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Tēzes.

1. Cīņa ar ļaunprātīgiem parādniekiem un civil-

tiesiskās apgrozības intereses liek iikumdevējam atzīt par

spēkā neesošiem kreditoriem par ļauuu noslēgtos darī-

jumus

2. Tiesība celt prasību par darījuma atcelšanu ir

kreditoram, kuram par labu, pfic viņa pretenzijas pret pa-

rādnieku, ir taisīts tiesas spriedums, kas stājies likumīgā

spēkā un izpildāms,—garantija par to, ka parāds patiešām

pastāv.

3. Labticīgs ieguvējs cx causa onorosa nenes ne-

kādas atbildības (izņemot 1616. g. 3. jūlīja lik. 3. p piez.
minēto gadījumu).

4. Oncs probandi par darījuma raksturu gulstas uz

prasītāju vai atbildētājiem atkarībā no darījuma noslēg-
šanas laika un veida, kā arī no attiecībām starp darī-

jumu noslēgušām personām.

5. 1916. g. 3. jūlija likums nodibinajēdzienu par rela-

tīvi nederīgiem darījumiem, tas ir par tādiem, kas paši
par sevi derīgi, bet izbeidz savu eksistenci sakarā ar to

apstrīdēšanu no kreditoriem, pie kam tikai attiecībā pret

tiem, kas tos apstrīdējuši un vienīgi viņu aizkārto inte-

rešu apmērā.

6. Parādnieka kontrahents uzskatāms par viņa līdz-

dalībnieku parādnieka mantas slēpšanā, kamdēļ kredi«

toram dodama priekšrocība un ieguvējs spiests uzņemties
materiālu risku, jo var pieprasīt atpakaļ ekvivalentu tikai

no parādnieka, resp. ņemt dalību konkursā blakus pā-

rējiem kreditoriem.



7. 1916. g. 3. jūlija likums neizslēdz fraudātoru

darījumu noslēgšanas iespēju, viņš tikai sašaurina ļaurv

prātīgo parādnieku parbības lauku.

8. Likumdevējs jautājumā par fraudātoru darījumu
atcelšanu nedrīkst būt pārāk radikāls, lai nesatricinātu

civiltiesisko apgrozību, caur trešo personu — ieguvēju in-

terešu jūtīgu aizkāršanu.
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Tirdznieciskā pasaule jau sen sajuta, cik liels ļau-

nums veselīgās tirdzniecības un rūpniecības attīstībā ir

ļaunprātīgo parādnieku rīcība, ar kuŗu tie slēpj savu

mantu no saviem kreditoriem. Ļoti reti maksātnespēja

atklājas nejauši, to vienmēr pavada zināmi simptomi.

Saprotama parādnieka vēlēšanās tādos gadījumos attā-

lināt maksātnespējas iestāšanos. Sākas cīņa par

eksistenci: parādnieks noslēdz zaudējumus nesošus darī-

jumus cerībā uz uzņēmuma stāvokļa uzlabošanos, izdara

aizņēmumus uz ārkārtīgi lieliem augļiem, pārdod preces

par pārāk lētām cenām, — ar vienu vārdu sakot, dara

visu, lai slēptu no trešām personām līdzekļu trūkumu.

Kredīta uzturēšanai, ar nolūku maldīnāt sabiedrību, izmet

ārējam spožumam pēdējos līdzekļus. Viss tas pa-

lielākai daļai tiek darīts labā, bet maldīgā cerībā ar dažām

riskantām operācijām uzturēt kredītu un uzlabot uzņēmuma
stāvokli. Nereti parādnieks, paredzot masksātnespēju, domā

tikai par personīgu nodrošināšanu: noslēdz fiktīvus darījumus
ar saviem radiniekiem vai tuviem pazīstamiem, censda-

mies tādā kārtā nobēdzināt savu mantu.

lespējami arī gadījumi, kad maksātnespēja tiek ra-

dīta mākslīgi ar nolūku samazināt savus parādus, apmie-
rinot kredirorus tikai zināma daļā. Šāda rīcība neapšau-
bāmi peļama, jo samazina kreditoriem iespēju saņemt

apmierinājumu.
Kreditori protams cenšas panākt visu tādu darījumu

atcelšanu, un taisnība liek likumdevājam atzīt viņu pra-
sības par pamatotam un atcelt kreditoriem par ļaunu no-

slēgtos darījumus.
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Bet šais gadījumos likumdevējs, aizsargājot kredi-

toru intereses, saduras ar pretējām un ne mazāk dibinā-

tām trešo personu interesēm, kas noslēdzot darījumu ar

parādnieku, tikušas maldinātas un nav zinājušas īsto pa*
rādnieka stāvokli. Šīs trešās personas pastāv uz darījuma
atstāšanu spēkā, aizrādot uz to kredīta satricinājumu.,
kuru izsauks labā ticībā noslēgto darījumu atcelšana

Viņas aizrāda, ka tāda šī jautājuma atrisināšana nostā"

dītu ārkārtīgi grūtā stāvoklī visu civiltiesisko apgrozību.
Tiešam grūts ir likumdevēja uzdevums saskaņot

visu uz parādnieka mantu pretendējošo personu inte-

reses ar sabiedriskā kredīta interesēm.

Savukārt katra solida tirgotāja un rūpnieka prātu nodar-

bina doma par cīņu ar ļaunprātīgiem parādniekiem, kuri satri-

cina kredītu — tirdzniecības un rūpniecības pamatu.
Šai cīņā ar negodīgiem parādniekiem attīstījušās

trīs likumdošanas sistēmas romiešu, franču un vācu.

kuras īsumā apskatīsim.
Romiešu sistēma ir visvecākā un arī visvien-

kāršākā. Fraudatorās prasības, kas apvienotas zem no-

saukuma „Actio Pauliana" vēsturiski attīstījušās, lai aiz-

sargātu vienīgi konkursa kreditorus, bet vēlāk tika attieci-

nātas uz fraudatoru aktu atspēkošanu no atsevišķo kre-

ditoru puses ari ārpus konkursa. Ar to arī izskaidrojams
tas apstāklis, ka darījumu apstrīdēšanai kā konkursā, tā,

arī ārpus konkursa bija spēkā vienādi noteikumi ar vie-

nādiem subjektīvām un objektīvām prezumpcijām. Ar to

romiešu sistēma atšķiras no citām likumdošanām, kurās

pastāv starpība starp darījumu apstrīdēšanu konkursa kār

tībā un ārpus tās. Bez tam jāaizrāda uz sekošām ro-

miešu sistēmas raksturīgām pazīmēm:

a) parādnieka kreditoram par ļaunu noslēgtam
darījumam nav patstāvīgas nozīmes, ja pie tā nav nodibi-

nātā parādnieka griba ar savu rīcību nodarīt kreditoram

zaudējumus, tā tad ir nepieciešams animus vai con-

silium fraudandi;
b) labticīgo un ļaunticīgo ieguvēju atbildības at-

šķirība. Ļaunticīgs ieguvējs, tas ir tāds, kam bija
zināma parādnieka griba kaitēt kreditoram, neatkarīgi no
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tā, vai viņš noslēdzis atlīdzības vai bezailīdzības darīju-

mu ar parādnieku, atbild pēc formulas „ut perinde sint

omnia, atque si nihil alienatur esset". Prasības mērķis

ir atjaunot to stāvokli, kāds pastāvēja pirms fraudatorā

darījuma noslēgšanas. Tas neizsauc praksē nekādus sa-

režģījumus, ja darījums bijis bezatlīdzības rakstura. Pretē-

jā gadījumā paceļas jautājums par ekvivalenta atmaksu

ieguvējam, jo parādnieks varēja to izlietot. Romiešu tie-

sības, ievērojot ieguvēja līdzdalību parādnieka mantas

slēpšanā, izšķīra šo jautajnmu tādējādi ka ekviva/ents

atmaksājams tikai tādā apmērā, kādā tas atrodas parād-
nieka rokās prasības celšanas momentā Labticīgs ie-

guvējs, pie atlīdzības darījuma (causa onorosa) noslēg-
šanas, vispāri nav atbildīgs parādnieka kreditoru priekšā,
bet pie bezatlīdzības darījuma (causa lucrativa) spiests
nodot atpakaļ saņemto mantu. Sevišķi sarežģīts šis jautā-

jums gadījumos, kad parādnieks noslēdz fraudatoru da-

rījumu nevis ar svešu personu, bet ar vienu no saviem

kreditoriem, kas tādējādi tiek nostādīts priviliģētā štā-

voklī. Romiešu sistēma pieturas tādos gadījumos pie uz-

skata, ka pat pirms konkursa atklāšanas atsevišķiem
kreditoriem izdarītos maksājumus nevar apstrīdēt. Bei-

dzot jāatzīmē romiešu sistēmas savādība, ka parādnieks

arī pēc konkursa atklāšanas nezaudēja tiesības rīkoties as

savu mantu, bet viņa noslēgtos darījumus un rīkojumur

varēja apstrīdēt ar actio Pauliana, kas jau attiecināms

arī uz atsevišķiem kreditoriem izdarītiem maksājumiem.
Franču sistēmas pamatā ir stingra atšķirība

starp darījumu apstridēšanu konkursā un ārpus tā. Darī-

jumu apstrīdēšana ārpus konkursa paredzēta Code Civil,
1167. p., bet konkursa kārtībā Code dc commerce 446.,
447. un 449. p. p. Code Civil 1167. p. nokārto šo jautā-

jumu vispārējos vilcienos, dodot iespēju kreditoram ap-

strīdēt aktus, kurus parādnieks noslēdza ļaunprātīgi, aiz-

kārot kreditora tiesības. Fraudatorai prasībai Franču si-

stēmā ir stingri individuāls raksturs. Pēc fraudatorā da-

rījumā atcelšanas, atņemtā manta nepāriet pa-
rādnieka īpašumā un nevar tikt izlietota visu kreditoru

apmierināšanai, bet vienīgi tā kreditora, kas cēlis prasību,
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vai arī to, kas prasībai pievienojušies. No tā izriet, ka

gadījumā, ja kreditoram nodarītais zaudējums mazāks

par atsavinātā objekta vērtību, tad ieguvējs var sev to

atstāt, atlīdzinot kreditoram viņam nodarīto zaudējumu.
Kas attiecas uz darījumiem, kurus parādnieks noslēdzis

ar kādu no saviem kreditoriem, tad, pretēji romiešu si-

stēmai, arī tādus darījumus var apstrīdēt. Blakus vispārē»

jai darījumu apstrīdēšanas kārtībai, pastāv sevišķa kār-

tība, kuru piemēro tirdznieciskas maksātnespējas
gadījumos (Code dc commerce 446., 447. un 449

p. p.). Šīs kārtības pamat atšķirība ir tā, ka kredi»

toram atvieglo iespēju apstrīdēt darījumus, kurus parād-
nieks noslēdzis tā saucamā šaubīgā periodā (pēriode sus-

pecte); šai periodā ietilpst laiks no faktiskā maksājumu

pārtraukšanas momenta līdz formālai maksātnespējas iz-

sludināšanai. Šai laikā noslēgtos atlīdzības darījumus,
kā ārī kreditoriem izdarītos maksājumus var apstrīdēt arī

tad, ja parādnieks nav pielaidis ļaunprātību. Pie bezatlī-

dzības darījumiem šaubīgais periods pagarināts par 10

dienām pirms maksājumu pārtraukšanas un arī netiek

prasīts, lai personai, kas noslēgusi darījumu, būtu zināms,
ka parādnieks pārtrauks maksājumus.

Vācu sistēma izšķir darījumu apstrīdēšanu
konkursa kārtībā un ārpus tās, ko regulē Konkursa no-

likums un 1879. g. 21. jūljja likums par darījumu apstrī-
dēšanu ārpus konkursa. Šie likumi atšķiras ar to, ka

Konkursa nolikumā pilnīgāk uzskaitīti gadījumi, kad iespē-

jams apstrīdēt parādnieka noslēgtos darījums. Vācu sistē-

mas raksturīgākās pazīmes ir:

a) Visi apstrīdāmie akti sadalīti trījās grupās. Pirmā

un otrā grupā ietilpst kā konkursa kārtība, tā ārī ārpus
konkursa apstrīdāmie darījumi, bet trešā tikai tie, kas

apstrīdāmi konkursa kārtībā. Pirmā grupā ieskaitīti visi

kreditoriem par ļaunu noslēgtie darījumi, neatkārīgi no

darījuma noslēgšānas laika, ja tikai nav pagājis noilgums.
Par kritēriju piederībai pie šās grupas ir no vienas puses

parādnieka griba noslēgt fraudatoru darījumu, bet no

otras puses arī nepieciešams, lai šī griba būtu zināma

ieguvējam, pie kam nav no svara, vai ieguvējs ir sveša
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persona, vai kāds no parādnieka kreditoriem, kā arī vai

noslēgtais darījums ir bijis bēzatlidzības, vai atlīdzības.

Tā ir viena no vācu sistēmas atšķirībām, salīdzinot ar

romiešu un franču sistēmām, pēc kurām arī ieguvēja
labticība neatbrīvo viņu no atbildības.

Otrā grupā ietilpst darījumi, kas noslēgti gada
laikā līdz konkursa atklāšanai vai līdz tam laikam,

kad kāds no kreditoriem ārpus konkursa cēlis in-

dividuālu prasību par darījuma atspēkošanu. Te jau
ir ievesta atšķirība starp atlīdzības un bezatlīdzības

darījumiem. Atlīdzības darījumiem piemērojami pirmā

grupā ietilpstošiem darījumiem paredzētie noteikumi, izņē-
mot ar laulāto draugu vai citu tuvu radinieku noslēgtos

darījumus, attiecībā uz kuriem tiek pielaista prezumpcija,
ka šiem radiniekiem bija zināma parādnieka fraudatorā

griba, kāda prezumpcija viņiem jāatspēko. Pie bezatlīdzī-

bas darījumiem (unentgeltliche Verfūgungen) no svara

objektīvais fakts par zaudējumu nodarišanu kreditoriem,
bet nav no svara parādnieka fraudatorā griba. Tas ap-
stāklis, vai ieguvējam bija zināma parādnieka fraudatorā

griba iespaido tikai viņa atbildības apmēru, bet no atbil-

dības neatbrīvo.

Beidzot trešā grupā ietilpst konkursa kā.-tībā

apstrīdētie darījumi, un proti tādi, kas noslēgti

šaubīgā periodā (franču sistēmas nozīmē). Tādu darīju-
mu atspēkošanai nepieciešams, lai trešajam kontrahentam,

neatkārīgi no tā, vai viņš ir sveša persona, vai kāds no

kreditoriem, botu zināms par maksājumu pārtraukšanu

vai par lūguma iesniegšanu dēļ konkursa atklāšanas.

b) No citām raksturīgām pazīmēm jāatzīmē jautā-
jums par ieguvēja atbildības apmēru. Labticīgs ieguvējs
cx causa lucrativa, līdzīgi romiešu sistēmai, atbild tikai

tādā apmērā, kādā viņš iedzīvojies. Pie tam, pretēji ro-

miešu sistēmai, vācu sistēma atbrīvo no atbildības tādu

ieguvēju, kas noslēdzis darījumu vairāk kā gadu pirms
konkursa atklāšanas Tālāk vācu sistēma, jautājumā par

ieguvēja atbildības apmēru pastāv starpība starp konkur-

sa kārtībā un ārpus tās apstrīdētiem darījumiem. Pie

konkursa kārtībā apstrīdētiem darījumiem vācu sistēma
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paredz, ka visa, ar apstrīdēto aktu atsavinātā manta no-

dodama konkursa masai. Kas attiecas uz ekvivalentu,

ko ieguvējs samaksājis parādniekam pie nododamās man-

tas iegūšanas, tad tas jāatdod viņam atpakaļ, bet tikai

tādā apmērā, par kādu tas palielinājis konkursa masas

sastāvu. Gadījumā, ja konkursa masa no ieguvēja nekā

nav saņēmusi, tad viņš ņem dalību konkursā kopā ar

citiem kreditoriem. Pie ārpus konkursa kārtības apstrī-
dētiem darījumiem kreditors var pieprasīt, lai ieguvējs
atdotu atpakaļ parādniekam ar apstrīdēto aktu iegūto
mantu, bet tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams

viņa prasības apmierināšanai. Ekvivalentu ieguvējs tādā

gadījumā var pieprasīt atpakaļ vienīgi no parādnieka, kas

pilnīgi saprotams, jo tas nekādā gadījumā nevar tikt viena

atsevišķa kreditora rokās. Vēl jāaizrāda, ka vācu sistēma

nepielaiž individuālas prasības iesniegšanu, kā arī turpi-
nāšanu, ja parādnieks atrodas konkursā, pat gadījumos,
kad kurators neatrod par vajadzīgu to darīt konkursa

vārdā.

Salīdzinot augšā apskatītās trīs galvenās sistēmas

jautājumā par fraudatoru darījumu apstrīdēšanu, mums

jāaizrāda, ka romiešu un franču sistēmas atrisina šo jau-

tājumu pilnīgi pretēji, bet vācu sistēma apvieno romie-

šu un franču sistēmu pamatprincipus. Romiešu sistēma

liek galveno svaru uz fraudatoru aktu apstrīdēšanu kon-

kursa kārtībā, un sakarā ar to piegriež mazu vērību actio

Pauliana kā individuālās fraudatoru aktu apstrīdēšanas
līdzeklim. Turpretim franču sistēmā svarīgu vietu ieņem
individuālā apstrīdēšana un apstrīdēšana konkursa kārtībā

attiecināma tikai uz ierobežoto gadījumu skaitu. Vācu si-

stēma ietver sevī visas, kā individuālās, tā arī konkursa

apstrīdēšanas īpatnības, kamdē| tā arī atzīstama par liet-

derīgāku un praktiski tai piešķifama lielāka nozīme.

Bij. Krievijā un reizē ar to arī tagadējā Latgalē bija
spēka sekošie noteikumi par fraudatoru darījumu apstrī-
dēšanu:

a) Līgums nav derīgs un saistība nav spēkā, ja to

noslēgšanas lemesls ir ar likumu noliegta mērķa sasnieg-
šana, un proti, kad līgums iziet uz viltotu mantas pārrak-
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stīšanu, lai izvairītos no parādu samaksas (X. sēj. 1. d.

1529. p. 2. pkt). Šis pants ir vienīgais, kas paredz iespē-

ju apstrīdēt parādnieka noslēgtos fraudatorus darījumus.

Līdzīgi frānču sistēmai šis pants dot vispārēju formulu

bez noteikta konkrēta satura. Sakarā ar to tas izsauc

praksē strīdus un šaubas. Tā starp bij. Krievijas Senāta

Civilā Kasācijas un Tiesu departamentiem bija domstar-

pība par to, vai šis pants attiecināms tikai uz tiem

fraudatoriem darījumiem, kurus parādnieks noslēdzis ar

tresēm personām, vai arī uz tiem, kurus viņš noslēdzis

ar kādu no saviem kreditoriem. Blakus šiem vispārējem
noteikumiem bija spēkā speciāli noteikumi parādnieka
formālas maksātnespējas gadījumos. Šos noteikumus

var sadalīt divās grupās.
Pirmā ietilptst noteikumi par vispārējā, vietējā

noilguma laikā noslēgto darījumu atspēkošanu, kas

paredzēti X. sēj. I. d. 2014. p. 2. pkt., attiecībā

uz aizdevuma atzīšanu par neesošu, ja tas noslēgts

|aunpātīgi konkursam par ļaunu, kā arī Tirdzn. proc. no-

lik. 460 — 462. p. p noteikumi, kas attiecas uz aizdevu-

miem vai citiem mantas atsavināšanas darījumiem, kurus

parādnieks noslēdzis kreditoriem par ļaunu ar savu laulāto

vai citiem zināmiem radiniekiem. Šie noteikumi piemē-

rojami tikai tirdznieciskās maksātnespējas gadījumos, bet,

„Neapstrīdāmu valsts piedziņu likuma 366. — 369. un

373. p. p. pielaida šo noteikumi piemērošanu arī ārpus-
tirdzniecības maksātnespējas gadījumos, tomēr vienīgi uz

darījumiem, kurus parādnieks noslēdzis ar savu laulāto.

Tirdzn. proc. nolik. 460. un 461. p. p. redakcijas ziņā ļoti

nepilnīgi. 461. p. 1. puse ir 460. panta turpinājums, bet

krasī atšķiras no 460. p. satura.

Otrā grupā ietilpa noteikumi par tādu frauda-

toru darījumu atspēkošanu, kas noslēgti īsi pirms
parādnieka atzīšanas par maksātnespējīgu. Tie no

vienas puses paredzēti Tirdzn. proc. lik 540. p. un

saskaņa ar tiem atzīti par spēkā neesošiem „visi
miera izlīgumi, kurus parādnieks noslēdzis ar vienu kre-

ditoru daļu cītiem par ļaunu sešu mēnešu laikā pirms
maksātnespējas atklāšanas". No otras puses Tirdzn. proc.
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nolik. 485. p. noteikumi paredz, ka «maksājums pēc vekseļa
vai pēc citiem aktiem, kuru termiņš maksātnespējas paslu-
dināšanas dienā vēl nav iestājies ko izdarījis maksātne-

spējīgs 10 dienu laikā pirms viņa atzīšanas par maksāt-

nespējīgu, atzīstams par nelikumīgu un nauda piedzenama

atpakaļ par labu viņa masai".

Kas attiecas uz pārējo Latvijas daļu. tad tur jautā-

jums par fraudatoru aktu atspēkošanu bija nokārtots tā-

dējādi, ka to varēja panākt ar actio Pauliana (Viet. civīl-

lik. kop. 2922. p.:

MNeatļāuta un nepieklājīga darbība, kuras mērķir ir

pretējs reliģijai, likumiem un labiem tikumiem, vai kura

vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska

darījuma priekšmetu; tads darījums nav spēkā"
un 3214. p :

„Neviens līgums, kurš nodibina kautko pretlikumīgu,

netikumīgu vai negodīgu, nav saistošs. Ja viena puse

būtu piedabūta pie tāda līguma ar viltu, tad viņai ir tie=

sība prasīt atlīdzību".

Fraudatoru darījumu apstrīdēšana konkursa gadī-

jumos bija paredzēta Civīlproc nolik. 1899. p. pielikumā
7.—10. un 12. pkt. pkt:

7. pkt.: Katrs rīkojums par konkursa masas sastāvā

ietilpstošo mantu, kas izdarīts no parādnieka

pirms lūguma iesniegšanas attiecīgā Tiesā dēļ

viņa atzīšanas par maksātnespējīgu, atceļams
uz kreditoru, vai viena no tiem lūguma, kas

iesniegts Tiesā gada laikā no konkursa atklā-

šanas, ja:
1) parādnieks apzināti rīkojies saviem kredi-

toriem par ļaunu, un

2) persona, kas guvusi labumu no si rīko-

juma ņēmusi dalību parādnieka nodomā.

8. pkt: Dāvinājuma rīkojumi, izņemot paredzētos Vie-

tējo civīllik. 3. d. 110. un 402. p.p., kas izda-

rīti no parādnieka pādējā gada laikā pirms lū-

guma iesniegšanas dēļ viņa atzīšanas par mak-

sātnespējīgu, atcaļami arī tad, ja trūkst 7. pkt.

paredzētie noteikumi.
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9. pkt.: Kreditors, kas iesniedzis lūgumu par parādnieka

rīkojuma atcelšanu atsvabināts no pienākuma

pierādīt šī pielikuma 7. pkt. paredzēto noteiku-

mu esamību taīs gadījumos:
1) ja parādnieks pēdējā gada laikā līdz lū-

guma iesniegšanai dēļ viņa atzīšanas par

maksātnespējīgu pārdevis vai citādi atsa-

vinājis savu mantu savam laulātam vai

saviem paša, vai laulātā radiniekiem taisnā

augšupējā vai lejupējā, kā arī pirmā sānu

linijā, un

2) ja rīkojums noticis pēdējo desmit dienu

laikā pirms loguma iesniegšanas dēļ atzī-

šanas par maksātnespējīgu.
10. pkt.: Ar parādnieka atce|amiem rīkojumiem (šī pie-

lik. 7.-9. pkt. pkt) atsavinātā manta pāriet
konkursa masā, pie kam, ja persona, kas gu-

vusi labumu no dāvinājuma rīkojuma (šī pie-
likuma 8 pkt.) pierādīs...) savu rīcības taisnprātību,
tad tai jādod atpakāļ dāvinājums tikai tādā

apmērā, kādā tā vēl iedzīvojusies no parādnieka

rīkojuma.
12. pkt: Kontrahents var prasīt, lai viņam atdotu no

konkursa masas priekšmetu, kuru viņš nodevis

maksātnespējīgam parādniekam izpildot darī-

jumu, kas atzīts par neesošu (ši pielikuma 6.

pkt.) vai atcelts no Tiesas (šī pielikuma 7., 8.

pkt. pkt.) vai nav izpildīts no konkursa valdes

(11. pkt.), ja pēdējā gadījumā priekšmets vēļ
nav pārgājis parādnieka īpašumā. Tāpat uz-

skaitītos gadījumos kontrahents var prasīt izdot

viņam no konkursa masas to summu, kuras

apmērā konkursa masa iedzīvojusies nodotā

priekšmeta vērtībā, ja šis pēdējais masā jau

.
neatrodas (šī pielik. 25 p. 2. pkt.) Visos citos,

gadījumos kontrahents var reālizēt savu pra-
sību pret parādnieku ne citādi, ka konkursā.

Pēc tam, kad ar Tiesas atcelto rīkojumu atsa-

vinātā manta nodota konkursa masā (šī piel.
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10. pkt.), prasība, kūpas apmierināšanai šis rī-

kojums noticis, atjaunojama agrākā stāvoklī.

Viet. civīllik. 2922. un 3214. p.p. nerunā tieši par
fraudatoriem darījumiem, bet par darījumiem un līgumiem,
kuru mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem un labiem ti-

kumiem.

Civīlproc. nolik. 1899. p. pielik. 6—12. pkt. pkt. pēc
būtības bija uzbūvēti uz romiešu sistēmas pamatiem. Tie

atkāpās no romiešu sistēmas sekojošos jautājumos:
Tā, atsevišķam kreditoram expressis verbis nebija

paredzēta iespēja apstrīdēt parādnieka noslēgto fraudātoru

aktu ārpus konkursa, kaut gan pēc konkursa atklāšanas

sīs tiesības bija kā visiem kopā, tā arī katram atsevišķam
kreditoram.

Vispārējā ieilguma laikā noslēgto darījumu apstrīdē-
šanai bija nepieciešami izdibināt parādnieka fraudatoro

gribu un ka tā bija zināma ieguvējam, neatkarīgi no tā,

vai darījums bijis atlīdzības vai bezatlīdzības. Vienīgi at-

tiecībā uz dāvinājuma rīkojumiem, kas notikuši pēdējā

gada laikā pirms parādnieka atzīšanas par maksātnespē-

jīgu, likums pielaida to atspēkošanu, neprasot parādnieka
fraudātorās gribas izdibināšanu, ja konstatēts, ka ar pa-

rādnieka rīcību nodarīti kreditoriem zaudējumi Beidzot

likums zināmos gadījumos pielaida presumtio doli kā

attiecībā uz parādnieka fraudātoru gribu, tā, arī uz to, ka

tā bija zināma ieguvējam. Tas attiecas uz tādiem gadī-
jumiem, kad parādnieks pēdējā gada laikā pirms viņa
atzīšanas pas maksātnespējīgu noslēdzis fraudātoru darī-

jumu ar laulāto vai zināmiem tuviem radiniekiem, kā arī

tad, ja darījums noslēgts desmit dienu laikā pirms lūguma

iesniegšanas dēļ parādnieka atzīšanas par maksātnespē=
jīgu. Cjti likuma noteikumi atbilst romiešu sistēmai. Tā

piemēram, ar fraudātoru aktu atsavinātā manta pēc da-

rījuma atcelšanas pāriet konkursa masā, arī jautājums

par ekvivalenta atpakaļ nodošanu ieguvējam regulēts
līdzīgi romiešu sistēmas principiem.

Sī kārtība pastāvēja līdz 1916. gadam, kad 3.

jūlijā tika pieņemts Maskavas pagaidu komitējas izstrā-

dātais likuma projekts par tirdzniecības-rūpniecības uzņē-
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mumu pāreju pēc līgumiem un par to darījumu atcel-

šanu, kurus parādnieks noslēdzis kreditoriem par |aunu.
Mūs interesē otrais likums, kas ieveda sekojošos no-

teikumus:

1. p. Tiesība celt prasību atzīt par spēkā neesošiem

parādnieka darījumus, kurus viņš noslēdzis ar

trešām personām vai par labu trešām perso-

nām un ar kuriem nodarīti zaudējumi viņa
kreditoriem šā pielikuma 3. p. norādītos ap-

stākļos, pieder:

1) ikvienam kreditoram, kam par labu, uz

viņa prasījumu pret parādnieku, vai nu

taisīts izpildāmais tiesas spriedums, vai

taisīts uzraksts par piespiedu izpildīšanu,
kad uz parādnieka mantu vērstā piedziņa
ir nesekmīga, ka arī kad pēc lietas ap-

stākļiem izrādās, ka piedziņas vēršana uz

mantu neapmierinās pilnīgi kreditora pra-

sījumu, bet attiecībā uz tirgotājiem — arī

tad, kad viņu izbeidz maksājumus, un

2) pēc parādnieka izsludināšanas par mak-

sātnespējīgu zvērinātam aizgādnim, kopīgi
ar sasniedzamiem kreditoriem, un kon-

kursa valdei, no viņas nodibināšanas laikā.

Piezi m c: Vidzemē, Kurzemē un

Zemgalē konkursa valdei ir tiesība

celt šinī pantā minētās prasības gada
laikā no konkursa atklāšanas.

2. p. Ja atsevišķa kreditorā celta prasība atcelt da-

rījumu, kuru parādnieks noslēdzis ar trešo per-

sonu, dibināta uz tādu kreditora prasījumu,
pret parādnieku, par kuru taisīts tiesas sprie-
dums vai uzraksts par piespiedu izpildīšanu,
kurus var pārsūdzēt tālāk pēc būtības, tad

tiesai, ja viņa atzīst kreditora prasījumu atcelt

attiecīgo darījumu par ievērojamu, savā sprie-
dumā jānorāda, ka tas izpildāms tikai pēc tam,

kad uzrādīta apliecība, ka tiesas spriedums
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kreditora pirmēja prasībā pret parādnieku vai

atbilstošais uzraksts par piespiedu izpildīšanu
ir palikuši spēkā un nav tālāk pārsūdzami pēc
būtības.

3. p. Šā pielikuma kārtībā ir apstrīdami:

1) darījumi, kurus parādnieks noslēdzis ar

trešām personām vai trešām personām

par labu, ja parādniekam bijis nolūks no-

darīt ar tādu darījumu saviem kreditoriem

zaudējumus un ja personai, ar kuru, vai

kurai par labu darījums noslēgts, šis pa-

rādnieka nolūks bijis zināms;

2) bezatlīdzības darījumi, kurus parādnieks
noslēdzis pēdējo piecu gadu laikā līdz at-

sevišķa kreditora prasības celšanai vai

līdz parādnieka izsludināšanai par maksāt-

nespējīgu, kaut arī personai, ar kuru, vai

kurai par labu darījums noslēgts, nav bijis
zināms parādnieka nolūks nodarīt ar to

zaudējumus saviem kreditoriem, un

3) bezatlīdzības darījumi, izņemot parastos

vidēju dāvinājumu apmēru nepārsniedzo-
šos, kas noslēgti pēdējā gada laikā līdz

atsevišķa kreditora prasības celšanai vai

līdz parādnieka izsludināšanai par maksāt-

nespējīgu, pat tad, ja parādniekam nebūtu

bijis nolūka nodarīt ar tādu darījumu
saviem kreditoriem zaudējumus.

Piezīme: Vidzemē, Kurzeme un Zem-

galē konkursa valde, kas cēlusi pra-

sību atzīt par spēkā neesošu tādu

darījumu, kuru parādnieks noslēdzis

par ļaunu kraditoriem, ir atsvabināta

no pienākuma pierādīt, ka parādnie-
kam bijis nolūks nodarīt kreditoriem

zaudējumu un ka par šo nolūku bi-

jis zināms personai, kurai par labu

darījums bijis noslēgts, —ja minē-
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tais darījums noticis pēdējo desmit

dienu laikā pirms lūguma iesniegša-
nas par maksātnespējas izsludinā-

šanu.

4. p Kad parādnieks noslēdzis darījumu: 1) ar savu

laulāto, 2) ar saviem paša vai sava laulātā

radniekiem taisnā augšupējā vai lejupēja līnijā,
3) ar saviem paša vai sava laulātā adoptējā-
miem vai adoptētiem, 4) ar saviem paša vai

sava laulātā brāļiem vai māsām: īstiem (pilni-

giem), uteriniem, konsangvinējiem, savestiem

vai adoptētiem, vai 5) ar kādas šā panta 2. —

4. punktā minētās personas laulāto, — tad jā-

pieņem, ka šīs personas zinājušas par parād-
nieka nolūku nodarīt ar darījuma noslēgšanu

zaudējumu saviem kreditoriem, ciktāl viņas ne-

pierāda pretējo.
5. p Ša pielikuma 3. pantā minētie darījumi at-

zīstami par spēkā neesošiem tikai attiecībā uz

tiem atsevišķiem kreditoriem vai konkursa masu,

kas cēluši strīdu pret darījumu. Visās pārējās
attiecībās, ja nav citādj pamatu šo darījumu
atzīšanai par spēkā neesošiem, tie paliek pil-

nīgā spēkā.

Attiecībā uz mantu, kas pārgājusi no parād-
nieka trešās personas rokās uz tāda darijuma

pamata, kurš atzīts par spēkā neesošu, jāie-
vēro šādi noteikumi:

6. p

1) kad prasibu atzīt darījumu par spēkā ne-

esošu ceļ atsevišķs kreditors, prasītājs var

prasīt, lai viņam nodod mantu vai, ja tas

nav iespējams, tās vērtību, bet tikai tādā

apmērā, kāds nepieciešams lai pilnīgi
apmierinātu kreditora prasījumu no parād-
nieka, un

2) kad prasību ceļ konkursa masa, visa

manta vai, ja tas nav iespējams, tās vēr-

tība pāriet masā.
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Personai, kas taisnprātīgi izlietojusi parādnieka
bezatlīdzības rīcību, jādod atpakaļ tas, ko viņa

saņēmusi, tikai tādā apmērā, kāda viņa prasī»
bas celšanas laikā vēl ir iedzīvojusies no darī-

juma, kas noslēgts ar parādnieku.
7. p. Kad tiesa atceļ atlīdzības dārījumu, kas atzīts

par spēkā neesošu uz atsevišķa kreditora pra°

sību, personai, kura stājusies tādā darījumā ar

parādnieku, ir tiesība prasīt, lai atdod to, ko

viņa samaksājusi vai nodevusi parādniekam,
tikai no pēdējā.

Bet ja atlīdzības darījums atzīts par spēkā
neesošu uz konkursa masas prasību, tad per=

sona, kura stājusies tādā darījumā ar parād-
nieku, var prasīt lai to, ko viņa samaksājusi
vai nodevusi parādniekam, atdod no masas

tādā apmērā, kādā masa vēl ir iedzīvojusies uz

minētās personas rēķinu. Pārējās attiecībās per*

sona, kura stājusies tādā darījumā ar parād-
nieku, patur pret parādnieku tikai prasījumu,
kas reālizējams uz vienādiem pamatiem ar

pārējo kreditoru prasījumiem.
8. p. To personu mantinieki, kuras dabūjušas no

parādnieka kādu mantu uz tāda darījuma pa-

mata, kuru tiesa atzinusi par spēkā neesošu,

kā tādu, ko parādnieks noslēdzis par ļaunu

kreditoram, atbild pret minētiem kreditoriem

tādā apmērā un tādos gadījumos, kādos būtu

atbildīgs viņu mantojuma atstājējs.
To personu pārējie tiesībpēsnācēji, kuras

noslēgušas tādu darījumu, atbild pret parād-
nieka kreditoriem uz tiem pašiem pamatiem

kā viņu tiesībdevēji tajos darījumos, kad tiesīb-

pēcnācēji zinājuši par apstākļiem, kas nosaka

tiesībdevēju atbildību, vai kad tiesībpēcnācēju
ieguvums bijis bezatlīdzības.

9. p. Kad konkursa masa atteicas celt prasību atzīt

par spēkā neesošu tādu darījumu, kas noslēgts

par ļaunu kreditoriem, vai atteicas turpināt
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iesākto lietu tādā prasībā, kā arī kad konkurss

nobeigts, tiesība celt minēto prasību un turpi-
nāt iesākto lietu no jauna pāriet uz vispārē-

jiem pamatiem uz atsevišķiem kreditoriem.

10. Šis pielikums attiecas uz itin visu darbību un

nolaidībām, kādas parādnieki izdarījuši par

ļaunu kreditoriem.

Šie noteikumi ievietoti Civilprocesa nolikumā kā IV.

pieliek, pie 1396. p. piezīmes (1932. g. isdevums).

Apstājoties pie likuma apskatīšanas un pie to ap-

stākļu analizēšanas, kuriem iestājoties kreditoram ir tiesī-

bas celt prasību par fraudātora akta anulēšanu, jāaizrāda

uz sekojošo:
Likuma 1. pants runā par kreditoriem, kuriem ir

tiesība apstrīdēt parādnieka fraudātoru darījumu un par

prasībām, kuras var noderēt tam par pamatu. Sakarā ar

to paceļas jautājums, vai pēc formālās konkursa atklāša-

nas atsevišķiem kreditoriem ir tiesība blakus konkursa

masai un neatkārīgi no tās celt prasību par fraudātora

darījuma atcelšanu. Līdz konkursa atklāšanai tādas tiesī-

kas piekrīt katram atsevišķam kreditoram. Pārējie kredi-

tori var iestāties lietā ka 3. personas; iespējama arī vai-

rāku kreditoru kopēja uzstāšanās. No tirdzn. proc. nol.

456.—460. p. p., kas runā par konkursa valdes tiesībām

un pienākumiem, izriet, kāpēc konkursa atklāšanas tiesība

apstrīdēt parādnieka fraudatoru aktu ir vienīgi koukursa

masai. So uzskatu pastiprina arīcivīlproc, nolik. 30. p.(1932=
g izd.) noteikumi. Jāsaka, kā tāda šī jautājuma izšķiršana pil.

nīgi pareiza. Pēc konkursā atklāšanas visu kreditoru ie-

spējai saņemt apmierinājumu no parādnieka mantas jābūt
vienādai šai mantā jāieskaita arī tas, kas pēc fraudātora darī-

juma celšanas, pieskaitāms atpakaļ parādnieka mantai.

No šī viedokļa atsevišķo kreditoru uzstāšanās nav

pielaižama. Taču nav jāaizmirst, ka atsevišķo kre-

toru un konkursa masas intereses nesakrīt. Atsevišķs
kreditors cenšas saņemt pēc iespējas pilnīgu sava prasī-

juma apmierinājumu, neatkārīgi no tā, kā tas var at-

saukties uz pārējo kreditoru interesēm. Bez tam kreditors

ir ieinteresēts darījuma atcelšanā tikai viņa prasījuma ap-
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mērā un pēc mūsu likumiem tikai tādā apmērā viņam
ir tiesība apstrīdēt fraudātoru darījumu. Viegli iedomā-

ties tos sarežģījumus, kas varētu izcelties, ja atzītu atse-

višķam kreditoram tiesības konkurēt ar konkursa valdi

fraudātoru darījumu apstrīdēšanā. Uz tā paša viedokļa

nostājas arī Latvijas Senāts sava 1930 g. 29. septemra

spriedumā Nr. 1422. aizrādot, ka konkursa valde pat ne

var aprobežoties ar blakus intervenciju prasītāja — atse*

višķa kreditora pusē» bet tai jāiestājas kā principālam in-

terventam, t. i. ar patstāvīgām tiesībām Civilproc. nolik.

765. p. paredzētā kārtībā.

No otrās puses nevar liegt atsevišķam kreditoram

celt prasību par fraudātora darījuma atcelšanu gadījumos,
kad konkursa valde atsakās to darīt necerot uz panāku--
miem un nevēloties ciest zaudējumus. Tādos gadījumos

apskatāmā likuma 9. p. dod iespēju atsevišķam kredito-

ram, celt tādu prasību kas atzīstams par lietderīgu.
Viss sacītais attiecas netikvien uz jaunu prasību celšanu,

bet arī uz iesākto turpināšanu. Tālāk jāpiezīmē, ka 1916. g.

3. jūlija likums attiecināms tikai uz tādiem gadījumiem,
kad atbildētājs kļuvis par prasītāja parādnieku pirms
fraudātora darījuma noslēgšanas, ko arī atzinis Latvijas
Senāts savā 1932. g. 30. septemera spriedumā Nr. 818,

Burģa prasības lietā pret Minnu un Otto Ton.

Kas attiecas uz prasībām, kuras var noderēt par

pamatu fraudātoru darījuma apstrīdēšanai, tad tām jābūt
dibinātām uz izpildāma tiesas sprieduma. Tā ir nepiecie-
šama garantija tam, ka kreditora prisība pamatota, kādu

garantiju nevar liegt ieinteresētām trešām personām. No

tā arī izriet, ka nepetiek vien ar to konstatējumu, ka kredi-

toram pret parādnieku ir pietiekoši dibināta pretenzija,
bet nepieciešams, lai pretenzijai ar spēkā stājušos tiesas

spriedumu būtu piešķirta tās izpildīšana ar attiecīgu iz-

pildu rakstu (Latv. Senāta spr. 1934. q. 24. oktobra Nr.

388 Ratchens pras. pret Priedēm). Šeit jāņem vērā, ka

prasību lietās kūpas pielaižama piespiedu izpildīšana pēc

aktiem, iespējams pēc attiecīga sprieduma uzraksta pa-

nākt lietas caurskatīšanu vispārējā kārtībā (Civīlproc. no-

lik. 239. p-). Dažās lietās atkal var izpildīt spriedumu»
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kas vēl nav gājis likumīgā spēkā, un proti, kad pielaista

iepriekšēja izpildīšana. Ļoti iespējams, ka tādās lietās

galu galā kreditora prasība tiek noraidīta levērojot to

1916. g. 3. jūlija likumā arī ievests 2. p., kas lietās, kuras

taisīts spriedums vai uzraksts par piespiedu izpildīšanu,
atliek fraudātora darījuma atceļošā sprieduma izpildīšanu
līdz tam laikam

;
kad spriedums kreditora pirmējā prasībā

pret parādnieku nāk likumīgā spēkā. Tas tomēr neaptnr

pašas lietas iztiesāšanu un fraudātorā akta atzīšanu par

atceļamu. Tādā kārtā fraudātors darījums var tikt atcelts

arī pirms tam, kad spriedums kreditora pirmējā prasībā

stājies likumīgā spēkā, kādā gadījumā var iznākt, ka, ja

galu galā kreditora pirmējā prasība tiek noraidīta, pats

par sevim atkrīt fraudātoru darījumu atceļošais spriedums.
Atzīstams par pareizu likuma noteikums, ka prasība par

fraudātora darījuma atcelšanu ceļama tikai tad, kad uz

parādnieka mantu vērstā piedziņa ir nesekmīga vai arī

tad, ja pēc lietas apstākļiem ir skaidrs, ka parādnieka
manta nav pietiekoša pilnīgai kreditora prasījumu ap-

mierināšanai. Vienīgais izņēmums pielaists attiecībā uz

tirgotājiem, kuru fraudātorus aktus var apstrīdēt jau tad,

kad tie pārtrauc maksājumus. Visi augstāk pievestie ap-

robežojumi attiecināmi vīenīgi uz atsevišķiem kreditoriem,

kas nepieciešams 3. peršonu interešu aizsarg šanai. Pie

parādnieka izsludināšanas par maksātnespējīgu tas atkrīt,

un konkursa valdes rīcība ne ar ko nav aprobežota.

Jautājums par to, kādi fraudātori akti var tikt ap-

strīdēti, paredzēts 1916. g. 3. jūlija likuma 3 p. Šeit tiek

prasīts lai pirmkārt parādniekam būtu nolūks ar šo darījumu
darīt kreditoriem zaudējumus. Likums tā tad prasa, lai

parādnieka pusē, būtu dolus, pielaižot izņēmumu vienīgi
attiecībā uz bezatlīdzības darījumiem, kas noslēgti pēdējā

gada laikā līdz atsevišķa kreditora prasības celšanai par

darījuma atcelšanu, vai līdz parādnieka atzīšanai par

maksātnespējīgu (3. p. 3. pkt.). Bez tam darījuma ap-
strīdēšanai nepieciešams, lai parādnieka nolūks būtu zi-

nāms ieguvējam (3. p. 1. pkt.); bet arī šeit pielaists iz-

ņēmums, attiecībā uz bezatlīdzības darījumiem, kas no-

slēgti pēdējo piecu gadu laikā atsevišķa kreditora prasī-
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bas celšanai par darījuma ātcelšanu vai līdz parādnieka'
atzīšanai par maksātnespējīgu. Tādu darījumu apstrīdē-
šanai nav nepieciešams, lai parādnieka nolūks nodarīt

kreditoriem zaudējumus būtu zināms ieguvējam (3. p. 2.

pkt.). 3. p. piezīme paredz izņēmumu attiecībā uz Vid-

zemi, Kurzemi un Zemgali, kur pēc parādnieka izsludinā-

šanas par maksātnespējīgu konkursa valde, šāda kārtiba

attiecināma uz prasībām par tādu fraudātoru darījumu
atcelšanu, kas noslēgti pēdējo desmit dienu laikā pirms

lūguma iesniegšanas par maksātnespējas izsludināšanu;
atsvabināta no pienākuma pierādīt, ka parādniekam bijis
nolūks nodarīt kreditoriem zaudējumus un ka šis parād-
nieka nolūks bijis zināms ieguvējam; 3. p 2 un 3. pkt.

paredzētie izņēmumi pie bezatlīdzības darījumu apstrīdē-
šanas atzīstami par lietderīgiem, it sevišķi 3. pkt minētie.

Ne vienmēr iespējams pierādīt parādnieka ļaunu gribu un

no šī viedokļa raugoties attiecībā uz bezatlīdzības darī-

jumiem, kas noslēgti īsi pirms maksājumu pārtraukšanas,

jāpielaiž prezumpcija par parādnieka ļauno gribu. Bet ja
arī pielaistu, kā parādnieks, noslēdzot bezatlīdzības darī-

jumu īsi pirms maks?jumu pārtraukšanas, neapzinās, ka

viņš ar to kaitē saviem kreditoriem, tad tomēr viņam jā»
pārmet vieglprātība attiecībā uz savu kreditoru interesēm.

Ja arī šeit parādnieka pusē nav dolus, tad tomēr neap-

šaubāmi konstatējama culpa, kas jau pilnīgi pietiek lai

gadījumos, kad trešo ieguvēju cx causa lucrativa intereses

saduras ar kreditoru interesēm, piešķirtu priekšroku pēdē-

jiem. Reizē ar to jāatzīst, ka šāda atvieglināta fraudātoru

darījumu apstrīdēšanas kārtība, jāierobežo ar zināmu

laiku, kā tas arī paredzēts likumā — viens gads no attie-

cīga bezatlīdzības darījuma slēgšanas dienas līdz atsevišķa
kreditora prasības celšanai vai līdz parādnieka izsludinā-

šanai par maksātnespējīgu.

Tālāk 1916. g. 3. jūlija likuma 4. p. pielaiž presump-

tio doli attiecībā uz fraudātoriem darījumiem, kurus pa-

rādnieks noslēdzis ar zināmiem tuviem radiniekiem, cik-

tāl tie nepierāda pretējo. Šis pants aptver kā atlīdzības*

tā arī bezatlīdzības darījumus.
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Ļoti svarīgu jautājumu regulē 1916. g. 3. jūlija li-

kuma 5. p, Jāatzīst par pareizu, ka fraudātors darījums
zaudē savu spēku tikai attiecībā uz to kreditoru vai kon-

kursa valdi, kas to apstrīdēja. Visām citām ieinteresētām

personām darījums paliek saistošs. Šis noteikums izriet

no šī institūta, attīstības gaitas, atbilst reālām dzīves pra-

sībām un, kas sevišķi no svara, atņem fraudātora darīju-
ma dalībniekiem iespēju pacelt jautājumu par darījumu

nederīgumu. Tādā kārtā likums reizē ar tā saucamiem

absolūti nederīgiem aktiem nodibina relatīvi nederīgos,
kas paši par sevi derīgi, bet izbeidz savu eksistenci sa-

karā ar to apstrīdēšanu no kreditoriem un tikai tādā

apmērā, kādā aizskārtas viņu intereses.

Likuma 6. p. runā par mantas ieguvēju atbildību.

Šeit likums šķīro, vai prasību par darījuma atcelšanu cē-

lusi konkursa valde, vai atsevišķs kreditors. Pirmā gadī-

jumā visa manta vai, ja tas nav iespējam, tās vērtība

pāriet konkursa masā. Atsevišķs kreditors var pretendēt

vienīgi uz pilnu savas prasības apmierināšanu. Ja viņš

apmierināts, vai nu ar to, ka parādniekam nodota at-

pakaļ atsavinātā manta kreditora prasības apmērā, vai

nu saņemot no ieguvēja naudu, darījuma apstrīdēšana
zaudē savu nozīmi un pats darījums paiiek spēkā. Sa-

karā ar to stāv arī jautājums par ieguvēja labticības ies-

paidu uz viņa atbildību, kāds jautājums arī paredzēts
6. p. Praktiski tam nozīme tikai pie bezatlīdzības darīju-
miem, jo labticīgs ieguvējs cx causa onorosa vispārīgi
nav atbildīgs, bet tikai tādā apmērā, kādā viņš prasības
celšanas laika vēl ir iedzīvojies no darījuma. Pret šo no-

teikumu iebilst, ka grūti pierādīt iedzīvošanās apmēru.
Bet šeit jāņem vērā, ka onus probandi gulstas nevis uz

kreditoru, bet uz labticīgo ieguvēju. Ja viņš nevar pie-
rādīt, ka no parādnieka savā laikā saņemtā mānta sama-

zinājusies un kādā apmērā, tiesa atzīs viņu par atbildīgu
saņemtās mantas vērtības pilnā apmērā.

Sakarā ar fraudātoru darījumu atcelšanu, paceļas

jautājums par ekvivalenta nodošanu personai, kas noslē-

gusi ar parādnieku atcelto darījumu. Šis jautājums var,

protams, pacelties vienīgi attiecībā uz ļaunprātīgiem iegu-
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vējiem, jo labticīgs ieguvējs cx causa onorosa vispārīgi
nenes nekādas atbildības. Ekvivalenta nodošana regulēta

ar apskatāma likuma 7. pantu. Šeit jāizšķir gadījumi,
kad fraudātoru darījumu apstrīd viens vai vairāki kredi-

tori ārpus konkursa vai konkursa valde. Pirmā gadījumā

personai, kas stājusies atceltā darījumā ar parādnieku, ir

tiesības pieprasīt ekvivalenta nodošanu atpakaļ, bet tikai

no parādnieka. Nevar neatzīt, ka ieguvējs, kas zinājis

par parādnieka fraudātoru nolūku, ir viņa līdzdalībnieks,

kamdēļ viņš nevar prasīt, lai viņa intereses tiktu aizsargā-
tas tāpat kā citu kreditoru intereses. Ja kreditoriem va«

jadzētu atlīdzināt ieguvējam viņa samaksāto ekvivalentu,
tad tiesības apstrīdēt fraudātoru darījumu zaudētu savu

nozīmi, jo tas atņemtu šīm tiesībām katru reālu saturu.

Reizē ar to, atzīstot ļaunprātīgo ieguvēju tiesību katrā

ziņā saņemt atpakaļ ekvivalentu, likums netikvien nepe-

spiedīs atturēties no fraudātoriem darījumiem, bet gluži
otrādi, pasargājot ieguvējus no materiāliem zaudējumiem,
tas pabalstīs šadu darījumu noslēgšanu. Pareizs arī ir

likuma noteikums, ka ieguvējam jāpieprasa ekvivalenta

nodošana no parādnieka — sava kontrahenta. Taču tikai

pie pēdējā, tas var atrasties, bet nevis pie kreditora, kas

cēlis prasību. Vēl vairāk atbaidīs un atturēs trešos iegu-
vējus no fraudātoru darījumu noslēgšanas noteikumi par ek-

vivalenta nodošanu atpakaļ parādnieka mak'ātnespējas gadī-

jumos kūpi vēl vairāk palielina viņu materiālo risku. Trešie

ieguvēji var prasīt no konkursa masas ekvivalentu tikai tādā

apmērā,kādā masa iedzīvojusies uz ekvivalenta rēķina. Pārējā

daļā trešie ieguvēji pielīdzināti citiem konkursa kreditoriem.

Likuma 8. p. dara atbildīgus par fraudātoriem darī-

jumiem netikvien personas, kas tieši ņēmušas dalību to

noslēgšanā, bet arī trešo ieguvēju mantiniekus un tiesību

ņēmējus. Šis jautājums attiecībā uz universāliem tiesību

ņēmējiem neizsauc nekādu pārpratumu. Tie ir atbildīgi
kreditoru priekšā tādā pat apmērā un visos tādos gadī-

jumos, kad atbild viņu tiesību devēji, t. i. ar fraudātoru

aktu atsavinātās mantas ieguvēji. Citādi šis jautājums
regulēts attiecībā uz singulāriem tiesību ņēmējiem. Tie

arī atbild parādnieka kreditoru priekšā, bet' tikai tad, ja
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tiem bija zināmi tiesību devēja atbildību noteicošie ap-

stākli, ka arī tad, ja darījums ir bijis bezatlīdzības. Apska-
tot šo jautājumu pēc būtības, jāāizrāda, ka 8. p. pared-
zētie noteikumi, lielā mērā palīdz sasniegt mērķi, ko li-

kumdevēji sev ar šo likumu sprauduši — taču skaidrs,

ka katrs robs, ko likums atstātu neizpildītu, tiks izman

tots: pietiek atzīt, ka ar fraudātoru aktu iegūtās mantas tālākie

ieguvēji nav atbildīgi, un parādnieks bez šaubām fiktīvi

noslēgs fraudātoru darījumu ar kādu personu, kas no sa-

vas puses jau atsavinās mantu tās tiešam ieguvējam.
Tādā gadījumā noteikumi par kreditoriem par ļaunu no-

slēgto darījumu anulēšanu pēc būtības neko nedotu.

Kas attiecas uz 9. p., tad šis pants patiesībā papil-
dina šī likuma 1. pantu, kamdēļ arī tas minēts pie 1. p.

apskatīšanas. Būtu vēl jāpiebilst, ka sakarā ar 9. p no-

teikumiem paceļas jautājums, kas notiek ar atsavināto

mantu gadījumos, kad konkursa masa atsakās vest lietu,

un kāds no kreditoriem pats panāk fraudātora akta atcel-
šanu? Vai tad ar šo aktu atsavinātā manta iet vienīgi šī kredi

tora prasības apmierināšanai, vai pāriet konkursa masā?

Jānāk pie slēdziena, ka tādos gadījumos ar atcelto da-

rījumu atsavinātā manta paliek vienīgi šī kreditora pra-

sības apmierināšanai. Šis slēdzens arī atrod sev pastipri-
nājumu V. pielik. pie 1369. p. 79. p. Jāatzīst, ka tas arī pilnīgi

pareizi. Reiz konkursa masa atteikusies vest lietu un atstājusi
to ar visiem izdevumiem atsevišķam kreditoram, tad, tāpat
kā gadījumā ja viņš prasību zaudētu, viņam būtu jācieš
visi izdevumi, prasības piespriešanas gadījumā vienīgi

viņam ir tiesības saņemt apmierinājumu.
Beidzot likuma 10. p. attiecina 1916. g. likumu uz

visu darbību un nolaidibām, kurus parādnieks izdarījis

par ļaunu kreditoriem.
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levērojot kreditoru intereses, likumdevējs, kā tas aug-

stāk pievests, atļauj atcelt kreditoriem par ļaunu noslēg-
tos darījumus ŠI atcelšana atšķiras no citiem darījumu
atcelšanas gadījumiem, kurus pazīst tagadējā likumdoša-

na un kuri vērsti uz paša darījuma atcelšanu, bet ne tā

rezultāta, jo šī darījumu atcelšanas veida nolūks ir no-

stādīt puses tāi stāvoklī, kurā tās atradās pirms darījuma

noslēgšanas. Paceļas jautājums par to, kāds ir šīs atcel-

šanas juridisks pamats, — aiz kāda juridiska principa
kreditoriem tiek dota iespēja neatzīt likumīgi noslēgto
darījumu mantiskās sekas? Attiecībā uz šo jautājumu
pastāv vairākas teorijas:

1. Savā laikā bija diezgan izplatīta deli k t a

teorija (Otto, Šulce), kas izskaidroja darījuma atcel-

šanu ar delikta esamību trēšās personas pusē. Pieņem»
ka trešā persona—parādnieka kontrahents, kas saņēmusi
no pēdējā kādas vērtības, rīkojusies ļaunprātīgi, norunā

ar parādnieku pret kreditoru likumīgām interesēm.

Pret šo teoriju ceļ sekojošos iebildums:

Pirmkārt tā neizskaidrojot uz kāda pamata tiek at-

celti parādnieka bezatlīdzibas rīkojumi, jo to atcelšanai

nav nepieciešams nodibināt trešās personas ļaunu gribu.
Dažreiz darījums tiek atcelts nemaz neievērojot subjektivo
pusi, vienīgi pēc objektīvām pazīmēm. Tā tad nepiecie-
šams atrast šiem gadījumiem citu pamatojumu, caur ko

rodas principu dubultošana un netiek panākts zinisks

mērķis. Otrkārt aizrāda, ka, ja atcelšanai par pamatu ir

trešās personas delikts, tad, kā arī katrā civiltiesiska pār-

kāpuma gadījumā, vajadzētu gaidīt atlīdzību par noda-

rīto zaudējumu, turpretim mums ir darīšana ar restitutio

m integrum. Tālāk, ja darījuma atcelšanai par pamatu
ir delikts, tad darījumam vajadzētu pilnīgi zaudēt savu
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spēku un tas nevarētu palikt spēkā attiecība pret to no-

slēgušiem kontrahentiem.

2. Neiespējamība atrast visos ar likumu at|autos
darījumu atcelšanas gadījumos deliktu ierosināja domu

atrast pamatu quasi--deliktā (Fitting). Ja trešās personas

rīcībā arī nevar saskatīt tīšu ļaunprātību, tad tomēr viņa
rīcībā pielīdzināma ļaunprātībai, kamdēļ arī darījums

atceļams.
Šī teorija vāja jau ar to. ka pamatojas uz quasi-

deliktu kurš tāpat kā quasi-līgums ir romiešu tiesību

īpatnība un neiztur nekādas kritikas. Apgalvojums, ka

dažos gadījumos zināma rīcība pielīdzināma deliktam,
pat nepaskaidrojot kāpēc tas tā, nevar noderēt par kāda

institūta juridisku pamatojumu.
3. Visvairāk izplātīta teorija, kas redz darījumu at-

celšanas pamatu līkuma noteikumā, tā saucama legālā
tē ori ja (Cosacks, Krasnopolskis, Endemanns, Mancels,

Forsters-Ecciuss). Likums dažos gadījumos, izejot no liet-

derības viedokļa neatkarīgi no ļaunās gribas, pastāv uz

tā, lai persona, kas saņēmusi no parādnieka kādu vērtību,

nodotu to atpakaļ. Likums nodibina starp kreditoriem,
kuriem par ļaunu darījums noslēgts un parādnieka man-

tas ieguvēju obligatio cx lege. Lipmans, kas šai teorijai

nepiekrīt, tomēr atzīst tās nozīmi. Nevar nepiekrist vie-

nam no šīs teorijas kritiķiem (Petersens), ka tai tīri nega-

tīva nozīme, — tā tikai apgalvo, ka darījumu atcelšanas

pamatā nav līgums un arī ne pārkāpums. Likums taču

ir visu tiesību un pienākumu avots un no līguma un

pārkāpuma izrietošie pienākumi galu galā pamatojas uz

likumu. Paši šīs teorijas piekritēji atzīst tās nepilnību,

pievienojot tai papildu pamatojumus. Tā piemēram Co-

sack papildina likumīgu dirījumu atcelšanas pamatu ar

aizrādījumu, ka katram, kas iegūst kaut ko no svešas

mantas, jāpiedalās šīs mantas kopējā mērķī — kalpot
tās īpašnieka personīgo kreditoru apmierināšanai. Ecciuss

nodibina fikciju, pēc kuras parādnieka mantas jēdziens
tiek tādā mērā paplašināts, ka no tās. saskarjā ar agrā-
kiem darījumiem izgājušās vērtības, skaitās vēl par pie-
derošām tai. Šādi papildu pamatojumi, neatkārīgi no
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iespējas apstrīdēt tos pēc būtības, izsauc šaubas par to,

kas īsti uzskatāms par darījumu atcelšanas pamatu.

4. Beidzot no izpildīšanas spēka tēo=

rijas viedokļa (Lipmanns, Golmstens) darījumu atcel-

šana ir tiesas spriedumu izpildīšanas palīglīdzeklis. Uz

parādnieka mantu vērsta izpildīšana attiecināma arī uz

vērtībām, kas pirms tam izgājušas no parādnieka mantas

sastāva un tādā veidā itkā izvairās no kreditoru likumīgo

pretenziju apmierināšanas. Šī teorija noliedz saistību

attiecības starp kreditoriem un trešām personām — parād-
nieka mantas ieguvējiem. Tai vietā darījumu atcelšanai

tiek piedots lietisks raksturs dažreiz ķīlas veidā, bet daž

feiz īpašas lietiskas tiesības veidā. Šī teorija nodibina

fikciju, pēc kuras parādnieka mantas jēdziens tiek māks-

līgi paplašināts, kas pilnīgi lieki. Lai varētu pateikt, ka

izpildīšana vērsta uz parādnieka mantu, nākas fiktīvi atzīt

par parādniekam piederošām mantām viņam nemaz ne-

piederošā 1;. Šī teorija arī neizskaidro, kāpēc nav nodo-

damas visas mantas neatkarīgi no laika, personas un

citiem apstākļiem. Taču vienīgi likumdevēja griba nosaka

atpakaļ nododamās un nenododamās mantas Piedodot

darījuma atcelšanai mantisku raksturu, šī teorija neizskaidro

jautājumu par prasībām dēļ naudas summu nodošanas

atpakaļ.

Apskatot visas augšpievestās tēorijas, jānāk pie slēd-

ziena, ka nav iespējams visiem darījumu atcelšanas ga=

dījumiem atrast vienu pamatojumu, kamdēļ labāk no tā

atteikties, nekā mākslīgi to radīt.

Uz ilggadīgās vēsturiskās prakses pamata, likumde-

vējs atzīst par atceļamiem dažus darījumus, ko noslēdzis

maksājumus pārtraucis parādnieks, jo pa lielākai daļai
tais slēpta parādnieka griba nodarīt kreditoriem zaudē-

jumus, Tā piemēram bezatlīdzības atsavinājumi, kas no-

slēgti īsi pirms maksājumu pārtraukšanas, kad parādnieka
mantiskais stāvoklis jau bija satricināts, neko citu kā

ļaunprātību, vai labākā gadījumā vieglprātību nepierāda.

Likumdevējs atceļ šādus darījumus, nedodot iespējas ap-

gāzt ļaunprātību. Tas tamdēļ, ka tādos gadījumos ļaun-

prātība tiek prezumēta un darījuma atcelšanas juridiskais
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pamats ir likumdevēja griba. Pēc Cosacka domām šī

stāvokļa vienkāršs statistisks pamatojums neapmierina
mūsu tikumiskās jūtas, kad gādās kaut viens izņēmums
no statistiskā noteikuma. Bet tas ir diezgan biežš un ne

tikai juridisko, bet arī tikumisko normu rezultāts. Vai tad

ne to pašu mēs redzam maksātnespējas izsludināšanas

lietās. Pēc zināmiem maksātnespējas pazīmēm vai maksā-

jumu pārtraukšanas, likumdevējs nak pie pārliecības par

parādnieka maksātnespēju. lespējami gadījumi, kad pa-
zīmes būs maldinošas, bet tas tomēr neaptur vispārējo
noteikumu piemērošanu.

Dažos gadījumos likumdevējs atzīst darījumos par

atceļamiem tikai tiķtālu, cik tālu katrā atsevišķā gadīju-
mā tiks pierādīta parādnieka un viņa līdzdalībnieka ļaunā

griba vai cik tālu pēdējie nepierādīs uz viņiem krītošo

aizdomu nepatiesīgumu. Šais gadījumos darījumu atcel-

celšanas juridiskais pamats kā arī tās mērķis ir ļaunās
gribas nodibināšana.

Vispāri visos fraudātoru darījumu atcelšanas gadī-

jumos starp kreditoriem no vienas puses un parādnieku
un trešo personu no otras puses nodibinājās saistību at-

tiecības, kas dod tiesību prasīt no pēdējiem vērtības no»

došanu atpakaļ. Patiesībā vainīgais kreditoriem nodarītā

zaudējumā ir pats parādnieks, — ja tomēr vēršas ne

pret viņu, bet pret trešo personu, tad tas tāpēc, ka tā

uzskatāma par līdzdalībnieku, kas saistīta ar viņu ar so-

lidāru atbildību.

Apskatāmā likuma mērķis ir cīņa ar ļaunprātīgiem
parādniekiem, bēt jāsaka, ka praksē likums šo savu

mērķi nesasniedz. Ja ļoti grūti pierādīt paša parādnieka

ļauno nolūku, tad pilnīgi neiespējami pierādīt to attiecībā

uz trešām personām — parādnieka mantas ieguvējiem.
Tādā kārtā gandrīz pilnīgi atkrīt iespēja apstrīdēt parād-
nieka noslēgtos atlīdzības darījumus. Vēl neiespējamāk
tas paliek, ja tiešais ieguvējs tālāk atsavina no parādnieka

iegūto mantu.

Šim likumam būtu gan nozīme gadījumos, kad pa-

rādnieks atsavina savu mantu ar bezatlīdzības darījumu
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vai, kad darijums noslēgts ar zināmiem, likumā paredzē-
tiem, parādnieka radiniekiem. Pirmā gadījumā nav ne-

pieciešams, lai parādniekam būtū nolūks nodarīt kredito-

riem zaudējumus (ja darījums noslēgts 1 gada laikā līdz

atsevišķa kreditora prasības celšanai vai līdz parādnieka
izsludināšanai par maksātnespējīgu) un lai šis nolūks būtu

zināms ieguvējam (5 gadu laikā). Attiecībā uz darījumiem,
kas noslēgti ar parādnieka radiniekiem tiek pielaista pre-

sumptio doli un onus probandi tiek pārnests no kredito-

riem uz ieguvējiem, — kas lielā mierā atvieglina kredi-

toru stāvokli. Tomēr faktiski likuma nozīme arī šais ga-

dījumos ļoti niecīga. Taču skaidrs, ka parādnieks, kas

Iziet uz izvairīšanos no parādu samaksas, būs pietiekošā
mērā iepazinies ar attiecīgiem likuma noteikumiem un

neslēgs darījumus ar saviem radiniekiem, bet bezatlīdzī-

bas darījumus slēgs zem atlīdzības. lespēja tos apstrīdēt
kā fiktīvus neko daudz nedod, jo praktiski tas grūti pie-
rādāms.

Vēl jāaizrāda uz sekojošo likuma nepilnību. Likums

neapskata jautājumu par parādnieka darījumiem, kurus

viņš noslēdzis ar kādu no saviem kreditoriem, samaksā-

jot pēdējam savu parādu tai laikā, kad viņš jau nonācis

maksāšanas grūtībās un citiem kreditoriem nemaksā.

Bij. Krievijas Senāts sava 1907. g. spriedumā Nr. 69.

nostājies uz tā viedokļa, ka parāda samaksa, kuru pa-
rādnieks izdarījis kaut arī pirms atzīšanas par maksāt-

nespējīgu, bet tanī laikā kad viņa maksātnespēja bija jau
atklājusies un zināma viņa kreditoriem, nevar tikt atzīta

par nederīgu, it kā darījums, kas noslēgts kreditoriem

par ļaunu. Šim bij. Krievijas Senāta spriedumam nevar

piekrist. Konkursa mērķis ir nostādīt visus kreditorus vie-

nādā stāvoklī un vienlīdzīgi apmierināt viņus no parād-
nieka atlikušās mantas. Turpretim kreditors, kas saņēmis
parāda samaksu tādā kārtā tiek nostādīts priviliģētā stā-

voklī attiecība pret pārējiem kreditoriem. Šeit tikai jāiz-

šķir gadījumi, kad darījumu apstrīd konkursa valde un

kad to dara atsevišķš kreditors. Pats par sevi saprotams,
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ka viens kreditors nevar apstrīdēt citam kreditoram izda-

rīto maksājumu, bet šādas tiesības neapšaubāmi būtu

piešķirams konkursa valdei.

Protams, tas būtu jāierobežo ar zināmu laiku, ka

kreditoram izdarītie maksājumi atceļami, ja pēdējam bija
zināms, ka parādnieks pārtraucis maksājumus.

Cīņa ar ļaunprātīgiem parādniekiem pamudināja likum-

devēju izdot apskatāmo likumu. Tomēr aiz pievestiem

apsvērumiem jānāk pie slēdziena, ka šai ciņā apskatā-
mais likums ir pārāk vājš ierocis. Šis likums gan sašau-

rina ļaunprātīgo parādnieku darbības lauku, bet reiz kāds

nolēmis nodarīt zaudējumus saviem kreditoriem, resp.

nesamaksāt savu parādu, viņš atradīs likumā pietiekoši
daudz robu, kas dod viņam iespēju izvest dzīvē savu

gribu. Lielāka nozīme šai ziņā ir otram 1916. 3. jūlija
likumam par tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu

pāreju pēc līgumiem, bet tas, kā tas izriet no paša liku-

ma nosaukuma, attiecināms tikai zināmiem gadījumiem,
un proti, pie uzņēmuma atsavināšanas.

Tomēr mēs nedrīkstam šo likuma nepilnību pārmest

likumdevējam, jo civiltiesiskā kārta būs grūti atrast ie-

spēju cīnīties ar ļaunprātīgiem parādniekiem. Nav jāaiz-
mirst, ka šeit būs vienmēr darīšana ar trešo personu —

ieguvēju un likumdevējam, ja viņš nevēlās galīgi satrici-

nāt tirdzniecisko apgrozību, jāņem vēra arī tā intereses,

kuras būs pretējas parādnieka kreditoru interesēm. Ja

ļaunprātīgie parādnieki satricina kreditu un tirdzniecisko

apgrozību, tad tomēr var prasīt no kteditora, lai viņš
katrā atsevišķā gadījumā interesējas par personu, kurai

viņš piešķir kreditu. Ja viņš to nedara, tad viņam arī jā-
nes atbildība par sekām. Turpretim nekāda gadījumā ne-

var prasīt no pesronas, kas vēlās kaut ko iegūt, lai tā

interesējas par atsavinātāja mantisko stāvokli.

Cīņā ar ļaunprātīgiem parādniekiem civiltiesiskai at-

bildībai nāk palīgā arī krimināla. Tomēr arī pie kriminālās

atbildības jāpierāda parādnieka ļauns nolūks, kas ne
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vienmēr iespējams un bez tam tā kreditoriem neko daudz

nedod.

flcīmredzod likumdošana nespēj galīgi iznīcināt ļaun-
prātīgos parādniekus un šai ziņā tai būtu jānāk palīgā
un liela nozīme būtu sabiedrībai, kurai jāsper visi soļi

godīgo tirgotāju audzināšanai.

Beigas.
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