmā no 1933. līdz 1955.gadam dzīvoja Skandināvijā. Šajā laikā
Geigers strādāja Orhūsā, Stokholmā, Lundā un Upsalā, kur sadarbojās ar
zviedru tiesību teorētiķiem un sociologiem.206 Tiesību sociologs Hanss
Rifels (Hans Ryffel, 1913-1989) kā vienotu zinātniskās pētniecības novir
zienu aplūko Dirkema, Upsalas skolas, Geigera un Lūmana mācības, jo
uzskata, ka viņi tiesību socioloģiju izstrādāja kā "uzurpatorisku" jeb
alternatīvu tiesību teoriju.207 Savukārt Ērlihs, Gurvičs un Vēbers, pēc
Rifela uzskatiem, savās mācībās tiesību socioloģiju apskatīja kā speci
fisku socioloģijas nozari.208
Geigers, pirmais tiesību sociologs, pilnībā izmantoja pozitīvās
tiesību skolas pārstāvju izstrādāto juridisko metodoloģiju un sistemātiski ar
tās palīdzību analizēja pastāvošās tiesiskās attiecības un tiesību institūtus.
Viņš pētīja esošo priekšstatu kopumu, kuri noteica izpratni par tādiem
juridiskajiem jēdzieniem kā "norma", "pienākums", "tiesībspēja" u.c.209

202 Naucke W., Trappe P. Rechtssoziologie und Rechtspraxis. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1970, S. 11.
203 Ryffel Я Rechtssoziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1974, S. 96.
204 Ibid., S. 96.
205 Upsalas skola tiesības nepētīja kā garīgu fenomenu, bet gan kā reālu notikumu, kas
saistīts ar konkrētu laiku un telpu. Jurisprudencei ir svarīgi noskaidrot tiesību laika un
telpas robežas un faktus, kas tās iespaido. Viņi uzskatīja, ka pakļaušanās pozitīvajām
tiesībām izriet no sociāla instinkta. Sk.: Ryffel Я. Rechtssoziologie. - Neuwied und
Berlin: Luchterhand, 1974, S. 93, 94.
206 Немецкая социология. Ред. Р.П. Шпакова. - Санкт-Петербург: Наука, 2003,
с. 209.
207 Ryffel Я. Rechtssoziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1974, S. 78.
208 Ibid., S. 51.
209 Pawlowski H.M. Methodenlehre für Juristen. - Heidelberg, Karlsruhe: Müller
Juristische Verlag, 1981, S. 130, 131.
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Pauls Trape (Paul Trappe210) uzsvēra, ka Geigers pilnīgi patstāvīgi
izstrādāja jaunu metodoloģiju, kas sakņojās pozitīvajā tiesību filozofijā,
un par galveno savas tiesību socioloģijas metodi izvēlējās loģisko empī
rismu. Līdz tam tiesību socioloģijas metodoloģija bija cieši saistīta ar
statistiku, jo tajā tika izmantota kvantitatīva visu iespējamo sociālo
fenomenu uzskaite.211 Tika uzskaitīti dažādi sociālie rādītāji, piemēram,
notiesāto skaits, slepkavību skaits, pašnāvību skaits. Lai dziļāk izprastu šo
skaitļu būtību, Geigers par palīglīdzekli izmantoja gluži "neempīrisku"
metodi, ko pats nosauca par introspekciju212 (lat. introspectare ielūko
ties). Geigers ar jaunajām metodēm sabiedrības tiesiskās attiecības pētīja
dziļāk par viņa priekšgājējiem, meklējot cēloņsakarības, kas pastāv
tiesiskajās attiecībās.
1.

2.

Geigers tiesību socioloģijā piedāvāja izmantot šādas metodes:
Jēdziena analīze. Šī metode Geigera mācībā ir pārņemta no
pozitīvās tiesību teorijas skolas, un kā pats Geigers rakstīja,
ietekmējoties no "amerikāņu tiesību sociologiem, kas bija
ciešāk saistīti ar juridisko praksi”.213 Viņš uzskatīja: lai
izprastu kādas tiesiskās attiecības, vispirms ir jānoskaidro
pamatjēdzienu saturs, to ģenēze un evolūcija. Analīzē Geigers
izmantoja matemātikas un loģikas metodes, analizējot ne vien
juridiskus jēdzienus, bet ari tādus jēdzienus, kas ietekmē
tiesiskās attiecības. Jēdziena analīzē viņš izmantoja tiesību
normas iztulkošanas metodes, ko bija pilnveidojuši pozitīvās
tiesību skolas pārstāvji.
Introspektīvā metode. Lai dziļāk analizētu tiesību socioloģiju,
līdzās objektīvam "ārējam" priekšstatam par fenomenu (kas
veidojas no kvantitatīviem rādītājiem) šī metode sniedz
subjektīvu "iekšējo" viedokli (pētnieka viedokli).214 Lai izpē
tītu kvantitatīvos "ārējos" rādītājus, Geigers iesaka pētnie
kiem vērot sociālās attiecības, zināmos apstākļos - izdarīt arī

210 Hartfield G. Wörterbuch der Soziologie. - Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1972,
S. 654.
211 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962, S.27.
212 Ibid., S. 17.
213 Ibid., S. 77-79.
214 Ibid., S. 79.
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3.

eksperimentus. Viņš uzskatīja, ka uz eksperimentiem sociolo
ģijā nevar paļauties tik droši kā dabaszinātnēs, jo eksperimentā
tiek radītas mākslīgas sociālās attiecības un struktūras, kas var
neatbilst patiesajām attiecībām. Eksperimentos iesaistītie
cilvēki uz eksperimentētāju konstruētajām situācijām psiho
loģiski reaģē citādi nekā patiesajā dzīvē, tāpēc iegūtie rezultāti
var būt aplami. Geigers rakstīja, ka ari klasiskās dabaszinātnes
esot balstījušās ne tik daudz uz eksperimentiem, cik uz precī
ziem dabā izdalītiem novērojumiem. Viņš tiesību sociologus
aicināja savos zinātniskajos pētījumos izdarīt patstāvīgus
novērojumus, balstoties uz savu personisko pieredzi (vāc.
Selbstbeschauung pašnovērošana) un savu tiesisko apziņu
(vāc. Rechts-Bewußtseins),215 lai dziļāk izprastu citus cilvēkus
un sociālos procesus. Tas ļauj izprast citu personu sajūtas,
ilūzijas, vēlmes, viedokļus, jūtas, kas ir viņu tiesiskās darbības
pamatā.216 Empātija jeb spēja iejusties citas personas vietā,
t.i., sociālajā lomā, emocionālajā stāvoklī utt., pēc Geigera
mācības, ir būtisks priekšnoteikums, lai veiktu socioloģisku
analīzi.
Sociometriskā metode. Ar sociometriju Geigers saprata visu,
kas socioloģijā saistās ar mērījumiem, svēršanu un skaitī
šanu.217 Šī metode, kā uzskatīja Geigers, ļauj objektīvi (pēc
vienotiem kritērijiem) salīdzināt dažādas sociālās grupas.
Piemēram, ar šo metodi var noskaidrot atšķirības starp pilsēt
niekiem un lauku apvidos dzīvojošiem.218 Par pētījumu rādī
tājiem var izmantot vecumu, to, kad pirmo reizi stājas laulībā,
bērnu skaitu vidēji ģimenē, laulību šķiršanu, vidējo vecumu,
vidējo dzīves ilgumu, darba nedēļas garumu, darba un atpūtas
laika sadalījumu, raksturīgākās slimības utt. Tiesību socioloģi
ju, protams, interesē arī citi rādītāji - nepilngadīgo noziedzība,
laulību līgumi, dāvinājumu noformēšanas veidi u.c. juridisko

215 Geiger T. Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1964, S. 385.
216 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962, S. 8084.
217 Ibid., S. 85.
218 Ibid., S. 86.
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attiecību raksturlielumi. Tiesību sociologi savā darbā izmanto
sociometriskos testus. Šī metode ļauj izdalīt un analizēt šauras
intīmas sociālās grupas (angl. face-to-face group).219 Ar
sociometrikas palīdzību zinātnieki ne tikai apzina pastāvošās
sabiedrības īpatnības, bet var aiī paredzēt turpmākās sociālās
transformācijas. Tas ļauj likumdevējam prognozēt sociālās
attīstības tendences, sekmēt sabiedrības integrāciju un realizēt
sociālo plānošanu220 (piemēram, mazināt nepilngadīgo nozie
dzību, mazināt "aplokšņu algu" procentu darba tiesiskajās
attiecībās, paaugstināt dzimstību). Geigers ieteica likumde
vējam izmantot sociometrikas datus, kā arī tiesību socioloģijas
pētījumu rezultātus vispār, radot jaunas tiesību normas nolūkā
realizēt sociālo plānošanu. Tieši iespējā ietekmēt topošos
likumus un ar šīs ietekmes palīdzību harmonizēt sabiedrības
tiesiskās attiecības zinātnieks saskatīja tiesību socioloģijas
lomu jurisprudencē.221
Katra pieņemamā likumprojekta efektivitāti un sociālās sekas
var un vajag prognozēt, vēl pirms tas ir pieņemts un stājies spēkā.
Geigera izveidotais modelis joprojām kalpo par pamatu tiesību
socioloģijas pētījumiem.
Niklass Lūmans
Niklass Lūmans (Niklas Luhmann, 1927—1998)222 sabiedrību
apskatīja kā normatīvu sistēmu. Savos pētniecības darbos viņš izmantoja
Geigera izstrādātās metodes (gan Geigera paša radītās, gan pozitīvās
tiesību teorijas metodes, piemēram, teleoloģisko redukciju223). Turklāt
Lūmans, analizējot sabiedrības organizāciju un normatīvo struktūru,
balstījās uz sistēmteoriju, apskatot sabiedrību kā vienotu kompleksu
sistēmu, kuru veido neskaitāmas mazākas sistēmas, kas nemitīgi

219 Rehbinder M. Rechtssoziologie. - München: C.H.Beck, 2000, S. 72.
220 Luhmann N Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
S. 260.
221 Geiger T. Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. - Berlin: Luchterhand, 1964, S. 27.
222 Raiser T. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. 3. Aufl. - BadenBaden: Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 139.
223 Luhmann N. Zweckbegriff und Systemrationalität. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1968, S. 87.
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savstarpēji mijiedarbojas.224 Viņš izmantoja funkcionālo analīzi jeb, kā
pats to dēvēja, funkcionālo metodi225 un uz sistēmas racionalitāti balstītu
sistēmas analīzi.226 Sistēmas racionalitātes ideja Lūmana darbos nozīmē,
ka neviena sabiedrība neveido bezmērķīgu sociālo uzbūvi un neizstrādā
nepielietojamas sociālās normas. Katram sociālajam institūtam un tā nor
matīvajam regulējumam (laikā, kad tas tiek veidots) konkrētā sabiedrībā
ir racionāls mērķis, kas atklājas, tikai dziļāk izpētot sabiedrību, kas
radījusi šo institūtu. Sabiedrības racionalitātes ideja tiesību socioloģijā
nebija sveša arī pirms Lūmana. Vēbers par svarīgāko saimniekošanas un
jurisprudences evolūcijas priekšnoteikumu, kā arī par cilvēku kopdzīves
attīstības pamatu vispār uzskatīja sabiedrības racionalitāti.227 Lūmana
jaunievedums izpaudās metodoloģiskajā ievirzē - sistēmas funkcionālo
racionalitāti atklāt, izmantojot sistēmas mērķu analīzi. Tieši katras
sistēmas mērķtiecībā atklājas tās efektivitāte, tās vieta sociālajā organi
zācijā un sociālā nozīme.228 Mērķis, pēc Lūmana uzskatiem, ir katras
sociālās sistēmas stratēģijas un normu pamatā. Sociālās sistēmas mērķa
apzināšana, lai atklātu sistēmas būtību, tika izmantota jau XIX gadsimta
socioloģijā.229 Lūmans ieviesa jaunu skatījumu. Lai izpētītu sociālās
sistēmas mērķi, viņš piedāvāja pētīt sociālo sistēmu, nosakot tās vietu un
nozīmi apkārtējās vides kontekstā. Šī pieeja atklāj katras sistēmas
autonomiju, izmantojot sistēmas stratēģiju attiecībās ar apkārtējo pasauli
(vidi): citas sociālās sistēmas un apkārtējo vidi, kas nosaka sabiedrības
dzīves klimatiskos apstākļus, derīgo izrakteņu esamību un citus
apstākļus, kam sociālajai sistēmai ir jāpakārtojas. Katra sistēma ar

224 Vispilnigak par so ideju darba: Луман H. Общество как социальная система. Москва: Логос, 2004.
225 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
S. 199.
226 Luhmann N. Zweckbegriff und Systemrationalität. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1968,
S. 117-120.
227 Weber M. Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und WirtschaftsGeschichte. - München und Leipzig: Duncker & Humbolt, 1924, S. 290,291.
228 Luhmann N. Zweckbegriff und Systemrationalität. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1968,
S. 115.
229 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1965, S. 70.
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selektīvām saitēm ir saistīta ar apkārtējo sociālo vidi.230 Piemēram,
ikviena ģimene ir radniecīgām saitēm saistīta ar citām ģimenēm, turklāt
tai ir saikne ari ar kaimiņos dzīvojošām ģimenēm un savu bērnu skolas
biedriem, un ar viņu starpniecību - aiī ar šo skolasbiedru ģimenēm utt.
Katra sabiedrība, katra sociālā grupa, lai pastāvētu, pielāgojas apstākļiem,
kuros tā dzīvo. Šis aspekts darbojas visos mērogos gan mikrosocioloģijā,
gan makrosocioloģijā un ir viens no sociālo sistēmu daudzējādības
iemesliem. Katra sociālā sistēma veidojas savdabīgā vidē.
Skatījums uz konkrētu sabiedrību apkārtējās vides kontekstā
palīdz pētniekam atklāt sistēmas legālos mērķus. Piemēram, ja persona
vēlas nodarboties ar uzņēmējdarbību, tad tai ir jāveic zināmas normatīvi
noteiktas darbības, lai legāli uzsāktu iecerēto darbību. Valsts un sabiedriba šo preventīvo darbību dēļ tiek informētas par to, ka konkrētā persona
uzsākusi komercdarbību. Taču apkārtējā pasaule neuzzina iemeslus, kas
mudinājuši personu nodarboties ar biznesu un kādus mērķus uzņēmējs
grib sasniegt ar iegūto peļņu. Ne vienmēr sociālās sistēmas mērķi ir
konkrēti, daudz biežāk tie ir relatīvi.231 Tas uzskatāmi atklājas, pētot
tādu '’vienkāršu” sociālo sistēmu kā ģimene. Likumdevēji un reliģijas ir
mēģinājuši definēt ģimeni kā racionālu, uz mērķiem orientētu sistēmu,
nosakot laulāto tiesības un pienākumus,232 taču tie nebūt neatspoguļo
katras esošās ģimenes patiesos mērķus. Lūmans rakstīja, ka sabiedrības
kā sistēmas attīstībā ir jāatzīmē zināmas svārstības, ko ierosina dažādi
fenomeni. Tie izraisa izmaiņas sabiedrībā valdošajās reliģijās un
ideoloģijās, jo spiež reliģiju un politiskos spēkus pielāgoties realitātei.
Tomēr, par spīti šīm svārstībām, Lūmans neapšauba sociālo sistēmu
racionalitāti un socioloģisko pētījumu nozīmi. Ar retrospektīvās analīzes
palīdzību viņš secina, ka visa Eiropas vēsture liecina par sabiedrības un
230 Luhmann N. Zweckbegriff und Systemrationalität. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1968,
S. 125.
231 Ibid., S. 183, 184.
232 Piemēram, Krievijas impērijas Vietējo civillikumu kopojuma I grāmatas l.sadaļas
7.pantā ir teikts: "Laulātiem ir tiesība prasīt vienam no otra laulības uzticību, un
viņiem jādzīvo kopā un vienam otrs jāpabalsta. Patvaļīgi atteikties no šīm tiesībām un
pienākumiem nav atļauts, un līgumi un norunas, kas runā tam pretim, nav spēkā."
Sekojošie 8. un 9.pants regulē vīra un sievas tiesības. Sk.: Vietējo civillikumu
kopojums (Vietējo likumu kopojuma III daļa) Tulkojums ar pārgrozījumiem un papil
dinājumiem, kas izdoti līdz 1927.g. 31 .decembrim, un ar dažiem paskaidrojumiem. Rīga: Valtera un Rapas akc. sab. izdevums, 1928,10.lpp.
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tās struktūru racionalitāti. Vispirms racionālu sabiedrības vadību, pēc
eiropiešu uzskatiem, noteica ’’Dieva roka”, vēlāk sistēmu racionalitāti
definēja evolūcijas teorija. Lūmans rakstīja, ka XX gadsimts ir ieviesis
jaunus jēdzienus eiropeiskās racionalitātes apzīmēšanai. Tādi jēdzieni ir
"'pragmatisms", "vēsturiskās likumsakarības”, ”relativitāte" un "'plurā
lisms”. Viņš uzskatīja, ka racionalitātes apziņa palīdz sabiedrībai izprast
sevi kā vienotu veselumu jeb sistēmu, kas iedalīta apakšsistēmās, kā arī
izdarīt pašizziņu jeb socioloģiskos pētījumus.233 No Lūmana darbiem
izriet secinājums: lai gan sociālo sistēmu, bet īpaši atsevišķu indivīdu
racionalitāti, ir iespējams apšaubīt, racionalitāte ir nepieciešama kā
pamatnostādne, izdarot socioloģiskos pētījumus.

XX
gadsimta 80. un 90.gados Lūmans lielu uzmanību vel
komunikācijas jēdzienam un komunikācijas problēmām sabiedrībā. Lai
pētītu komunikāciju sabiedrībā, Lūmans analizēja kategoriju "nozīme"
(vāc. Sinri). Viņš rakstīja, ka, pētot sabiedrību un teorijas par sabiedrību,
ir jākoncentrējas uz jēdzienu "nozīme", jo "ne teorija, ne pati sabiedrība
nav spējīga iziet ārpus tām robežām, kas tiek nospraustas" ar vārdu
jēgas palīdzību.234 Nozīme pastāv vienīgi tad, kad ar konkrētas nozīmes
palīdzību tiek dibinātas sociālas attiecības, tiek izdarīta darbība. "Nozīme
ir sociālas darbības produkts," uzskata Lūmans.235 Nozīme pastāv tikai
ikvienas konkrētas sociālās darbības diskursā. ’’Nozīme ir universāls
mēdijs visās psihiskajās un sociālajās sistēmās, kā arī visās sistēmās, kas
operē ar apziņu vai komunicē, kas reģenerē kopā ar sistēmu un it kā pati
par sevi"236 Tiesību sociologu uzdevums ir noskaidrot nozīmi, ko
darījuma puses ir piešķīrušas konkrētam līgumam, likumdevējs ir iestrā
dājis normā, tiesnesis ir izmantojis, piemērojot tiesību normu, utt. Tiesību
sistēma vēl vairāk par citām sabiedrības veidotajām sistēmām ir verbāla,
ar uzsvaru uz vārdu jēgas nozīmi. Juristi cenšas panākt vienveidību
vārdu jēgas skaidrošanā, piemērojot tiesību normas. Vārdu jēgas jeb
nozīmes noskaidrošanai ir būtiskas sekas tiesību realitātē. Piemēram, ar
testatora gribas skaidrojumu mantojuma masa tiek sadalīta atbilstoši
testatora gribai, ja personas, kas dala mantojumu, izprot testatora atstāto
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vārdisko vēstījumu (testamentu) tā, kā to sapratis pats testators. Ja
testatora gribu neizprot, tad mantojuma masa tiek sadalīta tā, kā testatora
gribu iztulko mantojuma dalītāji.
Līdz ar Lūmanu līdzīgu problemātiku analizē Jirgens Hābermāss (Jürgen Habermas), kas pēta komunikāciju sociālajās attiecībās.
Darbā "Theorie des kommunikativen Handelns" izklāstīta viņa teorija par
saprāta saistību ar valodu. Juristiem interesanta var būt Hābermāsa
izpratne par racionalizāciju un tās ietekmi uz tautas suverenitāti.237 Viņš
savos darbos bieži atsaucas uz Marksa, Vēbera un Lūmana darbiem, gan
papildinot, gan noliedzot viņu idejas, vienlaikus iedibinot pēctecību
Faktizität
zinātniskajā pētniecībā. Tiesību socioloģijā būtisks ir darbs M
und Geltung" (1992),238 kurā Hābermāss, izmantojot filozofisku
diskursu, pēta tiesību teoriju. Dodot darbam papildu nosaukumu, viņš ar
to vēl skaidrāk iezīmē darba tēmu, nosakot, ka pētījums ir veikts ar
diskursa teorijas palīdzību, pētot tiesības un demokrātisku tiesisku valsti
("Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats").239
Tiesību normas Hābermāss definē kā sociālo attiecību dalībnieku
pamatotu savu subjektīvo brivību uztveri. Tiesiskais regulējums ir
iespējams interakcijās starp tiem indivīdiem konkrētā sabiedrībā, kas ir
apveltīti ar runas spējām un ricībspēju.240
Hābermāss savos publicistikas darbos asi reaģē uz pasaulē
notiekošo. Šodien tiesību socioloģijā tiek meklētas atbildes uz Hābermāsa
jautājumiem, kurus viņš ir izvirzījis XXI gadsimta cilvēcei: "Vai mēs
joprojām esam gatavi sevi uztvert kā normatīvas būtnes, īpaši tādas, kas
cita no citas gaida solidāru atbildību un vienlīdzīgu savstarpēju cieņu?
Kāda ir tiesību un morāles vieta sociālajā procesā, kas jau sen ir
pārorientējies uz nenormatīvi funkcionāliem jēdzieniem?"241

237 Habermas J. Theorie der Kommunikativen Handelns. Zur Kritik der fimktionalistischen Vernunft 2. Bde. 3. - Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1985, Bd. 2,
S. 504-522.
238 Raiser T. Grundlagen der Rechtssoziologie. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, S. 44.
239 Hansen H J. Zu "Faktizität und Geltung" von Jürgen Habermas. Pieejams:
http://www.westkuestenet.de/philos6.htm (aplükots 06.04.2010.).
240 Ibid.
241 Хабермас Ю. Обоснованное воздержание. Pieejams: http://old.russ.ru/ist_sovr/
20020807.html (aplükots 06.04.2010.).
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Vācu tiesību sociologi atzīst, ka XX gadsimta nogalē un XXI
gadsimta sākumā ļoti nopietni, valsts atbalstīti zinātniskie pētījumi ir
veikti Skandināvijas valstīs un, protams, Amerikas Savienotajās Valstīs.
ASV no "sociological jurisprudence" ir izveidojušies trīs atzari "legal
realism", "experimental jurisprudence" un "jurimetrics" ,242 Uz to pamata
ir iedibinājušies šobrīd valdošie uzskati par amerikāņu sabiedrību un
demokrātiju. Francijā uz visām sociālajām teorijām lielu ietekmi ir
atstājuši Mišela Fuko (Michel Foucault, 1926-1984) un Pjēra Burdjē
(Pierre Bourdieu, 1930-2002) darbi.243 Vācu zinātnieki sevi vērtē par
diezgan konservatīviem jeb atturīgiem esošo tiesību kritiķiem,244 tomēr nevar noliegt - ari Vācijā esošās tiesības un sabiedrības izpratni lielā
mērā ir ietekmējušas empīriskās tiesību socioloģijas atziņas.
Tomass Raizers (Thomas Raiser) uzskata, ka šobrid aktuālākie
pētījumi tiesību socioloģijā ir saistīti tieši ar pirmsākumu noskaidrošanu
virknē pētījumu dažādās teorijās: rīcības teorijā, komunikācijas teorijā,
normu teorijā, lomu teorijā, sistēmteorijā, konfliktu teorijā un daudzās
citās. 245 Empīriskajā tiesību socioloģijā tiek pētīti konkrēti jautājumi,
izvirzot pēc iespējas reālistiskas hipotēzes, kuru patiesību var pārbaudīt.
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2.

Sabiedrība un tiesības

2.1.

Sabiedrība un sociālās normas

Sabiedrība ir cilvēku kopība, kurā indivīdi savstarpēji kontaktējas un
kopīgiem spēkiem nodrošina savu eksistenci, radot materiālo un garīgo
kultūru.246 Pastāv daudz dažādu - šaurāku un plašāku - sociālo kopumu,
kas veido sabiedrību. Te var minēt valsti, tautu, nāciju, valstu savienību
un daudzas citas lielākas un mazākas sociālās organizācijas, kurās ietverto
indivīdu starpā tiek dibinātas politiskas, ekonomiskas, reliģiskas, tiesis
kas un cita veida attiecības.247 Saskaņā ar Džordža Homansa (George
Homans, 1910-1989) funkcionālo teoriju, sabiedrībai, lai tā radītu
vienotu sistēmu, ir nepieciešama ne tikai stabila sociāla organizācija jeb
attiecību struktūra, bet ari kontinuitāte un pēctecība kopīgos emocionālos
pārdzīvojumos.248 Tas sabiedrības locekļiem rada vienotu vērtību sistē
mu un pasaules uzskatu un ļauj harmoniskāk dibināt savstarpējās
attiecības. Tiesību socioloģijā ar sabiedrību parasti saprot valsts iedzī
votāju kopumu.
Jēdziens "sabiedrība" un tā saturs ir vēsturiski nosacīts. Tas
nav atrodams tradicionālo kultūru valodās, jo ir abstrakts jeb citus
jēdzienus (cilvēki, ciltis, dzimtas u.c.) apkopojošs. Sabiedrības jēdziena
tagadējais saturs un zinātniskā definīcija secīgi ir veidojušies
reformācijas gadsimtu laikā, humānisma ideju ietekmē, filozofu
apgaismotāju un ari daudzu XIX un XX gadsimta filozofijas, jurispru
dences un socioloģijas skolu ietekmē. Šis jēdziens ir attīstījies un
transformējies paralēli nozīmīgām pārveidēm pašā sabiedrībā. Šajā laikā
Eiropā ir izveidojušās nācijas249 un pilsoniskā sabiedrība (pēc kārtu
sabiedrības atcelšanas, privātīpašuma juridiskās noformēšanas, laulības

246 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1980, S. 212.
247 Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. - München und Leipzig: Verlag
von Duncker & Humbolt, 1929, S.20.
248 Homans G.C. Theorie der sozialen Gruppe. - Köln und Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1969, S. 259-261.
249 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1980, S. 527-530.
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kā svēta sakramenta transformācijas par civiltiesisku līgumu un
turpmākās valsts un baznīcas šķirtības modeļa ieviešanas kristīgajās
valstīs).
Funkcionālajā sistēmteorijā, kas uzplauka XX gadsimta 60. un
70.gados, sabiedrība tika pētīta kā sociāla sistēma. Kopš XX gadsimta
80.gadiem pētījumos aizvien lielāks uzsvars tiek likts uz komunikāciju
sabiedrībā. Tiesību socioloģijā sistēmisko pieeju izmanto tāpēc, ka valsts
un tiesības rada sistēmas, piemēram, tiesību aizsardzības iestāžu sistēmu,
tiesu varu kā sistēmu. Par sistēmu sauc veselumu, kas sastāv no daļām,
kuras sakārtotas savstarpējā atkarībā.250 Sociālo sistēmu veido elementi
jeb sociālas vienības, no kurām sastāv sabiedrība, un to savstarpējo
attiecību sistēma jeb sociāla organizācija.251 Sociālās organizācijas
funkcionēšanas pamatā ir sociālo normu sistēma, kas saskaņo attiecībās
iesaistīto indivīdu vērtības un uzvedību. Normu ļevērošana garantē
noteiktu vispārpieņemtu kārtību sabiedrībā.
Sociālās normas jeb
sabiedrībā pieņemtie uzvedības noteikumi, kur fiksētas valdošās
vērtības, iedalās vairākos veidos. Vienkāršākais iedalījums ir morāles
normas, kas apkopo normas, kuru realizāciju sekmē pati sabiedrība vai
tās grupas, un tiesību normas, kuru realizāciju nodrošina valsts. īmanuels
Kants (Immanuei Kant, 1724-1804) rakstīja par trim sociālo normu
veidiem: morāles normām, tradīcijām un tiesību normām. Vēbers
izdalīja morāles, reliģijas un tiesību normas.
Interesants ir Leona Petražicka (Петражщкий Лев Иоси
фович, Petražycki Leon, 1867-1931) iedalījums. Viņš sociālās normas
saistīja ar normatīviem pārdzīvojumiem, iedalot tos ētiskajos un estētis
kajos pārdzīvojumos. Ētiskie pārdzīvojumi savukārt iedalās tiesībās jeb
imperatīvi atributīvajā ētikā un morālē jeb imperatīvajā ētikā.253
Mūsdienu latviešu zinātniskajā literatūrā nav izvērtušās plašas
diskusijas par sociālo normu veidiem. Kriminologs Andrejs Vilks savā

250 Pawlowski H.M. Methodenlehre für Juristen. - Heidelberg, Karlsruhe: Müller
Juristische Verlag, 1981, S. 111.
251 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 132, 133.
252 Kaiser T. Grundlagen der Rechtssoziologie. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, S. 167.
253 Petražickis L. Tiesību un valsts teorija sakarā ar mācību par morāli: (uz emocionālās
psīcholoģijas pamatiem) / pamata vilcienos saīsināti atstāstījis, līdz ar komentāriem
Kārlis Ducmans. - Rīga: Augusta Golta apgāds, 1931, 140.lpp.
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darba ’’Deviantoloģija” sociālās normas iedala morales, reliģiskajās,
politiskajās, estētiskajās un tiesību norniās.254
Tikai sākot no XVIII gadsimta, filozofi morāli un tiesības sāka
analizēt šķirti, saskatot atšķirības starp to saturu, normām un
uzdevumiem. Morāles un tiesību diferenciācijas pamats, pēc Lūmana
domām, bija atšķirīgi sankciju mehānismi, kas raksturo katru normu
sistēmu, kā arī tiesību specifiskās funkcijas valstī, vainas nozīme tiesībās
un tās pierādīšanas process.255 Šodien Rietumu zinātnē izmantoto
morāles un tiesību jēdzienu izstrādāšanā liela loma bijusi Kanta iegul
dījumam.256 Kants apskatīja sabiedrības dzīvi, izmantojot morāli un
tiesības. Viņš uzskatīja, ka visas sociālās normas ir imperatīvi un to defi
nēja šādi: ’’Imperatīvs ir praktiska regula, tāpēc pat nejauša rīcība tiek
atbilstoši izdarita.”257 Imperatīvi Kanta mācībā iedalās kategoriskajā jeb
morālajā imperatīvā, kas ārēji ietekmē personu, un tehniskajā jeb
nosacītajā (Kants to sauc arī par pragmatisko) imperatīvā, kas izdara
ārēju normatīvu ietekmi uz personas rīcību ar tiesību normu palīdzību.258
Tālāk Kanta idejas attīstīja Hēgelis 1821.gadā izdotajā darbā ’’Tiesību
filozofijas pamati” (vāc. ”Grundlinien der Philosophie des Recht"), kur
rakstīja, ka piekrīt Kanta domai aplūkot tiesības no morāles aspekta.259
Viņš analizēja, kā morāles normas transformējas sabiedrības tikumībā
(vāc. Sittlichkeit).260 Tātad, no vienas puses, XVIII un XIX gadsimta
tiesību filozofi nodalīja divas sabiedrības dzīvi regulējošo sociālo normu
grupas, t.i., morāli un tiesības, bet, no otras puses, pamatoja to nesarau
jamo savstarpējo saistību.
Morāles normu piemērošanu ar morālu sankciju palīdzību
garantē pati sabiedrība. Vēsturiski morāles normas parasti ir radušās uz
254 Vilks A. Deviantoloģija. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001, 39.-54.lpp.
255 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. - Neuwied und Berlin: Luchterhand,
1969, S. 145.
256 Nozīmīgs ir 1767.gadā publicētais darbs "Methaphysik der Sitten
257 "Der Imperativ ist eine praktische Regel, wodurch an sich zufällige Handlung
notwendig gemacht wird." Sk.: Kant /. Methaphysik der Sitten. - Hamburg: Felix
Meiner, 1959, S. 24.
258 Kant I. Methaphysik der Sitten. - Hamburg: Felix Meiner, 1959, S. 36-38.
259 Hegel G.W.F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. - Hamburg: Felix Meiner,
1955, S. 49, 50.
260 Ibid., S. 139-141.
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reliģijas bāzes (kristīgas morāles pamats ir kristīga ticība), un to
ievērošanu papildus ir sekmējuši un kontrolējuši priesteri.261
Morāles normu regulētās attiecības nav viendabīgas, un tās var
klasificēt. Teodors Geigers izdalīja trīs morāles veidus:
1.
Tradicionālā morāle. Šī morāle regulē tradicionālas sabiedrības
dzīvi. Tā ir grupas morāle un kā tāda var pastāvēt arī sabied
rības turpmākajās attīstības pakāpēs. Tradicionālā morāle vēl
netransformējas tikumībā. Tā ir paražu tiesību pamats.
2.
Dogmatiskā morāle, kas izriet no reliģijas un dod pilnīgu
priekšstatu par labo un ļauno. Šī morāle reglamentē sabied
rības dzīves pamatlikumus. Kristīgās sabiedrības galvenās
normas ir 10 baušļi, kas formulēti Bībeles Vecajā Derībā.
Dogmatiskā morāle rada deduktīvu vērtību sistēmu.262 Kants
rakstīja, ka visas reliģijas formālu sociālo pienākumu cēloni
saskata dievišķajā gribā. Cilvēkiem šo pienākumu un morāles
jēga nav jāsaprot, jo Dievs kā augstāka kategorija nav cilvēka
prātam izprotams.263
3.
Autonomā sirdsapziņas morāle jeb subjektīvā morāle izriet no
paša indivīda, nevis no viņa grupas vai baznīcas.264 Tieši
autonomā sirdsapziņas morāle regulē indivīdu attiecības
postmodernā sabiedrībā.
Ja pirmās divas morāles formas ir drošs tiesību pamats, jo tās
normatīvi vieno sabiedrību, tad subjektīvā morāle, līdz ar indivīdu
brīvību izvēlēties savu pasaules uzskatu un ticību, kas garantēts pamat
tiesībās, sabiedrību zināmā mērā šķeļ. Sabiedrībā veidojas pasaules
uzskatu un subjektīvo morāles normu plurālisms. Zūdot ciešām sociālām
apvienībām (lielā ģimene, lauku kopiena, cunfte, ģilde u.c.), kas kontro
lēja savu locekļu uzvedību un piemēroja iedarbīgas morālās sankcijas,
tiesībām ir jāuzņemas sabiedrības apvienošanas funkcija, tāpēc tiesību
nozīme industriālajā un postmodernajā sabiedrībā pieaug.

261 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1980, S. 267.
262 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962,
S. 393-395.
263 Kant I. Methaphysik der Sitten. - Hamburg: Felix Meiner, 1959, S. 353.
264 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962,
S. 393-395.
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Tiesības garantē tradīciju un sabiedrības locekļu kopīgās
morāles normu realizāciju. Kants rakstīja: "Likums ar nepieciešamo
spaidu palīdzību saskaņo viena indivīda brīvību ar ikviena brīvību uz
vispārējās brīvības principa pamata"265 Hēgelis tiesību uzdevumu
definēja līdzīgi: "Tiesību imperatīvs izpaužas šādi: ikvienam jābūt
personai un jārespektē citi kā personas."266 Vēbers uzskatīja: "Tiesības
mūsu izpratnē ir kārtība, kas garantē iespēju to praktiski pielietot."261
Tātad - tiesības garantē sociālo kārtību, kas tiek dibināta, balstoties uz
morāli, tikumību un sociālajām vērtībām. Tiesības nodrošina svarīgāko
morāles normu un būtiskāko sociālo vērtību aizsardzību un realizāciju.
Pozitīvās tiesību normas rada un piemēro valsts, pamatojoties uz sabied
rībā valdošajām vērtībām, morāli, tradīcijām, reliģiju, uzskatiem u.c.268
Tā tas ir tiesiskā valstī. Tomēr likumdevēja ietekme, pieņemot tiesību
normas, lai nostiprinātu morāles normas, ir nosacīta. Tiesības efektīvi
darbojas tad, ja normās iestrādātās sankcijas ir samērīgas un ietekmī
gākas par pašas sabiedrības piemērotajām morālajām sankcijām līdzīgā
gadījumā. Ja likums paredz vieglāku sodu, sabiedrība ir neapmierināta
ar likumdevēja darbu un uzskata likumu par netaisnīgu.269 Rūdolfs fon
Jērings (Rūdolf von Ihering,270 arī Jhering 1818-1892271) uzskatīja, ka
valsts rada tiesības mijiedarbībā ar sabiedrisko domu. Tiesības, pēc
Jēringa uzskatiem, rodas valsts un sabiedrības savstarpēja "spiediena”
rezultātā”. Viņš rakstīja: "Tiesību mērķis ir miers, bet līdzeklis, lai to
sasniegtu, ir cīņa
Tiesību dzīve ir cīņa, tautu, valsts pārvaldes, kārtu

265 "Das Gesetz eines mit jedermanns Freiheit notwendig zusammenstimmenden
wechelseitigen Zwanges unter dem Prinzip der allgemeinen Freicheit" Sk.: Kant I.
Methaphysik der Sitten. - Hamburg: Felix Meiner, 1959, S. 37.
266 "Das Rechtsgebot ist daher: sei eine Persons und respektierte die anderen als
Personen" Sk.: Hegel G. W.F. Grundlinien der Philosophie des Rechts. - Hamburg:
Felix Meiner, 1955, S. 52.
267 "Recht für uns ist eine Ordnung mit gewissen spezifischen Garantien fü r die Chance
ihrer empirischen Geltung" Sk.: Weber M. Rechtssoziologie. - Neuwied:
Luchterhand, 1960, S. 55.
268 Hagen J.J. Soziologie und Jurisprudenz. - München: W.Fink, 1973, S. 211.
269 Noll P. Gesetzgebungslehre. - Hamburg: Rowohlt, 1973, S. 106, 107.
270 von Ihering R . Der Zweck im Recht. - Leipzig: Verlag von Breitkopf und Härtel,
1904.
271 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 613.
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un indivīdu cīņa,"272 Katrai tiestbu normai ir sava funkcionālā slodze, t.i.,
katra norma pilda zināmu sociālu funkciju, bieži - pat vairākas funkcijas.
Līdztekus sociālajām funkcijām katra tiesību norma sekmē arī sabied
rības latentās jeb slēptās disfunkcijas jeb negatīvas sociālās funkcijas.273
Tas nozīmē, ka tiesību normām ir iespējami blakus efekti, ko likum
devējs nav gribējis sasniegt, pieņemot normu, bet kas ir iepriekš pare
dzami, analizējot sabiedrības tiesisko dzīvi, un līdz ar to izslēdzami vai
vismaz mazināmi.
Pastāvot nedemokrātiskai valsts pārvaldei, morāle, kuru
legalizē pozitīvo tiesību normas, var nebūt visas sabiedrības morāle, bet
gan valdošās sociālās grupas morāle. Ja valsts tiek okupēta, iekarotāji var
respektēt vietējās tradīcijas un daļēji balstīties uz sabiedrībā valdošo
morāli, nosakot tiesības okupētajai teritorijai. Okupanti var arī neievērot
sociālo normu kontinuitāti iekarotajā teritorijā, lai arī tas nonāk pretrunā
ar starptautiskajām tiesībām. Atskatoties vēsturē, tomēr biežāk redzams,
ka tiesības okupētajai teritorijai okupanti rada, balstoties uz savā valstī
valdošo morāli, ideoloģiju un vērtībām. Te piemērs ir jaunās pasaules
iekarošana un kristīgās ticības uzspiešana iedzimtajiem. Arī Latvijā pēc
tam, kad to okupēja PSRS, tika izveidota pilnīgi jaunu tiesību sistēma,
mainītas visas iepriekš spēkā bijušās tiesību normas un jaunās ideo
loģijas ietekmē valstī ar pozitīvo tiesību palīdzību par noziedzīgām tika
pasludinātas daudzas iepriekš piemērotās morāles normas un sociālās
vērtības.
Sociālās normas veido vienotu sistēmu. Tiesību sistēma nav
vienkārša tiesību normu summa, bet gan tiesiska kārtība, kas ar tiesību
normu palīdzību izveidota valstī.274 Tiesību sistēmai, lai tā būtu funkcio
nāli elastīga (atvērta pārmaiņām), nodrošinātu sociālo stabilitāti un
atbilstu dinamiskajām sociālajām interesēm, pēc Lūmana uzskatiem, ir
nepieciešamas trīs īpašības:
1)
juridiskā satura bagātība un normatīvi paredzēti iespējamo
konfliktu risinājumi,
272 von Ihering R. Der Zweck im Recht. - Leipzig: Verlag von Breitkopf und Härtel,
1904, S. 1.
273 Luhmann N Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
S. 281.
274 Pawlowski H.M. Methodenlehre für Juristen. - Heidelberg, Karlsruhe: Müller
Juristische Verlag, 1981, S. 111.

76

2. Sabiedrība un tiesības

2)
3)

formāls lēmumu reģistrēšanas process,
regulējošs spēkā esošo tiesību normu formulējums.275

Sabiedribas tiesību sistēma sastāv no visām tām sociālajām
mij attiecībām, kas ir regulētas tiesībās.276 Atsevišķas tiesību normas
nevar aplūkot atrauti no visas tiesību sistēmas.277 Tāpēc, grozot vai papil
dinot atsevišķas likuma normas, likumdevējs ietekmē un transformē visu
tiesību sistēmu. Mūsdienu Eiropas valstu tiesību sistēmas balstās uz
demokrātijas un plurālisma bāzi. Tas nozīmē, ka pieaug tiesību normu
skaits jeb tiesību masa, jo valsts, radot tiesības, orientējas uz konkrētām
interešu grupām, kuru attiecības tiks regulētas.

2.2.

Noslāņošanās procesi sabiedrībā

Lai gan sabiedrība, ko apvieno kultūra un sociālā organizācija, veido
vienotu veselumu, tomēr jebkurā sabiedrībā norisinās sociālās noslāņo
šanās jeb diferencēšanās (lat. differentia atšķirība) process. Sabiedrība
nemēdz būt viendabīga. Tajā ietilpst dažāda mēroga (pēc iesaistīto
indivīdu skaita un to savstarpējo attiecību apjoma) sociālās vienības.
Diferencēšanās notiek divos līmeņos: pirmais līmenis rodas, kad sabiedribā noslāņojas sociālās grupas, bet otrais - kad indivīdi noslāņojas
katras sociālās grupas ietvaros.278
Jau Markss un Engelss rakstīja, ka līdz ar privātīpašuma
rašanos sabiedrības noslāņojas, jo sabiedrība dalās tajos, kam īpašums ir,
un tajos, kam īpašuma nav. Sabiednbā līdz ar privātīpašumu, pēc Marksa
uzskatiem, rodas valsts kā sociāli politiska konstrukcija, kas nodrošina
privātīpašnieku kundzību.279 Savukārt Vēbers uzsvēra, ka katrā attīstītā

275 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
S. 16.
276 Ibid., S. 35.
277 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962, S. 370.
278 Homans G.C. Theorie der sozialen Gruppe. - Köln und Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1969, S. 143.
279 Marx K., Engels F. Manifest der Kommunistischen Partei. - Berlin: Dietz Verlag,
1948, S. 13.
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sabiedrība notiek sociālā noslāņošanas, ko nosaka konkrētas sabiedrības
ticība un tiesības.280 Vēbers izdalīja:
1)
sociālo noslāņošanos, saistot to ar kārtām un amatiem, kas
veido hierarhisku struktūru,281
2)
ekonomisko noslāņošanos, kad tiesību un pienākumu apjoms ir
saistīts ar personas īpašumu. Vēbers analizēja piemērus no
antīkās pasaules, Solona Atēnās ieviesto mantas cenzu,282
3)
tiesību diferencēšanos, kas rodas, nošķirot privātās un publis
kās tiesības. Arī šajā jomā Vēbers saskatīja sociālās organizā
cijas atspoguļojumu. Publisko un privāto tiesību nodalījums
sekmē ne tikai pašu tiesību, bet arī indivīdu jeb tiesību subjek
tu noslāņošanos.283
Dirkems uzskatīja, ka sociālā noslāņošanās, kas izpaužas darba
dalīšanā, ir sabiedrības attīstības pakāpes rādītājs.284 Lūmans sociālo
noslāņošanos aplūkoja saistībā ar funkcijām, ko sociālās grupas pilda
sabiedrības ietvaros vai indivīds - savas grupas ietvaros. Sabiedrība
veido vienotu sistēmu, kurā katrai sociālai grupai ir sava vieta un
konkrētas funkcijas.285 Pilsoniskās sabiedrības pieaugošā funkcionālā
diferencēšanās, pēc Lūmana domām, ved pie sabiedrības pašpāmoslogošanās (vāc. Selbstūberforderung), variējot ar aizvien jaunu sociālo grupu
veidošanu, to grupēšanu un pārgrupēšanu, radot tām normatīvo struktū
ru. Senajās un antīkajās valstīs tiesības bija daļa no stabilas pasaules
kārtības. Jans Asmans (Jan Assmann286) uzsver, ka tiesības senajās
kultūrās tika uztvertas kā nemainīgi kanoni, kuru kontinuitāte (Asmana
teorijā lietots termins "nemainība") tika saglabāta arī tiesību jaunrades
procesā, jo to nodrošināja sabiedribā valdošā ticība. Pēc Divupes
iedzīvotāju pasaules uzskata, kontinuitāte likumos garantēja "uzticību"
280
281
282
283
284

Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1980, S. 250.
Ibid., S. 553.
Ibid., S. 797, 798.
Ibid., S. 387-397.
Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 31, 32.
285 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. - Neuwied und Berlin: Luchterhand,
1969, S. 242, 243.
286 Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in
frühen Hochkulturen. - München: C.H.Beck, 2002, S. 2.
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un "drošību" sociālajās attiecībās. Tas savukārt nozīmēja pasaules (gan
universuma, gan sabiedrības) stabilitāti.287 Tiesības darbojās kā mūžīgas
absolūtās formulas. Tiesību godprātīga piemērošana virs zemes garantēja
kosmisko kārtību. Tas izskaidroja seno kultūru savdabīgo juridisko
valodu un likumu kompozīciju, kam bija sakrāls pamats.288 Šobrīd tiesī
bas ir zaudējušas savu stabilitāti,289 likumdevējam tās nemitīgi grozot un
papildinot.
Sociālās noslāņošanās sekas ir sociālo grupu veidošanās un
sociālā stratifikācija.290 Noslāņošanās dēļ sabiedrība zaudē savu viendabību, jo tajā rodas sociālās grupas un sociālie slāņi ar dažādām funkcijām
un atšķirīgu sociālo prestižu. Vēbers uzsver, ka slāņi atšķiras arī ar iespē
jām realizēt varu vai ietekmēt varas realizāciju. Tādējādi sociālās grupas
var veidot gan vertikālu, gan horizontālu struktūru attiecībā pret varas
realizāciju, bet slāņi sociālajā stratifikācijā veido vertikālu jeb hierarhisku
struktūru.291
Lūmans izdala vairākus dažādās sabiedrībās esošus vai iepriekš
pastāvējušus sociālās diferenciācijas veidus (pārņemot un attīstot Emila
Dirkema idejas292):
1.
Funkcionālā diferenciācija, kad sociālās grupas iedalās pēc to
pienākumiem sabiedrības labā un to vietas sociālajā organi
zācijā.293 īpaši uzskatāmi to var analizēt, apskatot valsts varas
realizācijas uzbūvi. Realizējot Monteskjē piedāvāto valsts
varas funkcionālo iedalījumu, vispirms tiek veidoti trīs funk
cionālie atzari, kas atrodas vienā vertikālā attiecību līmenī.

287 Jēdzienus "uzticība" un "drošība" Asmans izmanto kā babiloniešu tiesību dogmu
raksturojošus jēdzienus, kas pārņemti no šumeriem (NI GI NA (uzticība, noturība),
NI SA SA (taisnīgums, vienlīdzība)) un tālāk veidoti.
288 Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in
frühen Hochkulturen. - München: C.H.Beck, 2002, S. 105.
289 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 204.
290 Homans G.C. Theorie der sozialen Gruppe. - Köln und Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1969, S. 149.
291 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962, S. 448,
449.
292 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1965, S. 165-175.
293 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 129.
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2.

3.

4.

Likumdevējam, ja tas ir divpalātu parlaments, var būt ari
sīkāks funkcionālais dalījums. Tiesu sistēmu un valsts aparātu
veidojošās struktūras ir izvietotas hierarhiskā struktūrā.
Segmentārā diferenciācija, kas izriet no radniecības. Sociālās
grupas tiek nošķirtas pēc asinsradniecības principa (piemēram,
ciltis, ģintis). Tradicionālā sabiedribā visas sociālās funkcijas
tiek pildītas vienas grupas ietvaros.294 Dirkems izdalīja divus
segmentārās diferenciācijas tipus: monosegmentāro diferen
ciāciju, kas ir primitīvi organizēta un sīkāk grupās nedalās,295
un polisegmentāro diferenciāciju, kas sastāv no mazākām
asinsradinieku grupām. Kā piemēru Dirkems min Austrālijas
aborigēnu cilšu sociālo organizāciju.296
Segmentāri funkcionālā diferenciācija, pēc kuras sabiedrība ir
sadalīta grupās pēc izcelšanās jeb asinsradniecības principa,
bet katrai grupai ir savi atšķirīgie pienākumi. Šīs diferen
ciācijas pamatā ir juridiski sadalīta sabiedrība.297 Vēsturē var
atrast daudz piemēru par sabiedrības segmentāri funkcionālo
diferenciāciju, kas nostiprināta morāles un tiesību normās.
Rietumeiropā tā pastāvēja viduslaikos kārtu sabiedrības formā.
Katrai kārtai bija savi pienākumi - garīdznieki atbildēja par
sabiedrības garīgo dzīvi, muižnieki sabiedrību aizstāvēja ar
ieročiem rokās, zemnieki gādāja sabiedrībai nepieciešamos
iztikas līdzekļus. Segmentāri funkcionālo sabiedrības dalījumu
kā labāko modeli piedāvāja Platons savā vīzijā par ideālu
valsti.298
Pēc grupas uzvedības modeļa, tostarp pēc atkāpēm jeb novir
zēm uzvedībā. Sabiedrības normatīvā struktūra katru grupu
norobežo no pārējās pasaules, veidojot to par noteiktu
kolektīvu vienību. Personu piekoptie un paredzamie uzvedības
modeļi izraisa noslāņošanos sabiedrības iekšienē.299 Personas

294 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 148.
295 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1965, S. 173.
296 Ibid., S. 171.
297 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 139, 140.
298 Platon. Der Staat. - Zürich: Artemis, 1950, S. 474-477.
299 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 124, 125.
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5.

apģērbs, valoda un uzvedība liecina par piederību noteiktai
sociālai grupai. Ir grupas, kas savā uzvedībā krasi atšķiras no
pārējās sabiedrības pieņemtajām normām (piemēram, skinhedi, panki). Likumdevēja ietekme uz sociālajiem uzvedības
modeļiem ir tikai relatīva, jo lielāko daļu uzvedības modeļu
regulē morāles normas, kuru realizāciju nodrošina pati
sabiedrība.300
Pēc personu realizētajām sociālajām lomām. Tas ir sīkākais
diferenciācijas dalījums, jo šeit tiek apskatītas ne tikai grupas
(piemēram, pēc profesionālās piederības - baņķieri, skolotāji
u.c., vai pēc reliģiskās piederības - katoļi, luterāņi, musulmaņi
u.c.), bet ari konkrētas personas atbilstība noteiktai sociālai
lomai. Tiek pētītas konkrētas personas un to individuālā
uzvedība.301

Funkcionālā diferenciācija ir sociāli nepieciešama tiesiskā un
demokrātiskā valstī, jo darba vai pienākumu sadale starp sociālajām
grupām sniedz sabiedrībai lielākas iespējas vispusīgi apmierināt savas
intereses. Diferenciācija atslogo atsevišķu indivīdu no nevēlamiem
pienākumiem (ēdiena gatavošanas, veļas mazgāšanas u.c.) vai atbildības,
ļaujot izvēlēties konkrētu, indivīdu interesējošu sociālo lomu un ar to
saistīto pienākumu kopumu. Lūmans uzskata, ka ar sociālās noslāņo
šanās palīdzību mūsdienu sabiedrība sasniedz sociālu kompromisu starp
sabiedrībai nepieciešamo un vēlamo.302
Manfrēds Rēbinders raksta, ka sociālo slāņu un grupu pētīju
mos var izmanot sociālās kategorijas. Tās var izmantot, gan raksturojot
kāda konkrēta indivīda sociālo statusu, gan izdalot sociālās grupas.303
Rēbinders izdala šādas sociālās kategorijas, kuras var izmantot, izdalot
sociālās grupas:
1.
Izcelšanās kategorijas. Grupas tiek dalītas pēc indivīdu izcelša
nās (ģimene, rase, etniskā piederība).

300
301
302
303

Noll P. Gesetzgebungslehre. - Hamburg: Rowohlt, 1973, S. 106.
Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 86, 87.
Ibid., S. 44.
Rehbinder M. Rechtssoziologie. - München: C.H.Beck, 2000, S. 34.
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2.

3.

4.
5.
6.

īpašuma kategorijas. Indivīdi tiek dalīti grupās pēc to materiālā
stāvokļa. Piemēram, Marksa dalījuma pamatā ir privātīpašuma
kategorija.
Funkcionālās kategorijas. Indivīdi tiek dalīti grupās, par
pamatu ņemot to, kā tie iegūst nepieciešamos resursus dzīvei,
un nodarbošanos.
Izglītības kategorijas sadala sabiedrību pēc indivīdu izglītības
līmeņa, piemēram, analfabētos, pamatskolu beigušajos utt.
Reliģiozās kategorijas iedala indivīdus pēc ticības, piemēram,
piederības noteiktai konfesijai.
Bioloģiskās kategorijas, kas par dalījuma pamatu ņem indivīda
bioloģiskās iezīmes, piemēram, dzimumu, vecumu, ķermeņa
specifiskās iezīmes (ādas krāsu, matu krāsu, augumu, svaru
utt.)304

Rēbindera iedalījums atspoguļo visu daudzveidīgo pieeju
spektru, kas mūsdienu zinātnē un praksē tiek izmantotas, izdalot sociālās
stratas un sociālās grupas.

2.3.

Sociālā struktūra

Sociālā struktūra veidojas pēc sabiedrības noslāņošanās no sociālajām
vajadzībām un uz to bāzes izaugušiem sociālajiem institūtiem. Ame
rikāņu makrosociologs Gerhards Lenskis (Gerhard Lenski) ir izdalījis
šādus elementus, kas, no vienas puses, apvieno indivīdus sabiedrībā,
bet, no otras puses, nodrošina pašas sabiedrības kā vienota veseluma
eksistenci:305
1)
komunikācija sabiedrības locekļu starpā. Sabiedrību vieno
valoda, ko saprot visi tās locekļi,
2)
sabiedrībā tiek radīti materiālie un garīgie labumi, tostarp
preces un pakalpojumi, kas nepieciešami sabiedrības locekļu
vajadzību apmierināšanai,

304 Rehbinder M. Rechtssoziologie. - München: C.H.Beck, 2000, S. 35.
305 Elementi, kas nodrošina sabiedrības eksistenci un funkcionēšanu, vispilnīgāk at
spoguļoti grāmatā: Lenski G., Nolan P. Human Societies: An Introduction to
Macrosociology (10 ed.). - [B.v.]: Paradigm Publishers, 2005.
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3)
4)
5)

6)

taja tiek sadalīti kopīgiem speķiem iegūtie materialie resursi,
apvienotiem spēkiem sabiedrības locekļi tiek aizsargāti no
fiziskiem draudiem,
sabiedrībai piemīt kontinuitāte. Sabiedrība nemitīgi atjaunojas,
t.i., aizejošie sabiedrības locekļi nomainās ar jauniem locek
ļiem. Tas notiek, bioloģiski atražojot jauno paaudzi un integ
rējot savā vidū citu sabiedrību locekļus. Sabiedrībai ir noteikta
kapacitāte attiecībā uz to, cik svešām sabiedrībām piederigo tā
spēj integrēt, pati būtiski nemainoties un nezaudējot savu
kontinuitāti,
sabiedrības locekļu uzvedība tiek kontrolēta, balstoties uz
sociālajām normām, lai saskaņotu sabiedrību veidojošo indivī
du kopdzīvi, t.i., novērstu konfliktus un problēmas atrisinātu
mierīgā ceļā.306 Jau Konts rakstīja, ka ar likumu palīdzību
sabiedrība pilda pašstabilizēšanās funkciju, nodrošinot "sociālo
statiskumu".307

Savukārt tiesību socioloģijā uzsvars tiek likts uz sabiedrības kā
normatīvas sistēmas pētīšanu, lai noskaidrotu, kā attiecības veido, fiksē
un regulē sociālās normas, īpaši tiesību normas. Tieši sociālā organi
zācija un to regulējošās normas veido sabiedrību par vienotu sociālu
sistēmu un nodala to no apkārtējās pasaules. Sociālā sistēma ir komplek
sa, un tās funkcijas ir daudzveidīgas. Sociālā sistēma palīdz sabiedrībai
iekļauties apkārtējā pasaulē, kā arī uzturēt pašas sabiedrības iekšējo
kārtību.308 Gan pati sabiedrība, gan tās sociālā organizācija vienlaikus ir
statiski un dinamiski fenomeni. Sabiedrība sastāv no to veidojošajiem
elementiem jeb sociālām grupām, kas izveidojušās šajā sabiedrībā.
Šodien tiesību socioloģijā dominējošā izpratne par sabiedrības
uzbūvi un tajā valdošajām attiecībām ir radusies un attīstījusies pēdējo
gadsimtu laikā. Viduslaiku kārtu sabiedrībā sociālā struktūra bija reli
ģiski pamatota un juridiski fiksēta. Citādi tas ir mūsdienu pilsoniskajā
sabiedrībā, kur visi tās locekļi formāli ir juridiski vienlīdzīgi. Vai tas

306 Смелзер Н. Социология. - Москва: Феникс, 1998, с. 80.
307 Ryjfel H. Rechtssoziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1974, S. 21.
308 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. - Neuwied und Berlin: Luchterhand,
1969, S. 41.
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nozīmē, ka pilsoniskā sabiedrība ir viendabīga un tajā nerodas sociālas
grupas? Vai juridiskā vienlīdzība un vispārējās vēlēšanu tiesības nozīmē
sociāli vienotu sabiedrību?
Kā viens no pirmajiem uz jautājumu par pilsoniskās sabied
rības sociālo organizāciju ir mēģinājis atbildēt Kārlis Markss, secinot, ka
pilsoniskā sabiedriba, gluži kā jebkura cita valstī organizēta sabiedrība, ir
šķiru (vāc. Klassen) sabiedrība. Markss sabiedrību un valsti aplūkoja kā
vienotu veselumu.309 XIX gadsimta pilsoniskā sabiedrība, pēc Marksa
uzskatiem, sastāvēja no divām antagonistiskām šķirām, t.i., buržuāzijas
jeb ekspluatatoriem un proletariāta jeb ekspluatējamiem. Šķiru sabied
rības rašanās pamatā ir privātīpašums un objektīvas ekonomiskās attiecī
bas. Markss aicināja transformēt sociālo organizāciju, likvidēt ekspluatā
ciju un nodibināt proletariāta hegemoniju.310 Tātad viņš secināja, ka
jebkurā sabiedrībā, kas organizēta valstī, pastāv sociālās grupas neatka
rīgi no tā, vai tās ir juridiski fiksētas vai tikai faktiski eksistē - kā kapi
tālismā. Valstī organizēta sabiedrība nemēdz būt viendabīga. Pat ja
formāli juridiski tiesības pasludina vienlīdzību, faktiskas vienlīdzības
nav. Markss pamatoja, ka šāda sociālā struktūra objektīvi izriet no pastā
vošajām ekonomiskajām attiecībām.311 Viņš sabiedrības vēsturisko
attīstību saistīja ar ekonomisko un zinātnisko (ražošanas līdzekļu) pro
gresu.312 Paralēli sabiedrības lielajām sociālajām grupām (šķirām)
Markss un Engelss analizēja arī sabiedribas pamatvienību - ģimeni,
secinot, ka ari ģimene kā sociāla vienība ir pakļauta ekonomisko
attiecību diktētajiem noteikumiem un attiecības tajā dibinās pēc tiem
pašiem principiem kā sabiedrībā vispār.313
Tātad socioloģijā var izdalīt pirmo pilsoniskās sabiedrības
sociālās struktūras elementa nosaukumu - šķira. Arī Vēbers savos

309 Adler M. Die Staatsauffassung des Marxismus. - Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1964, S. 29, 30.
310 Marx K., Engels F. Manifest der Kommunistischen Partei. - Berlin: Dietz Verlag,
1948, S. 31.
311 Raiser T. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. - Baden-Baden:
Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 79.
312 Jonas F. Geschichte der Soziologie. / IV Deutsche und amerikanische Soziologie. Hamburg: Rowolt, 1969, Bd. Ill, S. 51.
313 Marx K., Engels F. Manifest der Kommunistischen Partei. - Berlin: Dietz Verlag,
1948, S. 29.
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darbos izmantoja jēdzienu M
šķira", pamatojot, ka šķira nav sociāla
apvienība ar attiecību struktūru un kopīgu mērķi, bet gan tikai iespējams
pamats kopīgām interesēm un attiecībām. Jēdzienu "šķira" viņš analizēja
līdzās diviem citiem jēdzieniem, proti, "kārta" un "partija". Visus trīs
jēdzienus Vēbers izmantoja, lai analizētu valsts varas realizācijas
fenomenu.314 Vēbers jēdzienu "šķira" izprata socioloģiski precīzāk nekā
Markss, kas sabiedrību iedalīja pēc viena kritērija, līdzās Marksa noteik
tajām divām pamatšķirām (ekspluatatoriem un ekspluatējamiem)
ieviešot virkni citu šķiru.

1)
2)
3)
4)

Kapitalisma Vebers izdalīja četras šķiras:
darbaļaudis (strādniekus sīkāk grupējot izglītotajos,
apmācītajos un nemācītajos),
sīkpilsoņi (zemnieki, amatnieki, zemākie ierēdņi u.c.),
inteliģence un tehniskā inteliģence bez īpašuma,
īpašnieki un privilēģijas mantojušie.315

Vēbers uzskatīja, ka šķiras nav viendabīgas, jo katrā no tām
ietilpst virkne specifisku apakšgrupu. Vēbers noliedza šķiru dabisko
savstarpējo antagonismu, ko proklamēja Markss, un šķiru cīņas nepiecie
šamību. Vēbers šķiru aplūkoja kā noteiktu, tipisku, kopīgu sociālo
stāvokli, kurā indivīdi ir nonākuši vai nu automātiski (paaudžu nomaiņas
dēļ mantojot sociālo statusu), vai arī iegūstot piederību konkrētai šķirai
pašas personas darbības rezultātā. Šķiras, pēc Vēbera uzskatiem, veido
zināmā mērā stacionāru jeb nemainīgu sabiedrības struktūru.316 Ja šķiras
ir juridiski fiksētas (piemēram, kārtas lēņu feodālajā sabiedrībā vai
vamas Indijā), tad sistēma ir izteikti stacionāra, bet liberāla pilsoniskās
sabiedrības sistēma ir tikai nosacīti stacionāra, jo indivīdiem ir iespējas
mainīt savu sociālo statusu jeb piederību konkrētai šķirai.
Jēdziens "sociālā šķira", ko ieviesa Markss, joprojām tiek
pielietots gan socioloģijā, gan tiesību socioloģijā, taču ir mainījies tā
jēdzieniskais saturs. Gurvičs XX gadsimta vidū šo jēdzienu skaidroja
šādi: "Sociālā šķira ir sociālo grupu un slāņu makrokosmoss, kas savā

314 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1980, S. 531.
315 Ibid., S. 178, 179.
316 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962, S. 115.
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sabiedrības virsvadības funkcijā nekad neizpaužas tikai vienā vienīgā
organizācijā. Tagad šķirai, jau tiklīdz tā ir konstituēta, ir stingra
normatīva struktūra, kuru rada specifiska tiesību sistēma. "3l7 Tātad šķira tiesību socioloģijā netiek uztverta kā viendabīga sociālās organi
zācijas pamatvienība, bet gan kā sarežģīts, komplekss sociāls veidojums
ar komplicētu apakšsistēmu organizāciju.

XIX
un XX gadsimta socioloģija nonāca pie empīriski
pamatotas atziņas, ka pilsoniskā sabiedrība, lai arī juridiski tās locekļiem
tiek garantēta vienlīdzība, faktiski nav sociāli viendabīga. Pilsonisko
sabiedrību, tāpat kā jebkuru citu sabiedrību, veido sociāli diferencētas
grupas. Rietumu tiesību socioloģijā, lai apzīmētu lielas, apkopojošas
sociālās grupas, kuru sastāvā ir citu, mazāku grupu sistēma, izmanto
jēdzienu "šķira".
Savukārt Eiropas tiesību socioloģijā jēdziens "Klasse", kopš
Markss to ieviesa, ir pēctecīgi attīstījies Vēbera,318 Kantoroviča, Geigera,319 Gurviča,320 Karla Manheima (Kari Mannheim, 1893-1947)321
u.c. tiesību sociologu darbos. Vācu tiesību socioloģija, pieņemot šo
Marksa ieviesto jēdzienu, ir izvērsusi un tālāk attīstījusi Vēbera izpratni
par tā saturu. Tā Marksa iedibinātais jēdziens tiesību socioloģijā tiek
saglabāts, bet tā saturs tiek transformēts atbilstoši socioloģijas kā
zinātnes tālākajai attīstībai. Tas, ko šobrid vācu tiesību sociologi saprot
ar jēdzienu "Klasse", latviski reti tiek saukts par šķiru, biežāk - par
sociālo stratu, slāni jeb kārtu. Jēdzienam "sociālā stratifikācija", kas
Latvijas tiesību socioloģijā ienāca XX gadsimta 90.gadu vidū, vāciski
atbilst "Soziale Rangeinstufung" jeb "Soziale Klassen",322 Savukārt

317 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 158.
318 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1980, S. 179.
319 Geiger T. Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1964, S. 115.
320 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 158.
321 Mannheim K. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. - Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1958, S. 292, 293.
322 Homans G.C. Theorie der sozialen Gruppe. - Köln und Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1969, S. 341.
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latviešu valodā lietotais socioloģijas jēdziens ’’sociālā stratifikācija"
ir pārņemts no amerikāņu socioloģijas (angl. A Theory o f Social Strati
fication).323
Bez lielā apkopojošā jēdziena "sociālā šķira" ("sociālā strata"),
socioloģijā sabiedrības detalizētākai izpētei tiek izmantots jēdziens
"sociālā grupa". Vienā no tās nozīmēm sociālās grupas jēdziens apzīmē
relatīvi nelielu cilvēku grupu, kas, noteiktā laika posmā veidojot attie
cību sistēmu, atrodas tiešā savstarpējā saskarsmē324 (piemēram, darba
kolektīvs, studentu korporācija, baznīcas draudze). Sociologi uzsver, ka
grupas jēdziens ir relatīvs, jo laika gaitā mainās grupu veidojošo indivīdu
savstarpējo attiecību regulārums, kopīgās intereses un mērķi. Tomēr
zināmā laika posmā grupa ir stabila sociāla vienība, ko no pārējās sabied
rības nošķir specifiska savstarpējo attiecību sistēma, kas pamatojas uz
grupas pieņemtajām sociālajām normām un vērtībām.325
Ne vienmēr normas, kuras akceptē kāda sociāla grupa, ir tiesis
kas. Sabiedrības iekšienē var veidoties iespaidīgas sociālas grupas, kuru
normas spēcīgi atšķiras no pārējās sabiedrības pieņemtajām sociālajām
normām. To apzīmēšanai tiek izmantots jēdziens "subkultūra". Subkul
tūra ir noteiktas sociālās grupas normu sistēma, kas ir pretēja vai spēcīgi
atšķirīga no pārējām sabiedrībā pieņemtajām sociālajām normām. Gru
pai (piemēram, mafijai), kas veido subkultūru, var būt prettiesiski mērķi
un pašai savas nelegālās varas struktūras.326
Katra sociālā grupa veido reālu kolektīvu vienību jeb mikrosocioloģisku elementu.327 Sabiedrībā pastāv daudz dažādu sociālu grupu.
Katrs indivīds vienlaikus ir vairāku dažādu sociālu grupu dalībnieks.
Piemēram, jaunietis kā students ir piederīgs pie savas augstskolas,
noteiktas studiju programmas, konkrēta studiju gada studentu grupas, kā
bērns (tiešais lejupējais radinieks) viņš ir piederīgs pie savas ģimenes, kā

323 Jonas F. Geschichte der Soziologie. / IV Deutsche und amerikanische Soziologie. Hamburg: Rowolt, 1969, Bd. Ill, S. 187.
324 Homans G.C. Theorie der sozialen Gruppe. - Köln und Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1969, S. 29.
325 Ryffel H. Rechtssoziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1974, S. 127.
326 Noll P. Gesetzgebungslehre. - Hamburg: Rowohlt, 1973, S. 152, 153.
327 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 130.
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darbinieks - pie darba kolektīva, kā pokera spēlētājs - pie sava pokera
kluba utt. Lai atvieglotu sociālo grupu pētīšanu, daudzi tiesību sociologi
izstrādā specifiskas sociālo grupu iedalījuma sistēmas. Autore piedāvā
izmantot Ferdinanda Tenīsa (Ferdinand Tonnies, 1855-1936) izveidoto
un Manheima darbos tālāk attīstīto sociālo grupu iedalījumu, jo to (ar
nelielām novirzēm) ir pārņēmuši daudzi Rietumu sociologi un tā izvei
došanas pamatā ir juridiskā loģika. Manheims no neorganizētām cilvēku
masām (kas rodas katrā valstī, nojaucot kārtu juridiskās barjeras) kā
organizētas sociālas vienības nodalīja konkrētas un primāras sociālās
grupas.328 Masas no sabiedrības atšķiras ar to, ka starp tās veidojošiem
elementiem nav tiešu horizontālo attiecību. Visi indivīdi, kas veido
masas, ir pakļauti kopējai varai jeb tie atrodas vertikālās attiecībās ar
vienu varas avotu, bet tiem nav savstarpējo attiecību tīkla jeb sociā
lās organizācijas. Tiesības nodrošina masu vienotību un organizē tās
kopdzīvei.329 Vēbers masas analizēja saistībā ar tās apkopojošo autori
tāti, t.i., reliģiju, valsts varu vai harizmātisku līderi. Bez šādas apkopo
jošas autoritātes masas apvienot un vadīt nevar. Masām ir vajadzīgs ja
ne gluži varonis, ko pielūgt, tad noteikti krietns valsts galva, uz ko varētu
paļauties.330 Savukārt Geigers uzskatīja, ka nav pamata runāt par masu
sabiedrību, bet ir jārunā par modemu "lielsabiedrību", kas neiekļaujas
iepriekš pastāvējušo sabiedrību klišejās. Tomēr šai sabiedrībai, kas
apvieno miljoniem cilvēku, ir sava sociālo slāņu, attiecību un normu
struktūra, - daudz sarežģītāka un apjomīgāka nekā jebkad iepriekš.331
Hābermāss operē ar jēdzienu "masu demokrātija", rakstot, ka masu
demokrātija, kas izveidojusies postmodernā sabiedrībā, ir normatīva
demokrātija, kurā integrētās sistēmas funkcionē, nesagraujot sabiedrības
dzīves vienotību, ja to darbība ir pakļauti pakārtota sociālajam
veselumam.332

328 Mannheim K. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. - Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1958, S. 336.
329 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Lutherhand
Verlag, 1960, S. 150.
330 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1980, S. 652.
331 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962, S. 186.
332 Habermas J. Theorie der Kommunikativen Handelns. Zur Kritik der fimktionalistischen Vernunft 2. Bde. 3, durch. Aufl. - Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,
1985, Bd. 2, S. 504—522.
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Ar konkrētu sociālo grupu Manheims saprot juridiski fiksētu
sociālu vienību (piemēram, ģimene) vai vienību, kas veido juridisku perso
nu, t.i., piedalās juridiskajās attiecībās kā vienots veselums (piemēram,
akciju sabiedrība). Pats Manheims kā konkrētu sociālo grupu piemērus
minēja ģimeni, cilti, kaimiņu kopienu. Viņš uzsvēra, ka konkrētās sociā
lās grupas ir vēsturiski nosacītas. Katram sabiedrības attīstības posmam ir
raksturīgas savas specifiskās konkrētās sociālās grupas. Feodālajā sabied
rībā bija vienas konkrētās sociālās grupas, bet pilsoniskajā sabiedrībā,
vismaz daļēji, veidojas citas grupas, jo tas ir cieši saistīts ar sabiedriskās
attiecības konstituējošām un regulējošām tiesību normām.
Manheims, izmantojot Ferdinanda Tenīsa ieviesto iedalījumu,
izdala divu kategoriju konkrētās sociālās grupas - savienības (vāc.
Gemeinschaft) un biedrības (vāc. Gesellschaft)m Pie savienībām pieder
ģimene, cilts un citas kopības, kur cilvēks iekļūst piedzimstot, bet pie
biedrībām pieder sociālās grupas, kurās persona iestājas, piemēram, poli
tiskā partija, korporācija. Biedrībām ir racionāls mērķis. Tajās var gan
iestāties, gan no tām izstāties.
Savukārt primārās grupas nav juridiski stingri konstituētas. Tās
neveido ne juridisku vienību, ne juridisku personu. Tās nav tik noturīgas
un stabilas kā konkrētās sociālās grupas. Piemēram, tirgotāji gada
tirgū izveido savstarpējo attiecību organizāciju un pakļaujas vienotām
sociālajām normām vienu dienu, t.i., kamēr noris tirgošanās.334 Pie šīm
sociālajām grupām pieder arī draugu pulciņi, kas pastāv, kamēr tos
veidojošiem indivīdiem ir kopīgas intereses un mērķi. Jēdziens ’’primārā
grupa” (vāc. Primārgruppe, angl. Primary group) tika plaši pielietots,
jau pirms Manheims to iekļāva savā sistēmā. Cik autorei izdevies izpētīt,
pirmo reizi jēdziens ’’primārā grupa” socioloģijā parādījās jau 1909.gadā
amerikāņu sociologa - viena no sociālās grupas izpētes pamatlicējiem
mikrosocioloģijas līmenī - Čārlza Hortona Kūlija (Charles Horton
Cooley, 1864—1929335) darbā ”Social Organization”.336
333 Mannheim K . Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. - Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1958, S. 338.
334 Ibid., S. 336.
335 Jonas F. Geschichte der Soziologie. / IV Deutsche und amerikanische Soziologie. Hamburg: Rowolt, 1969, Bd. III, S. 274.
336 Homans G.C. Theorie der sozialen Gruppe. - Köln und Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1969, S. 29.
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Manfrēds Rēbinders piedāvā divus sociālo grupu iedalījuma
modeļus. Pirmajā modelī iedalījums pamatojas uz sociālo grupu izveido
šanos jeb izcelšanos. Par grupas izveides pamatu kalpo:
1)
2)

3)
4)

grupas locekļu kopīgā izcelšanās, asinsradniecība (piemēram,
ģimene, cilts, klans),337
grupas locekļu kopīgā dzīves telpa (ciems, iela, māja, pilsēta
u.c.) vai sistemātiskas savstarpējās attiecības, kas izriet no teri
toriālās piesaistes (baznīcas draudze vietējā baznīcā, politiskās
partijas vietējā filiāle),
līdzīgas fiziskās pazīmes (jauniešu grupas, sieviešu organizā
cijas, sporta biedrības, invalīdu biedrības),
kopējas specifiskās intereses (ekonomiskās, zinātniskās, poli
tiskās, reliģiskās u.c.).338

Otru iedalījumu Rēbinders izstrādā, par pamatu ņemot grupas
funkcijas:
1)
ģimenes grupas,
2)
izglītības un audzināšanas iestāžu grupas,
3)
saimnieciskās vienības,
4)
politiskās grupas,
5)
reliģiskās grupas,
6)
brīvā laika pavadīšanas un atpūtas grupas.339
Rēbinders uzsver, ka, pētot grupas, vienmēr jāņem vērā sociā
lās saites, kas veidojas grupā, t.i., vai grupa ir primāra vai sekundāra.
Sabiedrības sociālā struktūra ir nostiprināta un regulēta sociālajās
normās. Sociālās normas vieno grupas dalībniekus. Normas, ko ievēro
katra konkrētā grupa, rodas pakāpeniski ar grupas dalībnieku piekrišanu,
ar laiku tām kļūstot obligātām, ja tās par obligātām atzīst grupa. Lai
normas kļūtu saistošas, ne vienmēr ir vajadzīga visu grupas locekļu pie
krišana. Bieži vien pietiek ar vairākuma akceptu, lai piespiestu pakļauties
arī tos indivīdus, kas konkrēto normu uzskata par ierobežojošu vai
bezjēdzīgu.340 Visuzskatāmāk šie procesi atspoguļojas likumdošanā.
337 Rehbinder M. Rechtssoziologie. - München: C.H.Beck, 2000, S. 34.
338 Ibid., S. 36.
339 Ibid., S. 37.
340 Raiser T. Grundlagen der Rechtssoziologie. - Tübingen: Mohr Siebek, 2007, S. 165.
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Parlaments pēc diskusijām (Latvijā trijos lasījumos) likumprojektu
padara par vispārsaistošu likumu, nebūt neprasot, lai par to nobalsotu
visi parlamenta deputāti. Parasti tiek prasīts tikai klātesošo deputātu vai
rākuma atbalsts. Saeimas kārtības rullis, regulējot likumu pieņemšanas
gaitu, nosaka: "102.pants. Par pieņemtu uzskatāms tas priekšlikums, kurš
saņēmis klātesošo deputātu absolūto balsu vairākumu.”341

2.4.

Darvinisma ietekme uz izpratni par
sabiedrības uzbūvi

Dabaszinātņu metodoloģijas un terminoloģijas izmantošana sociālajās
zinātnēs XIX gadsimtā un XX gadsimta sākumā spēcīgi ietekmēja
izpratni par sabiedrību un tās uzbūvi. Parādījās tāda mācība kā sociāldarvinisms. Sociālajās zinātnēs tika adaptēti jēdzieni un likumi no tajā
laikā populārās Čārlza Darvina (Charles Darwin, 1809-1882) evolūcijas
teorijas. Tā socioloģijā parādījās jēdziens ”rase” (vāc. Rasse). So jēdzie
nu sāka lietot jaunā nozīmē, t.i., sociālās grupas nozīmē. Sociāldarvinismā zinātnieki sāka pētīt dažādu sabiedrības grupu "sociālo izlasi”
(angl. artificial selection). Tas ietekmēja gan socioloģiju, gan juris
prudenci, gan filozofiju (kā piemēru var minēt F.Nīčes pārcilvēku).342
Šīs jaunās mācības iedvesmots un kļūdaini izprotot Konta sociālo
pozitīvismu, franču diplomāts un rakstnieks Žozefs Arturs de Gobino
(Joseph Artur Comte de Gobineau, 1816—1882343) izstrādāja savu rasu
teoriju un publicēja grāmatā "Pētījums par cilvēku rasu nevienlīdzību",
kur tika pamatots vienu rasu pārākums pār citām un tiesības (gluži
kā dzīvnieku pasaulē) stiprākajiem un visvairāk attīstītajiem paplašināt
savu dzīves telpu uz zemāk attīstīto un vājāko rēķina.344 Tas pierāda,

341 Saeimas kārtības rullis: 28.07.1994. likums (spēkā no 01.09.1994.), 102.pants II
Latvijas Vēstnesis, 18.08.1994., Nr.96; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
kabineta Ziņotājs, 1994, Nr.17.
342 von Stephanitz D. Exakte Wissenschaft und Recht. - Berlin: Walter de Gruyter & Co.,
1970, S. 209.
343 Bücher die die Welt verändern. - Darmstadt: Wissenschafliche Buchgesellschaft,
1969, S. 609.
344 von Stephanitz D. Exakte Wissenschaft und Recht. - Berlin: Walter de Gruyter & Co.,
1970, S. 210.
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cik nevienveidīga un pat bīstama ir dabaszinātņu metodoloģijas un
likumsakarību tieša pārņemšana sociālajās zinātnēs. Gobino darba
nozīme nav viņa ieguldījumā sociālo zinātņu attīstībā, jo tas ir visai
apšaubāms, bet tas reāli ietekmēja XX gadsimta sākuma politisko
domu.345
Gobino un citu sociāldarvinistisko teoriju iedvesmots, Ādolfs
Hitlers (Ādolf Hitler, 1889—1945)346 izstrādāja savu nacionālsociālistisko
politisko koncepciju, kurā viņš redzēja valsti kā vācu tautas vienotu
veselīgu organismu, bet citu tautu pārstāvjus, kas dzīvo Vācijā, kā šim
organismam naidīgus svešķermeņus. Tika radīta mācība par āriešu
”superrasf\ kurai pieder vācieši. Valsts rūpējās par rases tīrību, aizlie
dzot jauktas laulības, bet laulības ar zemākām rasēm atzīstot par spēkā
neesošām.347 Okupētās Austrijas 1938.gada laulību slēgšanas un šķirša
nas likumā tika noteikts: "Laulība ir nederīga gadījumos, ja tiek pārkāpta
vācu asiņu un vācu goda aizsardzība."348 Bērns, kas dzimis, pārkāpjot
šos noteikumus, t.i., spēkā neesošā laulībā, tika uzskatīts par ārlaulībā
dzimušu. Nacionālsociālistiskā Vācija centās pārveidot savu sabiedrību,
balstoties uz rasu tīrības ideju, kas radās, dabaszinātņu teoriju un to
metodoloģiju attiecinot uz sociālajām zinātnēm. Atbilstoši jaunajai
sociālajai koncepcijai Vācijā tika izdarītas izmaiņas tiesību nozarēs,
sākot no krimināltiesībām un beidzot ar ģimenes tiesībām. Turklāt tika
pieņemti jauni likumi, kādu pirms tam nebija, piemēram, "Likums par
ģimenes veselību" (Ehegesundheitsgesetz).349 Izmaiņas notika ne tikai
tiesību nozarēs, likumos, bet jurisprudencē vispār. Vispirms būtiskas
izmaiņas skāra tiesību teoriju un filozofiju. Tas uzskatāmi liecināja par
klasiskās zinātnes sasniegumu konfliktoloģiski revolucionāru ieviešanu
345 Bücher die die Welt verändern. - Darmstadt: Wissenschafliche Buchgesellschaft,
1969, S. 609.
346 von Stephanitz D. Exakte Wissenschaft und Recht. - Berlin: Walter de Gruyter & Co.,
1970, S. 215.
347 Blümel K.H. Die Aufhebung der sog. "Rassenmischehe" im Nationsozialismus. Regensburg: der Juristische Fakultät der Universität Regensburg, 1999, S. 9, 10.
348 Das neue Eherecht Kommentar zum Gesetz zur Vereinheitlichung des rechts der
Eheschliesung und der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reich
gebiet vom 6. Juli 1938 von Otto Rilt. - Leipzig: W.Moeser Buchhandlung, 1938,
S. 11.
349 Corleis R. Rechtswirkungen des Ehevertrags unter zukünftigen Ehegatten. - Köln:
Orthen, 1937, S. 11
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dzīve. Pārkārtojumi Vacija bija versti uz sabiedrības pārbūvi ar pozitīvo
tiesību palīdzību, motivējot to ar sabiedrības atveseļošanu.
Sabiedrības pārbūve, par pamatu ņemot tos pašus klasiskās
zinātnes konfliktoloģiski revolucionāros teorētiskos pamatus, tikai
balstoties uz citu mācību - marksismu, norisinājās arī Padomju Savie
nībā. Pārbūves pamatā PSRS bija citas sociālās organizācijas vienības šķiras. Tāpat kā nacionālsociālisti pasludināja pārcilvēku rasi - āriešus
un atbilstoši tās interesēm pārkārtoja sabiedrību, tā ari komunisti PSRS
pamatšķiras - proletariāta - interesēs apkaroja buržuāziju un "tās
līdzskrējējus” - inteliģenci.
Kopš otrā pasaules kara jēdziens ”rase" ar minēto saturu netiek
lietots. Rasisms kā noziedzīgs pasaules uzskats tiek apkarots visā
pasaulē, bet tas joprojām eksistē. Ari tagad tā piekritēji savu pārliecību
pamato ar sociāldarvinismu kā patiesu zinātni, kas attaisno rasismu.

2.5.

Sociālie statusi un lomas

Indivīdu savstarpējās attiecībās būtisks ir katra indivīda sociālais statuss.
Statuss abstraktā nozīmē ir statiska sociāla pozīcija, ko persona ieņem,
jeb iespējamas (citu personu akceptētas un paredzētas) uzvedības un
nostājas paraugs. Sociālais statuss personai piedāvā noteiktas iespējas,
nodrošina tiesības un uzliek zināmus pienākumus. Statuss ir normatīvi
fiksēta personas vieta sabiedriskajā organizācijā. Sociālā loma ir kon
krēta statusa realizācija. Tāpēc, atšķirībā no statiskā statusa, loma ir
dinamiska.350 Sociālā loma ir sabiedrības noteiktajām normatīvajām
struktūrām atbilstoša cilvēka darbība, realizējot savu sociālo statusu.
Indivīds vienlaikus vai pēctecīgi var ieņemt vairākus sociālos statusus.
Katram indivīdam ir tik daudz sociālo statusu, cik indivīds tos izmanto
no sabiedrības vērtību sistēmas veidoto kategoriju klāsta.351
Sociālais statuss tiek ieņemts vai nu automātiski (piemēram,
dzimums, tautība, piederība pie noteiktas vecuma grupas), t.i., bez
personas gribas un piepūles, vai ari statuss tiek sasniegts dzīves laikā

350 Homans G.C. Theorie der sozialen Gruppe. - Köln und Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1969, S. 37,38.
351 Rehbinder M. Rechtssoziologie. - München: C.H.Beck, 2000, S. 35.
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personas apzinātās rīcības rezultātā (piemēram, izglītība, amats).
Atsevišķiem statusiem ir divējāda daba. Tie tiek iegūti automātiski, bet
indivīdam dzīves laikā pastāv iespēja tos mainīt. Viens no sociālajiem
mehānismiem, kas nosaka indivīda statusus un to saturu, ir starptautiskie
un nacionālie tiesību avoti. Valsts un pilsoņa juridiskā saite ar pilsonības
starpniecību ir viens no šādiem piemēriem. Persona piedzimst kā noteik
tas valsts pilsonis, iegūstot pilsonību automātiski pēc ’’zemes" vai "asins"
principa.352 Indivīdam dzīves laikā ir iespēja mainīt savu piederību
konkrētās valsts pilsoņu kopai, kļūstot par citas valsts pilsoni vai pavalst
nieku. Pilsonība, kuru persona iegūst piedzimstot, ir automātiski iegūts
jeb iedzimts statuss, bet pilsonība, kuru persona iegūst, nomainot pirmo
pilsonību, ir iegūts sociāls statuss.353 Sociālie statusi izriet no sociālajām
normām. Sociālās normas nosaka, kādi statusi katrā konkrētā sabiedrībā
pastāv, kāds ir konkrēto statusu sociālais prestižs, kā tie tiek iegūti un kā
tos var mainīt. Piemēram, amats vai profesija, kas pilsoniskajā sabiedrībā
ir iegūts statuss, senajā Indijā bija iedzimts statuss. Statusa dabu nosaka
spēkā esošās tiesības.
Tātad sociālie statusi noteiktās robežās var tikt mainīti. Protams,
vairāk mainīgi ir iegūtie statusi. Taču ari iedzimtie statusi (kā asinsrad
niecības noteiktā piederība ģimenei) juridiski noteiktajos apstākļos var
tikt mainīti. Tas nozīmē, ka tiesības personai var sniegt iespēju juridiski
mainīt savus iedzimtos statusus. Jau VI gadsimtā senie ģermāņi varēja
juridiski izstāties no ģimenes un atteikties no asinsradniecības. Tas regu
lēts Saliešu tiesas 94.pantā.354 Protams, ģenētiski cilvēks nevar mainīt
savu izcelšanos, bet juridiski var. Personas juridiskā piederība noteiktai
asinsradinieku kopai tiek mainīta ari ar adopciju. Postmodernajā
sabiedrībā ir radušās agrāk vēl nebijušas iespējas mainīt savus sociālos
statusus: gan iedzimtos, gan iegūtos. To sekmē personas pamattiesību
nodrošināšana un zinātnes sasniegumi.
Sociālajiem statusiem mēdz būt savi simboli. Piemēram, svinot
kāzas saskaņā ar latviešu tautas tradīcijām, jaunlaulātie pusnaktī tiek
352 BojarsJ. Starptautiskās tiesības. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 161.lpp.
353 Latvijā pilsonības iegūšanas jautājumus nosaka Pilsonības likums: LR 22.07.1994.
likums (spēkā no 25.08.1994.) // Latvijas Vēstnesis, 11.08.1994., Nr.93; Latvijas
Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, Nr.17 (grozījumi: Latvijas
Vēstnesis, 22.03.1995., Nr.44; 20.02.1997., Nr.52/53; 27.10.1998., Nr.315/316).
354 Lex Salica. - Weimar: Herman Böhlaus, 1953, S. 235.
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mičoti. Mičošanas būtība slēpjas statusu maiņā, ko apliecina statusu
simbolu nomaiņa. Līgavas plīvuru nomaina sievas aube, bet līgavaiņa
uzvalkam piesprausto ziedu aizstāj vīra pīpe un platmale. Aubei
piedienas priekšauts. Bieži jaunā sieva papildus tiek ’’aplaimota" ar māla
bļodu un koka karoti, bet vīram tiek nodots ģimenes naudas maks.
Protams, ir daudzas šo (vīra un sievas) statusu simbolu variācijas, jo tie
nav fiksēti tiesību normās. Sociālajiem statusiem, kas ir saistīti ar valsts
varas realizāciju, parasti ir likumos un citos normatīvajos aktos fiksēti
statusu simboli.355 Šādi simboli, piemēram, ir formas tērpi un amata
zīmes. Likums nosaka, ka tiesnesim, pildot savus amata pienākumus, ir
jābūt tērptam tiesneša mantijā un jāapliek amata ķēde.356 Apģērba
piegriezums vai krāsa kopā ar amata zīmēm norāda uz konkrētās amat
personas statusu un vietu amatu hierarhijā.
Statusu un lomu uzņemšanās ir saistīta ar zināmām grūtībām
un pūlēm, jo personai ir jāapgūst jauni pienākumi un uzvedības normas.
Jauna statusa iegūšana ir saistīta ar personas "es" transformēšanu
atbilstoši citu sociālo normu prasībām. Tāpēc jauna statusa iegūšana un
no tā izrietošo lomu uzņemšanās un pildīšana tieši ietekmē personas
identitāti. Lūmans uzskata: līdz ar sabiedriskās domas definētu lomu
apgūšanu un pildīšanu sociālā saspēlē ar citām personām cilvēks dziļāk
un plašāk izprot un attīsta pats savu identitāti.357 Formulējot vienkāršāk,
var teikt, ka jaunās sociālās lomas bagātina mūs kā personības.
Statusu sistēma nodrošina stacionāru sabiedrības struktūru un
kārtību tajā.358 Katra statusa tiesībām pretī ir kāda cita statusa pienākums
šīs tiesības ievērot un nodrošināt. Katra statusa pienākumiem pretī ir cita
statusa tiesības prasīt šī pienākuma pildīšanu. Sociālie statusi funkcionāli

355 Naucke W., Trappe P. Rechtssoziologie und Rechtspraxis. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1970, S. 146.
356 Likuma "Par tiesu varu" (pieņemts 15.12.1992., pamatteksts publicēts: Latvijas
Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, Nr.1/2) 67.pants:
"67.pants. Tiesu varas simboli
Tiesu varas simboli ir tiesneša svinīgais solījums, mantija un amata zīme."
(16.06.2009. likuma redakcijā // Latvijas Vēstnesis, 30.06.2009., Nr. 100).
357 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. - Neuwied und Berlin: Luchterhand,
1969, S. 82-85.
358 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962, S. 115.
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vieno sabiedrības locekļus.359 Statusi ir fiksēti sociālajās normās, tāpēc to
saturs ir publiski zināms. Statusi nosaka visu veidu sociālās attiecības:
gan ekonomiskās, gan politiskās, gan juridiskās u.c. Sociālā statusa
normatīvais pamats, kā uzskata Vēbers, ir sociālais kontrakts360 jeb
sabiedrības piekrišana un atbalsts.
Katrs statuss nosaka cilvēkam konkrētas sociālās lomas (katrā
ziņā vairākas un dažādas - vertikālajās un horizontālajās attiecībās
atšķirīgas). Lomas ir saistītas ar konkrētām tiesībām un pienākumiem,
kurus nosaka sabiedriskā doma vai likumi. Visas lomas, kas izriet no
kāda statusa, sauc par lomu komplektu. Sociālās lomas saturs izriet no tā,
kādu izturēšanos no personas, kas atrodas noteiktā statusā, gaida
apkārtējie (piemēram, vecākiem ir jārūpējas par bērniem, bet bērniem ir
jāklausa un jāciena vecāki). Katrai lomai ir sava pretējā loma. Tā
veidojas lomu sistēma.361 Lomas veido vismaz pāri362 (piemēram, vīrs un
sieva). Indivīdi, kuru lomas veido pāri (piemēram, ārsts un pacients,
advokāts un klients), sociālajās attiecībās ir sociālie partneri.363 Lomu
korektu pildīšanu sekmē sabiedriskā doma jeb ’’sociālais spiediens” (vāc.
soziale Druck),364 bet sociālo normu ievērošanu, pildot savu lomu,
garantē sociālās sankcijas. Ikvienas personas uzvedību, tai dzīvojot
sabiedrībā, ietekmē apkārtējo viedokļi un rīcība. Veidojas noteikts, visai
konkrēts dzīves standarts.365 Amerikāņu tiesību sociologi, kas pārņēmuši
un izvērsuši Ērliha koncepciju par tiesisko kārtību,366 uzskata, ka kārtību
sabiedrībā un tās attiecību realizācijā nodrošina sociālā kontrole (angl.

359 Raiser T. Das lebende Recht. Rechtssoziologie in Deutschland. - Baden-Baden:
Nomos Verlagsgeselschaft, 1999, S. 181.
360 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1980, S. 401.
361 Naucke W., Trappe P. Rechtssoziologie und Rechtspraxis. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1970, S. 67.
362 Homans G.C. Theorie der sozialen Gruppe. - Köln und Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1969, S. 137.
363 Rehbinder M. Rechtssoziologie. - München: C.H.Beck, 2000, S. 91.
364 Naucke W., Trappe P. Rechtssoziologie und Rechtspraxis. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1970, S. 67.
365 Homans G.C. Theorie der sozialen Gruppe. - Köln und Opladen: Westdeutscher
Verlag, 1969, S. 137.
366 Hagen J.J. Soziologie und Jurisprudenz. - München: W.Fink, 1973, S. 211.
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Social Control).367 Sociālās kontroles izpausmes ir atrodamas visā
sabiedribas evolūcijā, jau sākot ar segmentāri organizētu sabiedrību,368
kur grupa bija juridiski vienota un kolektīvi atbildēja par katra locekļa
individuālo pārkāpumu (piemēram, asinsatriebība jeb vaidu tiesības).369
Tagad sociālā kontrole ir izteiktāka jeb spēcīgāka mazās sociālās grupās,
kur cilvēki dzīvo cieši līdzās, kaimiņos cits citam - ciematos, maz
pilsētās.370 Sociālā kontrole, kuras rezultātā rodas sabiedriskās domas
spiediens, sekmē to, lai personas apzinīgāk ievērotu normas, kas saistītas
ar konkrētas lomas realizāciju. Protams, bez sociālās kontroles lomas
realizāciju un normu ievērošanu sekmē, kā Kants to nosauca, "kategoris
kais imperatīvs" jeb sirdsapziņa.371
Tas nozīmē, ka persona, realizējot lomu un piedaloties sabied
riskajās attiecībās, ir pakļauta ārējai jeb sabiedrības ietekmei un kontrolei
un iekšējai ietekmei jeb paškontrolei. Industriālā un postindustriālā
sabiedrībā, kur ir liela indivīdu mobilitāte un strauji pieaug sociālo grupu
un to veidojošo locekļu skaits, sabiedrība pati vairs nespēj tik efektīvi kā
iepriekš (mazās, stabilās grupās dzīvojot) īstenot sociālo kontroli
sabiedriskās domas līmenī. Tāpēc, sākot ar XIX gadsimtu, aizvien vairāk
šis pienākums tika deleģēts valstij, kas ārējo kontroli veica ar tiesību
normu un valsts varas, tiesību piemērotājas, palīdzību. Tas ir viens no
iemesliem, kāpēc kopš XIX gadsimta strauji pieaug tiesību masa, īpaši
administratīvajās tiesībās un krimināltiesībās. Agrāk valsts regulēja
lomas, kas saistītas ar valsts varas realizāciju (piemēram, šerifa loma
Anglijā tika normatīvi regulēta jau viduslaikos, bet amatu apraksti ir
pazīstami jau vairāk nekā tris tūkstošus gadu - kopš senās Ēģiptes
laikiem372), bet no XIX gadsimta, lai tiesiski aizsargātu personu, likumos

367 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 16.
368 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. II, S. 282.
369 Osipova S. Viduslaiku tiesību spogulis. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, 25.,
26.1pp.
370 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. II, S. 283.
371 Hölscher E.E. Sittliche Rechtslehre. - München: Josef Kösel & Friedrich Pustet,
1928, Bd. I, S. 40.
372 Assmann J. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in
frühen Hochkulturen. - München: C.H.Beck, 2002, S. 94.
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tika reguletas ari cita veida sociālās lomas. Paradijas jaunas tiesību
nozares, piemēram, apdrošināšanas tiesības un darba aizsardzība.373
Katra sabiedrība un katra sociālā grupa izstrādā savu ideālu jeb
personas kvalitāti, kas izriet no katra konkrētā statusa un lomas. Šis
ideāls tiek elastīgi fiksēts sociālajās normās.374 Gan sociālais spiediens
uz konkrētu personu, gan sociālā kontrole tiek vērsti sakarā ar sabied
rības ieinteresētību, lai visi sabiedrības locekļi savas lomas pildītu
atbilstoši sociālajām normām. Tas izriet no pārējo sabiedrības locekļu
tiešās intereses, lai katrs kolektīva loceklis ievērotu sociālās normas. Šī
interese nav teorētiska, bet gan praktiska, jo visi sabiedrības locekļi
sociālajās attiecībās ir savstarpēji saistīti un līdz ar to ir atkarigi cits no
cita. Rietumu tiesību sociologi šos jautājumus pēta savstarpējās atkarības
teorijā. Ar savstarpējo atkarību (vāc. Interdependenz) tiek saprasta
vienas sistēmas elementu savstarpējā atkarība.375 Savstarpējās atkarības
subjekti ir gan personas, kas ir vienas grupas elementi, gan pašas sociālās
grupas, kas kopīgi darbojas lielākas sociālās sistēmas ietvaros. Geigers
aplūkoja tiesību izcelšanos no sabiedrības locekļu savstarpējās atkarības
viedokļa, jo nepieciešamība pēc tiesībām izriet no nepieciešamības
regulēt savstarpēji atkarīgo sabiedrības locekļu mijattiecības.376 Indivīdu
un sociālo grupu savstarpējo atkarību valsts iekšienē regulē nacionālās
tiesības, bet pārnacionālās personu un sociālo grupu (arī pašu valstu)
attiecības nosaka starptautiskās tiesības. Gan nacionālo, gan starptautisko
tiesību mērķis ir panākt taisnīgumu un mieru sabiedrībā, lai savstarpēji
atkarigās attiecību puses samērīgi un atbilstoši pildītu savas sociālās
saistības.377
Sociālās lomas palīdz indivīdam socializācijas procesā, dod
viņam dziļāku izpratni par sociālajiem procesiem un sekmē viņa
iekļaušanos sabiedribā. Džordžs Herberts Mīds (George Herbert Mead,

373 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. I, S. 192, 193.
374 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962, S. 301.
375 Wittkämper G. W. Theorie der Interdependenz. - Köln, Berlin, Bonn, München: Carl
Heymanns Verlag KG, 1971, S. 1.
376 Naucke W., Trappe P. Rechtssoziologie und Rechtspraxis. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1970, S. 49.
377 Wittkämper G. W. Theorie der Interdependenz. - Köln, Berlin, Bonn, München: Carl
Heymanns Verlag KG, 1971, S. 77-87.
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1863—19313 8) rakstīja par role-taking. Saskaņā ar Mīda uzskatiem katrs cilvēks satiekot otru cilvēku, viņu uzlūko ne tikai kā ķermeni, bet
arī kā noteiktu perspektīvu iemiesotāju attiecībā uz iespējamām
savstarpējām attiecībām. Katrs attiecību dalībnieks var sevi iedomāties
otra lomā un paredzēt iespējamo saskarsmi. Tāpat katrs var iedomāties,
ko no viņa gaida otrs cilvēks un kāds pats izskatās otra cilvēka acīs.379
Amerikāņu sociologs Tolkots Pārsons (Talcott Parsons,
1902-1979) ir sistematizējis lomas un ar tām saistītos pienākumus,
nosakot šādus kritērijus:
1.
Emocionālais kritērijs.380 Katra loma prasa noteiktas stereotipas jūtu izpausmes, kuras apkārtējie uzskata par nepiecieša
mām, lai indivīds pilnvērtīgi pildītu savu lomu (piemēram,
mācītājam bērēs jābūt svinīgam un nopietnam). Emocionālā,
ar lomu saistītā uzvedība var tikt juridiski regulēta. To ietver
tiesību normas, kas paredz sodu par nepiedienīgu, amatam
neatbilstošu uzvedību. Tomēr lielākoties emocionālais lomas
saturs ir regulēts tikai morāles normās.
2.
Kritērijs, kas nosaka, kā šī loma ir iegūta. Dažas lomas indi
vīds saņem automātiski (piemēram, zīdaiņa lomu), citas tiek
iegūtas ar lielāku vai mazāku piepūli (piemēram, augstskolas
absolventa loma). Dažādu lomu iegūšanai ir jāpārvar dažādas
sarežģītības šķēršļi. Bieži lomas ir izkārtotas hierarhiskā
piramīdā (piemēram, izglītības sistēma).
3.
No lomas izrietošo attiecību mērogs. Dažas lomas ir saistītas ar
ļoti šauru specifisko attiecību loku (piemēram, pasniedzēja un
studenta loma).
4.
Lomas formalizācijas pakāpe. Visas lomas ir regulētas sociā
lajās normās, lielākoties - morāles normās. Taču ir lomas, kas
ir regulētas ne tikai sabiedriskās domas līmenī, bet arī tiesību
normās. Piemēram, tiesneša loma, kas galvenokārt ir noteikta
likumā "Par tiesu varu”, bet sīkāk ir regulēta procesuālajās

378 Jonas F. Geschichte der Soziologie. / IV Deutsche und amerikanische Soziologie. Hamburg: Rowolt, 1969, Bd. Ill, S. 274.
379 Mead G.H. Mind, Self and Society from Standpoint of a Social Behaviourist. Chicago: [B.i.], 1934, p. 254.
380 Смелзер H. Социология. - Москва: Феникс, 1998, с. 75.
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5.

normās. Tiesneša loma tiesību socioloģijā ir tik bieži pētīta un
analizēta,381 ka paši tiesību sociologi jau sāk ironizēt šajā
sakarā, secinot, ka ir iezīmējusies atraušanās no juridiskās
prakses, jo tiesnesis Rietumeiropā XX gadsimta beigās biežāk
ticis aplūkots kā sociāla loma, nevis kā juridisks amats.382
Darbības motivācija. Sabiedriskajā domā valda uzskats, ka
katras lomas izpildītāju vada noteikti (sabiedrībai zināmi)
motīvi. Jau statusu ieņemot, personu vada konkrēts vispārpie
ņemts darbības mērķis (piemēram, skaista jauniete, kas apprec
vecāku un ne tik izskatīgu vīru, tīkojot pēc vīra naudas).383

Lai arī lomas lielā mērā nosaka personības uzvedības stereo
tipus, tomēr cilvēks saglabā individuālo brīvību. Lomu regulējošās
normas ir veidotas vajadzības vai vēlējuma izteiksmē,384 un indivīds pats
var izvēlēties, kā tieši - sabiedrībai vēlamās robežās, ievērojot lietderības
principu un veselo saprātu, - realizēt ieņemto lomu. Sabiedriskā doma
tikai vispārīgi, vadlīnijās normatīvi regulē sociāli vēlamo lomas reali
zācijas saturu. Normas satur sociālās vērtības, idejas un mērķus. Lielākā
daļa sociālo, tostarp tiesību, normu iezīmē personu uzvedības vadlīnijas.
Tās piemērojot, ir nepieciešama konkretizācija atbilstoši apstākļiem.385
Indivīda brīvība sabiedrībā izpaužas viņa izvēles suverenitātē, kas
katram savu iespēju robežās ļauj izvēlēties sociālos statusus un lomas, kā
arī to realizācijas variācijas.386
Lomas veido sistēmu dažādu cilvēku savstarpējās attiecībās.
Kļūstot par sociālo attiecību dalībnieku, katrs sabiedrības loceklis iegūst
daudz dažādu atšķirīgu sociālo statusu un no tiem izrietošās lomas.
Viena cilvēka dažādās lomas rada vienotu sistēmu. Visas katra indivīda
realizētās lomas veido viņa sociālo būtību. Postmodernā sabiedrībā ir
381 Piemeram: Lautmann R. Soziologie vor den Toren Jurisprudenz. - Stuttgart, Berlin,
Köln, Mainz: W.Kohlhammer, 1971, S. 44-52.
382 Naucke W., Trappe P . Rechtssoziologie und Rechtspraxis. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1970, S. 135; an: Lautmann R. Soziologie vor den Toren Jurispru
denz. - Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: W.Kohlhammer, 1971, S. 44-52.
383 Смелзер H. Социология. - Москва: Феникс, 1998, с. 75.
384 Ryffel H. Rechtssoziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1974, S. 124.
385 Ibid., S. 125.
386 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
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daudz iespēju mainīt jau iegūtos statusus (ar medicīnas attīstību arī
iedzimtos statusus), uzņemoties aizvien jaunas lomas. Sabiedrībai, ko
sociologi (piemēram, Manheims, Geigers) jau kopš XX gadsimta vidus
dēvē par masu sabiedrību un masu demokrātiju,387 ir raksturīga liela
sociālā mobilitāte. Ikvienam sabiedrības loceklim ir neskaitāmas sociālās
lomas, kas zināmā mērā ietekmē katras atsevišķās lomas izpildi.
Kvantitāte ne vienmēr nodrošina kvalitāti.
Lai sabiedrībā realizētu sociālās lomas un statusus, rodas
sociālie institūti. Tajos īstenojas indivīdu savstarpējās attiecības, kas
izriet no kopīgajām interesēm, vērtībām un mērķiem. Arī lomu pāri jeb
sociālie partneri (piemēram, pircējs un pārdevējs) parasti savas attiecības
dibina konkrētu sociālo institūtu ietvaros.388 Amerikāņu skolas pārstāvis
Nīls Džozefs Smelsers (Neil Joseph Smelser389) sociālo institūtu definē
kā sociālo lomu un statusu kopību, kuri paredzēti noteiktu sociālo
vajadzību apmierināšanai.390 Manfrēds Rēbinders, kas ir mūsdienu vācu
tiesību sociologu skolas pārstāvis, sociālo institūtu definē līdzīgi:
"Sociālo attiecību paraugi un sociālās lomas ir apkopotas institūtos.
Viens sociālais institūts ir sociālo normu komplekss, kas neattiecas uz
visu plašo sabiedrību, bet gan uz konkrētas grupas pamatvajadzību
apmierināšanu. Grupa ir noteikts cilvēku skaits, kuri iekļaujas sociālajā
institūtā (piemēram, pilsoņu un valsts attiecību pamatus nosaka
konstitūcija).”391 Galvenais sociālais institūts jebkurā sabiedrībā ir
ģimene, jo tā pilda sabiedrības pamatfunkcijas. Ģimene ir daudz vecāks
sociālais institūts par valsti. Tā izveidojās jau paleolīta laikmetā. Valsts
rašanās un attīstība nevis sarežģīja ģimenes formas un funkcijas, bet tieši
otrādi - tās vienkāršoja. Tā XIX un XX gadsimtā valsts uzņēmās
daudzas ģimenes funkcijas, uzskata franču tiesību antropologs Norbērs
Rulāns (Norbert Rouland)?92

387 Geiger T. Arbeiten zur Soziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1962, S. 185.
388 Rehbinder M. Rechtssoziologie. - München: C.H.Beck, 2000, S. 91.
389 Hartfleld G. Wörterbuch der Soziologie. - Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1972,
S. 596.
390 Смелзер H. Социология. - Москва: Феникс, 1998, с. 659.
391 Rehbinder М. Rechtssoziologie. - München: C.H.Beck, 2000, S. 41, 42.
392 Рулан H. Юридическая антропология. - Москва: Норма, 1999, с. 76, 77.
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2.6.

Socializācija un tiesiskā socializācija

Sociālu, pieņemamu uzvedības modeli un prasmi komunicēt ar pārējiem
sabiedrības locekļiem indivīds apgūst dzīves laikā socializācijas procesā.
Socializācija ir process, kurā persona apgūst un pieņem kādas sociālas
grupas vērtību un normu sistēmu, iekļaujoties sociālo attiecību sistēmā.393
Socializācija sagatavo indivīdu dzīvei konkrētā sabiedribā, sociālā grupā,
tam ieņemot noteiktu sociālo statusu, utt. Dirkems atzina, ka socializā
cijas procesā persona apgūst savas sabiedrībā ieņemamās sociālās lomas
un vietas sociāli kulturālo izvērsumu.394 Socializācija ir ilgstošs un
sarežģīts process, kurā cilvēks iemācās savu ”ego” pakārtot sabiedrības
prasībām, bet savas dabiskās vajadzības pakārtot atvasinātām, sociālām
vajadzībām. Socializācija ir nepārtraukts process personas mūža garumā,
kurā persona apgūst valodu, normas, uzvedības modeļus, vērtības, gaumi
un citu dzīvošanai sabiedrībā nepieciešamo. Cilvēks šajā procesā piedalās
gan kā socializācijas objekts, gan kā subjekts, jo katrs indivīds ietekmē
apkārtējos. Personas, kas sociālās normas pietiekami neapgūst (lai
iekļautos sabiedriskajās attiecībās, neradot problēmas sev un apkārtē
jiem), parasti ir ricībspējā ierobežotas. Viņu vietā lēmumus pieņem un
tiesībspēju realizē citas personas, kas sociālās normas, vērtības un uzve
dības stereotipus ir jau apguvušas un tāpēc ir spējīgas atbildēt par savu
ricību, kā arī uzņemties juridisku atbildību par citiem (parasti tie ir
nepilngadīgā vecāki vai aizbildņi).
Visās sabiedrībās bērni ir ricībspējā ierobežoti. Tas ir saistīts
ne tikai ar garīgā un fiziskā brieduma trūkumu, bet arī ar nepieciešamību
integrēties sabiedrībā, apgūstot noteiktas zināšanas. Pastāv zināma
likumsakariba starp sabiedrības attīstības pakāpi (sabiedrības uzkrātās
informācijas apjomu, sociālo statusu daudzveidību un sociālās organizā
cijas sarežģītību) un vecumu, kad jaunais sabiedrības loceklis tiek
iekļauts sabiedribā kā pilntiesīgs tās loceklis. Tradicionālā sabiedrībā
jaunietis ātrāk kļūst pilntiesīgs, taču bieži vien tas netiek saistīts ar
noteikta vecuma sasniegšanu. Jaunietim ir cilts vecajiem jāpierāda, ka

393 Luhmann N. Rechtssoziologie. - München: Rowohlt, 1972, Bd. II, S. 224.
394 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin: Luch
terhand, 1965, S. 45.
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viņš ir pietiekami nobriedis, lai parūpētos par sevi, ģimeni un cilti.
Viņam ir jākārto eksāmens, lai kļūtu par pilntiesīgu cilts locekli.395
Vislielākais kauns pārņem zēnu un visu viņa ģimeni tad, ja pārbaudījums
netiek izturēts. Meitenes bieži pilngadīgas kļūst bez īpašiem pārbaudī
jumiem, vienkārši sasniedzot dzimumbriedumu. Tomēr arī meitenēm
tradicionālajā sabiedrībā ir jāpilda savi īpaši rituāli, kas viņas ierindo
pieaugušo sieviešu vidū. Ar seksuālo dzimumbriedumu šie rituāli ir sais
tīti daudz vairāk nekā zēniem. Ieiešana sieviešu kārtā un attiecīgi rituāli
meitenēm sākas līdz ar pirmo menstruāciju, bet par pilntiesīgu sabiedrī
bas locekli viņas kļūst, tikai dzemdējot pirmo bērnu.396
Jo vairāk informācijas uzkrāj sabiedrība un jo sarežģītākās
attiecībās ir jāiekļaujas sabiedrības locekļiem, jo tālāk no dzimumbrieduma sasniegšanas tiek atvirzīta pilngadība. Industriālā un postmodernā
sabiedrībā jaunieši vairs nekārto eksāmenu, lai kļūtu pilngadīgi. Pilnga
dība iestājas zināmā, juridiski fiksētā vecumā (šobrīd postmodernajā
sabiedrībā parasti 18 gadu vai 21 gada vecumā). Pilngadības sasniegšana
sniedz plašas iespējas pilntiesīgi iesaistīties sociālajos procesos, piemē
ram, dibināt savu ģimeni, pirkt kustamo un nekustamo īpašumu, atbildēt
par nodarito kaitējumu vai noziedzīgu rīcību, iegūt aktīvās vēlēšanu
tiesības. Dažādās valstīs pastāv atšķirīgi pilntiesības modeļi, kuru iegūst
pilngadību sasniegušais. Tomēr ne visas iespējas persona iegūst, tikko ir
sasniegusi pilngadības slieksni. Pastāv arī vairāki citi vecuma ierobežo
jumi. Parasti valsts likumos tiek noteikts no pilngadības atšķirīgs vecuma
cenzs, lai persona iegūtu pasīvās vēlēšanu tiesības, lai varētu pretendēt
uz tiesneša vai valsts prezidenta amatu.
Pilngadības sasniegšana sabiedrībai apliecina, ka personai
zināmā laika posmā ir bijušas iespējas apgūt sociālās normas un vērtības,
tāpēc persona zina, kā jāuzvedas sabiedrībā. Persona apzinās savas
darbības sociālās sekas, tāpēc par izdarītajiem pārkāpumiem viņu var
saukt pie atbildības pilnā apjomā. Kā pēc pilngadības ir zināms vecumu
cenzs, tā arī pirms pilngadības ir pakāpes, kas ļauj nepilngadīgajam
secīgi iekļauties sociālajās attiecībās un saņemt sodu par noziegumiem

395 Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. - Киев: София,
2002, с. 40-46.
396 ПМ, с. 113-124.
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arī pirms pilngadības sasniegšanas. Ja persona nespēj apgūt sociālās
normas un apzināties savu uzvedību un tās sekas (piemēram, gara
slimības dēļ), tiesa arī pēc pilngadības sasniegšanas var ierobežot tās
ricībspēju.
Pirmais Satversmes grozījums pēc neatkarības atjaunošanas
Latvijas Republikā bija saistīts ar pilngadības cenzu. Līdz 1940.gadam
pilngadība Latvijā iestājās 21 gada vecumā un tas bija iekļauts Satversmes
8.pantā: " Vēlēšanu tiesības ir abu dzimumu pilntiesīgiem Latvijas pilso
ņiem, kuri vēlēšanu dienā ir vecāki par divdesmit vienu gadu."397 Jo
attīstītāka sabiedriba, jo ilgāks laika posms šķir pubertāti no pilngadības,
jo indivīdam ir jāapgūst lielāks prasmju un zināšanu apjoms, lai uzsāktu
patstāvīgu dzīvi sabiedrībā. Latvijā šobrīd jaunieši kļūst pilngadīgi
18 gadu vecumā (pēc legalizētā LPSR cenza), vidusskolu beidz vidēji
19 gadu vecumā, bet vecākiem saskaņā ar LR Civillikuma 179.pantu ir
pienākums uzturēt bērnus līdz laikam, kad bērns spēj sevi apgādāt.398
Jēdziens "bērns” ir lietots izcelšanās, nevis nepilngadīgas personas
nozīmē. Pilngadību sasniedzis bērns Latvijā lielākoties nav spējīgs sevi
uzturēt, jo turpina izglītošanos vidusskolā vai apgūst profesiju. Pilngadī
ba Latvijā šobrīd nesakrīt ar laiku, kad persona spēj pilnvērtīgi iekļauties
sabiedrībā un sevi uzturēt. Tāpēc turpinās diskusijas par skolas gaitu
uzsākšanu sešu gadu vecumā, lai vidusskolu absolventi kļūtu pilngadīgi
izglītības apgūšanas pēdējā gadā.
Taču ne visas tiesības un sociālie statusi indivīdam tiek pie
šķirti automātiski kā pilngadība, sasniedzot noteiktu vecuma robežu.
Katram cilvēkam ir jākārto pārbaudījumi, lai iesaistītos konkrētās sociā
lajās attiecībās un lai iegūtu noteiktus sociālos statusus. Piemēram, lai
kļūtu par automašīnas vadītāju, ir jānokārto atbilstošs pārbaudījums;
lai iestātos augstskolā, ir jāpabeidz vidusskola; lai studētu ārzemēs, ir

397 Latvijas Republikas Satversme // Valdības Vēstnesis, 30.06.1922., Nr.141; Likumu
un noteikumu krājums, 1922, Nr.12 (pamatteksts); Latvijas Vēstnesis, 01.07.1993.,
Nr.43 (teksts ar 21.03.1933. likuma grozījumiem).
Grozījumi Satversmes 8.pantā izdarīti ar 27.01.1994. likumu. Sk.: Latvijas Vēstnesis,
12.02.1994., Nr.19; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs,
1994, Nr.5.
398 Civillikums: Pirmā daļa. Ģimenes tiesības (25.05.1993. likuma redakcijā), 179.pants II
LR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, Nr.22/23 (grozījumi: Latvijas
Vēstnesis, 20.12.2002, Nr.187).
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jānokārto svešvalodas pārbaudījums atbilstošā pakāpē; lai iestātos darbā,
ir ne tikai jāuzrāda diploms par atbilstošu izglītību, bet ir arī jāiztur kon
kurss uz amata vietu utt. Viena pārbaudījuma vietā, ko kārto jauneklis
tradicionālajā sabiedrībā, ir vesela virkne citu. Jo aktīvāks un ambicio
zāks ir indivīds, jo vairāk pārbaudījumu savas dzīves laikā viņš nokārto.
Uzkrājot dzīves pieredzi, mācoties un kārtojot pārbaudījumus, indivīds
socializējas un integrējas konkrētajā sabiedrībā.
Tiesiskā socializācija ir daļa no vispārējās indivīda socializācijas. Tajā indivīds iegūst savu tiesisko apziņu, apgūst uzvedību un
juridisko kultūru. Tiesiskās socializācijas procesā cilvēks apgūst savas
fiziskās personas, pilsoņa u.c. lomas visplašākajā civiltiesisko, valststiesību, krimināltiesību u.c. tiesību nozaru regulēto attiecību klāstā.
Lai arī vienas valsts iedzīvotāji veido juridisku kopumu, dzīvo
vienā valstī un ir pakļauti vieniem likumiem, taču indivīda tiesiskajā
socializācijā liela loma ir sociālajai grupai, pie kuras konkrētā persona
pieder. Tāpat kā citus uzvedības modeļus, arī tiesisko uzvedību indivīds
sākotnēji mācās no vecākiem un teritoriālās vides, kaimiņiem, bērnu
dārza audzinātājas un biedriem utt. (šobrīd intensīvi arī no masu infor
mācijas līdzekļiem).399 Tātad indivīda tiesisko socializāciju galvenokārt
nosaka to sociālo grupu juridiskā kultūra, pie kurām viņš pieder. Tāpēc
socializācija, tostarp tiesiskā socializācija, lielā mērā ir vērtību, sociālo
normu un uzvedības modeļu pārņemšana no sociālās vides, pirmkārt no
vecākiem vai personām, kas pilda vecāku pienākumus. Socializācija savā
ziņā ir uzskatu mantošana no iepriekšējās paaudzes. Taču vienlaikus
socializācija ir radošs process, kas ļauj indivīdam attīstīties par sociāli
kulturālu personu.
Pilngadības sasniegšana nozīmē, ka indivīda tiesību socializā
cija pamatā ir pabeigta un viņš ir apguvis sabiedrības tiesiskās uzvedības
pamatprasmes. Līdz ar pilngadības sasniegšanu indivīds juridiski kļūst
par pilntiesīgu sabiedribas locekli. Pilngadība nav vienīgā robežšķirtne
indivīda tiesiskajā socializācijā. Bez pilngadības ir arī citi vecuma cenzi,
kas iezīmē noteiktus posmus indivīda tiesiskajā socializācijā. Turklāt
dažādās tiesību nozarēs vecuma cenzi ir atšķirīgi. Civiltiesiskā rīcībspēja

399 Dürkheim E . Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin: Luchter
hand, 1965, S. 45
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pilna apjoma ir tikai pilngadīgam personām, tomēr Civillikuma 220. un
221.pantā ir paredzētas atrunas:
”220. Izņēmuma gadījumos un sevišķi svarīgu iemeslu dēļ, kad
nepilngadīgā aizbildņi un tuvākie radinieki apliecina, ka viņš uzvedas
nevainojami un spēj patstāvīgi aizsargāt un aizstāvēt savas tiesības un
izpildīt savus pienākumus, nepilngadīgo var izsludināt par pilngadīgu
arī pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas, bet ne agrāk, kamēr
viņš sasniedzis pilnus sešpadsmit gadus.
221. Pilngadību pirms termiņa (220.p.) piešķir attiecīgā bāriņ
tiesa, kuras lēmumu apstiprina tiesa. Par pilngadīgu uzskatāma persona,
kas likumā paredzētajā kārtībā stājusies laulībā pirms astoņpadsmit
gadu vecuma.”400
Darba likums nosaka 13, 15 un 18 gadu vecuma cenzus kā
būtiskus darba tiesiskajās attiecībās. Darba likuma 37.pants nosaka:
”(1) Aizliegts pastāvīgā darbā nodarbināt bērnus. Bērns šā likuma
izpratnē ir persona, kura irjaunāka par 15 gadiem vai kura līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību. (2) Izņēmuma gadīju
mā bērnus vecumā no 13 gadiem, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis
rakstveida piekrišanu, no mācībām brīvajā laikā var nodarbināt vieglā,
bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā. Šāda
nodarbināšana nedrīkst kavēt bērna izglītošanos. Darbus, kuros atļauts
nodarbināt bērnus vecumā no 13 gadiem, nosaka Ministru kabinets.”401
Jau pirms pilngadības sasniegšanas indivīdu Latvijā var saukt
pie kriminālatbildības. Krimināllikuma 11 .pants nosaka: ”Pie krimināl
atbildības saucama fiziskā persona, kas līdz noziedzīga nodarījuma
izdarīšanas dienai sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu. Mazgadīgais,
tas ir, persona, kas nav sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu, pie
kriminālatbildības nav saucams."402 Valsts un sabiedrība uzskata, ka
400 Civillikums: Pirmā daļa. Ģimenes tiesības (25.05.1993. likuma redakcija), 220. un
221.pants II Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993,
Nr.22/23.
401 Darba likums: LR 20.06.2001. likums (spēkā no 01.06.2002.), 37.pants II Latvijas
Vēstnesis, 06.07.2001, Nr.105; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta
Ziņotājs, 2001, Nr. 15 (grozījumi: Latvijas Vēstnesis, 07.05.2004, Nr.72).
402 Krimināllikums: LR 17.06.1998. likums (spēkā no 01.04.1999.), 11.pants II Latvijas
Vēstnesis, 08.07.1998, Nr. 199/200; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru
kabineta Ziņotājs, 1998, Nr. 15.
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indivīds līdz 14 gadu vecumam ir pietiekami socializēts, lai atbildētu
par saviem noziedzīgajiem nodarījumiem. Atbildība par nodarījumu
nepilngadīgajiem likumā ir nošķirta no pilngadīgo personu atbildības.
Nepilnīgā tiesiskā socializācija, kas saistīta ar nepietiekamu sociālo
briedumu, ir pamats, lai nošķirtu sodus, kurus var piemērot pilngadīgām
un nepilngadīgām personām. To nosaka Krimināllikuma 65.pants.403 Arī
administratīvā atbildība saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa
12.pantu Latvijā iestājas no 14 gadu vecuma, 404 bet audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļus var piemērot ari nepilngadīgajiem vecumā no 11 līdz
403 Krimināllikuma 65.pants:
"65.pants. Soda piemērošana nepilngadīgajiem
(1) Nepilngadīgajiem piemērojami šādi pamatsodu veidi:
1) brivības atņemšana;
2) arests;
3) piespiedu darbs;
4) naudas sods,
kā ari šajā likumā paredzētie papildsodi.
(2) Brīvības atņemšanas laiks personai, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu līdz
astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanai, nedrīkst pārsniegt: desmit gadus - par se
višķi smagiem noziegumiem; piecus gadus - par smagiem noziegumiem, kas saistīti
ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu vai izraisījuši smagas sekas; divus
gadus - par citiem smagiem noziegumiem. Par kriminālpārkāpumiem un mazāk
smagiem noziegumiem brīvības atņemšanas sods šādai personai nav piemērojams.
(21) Ja persona līdz astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanai izdarījusi noziedzīgu
nodarījumu, par ko šā likuma Sevišķās daļas attiecīgā panta sankcijā noteikta
piemērojamā brīvības atņemšanas soda minimālā robeža, tiesa var piespriest sodu,
kas ir zemāks par šo minimālo robežu, arī gadījumos, ja tiesa atzinusi, ka noziedzīgais
nodarījums izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos.
(3) Personu, kas izdarījusi noziedzīgu nodarījumu pirms astoņpadsmit gadu vecuma
sasniegšanas, var nosacīti pirms termiņa atbrīvot no soda, ja tā izcietusi ne mazāk par
pusi no piespriestā soda.
(4) Naudas sods piemērojams tikai tiem nepilngadīgajiem, kuriem ir savi ienākumi.
Naudas sods nepilngadīgajiem piemērojams no vienas līdz piecdesmit Latvijas
Republikā noteikto minimālo mēnešalgu apmērā.
(5) Persona, kas pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas izdalījusi kriminālpārkāpumu, pēc soda izciešanas atzīstama par nesodītu." (Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar 20.06.2001., 12.06.2003. un 16.06.2009. likumu // Latvijas Vēstnesis, 08.07.1998.,
Nr. 199/200; 28.06.2001., Nr.100; 01.07.2003., Nr.97; 30.06.2009., Nr.100).
404 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 12.pants:
"12.pants. Vecums, ar kuru iestājas administratīvā atbildība
Pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkā
puma izdarīšanas brīdim sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu." (Ar grozījumiem,
kas izdalīti ar 23.03.2000. likumu // Latvijas Vēstnesis, 13.04.2000., Nr. 131/132).
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14 gadiem, ja viņi izdarījuši pārkāpumu, par kuru likumā paredzēta
administratīvā atbildība.405 Analizējot Latvijas tiesības, varam atrast arī
citus vecuma cenzus, piemēram, aktīvo un pasīvo vēlēšanu tiesību iestā
šanās vecums, taču nepārprotami iezīmējas tendence - tiesiskajā sociālizācijā normatīvi ir fiksēti vecuma cenzi pirms pilngadības sasniegšanas.
Analizētajos normatīvajos aktos ir noteikti 11, 13, 14, 15, 16 un 18 gadi
kā vecuma robežas, kad indivīdam iestājas noteiktas tiesības iesaistīties
tiesiskajās attiecībās un pienākumi atbildēt par savu rīcību. Grāmatas
autores vadībā izdarītie pētījumi tiesību socioloģijā, kurus veica Latvijas
Universitātes Juridiskās fakultātes studenti laika posmā no 2005. līdz
2010.gadam apliecina, ka nepilngadīgajiem nav pietiekamu zināšanu ne
par savām tiesībām, ne par pienākumiem un atbildību. 11 gadus vecam
bērnam, kuru var saukt pie administratīvās atbildības, ir jāzina, par ko
var iestāties atbildība. Šeit nepietiek ar vispārigiem priekšstatiem par
labo un ļauno, kas apgūti vispārējās socializācijas procesā līdz 11 gadu
vecumam. Valsts likumos ir noteikti precīzi priekšraksti par pareizu
uzvedību sabiedrībā, un šos priekšrakstus tikai aptuveni var apjaust,
orientējoties sabiedrības vērtību sistēmā un morāles normās. Latvijā ir
jāizstrādā mehānisms, kas noteiktu, kā un ar kādu socializācijas aģentu
palīdzību sekmēt nepilngadīgo tiesisko socializāciju. Interneta tīmeklis,
spēles un televīzija nereti sniedz izkropļotu tiesiskās realitātes ainu, kas
ietekmē nepilngadīgo tiesisko apziņu, bet sabiedrība un valsts nespēj
labot aplamus priekšstatus par tiesībās atļauto un aizliegto.

2.7.

Konflikts sabiedrībā un indivīda lomu
konflikts

Konflikts ir interešu sadursme, kuras pamatā ir pretēji vērstas intereses,
resursu trūkums vai citi motīvi. Liela daļa sociālo konfliktu izraisās
tāpēc, ka kāda persona, sociālo attiecību dalībniece, nepilda savus
pienākumus (piemēram, māte nerūpējas par bērniem) vai arī personas
rīcība, lomu realizējot, neatbilst sabiedrībā pieņemtajam standartam
(piemēram, ģimenes tēvs dzer, fiziski ietekmē sievu un bērnus). Šos

405 Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss: pieņemts 07.12.1984. (spēkā no
01.07.1985.). Aktuālā redakcija ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 21.07.2010, pieeja
ma: http://www.likumi. lv/doc.php?id=89648&version_date=21.07.2010&from=ojf
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konfliktus sabiedrībā risina, piemērojot morāles un tiesību normas.
Konfliktiem ir sava sociālā nozīme, jo katras sistēmas stabilitātes nodro
šināšanai ir nepieciešama zināma nestabilitāte. Tā ir konfliktu sociālā
funkcija.406 Konflikti atsedz sociālo attiecību problēmas, mudina meklēt
jaunus risinājumus, liek pārvērtēt esošās vērtības, apvieno sabiedrības
locekļus, kas, piemērojot sociālās normas, vēlas atjaunot sabiedrības
locekļiem pieņemamu konfliktā iesaistīto pušu uzvedības modeli un
panākt sabiedrībā mieru un taisnīgumu. Taisnīgums un miers ir pamat
vērtības, kas tiek aizstāvētas sociālajās normās. Taisnīguma un miera
garantēšanai sabiedrība veido tiesību un tiesu sistēmas.
Ne tikai konfliktā ieinteresētās puses, bet arī visa sabiedrība
ir ieinteresēta konfliktu risināšanā. Katrs konflikts grauj sabiedrības
kā sistēmas darbību, jo konfliktā iesaistītie maina savu izturēšanos,
pienācīgi nepilda savas lomas, līdz ar to rada problēmas apkārtējiem un
sarežģī sociālās attiecības visā grupā. Konflikti ļoti iespaido nelielas
sociālās grupas, kuru locekļi atrodas ciešās mij attiecībās un savstarpējā
atkaribā.407 Skaļš laulāto strīds pulksten divos naktī ir ne tikai pašu
laulāto problēma, bet arī viņu bērnu un kaimiņu problēma. Tāpēc strīda
risināšanā ir ieinteresēti ne tikai laulātie, bet arī viņu bērni, kaimiņi un
policija, ko kaimiņi ir izsaukuši. Sabiedrībā jau kopš seniem laikiem tiek
speciāli radīta virkne profesiju, kuru tiešais uzdevums ir risināt sociālos
konfliktus, lai garantētu mieru un stabilitāti.408 Jo sarežģītāka ir sociālo
attiecību sistēma, jo specifiskākās jomās izraisās konflikti. Tāpēc attīstītā
sabiedrībā tiek veidots daudz dažādu specifisku, pēc kompetences šauru
amatu un institūciju sociālo konfliktu risināšanai (īres tiesas, kara tiesas
utt.). Jau Vēbers aicināja sabiedrību veidot nevis uz konfliktu bāzes, bet
gan uz sociālā kompromisa un koleģialitātes bāzes.409 Šobrīd konfliktu
risināšana aizvien vairāk institucionalizējas,410 t.i., aizvien plašāk

406 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
S. 97.
407 Ibid., S. 103.
408 Mannheim K. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. - Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1958, S. 353.
409 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 1980, S. 163, 164.
410 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. - Neuwied und Berlin: Luchterhand,
1969, S. 100.
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konfliktu risināšanā tiek iesaistītas dažādas valsts institūcijas
(bāriņtiesas, administratīvās tiesas u.c.). Lūmans uzskata, ka Rietumu
sabiedrībai piemīt tendence vienveidīgi, ar institūciju palīdzību risināt
bieži vien pilnīgi nevajadzīgus un nenozīmīgus konfliktus.411 Tādēļ
valsts varas institūciju, īpaši tiesu, darbība tiek pārslogota.
Konfliktu risināšanai katra valsts veido speciālas institucionā
lās struktūras un tiesību sistēmu. Valsts vara, lai gan funkcionāli un
organizatoriski ir sadalīta trijos neatkarīgos varas atzaros, tomēr ir
vienota. Parlaments pieņem likumus, izpildvara godprātīgi šos likumus
pilda, tiesa uz likuma pamata risina konfliktus un nodrošina tiesību
aizsardzību. Ja nav vienveidīgas tiesu prakses, nevar runāt par tiesisku
valsti, kurā procesi ir caurspīdīgi un tiesiski paredzami. Tiesiskā valstī
likumi ir visiem zināmi, judikatūra ir publiski pieejama un tāpēc katrs
kompetents jurists, zinot visus lietas apstākļus, var vismaz vispārīgos
vilcienos paredzēt lietas iznākumu. Latvijā tas diemžēl bieži vien
nerealizējas, un tas dod pamatu runāt par spriedumu kvalitāti.412 Ja
konflikts pēc būtības tiktu atrisināts jau pirmās instances tiesā un lietas
dalībnieki saprastu, ka pirmās instances spriedums ir tiesisks, ka visas
analoģiskās lietas ir risinātas tieši tāpat un cita ceļa lietu risināšanai nav,
tas, ļoti iespējams, ierobežotu pārsūdzību plūsmu, kas šobrīd veido
ievērojamu tiesu noslodzes daļu.
Turklāt šobrīd Latvijas likumos nav paredzēts mehānisms, kā
tiesām atbrīvoties no acīmredzami nepamatotām prasībām. Personām ir
dotas plašas iespējas tiesāties, bieži vien tās tiek izmantotas tikai "tiesā
šanās pēc". Šobrīd arī maznozīmīgas lietas (piemēram, Ceļu policijas
uzlikts sods 10 latu apmērā) tiek izskatītas visās trijās tiesu instancēs,
izlietojot milzīgus valsts budžeta līdzekļus un bezjēdzīgi noslogojot
tiesu. Lai garantētu indivīdu brīvību un drošību, ir jānodrošina
harmoniska sabiedrības funkcionēšana un tiesām piekritīgu konfliktu
savlaicīga, tiesiska un taisnīga atrisināšana, taču atsevišķu indivīdu
tiesību realizācija nedrīkst apdraudēt ne citus indivīdus, ne sabiedrību

411 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. - Neuwied und Berlin: Luchterhand,
1969, S. 101.
412 Osipova S., Strupišs A., Rieba A. Tiesu varas neatkarības un efektivitātes palielinā
šanas un nostiprināšanas rezerves. Pētījums // Jurista Vārds, 16.03.2010, Nr.l 1 (606),
10.lpp.
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kopumā. Tiesu darbība ir orientēta uz indivīda brīvības garantēšanu, taču
tas nenozīmē, ka indivīda brīvības un likumīgo tiesību garantēšana drīkst
nonākt pretrunā ar sabiedrības interesēm un veselo saprātu. Indivīda
pamattiesības uz taisnu tiesu, tāpat kā citas pamattiesības, nav absolūtas,
kā to jau pagājušā gadsimta otrajā pusē konstatēja Vācijas Federālā
Konstitucionālā tiesa. Jau vairākus gadu desmitus vācu tiesību doktrīnā
līdz ar pamattiesībām tiek apskatīti pamattiesību ierobežojumi.413
Pamattiesību realizācija ir cieši saistīta ar tautas kopējām interesēm, kas
izriet no tautas suverenitātes. Tautas kopējās intereses var ierobežot kon
krētas personas tiesības. Tādēļ būtu ieteicams arī Latvijā izskatīt iespēju
noteikt saprātīgas robežas personu tiesībām uz taisnīgu tiesu, samērojot
šo ierobežojumu ar sabiedrības interesēm, lai atsevišķu indivīdu
nepamatotie konflikti nevajadzīgi netērētu sabiedrības kopējos resursus.
Līdz ar konfliktiem starp sabiedrības locekļiem izraisās arī
indivīda iekšējie konflikti, kas zināmos apstākļos var būt sociāli un tie
siski nozīmīgi. Indivīdam vienlaikus realizējot divas vai vairāk atšķirīgu
lomu, var rasties personas iekšējais lomu konflikts, ja katra loma nosaka
atšķirīgu rīcības modeli konkrētā situācijā 414 To var risināt, šķirot lomas
un jau iepriekš novēršot personas iekšējā konflikta rašanās iespēju. Ir
vispārpieņemts, ka tiesnesim, pildot amata pienākumus, ir jābūt objek
tīvam. Tiesnesim jābūt neitrālam, izskatot jebkuru tiesas prāvu. Viņš ir it
kā neieinteresētais trešais (vāc. Richter als unbeteiligter Dritter), izskatot
lietu, kas skar abu pušu intereses.415 Tas nozīmē, ka, spriežot tiesu, viņš
realizē uz tiesībām balstītu taisnīgumu. Tiesneša darbībai nedrīkst būt
nekādu citu motīvu. Taču, ja tiesnesis būtu kādas puses radinieks, kai
miņš, partijas biedrs, šīs tiesneša sociālās lomas, kas nav saistītas ar
darbu, varētu ietekmēt viņa spriedumu. Lomu šķiršana tiesību socioloģijā
nozīmē, ka persona, kas piemēro likumu vai ietekmē likuma piemēro
šanu (piemēram, tiesas sēdes sekretārs), pildot savus pienākumus,
nedrīkst atrasties lomu konfliktā. Valsts ar likumu palīdzību norobežo
tiesnesi no iespējamiem lomu konfliktiem416 Tāpēc tiesiskās valstīs
413 Вилъдберг Г.Ю., Мессершмидт K., Ниедре Jl. Гражданин в правовом государ
стве. - Рига: ЛУ, 2009, с. 208, 209.
414 Rehbinder М. Rechtssoziologie. - München: С.Н.Веск, 2000, S. 40.
415 Noll Р. Gesetzgebungslehre. - Hamburg: Rowohlt, 1973, S. 128.
416 Lautmann R. Soziologie vor den Toren Jurisprudenz. - Stuttgart, Berlin, Köln,
Mainz: W.Kohlhammer, 1971, S. 53.
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tiesnešiem ir aizliegts ieņemt citus amatus paralēli darbam tiesā (parasti
izņēmums ir darbs zinātnē un izglītības iestādēs) un būt par politisko
partiju biedriem.417 Ja lomu konflikts tiesnesim rodas citu iemeslu dēļ,
atbilstoši likuma prasībām konkrētajam tiesnesim tiek pieteikts norai
dījums un viņš nevar piedalīties konkrētās lietas izskatīšanā.
Ne visi vienas personas lomu konflikti ir risināti tiesību normās.
To lielākā daļa ir ieskicēta morāles normās, un personai ir pašai jāizšķi
ras, kā tos risināt. Piemēram, darbinieks nav pabeidzis darbu. Kaut arī
darba laiks beidzies, lojalitāte pret darba devēju darbiniekam liek darbu
pabeigt. Darbinieks vienlaikus ir arī tēvs. Viņam tūlīt pēc darba laika
beigām ir jāierodas skolā, lai piedalītos vecāku sapulcē. Tas ir tipisks
personas lomu konflikts augsti organizētā sabiedrībā. Lai pārvarētu
šādus lomu konfliktus, personai ir jāizstrādā stingri noteikta vērtību sistē
ma, kurā ir ietvertas prioritātes. Vienkāršāk runājot, minētajā piemērā
personai ir jāizsver, kas ir svarīgāks: karjera vai ģimene. Diemžēl iespē
jamos lomu konfliktus sabiedrībā bieži izmanto pret personu. Piemēram,
darba devēji nelabprāt ņem darbā jaunas sievietes, kam ir mazi bērni, jo
mātes loma (došanās uz bērnudārza vai skolas pasākumiem, slima bērna
kopšana utt.), kas visai sabiedrībai kopumā ir ļoti svarīga, konkrētam
darba devējam var šķist traucēklis pilnvērtīgai darba pienākumu pildīša
nai. Attīstīto valstu likumdevēji, lai izvairītos no līdzīgiem gadījumiem,
tiesību normās iestrādā papildu garantijas. Cits paņēmiens ietver dažādu
lomu iespējami plašāku nodalīšanu, lai tām būtu mazāka saskares
iespēja, piemēram, darba nodalīšana no mājām; darba laika nodalīšana
no atpūtas laika.

2.8.

Deviācija

Ikviena sabiedrība izstrādā normatīvo struktūru, kurā fiksē "normālas”
uzvedības etalonu. Arī pilsoniska sabiedrība pauž savu kolektīvo
attieksmi pret visu notiekošo kolektīvā vai ārpus tā. Sociālie fenomeni
un attiecības tiek vērtētas atbilstoši sabiedrības kopējai vērtību skalai pozitīvi vai negatīvi, un, balstoties uz šo vērtējumu, tiek konstatēta
uzvedības "normalitāte" jeb atbilstība un uzvedības "anormalitāte" jeb

417 Luhmann N. Rechtssoziologie. - Mūnchen: Rowohlt, 1972, Bd. II, S. 283.
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neatbilstība esošajām normām un vērtībām. No tā izriet sabiedrības
novērtējums par atsevišķu personu vai sociālo grupu konformismu
jeb iekļaušanos sabiedrībā vai neatbilstošu uzvedību, kas ir novirze no
sociālās normas.418 Dirkems bija pirmais, kas tiesības pētīja kā normatīvi
fiksētu sociālās uzvedības modeli, bet tiesību pārkāpumu atzina nevis par
grēku, bet gan par novirzi no vispārpieņemtās normas.419 Ja cilvēks neuz
vedas tā, kā no viņa gaida grupa, t.i., ja viņš nespēlē savu lomu atbilstoši
sociālajām normām, rodas deviācija (lat. deviatio, vāc. Abweichendes
Verhalten, arī Devianz novirze420). Lai definētu uzvedību, kas neatbilst
sociālajām normām, Dirkems ieviesa jēdzienu "anomija".421
Deviācija ir uzvedība, kas tiek aplūkota kā grupas akceptēto
normu pārkāpšana. Deviantīva uzvedība noved pie sociālā nopēluma,
nosodījuma vai pat izolācijas. Noziegums šajā nozīmē arī ir deviācija.422
Dirkems raksta, ka sociālās normas un pasaules uzskatu mēs līdz galam
izprotam tikai pēc tam, kad esam novirzījušies no tā,423 proti, pēc
deviantīvas rīcības. Deviāciju iedala vienkāršajā ūn atvasinātajā.424 Par
vienkāršo deviāciju cilvēks parasti netiek bargi sodīts.,Apkārtējie pauž
izbrīnu, sašutumu, izsaka iebildumus utt. Šādā gadījumā sociālās normas
pārkāpusī persona cenšas situāciju labot ar atvainošanos, dažādām
atrunām, solījumiem, ka tas vairs_ neatkārtosies, u.tml.425 Atvasinātā
deviācija rodas, kad persona būtiski vai/un (sistemātisKTpārkāpj sociālās
normas. Tāpēc grupa cenšas norobežoties no pārkāpēja. Grupa pret
sociālo normu pārkāpēju sāk izturēties kā pret svešinieku, soda to vai pat

418 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
S. 81.
419 Смелзер H. Социология. - Москва: Феникс, 1998, с. 198.
419 Ryffel H. Rechtssoziologie. - Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1974, S. 82.
420 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
S. 451.
421 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin: Luchter
hand, 1965, S. 61.
422 Vilks A. Deviantoloģija. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2001, 83.1pp.
423 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin: Luchter
hand, 1965, S. 45.
424 Смелзер H. Социология. - Москва: Феникс, 1998, с. 202, 203.
425 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
S. 216.

113

2. Sabiedrība un tiesības

izstumj no sava vidus. Jau kopš pirmatnējās kopienas laikiem viens no
bargākajiem sodiem, kas tika piemērots, bija izraidīšana no sabiedrības.
Viduslaikos baznīca, pamatojoties uz kanoniskajām tiesībām, piemēroja
ekskomunicēšanu jeb izslēgšanu no baznīcas.426 Viduslaikos laulību
pārkāpējus norobežoja no gultas un galda, t.i., no reālas kopdzīves
ģimenē,427 bet noziedzniekus pasludināja ārpus likuma. Padomju
Savienība disidentus, piemēram, Aleksandru Solžeņicinu, izraidīja no
valsts (starptautiskās tiesības gan aizliedz izraidīt pilsoni no valsts).
Līdzīgu piemēru dažādu kultūru vēsturē ir daudz, jo izraidīšana no
sociālās grupas jeb sabiedrības vispār ir plaši piemērots sods.
Deviācijai ir arī sava pozitīvā nozīme sabiedrības attīstībā, jo
bieži tiek pārkāptas nesamērīgas un novecojušas sociālās normas. Šādos
gadījumos deviantīvo uzvedību var analizēt kā pamatu jeb paraugu
jaunas normas konstruēšanai. Bieži veselas grupas, arī juristi, vienveidīgi
pārkāpj kādu tiesību normu, jo ir atradušas saprātīgāku, vienkāršāku,
ātrāku vai lētāku risinājumu, nekā paredzēts normā.428
Sabiedrība deviantus iedala atkanbā no tā, kādas sociālās vēr
tības un normas tie nerespektē, nosaucot tos par meļiem, krāpniekiem,
izvirtuļiem, skopuļiem, liekuļiem utt. Personas, kuru rīcība atbilst atvasi
nātajai deviācijai un kuras pārkāpj tiesību normas, sauc par noziedznie
kiem, zagļiem, slepkavām, laupītājiem u.c.429 Sabiedrība fiksē ne tikai
sociālos statusus un lomas, kas iekļaujas sabiedriskajās mijattiecībās
atbilstoši normu prasībām, bet arī antisociālās lomas, paredzot, ka arī
turpmāk pārkāpējs ir spējīgs uz recidīvu. Latviešu tautas sakāmvārdā tas
formulēts šādi: "Suns spalvu met, bet tikumu nemet." Sabiedriskā doma
ir visai konservatīva un īpaši netic, ka sods spēj labot pārkāpēju. Šis
viedoklis vieno gan latviešus, gan krievus: latviešu sakāmvārdam "Kāda
vārna pērta, tāda nepērta" atbilst krievu sakāmvārds "Горбатого
могила исправит" ("To tikai kaps izmācīs"). Tas rada problēmas
personām, kuras pēc likumīga soda izciešanas reintegrējas sabiedrībā.

426 Brundage J.A. Medieval Canon Law. - London and New York: [B.i.], 1995, p. 152.
427 Ibid, p. 74.
428 Luhmann N. Ausdifferenzierung des Rechts. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981,
S. 291.
429 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. - Neuwied und Berlin: Luchterhand,
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Šiem cilvēkiem ir grūti atrast darbu, jo darba devēji nevēlas pieņemt
darbā darbiniekus, kam ir sodāmība, sarežģīti ir noīrēt dzīvokli un dibi
nāt attiecības ar līdzcilvēkiem, iekļaujoties iepriekšējās sociālajās grupās
vai iesaistoties jaunās. Rietumu valstis un arī Latvija jau pāris gadus
izstrādā dažādas atbalsta programmas sodu izcietušajām personām, lai tās
varētu atgriezties normālās sociālajās attiecībās ar pārējo sabiedrību.
Noziedzniekiem un sodu jau izcietušajiem ir nepieciešama resocializācija jeb iekļaušana atpakaļ legālās un likumpaklausīgās sociālajās struk
tūrās. Tiesību sociologi uzsver, ka resocializācijas procesam ir jāaizsākas
jau tiesas zālē.430
Gan antisociālo lomu nosaukumi, kuras saistītas ar tiesību
normu nerespektēšanu, gan uzvedības saturs tiek normatīvi fiksēts
administratīvajās tiesībās un krimināltiesībās. Lai gan antisociālajām
lomām ir dotas juridiskās definīcijas, sabiedrība tās definē ari morāles
aspektā - sabiedriskās domas līmenī. Novirzes (pat ļoti būtiskas) ir
iespējamas starp juridisku un nejuridisku antisociālās lomas izpratni.
Atsevišķus deviantu tipus pēta štigmatizācijas teorijar Stigma ir situācija,
kad indivīds tiek uzskatīts par nespējīgu pilnvērtīgi iekļauties sabied
rībā.431 Saskaņā ar šo teoriju pati sabiedrība "izveido” deviantus, jo, nepa
matoti nosaucot indivīdu par deviantu (krāpnieku, meli u.tml.), uz viņu
tiek izdarīts spiediens, tādēļ indivīds sāk arī atbilstoši uzvesties. Ērvings
Gofmans (Erving Goffman, 1922-1982) definēja: "Stigmatizācija ir
process, kurā apkārtējo reakcija bojā normālu personību.”432
Sociālā vide piešķir indivīdiem sociālos statusos un nosaka,
kāds īpašību kopums tiek uzskatīts par normālu un dabisku katram
statusam. Sociālā vide nosaka iespējamos statusus. Stigma ir indivīda
īpašība vai darbība, ko sabiedrība uzskata par apkaunojošu, jo sabiedrībā
valda stereotips, ka šī īpašība vai darbība ir apkaunojoša. Indivīda

430 Naucke W., Trappe P. Rechtssoziologie und Rechtspraxis. - Neuwied und Berlin:
Luchterhand, 1970, S. 145.
431 Гофман И. Стигма - заметки об управлении испорченной идентичностью.
Pieej ams:
http://ecsocman.edu. ru/images/pubs/2003/11/20/0000132063/goffman_
finaldoc (aplūkots 08.04.2010.).
432 Hohmeier J. Stigmatisierung als sozialer Definitionsprozeß. Pieejams: http://bidok.
uibkac.at/library/hohmeier-stigmatisierung.html (aplūkots 07.04.2010.).
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īpašības tiek uzskatītas par neatbilstošam pilnvērtīgai dzīvei sabiedrība
un noteiktu statusu ieņemšanai.433
Valsts saskaņā ar stigmatizācijas teoriju stimulē deviāciju ar
nepilnīgiem likumiem, aktīviem indivīdiem nepamatoti ierobežojot
darbības modeļu izvēli.434 Piemēram, Padomju Savienībā spekulācija jeb
preču un citu priekšmetu uzpirkšana un tālākpārdošana peļņas gūšanai,
ko šobrīd apzīmējam ar jēdzienu "bizness” jeb "komercija", bija aizlieg
ta. Komersantus sauca par spekulantiem un sodīja ar mantas konfiskāciju
un cietumsodu.435 Padomju tiesības vairs nav spēkā, bet jēdziens "speku
lants" kā nievājošs tirgotāju apzīmējums tiek lietots joprojām.
Juristi, pildot amata pienākumus, lielākoties saskaras ar cilvē
kiem, kuru uzvedība vai darbības motīvi ir deviantīvi, t.i., neatbilst
sabiedrības pieņemtajām vērtībām un uzvedības normām.436 Ciešāka
saskarsme ar personu deviantīvo uzvedību ir tiem juristiem, kuru profe
sionālā darbība ir saistīta ar krimināltiesībām, daļēji - arī ar adminis
tratīvajām tiesībām, taču pilnībā izvairīties no saskarsmes ar personu
deviantīvo uzvedību neizdodas arī juristiem, kas specializējušies privāt
tiesību jomā. Ikviens praktizējošs jurists varētu dalīties atmiņās gan par
šausminošu, asinis stindzinošu pieredzi, gan par gluži smieklīgiem,
praksē piedzīvotiem deviācijas gadījumiem.

2.9.

Sabiedrības vienotība un integrācijas
politika

Jau Konts rakstīja, ka sabiedrību raksturo divas kategorijas: statika un
dinamika. Noslāņošanos sabiedrībā un jaunu sabiedrības locekļu
pievienošanos sabiednbai kā veselumam raksturo dinamika. Sabiedrības
vienotība un kontinuitāte ir saistītas ar statiku. Sabiedrības vienotību
sekmē sociālā integrācija. Integrācija ir sociālās vienotības process. Karls
433 Гофман И. Стигма - заметки об управлении испорченной идентичностью.
Pieej ams:
http://ecsocman.edu. ru/images/pubs/2003/11/20/0000132063/goffinan_
final.doc (aplūkots 08.04.2010.).
434 Гревцов Ю.И. Социология. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
2003, с. 455.
435 Padomju tiesības. V.Paegles red. - Rīga: Zvaigzne, 1987, 279.lpp.
436 Opp K.D. Soziologie im Recht. - Hamburg: Rowohlt, 1973, S. 238.
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Fndrihs Rūdolfs Smends (Cari Friedrich Rūdolf Smend, 1882-1975)
1928.gadā publicētajā darbā "Verfassung und Verfassungsrecht" pirmais
pauda uzskatus, ka sociālā integrācija ir būtisks valsts pastāvēšanas
priekšnoteikums, un šis jēdziens tika ieviests Vācijas valststiesībās.437
Viņa mācība par integrāciju kalpoja par pamatu modernas demokrātiskas
valststiesību izpratnes veidošanā.
Integrācijas process sabiedrībā noris, iekļaujot jaunus locekļus:
gan pašas sabiedrības jauno paaudzi, gan asimilējot citām sabiedrībām
(kultūrām, tautām, valstīm u.c.) piederošos indivīdus. Integrācijas proce
sa mērķis ir panākt, lai katrs sabiedrības loceklis identificētu sevi ar
pārējiem sabiedrībai piederošajiem, pieņemtu sabiedrībā valdošās sociā
lās vērtības un specifiskās uzvedības normas.438 Liela loma integrācijas
procesā ir sabiedrības normatīvajai struktūrai, bet it īpaši - tiesību
normām. Tiesību normas personai vai grupai, kas integrējas, nosaka
pienākumus, uzvedības etalonus, bet vienlaikus arī sniedz tiesisko
aizsardzību un garantē sociālo stabilitāti.439 Integrācijas procesam ir
svarīga nozīme liberālā un demokrātiski ’’atvērtā” valstī,440 kur formāli
juridiski ir nodibināta vienlīdzība. Manheims rakstīja, ka XX gadsimtā
sociālā integrācija ir kļuvusi par vienu no liberāli demokrātisko valstu
pašmērķiem.441 Kopš Manheima sociālā integrācija ir kļuvusi par vienu
no būtiskākajiem uzdevumiem postmodernā valstī. Turklāt integrācija
pēdējo 50 gadu laikā vairs neaprobežojas ar vienas valsts mērogiem, bet
ir tikusi pacelta pārnacionālā līmenī. Integrācijas process joprojām tiek
uzskatīts par sociālā miera, stabilitātes un labklājības garantu, kā arī
sabiedrības tālākās attīstības priekšnoteikumu.442 Globālās integrācijas
437 Creifeld C. Rechts Wörterbuch. 12. Auflage. - München: C.H.Beck, 1994, S. 615.
438 Luhmann N. Legitimation durch Verfahren. - Neuwied und Berlin: Luchterhand,
1969, S. 194.
439 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Lutherhand
Verlag, 1960, S. 141.
440 Mannheim K. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. - Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1958, S. 85, 133.
441 Papildinot Manheima domu, jāatceras, ka arī nedemokrātisko sociālistisko valstu vidū
valdīja nacionālas un pārnacionālas integrācijas tendences. Padomju Savienība pielika
milzīgas pūles vienotas padomju nācijas radīšanā. Populārais sauklis "Visu zemju
proletārieši, savienojieties!" savukārt aicināja uz globālu integrāciju.
442 Mannheim K. Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus. - Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1958, S. 233.
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piemērs ir vispasaules starptautisko organizāciju dibināšana (piemēram,
ANO) un vienotu tiesību normu izstrādāšana starptautiskā līmenī, kas
nosaka vienotas vērtības un uzvedības modeļus pārnacionālai vispa
saules sabiedrībai (kā cilvēktiesības, kas pozitīvo tiesību formā par
vispārēju pārnacionālu labumu noformēja dabisko tiesību izpratni, kura
Rietumu kristīgajā filozofijā bija veidojusies gadsimtiem ilgi).
Mūsdienās sociālā integrācija ir viens no valsts mērķiem un
uzdevumiem, kas ieguvis plašu publicitāti un izraisa diskusijas. Lai vei
cinātu integrāciju, valstis pievērš uzmanību nacionālajai identitātei. Ir
vairāki kritēriji, kas nosaka nacionālo identitāti, piemēram, dzimšanas
vieta, pilsonība, dzīvesvieta, valoda, reliģija un lojalitāte pret valstī
esošajiem likumiem un valdošajām institūcijām.443 Taču viss minētais,
autoresprāt, tikai papildus raksturo nacionālās identitātes būtību - pie
derības sajūtu. Cilvēks jūtas piederigs, viņš identificē sevi ar noteiktu
nāciju. Identitātes veidošanās ir ilgstošs process, kas atkarigs no vēsturis
kajiem apstākļiem. Indivīdam piemīt vēlme saglabāt savu identitāti, jo tā
ir sociālās orientācijas pamatā. Katram indivīdam ir būtiski rast atbildi uz
jautājumu: Kam es jūtos piederigs? Nacionālā identitāte ir kultūrvēstu
risks fenomens.444
Sociālās integrācijas mērķis ir panākt, lai integrētais indivīds
justos piederigs valstij un tajā dzīvojošajai nācijai. Integrācija nav tikai
kārtība un struktūra, bet tā ir ari dinamika un funkcijas, no kurām veidojas
un pastāv sociālās institūcijas un kultūra vispār.445 Latvija iegulda milzu

443 Jēdzienu "nacionālā identitāte" var izprast divējādi: Rietumu valstīs dominē izpratne,
kas nacionālo identitāti saista ar pilsonisku valsti un būtībā ir pilsoniskā jeb valstiskā
identitāte; Austrumeiropā un Āzijā dominē izpratne (šī izpratne dominē ari Latvijā),
kas nacionālo identitāti izprot ar tautas kultūras, parasti valodas un sadzīves ieražu,
respektīvi, tautas jeb tautiskuma elementu, klātbūtni un kas būtībā atbilst etniskajai
identitātei. Postsociālistiskajās valstīs, kāda ir ari Latvija, nacionālā identitāte ir cieši
saistīta ar cilvēka izcelsmi, piederību noteiktai nācijai, tautībai, kultūrai. Latvijā par
identitātes jēdzienu sāka runāt jau 80.gadu beigās Atmodas procesā, bet kopš 1997.gada tā kļuva par aktualitāti. īpašu plašsaziņas līdzekļu uzmanību šis jēdziens izpelnījās
2004.gada pavasari - īsi pirms Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Sk.: Krasnā L.
Latvijas un latviešu identitātes: kultūra, izziņa un komunikācija (2005/12). Pieejams:
http://www.psihologijaspasaule.lv/raksti.php ?id=365&show=802&act=read (aplūkots
18.09.2008).
444 Smits E. Nacionālā identitāte. - Rīga: AGB, 1997, 6., 7.1pp.
445 Rehbinder M. Rechtssoziologie. 4. Auflage. - München: C.H.Beck, 2000, S. 44.
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resursus, lai integrētu jeb apvienotu savu sabiedrību. Sabiedrības integrā
cija Latvijā tiek veidota, par pamatu ņemot latviešu valodu kā valsts
valodu.446 Taču gan nācijai, gan nacionālajai identitātei ne mazāk par
kopīgu valodu svarīga ir ari kopīga vēsture, kas nozīmē kopīgu izpratni
par pagātnē notikušo. Valodas prasme negarantē indivīda vēlmi integrē
ties, ja pēc identitātes indivīds jūtas piederīgs citai, būtiski atšķirīgai
sabiedrībai. Postmodernajām valstīm kļūst aizvien grūtāk garantēt mieru
sabiedrībā, jo interešu daudzveidība rosina pretēji vērstu, savstarpēji
izslēdzošu interešu veidošanos sabiedribā, kas izraisa konfliktus. Valsti
vienojošas identitātes saturs ir kļuvis par Eiropas valstu rūpi, kā to
apliecina Francijas centieni 2009. un 2010.gadā sniegt jaunu saturu franču
nācijas identitātei.447 Valoda un identitāte nevar kalpot par sabiedribas
integrācijas pamatu bez atbilstošas, sabiedribu vienojošas normatīvās
struktūras. Postmodernajā sabiedribā tiek pārskatītas gan sociālās vērtī
bas, gan morāles normas, tāpēc palielinās tiesību sociālā loma. Tieši
tiesību sistēma kā vispārobligātu ricības modeļu sistēma vieno sabiedribu.
Tāpēc, valstij izstrādājot sabiedribas integrācijas politiku, īpaša uzmanība
jāpievērš tiesību sistēmas un tiesu sistēmas pilnveidošanai, likumpaklausības kā vērtības nostiprināšanai sabiedrības tiesiskajā apziņā, lai tiesību
realitāte tiktu tuvināta tiesību normās noteiktajam modelim.

2.10. Tiesiskā apziņa un juridiskā kultūra
Tiesības ir neatņemama sabiedribas dzīves sastāvdaļa, taču priekšstati
par to, kas ir tiesības un kāds ir tiesību normu saturs, dažādām kultūrām
ir atšķirigi. Pat vienā sabiedribā atsevišķiem sabiedrības locekļiem ir
446 Latvijā ir daudznacionāla sabiedrība. Latvieši dzīvo un strādā kopā ar daudzām
mazākumtautībām, no kurām dažas Latvijā ir dzīvojušas jau gadsimtiem ilgi. Dažādu
etnisko kopienu integrācija ir būtisks valsts stabilitātes un labklājības priekšno
teikums. 2000.gada Latvijas tautas skaitīšanas dati parāda, ka latviešu valoda ir
dzimtā valoda 58,2% iedzīvotāju. Par dzimto valodu to atzinuši 95,6% latviešu,
42,5% Latvijā dzīvojošo lietuviešu, 39,2% igauņu. Krievu valodu par savu dzimto
valodu uzskata 39,6% iedzīvotāju. Tai skaitā 79,1% ebreju, 72,8% baltkrievu,
67,8%) ukraiņu, 57,7% poļu. Pieejams: http://www.mfa.gov.lv/lv/latvia/integracija/
integracijas-politikacopy/ (aplūkots 27.09.2008.).
447 Krūmiņš M. Francija meklēs nacionālo identitāti // Neatkarigā Rīta Avīze,
11.02.2010. Pieejams: http://zinas.nra.lv/pasaule/16084-francija-mekles-nacionaloidentitati.htm?act=print (aplūkots 16.02.2010.).
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būtiski atšķirīgi priekšstati par tiesībām un pienākumiem. Lai analizētu
gan sabiedrības, gan atsevišķu tās locekļu priekšstatus par tiesībām un
tiesisko uzvedību, jārunā par tiesisko apziņu un juridisko kultūru.
Lai arī tiesiskās apziņas jēdziens tika formulēts tikai XIX un
XX gadsimta mijā, psiholoģiskajā tiesību teorijā, vēl pirms šī jēdziena
ieviešanas tiesību teorijā, to kā būtisku indivīdu kopdzīves un uzvedības
aspektu savos darbos ir pētījuši daudzi filozofi. Gan mūsdienu tiesību
izpratnes definēšanā, gan indivīda tiesiskās apziņas nozīmes apzināšanā,
gan tiesību un morāles attiecību analīzē būtisks ir Imanuela Kanta
ieguldījums.448 Tieši Kants kā viens no pirmajiem parādīja, kā apziņa
ietekmē indivīda uzvedību. Viņš uzskatīja, ka cilvēks ir apveltīts ar
īpašām zināšanām par pamatjēdzieniem. Šīs zināšanas ir "aprioras" jeb
pastāv indivīda apziņā vēl pirms pieredzes iegūšanas. Kants rakstīja par
Mdabiskiem dotumiem tikumiskai atšķiršanai", "piespiešanas sirds
apziņu", t.i., prasmi atšķirt labu no ļauna.449 Tiesiskās apziņas izpratnes
attīstība Eiropas zinātnē ir cieši saistīta ar Kanta definēto kategorisko
imperatīvu 450 Viņš kategorisko imperatīvu raksturoja kā cilvēka prātam
atbilstošu likumu tikumības jomā, sakot: "rīkojies tā, lai tavas gribas
vienmēr maksima vienlaikus varētu kalpot par vispārēju likumdošanas
principu,"451
Vācu jurists Rūdolfs fon Jērings darbā "Tiesību mērķis" ir
rakstījis: "Tiesiskā apziņa nerada tiesības, bet gan tiesības rada tiesisko
apziņu, (.) tiesības ir kā apziņas avots ( ,) " 452 Jērings operēja ar tiesis
kās apziņas jēdzienu un analizēja tās nozīmi tiesību realizācijā. Viņš
uzskatīja, ka cilvēka gribu pakļauj sociālā mehānika, kam ir četri
"dzinēji". Sociālie "dzinēji" veido divus pārus:
1.
Zemākais jeb egoistiskais pāris: balva un piespiešana. Tie ir
regulēti tiesībās, un tos realizē valsts. Bez tiem nevarētu
448 Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. - Санкт-Петербург:
Юридический центр Пресс, 2006, с. 359.
449 Kants /. Kas ir apgaismība? - Rīga: Zvaigzne ABC, [2005], 26., 60.1pp.
450 Smid S. Einführung in die Philosophie des Rechts. - München: C.H.Beck, 1991,
S. 39-41.
451 Šulcs L. Tiesību idejas un dabisko tiesību problēmas Kanta tiesību teorijā. - Rīga:
Valters un Rapa, 1939, 36.1pp.
452 von Jhering R. Der Zweck im Recht. - Leipzing: Druck und Verlag von Breitkopf
und Härtel, 1904, S. 10.
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pastavet sabiedrība, jo citādi nav iespejams ierobežot cilvēku
egoismu.
Augstākais jeb tikumības pāris: pienākuma apziņa un brīva
pašatteikšanās.453 Tos nodrošina katra konkrēta cilvēka tiesiskā
apziņa un tikumība. Cilvēks ierobežo savu egoismu kopīga
labuma interesēs.

Leons Petražickis ir viens no tiesiskās apziņas jēdziena
pamatlicējiem. Viņš rakstīja: ”Attiecīgos normatīvos emocionāli intelek
tuālos pārdzīvojumus sauksim par ētiskiem pārdzīvojumiem, par ētisko
apziņu, kuru vēlāk iedalīsim morāles apziņā un tiesību apziņā"454
Petražickis definēja tiesisko apziņu kā sarežģītu emocionāli, intelektuāli
psihisko procesu rezultātu.455 "Tiesību apziņa noteic mūsu darbības ne
tik vien tad' kad mūs skubina tiesību pienākums - citu tiesības, bet arī
tad, kad mēs apzināmies savu tiesību un pienākumu izpildīšanu no citiem
Jo stiprākas nu ir šīs emocijas, jo augstāka autoritāte piemīt praso
šam skubinājumam, un jo "svētākas" šķiet būt attiecīgās tiesības, - toties
jo drošāks, noteiktāks, uzņēmīgāks un pašapzinīgāks ir cilvēks savā
darbībā."456 Petražicka teorija ir labi pazīstama Latvijā, jo daudzi no
pirmajiem Latvijas Universitātes tiesību zinātņu docētājiem bija stu
dējuši Krievijā un respektēja Leona Petražicka mācību, piemēram,
profesori Kārlis Dišlers (1878-1954), Vasilijs Sinaiskis un Aleksandrs
Krugļevskis.457 Petražicka mācība ietekmēja latviešu nacionālo
jurisprudenci jau no pašiem tās rašanās pirmsākumiem.
Pēdējā desmitgadē Latvijas Policijas akadēmijas profesors
Voldis Jakubaņecs (1935-2007) ir publicējis vairākus grāmatas
"Tiesiskā apziņa" izdevumus, kuros skaidri definējis: "Tiesiskā apziņa
ir jūtu, uzskatu, ideju kopums, kas pauž cilvēku attieksmi pret esošajām

453 фон Иеринг Р. Борьба за право. / Избранные труды. - Санкт-Петербург: Юри
дический центр, 2006, Т. I, с. 154, 155.
454 Petražickis L. Tiesību un valsts teorija sakarā ar mācību par morāli: (uz emocionālās
psīcholoģijas pamatiem) / pamata vilcienos saīsināti atstāstījis, līdz ar komentāriem
Kārlis Ducmans. - Rīga: Augusta Golta apgāds, 1931, 85.1pp.
455 Turpat, 352.lpp.
456 Turpat, 142., 143.lpp.
457 Birziņa L. Latvijas Universitātes tiesībzinātnieki. Tiesiskā doma Latvijā XX gad
simtā. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 51, 99, 154.lpp.
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un vēlamajām tiesībām, likumdošanu, likumību, tiesvedību utt., viņu
priekšstatus par tiesiski pamatoto un nepamatoto, kā arī - kopums, kas
ir saistīts ar viņu tiesībām un pienākumiem - to apzināšanos un
realizāciju."458
Tiesiskā apziņa palīdz indivīdam orientēties situācijā, kalpo
par lēmumu pieņemšanas un rīcības pamatu. Tieši rīcības kontekstā
indivīdu tiesiskā apziņa ir analizēta daudzu sociologu darbos. Šī tēma ir
nozīmīgs pētījumu objekts, piemēram, Vilfredo Federiko Damazo Pareto
( Vilfredo Federico Damaso Pareto, 1848-1923),459 Maksa Vēbera un
Tolkota Pārsona darbos. Tiesiskās apziņas izpētes ciešo saistību ar indi
vīdu rīcību var izskaidrot tā, ka tikai no rīcības var noskaidrot indivīda
patiesos tiesiskos uzskatus, jo šie uzskati ir indivīda orientācijas pamats
sabiedrībā un uzvedības pamats saskarsmē ar citiem indivīdiem.
Petražicka skolnieks Pitirims Sorokins (Питирим Алексан
дрович Сорокин, 1889-1968) uzskatīja, ka socioloģijā ir jāpēta "cilvēku
uzvedība (rīcība), jo tā ir fakts, kas pieder pie sociālām kategorijām.(..)
cilvēku uzvedība vienmēr ir zināmu psihisku pārdzīvojumu, t.sk. morāles
prasmju, uzskatu un pārliecības, realizācija un atspoguļojums" 460
Cilvēki savus tiesiskos uzskatus pauž, runājot un rakstot, taču daudz
objektīvāks indivīda tiesiskās apziņas apliecinātājs ir indivīda uzvedība:
darbība vai atturēšanās no tās. Darbība vai atturēšanās no tās ir divas

458 Jakubaņecs V. Tiesiskā apziņa. 2.izdevums. - Rīga: Latvijas Policijas akadēmija,
2001, 6.1pp. Identiska tiesiskās apziņas definīcija izmantota ari citos šīs grāmatas
izdevumos.
459 Darbā "Vispārīgās socioloģijas traktāts" Vilfredo Pareto savu teorētisko sistēmu būvē,
pamatojoties uz diviem jēdzieniem - loģiskām darbībām un neloģiskām darbībām.
Loģiskas darbības pamatā, pēc Pareto domām, ir zināšanas, kas cilvēkam ļauj saprast
notiekošā likumsakarības un atšķirības starp līdzekli un mērķi (piemēram, nauda ir
līdzeklis, nevis mērķis, politika un likums ir līdzekļi, nevis mērķi). Diemžēl lielākā
daļa sabiedrības locekļu, kam nav pietiekamu zināšanu, šīs sakarības neredz un tāpēc
notiekošo uztver iracionāli. Neloģiskas ir visas tās darbības, kurās subjektīvi vai
objektīvi nav loģikas. Sociologa pētījumu lauks lielākoties ir saistīts tieši ar
neloģiskām darbībām, to iemesliem. Sociologam ir loģiski jāanalizē neloģiska
uzvedība, lai noskaidrotu patiesību (nevis izdevīgo vai vēlamo), ja tā nenotiek,
socioloģija kļūst par viltus zinātni, ar kuras palīdzību subjektīvi tiek maldināta tauta.
Jo socioloģijas mērķis, pēc Pareto uzskatiem, ir uzlabot, sakārtot sabiedrības dzīvi.
460 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. - Москва: Астрель, 2006,
с. 45.
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pamatkategorijas, pēc kurām Sorokins klasificē indivīda rīcību.461 Ar
savu rīcību, "materializē]o f apziņu, padarot to fiksējamu, uzskaitāmu,
saglabājamu utt., indivīdi veido kultūru. Ar jēdzienu ”kultūra" apzīmē
cilvēku fiziskās un garīgās darbības rezultātus.462 Arī socializēts indivīds
ir sabiedrības iedarbības produkts, t.i., kultūras produkts. Sociokulturālajiem nosacījumiem ir liela nozīme indivīda attīstībā un funkcionē
šanā,463 tāpēc katrai sabiedrībai noteiktā attīstības posmā ir specifiskas
tiesiskās apziņas izpausmes formas un deformācijas: tiesību normas,
likumpārkāpumi un citi juridiski fenomeni. Ēriks Fromms (Erich Fromm,
1900-1980) secināja, ka sociālās normas vienlaikus ir gan absolūtas, gan
relatīvas. Absolūtas - no varas pozīcijām, relatīvas, kad tās piemēro
konkrēts indivīds.464
Viens tiesiskās apziņas raksturlielums ir likumpaklausība.
Likumpaklausība (vāc. Gesetzestreue, angl. abiding the law, obeying the
law, complying with the law, kriev. законопослушность) ir kultūras
elements,465 kas nosaka, vai un cik lielā mērā indivīdi pakļaujas tiesību
normu prasībām un pieņem tās par atbilstošām. Indivīdu likumpa
klausība kalpo par galveno tiesību normu efektivitātes priekšnosacījumu.
Analizējot sīkāk tiesiskās apziņas jēdzienu, var izšķirt indivīda
tiesisko apziņu un sabiedrības tiesisko apziņu. Indivīda tiesiskajai apzi
ņai piemīt nosacīta patstāvība, jo tā rodas, attīstās un pastāv kā parādība,
kas ir vienota ar sabiedrības tiesisko apziņu. Individuālās tiesiskās
apziņas struktūru veido indivīda vajadzības, emocijas, intereses un pār
liecība. Savukārt sabiedrības tiesiskā apziņa ir visu to garīgo bagātību
krātuve, ko konkrētā kultūra ir uzkrājusi savas vēsturiskās attīstības
gaitā. Sabiedriskā apziņa atspoguļo īstenību visā tās kopumā un sastāv
daļās, tostarp tā atspoguļo arī sabiedriskās attiecības.466

461 Сорокин П.А. Преступление и кара, подвиг и награда. - Москва: Астрель, 2006,
с. 96.
462 Priedītis А. Kultūras teorija un kultūras vēsture. - Daugavpils: A.K.A, 2003,211 .lpp.
463 Karpova Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 72.1pp.
464 Фромм Э. Психоанализ и этика. - Москва: АСТ-ЛТД, 1998, с. 244, 245.
465 Rehbinder М. Rechtssoziologie. 4. Auflage. - München: C.H.Beck, 2000, S. 140.
466 Osipova S., Roze I. Tiesiskā nihilisma saknes Latvijā. Grām.: Drošība un tiesiskums
Latvijā. - Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007, 42,
43.lpp.
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Indivīdu tiesisko apziņu kopsumma veido sabiedrisko tiesisko
apziņu. Katra indivīda tiesiskā apziņa ir daļa no kopējās apziņas un
ietekmē kopējo apziņu. Ikviena indivīda tiesiskā apziņa ir tieši atkarīga
no vides, t.i., sabiedrības, kurā viņš dzīvo, kā arī no audzināšanas un
kultūrvides.467 Apziņa ir cieši saistīta ar vērtībām un ideāliem kā sociālās
realitātes konstitutīviem elementiem.468 Vērtības ir garīgas un materiālas
reālijas, kas ļauj cilvēkiem apmierināt viņu vajadzības, vēlmes, intereses
un liek piepūlēties, lai tās sasniegtu, iegūtu un saglabātu.469 Arī tiesības ir
sociāla vērtība. Tiesību vērtība indivīda un kolektīva vērtību sistēmā ir
cieši saistīta ar to, cik lielā mērā tiesības ietekmē indivīda vai kolektīva
statusu un funkcionēšanu.470 Tolkots Pārsons pamatoja, ka katram
sociālo attiecību dalībniekam ir sava individuālā vērtību sistēma. Viņš to
nosauca par orientācijas sistēmu, jo vērtību sistēma nosaka gan indivīda,
gan grupas orientāciju apkārtējā pasaulē, motivējot izvēlēties atbilstošu
uzvedību. Pamatojoties uz vērtībām, indivīds vai indivīdu grupa novērtē
situāciju, izvērtējot konkrētas uzvedības modeļa atbilstību morāles
normu, tiesību normu prasībām vai citiem standartiem (piemēram,
izvēloties ēdienu, objekts tiek novērtēts atbilstoši indivīda garšas
standartiem). Sabiedrības veidoto vērtību sistēmu Pārsons definēja kā
kultūras sistēmu, kuras normu etaloni, regulējot sociālās attiecības, ir
cieši savstarpēji saistīti.471 Pārsons izdalīja trīs galvenos kultūras
etalonus:
1)
2)
3)

ideju vai ticējumu sistēmas,
ekspresīvu simbolu sistēmas (mākslā un stilā),
vērtību orientāciju sistēmas.472

Cilvēkiem rīkojoties atbilstoši noteiktas kultūras etalonu sistē
mām, attiecības sabiednbā, tostarp tiesiskās attiecības, ir harmoniskas un
467 Смелзер Н. Социология. - Москва: Феникс, 1998, с. 576-610.
468 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Neuwied: Luchterhand, 1960,
S. 34.
469 Бачынын В.A. Энциклопедия философии и социологии права. - Санкт-Петербург
Юридический центр Пресс, 2006, с. 1007.
470 Гревцов Ю.И. Социология. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
2003, с. 80.
471 Парсон Т. О структуре социального действия. - Москва: Академический
Проект, 2002, с. 417, 418.
472 Ibid., с. 423.
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prognozējamas. Katrs indivīds, rīkojoties atbilstoši etaloniem, savukārt
no otra attiecību dalībnieka sagaida etaloniem atbilstošu, t.i., progno
zējamu, atbildes rīcību. Tātad - abas puses sagaida atbilstošu otras puses
uzvedību. Pārsons atzīst: ja abas puses ievēro normas, tad katrs attaisno
otras puses cerības.473 Bez normatīviem etaloniem, bez vērtību sistēmas,
bez kultūras, kā uzskata Pārsons, "nav iespējama ne cilvēka personības
izveide, ne sociālas sistēmas pastāvēšana" 41A
Tiesiskā apziņa un tiesiskā kultūra savā būtībā ir dinamiski
fenomeni, kas izriet no sociāli vēsturiskajiem procesiem, kuros iesaistīta
sabiedrība un katrs konkrēts indivīds. Pilsoniskā sabiedrībā, kas organi
zēta demokrātiskā valstī, pozitīvās tiesības ir cieši saistītas ar sabiedrību
un izriet no tās daudz uzskatāmāk nekā jebkad agrāk. Likumos sociālie
procesi atspoguļojas daudz ātrāk un izteiktāk nekā tad, kad likumdošanas
process un tiesību normu piemērošana bija atsvešinātas no tautas.
Tiesību zinātnē tiek runāts par tiesību socializācijas tendencēm, kas izriet
no liberālas valsts pārvaldes modeļa.475
Otra tendence, kas tieši ietekmē mūsdienu tiesisko apziņu un
juridisko kultūru, ir "likumu plūdi" (vāc. Gesetzesflut) jeb dramatisks
tiesību normu skaita pieaugums. Dinamiski mainās ne tikai normu
skaits,476 bet arī normatīvā regulējuma saturs, jo spēkā esošās normas
tiek nemitīgi grozītas un papildinātas - tādēļ neprofesionālim (personai
bez zināšanām jurisprudencē) katrā konkrētā gadījumā ir gandrīz
neiespējami zināt un ievērot valsts prasītās uzvedības normas un arī
profesionālim (juristam) tas sagādā zināmas problēmas. Pat tiesnešiem,
pildot amata pienākumus, gadās piemērot novecojušu, t.i., spēku
zaudējušu tiesību normu. Tiesnešu kvalifikāciju būtiski ietekmē tieši
"likumu plūdi", proti, nepārtraukta normatīvās bāzes attīstība un maiņa
trijos līmeņos: Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautisko
tiesību jomā. Tās informācijas daudzums un novecošanās ātrums, kura
jāizmanto juristiem, īpaši tiesnešiem, ir daudz izteiktāks nekā citās
profesijās. Tas nozīmē, ka katram kvalificētam tiesnesim nemitīgi jāveltī

473 Парсон Т. О структуре социального действия. - Москва: Академический
Проект, 2002, с. 435.
474 Ibid., с. 437.
475 Rehbinder М. Rechtssoziologie. 4. Auflage. - München: C.H.Beck, 2000, S. 101.
476 Ibid., S. 173.
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laiks un pūles kvalifikācijas noturēšanai esošajā līmenī. Informācija ir
cieši saistīta ar biežiem grozījumiem un papildinājumiem likumos, jaunu
likumu pieņemšanu, veco likumu atcelšanu, Satversmes tiesas spriedu
miem utt. Tāpēc tiesnešiem liela uzmanība jāvelta pat ne tik daudz
kvalifikācijas paaugstināšanai, cik tieši kvalifikācijas uzturēšanai.477
Vācijas Federācijas Konstitucionālās tiesas prezidents Hanss Jirgens
Papīrs (Hans-Jürgen Papier) kritizējot likumu plūdus, intervijā atzinis,
ka "vairāk likumu automātiski nenozīmē arī vairāk tiesību",478
"Likumu plūdi" turklāt ietekmē ne tikai tiesību normu kvan
titāti, bet arī kvalitāti. Strādājot tādā ritmā, likumdevējam gadās arī
brāķis.479 Skandalozākais gadījums bija grozījumi Krimināllikumā.
Profesore Kristīne Strada-Rozenberga atceras: "Ar 18.12.2003. likumu
tika dekriminalizēta zādzība, piesavināšanās un krāpšana nelielā apmē
rā (Krimināllikuma 180.p.l.d.). Šis likums stājās spēkā 01.01.2004., taču
jau 15.01.2004. Saeima lēma atkal šo nodarījumu padarīt par
kriminālsodāmu - attiecīgais likums izsludināts 16.01.2004. un stājās
spēkā 17.01.2004. Politiķu taisnošanās par šādas situācijas rašanos
izklausījās, mazākais, smieklīga."480 Likumdevēja kļūdas mazina
sabiediības respektu pret likumiem un likumdevēju un negatīvi ietekmē
tiesisko apziņu.
Juridiskais nihilisms ir sociālā nihilisma paveids. Ikvienā
sabiednbā kolektīvo vērtību sistēmu veido vērtības, kuras par "parei
zām" atzīst vairākums sabiednbas locekļu. Tās ne vienmēr sakrīt ar katra
atsevišķa indivīda personisko vērtību sistēmu. Atsevišķu sociālo vērtību
nerespektēšana, apzināta noliegšana, rīkošanās pretēji kolektīva atzīta
jām uzvedības normām ir sociālais nihilisms. Juridiskais nihilisms ir
viens no tiesiskās apziņas deformācijas veidiem. Tiesiskās apziņas
deformācija ir šīs apziņas sagrozīšana, pozitīvo ideju, pārliecību, jūtu,

477 Osipova S., Strupišs A., Rieba A. Tiesu varas neatkarības un efektivitātes
palielināšanas un nostiprināšanas rezerves. Pētījums // Jurista Vārds, 16.03.2010.,
N r.ll (606), 21., 25.1pp.
478 Gerichtspräsident Papier kritisiert Gesetzesflut // Bild.de, 07.02.2010. Pieejams:
http://www.biId. de/BILD/regional/stuttgart/dpa/2010/02/07/gerichtspraesidentpapier-kritisiert-gesetzesflut.html (aplūkots 01.03.2010.).
479 Sk., piemēram: Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā. Kļūdas labojums // Latvijas
Vēstnesis, 04.07.1996., Nr.l 14. A rto tika labots 16.05.1996. pieņemtais likums.
480 Kristīne Strada-Rozenberga intervijā grāmatas autorei 2010.gada 1.martā.
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nostādņu un tamlīdzīgu vērtību ’’izpostīšana". Tātad - juridiskais nihi
lisms ietver tiesību sociālās vērtības noliegumu, likuma prasību apzinātu
ignorēšanu.481 Juridiskais nihilisms ir likumpaklausības pretmets.
Tiesisko nihilismu nevar apskatīt atrauti no konkrētās sociālās
situācijas. Tas izaug no sociālajām attiecībām, kas savā daudzveidībā ir
gan morālas, gan ekonomiskas, gan ideoloģiskas. Laika posmos, kad
sabiedrība attīstās lēni, arī minētās sfēras transformējas harmoniski, taču
viss mainās sociālu krīžu situācijās, kad dinamiski, īsā laikā mainās
sociālās struktūras un sabiedriskās attiecības. Jebkurā sabiedrībā zināma
daļa sabiedrības locekļu nepieņem tiesību normas. Ja valstī valda miers
un valsts vara kontrolē situāciju, tiesību normas mainās pēctecīgi, tiesību
nihilisti ir izteiktā mazākumā. Citādi ir strauju sociālo pārmaiņu laikā,
kad mainās gan sabiedrībai piederīgo loks (tik strauji un būtiski, ka nav
iespējama integrācija), uzvedības normas, sociālā struktūra un kultūras
modeļi. Ne visi sabiedrības locekļi grib un var pielāgoties straujajām
izmaiņām.482 Daudzi vēlas saglabāt iepriekšējo sabiedrību un iepriek
šējās attiecības. Viņu tiesiskais nihilisms ir vērsts pret piespiedu izmai
ņām un to fiksāciju tiesībās. Te iespējama vēl viena problēma. Ja šīs
izmaiņas ir saistītas ar varas maiņu, tad daļa sabiedrības var nepieņemt
jaunās tiesības, jo apšauba jaunās varas leģitimitāti. Mūsdienās sociālās
izmaiņas izraisa arī strauja tehnoloģiju attīstība un no tās izrietošās
sekas.483 Juridiskais nihilisms īpaši plešas plašumā tad, kad sabiedrībā
strauji mainās vērtības un ideoloģijas.

481 Osipova S., Roze I. Tiesiskā nihilisma saknes Latvijā. Grām.: Drošība un tiesiskums
Latvijā. - Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2007,
46.1pp.
482 Смелзер H. Социология. - Москва: Феникс, 1998, с. 61Ф-615.
483 Smid S. Einführung in die Philosophie des Rechts. - München: C.H.Beck, 1991,
S. 59-60.
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Socioloģiskais pētījums ietver sevī loģiski pēctecīgu darbību un proce
dūru virkni, ko kopā saista vienots pētījuma mērķis - iegūt pēc iespējas
validus un ticamus datus par pētāmo fenomenu vai procesu, lai uz šo
datu pamata varētu formulēt zinātniskos secinājumus un praktiskos
ieteikumus, kas būtu piemērojami praksē.484 Socioloģisko pētījumu
izdarīšanas iemesls ir nepieciešamība iegūt operatīvu un konkrētu infor
māciju par sociāli tiesiskajiem procesiem sabiedrībā un to turpmākās
attīstības tendencēm.
Tiesību socioloģija bieži tikusi uzskatīta par tiesību pētniecības
socioloģisko metodi, kuras metodoloģiskos pamatprincipus izstrādāja
pozitīvās socioloģijas pārstāvji. Žans Karbonjē uzskatīja, ka tiesību
socioloģijas pētījumos jāievēro:
1)
objektivitātes princips, ko iedibināja jau Dirkems, nosakot, ka
sociāli fakti ir aplūkojami kā no indivīda gribas neatkarīgas
lietas,485
2)
neitralitātes princips, kas nosaka, ka pētnieks ar pētījuma
palīdzību nevis meklē sava viedokļa pierādījumus, bet gan
analizē reālo situāciju. Neitralitāte nozīmē, ka pētnieks nezina,
kādus secinājumus viņš ar pētījumu iegūs,
3)
materiālisma princips, t.i., pētījumos ir jāatsakās no to parā
dību izmantošanas, kuras nevar droši fiksēt un kurām ir
gadījuma raksturs, jo tās izriet nevis no grupas vai sabiedrības
kopumā, bet no atsevišķu indivīdu psiholoģijas,
4)
vēsturiski salīdzinošā metode, kas galvenokārt izmanto tiesību
vēsturi, tiesību filozofiju un salīdzināmās tiesības un kas ir visu
pārējo metožu pamatā.486

484 Гревцов Ю.И. Социология. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
2003, с. 418.
485 Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюргейма. - Санкт-Петербург: Алтейя, 2001,
с. 88.
486 Карбонье Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 210, 211.
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Bez šīm pamatnostādnēm var izdalīt šādus principus:
Teorētiskā plāksnē izmantojami:
a) sacīkstes princips, t.i., pretējo pušu viedokļu aptauja.487
Piemēram, analizējot īres tiesības, tiek aptaujāti gan īrnieki,
gan izīrētāji,
b) prezumpcija (ko pētījums var ari apgāzt), ka analizējamai
tiesību normai ir zināma efektivitāte un tai ir ietekme uz
tiesu praksi.
Pētīšanas tehnikas pamatā ir:
a) tiesu prakses analīze,
b) statistikas datu iegūšana un analīze,
c) tiesu un likumdošanas eksperimenti,
d) tautas aptauja - referendums.488

Lai cik nozīmīga ir dziļa un zinātniska tiesību normu un insti
tūtu rašanās un veidošanās procesu analīze, kas tiek izdarīta ģenētiskajā
tiesību socioloģijā, tiesību socioloģijā šobrid lielākā uzmanība tiek
pievērsta operatīviem tiesību socioloģijas pētījumiem. Galvenais juristu
zinātnieku un praktiķu intereses objekts ir spēkā esošo normu piemē
rošana, ievērošana, efektivitāte, kā arī pastāvošo tiesisko attiecību
regulējuma iespējamo grozījumu un papildinājumu radītās sociālās
sekas.
Tiesību socioloģijā tiek izmantotas gan jurisprudences, gan
socioloģijas metodes, jo pilnīgs vispusīgs pētījums tiesību socioloģijā ir
empīriski analītisks pētījums, kurā tiek analizēta gan tiesību dogmatika,
gan esošā tiesību realitāte.489 Analizējot esošās tiesiskās attiecības,
pētījuma mērķis ir noskaidrot reālas tiesiskās attiecības, kas tiek dibinā
tas un pastāv starp indivīdiem, nosakot to novirzi no pozitīvajās tiesībās
reglamentētā attiecību modeļa. Šajā grāmatā netiks izklāstīta juridiskā
metodoloģija, kam ir veltītas tiesību teorijas nozarē strādājošo zinātnieku
publikācijas. Tiesību teorijas metodes tiks skartas tikai tiktāl, ciktāl tas
nepieciešams, lai raksturotu vispusīgu pētījumu tiesību socioloģijā.
Lai izprastu tiesiskās attiecības, vienmēr vispirms ir vispusīgi jāanalizē
487 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 211.
488 Ibid., с. 212.
489 Kißler L. Recht und Gesellschaft. - Opladen: Leske, 1984, S. 57.

129

B

3. Tiesību socioloģijas metodes

speķa esošais normatīvais regulejums, izmantojot visas tiesību normu
interpretācijas metodes, lai noskaidrotu:
1)
normas vārdisko jēgu, izmantojot gramatisko iztulkošanas
metodi,
2)
normas vietu normatīvajā struktūrā un saskaņotību ar tiesību
sistēmu, izmantojot sistēmisko iztulkošanas metodi,
3)
normas rašanās "vēsturisko fonu", izmantojot vēsturisko
iztulkošanas metodi,
4)
likumdevēja nolūkus, kādi bijuši, pieņemot normu, izmantojot
teleoloģisko iztulkošanas metodi.490 Šī metode ir svariga
pētījumos, kur tiek vērtēta tiesību normas efektivitāte.
Iztulkojot tiesību normu, jāievēro jau minētais objektivitātes
princips. Tas ir pazīstams gan tiesību teorijā, gan tiesību socioloģijā. Ja
tiesību socioloģijas attīstība ir izvirzījusi duālu attieksmi pret objektivitā
tes principu, tad tiesību teorijā tam ir ļoti būtiska nozīme. Tris svarigākās
prasības, kas tiek izvirzītas, iztulkojot tiesību normu, lai iegūtu objektīvu
rezultātu, ir šādas:
1.
Obj ektivitāte j eb iztulkoj amā teksta autonomij a. Tekstā nevaj ag
meklēt savu ideju atspulgu, bet gan "attīstīt domu, kas ir paša
teksta saturā."491
2.
Vienotības pozīcija, kuru realizē, uztverot normas tekstu kā
vienotu veselumu, bet atsevišķus tekstus kā daļu no kopsakara.
3.
Salīdzinošā pozīcija. "Tā var aptvert kā vēsturisko, tā patrei
zējo aspektu. Izmantojot salīdzināšanu ar citiem tā paša laika
līdzīgiem tiesību avotiem, no vienas puses reljefāk izceļas
iztulkojamā teksta raksturīgās īpatnības, no otras puses veicina vienotu, kopēju izpratni."492
Tikai tad, kad izanalizēts spēkā esošais normatīvais regulē
jums, var uzsākt tiesību realitātes pētījumus, izmantojot empīriskās

490 Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana. Grām.: Juridiskās metodes pamati. 11 soļi
tiesību normu piemērošanā. E.Meļķiša zin. red. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2003,
109.-11 l.lpp.; arī: Neimanis J. Ievads tiesībās. - Rīga: zv. advokāts J.Neimanis,
2004, 146.-155.1pp.
491 Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana. - Rīga: Latvijas Universitāte, 1999, 10.lpp.
492 Turpat, 10.-1 l.lpp.
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metodes. Nevar spriest par novirzi no normas (deviāciju) jeb no tiesī
bās noteiktā uzvedības modeļa, ja šis modelis nav zinātniski pareizi
noskaidrots. Tāpēc tiesību socioloģijas pētījumus nevar izdarīt bez
fundamentālām zināšanām tiesību dogmatikā. Empīriski analizējot
likumdevēja darba rezultātus, t.i., likumus, ir jāatsakās no šādiem diviem
stereotipiem:
1.
"Likums demokrātiskā valstī pauž visas tautas vai vairākuma
gribu." Patiesībā lielākā daļa likumu ietekmē tikai noteiktu
sociālo grupu dzīvi.493
2.
Jānorobežojas no tradicionālās tiesību teorētiķu definētās suve
renitātes izpratnes, pēc kuras visi likumi ir augstākā suverēna
imperatīvā formā noteiktās prasības. Tiesību socioloģijā tiek
pētītas likumiskā regulējuma veidotās sociālās kategorijas.
Pētījuma mērķis ir noteikt konkrētu tiesību normu efektivitāti,
bet izpētes vadmotīvs - noteikt ’’dzīvās tiesības” un konkrēto
normu efektivitāti.494
Karbonjē tiesību socioloģijā izmantotās empīriskās metodes
iedala pētījumos, kas izriet no novērojumiem, un eksperimentos, tiesa, atrunājot, ka šis iedalījums nav absolūts. Līdztekus viņš piedāvā
dokumentu analīzi nošķirt no tādu sociālo faktu izpētes, kuri iegūti
monogrāfiskā pētījumā vai aptaujas ceļā.495 Darba autore savos pētī
jumos ir secinājusi, ka vairums tiesību sociologu savos darbos tieši
metodoloģijas daļu ir izstrādājuši visskopāk. Daudzi tiesību sociologi
socioloģijas metodoloģijai neatvēl atsevišķu nodaļu, bet, ja tomēr
atvēl, tad šī nodaļa nav proporcionālā attiecībā ar citām darba daļām.
Metodoloģiju galvenokārt var atrast pielietojumā.496 Tas ir tāpēc,
ka tiek izmantotas juridiskās metodes, kas ir aprakstītas speciālajās

493 Rottleuthner H . Einführung in die Rechtssoziologie. - Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1987, S. 50.
494 Ibid., S. 51.
495 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 210.
496 īpaši tas attiecas uz vācu tiesību sociologu darbiem pēdējās desmitgadēs. Var minēt
tādus darbus, kuros nav tiesību socioloģijas metodēm veltītas nodaļas, bet pašas
metodes ir tikai peminētas. Sk., piemēram: Kaiser T. Einführung in die
Rechtssoziologie. - Berlin: J.Schweitzer Verlag, 1972; Rottleuthner H. Einführung in
die Rechtssoziologie. - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987.
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monogrāfijās,497 un socioloģijas metodoloģija, kuras teorija skrupulozi ir
izstrādāta un aprakstīta sociologu darbos.498 Turklāt jāņem vērā, ka
tiesības kā sociāls fenomens ir tikai relatīvi autonomas. Tās ir cieši
saistītas ar pārējiem sociālajiem fenomeniem.499
Ikvienam pētniekam, kas gatavojas izdarīt pētījumu (neatkarigi
no tā, vai pētījums ir tiesību socioloģijā vai kādā citā nozarē), ir svarīgi
izprast, ka lietderigi salīdzināt var salīdzināmus, t.i., pēc noteiktām
pazīmēm radniecīgus, fenomenus. Tikai no sabiedrības, kas pēc noteik
tām pazīmēm ir radniecīga pētnieka sabiedrībai, var pārņemt pieredzi un
veiksmīgi to iedzīvināt, bet tiesību normas - recipēt. Turklāt radniecīgu
sabiedrību var pilnīgāk izprast pats pētnieks un tas nodrošina augstāku
pētījuma kvalitāti. Vai fenomenus ir lietderīgi salīdzināt - to tiesību
socioloģijā (līdzīgi kā jurisprudence vispār) lielā mērā nosaka valstu
tiesību sistēmu piederība vienai tiesību saimei un lokam jeb tiesību
sistēmu radniecība. Dirkems par labāko metodi socioloģijā atzina uz
prakses balstītu salīdzinošo analīzi, lai atrastu "konkordanci" un
"diferenci" (kā viņš rakstīja) jeb kopīgo un atšķirīgo salīdzināmajos
fenomenos, arī juridiskajos fenomenos.500 Zinātnieks uzskatīja, ka
vienmēr eksistē paralēlas variācijas jeb līdzīgi un tuvi sociālie fenomeni.
Šādus fenomenus ir lietderīgi salīdzināt. Atrodot divas sabiedrības, kas ir
līdzīgas pēc vērtību izpratnes un uzbūves, sociologam ir interesanti
meklēt cēloņus: kāpēc atsevišķas sociālās attiecības šīs sabiedrības
organizē atšķirīgi vai kāpēc, esot līdzīgai sadzīves un normatīvai bāzei,
tiek iegūti atšķirīgi rezultāti501 (piemēram, attiecībā uz pašnāvību skaitu,
dzimstību, nepilngadīgo noziedzību, korupciju).
Otrs būtisks priekšnoteikums: analizējot sociālo fenomenu,
jāņem vērā tās sabiedrības pasaules uzskats, sociālā uzbūve un attiecības,

497 Piemeram, latviešu valoda: Juridiskas metodes pamati. 11 soļi tiesību normu
piemērošanā. E.Meļķiša zin. red. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2003, 109.-11 l.lpp.
498 Autore par ļoti veiksmīgu darbu šajā jomā uzskata, piemēram: Добренькое В.И.,
Кравченко А.И. Методы социологического исследования. - Москва: Инфра-М,
2006.
499 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 126.
500 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin: Luchter
hand, 1965, S. 208.
501 Ibid, S. 211.
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kurā šis fenomens ir veidojies un pastāv, noskaidrojot, vai pētāmais
objekts apmierina (vai ir apmierinājis) sabiedriskās vajadzības, kuru
nodrošināšanai tas konkrētajā pētāmajā kultūrā ir radīts, nevis jābalstās
uz tādu pieredzi (ticības, vērtību un uzskatu sistēmām), kāda pašlaik
valda pētnieka kultūrā. Tikai tad, kad pētāmais objekts ir izprasts viņa
"dzimtās kultūras" sabiedrisko funkciju un nozīmes kontekstā, šo
objektu var detalizētāk salīdzināt, pretnostatot to pētnieka kultūras
līdzvērtīgajam fenomenam. Lai cik universāls var šķist laulības institūts,
tomēr dažādās kultūrās, dažādos vēstures posmos tajā bija ietverta
atšķirīga sociālā nozīme un tas pildīja niansēs atšķirigus sociālos mērķus,
kā sekas ir atšķirigas laulības formas (piemēram, monogāma vai poligāma laulība: poligāmija kā daudzsievība, poligāmija kā daudzvīnba),
dažāds kopdzīves normatīvais regulējums, pilnīgi pretēja attieksme pret
laulības šķiršanu utt. Geigers uzsvēra: "Katrs sociālais fenomens ir
analizējams un izprotams tikai no konkrētās kolektīvās apziņas vie
dokļa."502 Sociālā darbība, vērtības, morāles vai tiesību normas ir jāpēta,
balstoties uz sabiedrisko domu jeb kolektīvo apziņu, kas tās ir radījusi.503
Tā kā pasaulē ir daudz dažādu valstu, tautu un kultūru, katrai ir sava
specifiskā kolektīvā apziņa, tāpēc aplami ir interpretēt svešas kolektīvās
apziņas radītus sociālos institūtus, ņemot vērā tikai savas kultūras
pieredzi. Katra sabiedrība, pat katra zinātniskā skola, kas tajā darbojas,
veido savus specifiskos zinātniskās domāšanas un metodoloģijas
stereotipus. Arī zinātne ir konkrētas sabiedrības kultūras vēsturisks
fenomens. Zinātne attīstās visas kultūras sistēmā, veidojot zinātnieku t.s.
metodoloģiskās domāšanas tipu. "Metodoloģiskās domāšanas tipi liecina
par cilvēku attieksmes teorētiskajām īpatnībām pret apkārtējo pasauli,"
raksta kulturologs Arturs Priedītis.504 Lai analizētu atsevišķus juridiskus
fenomenus, ir jāizpēta visa juridiskā sistēma, kura šos fenomenus ir
radījusi un kurā tie loģiski iekļaujas,505 cenšoties izprast tos domāšanas
principus, pēc kuriem konkrētā sabiedrība organizējusi savu dzīvi un
nostiprinājusi tās normatīvo regulējumu. Sistēmteorija, kuras "ziedu

502 Geiger T. Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts. - Berlin: Luchterhand, 1964,
S. 446.
503 Dürkheim E. Regeln der soziologischen Methode. - Neuwied und Berlin: Luchter
hand, 1965, S. 24, 25.
504 Priedītis A. Kultūras teorija un kultūras vēsture. - Daugavpils: A.K.A., 2003, 89.1pp.
505 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 142.
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laiki" socioloģijā bija XX gadsimta 60.-70.gados, tiesību zinātnē
joprojām tiek uzskatīta par pilnīgāko teoriju, lai gūtu maksimāli precīzus
un objektīvus rezultātus, pētot tiesības, tiesību realitāti un ar to saistītos
fenomenus. Tiesības nodrošina sabiedrības vienotību,506 fiksējot vērtību
sistēmu un uzvedības modeļus, nosakot, kas ir normāls (tāds, kādu
sabiedrība atzīst par pareizu esam), bet kas - patoloģisks (tāds, kam, pēc
sabiednbas uzskatiem, vajadzēja būt citādam).507 To vispusīgi reglamen
tē tiesības. Var izdalīt veselu grupu funkciju, ko tiesības pilda sabiedrībā:
sociālās integrācijas funkcija, vērtību noteikšana, konfliktu risināšana un
novēršana, sociālās pārvaldes sistēmas leģitimācija, brīvības garantēšana,
sadzīves modeļa izveidošana un izglītošana.508 Visas šīs funkcijas kalpo
tam, lai radītu sabiedrībā, pēc pašas sabiednbas uzskatiem, normālas
sociālās struktūras un uzvedības modeļus.
Lai noskaidrotu "dzīvās tiesības" jeb tiesiskās attiecības, kas
reāli pastāv sabiedrībā, nepietiek ar juridisko metožu izmantošanu,
analizējot normatīvo regulējumu, jo nepieciešams izmantot ari tiesu
prakses analīzi un socioloģiskos pētījumus. Der atgādināt, ka tiesību
socioloģijas metodes vispār nevar norobežot no socioloģijas metodēm.
Socioloģijas metodoloģija ir sarežģīta. Tajā ietilpst virkne metožu, kuru
izmantošanu nosaka pētnieka izraudzītā pētījuma taktika, kā uzsver
profesors Karbonjē. No pētījuma taktikas izriet pētījumā izmantojamā
tehnika.509
No socioloģijas pamatnostādnēm izriet, ka pētījuma taktiku
lielā mērā nosaka pētījuma mērķis. Pēc pētījumam izvirzītā mērķa izšķir:
1)
izpētes pētījumus, kur tiek pētītas jaunas, vēl nepētītas sociālās
attiecības. Izpētes pētījums ļauj iepazīt pētāmo fenomenu, lai
izvirzītu hipotēzes, kas nepieciešamas, lai tālākajos pētījumos
izdaritu dziļāku analīzi,510

506 Raiser T. Grundlagen der Rechtssoziologie. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, S. 160.
507 Дюркгейм Э. Социология. - Москва: Канон, 1995, с. 69.
508 Raiser Т. Grundlagen der Rechtssoziologie. - Tübingen: Mohr Siebek, 2007,
S. 184-188.
509 Карбонье Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с.210.
510 Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. - Москва: Изда
тельство "Весь Мир", 1997. Pieejams: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_04.html#
par41 (aplūkots 21.01.2010.).
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2)

3)

aprakstošus pētījumus - tos izmanto, lai radītu precīzu priekš
statu par pētāmo objektu, kas ļautu labāk formulēt problēmas
un hipotēzes,511
izskaidrojošus pētījumus, kur tiek pārbaudītas iepriekš izvir
zītās hipotēzes.512 Šādus pētījumus var izdarīt, ja pētījuma
objekts pirms tam ticis zinātnieki izpētīts un pētniekam ir
priekšstats par pētāmo objektu no paša vai citu pētnieku
iepriekš izdarītajiem pētījumiem.

Visi autori, kas apraksta socioloģijas metodes, uzsver, ka neat
karīgi no konkrētā pētījuma mērķa pirms pētījuma uzsākšanas ir
jāsastāda pētījuma programma.513 Tomēr piedāvātās pētījuma organizā
cijas programmas atsevišķās detaļās atšķiras. Grāmatas autore piedāvā
interesentiem izvēlēties no trim dažādu socioloģijas skolu izstrādātājem
modeļiem:
1.
Džordža Vašingtona universitātes profesors Džerols
Manheims (Jarol Manheim) un Virdžīnijas tehnikuma profe
sors Ričards Ričs (Richard C. Rich) piedāvā šādu politoloģijas
pētījumu struktūru:
a) formulēt un izvērst pētījuma mērķi,
b) formulēt hipotēzi, kas tiks pārbaudīta, ja tāda ir,
c) izmantojamo (mainīgo) datu specifikācija, t.i., kādi dati
pētniekam ir jāiegūst, lai varētu izdarīt analīzi,
d) aprakstīt datu iegūšanas metožu izvēli un katra mainīgā
fiksēšanas paņēmienus,
e) pētījuma organizācijas detalizēts apraksts un pētījuma
izdarīšana,
f) iegūto datu apkopošana un analīze.514

511 Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. - Москва: Изда
тельство "Весь Мир", 1997. Pieejams: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_04.html#
par41 (aplūkots 21.01.2010.).
512 Ibid.
513 Добренькое В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. Москва: Инфра-М, 2006, с. 147.
514 Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. - Москва: Изда
тельство "Весь Мир", 1997. Pieejams: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_04.html#
par41 (aplūkots 21.01.2010.).
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2.

Ginters Hartfīlds (Gūnter Hartfield) izceļ šādus socioloģiska
pētījuma elementus:
a) teorētiskā sagatavošanās - tās laikā tiek noskaidrots
pētāmais objekts un izvirzīta hipotēze,
b) pētījuma plāna sagatavošana, izpētes metožu izvēle,
c) realizācijas fāze, kad tiek vākti materiāli,
d) iegūto datu vērtēšana un apstrāde,
e) teorētiskie gala secinājumi - tajos tiek vērtēta arī iegūto
rezultātu reprezentativitāte, derīgums un ticamība.515

3.

Maskavas valsts universitātes Socioloģijas fakultātes profesors
Vladimirs Dobreņkovs (Владимир Иванович Добренькое)
uzskata, ka pētījuma programma ietver:
a) teorētiski metodoloģisko programmas daļu, kur tiek formu
lēta un pamatota pētāmā problēma, noteikts pētījuma mērķis
un uzdevumi, izraudzīts pētāmais objekts un priekšmets, iz
darīta pamatjēdzienu loģiskā analīze jeb teorētiskā interpretā
cija, kam seko empīriski pārbaudāmas hipotēzes izvirzīšana,
b) metodoloģisko daļu: izlases jeb iztvēruma izvēle - to nosaka
atkarībā no pētāmā objekta (izlase ir pētāmā objekta samazi
nāta kopija jeb ģenerālās kopas516 vietā pētītā (piemēram,
novērotā, aptaujātā) ģenerālkopas vienību daļa,517 kas atlasī
ta, izmantojot zināmus noteikumus, nolūkā nodrošināt visu
ģenerālās kopas elementu pārstāvību izlasē518), empīrisko
datu iegūšanas metožu pamatojums, informācijas iegūšana,
izmantojot izraudzītās metodes, iegūtās informācijas apstrā
de, zinātniskais pārskats.519

515 Hartfield G. Wörterbuch der Soziologie. - Stuttgart: Kröner, 1972. - S. 151.
516 Ģenerālkopa jeb pamatkopa ir viss pētāmā objekta vienību kopums (piemēram, visi
vienas valsts pensionāri). Ģenerālkopas vienību kopskaitu apzīmē ar burtu N. Sk.:
Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. Dr. soc. Brigitas Zepas un Dr. soc. Aijas Zobenas
zin. red. - Rīga: Latvijas Universitātes Socioloģijas katedra, 1997, 118.1pp.
517 Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. Dr. soc. Brigitas Zepas un Dr. soc. Aijas Zobenas
zin. red. - Rīga: Latvijas Universitātes Socioloģijas katedra, 1997, 118.1pp.
518 Гревцов Ю.И. Социология. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
2003, с. 439.
519 Добренькое В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. Москва: Инфра-М, 2006, с. 147-187.
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Dobreņkovs uzsver, ka katrs socioloģiskā pētījuma izdalītājs ir
trīs izvēļu priekšā, jo viņam ir jāizvēlas izlase, kas tiks pētīta, jāizvēlas
datu metožu iegūšanas metodes un iegūto datu analīzes metodes.520
Pēteris Laķis (1952-2003) norādīja: "Socioloģisko zināšanu specifikas
izpratne izpaužas arī izveidotajā izpētes metodoloģijā. Vispārējo
metodes principu izvēlē atklājas priekšstati par sociālās realitātes
kvalitatīvo noteiktību, to ietekmē tiek radīta izziņas stratēģija un taktika.
Socioloģijas vēsturiskajā attīstībā ir izveidojušās divas galvenās
metodoloģiskās orientācijas - kvantitatīvā un kvalitatīvā."521
Socioloģija tiek izdarīti kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi.
Tabulā ir uzsvērtas būtiskākās atšķirības starp šiem pētījumiem:522

520 Добренькое В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. Москва: Инфра-М, 2006, с. 184.
521 Laķis Р. Socioloģija. Ievads socioloģijā. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002, 13.1pp.
522 Neuman L. Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 6th ed. Boston [etc.]: Allyn and Bacon, 2006, p. 13.
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Konts un viņa ideju turpinātājs Dirkems lika pamatus socio
loģijas kvantitatīvajai metodoloģijai. Šī metodoloģija izriet no klasis
kās zinātnes paradigmas, jo tajā tiek ievērotas pozitīvisma filozofijas
nostādnes.523 "Tas bija nepārprotams mēģinājums panākt socioloģijas
pieņēmumu atbilstību zinātnisko zināšanu normatīvajām prasībām,"
atzīmē Laķis.524 Tas noteica gan empīrisko faktu vākšanu, gan matemā
tiski loģisku teorētisko konstrukciju un dabaszinātņu metodoloģijas
izmantošanu datu apstrādē, lai izpētītu sociālo realitāti: sabiedriskos
procesus un sabiedrisko apziņu.525 ”Formalizācija un kvantifikācija ir tās
ievirzes, kurām ir jānodrošina šo metodoloģijas nostādņu sekmīga
funkcionēšana socioloģijas turpmākā attīstībā, veidojot scientisma
tradīcijām atbilstoši strukturētu zināšanu kopumu."526 Tiesību sociolo
ģijā specifisks ir tas, ka līdztekus socioloģijas kvantitatīvajām metodēm
tā izmanto pozitīvās tiesību teorijas metodes, kas tāpat ir orientētas uz
empīrisko faktu sistematizāciju un tiesiskās realitātes reducēto shēmu
veidošanu.527 Pielietojot kvantitatīvās jeb, kā tās sauc vācu tiesību
socioloģijā, ekstensīvās metodes,528 ir izmantojami statistikas dati,
īpaši juridiskās statistikas iegūtie un apstrādātie dati. Datu iegūšanā
juridiskā statistika izmanto tās pašas metodes, kas tiek izmantotas tiesību
socioloģijā. Atšķirība ir datu apstrādes metodoloģijā. Statistikas apstrā
dātie dati ir lielākā mērā vispārināti. Matemātiski apstrādājot statistikas
datus, tiek izmantota relativitātes teorija.529 Statistika, īpaši juridis
kā statistika, pēta vispārīgu parādību (sociālo fenomenu) skaitlisko
pusi, apstrādājot datus, kas iegūti konkrētā vietā un noteiktā laika
posmā. Dati bez piesaistes laikam un vietai zaudē savu vērtību, jo tos
nevar izmantot analīzē, lai pētītu kāda fenomena rašanos un attīstību.
Dati par ilgstošu laika posmu ļauj pētniekam atklāt sociālo procesu

523 Gurvitch G. Grundzūge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 35.
524 Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002, 13.1pp.
525 Gurvitch G. Grundzüge der Soziologie des Rechts. - Berlin, Darmstadt: Hermann
Lutherhand Verlag, 1960, S. 35.
526 Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002, 214. lpp.
527 Бачинин В.А. Энциклопедия философии и социологии права. - Санкт-Петербург
Юридический центр Пресс, 2006, с. 462.
528 Rehbinder М. Rechtssoziologie. 4. Auflage. - München: C.H.Beck, 2000, S. 57.
529 Relativitātes teorija ir matemātikas nozare, kuras ietvaros tiek pētītas likumsakarības.
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attīstības tendences un likumsakarības.530 Tāpēc statistikas pētījumos
tiek vākti dati, piemēram, par administratīvajiem sodiem vai ieroča
lietošanu, aizturot noziedzniekus, vai jebkuru citu tiesiski sociālu
parādību noteiktā laika posmā un konkrētā teritoriālā vienībā (pilsētas
rajonā, pilsētā, valstī, reģionā utt.).
1)

2)

3)

1)

Kvantitatīvie pētījumi, piemēram, ir:
masu aptauja, kas ir visvairāk izmantotais informācijas iegū
šanas veids, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli. Izšķir rakstis
kas aptaujas - anketēšanu un mutiskas aptaujas - intervijas un
telefonintervij as,531
eksperiments, ko var izprast divējādi: jaunu zināšanu iegūšana
par sociālo realitāti un jaunu ideju, normu, programmu u.c.
aprobēšana realitātē,532
kontentanalīze (no angļu vai. contents saturs, content analysis)
jeb formalizēta, kvantitatīva avota satura analīze.533 Par satura
analīzes pētījumu objektu var būt jebkuri avoti, kur informā
cija ir izteikta ar verbālās valodas palīdzību: preses izdevumi,
radio un televīzijas pārraides, kinofilmas u.c. informācijas
nesēji.534
Kvalitatīvie pētījumi, pie kuriem pieder:
lauka novērojums (angl .field research) - ar to sociālos faktus
pēta nepastarpināti, reālajā dzīvē.535 Šī metode ļauj iegūt

530 Лунеев В.В. Юридическая статистика. - Москва: Юристь, 2004, с. 40.
531 Гревцов Ю.И. Социология. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
2003, с. 447.
532 Добренькое В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. Москва: Инфра-М, 2006, с. 583.
533 Мангейм Дж.Б., Рич Р.К. Политология: Методы исследования. - Москва: Изда
тельство "Весь Мир", 1997. Pieejams: http://grachev62.narod.ru/Mr/Mr_04.html#
par41 (aplūkots 21.01.2010.).
534 Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры. Pieejams:
http://www.psyfactor.org/lib/k-a.htm (aplūkots 13.01.2010). Plašāk, piemēram:
Ritsert J. Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische
Sozialforschung. - Frankfurt am Main: [B.i.], 1972; Weber R.P. Basic Content
Analysis. 2nd ed. - Newbury Park, CA: Sage, 1990.
535 Добренькое В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. Москва: Инфра-М, 2006, с. 51.
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visaptverošu informāciju par konkrētu procesu. Novērojums ir
socioloģisks pētījums, kur informācija tiek iegūta, pētniekam
tieši reģistrējot faktus un iespaidus, kas skar pētāmo objektu.536
Tāpēc novērojums ir atzīstams par pētījumu ar augstu tica
mības pakāpi. Pētnieks var novērot sociālo grupu no malas,
pats novērojumā neiesaistoties, vai arī izdarīt novērojumu,
iesaistoties analizējamās grupas attiecībās, - t.s. novērojums ar
līdzdalību (vāc. teilnehmenden Beobachtung),537
fokusa grupas intervija - metode, kas ļauj attīstīt konkrētu
tematu, padziļinātā intervijā organizējot grupu diskusiju, pie
mēram, pētot reakciju uz priekšlikumiem, par kopējo vērtību
un uzvedības modeļu izpratni,
intensīvā (padziļinātā) intervija. Tā ir piemērota metode, lai
nepastarpināti iegūtu un pilnīgi saprastu respondenta viedokli,
attieksmi vai pieredzi,
teksta struktūranalīze - teorētisku jēdzienu precizēšana,
noskaidrojot to savstarpējās attiecības.538 Diskursa analīze
(angl. Discourse Analysis) arī ir runas vai teksta kā valodas
materiāla analīze, kuras pamatā ir teorija, kas balstās uz sociālā
konstruktīvisma perspektīvu un kas parāda, ka izpratni par
sociālajām norisēm, attiecībām var gūt, analizējot tekstus, ko
lieto paši sabiedrības locekļi. Diskursa analīze ļauj atklāt gan
indivīda rīcības motīvus, gan arī plašākas attiecības sabiedrībā,
tostarp nevienlīdzības un varas attiecības. Diskursa analīzes
pamatlizēji ir Normens Fērklafs (Norman Fairclough539) un
Tēns Adrianuss van Deiks (Teun Adrianus van Dijk). Ar
diskursu tiek izprasta sociālā prakse ("sociālais diskurss ir
tikpat sociāli svarīgs, cik arī sociāli nosacīts").540 Fērklafs

2)

3)

4)

536
537

538

539

540

ЛапаеваВ.В. Социология права. - Москва: Норма, 2000, с. 33.
Blankenburg E. Empirische Rechtssoziologie. - München: R.Piper & Co. Verlag,
1975, S. 12
Добренькое В.К, Кравченко А.И. Методы социологического исследования. Москва: Инфра-М, 2006, с. 731.
Emeritus Professor Norman Fairclough. Pieejams: http://www.Unglancs.ac.uk/proflles/
263 (aplūkots 25.01.2010.).
Wodak R. Aspects of Critical Discourse Analysis // Zeitschrift fur Angewandte Lin
guistik, 2002, Nr.36, S. 5-31.
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5)

raksta, ka lieto jēdzienu "diskurss", lai izpētītu daudzus atšķirī
gus veidus, kā dažādās sabiedrībās tiek izprasta pati sabiedrība
un apkārtējā pasaule (pēc atšķirīga ekonomikas diskursa vai
politikas diskursa),541
gadījuma pētījums (angl. case study) - konkrētu gadījumu iz
mantošana, lai raksturotu sociālos faktus (no atsevišķā uz vispā
rīgo). Izmantotos gadījumus var iedalīt šādi: deviantīvi vai eks
trēmi gadījumi, kritiski gadījumi (stratēģiski nozīmīgi gadījumi
lielu problēmu risināšanā) un "paradigmatiski" gadījumi (tie ir
tipiski, jo ataino valdošās paradigmas pamatnostādnes).542

Empīriskā tiesību socioloģija datus par sabiedrības tiesisko
apziņu un tiesiskajām attiecībām (lai vērtētu, piemēram, normas
efektivitāti) visbiežāk iegūst no visa socioloģijas metodoloģiskā klāsta,
izmantojot aptaujas, intervijas, novērojumus un dokumentu analīzi.543
Tiesību socioloģiju interesē dokumenti visplašākajā šī vārda
nozīmē (t.i., viss, kas ir rakstīts, zīmēts vai atainots jebkādā citā veidā),
jo ne tikai juridiskie dokumenti satur informāciju par sabiedrības
tiesiskajām attiecībām.544 Sabiedrības tiesiskā apziņa un uzvedība
atspoguļojas ne tikai juridiskajos dokumentos, ko sastāda profesionāļi,
bet arī to personu radītajos avotus, kuri pēc izglītības nav juristi, - šos
avotus, pretēji pārējai jurisprudencei, tiesību socioloģija sauc par
dokumentiem,545 piemēram, rakstus presē un intemeta vidē. Taču uzreiz
jāprecizē, ka lietderīgi ir dokumentus metodiski atlasīt un analizēt,
iepriekš precīzi nospraužot pētījuma mērķi - atklāt konkrētu tiesisko
attiecību vai tiesību institūta sabiedrisko nozīmi noteiktā rakursā. Jo

541 Fairclough N. Critical discourse analysis in trans-disciplinary research on social
change: transition, re-scaling, poverty and social inclusion, p. 5. Pieejams:
http://www.ling, lanes, ac. uk/staff/norman/Critical%20discourse%o20analysis%20in%
20trans.doc (aplūkots 25.01.2010.).
542 Borchardt A., Göthlich S.E. Erkenntnisgewinnung durch Fallstudien. / Methodik der
empirischen Forschung. S.Albers, D.Klapper, U.Konradt, A.Walter und J.Wolf
(Hrsg.) 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. - Wiesbaden: Gabler, 2007,
S. 33-48.
543 Blankenburg E. Empirische Rechtssoziologie. - München: R.Piper& Co. Verlag,
1975, S. 21.
544 Карбонье Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 222.
545 Raiser Т. Grundlagen der Rechtssoziologie. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, S. 323.
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precīzāks un šauraks mērķis ir nosprausts, jo precīzākus rezultātus
iespējams iegūt. TiesTbu socioloģija dokumentus iedala:
1)
juridiski nozīmīgos dokumentos (tas gan nav vārdu ’’juridiskie
dokumenti" sinonīms, jo aptver daudz plašāku dokumentu
loku),
2)
dokumentos, kas tieši neattiecas uz tiesībām, bet kas dod
iespēju papildus iepazīt sabiedrībā valdošos tiesiskos priekš
status.546
Juridiski nozīmīgi dokumenti, pēc Karbonjē uzskatiem, aptver
plašu dokumentu klāstu: sākot ar tiesas spriedumu, jebkuru tiesību
piemērošanas dokumentu, kā arī advokāta runu tiesā un beidzot ar tiesu
hroniku laikrakstā.547 Izmantojot šos dokumentus, var, piemēram, padziļi
nāti analizēt tiesu praksi. Analizējot juridiski nozīmīgus dokumentus:
1)
pētniekam jāieņem sociologa pozīcija, nevis jābalstās uz tiesību
pozitīvisma dogmām. Piemēram, analizējot tiesu praksi, jāpēta
reālās tiesiskās attiecības, nevis fakts, vai tiesnesis ir pareizi
piemērojis tiesību normu. Ja dokuments ir sistēmiski jāsasaista
ar citiem dokumentiem, tiesību sociologs pētīs tos visus, nevis
tikai to vienu dokumentu, kam ir nozīme konkrētā tiesas prāvā.
Tikai vispusīga un pilnīga analīze ļaus atrast sociālos faktus un
tiesiskās uzvedības modeļus, un cēloņsakanbas tajos,
2)
pētnieks dokumentu nedrīkst uzskatīt par reālu tiesisko attiecī
bu ekvivalentu, kuras tas fiksē. Dokumenta saturs var nepilnīgi
atspoguļot reālās attiecības vai pat apzināti maldināt par tām.
Piemēram, pirkuma līgumā noteikts, ka konkrēts nekustamais
īpašums ir pārdots zem tirgus vērtības, teiksim, par 1/5 zemāk
par tirgus cenu. Tas pētniekam izvirza vairākus jautājumus: Vai
līgumā ir fiksēts patiesais tiesiskais dalījums? Kāpēc persona
vērtīgu īpašumu atsavina par nesamērigi zemu cenu? Kādas ir
līguma pušu attiecības (draudzība, nereģistrēta kopdzīve,
mīļākie, tēvs un bērns, kam nav noteikta paternitāte, u.c.)?
Vai pirkums faktiski nav atdots parāds? Secinājums: līguma
puses gan slepus viena no otras, gan abas kopā var censties
dokumentā fiksēt sev izdevīgi transformētu informāciju par
546 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 223.
547 Ibid.
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realitāti. Piemēram, lai izvairitos no valsts noteikto nodokļu un
nodevu samaksas pilnā apjomā. Latvijā krāpšanās līgumos par
nekustamā īpašuma atsavināšanu ir visai plaši izplatīta prakse,
vismaz pēdējos piecos gados, ko apliecina pētījumi.548 Lai
548 2008.gada maijā Latvijas Zvērinātu notāru padomei tika prezentēts BICEPS {Baltic
International Centre for Economic Policy Studies) pētnieku komandas Dr. oek. Vjačeslava Dombrovska vadībā veikts pētījums par izvairīšanos no nekustamā īpašuma
nodokļa samaksas darījumos ar nekustamo īpašumu. Pētījumā tika apzinātas situācijas,
kādās notiek izvairīšanās no nekustamā īpašuma nodevas maksāšanas; novērtēts, cik
lielā mērā reālās (tirgus) cenas vidēji pārsniedz oficiālās cenas (no kurām tiek aprēķi
nātas nodevas); novērtēts neiekasēto budžeta ieņēmumu apmērs; sniegti ieteikumi
valsts politikas veidošanai šajā jomā. Pētījumā pausts šāds viedoklis: "Pēdējo gadu
laikā Latvijas nekustamā īpašuma tirgus ir ļoti strauji izaudzis - palielinājies darījumu
skaits un cenas. Tipiska Rīgas dzīvokļa cena 2006.gada sākumā ir četras reizes lielāka
nekā 2001.gada sākumā. Pirkuma līgumu skaits ir pieaudzis no 29,842 2001.gadā līdz
76,469 2006.gadā. Nekustamā īpašuma tirgus attīstība veicināja jaunu māju būvniecību.
Tomēr pastāvēja bažas, ka valdība pilnībā nespēj tikt līdzi tirgus straujajai izaugsmei.
Uzmanība tika pievērsta nekustamā īpašuma nodokļa ieviešanai un jo īpaši nekustamā
īpašuma nodevai. Pirmkārt, tika plaši praktizēta izvairīšanās no nekustamā īpašuma
darījumu nodevas maksāšanas. Otrkārt, pastāv bažas, ka zemes un nekustamā īpašuma
objektu kadastrālā vērtība ir daudz zemāka par tirgus vērtību, un tā rezultātā ienākumi
no nekustamā īpašuma nodokļa ir pārāk zemi. Neskatoties uz nekustamā īpašuma
tirgus ārkārtīgi straujo izaugsmi, nodokļu iekasēšana atpalika. Lai gan laika posmā no
2001. līdz 2006.gadam nekustamā īpašuma vidējā cena palielinājās par 400% un darī
jumu skaits palielinājās par 256%, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa pieauga
tikai par 44%." Pētnieku galvenie secinājumi, rūpīgi analizējot nekustamo īpašumu
tirgu un samaksāto nodevu dinamiku, bija šādi: "Pirmkārt, vislielākā izvairīšanās no
nodokļiem notiek dzīvokļu darījumos, kur reālā cena droši vien vidēji ir divreiz lielāka
par oficiāli deklarētajām. Otrkārt, darījumos ar mazākiem zemes gabaliem izvairīšanās
no nodokļiem notiek ievērojamā apmērā, bet mazākā kā ar dzīvokļiem. Visticamāk to
var izskaidrot ar faktu, ka attiecībā uz zemes gabaliem pašvaldībām ir pirmpirkuma
tiesības, kas pārmērīgi zemas cenas deklarēšanu padara riskantu. Treškārt, darījumos ar
lielākiem zemes gabaliem izvairīšanās no nodokļiem notiek pavisam mazos apmēros,
jo darījumus slēdz lielākoties juridiskas personas un juridisku risku minimizēšana ir
daudz svarīgāka par izvairīšanos no nodokļiem. Ceturtkārt, salīdzinot ar 2006.gadu,
2007.gadā izvairīšanās no nodokļiem samazinās. Kā iemesls varētu būt normatīvā
regulējuma uzlabošana, īpaši tāpēc, ka 2007.gadā minimālā nodokļa bāze bija zemes
kadastrālā vērtība, nevis inventarizācijas vērtība." Pētījuma gala slēdziens ir visai
novatorisks: "Pastāv vēl viens efektīvs veids zemāku cenu deklarēšanas apkarošanai.
Varas iestādēm (piemēram, VID) var dot pirmpirkuma tiesības pirkt nekustamā īpašu
ma objektus, ja ir pamatotas aizdomas, ka tiek deklarēta zemāka tirgus cena. Kā liecina
dati, darījumos ar zemi zemāku cenu deklarēšanas apjoms ir daudz mazāks, jo pašval
dībām ir pirmpirkuma tiesības. Tomēr paliek jautājums, no kurienes radīsies šīs labi
pamatotās aizdomas. To varētu uzņemties notāri - VID ziņotāji." Tātad Latvijā gadiem
ilgi fiziskās un juridiskās personas ir krāpušas valsti, pie tam lielos apmēros. Pētnieki
no BICEPS secināja, ka "juridiskās personas ir krāpušas valsti ievērojami mazāk nekā
fiziskās personas, jo tai skaitā ir labāka tiesiskā uzraudzība no valsts puses." Sk.:
Osipova S. Latvijas notariāta funkcijas un tā sniegtās juridiskās palīdzības pieejamība,
to izvērtējums. Pētījums. Pieejams: http://www.tm.gov.lv/lv/documents/petijumi/
Osipova_petijumsj07022009-fmal.doc (aplūkots 22.01.2010.).
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izdarītu šadu analīzi, dziļi japarzina gan tiesību normatīva baze,
gan reālās iespējas un prakse to tulkot pretēji likuma garam.
Nejuridisko dokumentu analīzes specifiska ir tā, ka tajos parasti
nav ievērota juridiskā terminoloģija un pētniekam juristam bieži vien ir
grūti izprast lietas būtību, jo, piemēram, patapinājums ir saukts par īri, bet
jēdziens "civilvīrs” ir lietots, lai apzīmētu personu, ar kuru sievietei ir nere
ģistrēta faktiskā kopdzīve. Nejuridiskajos dokumentos tiesiskā apziņa un
tiesiskās attiecības ir ietvertas pārējo sociālo attiecību kontekstā. Plaši
izmantojams nejuridisko dokumentu avots ir masu informācijas līdzekļi
un literatūra. Lai dziļāk atklātu "dzīvās tiesības” un sabiedrības tiesisko
apziņu, var tikt analizēti raksti presē, daiļliteratūra, pat privātas vēstules,
kurās, piemēram, persona raksta par savas, drauga vai radinieka laulības
šķiršanas procesu, u.c. dokumenti.
Karbonjē - atšķirībā no vācu tiesību sociologiem, kas lielāko
ties koncentrējas uz tiesību normu un tiesību normu piemērošanas doku
mentu izpēti un nepievērš lielu nozīmi nejuridiskajiem dokumentiem,549 īpašu vērību pievērš daiļliteratūras darbu kā nejuridisko, sava laika tiesis
kās attiecības atspoguļojošo dokumentu analīzei. Ari citi tiesību sociologi
piekrit, ka nejuridiskie dokumenti atspoguļo sava laika juridisko kultū
ru550 un tiesisko apziņu.551 Taču tiem nav nozīmes, piemēram, pētījumā
par konkrētas tiesību normas efektivitāti. Pēc Karbonjē uzskatiem, daiļli
teratūras nozīme un pielietojamība tiesību socioloģijas pētījumā ir atkarī
ga no rakstnieka daiļrades īpatnībām.552 Karbonjē rakstniekus iedala šādi:
1.
Rakstnieks vērotājs, kas precīzi ataino realitātē pastāvošās attie
cības, ari juridiskās. Piemēram, gan Nobela prēmijas laureāts
Džons Golsvertijs (John Galsworthy, 1867-1933) trilo
ģijā ”Forsaitu teika,”553 ’’Modemā komēdija”554 un ’’Pēdējā
lappuse”,555 gan Čārlzs Dikenss (Charles John Hujfam

549 Rehbinder M. Rechtssoziologie. 4. Auflage. - München: C.H.Beck, 2000, S. 8-26.
550 Raiser T. Grundlagen der Rechtssoziologie. - Tübingen: Mohr Siebek, 2007,
S. 310-312.
551 Ibid., S. 323.
552 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 233.
553 Golsvertijs Dž. Forsaitu Teika. - Rīga: Liesma, 1976.
554 Golsvertijs Dž. Modemā komēdija. - Rīga: Liesma, 1977.
555 Golsvertijs Dž. Pēdējā lappuse. - Rīga: Liesma, 1978.
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2.

3.

4.

5.

Dickens, 1812-1870) darbā "Saltais nams",556 gan Teodors
Dreizers (Theodore Dreiser, 1871-1945) darbā "Amerikāņu
traģēdija"557 ir veiksmīgi atainojuši sava laika tiesas procesus.
Rakstnieku vērotāju daiļrade bagātina juridisko dokumentu
analīzi ar ilustrācijām, kā tiesības realizējas un kā to realizāciju
uztver laikabiedri. Latviešu autoru vidū var minēt, piemēram,
Andreju Dripi, kas savā daiļradē izmantoja pieredzi, kura gūta
audzinātāja darbā nepilngadīgo likumpārkāpēju kolonijā.558
Rakstnieki juristi. Daļa rakstnieku, dzejnieku un publicistu ir
juristi pēc izglītības, kas vēl vairāk padziļina atveidoto attiecī
bu juridisko precizitāti, piemēram, Arveds Bergs (1875-1941)
un Rainis (1865-1929).
Juristi rakstnieki, kas raksta memuārus vai citas grāma
tas, piemēram, Andris Grūtups, kura darbi "Ešafots",559
"Beilisiāde"560 u.c. ir balstīti uz dokumentu zinātnisko izpēti un
tāpēc ir juridiski un vēsturiski precīzi.
Rakstnieki teorētiķi, kas ir tendēti smalki analizēt cilvēku
tikumus un būtību, nevis materiālās vai procesuālās tiesības.
Viņu darbos atrodami tiesiskas un prettiesiskas rīcības cēloņi
un motīvi. Te jāmin krievu rakstnieki Maksims Gorkijs
(Максим Горький, 1868-1936),561 Fjodors Dostojevskis
(Фёдор Михайлович Достоевский, 1821-1881)562 u.c.
Rakstnieki intuitīvisti ir cilvēki ar saasinātu uztveri, kuri, no
vienas puses, nerūpējas, lai realitāte būtu atspoguļota precīzi,
bet kuru darbos, no otras puses, fantastiskie sižeti vai dzejas
panti bieži atklāj pašu attiecību kvintesenci, ko nespēj notvert
ne rakstnieki juristi, ne rakstnieki vērotāji.563 Spilgts piemērs ir

556 Dikenss Č. Saltais nams. Grām.: Dikenss Čarlzs. Raksti 12 sējumos. Sast. Brigita
Šiliņa, 8.sēj, 1.grāmata - Rīga: Liesma, 1989.
557 Dreizers T. Amerikāņu traģēdija. - Rīga: Zvaigzne, 1983.
558 Dripe A. Pēdējā barjera. Kolonijas audzinātāja piezīmes. - Rīga: Liesma, 1979.
559 Grūtups A. Ešafots. - Rīga: Atēna, 2007.
560 Grūtups A. Beilisiāde. - Rīga: Atēna, 2005.
561 Piemēram, Gorkija luga "Dibenā": Горький М. Рассказы. Очерки. Воспоминания.
Пьесы. - Москва: Художественная литература, 1986, с. 890-951.
562 Dostojevskis F. Noziegums un sods. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007.
563 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 234.
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Džordža Orvela (George Orwell, 1903-1950) darbs ’’Dzīv
nieku ferma”564 un Franca Kafkas (Franz Kafka, 1883-1924)
darbs ’’Process”.565
Nejuridisko dokumentu analīze tiesību socioloģijas pētījumā ir
svarīga, lai dziļāk izprastu tiesisko apziņu, kura valdījusi sabiedrībā
pirms pētījuma un par kuru pētnieks nevar tieši un nepastarpināti iegūt
datus no sabiedrības locekļiem.
Tiesību efektivitāte ir cieši saistīta ar sabiedrības tiesisko apzi
ņu, t.i., sabiedrības likumpaklausība vai tiesību nihilisms būtiski ietekmē
normu ievērošanas un piemērošanas pakāpi. Nepietiek ar faktu, ka tiesību
norma ir kvalitatīva un tās piemērošana ir visas sabiedrības interesēs (bet
ne konkrēta indivīda interesēs), ja sabiedrībā valda noliedzoša attieksme
pret tiesībām, - tad bez piespiedu līdzekļu piemērošanas normas ievie
šanā tās efektivitāte būs zema. Geigers rakstīja par efektivitātes kvotu.
Efektivitātes kvota nozīmē, cik lielā mērā sabiedrības locekļi brīvprātīgi
pakļaujas normas prasībām un cik liela ir tiesnešu gatavība piemērot
konkrēto normu, spriežot tiesu.566 Piemēram, normas efektivitātes kvota
ir 70%. To veido 60% gadījumu, kad personas normu ievēro labprātīgi un
10% gadījumu, kad to piemēro tiesa, bet 30% ir ēnas zona, kas parāda,
kad likums netiek realizēts un attiecības tiek veidotas pretlikumīgi.567
2009.gada nogalē grāmatas autore kopā ar tiesību teorijas
un komerctiesību speciālistu Aigaru Strupišu un auditori Aiju Riebu
veica pētījumu ’’Tiesu varas neatkarības un efektivitātes palielināšanas
un nostiprināšanas rezerves”, kas žurnālā ’’Jurista Vārds” publicēts
2010.gada 9. un 16.martā. Pētījumā tika izmantotas tiesību socioloģijas
metodes, tostarp statistikas datu analīze, ko sagatavoja A.Rieba. Tiesību
normu analīze, respondentu paustā informācija iezīmēja apgabaltiesu
noslogotību, starp kurām Rīgas apgabaltiesa bija visvairāk noslogotā
tiesu instance Latvijā.568 Statistikas datu analīze šo hipotēzi apstiprināja.

564 Orvels Dž. Dzīvnieku ferma. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.
565 Kaßa Fr. Process. No vācu vai. tulk. Amanda Aizpuriete. - Rīga: Daugava, 2006.
566 Röhl K.F. Das Dilemme der Rechtsstaatsachenforschung. - Tübingen: J.C.B.Mohr,
1972, S. 219, 220.
567 Bultmann P. Fr. Beihilfenrecht und Vergaberecht. - Tübingen: J.C.B.Mohr, 2004, S. 184.
568 Tiesu varas neatkarības un efektivitātes palielināšanas un nostiprināšanas rezerves.
Pētījums // Jurista Vārds, 16.03.2010., Nr.l 1 (606), 14.1pp.
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"Apgabaltiesās 2009.g. pirmajā pusgadā nepabeigto lietu skaits
sasniedza periodā izskatīto lietu skaitu un pārsniedza saņemto lietu
skaitu," secina A.Rieba gala slēdzienā pēc datu analīzes.569
Saņemto, izskatīto un neizskatīto lietu skaits APGABALTIESĀS
2007
Civillietas apelacijas instancē
3881
Saņemts
3574
Izskatīts
Neizskatīto lietu
2258
atlikums
Krimināllietas apelācijas instancē
Saņemts
1688
1695
Izskatīts
Neizskatīto lietu
299
atlikums

2008

2009.1 pusg.

3869
3688

2132
2061

2444

2515

1744
1658

1133
1083

385

434

Administratīvas lietas apelācijas instancē *)
1393
1553
Saņemts
1443
1209
Izskatīts
Neizskatīto lietu
1532
1424
atlikums
Blakus sudzību skaits
Saņemts
Izskatīts
Neizskatīto lietu
atlikums
Kopā lietu skaits
Saņemts
Izskatīts
Neizskatīto lietu
atlikums

576
972
1134

850
880

962
917

607
531

69

117

195

6962
6478

7166
6789

3841
4116

3981

4361

4083

569 Sagatavoja A.Rieba 08.03.2010.
* Bez blakus sūdzībām.
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I

2007

I

2008

I 2009.1pusg. ~

Kopā ar blakus sūdzībām
Saņemts_________
7812
1
8128
4448
Izskatīts______________ 7358_________ 7706_________ 4647
Neizskatīto lietu
405(ļ
^
427ļļ
atlikums___________________________________________________
Statistika sniedz iespēju apzināt esošās fiksējamās tendences,
bet, lai dziļāk izpētītu sociālos faktus, ir jāanalizē tiesu prakse. Tās analīze
ļauj pētniekam uzzināt detaļas. Tiesu prakses analīze, pirmkārt, ir juridis
ku gadījumu jeb kāzusu analīze. No tradicionālās juridiskās tiesu prakses
analīzes tiesu socioloģijas pētījumi atšķiras ar to, ka pirmajā gadījumā
analizētas tiek tiesības, bet otrajā - fakti.570 Jurists pēta, vai konkrētajā
kāzusā pamatoti un pareizi ir piemērota tiesību norma, bet sociologs
tiesas dokumentos analizē sociālo fonu: reālo dzīves situāciju, kas bijusi
par pamatu lietas ierosināšanai, vai šī situācija ir tipiska vai individuāla,
konflikta cēloņus, pušu motīvus, sociālās sekas, kuras noteicis spriedums.
Tiesību socioloģijas pētījumos ar tiesas spriedumu analīzes palīdzību tiek
meklētas atbildes uz jautājumiem par atsevišķu tiesību normu vai veselu
tiesību institūtu efektivitāti un sabiedrisko nozīmi, sabiedrības tiesisko
apziņu (piemēram, jautājumā par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem
vai jautājumā par laulību līgumiem). Tiesu praksi, tāpat kā jebkurus citus
dokumentus, var analizēt, izmantojot kvalitatīvās analīzes metodes, kad
padziļināti tiek pētīti dokumenti, kas izraudzīti pēc noteiktām specifiskām
pazīmēm un kas tipiski atspoguļo situāciju, vai izmantot kvantitatīvo
metodi, kad tiek izraudzīts konkrēts lietu skaits, kuras izskatītas noteiktā
laika posmā un konkrētā tiesā. Pētījumā analizējamās lietas var izraudzī
ties pēc gadījuma principa,571 kad tiek analizēts noteikts lietu skaits, kuras
izraudzītas bez izvēles sistēmas. Šo metodi izmanto, uzskatot, ka katra
tiesas lieta zināmā mērā atspoguļo visu lietu ģenerālo kopumu. Metode ir
vienkārša, taču to izmanto samērā reti, jo parasti pētījuma mērķis ir
pietiekami konkrēts, lai izraudzītos lietas pēc kvalitatīvās metodes.
"Pseidogadījuma" izvēles princips nosaka zināmu sistēmu, izvēloties
lietas no visa lietu kopuma, piemēram, katru piekto vai desmito noteiktajā
570 Карбонъе Ж. Юридическая социология. - Москва: Прогресс, 1986, с. 225, 226.
571 Смелзер Я. Социология. - Москва: Феникс, 1998, с. 642.
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laikā izskatīto lietu. Ja tiesu praksi apkopo, lai pētītu pozitīvo tiesību
realizāciju, pētījuma objekts ir tiesības, likums: vai tas strādā? un kā tas
strādāti Ja pēta tiesiskās attiecības, to deformācijas, tad pētījums ir vērsts
uz faktu analīzi - tiek pētītas situācijas, kas veidojas dzīvē, sociālās
parādības, kuras skar vai transformē pētāmais tiesas spriedums. Jebkurš
liesas spriedums, pirmkārt, ir tā konflikta rezultāts, kurš norisinājies ārpus
liesas sienām. Tas padziļina arī zināšanas par spēkā esošajām tiesībām, to
realizāciju un atbilstību sabiedrības vajadzībām.
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Izpratne par sabiedrību viduslaiku zinātnē
un tās evolūcija reformācijas procesu
ietekmē
Viduslaiku pasaules uzskatā, kas veidojās uz antīkās filozofijas un kris
tīgās ticības sintēzes bāzes, pasaule tika uztverta kā vienota un nemai
nīga sistēma. Radošā dinamika beidzās ar pasaules radīšanas aktu, jo
tālāk pasaule kā pabeigta sistēma dzīvo saskaņā ar Dieva gribu, kuras
realizāciju nodrošina un uzrauga kristīgā baznīca. Sabiedrība un tiesības
viduslaikos tika aplūkotas kā nemainīgi, dievišķi iekārtoti institūti.
Sholastikas metode palīdzēja zinātniekiem skaidrot valsts, tiesību un
sabiedrības būtību, par pamatu ņemot svētos rakstus un atsevišķus auto
ritatīvu antīko filozofu, piemēram, Platona un Aristoteļa darbus (tos
cenzējot atbilstoši kristīgai dogmatikai, tomēr saglabājot kritiski reālis
tisko pieeju, kas raksturo šos antīkos filozofus). Taču arī viduslaikos
sociālo institūtu statiskums jeb nemainība bija tikai šķitums, jo notika
izmaiņas gan valsts, gan baznīcas politikā. Šo izmaiņu izraisītāji bija gan
sociāli ekonomiskās transformācijas, kā to norāda Makss Vēbers,572 gan
zinātnieku teologu jaunās mācības. Būtiski bija tas, ka zinātnieki sholas
tiķi savos priekšstatos turējās pie pārliecības par Dieva doto pasaules
statiskumu un Dievišķo nolemtību. Kristīgā baznīca piešķīra valsts varai
sakrālu jeb pārlaicīgu un universālu raksturu.573 Viduslaikos tika uzska
tīts, ka pastāvošās kārtības, t.i., valsts, tiesību un citu sociālo institūtu,
pamatā ir Dieva griba, tāpēc, protams, šos jautājumus apskatīja teoloģi
jas ietvaros. Vienīgā viduslaiku oficiālā filozofiskā doma bija kristīgā
doma, un tas noteica sociālo vērtību un sociālo normu izpratnes vieno
tību Eiropā. Pēc investitūras strīda starp garīgo un laicīgo varu XI un
XII gadsimtā, kuru puses atrisināja, noslēdzot Vormsas konkordātu

572 Weber M. Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und WirtschaftsGeschichte. - München und Leipzig: Duncker & Humbolt, 1924, S. 59-70.
573 Link C. Herrschaftsordnung und Bürgerliche Freiheit. - Wien, Köln, Graz: Hermann
Böhlaus Nachf., 1979, S. 293.
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(1122),574 tika izkopta maciba, kas pazīstama ka ’’Divu zobenu teorija”,
kur pamatota kristīgās valsts un baznīcas vienotība.575
Baznīca bija institūcija, kas viduslaikos nodrošināja lielāko
informācijas apriti, vienlaikus šo informāciju cenzējot pēc kristīgās ētikas
principiem. Baznīcas skolās tika izglītota nākamā paaudze, mācītāji no
kanceles katru svētdienu savām draudzēm (kur vairums draudzes locekļu
vai pat visa draudze bija analfabēti) skaidroja Dieva gribu. Garidznieki
(kā izglītoti cilvēki) bija tiesu un dažādu laicīgo padomju sekretāri,
laicīgo kungu saimniecības pārziņi un lietveži. Baznīca viduslaikos
nodrošināja racionālu saimniekošanu un jurisprudenci.576 Viduslaiku
baznīcai bija nenovērtējama nozīme gan zinātnes attīstībā, gan arī šīs
attīstības kontrolēšanā un aizkavēšanā, ja attīstības tendences nonāca
pretrunā ar kristīgajām dogmām.577 Turklāt baznīcai bija virsuzraudzības
tiesības pār citām informācijas aprites vienībām (piemēram, universi
tātēm).578 Tātad - pētot viduslaikus, nevar runāt par zinātniskās domas
šķelšanos (par atkrišanu no kristīgām dogmām jeb tradicionālā kristīgā
pasaules uzskata un vērtībām vajāja baznīcas tiesas un šim mērķim tika
izveidots inkvizīcijas process579) un jaunu zinātnes nozaru rašanos, jo
visa pamats bija kristīgā teoloģija, kuras paspārnē un ietekmē attīstījās
viduslaiku filozofija, māksla, jurisprudence, medicīna un lielā mērā arī
pati kristīgā valsts. Turklāt izpratne par zinātni balstījās uz antīko
filozofu darbiem. Tādu jaunu zinātnes nozaru veidošanu, kuras nebija
formulējuši grieķu un romiešu filozofi, sholastiķi uzskatītu par antīko
darbu un svēto rakstu zaimošanu.

574 Mitteis H., Lieberich H. Deutsche Rechtsgeschichte. 19. Auflage. - München:
C.H.Beck, 1992, S. 181.
575 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 211.
576 Weber M. Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und WirtschaftsGeschichte. - München und Leipzig: Duncker & Humbolt, 1924, S. 311.
577 Im Spannungsfeld von Recht und Ritual. Soziale Kommunikation in Mittelalter und
Früher Neuzeit. Hergestellt von H.Duchhardt, G.Melville. - Köln, Weimar, Wien:
Böhlau, 1997, S. 175-186.
578 Osipova S. Viduslaiku tiesTbu spogulis. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, 243.lpp.
579 Mitteis H., Lieberich H. Deutsche Rechtsgeschichte. 19. Auflage. - München:
C.H.Beck, 1992, S. 307.
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Lielu ietekmi uz sociālo vērtību un institūtu izpratnes ģenēzi
un evolūciju ir atstājuši tādi baznīcas domātāji kā Padujas Marsīlijs
(Marsiglio da Padova, 1278-1248), Alberts Lielais (Albertus Magnus,
ap 1200-1280) un Akvīnas Toms (Thomas Aquinas, 1225-1274,580
citur 1224-1274581). Kristīgie filozofi, pētot Dieva radīto pasauli,
iedziļinājās arī problēmās, kas ir interesantas tiesību socioloģijas
kontekstā. Viņu darbos ir atspoguļota izpratne par sabiedrības uzbūvi,
tās pamatvienību, piemēram, par sociālo kārtu, profesionālo apvie
nību vai ģimenes, kristīgo un juridisko pamatojumu (kas tika ņemts
no kanoniskajām un romiešu tiesībām) un dažādu sociālo grupu
uzdevumiem un savstarpējām attiecībām. Kristīgā izpratne par ģimeni,
kas izveidojās viduslaikos, Eiropas sabiedrībā dominēja līdz pat
XX gadsimta beigām. Šīs izpratnes veidotāju vidū var minēt Albertu
Lielo. Vēsturnieki uzsver, ka Alberts ir vienīgais kristīgais filozofs, kas
ieguvis pavārdu "Lielais”. Alberta Lielā kristīgo filozofiju, kas apkopota
38 sējumos, ir ietekmējis neoplatonisms un Aristoteļa mācība.582
Viņš īpašu vērību pievērsa ģimenei un laulībai: ģimene ir svarigākā
sabiedrības vienība. Alberta Lielā darbos laulība tika definēta kā
monogāma vīrieša un sievietes savienība. Monogāmijas nepieciešamību
viņš pamatoja ar svētajiem rakstiem (Mateja evaņģēliju583). Līdztekus
pamatojumam, ka monogāma laulība ir Dievam tīkama, Alberts Lielais
šo jautājumu analizēja arī saistībā ar valsts interesēm. Poligāmija, pēc
viņa uzskatiem, nodara valstij milzīgu tikumisku kaitējumu, kura sekas
ir "iedragāta vīriešu potence, kas izraisa sieviešu sterilitāti" .584 Par šo
viedokli var diskutēt arī pašlaik, kad kristīgās ģimenes modelis pēdējā
simtgadē Eiropā tiek strauji deformēts (antropologi šajā sakarā runā pat

580 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 531,532.
581 Thomas von Aquin. Über die Herrschaft der Fürsten. - Stuttgart: Philipp Recklam
Jun., 1981, S. 73.
582 Der Grosse Ploetz. Auszug aus der Geschichte. - Freiburg, Würzburg: Ploetz, 1980,
S. 394.
583 Bībele. Mateja evaņģēlijs. Pieejams: http://www.bibelesbiedriba.lv/latviesu-bibele/
matejaevangelijs/MatejaevangelijaOl.htm (aplūkots 05.03.2010.).
584 Arendt W. Die Staats- und Gesellschaftslehre Alberts des Großen. - Jena: Verlag von
Gustav Fischer, 1929, S. 12.
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par ’’seriālās poligamijas” veidošanos). Alberts Lielais izvirzīja trīs
laulības pamatnosacījumus:
1)
2)
3)

proles jeb pēcnācēju radīšana, t.i., laulībai jābūt auglīgai, jo
bērnu radīšana ir laulāto pienākums,
fides jeb uzticība, kas valda laulāto starpā,
sacramentum jeb sakraments (kas - saskaņā ar Lombardijas
Pētera skaidrojumu - debesīs ļauj pārim no jauna savienoties
laulībā).

Šie nosacījumi, kurus kristīgās baznīcas domātāji uzskatīja par
svarīgiem jau no Svētā Augustīna laikiem, mūsdienās vairs nav tās
neapstrīdamās vērtības, kuras akceptējusi visa sabiedrība.585 Šodien šie
uzskati lielā mērā ir atmesti kā novecojuši un postmodernai sabiedrībai
neatbilstoši. Vispirms tika mainīta izpratne par laulību kā svētu
sakramentu. Laulības kā sakramenta izpratne pirmo reizi juridiski tika
grozīta 1789.gadā Lielās Franču revolūcijas laikā. Līdz ar citiem
jaunievedumiem šajā laikā ieviesa civilo jeb laicīgo, valsts reģistrēto
laulību bez baznīcas sakramenta. Viens no revolūcijas mērķiem bija
ierobežot baznīcas varu, šķirot valsti un baznīcu un dibinot civilu jeb
pilsonisku valsti.586
Nozīmīgs ir viduslaiku kristīgo filozofu ieguldījums tiesību
filozofijas un teorijas izpratnes veidošanā. Jo tieši šie zinātnieki romiešu
tiesību teoriju, kas bija izveidojusies pirms kristietības, pielāgoja dižo
viduslaiku kristīgajai izpratnei par indivīda tiesībām Dieva un valsts
priekšā, kā arī valsts jeb valdnieka pienākumiem pret indivīdu Dieva
priekšā.587 Par atskaites punktu kristīgās, sociāli juridiskās domas radī
šanā daudzi zinātnieki izvēlas Akvīnas Tomu,588 jo tieši viņš iedibināja
izpratni par ius divinum (Dieva tiesības) un ius naturalis (dabiskās
tiesības). Emīls Ērihs Holšers (Emil Erich Hölscher) raksta: ’’Visa
viduslaiku garigās dzīves, tās kultūras ētisko un juridisko pamatu
585 Arendt W. Die Staats- und Gesellschaftslehre Alberts des Großen. - Jena: Verlag von
Gustav Fischer, 1929, S. 13.
586 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 531,532.
587 Thomas von Aquin. Über die Herrschaft der Fürsten. - Stuttgart: Philipp Recklam
Jun., 1981, S. 61-72.
588 Hölscher E.E. Vom Römischen zum Christlichen Naturrecht. - Augsburg: Literar.
Institut Haas und Grabherr, 1931, S. 59-70.
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veidošanās koncentrējās šajā vienā personā (Akvlnas Tomā - aut. piez.),
kura sevī apvienoja visu, ko viņa priekšgājēji bija domājuši un darījuši,
radoši pārskatot to no jauna.”589 Tāpēc var secināt, ka zinātniski Akvīnas
Toma darbība lika pamatu jauno laiku zinātniskajai domai un sagatavoja
Eiropas sociālo atmodu jeb renesansi.590
Viduslaikos dabisko tiesību izpratne radās uz antīko filozofu
darbu un romiešu tiesību bāzes. Romiešu jurisprudencē tika izstrādātas,
kā tās nosauc Oto Šillings (Otto Schilling, 1874-1956), "patriciešu
dabiskās tiesības,”591 bet kristīgā ticība noteica visu kristiešu vienlīdzību
Dieva priekšā. Tāpēc radās neatbilstība starp romiešu tiesību piedāvāto
un kristīgajai doktrīnai atbilstošo dabisko tiesību izpratni. Jau no agra
jiem viduslaikiem kristīgie filozofi centās šīs pretrunas atrisināt. Pētot
Ulpiāna (Gnaeus Domitius Annius Ulpianus, ap 170-223) un Gaja
(<Galus, ap 130-180) darbos analizētās dabiskās tiesības Vecās Derības
kontekstā, šos jautājumus centās risināt Seviļas Izidors (Isidorus
Hispalensis, ap 560-636). Seviļas Izidors, kā arī daudzi citi pēc viņa,
secināja, ka ius divinum ir absolūti objektīvas, bet ius naturalis tikai
nosacīti objektīvas tiesības. Daudzas Izidora domas, bet viņa juridisko
terminoloģiju pat pilnībā pārņēma kanonisko tiesību kodificētājs
Graciāns (Gratian, arī Gratianus de Clusio, XI gadsimta beigās-1160)
savā darbā "Concordia discordantium canonum" (1140).592 Pamatojoties
uz iepriekšējo paaudžu teologu (Augustīna, Ambrozija, Seviļas Izidora
un daudzu citu) darbiem, Akvīnas Toms izstrādāja savu tiesību filo
zofiju, kur objektīvie dabas likumi tika aplūkoti kā daļa no Dieva
ieviestās mūžīgās pasaules kārtības.593 Izmantotais jēdziens "mūžīgā
pasaules kārtība" uzskatāmi demonstrē viduslaiku zinātnieku tendenci
apskatīt pasauli kā statisku, mūžīgu lielumu. Jauns Akvīnas Toma
mācībā bija tas, ka, izmantojot sholastikas zinātniskās metodes, viņš

589 Hölscher E.E. Vom Römischen zum Christlichen Naturrecht. - Augsburg: Literar.
Institut Haas und Grabherr, 1931, S. 70.
590 Dempf A. Sacrum Imperium. - Darmstadt: Haftliche Buchgemeinschaft E.V., 1954,
S. 358, 359.
591 Schilling O. Das Völkerrecht nach Thomas von Aquin. - Freiburg im Breisgau:
Herdersche Verlagshandlung, 1919, S. 3.
592 Hölscher E.E. Vom Römischen zum Christlichen Naturrecht. - Augsburg: Literar.
Institut Haas und Grabherr, 1931, S. 61-63.
593 Ibid, S. 71.
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pamatoja - Dievs ir augstākais dabisko likumu noteicējs un radītājs.
Viņš Dievu uzskatīja par pirmsākumu realitātes izzināšanā. Akvīnas
Toma mācībā tika novērstas, gadsimtiem baznīcas domātājus
apgrūtinājušās pretrunas starp ius divinum un ius naturalis. Ius naturalis
ir daļa no ius divinum. Ius naturalis, pēc Akvīnas Toma pārliecības, ir
augstākas par pozitīvajām tiesībām, jo izriet no Dieva. Laicīgajiem
valdniekiem ir jāpakļaujas Dieva noteiktajai kārtībai, t.i., dabiskajām
tiesībām, jo Dievs ir pasaules kungs. Tāpēc dabiskās tiesības, kas izriet
no kristīgās jeb dabiskās ētikas, ir augstākas par valdnieku pieņemtajiem
likumiem.594 Tas ir pretrunā ar glosatoru pausto viedokli, ka pozitīvais
likums ir augstākā juridiskā norma un likumdevējs ir vienīgais, no kā šī
norma izriet.595 Tieši Akvīnas Toms cieši sasaista dabiskās tiesības un
morāli, norādot, ka tiesības izriet no morāles. Tālāk viņš no dabiskajām
tiesībām atvasina tautu tiesības (ius gentium) jeb starptautiskos tiesību
principus. 596
Viduslaikos radās jauno laiku sociālās vērtības un normas
(tiesību socioloģijas pētījumu objekti), tika pausti viedokļi, kurus vēlāk
plašāk izvērsa vai apstrīdēja jauno laiku zinātnieki, tomēr attiecībā uz
viduslaikiem nevar runāt par socioloģijas vai tiesību socioloģijas veido
šanās pirmsākumiem. Šajā posmā tika analizēta sabiedrība un pausti
viedokļi par sabiedrības juridisko uzvedību, bet šīs atziņas nesekmēja
sistemātiskus pētījumus. Turklāt būtisks ir tā laika zinātnei piemītošais
statiskais un sholastiskais skatījums uz sabiedrību. Nobeidzot var seci
nāt, ka viduslaikos sāka iezīmēties jaunu sociālo zinātņu, tostarp tiesību
socioloģijas, rašanās priekšnosacījumi. Turklāt viduslaiku tiesību filozo
fiju un tiesību vēsturi tiesību sociologi izmanto, lai labāk izprastu jauno
laiku tiesību empīrismu.
Būtiskas izmaiņas gan Rietumeiropas reliģiskajā un politiskajā
domā, gan zinātnes metodoloģijā notika XVI-XVII gadsimtā. Tas
bija saistīts ar reformāciju un humānismu. Viens no svarīgākajiem

594 Dempf A . Sacrum Imperium. - Darmstadt: Haftliche Buchgemeinschaft E.V., 1954,
S. 387.
595 Osipova S. Viduslaiku tiesību spogulis. - Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004, 248.,
249.lpp.
596 Schilling O. Das Völkerrecht nach Thomas von Aquin. - Freiburg im Breisgau:
Herdersche Verlagshandlung, 1919, S. 24-29.
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reformatora Mārtiņa Lutera (Martin Luther, 1483-1546)597 nopelniem,
pēc autores domām, bija tas, ka viņš pirmais izcīnīja tiesības uz viedokli,
kas atšķīrās no valdošās baznīcas dogmām, tā liekot pamatu vēlākajam
viedokļu plurālismam un tolerancei Rietumu zinātniskajā domā, kas pēc
tam sekmēja empīriskos socioloģiskos pētījumus.
Reformācijas procesi Rietumu kristīgajā baznīcā sašķēla Rie
tumeiropas kristiešus, kurus bija apvienojusi katoļu baznīca. Šeit meklē
jami pirmcēloņi ari vēlākajam valsts un baznīcas nošķirtības modelim.
Žans Kalvins (Jean Cauvin, 1509-1564)598 uzskatīja, ka baznīcas
satversme būtu valsts satversmē jāiekļauj tādā veidā, lai baznīca kalpotu
valsts interesēm.599 Vērtības, kas agrāk, viduslaiku teoloģijas mācībā,
bija stabilas un neapšaubāmi vienotas, tika apšaubītas un nošķirtas.
Iepriekšējo vienotību zaudēja jēdzienu grupas - Dievs un pasaule, valsts
un baznīca, nauda un dvēseles skaidrība, matērija un gars.600 Līdz
reformācijai visa zinātne bija attīstījusies tikai katoļu baznīcas paspārnē.
Arī baznīcas dogmu noliedzēji bija katoļi - gan Nikolajs Kopemiks
(Nicolaus Copernicus, Mikoiaj KoperniĶ 1473-1543), gan pirmsākumos
pats Luters.601 Jaunie laiki dabaszinātnēs, kas strauji attīstījās un izkļuva
no baznīcas aizbildniecības, ienesa zinātnisko analīzi un empīrismu.
Reformācijas procesā valstis bija spiestas meklēt kompromisus
un jaunus politiskos risinājumus, lai izbeigtu ticības karus, kas XVI gad
simtā Rietumeiropā norisinājās starp katoļiem un protestantiem. Pirmais
kompromisa risinājuma mēģinājums bija imperatora Kārļa V (Kari V)
1533./1534.gada Augsburgas reformas.602
Politika sāka nošķirties no reliģijas, jo Rietumu kristīgā baz
nīca vairs nedeva skaidru atbildi uz jautājumu par īstajām vērtībām un
pareizajiem lēmumiem. Reliģija sāka zaudēt savu lomu valsts pārvaldē,
597 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 376.
598 Ibid., S. 378.
599 Below G. Die Bedeutung der Reformation für die politische Entwicklung. - Leipzig
und Dresden: Verlag von B.G.Teubner, 1918, S. 30.
600 Ibid.
601 Weber M. Wirtschaftsgeschichte. Abriss der universalen Sozial- und WirtschaftsGeschichte. - München und Leipzig: Duncker & Humbolt, 1924, S. 314.
602 Wolfart K. Die Augsburger Reformation in den Jahren. 1533/34. - Leipzig:
Dietrichsche Verlag, 1901, S. 106-123.

156

Pielikums

un ar Vormsas konkordatu apliecinata valsts un baznīcas vienotība vairs
neatbilda sociālajai realitātei, kas iestājās pēc reformācijas.
Jau kopš XĪX gadsimta beigām tiesību vēsturnieki pēta un
vērtē reformācijas nozīmi Eiropas politiskajā attīstībā, secinot, ka
reformācijas procesu rezultātā veidojās laicīgā izpratne par valsti,
tiesībām un citiem sociālajiem institūtiem.603 Pirms reformācijas baznīca
valsti, ģimeni un nodarbošanos skaidroja kā Dieva noteiktu sociālās
dzīves iekārtu. Luters, tulkojot Bībeli vācu valodā un to no jauna skaid
rojot, piedāvāja jaunu mācību par sociālo kārtību un cilvēka vērtību
Dieva priekšā. Viņa mācībā liela loma bija profesijai un darba pienā
kumiem, kas izriet no profesionālās piederības. Makss Vēbers to nosauca
par Lutera aroda koncepciju (vāc. Berufskonzepzion).604 Luters bija
pirmais, kas mācīja, ka sava laicīgā darba laba un krietna pildīšana ir
Dievam tīkams un tāpēc svangs darbs.605 Tātad katrs kārtīgs sava darba
darītājs var lepoties (vēlāk šīs idejas, jau laicīgā kontekstā, tālāk attīsta
solidaritātes teorijas pārstāvis Leons Digī (Léon Duguit, 1859-1928)).
Iepriekš par Dievam tīkamu darbu uzskatīja tikai kalpošanu baznīcā.
Pieņemot Lutera viedokli, Dieva svētību, pildot savus amata pienāku
mus, sabiedrības cieņu un pašcieņu ieguva katrs kristietis neatkangi no
tā, vai viņš strādā gangu vai laicīgu darbu. Darbs tika atzīts par tikumu.
Reformācija pieļāva laicīgā skatījuma iespēju arī uz sociāla
jiem institūtiem. Turklāt pēc reformācijas pieauga laicīgās jeb zemes
dzīves nozīme un vērtība. Iepriekš baznīca to aplūkoja tikai kā ceļu uz
dvēseles pestīšanu (vai pazudināšanu) pirms mūžīgās dzīvošanas, nevis
kā vērtību pašu par sevi. Rakstot par reformācijas procesiem Eiropā,
Georgs fon Belovs (Georg fan Below, 1858-1927) uzsvēra, ka šajā laikā
"prakse un teorija cīnījās pret baznīcas hegemoniju/'606 Tieši jaunais,
laicīgais skats uz sabiedrību un tās institūtiem, kas sāka veidoties
reformācijas laikā, pēc pāris gadsimtiem noteica nepieciešamību pēc

603 Below G. Die Bedeutung der Reformation für die politische Entwicklung. - Leipzig
und Dresden: Verlag von B.G.Teubner, 1918, S. 6.
604 Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. - Tübingen: J.C.B.Mohr,
1947, S. 63-68.
605 Ibid, S. 69.
606 Below G. Die Bedeutung der Reformation für die politische Entwicklung. - Leipzig
und Dresden: Verlag von B.G.Teubner, 1918, S. 7-8.
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jaunu sociālo zinātnes nozaru veidošanās, lai tās meklētu atbildes uz
jautājumiem, kas iepriekš bijuši ekskluzīvā kristīgās teoloģijas
kompetencē. Tālāk sociāli juridisko domu attīstīja laicīgie filozofi, kuru
darbos rodami jauni viedokļi par sociālo institūtu - valsts, tiesību un
ģimenes - būtību. Reizē ar izmaiņām izpratnē par valsti un tiesībām tika
mainīta juridiskās zinātnes sistēma un metodes. Juristi diskutēja par
jurisprudences studiju metodēm. Bija gan vecās mos italiens piekritēji,
kuru, balstoties uz sholastiskajām metodēm, XIII gadsimtā Orleānas
juridiskajā skolā kā jurisprudences studiju metodi ieviesa komentatori
(citi autori komentatorus sauc par postglosatoriem vai arī par
konsiliātoriem),607 gan jaunās mos gallicus piekritēji, kuru ieviesa juristi
humānisti XVI gadsimtā.608 Tika meklētas jaunas juridiskās zinātnes un
mācību metodes.609
Žans Bodēns (Jean Bodin, 1529-1596),610 viens no pirmajiem
ievērojamākajiem reformācijas gadsimta un jaunās zinātnieku paaudzes
filozofiem, darbā "Six livres de la Respublique" (1576) ļoti trāpīgi aprak
stīja valsts un sabiedrības būtību. Interesanti, ka, līdzīgi kā Senās Ķīnas
domātājs Konfucijs, ari Bodēns ir vilcis paralēles starp valsti un ģimeni,
divām socioloģiski ļoti svarigām sociālajām vienībām. Atšķirībā no
Konfucija Bodēns ir meklējis būtiskas atšķiribas starp šīm divām sociāla
jām organizācijām.611 Apvienojot savā mācībā kristīgo un laicīgo izpratni,
Bodēns norādīja, ka suverēnās varas nesējs ar pozitīvo tiesību palīdzību
realizē Dieva nolikto kārtību.612 Viņa filozofija balstījās uz fundamentāla
jām, laicīgajām, juridiskajām zināšanām. Bodēns,613 kas romiešu tiesības
Tulūzas universitātē bija apguvis pēc jaunajām studiju metodēm, rakstīja
par suverēnu un nacionālu valsti, liekot pamatu jauno laiku izpratnei par
607 Koschaker P. Europa und das Römische Recht. - München und Berlin: C.H.Beck,
1966, S. 87.
608 Ibid., S. 109.
609 Prodi P. Eine Geschichte der Gerechtigkeit vom Recht Gottes zum modern
Rechtsstaat. - München: C.H.Beck, 2003, S. 117.
610 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 394.
611 Bodin J. Sechs Bücher über den Staat. Buch I—III. - München: C.H.Beck, 1981,
S. 107-114.
612 Prodi P. Eine Geschichte der Gerechtigkeit vom Recht Gottes zum modern
Rechtsstaat. - München: C.H.Beck, 2003, S. 127.
613 Bodin J. Sechs Bücher über den Staat. Buch I—III. - München: C.H.Beck, 1981, S. 13.
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valsti. Jau XVII gadsimta sākumā minētais Bodēna darbs bija kļuvis par
klasiku un kalpoja par pamatu citu zinātnieku turpmākajiem pētījumiem.
Bodēns, kā viens no pirmajiem, iedibināja jaunus sociālo institūtu
pētīšanas principus, kas balstījās uz humānismu.614
Jauno racionālo skatījumu uz sociālajiem institūtiem tālāk
attīstīja Renē Dekarta (Rêne Descartes, 1596-1650) jaunievedumi
zinātniskajā metodoloģijā, ieviešot filozofijā matemātiskās analīzes
principus, kas aprakstīti darbā "Discours de la methode"(l637).615 "Es
uzskatu, ka tautas, kas maina savus sākotnējos mežonīgos uzskatus un
civilizējas, pieņem likumus tik, cik to prasa nepieciešamība, kas izriet no
pastāvošās noziedzības un strīdiem," raksta Dekarts,616 atzīstot pozitīvos
likumus par fenomenu, kas izriet no sociālās nepieciešamības konkrētā
sabiedrībā. Dabiskās tiesības saskaņā ar Dekarta ieskatiem ir dievišķi
noteiktas, bet pozitīvās tiesības izriet no valsts valdnieka. "Nebaidieties,
lūdzu, jo gluži kā Dievs nosaka dabiskās tiesības, tāpat ķeizars nosaka
likumus savā v a l s t ī 1630.gadā raksta Dekarts.617 Zinātniskajā domā
XVI-XVII gadsimtā iezīmējas jauns skatījums uz sabiedrību un ar to
saistītajiem fenomeniem. Taču lielākā daļa filozofu joprojām vairāk
paļaujas uz autoritāšu viedokļiem un mazāk uz personisko pieredzi, ko
apkopo pārdomās, nepielietojot šajā laikā dabaszinātnēs plaši izmantotās
empīriskās metodes.
Attīstoties tiesību pozitīvismam, mainās izpratne par jurispru
dences pamatjēdzieniem. Šo procesu dēļ ius naturalis tika aplūkotas kā
kosmiskā kārtība, bet ius gentium kā vispārējā kārtība uz zemes. Paolo
Prodi (Paolo Prodi) uzskata, ka moderno duālismu starp personas
sirdsapziņu un pozitīvajām tiesībām, kas ir tiesību socioloģijas pētījumu
lokā, var izprast tikai šajā kontekstā.618

614 Imboden M. Johannes Bodinus und die Souveränitätslehre. - Basel: Verlag
Helbing & Lichetnhahn, 1963, S. 15.
615 Ibid., S. 3.
616 Hattenhauer H. Europäische Rechtsgeschichte. 3. Auflage. - Heidelberg: C.F.Müller,
1999, S. 403.
617 Prodi P. Eine Geschichte der Gerechtigkeit vom Recht Gottes zum modern
Rechtsstaat. - München: C.H.Beck, 2003, S. 287.
618 Ibid., S. 262.
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