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Likums tālāk (31. p.) noteic, ka blakus admini-

strācijai un reizē ar to nevar pastāvēt konkurss. Ad-

ministrācijai pastāvot, nevar ierosināt maksātnespē-

jas lietu.

Tāpat arī administrācijas (administrātora un pa-

domes) loma stipri atšķiras no konkursa valdes stā-

vokļa. Maksātnespējas lietā konkursa valde pilnīgi

aizvieto parādnieku viņa lietu pārvaldīšanas ziņā :

pēdējam, tikko tas atzīts par maksātnespējīgu, nav ne-

kādas noteikšanaspar savu īpašumu. Tā, piem., ja pa-

rādniekam pieder nekustama manta, tad par konkursa

atklāšanu tiesa nekavējoties paziņo attiecīgai zemes

grāmatu nodaļai atzīmes ievešanai zemes grāmatās

(piel. pie Civ. proc. lik. 1396. p. 70. p.). Ar vienu

vārdu, pa konkursa pastāvēšanas laiku parādnieks

gan paliek par konkursā iegājušas mantas īpa'nieku,
bet viņa tiesību spējas ir stipri ierobežotas, jo ar

lēmumu par maksātnespējas izsludināšanu parād-

nieka tiesība pārvaldīt savu konkursa masā ietilp-

stošo mantu un rīkoties ar to, pāriet uz viņa kredi-

toriem, kas dabū apmierinājumu konkursa kārtībā

(piel. pie 1396. p. 71. p.). Viņš nedrīkst brīvi rīko-

ties ar to mantas dalu, no kuras kreditoriem jādabū

apmierinājums, un visas parādnieka lietas pārņem

savā rīcībā konkursa valde, kura saskaņā ar likumu

(Tirdzn. proc. nol. 459. p.) rīkojas kā visu kredi-

toru pilnvarnieks kreditoru labā.

Pavisam citāds ir parādnieka stāvoklis admini-

strācijā. Parādnieks parasti nemaz netiek atstādi-

nāts no uzņēmuma vadības (izņemot gadījumu, kad

kreditoru sapulce šādu atstādināšanu prasa, saskaņā

ar lik. par administrāciju 19. p. 2. pkt). Parādnieks
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tāpat paliek par savu uzņēmumu īpašnieku un ne

administrators, nedz padome to nebūt neaizvieto,

kā tas ir konkursā, bet viņi pārvalda uzņēmumu

kopā ar parādnieku. Tamdēļ arī administrācijas da-

rījumus nevar uzskatīt par izdarītiem tā parādnieka

kreditoru vārdā, kura (parādnieka) lietās šī admini-

strācija iecelta, bet gan jāatzīst par darījumiem, kas

izdarīti parādnieka kā pilntiesīgas personas vārdā.

(Kr. Sen. Civ. dep. spr. 1878. g. Nr. 216).

Tā tad konkursa un administrācijas starpā ir

dziļa izšķirība, kura varētu radīt šaubas par iespēju

piemērot uz analoģijas pamata konkursa noteiku-

mus iztrūkstošo administrācijas noteikumu aizpildī-

šanai. Šis jautājums sevišķi interesants tamdēļ, ka!
konkursa likumā gan ir runa par ieskaitu (piel. pie

Civ. proc. nol. 1396. p. 77. p.), kamēr likumā par

peļņas uzņēmumu administrāciju tāda aizrādījuma

nav. Jāvaicā, vai pie augšā izpētītās dažādības kon-

kursa un administrācijas struktūrā varētu admini-

strācijai piemērot konkursa noteikumus par ieskaitu

uz analoģijas pamata.

Lai atrisinātu šo jautājumu, butu jāņem vera

vēl šādi apsvērumi:

Neskatoties uz iztirzāto starpību starp konkursu

un administrāciju, pastāv tādi momenti, kas abus

institūtus stipri tuvinā. Un šie momenti taisni ir tā-

di, kuros slēpjas abu institūtu svarīgās pazīmes.

Vispirms, gan vienā, gan otrā gadījumā mums

ir darīšana ar personu vai uzņēmumu, kas nonācis

maksāšanas grūtībās. Tā tirdzn. proc. nol. 386. p.

ar 1925. un 1929. gadu papildinājumiem (lik. kr. 1925.

g. Nr. 99 un 1929. g. Nr. 225) paredz, ka tirdznie-
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ciska maksātnespēja atzīstama, ja kāda persona,

kura parāda izcelšanās vai maksājumu pārtraukša-

nas laikā bija izņēmusi tirdzniecības vai rūpniecī-

bas zīmi, vai kurai tāda bija jāizņem, nokļūst tādā

stāvoklī, ka tai nav skaidras naudas, ar ko termiņos

apmierināt kreditoru prasības, kopsummā par vai-

rāk par Ls 2000.—, un ja bez tam ir šinī likumā pa-

redzētas pazīmes, ka .parādnieka manta ir nepietie-

koša visu parādu segšanai. Un likums par peļņas

uzņēmumu administrāciju runā to pašu valodu, pie-

minot kaut 2. pantā par »maksāšanas grūtībās no-

nākušo peļņas uzņēmumu«. Šīm maksāšanas grūtī-

bām ne pirmā, nedz otrā gadījumā nav jābūt abso-

lūtām, t. i. pat izsludinot maksātnespēju nebūt ne-

tiek prezumēts, ka parādniekam nav itin nekādu lī-

dzekļu parādu segšanai. No otras puses, nodibinot

administrāciju, nepastāv prezumpcija par to, ka kre-

ditori var būt apmierināti pilnā apmērā, bet taisni

otrādi, lik. par administrāciju 3. p. noteic, ka admini-

strāciju var nodibināt »
...

1) ja pēc parādnieka grā-

matām un uzņēmuma objektīva novērtējuma pa-

redzama kreditoru prasījumu apmierināšana vis-

maz 50% apmērā...«. Tā tad šī 50-procentīga ap-

mierināšana ir tikai paredzama, tā nav droša un fak-

tiski var arī noslīdēt uz zemāku apmēru, līdzīgu ap-

mierinājumam konkursā. No sacītā redzams, ka

starpība starp priekšnoteikumiem administrācijas

vai konkursa nodibināšanai ir labākā gadījumā kvan-

titātīva, bet nekad ne kvalitātīva.

Otrais kopējais vilciens konkursam un admini-

strācijai ir saskatāms abu institūtu mērķī: gan vie-

nā, gan otrā gadījumā šis mērķis ir kreditoru ap-
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mierināšana. Tiesa, konkursā šis mērķis ir vienī-

gais, un visa konkursa valdes darbība ir vērsta vie-

nīgi uz to, lai pēc iespējas pilnīgāk apmierinātu kre-

ditorus. Toties administrācija sprauž sev vēl citu

mērķi, un proti, kā tas izriet no likuma par pelņas

uzņēmumu administrāciju 1. panta, administrācijai

jāpanāk uzņēmuma atveseļošana. Tā tad admini-

strācijai ir divkāršs mērķis, un tamdēļ nekādā ziņā

nevar piekrist Kr. Senāta Civ. kas. dep. slēdzienam

(viņa spriedumā 1905. g. Nr. 100), ka vienīgais ad-

ministrācijas nodibināšanas un pielaišanas mērķis

esot maksāšanas grūtībās nonākušā parādnieka lietu

atjaunošana. Katrā ziņā blakus šim mērķim stāv uz-

devums apmierināt kreditorus, un ja šis pēdējais uz-

devums izrādās par nereālizējamu, tad visa admi-

nistrācija izjūk.

Varētu gan izlikties, ka abi mērķi atrodoties te

savā starpā ciešā cēloniskā sakarībā, jo tiklīdz nav

iespējams atveseļot uzņēmumu, nav arī iespējams

apmierināt kreditorus. Patiesībā tas nemaz tā nav.

Var būt iespējams apmierināt kreditorus, upurējot

šim mērķim pašu uzņēmumu. Administrācijas divē-

jādā daba tomēr nepielaiž tādu atrisinājumu: reizē

ir jāsasniedz abi mērķi — uzņēmuma atveseļošana

un kreditoru apmierināšana. Bet ar to nebūt nav

teikts, ka kreditoru apmierināšana stāvētu otrā vie-

tā. Taisni otrādi, panākt uzņēmuma atveseļošanu

bez kreditoru apmierināšanas nebūtu pat loģiski ie-

spējams, jo nekad nevar iedomāties »atveseļojošos«

uzņēmumu, kura passīvs pārsniedz uzņēmuma ak-

tīvu. Bet arī sasniedzot tikai pēdējo mērķi — kre-

ditoru apmierināšanu uz paša uzņēmuma rēķina, ad-
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ministrācija neveiktu tai uzlikto uzdevumu, bet pēc

būtības piesavinātos tai nepiederošo konkursa val-

des uzdevumu. Tiklīdz parādās pēdējā pazīme —

neiespēja atjaunot uzņēmumu, kaut arī būtu iespē-

jams apmierināt kreditorus, administrācijai jāpār-

vēršas konkursā. (Kr. Sen. spr. 1908. g. Nr. 506).

No sacītā izriet, ka neskatoties uz to, ka admi-

nistrācijas nolūks ir novērst konkursu, viņa tai pašā

laikā ir ari pirmais solis uz konkursu. Loģiski tas

izskaidrojams ar to, ka nodibinot administrāciju, ar

to tiek pirmo reiz oficiāli konstatēts, ka uzņēmums

atrodas maksāšanas grūtībās un ka pastāv bažas,

ka kreditori varētu nesaņemt savu pretensiju apmie-

rinājumu. Ar administrāciju tiek sperti visi pēdējie

soli uzņēmuma glābšanai no konkursa, kas saistīts

ar uzņēmuma galīgu izputināšanu, bet reizē ar to

ir skaidrs, cik grūti ir šis glābšanas paņēmiens un

ka no administrācijas var viegli noslīdēt uz kon-

kursu. Tā tad administrācija ir vienīgais glābiņš no

konkursa, bet administrācija reizē ar to īsākais un

tuvākais ceļš uz konkursu. Administrācija ir gan

pilnīgi patstāvīgs institūts un nevar būt uzskatīts

par sagatavošanas stadiju uz konkursu pat tad, ja

galu galā nāktos atzīt uzņēmumu, resp. attiecīgu

personu par maksātnespējīgu. Bet administrācijai

pastāvot, bieži nāk gaismā tādi maksātnespējas

simptomi, kas pat nenovedot pie konkursa spiež at-

zīt šo institūtu iekšēju nenoliedzamu līdzību, Pie-

mērojot šim gadījumam krimināltiesisku terminolo-

ģiju, mutatis mutandis jāsaka, ka administrācija ir

konkurss ar nocirstu sastāvu.

Pastāvot šādai līdzībai starp administrācijas un
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konkursa dabu un trūkstot attiecīgiem speciāliem

noteikumiem par ieskaitu administrācijā, tiesu

prakse vairākkārt atzina (Kr. Sen. spr. 1909. g. Nr.

12 un Kr. Sen. lēmums 1896. g, Nr. 796), ka izceļo-

ties jautājumam par ieskaitu administrācijā, būtu pie-

mērojami attiecīgie uz konkursu attiecošies priekš-

raksti par ieskaitu. Te it sevišķi svarīgs piel.

pie Civ. proc. lik. 1396. p. 77. pants, kur paredzēta

pretensiju ieskaitīšana konkursā tādā gadījumā, ja

kāda persona ir vienā un tai pašā laikā maksātne-

spējīga parādnieka kreditors un parādnieks.

Mums te jānoskaidro, ciktāl šie noteikumi at-

šķiras no vispārējiem civiltiesiskiem noteikumiem

par ieskaitu (Civ. lik. 3545.—3558. p. p.) un ciktāl

šie speciālie noteikumi būtu piemērojami admini-

strācijai, kura stiprā mērā atšķiras, bet arī ievēro-

jami līdzinās konkursam.

Pats par sevi saprotams, ka civiltiesiskais ie-

skaits tādā veidā, kādā tas paredzēts Civ. lik. 3545.

v. c. pantos, varētu būt piemērojams arī admini-

strācijas gadījumā. Jo, kā skan 3545. p., ar ieskaitu

jāsaprot prasījumu dzēšana ar pretprasījumu, pil-

nīgi neatkarīgi no tā, kādos, apstākļos ieskaits nori-

sinās.

Bet ieskaita juridiskais mērķis ir atvieglot at-

svabināties no saistības, novēršot maksājuma lieku

izdarīšanu un nodrošināt katras puses pretensiju

pret otru. (Bukovska kom. a) pie 3545. p.).

Šī mērķa sasniegšanu, protams, nekādā gadī-

jumā nekavē administrācijas nodibināšana. Arī ad-

ministrācijai var gadīties, ka viena un tā pati per-

sona ir vienā un tajā pašā laikā administrācijā stā-
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vošā uzņēmuma kreditors un parādnieks, un sav-

starpējas pretensijas var būt ieskaitītas. Pie tam

pilnīgi nav svarīgi, vai kreditors ir pieteicis savu ie-

skaitāmo pretensiju pret parādnieku, vai nē. Šis

jautājums ir irrelevants arī konkursa gadījumā, jo,

saskaņā ar piel. pie Civ. proc. 1396. p. 75. pantu

4. pktu, no saistošas pieteikšanas konkursa kārtībā

atsvabinātas visas pretensijas attiecībā uz to sum-

mu, kas piekrīt ieskaitam. Šis noteikums izskaidro-

jams ar to, ka konkursa valde gadījumā, ja ieskai-

tam domāta pretensija izrādītos par nepareizu, var

to apstrīdēt vispārējā kārtībā, bet pret pārējām pre-

tensijām, ja tās varētu pieteikt vēlāk, konkursa val-

dei šīs tiesības nav (Bukovska kom. g) pie 3558.

panta).

Administrācijas gadījumā pretensijas pieteikša-

na ieskaitam mazākā mērā svarīga, jo, kā jau aiz-

rādīts, kaut gan administrācija arī iestājas visu pa-

rādnieka lietu pārvaldīšanā ar saimnieka tiesībām,

tad tomēr likums tai nepiešķir sevišķas tiesības, ku-

ras pieder konkursa valdei attiecībā uz pretensiju

caurskatīšanu un to sadalīšanu katēgorijās. Tamdēļ,

kā paskaidrojis* Kr. Senāts (Kr. Sen. lēmums 1892.

g. Nr. 91), ja kreditori arī ir spiesti griezties pie ad-

ministrācijas ar savām pretensijām, tad viņi to dara

nevis kādā speciālā iepriekš noteiktā termiņā, bet

gan gluži tāpat, kā viņi būtu griezušies pie parād-

nieka vispārējos likumos noteiktos termiņos.

Administrācijas nodibināšana pēc savas būtī-

bas — pretēji stingri formālam konkursam — irpri-

vāta vienošanās starp kreditoru vairākumu un pa-

rādnieku par viņa parāda samaksas atlikšanu, pie-
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šķirot pie tam dažiem kreditoriem (kā administrato-

ram un padomei) tiesību nemt dalību parādnieka

lietu pārvaldīšanā ar nolūku apmierināt kreditorus

un atjaunot parādnieka lietas. Pie tam administrā-

cijas rīcības veids netiek vis paredzēts likumā, bet

sevišķā pilnvarojuma aktā. Tādā kārtā jau pati ad-

ministrācijas būtības izpratne, kā privātas vienoša-

nās starp kreditoriem un parādnieku, un proti par

viņa parādu samaksas atlikšanu, pilnīgi izslēdz ie-

spēju piemērot administrācijai konkursa noteikumus

par pretensiju sadalīšanu kategorijās un apmierinā-

šanas kārtību. Tamdēļ, arī speciāla pretensiju pie-

teikšana izrādās par lieku. Kas zīmējās uz ieskaitu,

tad arī še pieteikšana nav vajadzīga, jo izdarot ie-

skaitu, administrācijas masā esošā skaidrā nauda

nesamazinās, un neviens no kreditoriem nedabū ap-

mierinājumu skaidrā naudā, un tā tad ar" ieskaitu

netiek aizkārts pats administrācijas pamats — pre-

tensiju dzēšanas atlikšana no parādnieka skaidras

mantas. (Kr. Sen. lēmums 1892. g. Nr. 796).

Jāpiezīmē, ka Latvijas likumdevējs ieņēmis pie-

teikšanas jautājumā drusku citādu stāvokli, pare-

dzot 15. pantā tādu pieteikšanu arī administrācijā.

Tomēr ar to lieta pēc būtības nemaz negrozās, jo

šai pieteikšanai piemīt tīri informātorisks raksturs,

Pn likumdevējs nenosaka nekādas sankcijas par pie-

teikšanas neizdarīšanu". Pat vairāk, arī nepieteik-

tais kreditors, saskaņā ar 37. p. 11. daļu var apstrī-

dēt izlīgumu, un pēc 38. panta viņš vispār bauda tā-

das pašas tiesības kā pieteiktie kreditori. Tamdēļ

arī ieskaita ziņā pieteiktie un nepieteiktie kreditori

pilnīgi līdzīgi.
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Daudz sarežģītāks ir jautājums par to, vai ad-

ministrācijas gadījumā būtu piemērojams īpatnējs

ieskaits tādā veidā, kādā tas paredzēts konkursā.

Šim nolūkam jāiedziļinās piel. pie Civ. proc. nol.

1396. panta, 77. pantā, kas rēgulē šo speciālo ieskai-

ta veidu.

Visumā ieskaits konkursā ir uzbūvēts uz vis-

pārējiem civiltiesiskiem noteikumiem par ieskaitu,

jo 77. pants noteic, ka »tādas personas tiesība, kura

vienā un tajā pašā laikā ir maksātnespējīgā parād-

nieks un kreditors, ieskaitīt savu parādu maksāju-

mā, kas viņai nākas no maksātnespējīgā, noteikta

Civ. lik. 3545.—3558. p. p.«

Tomēr šie vispārējie noteikumi ir papildināti
vēl ar diviem gadījumiem, kuros pielaižams preten-

siju ieskaits, un proti:

1) kuru priekšmets nav naudas summas un

2) kuram termiņš vēl nav iestājies vai atlieko-

šais nosacījums vēl nav piepildījies, ievē-

rojot pēdējā gadījumā 1396. p. pielikuma 100.

panta noteikumu.

Pakavēsimies pie šiem gadījumiem tuvāki un

analizēsim to attiecības pret vispārējām civiltiesi-

skām normām. Pie tam vienkāršāk un skaidrāk ir

2. gadījums, kuru arī vispirms apskatīsim.

Šis noteikums runā pretim un atceļ Civ. lik.

3546. p. 3. pkt. un 3553. p., kas noteikti pasvītro, ka

ieskaitam var būt uzstādīti tādi prasījumi, kuriem

termiņš jau iestājies. Kamdēļ šāda atkāpšanās no

vispārējā noteikuma bija vajadzīga taisni konkursā?
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Atbildēt uz šo jautājumu nav visai grūti, it sevišķi

ņemot vērā attiecīgos, atliekošiem nosacījumiem

veltītus civillikumu pantus.

Pēc vispārējā noteikuma nedz atliekošie prasī-

jumi, nedz prasījumi, kuriem termiņš vēl nav iestā-

jies,, netiek ieskaitīti. Tikai prasījumi, kas noslēgti

zem atceļoša nosacījuma, var tikt ieskaitīti, ja sa-

maksa, neskatoties uz šī nosacījuma iestāšanos, var

būt pieprasīta (Erdmans IV. 218. Ipp.; Bukovska

kom. pie 3553. p.). Tas izskaidrojams ar prasījumu

pēc tiesiskās stabilitātes, lai novērstu tādus gadīju-

mus, kad izdarītais ieskaits vēlāk izrādītos un būtu

atzīstams par neesošu. Tomēr Civ. lik. 3167. un

3169. p. p., kas rēgulē atliekošo nosacījumu sekas,

dod pamatu ciešāk saistīt arī nosacīti apņēmušos ar

savu apņemšanos. Jo 3167. p. pieminētā nosacīti

tiesīgā cerība rada zināmas tiesiskas sekas un no-

sacīti saistītais nedrīkst radīt nosacījuma izpildīša-

nai nekādus šķēršļus, nedz juridiskus, nedz faktis-

kus. (Bukovska kom. a) pie 3167. p.). Ar nosacītu

darījumu juridiskas attiecības tiek nodibinātas jau

paša darījuma noslēgšanas laikā. Tiesības, kas iz-

riet no darījuma, pastāv kā nosacītas, vai nogaido-

šas jau no šī brīža (Anwartschaft). Nosacītas tie-

sības un tām atbilstošas nosacītas saistības daudz

svarīgākas un noteiktākas nekā vienkāršas cerības.

Nosacītas tiesības var radīt tām atbilstošas mantis-

kas intereses, kaut gan nosacītas un reālizējamas

nākotnē, bet jau fiksētas ar darījumu, jo nosacīts lī-

gums, jau kopš tā noslēgšanas dienas, rada juridisku

attiecību saistību. (Zustand der Gebundenheit). No-

sacīti saistītā pusē jau kopš šīs dienas nedrīkst trau-
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cet ar savu darbību otras puses nosacītas tiesības

(Bukovska kom. b) pie 3167. p.).

Tāpat atliekošā nosacījuma nozīme pasvītrota

Civ. lik 3169. pantā, kurš paredz, ka nosacīti tie-

sīgais, kaut arī nevar pirms nosacījuma piepildīša-

nās celt prasību, lai līgumu izpilda, bet viņš Var>

ja pretinieks padara nedrošu viņa tiesību, vai dod

viņam kādu citu iemeslu, prasīt no tā nodrošinājumu

tam gadījumam, kad nosacījums piepildītos.

Ņemot vērā šo atliekošā nosacījuma spēku, kas

nav absolūts, tomēr rada zināmas sekas, nebūtu

grūti saprast, kamdēļ likumdevējs ļāvis uzstādīt

konkursā ieskaitam tādus prasījumus, kuriem ter-

miņš vēl nav iestājies, vai atliekošais nosacījums

nav piepildījies. Ja termiņam vai atliekošam nosa-

cījumam ir jāiestājas pēc konkursa slēgšanas, vai

pat pēc termiņa notecēšanas, kas bija noteikts pre-

tensiju pieteikšanai, nosacīti tiesīgais riskē zaudēt

viņam pienācīgo parādu. Ir arī skaidri, ka konkursa

gadījumā līguma neizpildīšanas iespējamība notiek

aiz nosacīti saistītā vainas un tamdēļ, iespēja uz-

stādīt ieskaitam savu pretensiju, kurai vēl nav ie-

stājies termiņš, vai kurai atliekošais nosacījums vēl

nav piepildījies, var tikt zināmā mērā uzskatīta kā

3169. pantā minētā nosacīti tiesīgas personas tie-

sība. Tiesa, 3169. pantā ir runa vienīgi par nosacī-

tas prasības nodrošināšanu, bet ne reālizēšanu, to-

mēr ievērojot ārkārtīgus apstākļus, kuri tiek radīti

ar parādnieka izsludināšanu par maksātnespējīgu,

likumdevējs atradis par iespējamu ievest noteiku-

mus par nosacītu prasījumu ieskaitīšanu, pieskaņo-
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jot tos noteikumiem par šo prasījumu nodrošinā-

jumu Civ. lik. 3169. panta garā.

Šis noteikums par tādu pretensiju ieskaitīšanu,

kurām termiņš vēl nav iestājies, vai atliekošais no-

sacījums vēl nav piepildījies, stāv ciešā sakarā arī

ar Civ. prec. lik. 1396. p. piel. 74. p., kurš paredz,

ka atliekošā, vai atceļošā nosacījuma neiestāšanās nav

par šķērsli pretensiju pieteikšanai konkursa kārtībā.

Kas zīmējās uz otro gadījumu, kad ieskaits kon-

kursā pielaižams, pretēji vispārējiem civīllikumu no-

teikumiem, tad še lieta grozās ap tādu prasījumu ie-

skaitīšanu, kuru priekšmets nav naudas summas

(piel. pie Civ. proc. lik. 1396. p. 74. p. 1. pkts). Šī

savādā likuma redakcija ir jāpaskaidro arī piemēro-

joties civiltiesiskiem noteikumiem.

Civ. lik. 3546. p. 1. pkt. un 3547. p. noteic, ka

ieskaita izdarīšanai nepieciešams, lai abu prasījumu

priekšmeti būtu vienādas šķiras. Šim vienādības jē-

dzienam nepieciešams, lai viena prasījuma priekš-

mets varētu radīt otra prasījuma izpildīšanu. Nav

piemēroti ieskaitam prasījumi, no kuriem viens ir

vērsts uz darbības izvešanu (facere), bet otrs uz

kaut kā izdošanu (dare) (Seiffert, 11, 140. Ipp.). To-

ties, ja ieskaita priekšmets izpaužas naudas summās,

tad ieskaits ir katrā ziņā pielaižams, neatkarīgi no

tiem juridiskiem pamatiem, no kuriem prasījumi iz-

cēlušies. (Latv. Sen. spr. 1933. g. Nr. 1054). Argu-

mentum a contrario ceļā jānāk pie slēdziena, ka tik-

ko ir darīšana ar citiem prasījumiem, kuru priekš-

mets nav naudas summa, ir sevišķi jāuzmanās un

jāgriež vērība uz to, lai priekšmeti tiešām būtu vie-

nādi, vienādas šķiras.
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Šo pēdējo noteikumu arī ignorē piel. pie 1396. p.

77. p. 1. pkts., noteikdams, ka ieskaitam var būt uz-

stādīti arī tādi prasījumi, kuru priekšmets visai nav

naudas summas. Tā tad atšķirība no civiltiesiskā

ieskaita te pastāv nevis iekš tam, ka te var būt ie-

skaitīti arī citi priekšmeti, jo pēdējo vienādības ga-

dījumā šāds ieskaits būtu pielaižams arī pēc Civ.

lik. 3547. p. Svars te liekams uz to apstākli, ka

maksātnespējīga parādnieka pretensijai pret kādu

kreditoru, kas izpaužas naudā, var uzstādīt ieskai-

tam tādu pretensiju, kuras priekšmets nav naudas

summa. īpatnība pastāv te pilnīgā prasījumu priekš-

metu vienādības neievērošanā.

Šis noteikums izskaidrojams ar stāvokli, kurš

rodas sakarā ar viena kontrahenta izsludināšanu par

maksātnespējīgu. Otram, kas ir vienā un tajā pašā

laikā kreditors un parādnieks, rodas pārliecība, ka

viņš nesaņems no maksātnespējīga viņam pienācīgo

prasījumu. Tamdēļ viņš cenšas glābt vēl to, kas ir

glābjams, un, protams, apmierināt savu pretensiju uz

tā prasījuma rēķina, kas no viņa pienākas maksāt-

nespējīgam. Šim principam — glābt to, kas ir glāb-

jams, — likumdevējs konkursā ir piešķīris ļoti plašu

darbības lauku, atļaujot ieskaitīt arī nevienādus

priekšmetus. Tā, piemēram, ja kādai personai pie-

nākas no maksātnespējīgā kādas darbības izpildīša-

na, piem., uz piegādes līguma pamata, bet viņš pats

ir parādā maksātnespējīgam naudas summu, tad

viņš drīkst uzstādīt savu prasījumu ieskaitam pret

maksātnespējīgā, resp. konkursa valdes prasījumu

pret viņu.
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Ja nu mēs vaicāsim, kādā mērā šie divi papla-

šinātā ieskaita gadījumi piemērojami administrāci-

jai, tad mums katrs jāapskata atsevišķi, gan ievēro-

jot administrācijas un konkursa kopējās pazīmes,

gan piegriežot vērību to atšķirībai.

Zīmējoties uz nupat apspriesto nevienādu pre-

tensiju ieskaitīšanas gadījumu, liekas, ir konstatē-

jama pilnīga līdzība starp konkursu un administrā-

ciju. Nevar te aizmirst, ka arī administrācijā lieta

grožās ap maksāšanas grūtībās nonākušo uzņēmu-

mu, un kreditoru bažas par to, ka viņi nesaņems

savu prasījumu apmierināšanu, ir ļoti dibinātas. Un

ja kreditora rokās atrodas reāls ierocis šādas viņam

neizdevīgas varbūtības novēršanai, tad nevar viņam

neatļaut ķerties pie šī līdzekļa, izmantojot iespēju

ieskaitīt pretensijas pat ar nevienādiem priekšme-

tiem. Vismaz, izejot no viena administrācijas mērķa
— kreditoru apmierināšanas, nevar liegt šiem pēdē-

jiem apmierināt savu pretensiju — iekš kam tā arī

neizpaustos — no tās parādnieka mantas, kura kaut

kādu apstākļu dēļ pie viņa atrodas. Ne mazāk var

viņam liegt ieskaitīt nevienādas pretensijas, jo ne-

normālais stāvoklis, kas radījis nepieciešamību no-

dibināt administrāciju — proti, parādnieka nonāk-

šana maksāšanas grūtībās — attaisno ari anormālā

ieskaita pielaišanu. Tas ir viens no nedaudziem ce-

ļiem kreditoru apmierināšanai —■ un tā tad arī pa

daļai administrācijas mērķa piepildīšanai, un tam-

dēļ šis paplašinātais ieskaita gadījums — pretensiju

savstarpēja ieskaitīšana ar nevienādiem priekšme-

tiem, būtu pielaižams nevien konkursā, bet arī ad-

ministrācijā, (Kr. Civ. kas. dep. spr. Nr. 12, 1909 g.),
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jo administrācijai ir jāpilda visi parādnieka noslēgtie

līgumi, neatkarīgi no tā jautājuma, vai ar to manta

pavairosies, vai samazināsies, izņemot gadījumu, kad

kreditoru sapulce nolēmusi atteikties no līguma iz-

pildīšanas (26. p.).

Pavisam citādi, pēc mūsu domām, ir izšķirams

jautājums par to pretensiju ieskaitīšanu administrā-

cijā, kurām termiņš vēl nav iestājies, vai atlieko-

šais nosacījums vēl nav piepildījies. Gan te varētu

uzstādīt argumentu, ka kreditoru apmierināšanai

katrs līdzeklis esot labs, un jāapmierina arī tādas

pretensijas, kurām termiņš vēl nav iestājies ar ie-

skaita palīdzību. Tomēr šāda argumentācija nav

pareiza, jo nekad nav jāaizmirst, ka, bez kreditoru

apmierināšanas, administrācijai ir vēl cits mērķis —

un proti, uzņēmuma atveseļošana. Šī mērķa sasnieg-

šanai paši kreditori piekrīt pat tādu savu pretensiju

piedzīšanas apturēšanai, kurām termiņš jau iestā-

jies un kuras vispār ir neapstrīdamas, jo lik. par

peļņas uzņēmuma admin. 11. pants paredz, ka sā-

kot ar administrācijas izsludināšanu apturēta prasī-

jumu piedzīšana un to noilgumu tecējums. Tādos

apstākļos jo mazāk var pretendēt uz savu pretensiju

tūlītējo apmierināšanu administrācijas pastāvēšanas

laikā tādi kreditori, kuru pretensijām termiņš vēl

nav iestājies, vai atliekošais nosacījums vēl nav pie-

pildījies. Administrācijas nodibināšana var būt vai-

ņagota panākumiem tikai tad, ja uzņēmuma darbībā

tiek novērsti visi traucējumi, kas varētu ietekmēt

tās normālo gaitu. Tamdēļ administrācijas vadībai

pasīvu piedzīšanas apturēšanas gadījumā, jāizlieto

visi līdzekļi parādnieka aktīvu labākai un sekmīgā-
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šaubām, būtu piedzīt visas parādniekam pienācīgās

summas, un pie tam, rīkojoties parādnieka vietā,

būtu jāpielaiž pretensiju ieskaits vienīgi Civ. lik.

3545.—3558. p. noteiktos rāmjos — ar vienu izņē-

mumu, proti, pretensiju ar nevienādu priekšmetu ie-

skaitīšanu. Pārējo pretensiju ieskaits, kurām ter-

miņš vēl nav iestājies, turpretim, uz viskatēgoris-

kāko atraidāms. Ja visu kreditoru pretensijas admi-

nistrācijā atrodas tā sakot »nogaidošā, suspendētā

stāvoklī« (Anvvartschaft), tad jo vairāk tas sakāms

par tādām, kurām, kā mēs redzējām, pēc viņu pašas

dabas, piemīt šāds nogaidošs raksturs, un viņas ne-

kādā veidā nedrīkst būt reālizējamas administrā-

cijā.

Bez tam vēl jāpiezīmē, ka arī konkursā tādas

pretensijas ieskaitīšana, kuras atliekošais nosacī-

jums vēl nav piepildījies, nevar notikt tūliņ, jo piel.

pie 1396. p. 77. pants paredz, ka šinī gadījumā, jāie-

vēro 1396. p. 100. panta noteikums. Bet 1396. p,

piel. 100. p. nosaka, ka tāda parāda apmierinājums,

kura atliekošais nosacījums vēl nav piepildījies, at-

liekams līdz tam laikam, kad šis nosacījums piepil-

dās. Tamdēļ ieskaits arī te nav faktiski izvedams

dzīvē, bet 77. panta noteikumam ir nozīme tiktālu,

ka arī parāda piedzīšana no kreditora-parādnieka

tiek atlikta. Šo suspendēto stāvokli nekādā ziņā ne-

var pielaist administrācijā, kuras vadībai jācenšas,

lai uzlabotu uzņēmuma stāvokli un tā tad enerģiski

jānododas visu uzņēmuma izstāvošo parādu piedzī-

šanai. leskaits te nedrīkst būt piemērots vienīgi par

labu kreditoram-parādniekam, bet ne pašam uzņē-

mumam.

192*
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Beidzot, jānorāda vēl uz to, ka no vienas pu-

ses, pavairojot ieskaita piemērošanas gadījumus

konkursā, likumdevējs no otras puses ierobežo ie-

skaita piemērošanas iespējamību. Tas izriet no piel

pie 1396. p. 77. p. beigu teikuma, kas nosaka, ka

»prasījumi, kas iegūti pēc tam, kad attiecīgai tiesai

iesniegts lūgums izsludināt parādnieku par maksāt-

nespējīgu, nav pielaižami ieskatam, ja prasījums nodots

pēc labprātīgi noslēgta darījuma (Civ. lik. 3461.p.3.pkt.).*

ledziļinoties šai noteikumā, jāsaka, ka še tiek

ierobežots cedēto prasījumu ieskaits. Saskaņā ar

Civ. lik 3461. pantu, cesijai par pamatu var būt 1)

likums (pat bez agrākā kreditora sevišķa gribas iz-

teikuma), 2) tiesas spriedums un 3) tiesisks darī-

jums, kuram ir vienāds spēks, neatkarīgi no tam,

vai kreditors to noslēdzis uz likumiska pienākuma

pamata, vai labprātīgi. Konkursā ir ierobežots tik?»1

tādu cedētu prasījumu ieskaits, kuram par pamatu

ir Civ. lik. 3461. p. 3. pktā minētais tiesiskais darī-

jums, un pie tam tikai tad, ja tas noslēgts labprātīgi

Tā tad citu cedētu prasījumu ieskaits'pielaižams arī

konkursā. Bez tam arī labprātīgi cedēto prasījumu

ieskaita iespējamība tiek nostādīta atkarībā no paša

cesijas momenta, un proti, ieskaits nav pielaižams

tikai tad, ja cesija notikusi pēc parādnieka izsludinā-

šanas par maksātnespējīgu.

Nav grūti izdibināt tos iemeslus, kas radījuši

nepieciešamību pēc šāda noteikuma. Ja tas izpa-

liktu, tad katrs maksātnespējīgā parādnieks varētu

izvairīties no faktiskas parāda samaksas, uzstādot

ieskaitam maksātnespējīgā paša saistības. Ja tikko

parādnieks izsludināts par maksātnespējīgu, vina
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saistības var iegūt par loti zemu cenu, un netaisn-

prātīgie vina paša, maksātnespējīgā, parādnieki tās

varētu iegūt cesijas ceļā un uzstādīt ieskaitam, tādā

veidā, par ļaunu īstiem kreditoriem, samazinot kon-

kursa masas aktīvu.

Šķiet, ka šis pēdējais noteikums administrācijā

būtu lieks. No vienas puses parādnieka mantas stā-

voklis te nav tik katastrofāls — jāatceras, ka admi-

nistrāciju var nodibināt tikai tad, ja pēc parādnieka

grāmatām un uzņēmuma objektīva novērtējuma pa-

redzama kreditoru prasījumu apmierināšana vismaz

50% apmērā; šādos apstākļos grūti iedomāties, ka

viņa saistību vērtība varētu tik zemu krist, ka būtu

izdevīgi tās uzpirkt administrācijā esošā uzņēmuma

parādniekiem.

Otrkārt, katrs kreditors ir ieinteresēts, lai uz-

ņēmums atveseļotos, bet tas iespējams tikai tad, ja

tā aktīvs pavairotos. Turpretim cedēto prasījumu

ieskaits var tai tikai kaitēt. Treškārt, saskaņā ar

lik. par administrāciju 25. pantu, katrs kreditors var

apstrīdēt otra kreditora pieteikto prasījumu, un šā-

da apstrīdēšana būtu vietā, ja kāds uzņēmuma pa-

rādnieks apzināti netaisnprātīgi iegūtu uzņēmuma

saistības un uzstātos kā kreditors, uzstādot savas

jauniegūtās pretensijas ieskaitam.

Visi šie apsvērumi spiež atzīt, ka nav nekādas

sevišķas vajadzības ierobežot ieskaita piemērošanu

administrācijā.

It sevišķi ieskaita ierobežošana administrācijā

nebūtu vēlama, nodibinot administrāciju un aprēķi-

not šim nolūkam samēru starp visu kreditoru pre-

tensiju kopsummu un to kreditoru pretensiju summu,
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kas lūguši nodibināt administrāciju. Šeit ieskaits būtu

uzskatāms par nepieciešamu katrā zinā (sal. Kr. Sen.

lēmums 1909. g. Nr. 1076). Likums šinī gadījumā

gan neuzsver ieskaita nepieciešamību, bet tā izriet

no vispārējiem loģikas apsvērumiem. Jo gadījumā

ja ieskaits netiktu izdarīts, parādnieks, kas ir ieinte-

resēts administrācijas nodibināšanā, varētu izdot

fiktīvas vekseļa saistības zināmām personām, ku-

ras viņam izdotu tādas pašas saistības, un ar to viņš

varētu mākslīgi koncentrēt šo personu rokās tādu

pretensiju skaitu, kas sastāda nepieciešamu vairā-

kumu ( 3/4), kurš pēc likuma 3. p. 2. pkt. ir ne-

pieciešams administrācijas nodibināšanai. (Sal. Kr

Sen. lēm. 1909. g. Nr. 1076, pēc Dobrovoļskij un Bēr,

Praktiķa prav. Senāta po torgovim dēlam, T. I Nr.

647). Turpretim ieskaita pielaišana un nepiecieša-

mība izjauc šinī gadījumā visus netaisnprātīga pa-

rādnieka plānus.

Uzstādot mūsu galu slēdzienus, nevar neatzī-

mēt, ka attiecībā uz administrāciju nevar pilnīgi akli

piemērot visus konkursa noteikumus par ieskaitu,

balstoties uz konkursa un administrācijas institūtu

vispārējo līdzību. Šī līdzība gan spiež atzīt par pie-

mērojamu administrācijai konkursa noteikumus

par nevienādu pretensiju ieskaitu. Tomēr citādi, ie-

vērojot konkursa un administrācijas raksturīgo iz-

šķirību, nekad nedrīkst attiecināt uz administrāciju

konkursa noteikumus par paplašinātu ieskaitu vis-

pār. Tāpat ieskaita ierobežošana, kas konkursā pil-

nīgi ir vietā, nav attaisnojama un vajadzīga admini-

strācijā, kur ieskaits, gan vienīgi tā tīrā civiltiesiskā

izpaudumā, ir piemērojams visplašākos apmēros.
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TEZES.

1. Noteikumu par konkursu burtisku piemērošanu

administrācijai kavē šo institūtu mērķa un struk-

tūras zināma dažādība.

2. Konkursu un administrāciju tuvina vinu nodibi-

nāšanas noteikumu kopība un viņu kopējais no-

lūks panākt kreditoru apmierināšanu.

3. leskaits civillikumu noteiktos rāmjos pielaižams

administrācijā plašos apmēros neatkarīgi no

pretensiju pieteikšanas likuma par peļņas uzņē-

mumu administrāciju noteiktā kārtībā.

4. Paplašināta ieskaita noteikums konkursā (piel

pie Civ. proc. lik. 1396. p., 77. p. 2. pkt.) atļauj

ieskaitīt arī tādas pretensijas, kurām termiņš vēl

nav iestājies vai atliekošais nosacījums nav pie-

pildījies, ir visumā pieskaņots Civ. lik. 3167. un

3169. panta garam un izskaidrojams ar tiem anor-

māliem apstākļiem, kas rodas sakarā ar perso-

nas izsludināšanu par maksātnespējīgu.

5. Piel. pie Civ. proc. lik. 1396. p., 77. p. 1. pkta

īpatnība pastāv iekš tam, ka te tiek pilnīgi igno-

rēta ieskaitāmu pretensiju priekšmetu vienādība

6. Attiecībā uz nevienādu pretensiju ieskaitīšanu

starp konkursu un administrāciju jāpastāv pil-

nīgai analoģijai, jo abos gadījumos šis līdzeklis

izskaidrojams ar bažām nesaņemt apmierinājumu

no maksāšanas grūtībās nonākušā uzņēmuma.
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7. Tādu pretensiju ieskaitīšana, kurām termiņš vēl

nav iestājies vai atliekošais nosacījums nav pie-

pildījies, administrācijai pastāvot, nebūtu pielai-

žama, jo pat neapstrīdamas un notecējušas (fāl-

lige) kreditoru prasības šinī laikā ir suspendētas

8. Konkursa tiesību noteikums par cedēto prasī-

jumu ieskaita ierobežošanu (piel. pie Civ. proc. lik.

1396. p., 77. p. m fine) administrācijā būtu lieks

AS. »Ernst Plates*, Rīga, M. Monētu iela 18.
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