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Kraukļu pagasta tautskolotāja dēls

Aleksandrs Alfrēds Gubens dzimis 1872.  gadā tagadējā 
Cesvaines novada Kraukļu pagastā, kur viņa tēvs 49 ga-
dus bija Kārklu Nikolaja skolas pārzinis un vienīgais sko-
lotājs. 1936. gadā skola pārdēvēta par Gubena skolu. 

Tēvs mūžu veltīja ne vien krauklēniešu bērnu prā-
tu izglītošanai, bet arī dvēseļu un gara apgaismošanai. 
Viņš izveidoja Kraukļu pagasta kori un atvēra pirmo bib-
liotēku.2 Viņš arī vāca Kraukļu pagasta tautasdziesmas, 

2 Putniņa B. Atklāj piemiņas plāksni Marijai Gubenei. Cesvaines Ziņas, 2010, 
Nr. 7, 2. lpp. 

Aleksandrs Gubens: 
tiesnesis ar ticīgu sirdi

Atskatoties uz Latvijas tiesu sistēmas un Latvijas Senāta vēsturi pirmsokupācijas laikā, 
pieminēšanu neapšaubāmi pelnījis arī Latvijas Senāta senators, Kriminālās kasācijas 

departamenta priekšsēdētājs un Senāta Apvienotās sapulces pēdējais priekšsēdētājs Aleksandrs 
Gubens. Viņa karjera Latvijas tiesu sistēmā bija spoža – strādājis tajā no pirmās neatkarīgās 

valsts tiesu izveidošanas dienas 1918. gada decembrī līdz padomju okupācijai 1940. gadā, 
A. Gubens, savā būtībā nebūdams karjeras cilvēks, no Tiesu palātas tiesneša izauga līdz valsts 

pirmajam tiesnesim – Latvijas Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājam.

Rasma Zvejniece
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

Kā dziļi ticīgs cilvēks A. Gubens paļāvās uz Dieva vadī-
bu savā dzīvē un, ar vislielāko atbildību un profesiona-
litāti meklējot taisnību ikvienā izskatāmajā lietā, tomēr 
atzinis, ka vienīgās īstās atziņas atrodamas Bībelē, bet 
viss pārējais esot tikai “patiesības meklējumi nebeidza-
mās alkās pēc taisnības”.1 A. Gubena vadībā Latvijas Se-
nāts stiprināja to autoritāti, ko ar savu tiesu praksi un 
valstsvērtību izpratni tas bija ieguvis pirmajos darbības 
gados un kas ir aktuāla joprojām – arī šodienas kasācijas 
instances darbā.

1 Rūsis A. Tiesnesis ar ticīgu sirdi. Baznīcas kalendārs 1954. gadam. Latvijas 
ev.-lut. baznīcas virsvaldes izdevums, 70. lpp.

un šis vākums piesaistīja komponista Jurjānu Andreja 
uzmanību, kas kājām mēroja ceļu uz Kraukļiem, lai pie-
rakstītu savāktās tautasdziesmas. Arī skolotāja meita Ma-
rija Gubene atstājusi nozīmīgas pēdas Latvijas kultūras 
vēsturē. Viņa bija pirmā sieviete ērģelniece Latvijā, pir-
mā Latvijas Konservatorijas profesore, savākusi aptuveni 
60 Kraukļu un Cesvaines tautasdziesmu melodijas, pati 
arī tās aranžējusi koriem.3 Dažas no zināmākajām – “Es 
uzkāpu kalniņā”, “Div’ pļaviņas es nopļāvu”, “Līgodama 
upe nesa”. 

Aleksandrs skolas gaitas sāka tēva vadītajā skolā. 
Vienmēr pret sevi un citiem stingrā, bet allaž taisnīgā, lie-
la grāmatu lasītāja, laba runātāja, dziesmu drauga un dziļi 
reliģiozā tēva Jāņa un klusās, laipnās, sirds siltuma pār-
bagātās mātes Edes (dz.  Bebre) iespaidā veidojās vēlākā 
Latvijas valsts pirmā tiesneša gaume, tieksmes, rakstura 
pamatīpašības.4 

A. Gubens absolvēja Rīgas klasisko ģimnāziju un 
pēc tam studēja Maskavas Universitātes Juridiskajā fakul-
tātē, ko 1904.  gadā pabeidza ar pirmās šķiras diplomu. 
Kā ģimnāzista, tā studenta gados viņam nācās cīnīties ar 
materiālām grūtībām, jo tēvam nebija iespēju daudzmaz 

3 Krauklēnieši. Skat.: http://www.politiskirepresetie.
lv/?id=40&r=Gun%C4%81ra%20Iv%C4%81na%20

4 Ankravs J. Aleksandrs Gubens. Darbam un tiesībām. Latvijas 
Krimināltiesību biedrības izdevums, 1939, 9. lpp.

jūtamā veidā atbalstīt dēlu. Studiju gados pievienojies 
studentu korporācijai “Fraternitas Lettica”, palika tai uz-
ticīgs visu mūžu.5 

Pēc tieslietu diploma saņemšanas A. Gubens sāka 
strādāt Rīgā par zvērināta advokāta palīgu pie vēlākā Se-
nāta Civilās kasācijas departamenta priekšsēdētāja Kārļa 
Ozoliņa, bet 1911. gadā kļuva par zvērinātu advokātu. 

Pēc Latvijas neatkarības proklamēšanas 1918. gadā 
A. Gubens iesaistījās jaunās valsts tiesu sistēmas darbā. 
19. decembrī Pagaidu valdība viņu iecēla par Tiesu palā-
tas locekli, bet jau 1920. gadā ar Ministru kabineta lēmu-
mu A. Gubens tika iecelts par senatoru Latvijas Senātā. 

1931. gadā ievēlēts par Senāta Kriminālās kasācijas 
departamenta priekšsēdētāju, viņš vadīja šo departamentu 
līdz Latvijas okupācijai 1940. gadā. 1934. gadā A. Gubens 
iecelts par Latvijas Senāta Apvienotās sapulces priekšsē-
dētāju un bija Latvijas augstākais tiesnesis līdz 1940. gada 
jūlijam, kad devās atvaļinājumā un vairs Senātā neatgrie-
zās.6 Padomju vara Senātu likvidēja novembrī. 

A. Gubena darbs novērtēts ar II un III šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni un Atzinības krusta I šķiru. Par nopel-
niem Igaunijas un Latvijas intelektuālās sadarbības veici-
nāšanā apbalvots ar Igaunijas Ērgļa I šķiras ordeni.

5 Liepiņš E. Maskavas latviešu vakari. Fraternitas Moscoviensis. 
1870–1920–1970. Sidneja, 1970.

6 LVVA 1536. fonds, 2. apr., 388. lieta.

Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs Aleksandrs Gubens
Aleksandrs Gubens – Maskavas Universitātes students

Latvijas Senāts 1938. gada novembrī. Pirmajā rindā (no kreisās): senatori Rūdolfs Alksnis, Jānis Balodis, Kārlis Puriņš, Civilās kasācijas departamenta 
priekšsēdētājs Osvalds Ozoliņš, Apvienotās sapulces un Kriminālās kasācijas departamenta priekšsēdētājs Aleksandrs Gubens, Administratīvā 
departamenta priekšsēdētājs Jānis Kalacs, virsprokurors Fricis Zilbers, senatori Fridrihs Konradi, Kārlis Ducmanis. Otrajā rindā no kreisās: senators 
Augusts Rumpēters, prokurors Erasts Bite, senatori Pēteris Stērste, Jēkabs Grots, Mintauts Čakste, Jānis Skudre, Pēteris Leitāns, Jānis Ankravs, 
Teodors Bergtāls, prokurors Teodors Ūdris
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Vācu okupācijas laikā viņš bija viens no tiem, kas 
pieprasīja Latvijas “faktiskās suverenitātes” atjaunošanu. 
Tāda prasība tika izvirzīta Latvijas Centrālās padomes 
1944. gada memorandā, ko parakstīja 188 Latvijas zināmi 
pilsoņi, starp viņiem septiņi senatori, arī A. Gubens. To 
darīt bija liels risks un liela uzdrīkstēšanās. 

Pateicoties laimīgai nejaušībai, A. Gubenam izde-
vās izglābties no deportācijas, un 1944. gadā viņš devās 
trimdā uz Vāciju, kur pavadīja sava mūža pēdējos asto-
ņus gadus.7 Pēc A. Gubena nāves 1952. gadā sieva viņam 
uzcēla skaistu kapa pieminekli ar uzrakstu latviešu valo-
dā, taču vēlāk Pasavas kapi tika nolīdzināti. “Tāds nu ir 
vientuļu trimdinieku liktenis, kuru kapi stāv svešā pusē,” 
rakstīja senators Augusts Lēbers.8 

Tāda īsumā ir A. Gubena biogrāfija. Bet lai stāsts 
par viņu būtu pilnīgāks, akcentējami daži viņa dzīves fakti.

Krimināltiesību 
un tiesneša amata autoritāte

Ar iecelšanu kasācijas tiesneša – senatora amatā 1920. gadā 
A. Gubenam, tāpat kā viņa tā laika līdzgaitniekiem, sākās 
lielais līdumniecības darbs tiesu prakses izveidošanā, se-
višķi kriminālās jurisdikcijas laukā. Senators Jānis An-

7 Šmits J. Darbam un tiesībām. Laiks, 06.12.1952.

8 Latvijas Senāta senators Augusts Lēbers. Bibliogrāfija. Sastādījis 
A.D. Lēbers, 1997, 16. lpp.

kravs par šo laiku raksta: “Pirmo reiz praksē visā pilnībā 
bija jāsāk pielietot bijušās Krievijas jaunais 1903. g. sodu 
likums, kas rādīja ievērojamas grūtības no tīri dogmatiskā, 
likuma tulkojuma viedokļa, bija jārod juridisko terminu 
latviskie apzīmējumi un jāizveido spriedumu un lēmu-
mu formulējumi, piemēroti mūsu tautas un mūsu valodas 
gaumei. Īpatnēji smagu senatoru darbu valsts patstāvības 
sākumā darīja arī tas, ka leģislatīvie akti – likumi un no-
teikumi  – no konstruktīvā viedokļa ne arvienu bija ap-
mierinoši, ne arvienu bija izdomāti līdz savām galīgām 
konsekvencēm, un šīs formālās bāzes nestabilitātes un 
defektuzitātes dēļ likumu un noteikumu piemērošana iz-
sauca daudz neskaidrību un pat pretrunu.”9 

Senators Jānis Balodis A. Gubenu sauc par Senā-
ta Kriminālās kasācijas departamenta “stūrakmeni”, uz-
sverot, ka A.  Gubens bijis viņa “skolotājs šī vārda pilnā 
nozīmē un paraugs tam, kā loģiski jāapsver likumi un kā 
spriedums vislabāk formulējams”.10

Senators Jānis Ankravs raksta: “Gubens ar viņam 
piemītošu loģikas asumu un neatdarināmo valodas stila 
eleganci sāka veidot viņa referējumos nodotās Kriminā-
lā kasācijas departamenta un Apvienotās Sapulces lietas 
spriedumus ar tādu neapgāžami pareizu juridisku un 
loģisku formulējumu un tādā ārējā noslīpējumā, ka šie 

9 Ankravs J. Aleksandrs Gubens. Darbam un tiesībām. Latvijas 
Krimināltiesību biedrības izdevums, 1939, 10. lpp.

10 Rumpēters A. Atskats uz Senātu Latvijas tiesu sistēmā. Latviešu Juristu 
Raksti, Nr. 12, 1973, 16. lpp.

spriedumi uz laiku laikiem paliks par paraugu kā Senātam, 
tā pārējām Latvijas tiesu iestādēm.”11 Pats iedziļinādamies 
ikvienas caurlūkojamās lietas apstākļos līdz pamatu pama-
tiem, A. Gubens arī pārējiem tiesnešiem norādījis, ka nevar 
šķirot lietas svarīgajās un nesvarīgajās, ka visi jautājumi pēc 
savām sekām var izrādīties par svarīgiem un ka tādēļ “ik-
katras lietas izšķiršanai jānotiek zem tiesneša garīgās ener-
ģijas pilna koncentrācijas aspekta”: “Temīdas svaru kausi ir 
stipri jūtīgi pret katru ar lietu sakarā stāvošu apstākli un 
ne vienreiz vien nosvarojums guļ šķietami sīkā apstāklī, 
kas, mests svaru kausā, gala rezultātā var dot lietai citādu 
apgaismojumu un svaru kausiem citādu nosvarojumu.”12 

A. Gubena erudīcija sarežģītos juridiskos jautāju-
mos bijusi apbrīnojama. Viņš viegli orientējās svešzemju 
likumdošanā, jo, pateicoties labām valodu zināšanām, 
neatlaidīgi sekoja ārzemju, sevišķi franču, juridiskajai 
literatūrai. 

Neapšaubīta bijusi A.  Gubena autoritāte kā kri-
mināltiesību prakses veidotājam. A.  Gubena vadībā un 
pēc viņa norādījumiem Senāta Kriminālās kasācijas de-
partamenta virssekretārs Fridrihs Kamradziuss sastādī-
ja un izdeva trīs sējumus ar Senāta Kriminālās kasācijas 
departamenta spriedumu izvilkumiem  – tēzēm, kas bija 
liels palīgs kā tiesām, tā advokatūrai. “Šī darba īstais au-
tors,” kā raksta Dr. Armīns Rūsis, bija A. Gubens “divējā-
dā ziņā: ne tikai ņemot vērā viņa izšķīrēja darbību tur 
iespiesto Senāta spriedumu radīšanā un to ārējās formas 
noslīpēšanā, bet arī rosinot šī darba izdošanu un veidojot 
tā sistēmu”.13 Šis fakts ne visiem bija zināms. 

11 Aleksandra Gubeņa 60 gadi. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1939, Nr. 2.

12 Ankravs J. Aleksandrs Gubens. Darbam un tiesībām. Latvijas 
Krimināltiesību biedrības izdevums, 1939, 12. lpp.

13 Rūsis A. Tiesnesis ar ticīgu sirdi. Baznīcas kalendārs 1954. gadam. Latvijas 
ev.-lut. baznīcas virsvaldes izdevums, 72. lpp.

A. Gubens bijis taisnības meklētājs visās lietās. Ar 
viņam piemītošo patosu mēdza apzīmēt tiesas par Temī-
das tempļiem, kuros katram jāieiet ar vislielāko bijību. 
Arī tiesnesim. Ar savu darbu viņš pats rādīja, ka šie vārdi 
nav tukša frāze: viņš ne tikai sprieda tiesu, bet arī dziļā 
bijībā un pazemībā meklēja taisnību.14 Viņš rakstīja: “Lai 
tie, kuriem dots augstais neatkarīga soģa amats valstī, 
vienmēr apzinās, ka upurēšana uz Temīdas altāriem prasa 
skaidru sirdi un tīru sirdsapziņu! Lai soģi neaizmirst, ka 
pilsoņu attiecības tiesas forumā neatkarīga tiesa sver uz 
vienādiem svariem un mēro ar vienādiem mēriem! Ties-
neša iekšējai balsij vajag būt tik izsmalcināti dzirdīgai, 
ka viņš izjūt to, kas ar miesīgām ausīm nav sadzirdams, 
viņa iekšējam skatam vajag būt tik redzīgam, ka viņš sa-
skata vairāk, nekā to saredz viņa miesīgās acis. Šāda skata 

14 Turpat, 70. lpp.

Senāta apvienotās sapulces priekšsēdētājs A. Gubens darba kabinetā Tiesu pilī. Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētāja krēsls Senāta sēžu zālē

Ulmaņa režīma tieslietu ministra Hermaņa Apsīša rīkotā ikgadējā tiesu 
iestāžu vadītāju apspriede 1937. gada oktobrī. A. Gubens – centrā blakus 
H. Apsītim

Latvijas Senāta senatori un darbinieki 1938. gadā. Pirmajā rindā (no kreisās): senatori M. Čakste, R. Alksnis, J. Balodis, K. Puriņš, O. Ozoliņš, A. Gubens, J. Kalacs, 
virsprokurors F. Zilbers, senatori F. Konradi, K. Ducmanis. Otrajā rindā: senatori P. Stērste, A. Rumpeters, prokurors E. Bite, senators J. Grots, prokurors T. Ūdris, 
senatori J. Skudre, P. Leitāns, J. Ankravs, T. Bergtāls, kurjers J. Kažoks. Aizmugurē: kurjers T. Nadziņš, mašīnrakstītājas A. Rencis un E. Krebss, virssekretāra palīgs 
E. Veinbergs, rez. darbiniece A. Jackeviča, mašīnrakstītājas E. Rollis, N. Nadziņš, O. Saulīte, virssekretārs A. Zonne, vecākais kancelejas ierēdnis V. Robežnieks, 
virssekretārs V. Kaders, mašīnrakstītāja B. Asers, virssekretārs F. Kamradziuss, virssekretāra palīgi J. Stepans, K. Igals, mašīnrakstītāja E. Igals, virssekretāra 
palīdze A. Ripke, vecākā kancelejas ierēdne S. Berkamanis, virssekretāra palīgs N. Dombrovskis, Apvienotās sapulces virssekretāra v.i. J. Klucis



juristavards.lv18 19

JURISTU LIKTEŅIJURISTU LIKTEŅI

 
40 (1046) 02. 10. 2018.

priekšā kritīs plīvuri, kas aizsedz taisnību, un šāda dzirde 
izšķirs liekuļu balsi – un glorificēs Taisnība.”15 

Pieskardamies maģistratūras darbības īpatnējai 
iezīmei  – savā rezultātā arvienu izsaukt zināmu neap-
mierinātību, it sevišķi procesa dalībniekos, kas cīnījušies 
par netaisnu lietu, A.  Gubens ieteica tiem, kam uzticēts 
tiesneša amats, arvienu paturēt vērā, ka viņu atbildības 
kritērijs ir vienīgi likums un sirdsapziņa un ka viņi nevar 
reaģēt uz viņu darbības novērtējumiem, kas stāv ārpus 
juridiskās kritikas plāksnes, jo “tiesneša neatkarīgā juri-
diskā pārliecība, kas radusies, izsmeļot visus viņa rīcībā 
esošos līdzekļus taisnības un taisnprātības statuēšanai, 
ir tā īstenā mēraukla, ar ko tiesnesis var pastāvēt savas 
sirdsapziņas priekšā”.16 

A. Gubens nelocījās svešu uzskatu priekšā. Kādā 
prāvā, kur bija taisīts juridiski apšaubāms, bet dažām 
politiskām aprindām tīkams spriedums, viņš palika pie 
atsevišķām domām un uzrakstīja veselu disertāciju par 
labu sprieduma atcelšanai.17 Arī advokāts un Universitā-
tes mācībspēks tiesību doktors A. Rūsis zinājis vairākus 
gadījumus, kur A. Gubens gāja pret vairākuma domām 
pārliecībā, ka, izspriežot lietu citādi, varētu tikt nodarīta 
netaisnība.18 

Senāts ir likumu iztulkotājs, pareizās tiesiskās 
apziņas vadītājs un tiesu prakses veidotājs. Cik liels bija 
A.  Gubena personīgais nopelns šo uzdevumu veikšanai, 
rādīja 1939.  gadā rīkotās jubilejas svinības Tiesu pilī, 
A.  Gubenam pārkāpjot 60  gadu slieksni. Tā laika prese 
rakstīja: neviens tiesu darbinieks nebija ar tādu sajūsmu 
cildināts un tik silti apsveikts. Par godu jubilāram Latvijas 
Krimināltiesību biedrība izdeva rakstu krājumu “Darbam 
un tiesībām”, kurā publicēti 20 juristu raksti. Šāds godinā-
šanas veids bija vienīgais Latvijas tiesu vēsturē.19 

A.  Gubens centās kalpot Latvijas tiesību kultū-
rai arī ārpus tiesas, nodibinādams un vadīdams Latvi-
jas Krimināltiesību biedrību, kas bija visražīgākā starp 
Latvijas juristu organizācijām. Tur brīvā domu apmaiņā 
tika aplūkoti visi aktuālie kriminālzinātnes un krimi-
nālās likumdošanas jautājumi, tur bija arī centrs, kas 
noorganizēja pirmo Latvijas krimināltiesību kongresu 
1937. gadā. 

Kolēģi brīnījušies, kur A.  Gubens ņem laiku ne 
tikai skatīt neskaitāmās Senāta lietas, pie tam vissarež-
ģītākās, bet arī piedalīties vairāku ministriju pastāvīgās 
konsultācijās, sodu likumu un tiesu iekārtas likumu pār-
strādāšanas komisijās, notiesāto apžēlošanas lūgumu ko-
misijā, izpildīt arī Ordeņu kapitula kanclera amatu. Viņš 
bijis arī Rīgas Latviešu biedrības valdes loceklis. 

15 Darbam un tiesībām. Latvijas Krimināltiesību biedrības izdevums, 1939, 
8. lpp. 

16 Ankravs J. Aleksandrs Gubens. Darbam un tiesībām. Latvijas 
Krimināltiesību biedrības izdevums, 1939, 12. lpp.

17  Šmits J. Darbam un tiesībām. Laiks, 06.12.1952.

18  Rūsis A. Tiesnesis ar ticīgu sirdi. Baznīcas kalendārs 1954. gadam. Latvijas 
ev.-lut. baznīcas virsvaldes izdevums, 70. lpp.

19 Šmits J. Darbam un tiesībām. Laiks, 06.12.1952.

A.  Gubens bija ne tikai praktiķis, bet arī teorēti-
ķis, kura rakstīti arī vairāki raksti “Tieslietu Ministrijas 
Vēstneša” pirmajos numuros. Piemēram, “Kāds vārds par 
valsts atzīšanu” (1920, Nr. 1) un “Jautājums par tiesību uz 
zemi” (1920, Nr.  2). Taču raksti ir bez paraksta, jo Gu-
bens savā smalkjūtībā un kautrībā tos uzskatīja vien par 
nenozīmīgām, īsām “piezīmēm”.20 

A. Gubens baudījis respektu un cieņu arī kā tie-
su sistēmas augstākā amatpersona, ko apliecina tieslietu 
ministra Hermaņa Apsīša sacītais Senāta priekšsēdētāja 
60 gadu jubilejā: “Ar augsti vērtējamām rakstura īpašī-
bām un personīgu takta sajūtu jūs esiet ne vien radījuši 
ticību taisnībai cilvēkos, kam bijis jāstājas tiesas priek-
šā un tur jāsaņem gandarījums, bet esat bijis arī cienī-
jams piemērs jūsu kolēģiem tiesnešiem. Uz jums vien-
mēr bijušas vērstas visu acis kā uz vadošo tiesnesi un 
paraugu.”21 

Savās runās un rakstos A.  Gubens neatlaidīgi 
aicinājis visus tiesībniekus ne vien turēt tīru un neap-
traipītu justīcijas karogu, bet arī “izveidot maģistratūrā 
un prokuratūrā savas labas tradīcijas un augstvērtīgas 
sadzīves formas, lai tiesneši un prokurori valsts pilso-
ņu sabiedrībā baudītu to honoru, kas viņiem pēc izpil-
dāmo funkciju svarīguma pienākas”.22 Tiek atzīmēts 
arī tas, ka A. Gubenam kā augstākajam tiesnesim valstī 
“ir nodibinājies augstvērtīgs garīgais kontakts ar mūsu 
valsts juristiem maģistratūrā, prokuratūrā un advoka-
tūrā un ar universitātes mācības spēkiem tiesību zinību 
fakultātē”.23 

20 Rūsis A. Tiesnesis ar ticīgu sirdi. Baznīcas kalendārs 1954. gadam. Latvijas 
ev.-lut. baznīcas virsvaldes izdevums, 72. lpp.

21 Aizvien stiprāka un varenāka kļūst nacionālā taisnība. Brīvā Zeme, 1939.

22 Ankravs J. Aleksandrs Gubens. Darbam un tiesībām. Latvijas 
Krimināltiesību biedrības izdevums, 1939, 13. lpp. 

23 Turpat, 10. lpp.

Lojalitāte Ulmaņa režīmam

A.  Gubens par Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdē-
tāju kļuva pēc 1934.  gada 15.  maija apvērsuma un bija 
lojāls Ulmaņa režīmam. Viņam bija pieņemama prasība 
pēc “latviskām tiesām”, kas kalpo nacionālas valsts vieno-
tības mērķim. A. Gubena 60 gadu svinībās tieslietu mi-
nistrs atzīmēja, ka Senāta priekšsēdētāja personā arvien 
ir saskatījis atklātu un draudzīgu līdzgaitnieku, kas “ar 
dedzību sekmējis 15. maija ideju un gara ieviešanu tiesu 
dzīvē, kas atbalstījis jaunos nodomus un reformas un kas 
ar savu autoritāti un zināšanām palīdzējis audzināt ties-
nešu jauno audzi”.24 

A. Gubens savās runās allaž uzsvēris, ka tiesu ies-
tādēm ir īpaši motīvi būt pateicīgām Ulmanim. Par to, 
ka ir atstāti spēkā un tiek ievēroti likumi, kas garantē 
tiesu varas neatkarību no citām valsts varām, prezidents 
stiprina tiesu autoritāti, ikvienā iespējamā vietā izceļot 
tiesu nozīmi, ka Senāta vajadzībām uzbūvēta Tiesu pils 
un 1937. gadā beidzot stājās spēkā Latvijas Civillikums.25 

Taču tas ir iemesls tam, ka A.  Gubena personī-
ba mūsdienās tiek vērtēta dažādi, pārmetot viņam tie-
su neatkarības neaizstāvēšanu. Kaut gan pēc 1934. gada 
15.  maija apvērsuma tiesu iekārta nepiedzīvoja nozīmī-
gas izmaiņas26 un pats A. Gubens uzsvēris, ka “visā au-
toritārā režīma laikā nav noticis neviens mēģinājums 
skart tiesu varas neatkarību vai tricināt viņas autoritāti”, 
kādi centieni gan bijuši līdz valsts iekārtas pārkārtošanai 
1934. gadā.27 Arī senatora A. Lēbera dēls Dr. iur. Dītrihs 
Andrejs Lēbers pārizdevis Latvijas Senāta spriedumu 

24 Aizvien stiprāka un varenāka kļūst nacionālā taisnība. Brīvā Zeme, 1939.

25 Valsts un Ministru Prezidenta Dr. K. Ulmaņa 60 gadi. Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis, 1937, Nr. 4, 718. lpp.

26 Latvijas tiesību vēsture (1914–2000). Prof. Dr. iur. Lēbera redakcijā, LU 
žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 279. lpp. 

27 Valsts un Ministru Prezidenta Dr. K. Ulmaņa 60 gadi. Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis, 1937, Nr. 4, 718. lpp.

krājumus un atzinis, ka neatrod nevienu Senāta spriedu-
mu, kurā būtu jaušama nodeva Ulmaņa režīmam,28 un 
šo viņa atzinumu tālāk nesuši šodienas tiesību pētnieki.29 
Tomēr A. Gubenam tiek pārmesta nenorobežošanās no 
autoritārā režīma, piedalīšanās dažādos svinīgos pasā-
kumos, sakot režīmu slavinošas runas.30 Ja viņa priekš-
gājējs Senāta priekšsēdētāja amatā (tobrīd – Apvienotās 
sapulces priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs) Kristaps 
Valters atteicās nosūtīt apsveikumu Ulmanim, atzīstot 
15. maija apvērsuma likumību, un tādēļ zaudēja amatu, 
A.  Gubens kopā ar tiesnešiem Ulmani ieradās apsveikt 
personīgi un savu runu nobeidza ar patosa pilniem vār-
diem: “Tas Visuvarenais Dievs lai sargā jūs žēlīgi un pa-
līdz Jūsu prominentajā valsts iekārtas un dzīves tālākās 
izveidošanas darbā – par paliekamu svētību mūsu Latvijai 
un viņas tautai uz laiku laikiem, paaudžu paaudzēm un 
radu radiem [..]”31 Turklāt tiesneši bija tērpušies manti-
jās – tas bija pirmais gadījums, kad tiesneši ārpus tiesas 
parādījās amata tērpos.

Iespējams, pēc Latvijas okupācijas A. Gubens ana-
lizēja notikušo un šīs pārdomas bija par pamatu viņa vien-
tulībai trimdā. Viņš neiesaistījās trimdas latviešu sabied-
rības dzīvē un, šķiet, neuzturēja kontaktus ar bijušajiem 
kolēģiem – trimdā esošajiem senatoriem. Kad 1948. gada 
martā tapa vēsturiski nozīmīgais trimdas senatoru at-
zinums par Latvijas Republikas Satversmes spēkā esību 
valsts okupācijas apstākļos, no septiņiem trimdā tajā lai-
kā dzīvojošajiem senatoriem apspriedē nepiedalījās un 
savu viedokli nepauda vienīgi A.  Gubens.32 Atzinuma 
juridiskais pamatojums bija sarežģīts, jo pirms Latvijas 
okupācijas Satversmes darbība līdz ar Ulmaņa 1934. gada 
apvērsumu bija apturēta, un, iespējams, viņš kā Ulmaņa 
režīma atbalstītājs vai nu netika no pārējiem senatoriem 
aicināts uz atzinuma sastādīšanu, vai pats atteicās pieda-
līties, vai arī tam bijuši citi iemesli.

Lai kā tas bijis, pēc A. Gubena nāves ne senatori, 
kas ar viņu kopā strādājuši, ne trimdas latviešu prese ne-
izteica šaubas vai pārmetumus viņa darbībai. A. Rūsis rak-
stīja: “Ja Latvijas tiesas visā Latvijas brīvvalsts pastāvēšanas 
laikā aizvien palika neatkarīgas un nepakļāvās iespaidiem 
no ārienes, cik augsta arī nebūtu iespaidotāja persona vai 
personu grupa, tad Gubens bija viens no tiem, kas tiesu 
neatkarību sargāja un kam to arī izdevās nosargāt.”33 

28  Lēbers D.A. Latvijas Senāts viņdienās un mūsdienās. Latvijas Vēstnesis, 
29.12.1998.

29 Pleps J. Latvijas Senāta izaicinājumi mūsdienām. Augstākās Tiesas 
Biļetens, 2010, Nr. 1, 19. lpp.

30 Krūmiņa V. Ievads Latvijas Republikas Satversmes VI nodaļas 
komentāram: tiesu varas evolūcija Latvijā. Latvijas Republikas Satversmes 
komentāri, prof. R. Baloža zinātniskākajā vadībā, Latvijas Vēstnesis, 2013, 
13. lpp.

31 Tiesu iestāžu piedalīšanās 11. aprīļa svinībās. Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis, 1936, Nr. 3, 438. lpp.

32 Lēbers D.A. Komentārs. Grām.: 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu 
krājums par Neatkarības deklarāciju. Zin. red. T. Jundzis, Rīga: LU žurnāla 
“Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 385. lpp.

33 Rūsis A. Tiesnesis ar ticīgu sirdi. Baznīcas kalendārs 1954. gadam. Latvijas 
ev.-lut. baznīcas virsvaldes izdevums, 70. lpp.

Tiesneši sveic Latvijas autoritāro vadoni Kārli Ulmani 60 gadu jubilejā. 
Priekšplānā (no kreisās) tieslietu ministrs Hermanis Apsītis un Senāta 
Apvienotās sapulces priekšsēdētājs Aleksandrs Gubens

A. Gubena māsa – starp citiem Latvijas Konservatorijas 20. gadsimta 
divdesmito gadu vadošajiem profesoriem: (pirmajā rindā no kreisās) 
Pauls Jozus, Marija Gubene, Jāzeps Vītols, Pauls Šūberts, Juris Jurjāns; 
(otrajā rindā) Pauls Sakss, Pāvuls Jurjāns, Jēkabs Kārkliņš, Arvīds Daugulis, 
Augusts Jungs
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pilsētā uz klaja tirgus laukuma (foruma), vai izteikdami 
to pie robežas pirmajam svešas valsts pilsonim, kādu 
satika. Atbildei uz ultimatumu bija atvēlētas 33 dienas 
apdomāšanās laika. Kad šis laiks bij notecējis bez panā-
kumiem, tad minētā “fetialu” komisija atkal devās uz 
pretinieku valsti pasludināt karu. “Fetialiem” bija jāno-
stājas pie robežas un viņu vadonim jāizsauc vārdi: “karu 
pasludinu un sāku” (bellum indico facioque), pēc kam 
tam par kara sākšanas zīmi bij jāmet pār robežu šķēps 
ar asiņainu galu. Ja šīs formalitātes neizpildīja pirms kara 
sākuma, tad karu uzskatīja par netaisnu un tam nebija 
cerama dievu svētība. Tāpat bij noteiktas formas priekš 
miera līgumu un sabiedrības līgumu slēgšanas. Tā kā 
pirmatnējos laikos normālais stāvoklis dažādu valstu 
starpā bija karš, tad starptautiskie noteikumi visvairāk 

Kāds vārds par valsts atzīšanu “de facto” un “de jure”
Jau pirmatnējos vecajos laikos mēs, pēc vēstures ziņām, 
atrodam to, ko sauc par “starptautiskām tiesībām”. Valstis 
savā starpā veda sarunas caur sūtņiem, kurus uzskatīja 
par neaizskaramiem. Pastāvēja noteikumi vai arī ar reliģi-
ju svētīti ieradumi par kara pasludināšanu un miera slēg-
šanu. Vecajā Itālijā turienes tautām vai valstīm bij sevišķa 
garīdznieku šķira “fetiales”, kuriem bij jāuzrauga starptau-
tiskās kārtības ievērošana, sevišķi pie līgumu noslēgšanas, 
kara pasludināšanas un miera slēgšanas. “Fetialu” iestādi, 
pēc teikas, esot dibinājis Romas ķēniņš Numa. Tā Romā 
sastādījās no 20 uz visu mūžu ieceltiem locekļiem. Dip-
lomātisku uzdevumu izpildīšanai no tiem tika sūtīti divi 
vai četri, kuri strīdus gadījumā nonesa pretinieku valstij 
savu svētsvinīgo pēdējo prasību (to tagad sauc par “ulti-
matumu”), paziņodami to vai nu attiecīgās valsts galvas 

Aleksandrs Gubens

Viens no retajiem Senāta Apvienotās sapulces 
priekš sēdētāja draugiem A. Rūsis par A. Gubena pēdējiem 
mūža gadiem raksta: “Dzīves rats bija pagriezies un pie-
nākumiem pārbagātās augstākā tiesneša dienas gaitu vietā 
bija stājusies pelēka dzīves ikdiena trimdā – mazajā, sapņai-
najā viduslaiku pilsētā Pasavā, kura gandrīz vienmēr vakara 
stundās tinas miglā, necaurredzamā un nospiedoši smagā. 

A. Gubenam veltīts pasākumā Cesvainē 2018.gada 2.maijā. Augstākās 
tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs novada domes priekšsēdētājam 
Vilnim Špatam pasniedz vēsturiskas Senāta fotogrāfijas

Reliģija kā sirds lieta

Taisnīgums, cieņa pret ikvienu līdzcilvēku un atbildība 
Dieva un savas sirdsapziņas priekšā A.  Gubenam bija 
pašsaprotama, jo viņš bija garīgi bagāta un dziļi ticīga per-
sonība. Senators A. Lēbers A. Gubenu atcerējies kā “caur 
un cauri godīgu cilvēku, kas reliģiju uztvēra kā nopietnu 
sirds lietu”.34

A. Gubens bija dziļi reliģiozs cilvēks un bieži gāja 
baznīcā. Viņš nekaunējās savas ticības. Ilgus gadus viņš 
bija Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas virsvaldes lo-
ceklis, vēlāk prezidenta vietnieks, bet vācu okupācijas lai-
kā iecelts baznīcas konsultora amatā. 60 gadu jubilejas svi-
nībās vislielāko prieku A. Gubenam sagādājis arhibīs kapa 
T. Grīnberga dāvātais “sodu likumu krājums” – Bībele. 

Ja “svēts nemiers, svētas šaubas” ir tiesneša tikums, 
tad tas A. Gubenam piemitis augstākajā mērā. Atdot visus 
savus spēkus patiesības un taisnības meklēšanai un tad 
spriest tiesu pēc vislabākās pārliecības, nevadoties ne no 
kā cita. Kādā no Krimināltiesību biedrības valdes sēdēm 
viņš esot izteicies, ka “tiesneša grēki pieaug ar katru jaunu 
spriedumu un mēs nezinām, kā mēs par tiem atbildēsim”.35 

Viņš bieži mēdza citēt Bībelē rakstīto principu 
“taisnība tautu paaugstina”, uzskatot, ka tam ir vislielākais 
tautu audzinošs, augšup ceļošs un tautas kopu vienojošs 
spēks: “Valsts, kura tur svētu un neaizskaramu šo politis-
ko bausli un kurā darbojas taisnīga tiesa, tur rokās Mūžī-
bas atslēgu: šāda valsts iet neiznīcības ceļu un nevar noiet 
no pasaules skatuves.”36 

Senators Augusts Rumpēters savās atmiņās par 
A. Gubenu rakstīja – kaut gan runās viņš mīlēja izteikties 

34 Latvijas Senāta senators Augusts Lēbers. Bibliogrāfija. Sastādījis 
A.D. Lēbers, 1997, 16. lpp

35 Šmits J. Darbam un tiesībām. Laiks, 06.12.1952.

36 Tiesu pils atklāšana. Pielikums Tieslietu Ministrijas Vēstnesim, 1939, 
39. lpp.

pompozi, īstenībā satiksmē ar kolēģiem un darbā bija ļoti 
sirsnīgs un vienkāršs.37 Pēc A.  Gubena aiziešanas mū-
žībā trimdas laikraksts “Laiks” rakstīja, ka viņš bija cil-
vēks ar zelta dvēseli. “Viņam dažreiz patika paaušoties kā 
bērnam, labsirdīgi pasmieties par labu joku. Nekad viņš 
nebija sapīcis, nekad īgns. Daži kollēgas pārmeta viņam, 
ka dažreiz esot pārāk aizņemts no galma etiķetes un pā-
rāk jūsmojot par pēdējā prezidenta personu. Bet Gubens 
jūsmoja par daudzām lietām, un šī jūsmošana bija īsta. 
Patoss bija viņa stils, un tas parādījās visur, kur Gubens 
runāja vai darbojās. Tas nāca no pacilāta dzīves noskaņo-
juma un skaidras sirds.”38 

A. Gubens ticēja dievišķīgajai vadībai cilvēces un 
atsevišķu cilvēku dzīvē. Ticība viņam devusi spēku arī 
šaubu un grūtos brīžos: “Ja man dzīvē kādreiz liekas, ka 
esmu nonācis strupceļā, tad es aizveru acis un iedomājos, 
ka atkal esmu mazs zēns un skaitu lūgšanu dzimtajā Ces-
vaines baznīcā. Es lūdzu Dievu, un tad man kļūst viegli, 
un viss atkal ir labi…”39 

Skopi dati par privāto dzīvi

A. Gubenu tuvāk pazina tikai viņa līdzdarbnieki un ne-
daudzie draugi, jo viņš, būdams kluss un smalkjūtīgs dar-
ba darītājs, nemīlēja atklāties plašākai sabiedrībai. 

Gandrīz nekādas liecības nav atrodamas arī par 
viņa ģimeni. Zināms tikai, ka viņš ir precējies ar Helēnu 
Sanderi un 1915. gadā dzimusi viņu meita Alise Helēne.40 

37 Rumpēters A. Atskats uz Senātu Latvijas tiesu sistēmā. Latviešu Juristu 
Raksti, Nr. 12, 1973, 16. lpp.

38 Šmits J. Darbam un tiesībām. Laiks, 06.12.1952. 

39 Rūsis A. Tiesnesis ar ticīgu sirdi. Baznīcas kalendārs 1954. gadam. Latvijas 
ev.-lut. baznīcas virsvaldes izdevums, 71. lpp.

40 Biogrāfiskā vārdnīca “Latvijas tiesneši 1918–1940”. Sast. Ē. Jēkabsons un 
V. Ščerbinskis. Tiesu administrācija, 2017, 119. lpp.

Aleksandrs Gubens kādā luterāņu baznīcas konferencē (ap 1938.–1940.
gadu). Pie galda sēž (no kreisās): advokāts Heinrihs Rūsis (1.), advokāts 
Pēteris Eglītis (2.), Senāta Apvienotās sapulces priekšsēdētājs Aleksandrs 
Gubens (3.), mācītāji Edgars Stange (4.), Alberts Virbulis (5.), Vilis Rozenieks 
seniors (6.), arhibīskaps Teodors Grīnbergs (7.), J. Reinhards (8.), Voldemārs 
Maldonis (9.), J. Strautmanis (10.), nezināms (11.), Edgars Bergs (12.). 
Personas norādītas pēc prof. Roberta Feldmaņa piezīmēm

Foto no grāmatas “Tieslietu ministrijas un tiesu vēsture 1918–1938”, 
1938; žurnāla “Tieslietu Ministrijas Vēstnesis”, 1937, Nr. 7; žurnāla 
“Atpūta” 30.11.1934., Nr. 526; 31.12.1934., Nr. 530; 20.01.1939., Nr. 742; 
Maskavas Universitātes arhīva; Augstākās tiesas muzeja; JVLMA arhīva, 
LELB arhīva (kur glabājas mācītāja Edgara Ķiploka trimdā ASV savāktie 
Latvijas baznīcas vēstures materiāli)
“Jurista Vārda” redakcija izsaka pateicību par atbalstu ilustratīvā materiāla 
sagādē: LELB arhivārei Ivetai Kalmei un JVLMA zinātniski pētnieciskā 
centra pētniecei Zanei Prēdelei.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas virsvalde 1934. gadā (no kreisās): 
A. Gubens, R. Dzērve, prof. A. Tentelis, A. Briedis, viceprezidents H. Rūsis, 
virsvaldes prezidents arhibīskaps prof. Dr. T. Grīnbergs, prāvests 
A. Kundziņš, prof. V. Maldonis, prāvests A. Virbulis, mācītājs A. Treics

DOMAS MANTOJUMS

Tādai vajadzēja arī būt trimdenieka Gubeņa dzīvei, jo izti-
ka no mazā sociālās apgādes pabalsta nevarēja būt spoža. 
Bet te parādījās Gubena lielais gara spēks – viņš visu to pār-
cieta ar stoisku mieru, nodevās aizvien tik iemīļotām Svēto 
Rakstu un teoloģisku rakstu studijām, un dzīvoja sava gara 
pasaulē, kuru nevarēja skart nekādas dzīves grūtības.”41 

Gluži aizmirsts A.  Gubens tomēr nebija. Pasavā 
mēdza iegriezties trimdas arhibīskaps un citi mācītāji, 
lai apciemotu savu ticības draugu. Bet, kad mūža noga-
lē nāca grūta slimība, palīdzēja Latvijas tiesu darbinieki, 
kas bija izceļojuši uz Ziemeļameriku  – katrs pēc savām 
spējām, un A. Gubenam dzīves pēdējos mēnešos nebija 
jācieš trūkums.42 

41 Rūsis A. Tiesnesis ar ticīgu sirdi. Baznīcas kalendārs 1954. gadam. Latvijas 
ev.-lut. baznīcas virsvaldes izdevums, 71. lpp.

42 Turpat, 74. lpp.
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nodarbojās ar kara pasludināšanas un miera slēgšanas 
jautājumiem. Priekš šiem starptautiskiem likumiem mē-
dza lietot arī nosaukumu “kara un miera tiesības” (jus 
belli ac pacis), bet ar laiku no valstu līgumiem izauga arī 
starptautiski likumi par tirdzniecību un satiksmi starp 
dažādu valstu pilsoņiem, sevišķi, kad romiešu valsts, kura 
sākumā pastāvēja tikai no latīņu tautām jeb ciltīm Vidus-
Itālijā, nāca sakarā ar grieķiem, un vispirms ar grieķu ko-
lonijām Dienvidus-Itālijā. 

Kaut gan nu starptautiskie likumi arī vecos lai-
kos spēlēja savu lomu, tie tomēr nebij no visām tautām 
atzīti. Viņi vispirms parādījās pie tautām jeb valstīm, kas 
savā starpā bij saistītas ar ciltsradniecību vai valodu, vie-
nādu ticību un vienlīdzīgiem kultūras pamatiem. Tādas 
tautu grupas, kuras savā starpā atzina zināmas starptau-

tiskas tiesības, minētos vecos laikos bija divas: 1) valstis, 
kuru tautām vai mazākais valdībām bij grieķu (hellēņu) 
nacionālais pamats, un 2) latīņu tautas Itālijā, kuras vēlāk 
apvienojās romiešu valstī. Romiešu–latīņu kultūrai pa-
saule visvairāk var pateikties par stingras likumības idejas 
izaudzināšanu, par visādu likumu loģiski–sistemātisku 
attīstību, tikpat attiecībā uz iekšējām valsts jeb pilsoņu 
vajadzībām, kā uz tautu starptautiskām interesēm. Pie 
grieķiem vairāk attīstījās filozofija, pie romiešiem likumu 
zinība. Pēc romiešu valodas ierašas par “gudru” (prudens) 
sauca it īpaši likumu pratēju (juris prudens).

Kad tautu staigāšanas laikā romiešu un grieķu val-
stis bij izpostītas un līdz ar to arī iznīkuši starptautisko 
tiesību jēdzieni, radās divas jaunas tautu grupas, kuras 
savu locekļu starpā sāka piekopt starptautiskās tiesības. 

Par šo A. Gubena 1920. gada publikāciju

A. Gubena raksts (bez autora norādes) publicēts izdevuma 
“Tieslietu Ministrijas Vēstnesis” pirmajā laidienā, kas iznāca 
1920. gada oktobrī. 1 Uz to, ka tieši A. Gubens ir šī raksta 
autors, savās atmiņās norāda Armīns Rūsis.2

Publikācijas autors skaidro starptautisko tiesību vēsturi 
un pamatprincipus, kā arī pievēršas valstu de facto un de iure 
atzīšanas izpētei un kritizē šo divu dažādo statusu nošķiršanu 
kā mākslīgu un “nejuridisku”.

Rakstā spilgti iezīmējas autora viedoklis par starptautisko 
tiesību vājumu un atkarību no valstu politiskajām un 
ekonomiskajām interesēm: tā kā 20. gadsimta 20. gados 
nav nevienas efektīvas “pārnacionālas” institūcijas, kas 
spētu piespiest ievērot starptautisku līgumu noteikumus, 
valstis var no tiem atkāpties, līdzko mainās to intereses un 
starpvalstu spēku samērs, un atkal atgriezties pie senākā 
starptautisko attiecību risināšanas “instrumenta” – kara. Arī 
tikko kā jaundibinātā Tautu Savienība raksta tapšanas brīdī 
vēl ir nestabila institūcija (un, kā rāda turpmākie notikumi, 
nespēj novērst Otro pasaules karu). Mūsdienās, protams, 
starptautisko tiesību un dažādu pārnacionālu institūciju loma ir 
būtiski pieaugusi, kā arī ir nostiprinājusies izpratne par likuma 
varas nepieciešamību ne vien nacionālā, bet arī pārnacionālā 
līmenī, kaut gan ir jāatzīst, ka pēdējo gadu notikumi (Krievijas 
pieaugošā agresivitāte, vairāku valstu vadītāju, tai skaitā ASV, 
šaubas par starptautisku institūciju lietderību un nosliekšanās 
par labu “nacionālajam egoismam”, kā arī valstu divpusējai 
attiecību kārtošanai) ir pamats bažām par 20. gadsimta pirmās 
puses izpratnes atgriešanos, kad starptautiskās tiesības 
piekāpjas valstu spēka un interešu priekšā.

Jāņem vērā arī, ka raksts publicēts 1920. gada nogalē – 
tātad laikā, kad jaundibinātās Latvijas Republikas valdība 
enerģiskā ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica 
personā cīnījās par valsts de iure atzīšanu, kas nozīmētu, 
ka starptautiskā sabiedrība atzīst Latviju par ilgtspējīgu, 
patstāvīgu un pilnvērtīgu valsti. 

Latvijas diplomātu centieni panākt de iure atzīšanu jau kopš 
1919. gada pirmām kārtām koncentrējās uz Pirmā pasaules 
kara uzvarētājiem – Antanti (Francija, Britu impērija) un tās 

1 Kāds vārds par valsts atzīšanu “de facto ” un “de jure”. Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis, Nr. 1, 01.10.1920., 1.–7. lpp.

2 Rūsis A. Tiesnesis ar ticīgu sirdi. Baznīcas kalendārs 1954. gadam. Latvijas ev.-lut. 
baznīcas virsvaldes izdevums, 72. lpp.

sabiedrotajām valstīm (Itālija, ASV u.c.), kas Parīzes miera 
konferencē (1919) un citās savstarpējās konsultācijās noteica 
pēckara kārtību Eiropā un pasaulē.

Panākt Latvijas de iure atzīšanu nebija viegls uzdevums, 
jo daudzu pasaules valstu valdības boļševiku varu Krievijā 
uzskatīja par pārejošu problēmu un negribēja priekšlaicīgi atzīt 
Krievijas impērijas (kas arī bija bijusi Antantes valsts) sairšanu, 
turklāt pret jauno valstu starptautisku atzīšanu aktīvi lobēja 
antiboļševistisko Krievijas spēku pārstāvji emigrācijā. Šaubīties 
par jauno Baltijas valstu dzīvotspēju sākotnēji lika arī to 
nestabilā iekšpolitiskā situācija un dažādu spēku savstarpējie 
konflikti šajā reģionā (Latvijas Neatkarības karš pret Stučkas 
vadīto padomju invāziju, Niedras marionešu valdību, Golca 
atbalstīto Bermonta afēru utt.).

Tomēr pēc Baltās kustības sagrāves Krievijas pilsoņu karā, 
noslēdzoties Latvijas Neatkarības karam un citiem konfliktiem 
šajā reģionā, kā arī jaunajām valstīm veiksmīgi uzsākot miera 
sarunas ar divām šīs Eiropas daļas lielvarām – Krieviju un Vāciju, 
Antantes Augstākā padome Parīzē 1921. gada 26. janvārī beidzot 
pieņēma lēmumu atzīt Latviju un Igauniju par starptautisko 
tiesību subjektiem, t.i., atzīt de iure. Lēmumu parakstīja piecas 
Antantes un sabiedrotās valstis: Lielbritānija, Francija, Japāna, 
Beļģija un Itālija. Izšķirošajās Antantes sarunās 1921. gada janvārī 
svaru kausus par labu jaunajām valstīm nosvēra Francijas ārlietu 
ministra Briāna (Aristide Briand) un Itālijas ārlietu ministra grāfa 
Sforcas (Carlo Sforza) aktīvais atbalsts, kā arī britu premjera Loida 
Džordža (David Lloyd George) pozīcija.

Pēc Antantes lielvalstu 1921. gada 26. janvāra lēmuma 
sākās vispārēja Latvijas de iure atzīšana. Ar atpakaļejošu 
datumu to izdarīja Polija (ar 1920. gada 31. decembri) un 
Somija (ar 1921. gada 26. janvāri), 1. februārī to izdarīja Vācija, 
drīz pēc tam arī Norvēģija, Zviedrija, Dānija, Persija, Austrija, 
Portugāle u.c. ASV Latviju de iure atzina 1922. gada 28. jūlijā. 
Kopumā starpkaru periodā Latviju de iure atzina 42 valstis.

Vēsts par valsts de iure atzīšanu Latvijā tika uztverta ar lielu 
sajūsmu, Rīgā notika svinīgi gājieni, ielās tika izlikti paziņojumi, 
par to plaši rakstīja prese. 26. janvāris starpkaru periodā valstī 
tika noteikts par svinamu dienu. Mūsdienās šim nozīmīgajam 
datumam tiek pieskaņotas ikgadējās ārlietu debates Saeimā.

“Tieslietu Ministrijas Vēstneša” pirmajā laidienā publicētais 
raksts “Kāds vārds par valsts atzīšanu “de facto” un “de jure”” 
oriģinālā iespiests vecajā drukā. “Jurista Vārdā” tas tiek 
pārpublicēts mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijā, vienlaikus 
pilnībā saglabājot autora izteiksmi.

Dina Gailīte

Tās bij muhamedāņu tautu grupa un zem Romas pāves-
ta apvienotās Eiropas kristīgās katoļu tautas. “Ticība” bij 
abās grupās apvienojošā saite un nevis tautu ciltsradnie-
cība. Muhamedāņu starptautiskās tiesības idejas daudz 
neattīstījās, jo no tā laika, kad muhamedāņu priekšgalā 
nostājās turki, muhamedāņu tautu garīgā dzīve panīka. 
Turpretim jo plašākā mērā attīstījās Eiropas kristīgo tautu 
starptautiskās tiesības. Šī attīstība neapstājās pat tad, kad 
agrākā saite, kura saturēja kopā Eiropas kristīgās tautas, 
pāvesta vara, ar reformāciju zaudēja savu spēku. Tai vietā 
saistošā faktora lomu izpildīja sekoši spēki: pirmkārt, vi-
sās Eiropas tautās izaugusē vienādā civilizācija un kultū-
ra, kas pamatojās uz kristīgās ticības, uz grieķu filozofijas 
un romiešu likumu zinības un likumu cienīšanas; otrkārt, 
svarīgas, uz savstarpēju tirdzniecību dibinātas, ekonomis-
kas intereses, kas prasīja drošus noteikumus par starp-
tautiskām attiecībām; treškārt, vajadzība rūpēties par 
politiska līdzsvara uzturēšanu, jo Eiropas tautas centās 
uzturēt savu neatkarību, kura dažkārt ar vienas vai otras 
varas pārmērīgu augšanu tika apdraudēta un kuras aiz-
stāvēšana prasīja apdraudēto valstu biedrošanos. Politis-
kā līdzsvara uzturēšanas rūpes pārvaldījušas Eiropas val-
stu politiku pēdējos trīs vai četrus gadusimteņus. Sakarā 
ar to visvairāk attīstījās starptautiskās tiesības un diplo-
mātija. Politiskā līdzsvara uzturēšanas dēļ vesti dažādi 
lieli, ilggadīgi kari, kā piemēram, 30  gadu karš un kari 
pret Napoleonu. Šie kari gan priekš tautām bij ļoti posto-
ši, bet panāca līdzsvara uzturēšanas mērķi. To apliecinā-
ja attiecīgie miera līgumi un viņu sekas. Vestfāles miera 
un Vīnes kongresa noteikumi nodrošināja Eiropas valstu 
neatkarību un politisko līdzsvaru. Vai arī pēdējā pasaules 
kara iznākums un Versaļas miers būs nodrošinājis mie-
ru un politisko līdzsvaru, to rādīs nākotne. Eiropas tautu 
starpā izaugušie starptautiskie likumi tagad saistoši visas 
pasaules tautām. Tas izskaidrojams ar Eiropas tautu kul-
tūras un materiālā spēka lielo pārsvaru. (Pie Eiropas tau-
tām skaitāmi arī no viņām cēlušies amerikāņi.)

Vajadzība pēc starptautisko likumu attīstības cēlās 
it īpaši no daudz pārgrozījumiem, kādus valstu dzīvē at-
nesa kari un revolūcija. Pārgrozījumi pastāvēja veco val-
stu, veco valdību un veco varu gāšanā un jaunu radīšanā. 
Bij vajadzīgi starptautiski noteikumi, pēc kuriem minēto 
satricinājumu un pārgrozījumu gadījumos atkal bij pa-
nākama un nodrošināma normāla kārtība, nodibināmas 
normālas attiecības valstu starpā. Kamēr vecajos laikos 
patstāvīgu valstu starpā normālais stāvoklis bij karš, ta-
mēr ar augošu kultūru pastāvīgi auga cenšanās uzturēt 
mieru. Tā jaunajos laikos palika par visu diplomātijas 
darbu galveno kodolu. Tika izgudroti dažādi starptautiski 
likumi, radītas dažādas starptautiskas organizācijas mie-
ra apsargāšanas labā, bet, diemžēl, ar vājām sekmēm. Tas 
pa daļai izskaidrojams ar to, ka starptautiskie likumi vi-
sos laikos bijuši drusku neskaidri, grozīgi un nedroši. Uz 
likumiem valsts iekšējā dzīvē var palaisties, tādēļ ka pret 
šo likumu aizskārējiem palīdz valstī pastāvošās tiesas un 
valdības iestādes. Valstī ir savs atzīst likuma devējs, kurš 
katrā laikā var neskaidru vai nepilnīgu likumu izlabot. 

Bet viss tas trūkst starptautisku likumu aplokā. Starptau-
tiskie likumi nav izdoti no vispārīgi atzītas kompetentas 
iestādes, jo tādas nav un nekad nav bijis. Starptautiskie 
likumi, t.i., noteikumi par attiecībām starp dažādu valstu 
piederīgiem un starp šīm valstīm pašām, pamatojas tikai 
uz līgumiem starp attiecīgām valstīm. Līguma noteikumi 
spēkā tikai priekš līguma dalībniekiem, un citas valstis ar 
to netiek saistītas. Tā kā valstis līgumus noslēdz, skatoties 
pēc savām interesēm, tad tie bieži ļoti nevienādi, kā to 
redzam pie līgumiem par tirdzniecību un muitu. Starp-
tautisko likumu vājā puse arvienu bijusi, ka nav nekādas 
augstākas iestādes, kurai būtu tiesība un spēks piespiest 
pie minēto likumu pildīšanas vai sodīt likumu pārkāpē-
ju. Tā kā starptautiskie likumi pamatojas uz līgumiem, 
tad viņu pārkāpšana ir tikai līguma aizskaršana. Bet nav 
kārtīgas iestādes, pie kuras par to varētu sūdzēt un kura 
varētu piespiest līgumu pildīt. Tā tad starptautiskus strī-
dus varēja izšķirt tikai ar karu, un karā, kā zināms, uzvar 
stiprākais, vienalga, vai tas aizstāvējis taisnu vai netaisnu 
lietu. Gan 19. gadu simtenī Eiropas lielvalstis bij sevi iz-
sludinājušas par starptautisko jautājumu augstākajām iz-
šķīrējām, bet, tā kā viņas bieži nebij vienprātīgas un pat 
savā starpā karoja, tad šī sistēma nenoveda pie miera un 
drošības. Lai novērstu karus un nodrošinātu starptau-
tiskās ķildās labāku taisnības aizstāvību, ļaudis jau ilgus 
laikus nodarbojušies ar projektiem, dibināt kādu bezpar-
tejisku starptautisku šķīrēju tiesu. Sevišķi par to interesē-
jās Krievija ķeizara Nikolaja II laikā. Starptautiskā šķīrēju 
iestāde Hāgā tika nodibināta, bet tai uzticēja tikai nesva-
rīgas lietas. Anglija un Vācija atteicās pieņemt šķīrēju 
tiesas principu tādos jautājumos, ar kuriem būtu saistī-
tas lielas, nacionālas valsts intereses. Pēc tam citas valstis 
ieņēma līdzīgu stāvokli. Vispārīgi nesvarīgu ķildu lietās 
jau agrāk mēdza vienoties par lietas nodošanu kādam no 
abām pusēm izvēlētam izšķīrējam. Bet strīdos par svarī-
gām interesēm līdz jaunākam laikam nav atrasts cits iz-
šķiršanas līdzeklis, kā tikai kara ieroči. Gan pēc Versaļas 
miera līguma sākta dibināt “Tautu savienība”, kura lai 
būtu priekš visām tautām noteicēja, bet tā vel nav galīgi 
organizējusies.

Kad nu nav iespējams novērst nedz karus, nedz 
revolūciju, un tādēļ bieži ir darīšanas ar pārgrozījumiem 
valstu un valdību sastāvā, tad liela nozīme ir starptautis-
kiem noteikumiem par to, kādos apstākļos atsevišķas val-
stis ieraugāmas par patstāvīgām suverēnām varām jeb par 
pasaules valstu sabiedrības loceklēm.

Valsts patstāvība jeb suverenitāte pati par sevi, 
pēc tagadējo starptautisko tiesību principiem, nav atkarī-
ga no citu valstu atzīšanas. Patstāvība jeb suverenitāte ir 
faktisks stāvoklis, kurš iestājies, kolīdz valsts pati par sevi 
nosaka un neviena cita valsts viņu nepārvalda. Atzīšana 
no citu valstu puses ir tikai sakaru uzsākšana ar jauno 
valsti vai jauno valdību. Viņa var notikt formeli oficiāli 
vai arī klusu ciešot, piemēram, ar tirdzniecisku sakaru 
uzsākšanu. Ka jauna valsts var ilgus laikus pastāvēt bez 
formelas atzīšanas no citām valstīm, pierādījis Bulgārijas 
piemērs. Bulgārija pēc krievu–turku kara 1878. gadā bij 
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nodibināta par Turcijas pavalsti zem sava kņaza (Alek-
sandra Battenberga), pie kam Berlīnes kongress dienvi-
dus pusi no bulgāru zemes bij atšķīris par sevišķu pro-
vinci ar nosaukumu Austrumu-Rumēlija, atstādams to 
zem turku valdības ieceļama gubernatora. Ar tādu kārtī-
bu bulgāri bij ļoti nemierā. Tie 1885. gadā sarīkoja Aus-
trum-Rumēlijā revolūciju, padzina turku gubernatoru un 
izsludināja Austrum-Rumēlijas apvienošanu ar Bulgāri-
ju. Ar to bij aizskarta no Berlīnes kongresa nodibinātā 
starptautiskā kārtība, un, lai jaunā palielinātā Bulgārijas 
valsts dabūtu likumīgu, starptautisku stāvokli, bij vaja-
dzīgs, ka lielvalstis to formeli atzītu. [..] Tā Bulgārija 10 
gadus palika starptautiski “nelikumīgā”, neatzītā stāvoklī. 
[..] Taisnība gan, ka izņemot Krieviju, gandrīz visas val-
stis šai laikā bij izturējušās labvēlīgi pret Bulgāriju, pie-
kopdamas ar to tirdzniecības un citādu satiksmi. To varēja 
ieraudzīt par atzīšanu “klusu ciešot”. Bet formeli lielvalstis 
nebij izteikušas pat ne faktisku atzīšanu jeb atzīšanu de 
facto, kādu Eiropas diplomātija jaunākā laikā sākusi lie-
tot, izšķirdama to no pilnīgas, galīgas atzīšanas jeb atzī-
šanas de jure. [..] Starptautiskā praktikā un diplomātijā 
jau sen bij atzīts, proti, ka priekš starptautiskām attiecī-
bām faktiskais stāvoklis svarīgāks par “likumīgo” un ka 
pēdējais mēdz klibot pirmajam pakaļ. Ar “faktiem” pa-
stāvīgi tikusi grozīta starptautiskā kārtība, un “faktiskais” 
stāvoklis, ja tas tikai spēj turēties, vēlāk paliek par “liku-
mīgu”. Tā tad, lai tiktu radītas starptautiskās tiesības, ir 
vajadzīgs faktisks stāvoklis un citu valstu atzīšana. Kad 
šie abi faktori kopā, tad attiecīgām jaunām starptautis-
kām tiesībām ir juridisks pamats. (No “faktiskā” stāvokļa 
tikai prasa, ka tas būtu jau nostiprinājies un nebūtu ātri 
pārejoša parādība.) [..]

Cēloņi, aiz kuriem Eiropas diplomātija izredzēju-
sies šo iekšķīgi neloģisko “atzīšanas” dalīšanu (de facto 
un de jure) gan nav grūti atrodami. Tie nav juridiski – zi-
niski, bet politiski. Praktika, izteikt atzīšanu de facto un 
šķirt to no atzīšanas de jure, iesākās un galvenā veidā tika 
lietota pie jaunajām valstīm, kuras cēlušās no Krievijas 
valsts sabrukuma. Lielvalstu izturēšanās šai atzīšanas jau-
tājumā piespiež domāt, ka viņas šimbrīžam vēl labi nezin, 
ko šai ziņā darīt, un tas ir tādēļ, ka viņas šaubās, vai Krie-
vijas sabrukums ieraugāms par galīgu, jeb vai Krievija 
atkal pacelsies, pilnīgi vai pa daļām apvienodama savas 
agrākās zemes.

Ja nu Sabiedroto apdomība jauno valstu atzīšanas 
lietā pilnīgi saprotama, tad ceļas jautājums, kādēļ tie ar 
jaunajām valstīm ir iesākuši tirdzniecības un citus saka-
rus, viņas formeli de jure neatzīdami? Laikam Sabiedro-
tie uz to jutušies pamudināti aiz labvēlības pret jaunajām 
valstīm. Ar jaunizgudroto atzīšanu de facto tie būs gribē-
juši stiprināt jaunās valstis, iedvešot viņām lielāku dros-
mi, lielāku pašpaļāvību un enerģiju, kamēr ar aizrādīju-
mu uz trūkstošo atzīšanu de jure cerēja sevi nodrošināt 
pret pārmetumiem no atjaunotās Krievijas puses. Minēto 
jauno, no Krievijas atšķirto valstu stiprināšanu Sabiedro-
tie varēja iztulkot kā cīņas līdzekli pret lieliniecismu un 
ne kā principiēlu ienaida soli pret atjaunoto Krieviju.

Bet, lai kā nebūtu ar Sabiedroto motīviem un no-
domiem, nevar būt strīdus, ka formela oficiāla atzīšana 
de facto ir un paliek “atzīšana”. Viņa ir kas cits, nekā kāda 
faktiska stāvokļa pielaišana un izlietošana tirdzniecisku 
sakaru nolūkā. Pēc savas būtības katra atzīšana, vai tā sau-
cas de facto vai de jure, ir jaunās valsts patstāvības, neat-
karības un suverenitātes atzīšana. Nekāda lietišķa starpība 
starp vienu un otru te nav redzama. Jo par lietišķu starpī-
bu nevar uzskatīt, ka no de facto atzītām jaunajām valstīm 
sūtņi līdz šim nav oficieli pieņemti no valsts galvas un nav 
varējuši tam nodot savas pilnvaras, bet ka tiem bijis jā-
stājas sakarā tikai ar svešās valsts ārlietu ministri. [..]

Tādēļ jaunajām valstīm nav iemesla daudz no-
skumt, ka tām trūkst atzīšanas de jure. Gan daži mēģi-
na tulkot atzīšanu de facto kā tikai pagaidām uz īsu laiku 
dotu, kuru tādēļ pēc patikas varot atkal atsaukt, kamēr 
atzīšana de jure esot kas negrozāms. Bet tas ir maldīgs 
uzskats. Pirmkārt, atzīšana de facto nav savienota ne 
ar kādām laika vai atsaukšanas klauzulām, un, otrkārt, 
starptautiskie likumi neatzīst neko negrozāmu. Ar tādas 
jaunas valsts atzīšanu atzinēja valsts jau neuzņemas pie-
nākumu aizstāvēt jauno valsti. Piemēram, ja notiktu lie-
liniecisma gāšana un Krievijas atjaunošana un atjaunotā 
Krievija prasītu atšķirto jauno valstu atkalsavienošanu 
ar Krieviju, tad uz Sabiedrotiem negulētu nekāds pienā-
kums aizstāvēt atšķirto jauno valstu patstāvību pret Krie-
viju, vienalga vai Sabiedrotie šīs jaunās valstis atzinuši de 
facto vai de jure. Jautājumu, vai minētā gadījumā derētu 
pretoties Krievijas prasībai, Sabiedrotie izšķirtu pēc savām 
interesēm [..] Starptautiskās attiecības, lēmumi, solījumi, 
līgumi notiek ar klusu vai atklātu klauzulu: “rebus sic 
standibus” (kamēr pastāv tagadējie apstākļi). Kad aps-
tākļi pārgrozās, tā ka no lēmuma, solījuma vai līguma 
izpildīšanas vienai valstij ceļas neērtības vai zūd liela peļ-
ņa, viņa no izpildīšanas atsakās. [..]

Ka no šķiršanas starp atzīšanu de facto un de jure 
ceļas sarežģījumi un neskaidrības starptautiskās attiecī-
bās, redzams no apstākļiem, kuri radīti ar pēdējiem mie-
ra līgumiem. Miera līgumos ar Padomju Krieviju Baltijas 
valstis (Igaunija, Latvija, Lietava) panākušas no Krievijas 
pilnīgu atzīšanu; bet tas uz citām Eiropas valstīm nav da-
rījis iespaida atzīšanas jautājumā, tādēļ ka Padomju Krie-
vija pati no šīm valstīm nav atzīta. Turpretim Latvijas 
miera līgumā ar Vāciju, Versaļas miera noteikumu dēļ, no 
pēdējās nav panākta priekš Latvijas pilnīga atzīšana, bet 
tikai atzīšana ar piespraudumu “de facto”, pie kam Vācija 
solījusies atzīt Latvijas valsti arī de jure, tiklīdz tādu atzī-
šanu būšot izteikusi kāda no Sabiedroto valstīm. [..] Vai 
nav iekšēja pretruna, ka slēdz mieru un līgumus ar valsti, 
kuru neatzīst par patstāvīgu?

Būtu kļūda, ja piešķirtu pārāk lielu nozīmi šiem 
vārdiem “de facto” un “de jure” un ja uz pēdējo stāvokli 
palaistos kā uz kādu burvības līdzekli pret visām likstām. 
Starptautiskās attiecībās izšķiroša nozīme ir tikai ieinte-
resēto valstu spēkam un viņu interesēm. Politiskā gud-
rība pastāv šo faktoru pareizā saprašanā jeb novērtēšanā 
un izlietošanā. 

J.  Kārkliņš savu tēzi pamato ar šādiem apsvērumiem 
(slēdzieniem):

1) KCL 406. panta tvērums attiecas uz ikvienu ko-
mersanta prasījumu, kam ir komerctiesiska daba;

2) saīsinātā noilguma termiņa noteikšana komerc-
tiesībās nav saistāma ar saistību rašanās pamatu;

3) zemes piespiedu nomas attiecībās komersants 
nav nonācis pret savu gribu – tas ir zinājis vai tam vaja-
dzēja zināt par dalītā īpašuma pastāvēšanu; 

4) komersantam minētās attiecības nav “tīri uz li-
kuma pamata radītas saistību tiesības”, bet vairāk ar līgu-
misku raksturu;

5) likuma normas par tiesiskiem darījumiem un 
gribas izteikumiem pēc analoģijas piemērojamas arī da-
rījumiem līdzīgām darbībām, secīgi tās piemērojamas arī 
līgumam līdzīgām darbībām, secīgi darījumiem līdzīgām 
darbībām piemērojams arī KCL 406. pants;

6) izejot no pretējā, oponents argumentē: ja “pie-
spiedu nomas attiecības ir radušās uz likuma pamata, tās 
nesatur līgumiskos elementus”, tad jau tām neesot pieļau-
jams piemērot nevienu Civillikuma pantu, kas regulē līgu-
miskās nomas attiecības.

Diemžēl gandrīz neviens no J. Kārkliņa rakstā ie-
tvertajiem slēdzieniem nav pienācīgi pamatots ar tiesību 
normām vai tiesību doktrīnas atziņām, bet tikai ar viņa 
kā Latvijas Universitātes asociētā profesora un tiesību 
zinātņu doktora personīgo viedokli, kas, neskatoties uz 
zinātnisko grādu un akadēmisko amatu, pats par sevi ir 
nepietiekami, lai slēdzienus atbilstoši formālās loģikas no-
teikumiem padarītu par patiesiem – pareiziem (valid) un 
neapstrīdamiem (sound).1

Ievērojot, ka J. Kārkliņa paustais attiecībā uz zemes 
nomas tiesiskajām attiecībām kā komercdarījumu sakrīt 

1 Sinnott-Armstrong W., Fogelin R. Understanding Arguments: 
An introduction to Informal Logic. Ninth edition. Stamford: Cengage 
Learning, 2015, p. 94.

Tiesību avotos maldoties: tiesām un tiesību 
zinātnei izvirzāmās prasības
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Rakstā autore turpina “Jurista Vārdā” 
jau iesākto diskusiju par komerctiesisko 

noilgumu regulējošā Komerclikuma 
406. panta piemērošanu prasījumiem, kas 

izriet no zemes piespiedu nomas tiesiskajām 
attiecībām, tostarp, gan nošķirot prasījumus, 
kas izriet no nomas attiecību konstatācijas, 
gan no jau noslēgta nomas līguma izpildes. 
Raksts satur arī pretargumentus iepriekš 

publikācijā “Jurista Vārdā” paustam 
viedoklim, ka Komerclikuma 406. pants 

būtu attiecināms uz ikvienu komersanta 
prasījumu.

2017. gada 26. septembrī žurnālā “Jurista Vārds” publicēju 
savu uz judikatūras atziņām balstītu viedokli, kāpēc prasī-
jumiem, kas izriet no zemes piespiedu nomas tiesiskajām 
attiecībām, ja pušu starpā nav noslēgts rakstveida līgums, 
nav piemērojamas Komerclikuma (turpmāk – KCL) nor-
mas, tai skaitā un jo īpaši – normas, kas regulē komerc-
darījumus (KCL 388. pants) un prasījumu, kas izriet no 
komercdarījuma, noilgumu (KCL 406. pants). Atsaucoties 
uz tiesu praksi, interpretēju tiesību normas, secinot, ka 
noilgums prasījuma tiesībām par nomas maksas samak-
su sākas no darījuma starp zemes un ēkas īpašniekiem 
“noslēgšanas” brīža, t.i., brīža, kad labprātīgi vai ar tiesas 
spiedumu ir nodibinātas piespiedu nomas tiesisko attiecī-
bu būtiskās sastāvdaļas, kur noilgumu šādai kopā ar pie-
dziņas prasību vai atsevišķi no tās ceļamai prasībai nosaka 
Civillikums un tā 1895. un 1896. pants.

2018. gada 27.  februārī “Jurista Vārds” publicēja 
atbildes rakstu – Latvijas Universitātes asociētā profesora 
Dr. iur. Jāņa Kārkliņa viedokli, kurā solīts sniegt citādu ar-
gumentētu skatījumu uz manis pausto nostāju. J. Kārkliņš 
raksta noslēgumā secina, ka visās saistībtiesiskās attiecī-
bās, kam ir komerctiesisks raksturs, ir piemērojams KCL 
406. pants un nav nozīmes prasījuma rašanās pamatam. 

LL.M Arta Snipe 
Zvērināta advokāte, ZAB “Amicus Curiae” vadītāja


