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Jautājums par civiltiesiskiem un publiskitie-
siskiem prasijumiem izrit no jautājuma par to, kā-

das lietas, kādi prasijumi vispār pēc mūsu Ci-

vilprocesa likuma noteikumiem piekrīt civiltiesu

pārziņai, un kādas lietas, kādi prasijumi piekrīt
pārvaldības iestāžu un administrativo tiesu izlem-

šanai.

i.

Pēc likuma par agrāko Krievijas likumu spē-
kā atstāšanu Latvijā (Lik. un Vaid. rīk. kr. 1919. g.

154 un 1926. g. nr. 84) pie mums vēl šobrīd ir spēkā

Krievijas 1864. g. 20. novembra Civilprocesa li-

kums ar Latvijas likumdevēju izdotiem pārgro-

zijumiem un papildinājumiem.
Šī likuma 1. pants nosaka: «Ikviens strīds par

civiltiesībām piekrīt tiesu iestāžu izšķiršanai.»

Lai izprastu šī panta saturu un nozīmi, tad

vispirms jānoskaidro ko īsti saprot ar vārdu

«strīds» civilprocesa likuma 1. pantā civilprocesa

teorētiķi.

Anņenkovs saka: 1 «Ar vārdu «strīds» jāsa-

prot prasība (HCKb). Bet par prasību sauc pr a-

1 H. M. TiOTpioMOß'b, ycraßT> rpavKu cvnonp., Cflß 1012. r.

36. paskaidr. pie 1. p.
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si juma dzīvē izvešanu tiesas ceļā, t. i. prasī-

jumu pēc tā, kas mums pieder, vai pēc tā,

kam vajadzētu mums piederēt uz civiltiesību

pamata, vai prasijumu atjaunot traucētās civil-

tiesības tiesas ceļā.»
Tādu pašu nozīmi vārdam «strīds» piešķir arī

profesors Vaskovskis. 2

Isāčenko 3 veltī plašu iztirzājumu Civilpro-
cesa likuma 1. pantam un atsaucoties uz tiesu un

Senāta praksi, paskaidro, ka ar «strīdu par tiesī-

bām» jāsaprot domstarpība ( pa3HoMbic;iie ) starp

divi vai vairāk personām par tiesiska fakta

esamību vai nozīmi kurai seko tāda dar-

bība vai bezdarbība no viena vai vairākiem strī-

dus dalībniekiem, kas traucē citus brīvi un ne-

traucēti darīt to, ko viņi uzskata par savu tiesību.

Piešķirot vārdam «strīdus» Civilprocesa liku-

ma 1. pantā tādu nozīmi, kādu tam piešķir nupat
minētie procesualisti, varam taisīt slēdzienu, ka

1. pants nosprauž civiltiesu darbī-

bas novada robežas tiesību matēri-

jas plāksnē.

Civilprocesa likuma 1. pants nosaka, ka strī-

dus un no tā izritošais prasijums piekrīt civiltiesu

izšķiršanai, ja tas pamaļojas uz civiltiesībām, iz-

iH no civiltiesiska statusa. Pretējā gadi jumā strī-

2 E. B. BacbKOßCKift. Kypcb rpa>Ka. npou. MocKßa, 1913. r,

crp. 490.

8 B. J]. McauenKO, OcHOßbi rpa>KaaHCK. npouecca CIIB,

1904, crp 5.—12.



5

dus un no ia izritošais prasījums civiltiesu par-

ziņai nepiekrīt.

2.

Civilprocesa likuma 1. panta piezīme.

1931. g. 3. VII redakcijā, nosaka:

«Prasijumi, kuriem likums piešķīris nea p-

strīdamības raksturu, piekrīt pārvaldī-
bas iestāžu vai administratīvo tiesu, bet ne civil-

tiesu pārziņai.»

Piezīmes saturs ir pretstats panta saturam.

Piezīme nosaka kādas lietas, kādi prasijumi i z-

slēgti no civiltiesu kompetences un

piekrīt pārvaldības iestāžu un administrativo tiesu

izlemšanai.

Un kā vienīgo pazīmi šo lietu, šo pra-

sījumu atšķiršanai no tiem prasījumiem, kas pie-

krīt civiltiesu pārziņai, piezīme min pašā likumā

izteiktu norādijumu uz neapstrīdamības rakstura

piešķiršanu prasi jumam, t. i. noteikumu, ka prasi-

jums ir neapstrīdams.

Neapstrīdamības raksturu prasijumiem mūsu

likumi piešķir divējādā veidā: vai nu nosakot

prasijuma apmēra noteikšanas un dzīvē izvešanas

kārtību, vai tikai noteicot prasijuma piedzīšanas
kārtību spaidu ceļā, bez tuvāka norādijuma uz

prasijuma apmēra noteikšanas un noskaidrošanas

kārtību.

Tā, piem., Nodokļu likumi (1938. g. izdev.) pa-

redz sīkus noteikumus par to, kādā kārtībā valsts
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pārvaldības iestādes aprēķina un ievāc dažādus

nodokļus. Tur norādīti termiņi, kuros nodokļu

maksātāji var celt iebildumus un sūdzības, par

apliekamo ienākumu apmēru, un sniegt nodokļu

iestādēm mutiskus paskaidrojumus.
Likumā par sagruvušu būvju savešanu kār-

tībā vai nojaukšanu (1955. g. lik. kr. 166) un li-

kuma dzīvē izvešanai izdotās instrukcijās (1935.

gada V. V. 249. nr., 1937. g. V. V. 237. nr, un

1938. g. V. V. 287. nr.) ir sīki noteikta likuma dzīvē

izvešanas kārtība.

Turpretim, Likuma par kopdarbības sabied-

rībām un to savienībām 210. panta 2. daļā

(1937. g. lik. kr. 116), Likuma par kopdarbības
fondu 11. panta 2. daļā (1938. g. lik. kr. 19). Li-

kuma par valsts drošības fondu krājaizdevu, sa-

biedrībās iemaksātiem noguldi jumiem B. panta
2. daļā (1938. g. lik. kr. 20), Likuma par obligato-
risko ugunsapdrošināšanu 3. pantā (1938. g. lik.

kr. 79) un dažos citos likumos ir tikai pasacīts, ka

pienācīgie maksājumi piedzenami neapstrīdamu

prasijumu piedzīšanas kārtībā, nenorādot sīkāk

uz maksājumu apmēra noteikšanas kārtību un no-

teikto maksājumu apmēra apstrīdēšanas kārtību.

Ar Civilprocesa likuma 1. panta piezīmi li-

kumdevējs ir radijis formālu iespēju izslēgt no

civiltiesu pārziņas ikvienu prasijumu, neraugo-

ties uz to, uz kādu tiesisku statusu pamata tas ro-

das un kam tas pieder: valstij, pašvaldībai vai

īpatnēja rakstura organizācijai, kas veic publiski-
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tiesiskus uzdevumus, vai privātpersonai. Pietiek

tikai norādīt likumā kārtību, kādā prasījums izve-

dams dzīvē no valsts pārvaldības vai pašvaldības

iestādēm, vai pasacīt, ka uz likuma pamata pie-
nākošo izpildījumu piedzen neapstrīdamu prasi-

jumu piedzīšanas kārtībā.

3.

No iepriekšējās rindiņās teiktā ir redzams, ka

Civilprocesa likuma 1. pants nosaka kādi prasijumi

piekrīt civiltiesu pārziņai, bet i. panta piezīme —•
kādi prasijumi piekrīt pārvaldības iestāžu vai ad-

ministrativo tiesu pārziņai.

Līdz ar to rodas jautājums, vai Civilprocesa
likuma 1. panta piezīme, vispār ir šajā likumā va-

jadzīga, un vai tā tur maz iederas? Civilprocesa
likums noteic civiltiesu darbības gaitu, nosaka kā

jārīkojas tiesai un prāvniekiem, iztiesājot civil-

lietas.

Un šī likuma 1. pants nosaka, kādas lietas,

kādi prasijumi piekrīt civiltiesu pārziņai. Pa-

rasti ikviens likums ietver sevī tikai noteikumus

par to priekšmetu, kura kārtošanai tas izdots. Bet

civilprocesa likuma 1. panta piezīmē ir runa par

prasījumiem, kas no civiltiesu pārzi

ņa s izņemti, civiltiesu varai nav padoti, un

kam tā tad ar civiltiesām nav nekādu sakaru.

Pirmā panta piezīmes vajadzību un varbūt

pat nepieciešamību attaisno Krievijas pārvaldības
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iestāžu un tiesu iestāžu stāvoklis, un iekārta pirms
1864. g. 20. novembra tiesu reformas izvešanas ar

1 iešu likumiem, starp tiem arī Civilprocesa liku-

ma izdošanu, un Civilprocesa likuma izveidošanās

gaita.

Civilprocesa likuma 1. pantu un tā pie-
zīmi ir radijuši vēsturiski apstākļi. Pirms tiesu

reformas izvešanas uz 1864. g. 20. novembra Tiesu

likumu pamata Krievijā tiesu vara vēl nebija at-

dalīta no administratīvās varas. Monteskjē prin-

cips par valsts varas sadalīšanu izpaudās Krievi-

jas likumdošanā tikai ar 1864. g. 20. novembra

l iesu likumiem, starp tiem arī ar Civilprocesa li-

kuma izdošanu.

Uzsākot Civilprocesa likuma projekta sastā-

dīšanu vispirms tika sastādītas likuma pamat-

tēzes (rviaßHbiH Haqajia), kuras kopā ar Civilpro-
cesa pamatnoteikumtiem (ocHOßHbin HaMa^a)

)

ķeizars Aleksandrs II apstiprināja 1862. gada
29. septembrī. Pamattēžu I*. pants noteica:

B/iacTb cyne6Ha?{ OTņknneTcn ottj HcnojiHHTejibHO h

auMHHHCTpaTHBHOH h 33K0H0naTēJibH0H, t. i. tiesas

vara tiek atdalīta no izpildu, administrativās un

likumdošanas varas.

Un no Civilprocesa likuma likumdošanas mo-

tiviem ir redzams, ka Civilprocesa likuma 1. pan-

tā un tā piezīmē ir izteikta pamattēze par tiesu

varas atdalīšanu no administrativās varas.
4

r

4 CviieČHbie vcTaßbi 20. Hoa6pn 1864. r. II iiono/m. U3H.

q. I Cnß. 1867. cTp."XXII h 15.
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Civilprocesa likuma i. panta piezīme 1864. g.

20. novembra redakcijā atšķiras no patlaban spēka
esošās 1931. g, 3. VII redakcijas, ar to, ka tagadējā

redakcijā izmests norādījums uz administra-

tīvām iestādēm un personām. Un taisni

šis norādījums pasvītroja tiesu varas atdalīšanu

no administrativās varas.
5

Francijas 1806. g. Civilprocesa likumā, tāpat

Vācijas 1877. g. Civilprocesa likumā un Austrijas
1895. g. Civilprocesa likumā nav mūsu Civilpro-
cesa likuma 1. pantam un tā piezīmei līdzīga

panta.

Vācijā un Austrijā civiltiesu varas robežas

nosaka Tiesu iekārtas likumi (Geriehtsverfas

sungsgesetz Vācijā un Jurisdiktionsnorm Austri-

jā). Ka civiltiesām piekrīt tikai uz civiltiesībām

pamatoti, no civiltiesiskiem statusiem izritoši pra-

sijumi, tas, piemēram, Austrijā ir jau redzams no

likuma virsraksta. Austrijas civilprocesa liku-

mam ir virsraksts: Gesetz ūber das gericiitliche

\erfahren m būrgerlichen Rechtsstreitigkeiten

Civilprozessordnung).

Ungārijas 1911. gada Civilprocesa likums gan

■ CPL 1. p. piezīme 1864. g. 20. novembra redakcijā:
«Tādi administratīvo iestāžu un personu pra-

sijumi, kuriem likums piešķīris neapstrīdamības rakstu-

ru, kas nepiejauj iebildumus sacīkstes kārtībā, piekrīt pār-
valdības, bet ne tiesu iestāžu pārziņai.»

CPL 1. p. piezīme 1931. g. 3. VII redakcijā: «Prasijumi,
kuriem likums piešķīris neapstrīdamības raksturu, piekrīt

pārvaldības iestāžu vai administratīvo tiesu, bet ne ei\il-

tiesu pārziņai.»
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uosaka katras pakāpes civiltiesu piekritību, bet

par prasi jumiem, kas no civiltiesu pārziņas iz

ņemti, tajā nav nekādu noteikumu.

Polijas 1930. g. 29. novembra Civilprocesa li-

kums, kas stājās spēkā 1953. g. 1. janvārī, pārru-

nājamā jautājumā tuvinās mūsu Civilprocesa li-

kumam.

Polijas Civilprocesa likuma 2. pants nosaka: 6

«Kārtējās tiesas izšķir strīdus par privātām tiesī-

bām, izņemot gadijumus, kad šo strīdu izšķiršana

ar sevišķu likumu nodota citām tiesām vai iestā-

dēm.»

Polijas Civilprocesa likums tā tad noteikti pa-

redz, ka arī privattiesisku strīdu iz-

šķiršana var piekrist iestādēm (Behorden) un ne

tikai tiesām vien.

4.

Jautājuma apzīmēšanai par to, kādi prasi-

jumi, kādas lietas piekrīt civiltiesām un kādas lie-

tas, kādi prasijumi piekrīt valsts pārvaldības ie-

stāžu un administrativo tiesu izlemšanai, procesu-

alisti lieto dažādus terminus. Vispirms te jāap-
skata krievu procesualisti, jo mūsu Civilprocesa
likums, neskatoties uz -pārgTozi jumiem un papil-
dinājumiem, pēc būtības ir krievu 1864. g.

20. novembra Civilprocesa likums.

B Die polnische Zivilprozessordnung iibersetzt iind

erlautert von Dr. Richard Kann, Berlin, 1933.
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Mališevs7 runā par civiltiesāšanas kāitības

attiecībām ar civiltiesībām un par administratī-

vām lietām, un dod administratīvā kārtā izlemja-
mo lietu u/skaitijumu.

Profesors Golmstens savā Civilprocesa mācī-

bas grāmatā
8 runā par administratīvo iestāžu kom-

petenci un par jauktu tiesas un administrācijas
sēžu kompetenci.

Profesors Engelmanis un profesors Tjutru-

movs savos Civilprocesa kursos runā par «Attie-

cībām starp civiltiesu un administrativo lietu iz-

lemšanu» 9
.

Profesors Vaskovskis runā par Civiltiesu va-

ras robežām 10
.

Isačenko par civiltiesību aizsar-

dzību un bezsīrīdus prasi jumiemll
.

Vācu procesualists Richards Šmits savā Mā-

cības grāmatā
12 runā par Zivilrechtspflege und

Verwaltung, Leo Rozenbergs par Zivilgerichts-

barkeit und Vervvaltungsgerichtsbarkeit
13

.

7 Kypcb rpa)Kii. cyjxonp. K. t I, CIIB, 1876. r

15—32. crp.

8 yqe6HHK-b pyccK. rpaaut. cynonp A. X. ro/ībMCieHa

H3fl. 5. Cnß. dp 52 —62.

9 M. E. 3HrejibMfiht>, Kypcb pyccK. rpa*ji. cyiionp. 3. H3;i.,

KDpbeß-b, 1912. cīp. 77.—80; H. M. TKvrpioMOß-b, Tpa>Kfl npouecci,

HDpbeß-b, 1H25. cīp. 11—15.

10 E. B. BacbKOßCKifi, Kypcb rpaaa. npouecca, tomt>

MocKßa, 1913. dp. 489.-496.

11 B. Jl. HcaqeHKo, Ochobh rpa>K!i. npouecca, Cnß 1904.

crp 1 —6«.

12 Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, von Dr.

Richard Schmidt. 2 Aufl. Leipzig, 1910. S. 177.—188.

13 Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, von Dr.

Leo Rosenberg, 3. Aufl. Berlin 1931 S. 26.-34.
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īpatnēju terminoloģiju lieto nelaiķis profe

sors V. Bukovskis savā Civilprocesa mācības grā-
matā14

. Viņš veltī Civilprocesa likuma i. pantam

gandrīz divas nodaļas, un vienai no tām liek virs-

rakstu «Civiltiesiskie un publiskitiesiskie prasi-
jumi».

Par civiltiesiskiem prasijumiem

profesors Bukovskis nosauc visus tos prasijumus,
visas tās lietas, kas uz Civilprocesa likuma 1.

panta pamata piekrīt tiesu iestāžu izšķiršanai, kā

strīdi par civiltiesībām.

Par publiski tiesiskiem prasiju-

miem
— tos prasijumus, tās lietas, kas uz Civil-

procesa likuma 1. panta piezīmes pamata piekrīt
pārvaldības iestāžu vai administratīvo tiesu iz-

šķiršanai.

Te jāpiemetina, ka profesors Bukovskis, iz-

tirzājot savā Civilprocesa mācības grāmatā jau-

tājumu par civiltiesiskiem un publiskitiesiskiem

prasijumiem, ir vadijies no Civilprocesa likuma

1 panta piezīmes 1864. g. 20. novembra redakcijā.

5.

Civilprocesa likuma 1. pants, nosakot, ka

«Ikviens strīds par civiltiesībām piekrīt tiesu ie-

stāžu izšķiršanai» vai citiem vārdiem: ka civil-

tiesiskie prasijumi piekrīt civiltiesām, tomēr ne-

14 Dr. iur. Vladimirs Bukovskis, Civilprocesa mācības

grāmata, Rīgā, 1933. g. 148.—155. lpp.
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dod, nenorāda tās būtiskās pazīmes, pēc ku-

rām varētu pazīt civiltiesisku prasijumu un at-

šķirt to no publiskitiesiskā prasijuma.

Krievijas 1864. g. 20. novembra Civilprocesa
likuma motivos pie 237. (342) panta ir teikts:

«Ikvienu tiesību, kas pieder katram atsevišķi,

var nosaukt par civiltiesību. Un ja tā nonāk sa-

dursmē ar tāda paša pilsoņa privātu tiesību vai

ar tiesību, kas pieder valstij kā juridiskai per-

sonai, tad tā, bez šaubām, piekrīt tiesas pārziņai.»
Teiktais būtu jāpapildina ar norādijumu, ka

atsevišķa pilsoņa tiesība var nonākt sadursmē arī

ar pašvaldību kā juridisku personu, kā arī ar

īpatnēja rakstura organizācijām, kas veic pub-
liski tiesiskus uzdevumus, kā piem., slimo kases.

Tā tad, ja valstij, pašvaldībai vai īpatnēja
rakstura organizācijai, kas veic publiskitiesiskā
rakstura uzdevumus, ir radies no civiltiesiska

statusa izritošs prasijums pret personu vai ot-

rādi — personai ir radies no civiltiesiska statusa

izritošs prasijums pret valsti, pašvaldību vai

īpatnēja rakstura organizāciju, kas veic publiski-

tiesiskā rakstura uzdevumus, tad strīdus gadiju-

mā tā izšķiršana piekrīt tiesu iestādēm.

Bet tajos pat likumdošanas motivos Civil-

procesa likuma autori atzīst, pirmkārt, ka var

nākt priekšu gadījumi, kad arī civiltiesiski pra-

sīju mi izņemti no civiltiesu pārzinās, un otrkārt,

ka ne zinātne, ne tiesu prakse vēl nav izstrādā-

jusi kādu vispārīgu noteikumu (o6mee Hana;io)
?
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uz kura pamata varētu pēc būtības atšķirt

un noteikt, kad valsts pārvaldības iestādes pra-

sijumam ir civiltiesisks un kad publiskitiesisks

raksturs.

Un domstarpības par prasijuma raksturu un

piekritību jau rodas vienīgi tad, kad prasi-

jumu realizē valsts pārvaldības

iestāde, pašvaldība vai īpatnēja

rakstura organizācija, kas veic

publiskitiesiskā rakstura uzdevu-

mus, vai kad prasijumu realizē pret

šīm iestādēm. Ja prasijumu realizē privāta

persona, kas darbojas uz civiltiesību pamata, un

pret privātu personu, kas darbojas uz tādu

pat tiesību pamata, tad domstarpību par prasiju-

ma piekritību civiltiesai nav.

Tālāk, tajos pašos Civilprocesa likuma li-

kumdošanas motivos ir norādījums, ka ja nu ne-

esot iespējams atrast pazīmes, kas pēc būt īr

bas atšķirot civiltiesisko prasijumu no publiski
tiesiska prasijuma, tad tomēr esot viena ārēja

pazīme, un proti šāda: Kad privāta persona ce-

ļot prasijumu pret privātu personu vai pret valsti

uz civiltiesību pamata, tad prasijums esot pama-

tots uz tiesībām: «prasu tamdēļ, ka uzskatu to

par savu tiesību: prasu, lai tiktu atzīta par tie

sību.» Kad. turpretim, prasot valsts, kā politis-
kas varas orgāns, tad tās prasījumam esot priekš-

raksta, pavēles raksturs.
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Šī pazīme, liktos, nav pārliecinoša. Tiesiskā

valstī ikviens valsts pārvaldības orgāns rīkojas
uz likuma, uz rakstītu tiesību pamata:
viņš prasa no valsts iedzīvotājiem uz tiesību pa-

mata nodokļu samaksu, karaklausības izpildīša-

nu, sagruvušu ēku nojaukšanu, prēmijas samak-

su par ēku apdrošināšanu pret uguni v. t. t., v. t. t.

Šie prasijumi atšķiras no civiltiesiskiem pra-

sijumiem tikai ar to, ka viņu pareizības pārbau-
dīšanai likumā noteiktā kārtība ir citāda, kā

uz

civiltiesībām pamatotu prasijumu pārbaudīšanai
noteiktā kārtība.

6.

Civilprocesa likuma 1. panta piez ī m c,

nosakoi. ka «Prasijumi. kuriem likums piešķīris

neapstrīdamības raksturu, piekrīt pārvaldības ie-

stāžu vai administrativo tiesu pārziņai ...» no-

sprauž publiski tiesisko prasijumu novada ro-

bežas.

Salīdzinot piezīmes tekstu 1864. g. 20. novem-

bra redakcijā ar tagad spēkā esošo tekstu (t. i. ar

tekstu 1931. g. 3. VII redakcijā), redzam, ka pub-

liskitiesisko prasijumu novads ar 1931. g. 3. VII

tekstu ir stipri paplašināts, un proti tādā ziņā, ka

pēc 1864. g. 20. novembra teksta neapstrīdamības

raksturs bija piešķirts vienīgi administra-

tivo iestāžu un personu prasiju-

m i cm. Tagad spēkā esošā tekstā, turpretim, no-
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radījums uz administrativam iestādēm un perso-

nām ir atmests.

Un tagad par publiski tiesiskiem prasijumiem

uzskatami, nevien valsts pārvaldības iestāžu pra-

sijumi, bet visi prasijumi, kam likums piešķīris
neapstrīdamības raksturu: pašvaldības iestāžu

un īpatnēja rakstura organizāciju kā, piem., me-

liorācijas sabiedrību, slimo kasu un tamlīdzīgu

organizāciju iemaksu prasijumi.

Šo prasijumu vienīgā pazīme ir tiem liku-

mā piešķirtais neapstrīdamības
raksturs — neapstrīdamība.

Bet likumdevējs, par nožēlošanu, nav visos

likumos, kas rada publiskitiesiskus statusus, pa-

teicis, ka no tiem izritošie prasijumi civiltiesu

pārziņai nepiekrīt. Un šajos gadījumos tad arī

ii radušās domstarpības, kuras izšķirt ir pienācies
Senātam. Tas redzams no paskaidrojumiem, kas

sakopoti zem Civilprocesa likuma 1. panta sena-

tora Konrādi un Tiesu palātas priekšsēdētāja

Zvejnieka sastādītajā Civilprocesa likumā, 1939.

gada izdevumā.

Tur minēti ļoti daudz gadijumu, kad domstar-

pības radušās par valsts darbinieku atalgojumu

pēc Valsts civildienesta likuma noteikumiem, jo

minētais likums neparedz, ka prasijumi par valsts

darbinieku atalgojumu nepiekrīt civiltiesām.

Bez tam jāņem vērā. ka mūsu likumi paredz
arī tādus gadijumus. kad publiskitiesiskā prasi-
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juma pareizību pārbauda civiltiesas blakus sūdzī-

bu izlemšanas kārtībā.

Tādus gadījumus, starp citu, paredz Rīkoju-
ma par zīmognodevu 100., 106. un 107. pants; No-

devu likuma 212. p. pielikuma 5. pants un Likuma

par atsavināšanas nodevu 25. pants.

Bet mūsu Civilprocesa likuma (1938. g. izdev.

2. iesp.) 1420. pants paredz arī tādu gadijumu,
kad valsts pārvaldības iestāde atprasa no privātas

personas neapstrīdamu prasijumu piedzīšanas
kārtībā tādas summas, kas izmaksātas uz līguma

pamata, -— izrit no civiltiesiska statusa.

Saņemot kopā iepriekšējās rindiņās sacīto,

jānāk pie slēdziena, ka izšķirot jautājumu par

civiltiesisku prasijumu atšķirību no pub-
liski tiesiskiem prasijumiem, vienīgā dro-

Šā un neviļošā pazīme ir Civilprocesa likuma 1.

panta un tā piezīmes teksts.

Ja prasijums izrit no civiltiesiska statusa,

ja pastāv strīdus
par civiltiesībām, — lieta piekrīt

tiesu iestādei. Ja. turpretim, likums ir piešķīris

prasi jumam neapstrīdamības raksturu, — lieta

piekrīt vai nu pārvaldības iestādei, vai adminis-

trētivai tiesai.

Kaut kādas citas drošas atšķirības pazīmes

atrast nav iespējams. Šādas domas pareizību ap-

stiprina arī profesors Engelmanis 15
.

Vadoties no

15 H. E. SHre-ībMaH-b, Kypcb pyccK. rpaam. cyiionpoH3B.
3. H3fl. JOpbeßT,, 1912, cīp IK



Civilprocesa likuma 1. panta piezīmes 1864. g.

20. novembra redakcijā, viņš atrod, ka vienas

valsts likumi pieskaita administrativām lietām

vienas, otras valsts likumi atkal citas lietas, un

kaut kādu būtisku pazīmi administrativo lietu at-

šķiršanai no civiltiesām piekrītošām lietām nav

iespējams atrast. Tāpat nav iespējams dot admi-

nistrativo lietu teorētisku jēdzienu, jo katrā val-

stī ar īpatnēju pārvaldības kārtību ir īpatnējas

administrativās lietas.

Strīdus izšķiršana par to, vai prasijums pie-
krīt civiltiesai vai valsts pārvaldības iestādes, vai

administrativās tiesas pārziņai, pēc Civilprocesa
likuma 342. un 343. panta noteikumiem piekrīt
civiltiesai.
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