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Priekšvārds 

Ir tapusi, iespējams, pati nozīmīgākā civiltiesību teorijas un prakses grāmata. Kaspara 

Ba loža monogrāfi ja " Ievads civi l t iesībās" apkopo, apraksta un analizē pašus fundamen

tālākos civiltiesību jautā jumus un pr incipus. Darbs raksturo civiltiesību vietu un lomu 

mūsdienu tiesību sistēmā. D o d skaidru priekšstatu par vispārējām un speciālajām civil

tiesību nozarēm, definē šo tiesību avotus. Apraksta to lomu un savstarpējo mijiedarbību. 

G r ā m a t a sniedz zinātniski precīzas un praktiski ērtas civiltiesību n o r m u iztulkošanas un 

p iemērošanas metodes . 

Darbā piet iekami skrupulozi analizēti civiltiesību subjekti. Aprakstītas to tiesībspējas 

un rīcībspējas īpatnības. Tāpat skaidri un precīzi definēti tiesību objekti un to veidi. 

Monogrāfi jas trešā daļa veltīta civilo t iesību galvenā tiesiskā instrumenta - subjek

tīvo tiesību iegūšanas, ī s tenošanas un izbeigšanas ve idiem. Rūpīg i analizēts labas ticības 

princips. Uzskaitīt i šī v isnozīmīgākā civiltiesību institūta p iemērošanas gadījumi. 

Grāmatas ceturtā daļa - ap jomā visplašākā. Tā aplūko mācību par tiesisku darī jumu. 

Izsmeļoši apraksta darījuma sastāva e lementus: gribas izteikumu, dalībniekus, pr iekšmetu 

un formu. Sniedz darī jumu klasifikāciju. Rūpīgi anal izē arī pašu noz īmīgāko t iesisko 

darījumu - l īgumu. Liela vērība veltīta darī juma formai un tās ne ievērošanas sekām. 

Sniegts prettiesisku darījumu jēdz iens un analizēti tā veidi. 

Ārkārtīgi plaši un rūpīgi apskatīti t iesisko darījumu gribas t rūkumi. Liela teorētiska 

un prakt iska vērt ība i r tādu darī juma defektu kā maldība, vi l tus un spaidu analīzei . 

Autors to paveicis spīdoši. 

Grāmatas nobe iguma daļa veltīta civiltiesisko kāzusu ris ināšanai. Ar veiksmīga pie

m ē r a palīdzību lasītājs piedalās konkrēta strīda izšķiršanā. Visas r is inājuma stadijas pa

vada trāpīgs autora komentārs . Šī nodaļa i t kā vainago darbu k o p u m ā . Tā parāda ceļu 

no teorijas līdz k o n k r ē t a m prakt i skam rezultātam. 

Monogrāfi jas va loda lakoniska, kodol īga un precīza. Izklāsta forma - v ienkārša un 

viegli uztverama. Par sarežģītām l ietām rakstīts tēlaini un saprotami. Izvirzītās teorētiskās 

atziņas veiksmīgi papi ldina gan paša autora veidotie, gan tiesu prakses piemēri . 

Pārsteidz ārkārtīgi plašais un daudzpusīgais izmantotās jur idiskās l i teratūras klāsts. 

Autors i t kā nofiksējis civiltiesiskās d o m a s attīstību vairāk nekā gads imta garumā. Darba 

p a m a t ā gan pašmāju, gan ārvalstu t iesībnieku izvirzītās atziņas. Plaši izmantota Vācijas, 

Austrijas un Šveices tiesību doktrīna, pieredze un prakse. Pašmāju jur idiskā d o m a veik

smīgi sakausēta ar starptautisko un Eiropas Savienības n o r m u izklāstu un izpratni. Šis 
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darbs paveikts, nemazinot mūsu nacionālo tiesību normu vērtību un nozīmi. Pētījums 

tikai apliecina mūsu piederību Rietumu civilizācijai un tās tiesiskajai kultūrai. 

Lasot Kaspara Baloža darbu, rodas iespaids, ka autors apkopojis visu, kas līdz šim 

bijis izmētāts dažādās grāmatās, publikācijās un jur idisko žurnālu rakstos. Netiek apietas 

neviena, kaut cik ievērības cienīga, autora domas. Paveikts nozīmīgs darbs, kas atvieglos 

gan civiltiesību studijas, gan praktiķu darbu. 

Grāmata palīdzēs nostiprināt tiesisko kārtību. Tā sekmēs civiltiesību n o r m u vienvei

dīgu izpratni un piemērošanu. 

Darbs uzrakstīts ar topoša akadēmiķa cienīgu atspērienu un mērogu. Tas atstāj prak

tiski saistoša un reizē enciklopēdiski precīza pētījuma iespaidu. Kaspara Baloža grāmata 

ceļ gan civiltiesību, gan jur idiskās z inātnes prestižu. Akadēmiķis Jānis Vēbers, Civilli

k u m a at jaunošanas iniciators, jus tos gandarīts par sava skolnieka paveikto. 

G r ā m a t a "Ievads civi l t iesībās" ir ļoti labi strukturēta. Tas atvieglo uztveri un padara 

to pieejamu plašam lasītāju lokam. 

Zvērināts advokāts Andris Grūtups 



Autora priekšvārds 

Civi l t ies ībām j e b pr ivāt t ies ībām kā t iesību daļai, kas regulē l īdztiesīgu subjektu 

" īantiskās un nemant iskās attiecības, i r milzīga loma gan cilvēku ikdienas dzīvē, gan 

komerciālajā apgrozībā. Monogrāfi ja " Ievads civi l t iesībās" apraksta tos tiesību jautāju

mus, kas ir kopīgi visām civilt iesībām. Tādi temati kā civiltiesību vieta tiesību sistēmā, 

civiltiesību subjekti un objekti, subjektīvās tiesības, t iesiskais darī jums ir nozīmīgi gan 

vispārējās civilt iesībās, kas ietvertas Civi l l ikumā, gan arī speciālajās civilt iesībās, to 

skaitā komerctiesībās, darba tiesībās, intelektuālā ī p a š u m a tiesībās. Latvijas Civi l l ikumā 

r.av vispārīgās daļas, kas v ienotā s istēmā apkopotu un regulētu v i sām civiltiesību apakš

nozarēm kopīgos tiesību jautā jumus. Grāmatas "Ievads civi l t iesībās" mērķis i r veicināt 

izpratni par š iem tiesību jautā jumiem un to lomu civiltiesību p iemērošanā. 

Civiltiesību tematika grāmatā ir aplūkota no teorijas un prakses viedokļa, ietverot gan 

pamatjautājumu izklāstu, gan tiesisko p r o b l ē m u padziļ inātu izpēti. Monogrāfi ja " Ievads 

civilt iesībās" domāta visiem lasītājiem, kurus interesē civiltiesību problemātika, īpaši 

jur isprudences s tudentiem, praktizējošiem jur is t iem, t iesībzinātniekiem. 

Monogrāfijā izmantoti normatīvie akti, t iesu spriedumi un literatūras avoti, kas p u b 

licēti līdz 2007. gada 30. jūni jam. 

Sirsnīgi pateicos grāmatas recenzent iem zvēr inātam advokātam A n d r i m G r ū t u p a m 

un Latvijas Republ ikas Augstākās tiesas senatoram Z i g m a n t a m G e n c a m par vērtējumiem 

un ierosinājumiem. Tāpat izsaku īpašu pateicību saviem kolēģiem Latvijas Universitātes 

Juridiskajā fakultātē Er lenam Kalniņam, Aivaram L o š m a n i m un Jānim Kārk l iņam par 

atbalstu grāmatas tapšanas laikā. 

Kaspars Balodis, 

Latvijas Republ ikas Satversmes tiesas tiesnesis, 

Latvijas Universi tātes asociētais profesors 
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Rīga: Latvijas Universitāte, 2003, 115.-125. lpp. 

I. Civiltiesību jēdziens 
un nošķiršana no publiskajām tiesībām 

Noskaidrojot civiltiesību j ēdz ienu un vietu t iesību sistēmā, vispirms jāraksturo tiesī

bas k o p u m ā un to sasaiste ar cit iem sabiedrībā atzīt iem uzvedības note ikumiem. 

1. Tiesības un citi uzvedības noteikumi 

( 1 ) Lai nodrošinātu kārtību un novērstu haosu indivīdu savstarpējās attiecībās, cil

vēku sabiedrībā j a u k o p š vissenākajiem laikiem pastāv uzvedības note ikumi. Tiesības 

ir viens no šād iem regulator iem līdzās morāle i , tradīcijām un cit iem uzvedību noteico

šiem faktoriem, kas izriet no ci lvēka dabas, interešu daudzveidības un nepieciešamības 
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novērst konfliktus sabiedrībā.1 Uzvedības note ikumus var apkopot trīs galvenajās gru

pās: tiesības, morāle un paražas. Tiesības ir katram indivīdam vai noteiktām indivīdu 

grupām saistoša uzvedības normu sistēma, turklāt tiesību ievērošanu nepieciešamības 

gadījumā var panākt ar valsts sankcionēt iem piespiedu līdzekļiem. Turpretī ne morāles, 

ne paražu ievērošanu nevar panākt ar piespiedu l īdzekļiem. Morāle ir vērtību un uzskatu 

sistēma, kura balstīta uz idejām par labu un taisnīgu rīcību un kuras mērķis ir ieaudzināt 

cilvēkā patiesu vēlmi attiecīgi rīkoties un uzvesties. Morāles normu ievērošana balstās 

uz indivīda iekšējo pārl iecību vai bailēm no citu cilvēku pausta nosodījuma. Paražas ir 

sabiedrībā vispāratzīti uzskati par pareizu uzvedību. Juridiskajā literatūrā paražu apzī

mēšanai ir lietots arī jēdziens " t ikumi ' ' . 2 Tiesību un paražu mērķi ir ierobežotāki nekā 

morālei . Morāle vēršas pie ci lvēka s irdsapziņas, turpretī paražu mērķis ir nodrošināt, 

lai indivīds neatkarīgi no savas iekšējās pārl iecības sabiedrībā izturētos p ieņemami . Arī 

tiesības atšķirībā no morāles ir domātas nevis tam, lai ci lvēku padarītu labāku, bet gan 

lai nodrošinātu sabiedrībai p i e ņ e m a m u uzvedību. Tiesības, morā le un paražas pastāv 

līdzās, tām ir gan atšķirīgas, gan kopīgas iezīmes. 

Ja alkohola reibumā esošs cilvēks uzbrūk garāmgājējam, nodarot tam miesas bojājumus, tad saskaņā 
ar tiesību normām uzbrucējs var tikt saukts pie civiltiesiskās, administratīvās vai pat kriminālatbildības. 
Vienlaikus šāds uzbrukums ir vērtējams kā amorāla rīcība, kas pelna nosodījumu neatkarīgi no tiesību 
normās paredzētās atbildības un soda. Atrašanās alkohola reibumā uz ielas vēl nav uzreiz uzskatāma 
par prettiesisku. Tikai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 
paredzēts administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Ne vienmēr 
atrašanās alkohola reibumā sabiedriskā vietā būs vērtējama kā amorāla, tomēr tā var nonākt pretrunā 
ar sabiedrībā vispāratzītām pieklājības normām, kurām ir paražu raksturs. Pie pieklājības normām 
pieder paraža, ka sabiedriskās vietās indivīdam jāuzvedas un jāizturas citiem cilvēkiem pieņemamā 
veidā. Ja cilvēks alkohola ietekmē izjūt tieksmi piekaut garāmgājēju, bet šo vēlmi nekādi neizrāda un 
neīsteno, tad viņa agresīvais nodoms ir amorāls. Ne tiesību normas, ne paražas šajā gadījumā tomēr 
pārkāptas nebūs, jo pēc ārējās formas šī cilvēka izturēšanās atbildīs tiesību normās un sabiedrības 
uzskatu sistēmā ietvertajiem priekšstatiem par pieņemamu uzvedību. 

(2) Ar morāli cieši saistīts ir ēt ikas jēdziens. Ētika ir filozofijas doktrīna, kuras mērķis 

ir noteikt un sistematizēt kritērijus, saskaņā ar kur iem cilvēka rīcība atzīstama par tiku

miski pareizu un morāles n o r m ā m atbilstošu. M ē d z teikt, ka ētika ir zinātne par morāli . 

Ētiskie kritēriji tāpēc ir nozīmīgi, lai noteiktu, vai indivīds rīkojies saskaņā ar morāli . 

Cilvēku savstarpējās attiecības visvairāk ietekmē sabiedriskā morāle j e b sabiedrībā do

minējošie uzskati par labas, krietnas un godprātīgas uzvedības kritērijiem. Sabiedriskā 

morāle ir sabiedrībā valdošā caurmēra morāle , nevis atsevišķu cilvēku vai grupu īpašie 

priekšstati par morā les pr incipiem. Atsevišķu indivīdu vai sabiedrības grupu uzskati par 

1 Strupišs A. Tiesiskā regulēšana un tās efektivitāte // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas: Rakstu krājums. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999, 132. Ipp. 

- Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filozofijā // Likums un Tiesības. Oktobris, 1999, 48. Ipp.; 
Neimanis J. Ievads tiesībās, 44. Ipp. 
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morāli var būt īpaši brīvdomīgi, ārkārtīgi stingri, vai ļoti ideālistiski, tomēr tie nav sabied

riskās morāles kritēriji. Sabiedriskā morāle mainās laika gaitā dzīves apstākļu, politisko 

notikumu un citu faktoru ietekmē. 3 To ļoti ietekmē kultūras tradīcijas, reliģija, ekonomiskie 

apstākļi un sabiedrībā valdošais pasaules uzskats.4 Rietumu kultūras lokam piederošajās 

zemēs, kur indivīda brīvībai un iecietībai pret dažāda veida uzskatiem ir daudz lielāka 

loma nekā citur pasaulē, sabiedriskā morāle pastāvīgi kļūst liberālāka. Tiesības noteiktos 

gadījumos atzīst sabiedrisko morāli kā sabiedrībā notiekošo norišu juridisko mērauklu. 

Saskaņā ar Latvijas Civillikuma5 (CI.) 1415. pantu neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis 
ir pretējs labiem tikumiem, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu, un tāds darījums nav spēkā. 
Ar "labiem tikumiem" domāta tāda rīcība, kas nav pretrunā ar sabiedrisko morāli. "Labu tikumu" 
jēdziena izpratnē laika gaitā ir radušās izmaiņas, .la, piemēram, 19. gadsimtā vai 20. gadsimta pašā 
sākumā divi nelaulāti pretēja dzimuma partneri gribētu noīrēt kopīgu istabu viesnīcā, tad šāds īres 
līgums tiktu uzskatīts par pretēju labiem tikumiem un spēkā neesošu. Mūsdienās neviens neuzdro
šināsies apšaubīt, ka pretēja vai pat viena dzimuma partneru kopīga apmešanās viesnīcas istabā ir 
pilnībā savienojama ar sabiedrībā valdošo morāli. 

(3) Sabiedriskā morāle var būt ne tikai mēraukla j au pastāvošu tiesību n o r m u satura 

izpratnei. Reizēm likumdevējs, radot j a u n a s tiesību normas, sekmē sabiedriskās morāles 

attīstību noteiktā virzienā. Sabiedriskās morāles pārmaiņu dēļ nereti rodas nepieciešamība 

veidot j a u n a s tiesību normas, lai regulētu noteiktas sociālās parādības. Tad likumdevēji 

tikai reaģē uz p ā r m a i ņ ā m sabiedrības uzskatos. Civiltiesību sfērā sabiedriskās morāles 

izmaiņām vislielākā ietekme bijusi uz ģ imenes tiesībām. 

Agrāk Civillikuma ģimenes un mantojuma tiesību daļā bija normas, kas īpaši reglamentēja ārlaulībā 
dzimušu bērnu tiesisko statusu. Šādu sevišķu likuma noteikumu vēsturiskā izcelsme meklējama senākā 
pagātnē, kad bērna piedzimšana ārpus laulības tika uzskatīta par nevēlamu parādību no sabiedriskās 
morāles viedokļa. Mūsdienās bērniem, kas dzimuši vecākiem, kuri nav savstarpējā laulībā, ir tādas 
pašas tiesības kā laulībā dzimušiem bērniem. Kopš 2003. gada jēdziens "ārlaulībā dzimis bērns" 
Civillikumā vairs nav sastopams. 

Likumi, kas p ieņemti , reaģējot uz izmaiņām sabiedriskajā morālē, parasti orientēti 

uz lielāku iecietību, br īvdomību un respektu pret indivīda uzskat iem. R e i z ē m t o m ē r 

likumdevēji, sekojot sabiedrības vairākuma uzskatiem, rada tādas tiesību normas , kas 

uztur spēkā sabiedriskās morāles tradicionālās vērtības. 

Mūsdienās sabiedrība līdzās laulībai akceptē arī tādas kopdzīves formas, kas agrāk tika uzskatītas 
par morāles priekšstatiem neatbilstošām. Nelaulātu pretēja dzimuma personu kopdzīve jau sen tiek uz
skatīta par visiem pieņemamu parādību. Arī sabiedrības attieksme pret viendzimuma partnerattiecībām 

5 Neimanis J. Ievads tiesībās, 43. Ipp. 
4 Horns N. Ievads tiesību zinātnē un tiesību filosofijā // Likums un Tiesības, 1999, nr. 2, 46. 1pp.; Brox/ 

Walker. Allgemeiner Teil des BOB, Rn. 3. 
5 Civillikums ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 07.07.2006. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2007. 
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laika gaitā ir kļuvusi liberālāka. Daudzās Eiropas Savienības valstīs ir pieņemti likumi par "reģistrētām 
partnerattiecībām".6 Šie likumi viendzimuma partnerattiecības atsevišķos aspektos faktiski pielīdzina 
laulībai. Latvijas Republikas Saeima, respektējot mūsu valstī dominējošo viedokli par laulību un ģi
meni kā nozīmīgām sabiedrības pamatvērtībām, 2006. gadā pieņēma grozījumus Latvijas Republikas 
Satversmē7, noteicot, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti.3 

2. Civiltiesību jēdziens 

( 1 ) Civiltiesības j e b privāttiesības i r tiesību daļa, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku 

j e b subjektu savstarpējās tiesiskās attiecības. Šādu skaidrojumu sniedz subordināci jas 

teorija, kas ir v iena no teori jām civiltiesību nošķiršanai no otra tiesību atzara - pub

liskajām tiesībām. N o s a u k u m s "civi l t ies ības" ir cēlies no latīņu valodas. Romiešu ius 

civile sākotnēji aptvēra tikai p i l soņiem piemītošās tiesības. Civiltiesības un privāttiesī

bas ir identiski jēdzieni . Tiesību klasifikācijā tiek lietots gan v iens, gan otrs termins. 

Civiltiesības regulē gan mantiskās, gan nemant iskās tiesiskās attiecības, ko nodibinājuši 

tiesību subjekti. Civilt iesību l ielākā daļa ir mant i ska rakstura. P iemēram, lielākā daļa 

civilt iesisko l īgumu ir atlīdzības l īgumi, kas vērsti uz mant i sko labumu apmaiņu. Arī 

īpašuma tiesības un pārējās lietu tiesības, kas regulē lietu piederību konkrē tām personām, 

ir mant i ska rakstura. Ģ i m e n e s tiesībās, kas regulē laulāto, kā arī vecāku un bērnu tiesis

kās attiecības, turpretī i r daudz nemant i ska rakstura n o r m u . Līdzīgi kā tiesības k o p u m ā , 

arī civi lt iesības pas tāv gan objektīvā, gan subjektīvā n o z ī m ē . Civi l t iesības objektīvā 

n o z ī m ē ir civiltiesību n o r m a s , bet subjektīvā n o z ī m ē civiltiesības ir t iesiskā vara, kura 

uz objektīvo civiltiesību p a m a t a pieder konkrētai personai . 9 

Saskaņā ar CL 2021. pantu no pirkuma līguma abām pusēm izceļas savstarpējas prasījumu tiesības 
uz līgumu izpildīšanu. CL 2021. pants kā tiesību norma pieder objektīvajām civiltiesībām. Noslēdzot 
pirkuma līgumu, tā dalībniekiem - pircējam un pārdevējam - uz CL 2021. panta pamata rodas 
prasījumu tiesības par līguma izpildi. Pārdevēja tiesības prasīt no pirkuma maksu un pircēja tiesības 
prasīt lietas nodošanu ir subjektīvās tiesības. 

(2) Ar terminu "civi l t ies ības" apzīmē arī tiesību zinātnes apakšnozari , kas pēta ci

vilt iesiskās attiecības un to t iesiskā regulē juma problēmas . 1 0 Tā kā civiltiesības regulē 

6 Sk.: Kemper R. Privātās attiecības kā tiesību sastāvdaļa. No laulību monopola uz brīvu kopdzīves formu 
izvēli // Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-21. gs. mijā. Rīga: Latvijas Universitātes Ju
ridiskā fakultāte, 2006, 78.-88. Ipp. 

7 Latvijas Republikas Satversme. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1993, nr. 43. 
s Grozījums Latvijas Republikas Satversmē: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 03.01.2006, 

nr. 1. 
9 Čakste K. Civiltiesības, 2. Ipp.; Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare // Vēbers J./Torgāns K. Ci

viltiesības kā tiesību nozare. Rīga: Latvijas Universitāte, 1997, 15. Ipp. 
10 Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare // Vēbers J./Torgāns K.. Civiltiesības kā tiesību nozare. Rīga: 

Latvijas Universitāte, 1997, 18. Ipp. 
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v i sdažādākās mant iskās un nemantiskās attiecības, kas saistītas ar indivīda dzīvi un dar

bību, tās visizšķirošākajā veidā ietekmē un noteic tiesību būtību. D a u d z i e m civiltiesību 

principiem un tiesību jēdz ieniem ir liela n o z ī m e arī citās tiesību apakšnozarēs . 

Kā norādīts Valsts pārvaldes iekārtas likuma" 12. panta pirmajā daļā, lai nodrošinātu valsts pār
valdes funkciju efektīvu izpildi, piekritīgā iestāde var noslēgt publisko tiesību līgumus valsts pār
valdes jomā: sadarbības līgumu, administratīvo līgumu, deleģēšanas līgumu vai līdzdarbības līgumu. 
Līgumam, kas ir nozīmīgākais tiesību subjektu rīcības instruments civiltiesībās, ir svarīga loma ari 
administratīvajās tiesībās. Piemēram, Latvijas Universitāte un Latvijas Republikas Augstākā tiesa kā 
publisko tiesību subjekti noslēdz sadarbības līgumu par Juridiskās fakultātes studentu prakšu nodro
šināšanu Augstākajā tiesā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes likuma 12. panta otro daļu publisko tiesību 
līgumu noslēgšanā jāievēro Civillikuma noteikumi. 

3. Civiltiesību nošķiršana no publiskajām tiesībām 

( 1 ) Subordināci jas teorija ir pazīs tamākā teorija civiltiesību un publ isko tiesību no

šķiršanai. Pretstatā civi lt iesībām, kas noteic līdztiesīgu subjektu att iecības, publ i skās 

tiesības regulē subordinācijas j e b pakļautības attiecības starp valsti vai ar valsts varas 

pi lnvarām apveltītu subjektu un indivīdu. Civiltiesību j o m ā izplatītākais tiesību subjektu 

rīcības veids ir tiesiskais darījums, sevišķi līgums. Publ isko tiesību sfērā visbiežāk lie

totais tiesiskais instruments ir iestādes izdots administratīvais akts. Par publ isko tiesību 

pamatnozarēm ir atzīstamas konstitucionālās tiesības (noteic valsts uzbūvi un indivīda 

tiesības attiecībās ar valsti), administratīvās tiesības (regulē valsts pārvaldes organizā

ciju un darbību) un kriminālt iesības ( reg lamentē valsts rīcību noziedzīgu nodarī jumu 

izdarīšanas gadī jumā). 1 2 

(2) Pats galvenais civiltiesību j e b privāttiesību princips ir privātautonomija. 1 ' Saskaņā 

ar privātautonomijas principu tiesību subjekti var brīvi, pēc savas izvēles un ieskatiem 

veidot savstarpējās tiesiskās att iecības. ' 4 Civiltiesību j o m ā subjekts patstāvīgi izlemj, vai 

izlietot savas tiesības vai tās neizmantot, paturēt tās sev, vai nodot citai personai, slēgt 

līgumu ar citu personu vai atturēties no līguma slēgšanas. 1 5 Protams, ka privātautonomijas 

princips nav absolūts. Ja ir būtiski attaisnojoši iemesli, tad sabiedrības interesēs likum

devējs var noteikt privātautonomijas ierobežojumus. Publisko tiesību j o m ā indivīdam 

Valsts pārvaldes iekārtas likums. Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 21.06.2002, nr. 94. 
1 Sk.: Levits E. Par administratīvā procesa vietu un funkcijām Latvijas tiesību sistēmā //Administratīvais 

process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005, 29. Ipp. 
• Larcnz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 1 Rn 2. 

:i Levits E. Par administratīvā procesa vietu un funkcijām Latvijas tiesību sistēmā // Administratīvais 
process: likums, prakse, komentāri. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2005. 29. Ipp. 

:> Briedē J. Publiskās un privātās tiesības // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rakstu krājums. Rīga: liesu 
namu aģentūra, 1999, 45. Ipp. 
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turpretī v i e n m ē r jāpakļaujas ar valsts varas p i lnvarām apvelt ī ta subjekta l ikumīgiem 

rīkojumiem. 

Piemēram, akciju sabiedrībai "KRIMI Latvija" pieder pārtikas preču lielveikali. AS "KRIMI Lat
vija" attiecības ar patērētājiem, kuriem tā pārdod pārtikas preces, un preču piegādātājiem, no kuriem 
lā preces iepērk, regulē civiltiesības. AS "KRIMI Latvija" kā veikala īpašniece var izvēlēties preču 
piegādātājus, tai pat nav obligāta pienākuma noslēgt līgumu ar kuru katru cilvēku, kas veikalā grib 
iegādāties pārtikas produktus. Toties akciju sabiedrības kā komersanta pienākumu maksāt nodokļus 
valstij reglamentē nodokļu tiesības, kas ir publisko tiesību sastāvdaļa un pieder pie administratīvajām 
tiesībām. Nodokļu maksāšanas pienākums ir obligāts, komersants nav tiesīgs to neievērot. 

(3) Civiltiesību un publ isko tiesību nošķiršanai ir gan teorētiska, gan praktiska no

zīme. No tā, vai konkrēts tiesiskais strīds ir kvalificējams kā civiltiesisks vai publiski 

tiesisks, ir atkarīgs, vai šā strīda risināšanai ir j ā p i e m ē r o civiltiesību vai publ isko tiesību 

normas. No strīda jur idiskās kvalifikācijas nereti ir atkarīga strīda pakļautība vispārējās 

jurisdikci jas tiesai vai citai tiesu sistēmā ietilpstošai tiesai. Praksē bieži jānošķi r civil

tiesiskās attiecības no administratīvi t iesiskajām att iecībām. Saskaņā ar Civi lprocesa 

l ikuma 1 6 ( C P L ) 23 . un 24. pantu civi lt iesiskos strīdus izskata rajona (pilsētas) tiesa, 

izņemot tās lietas, kuras saskaņā ar l ikumu izskata apgabaltiesa. Rajona (pilsētas) tiesa 

un apgabalt iesa ir vispārējās jurisdikcijas tiesas. Administrat īvās tiesības turpretī pieder 

pie publiskajām tiesībām. Kā norādīts Administratīvā procesa l ikuma 1 7 (APL) 121. panta 

pirmajā daļā, administrat īvo lietu pirmajā instancē izskata administratīvā rajona tiesa. 

Administrat īvās tiesas ir nevis vispārējās jurisdikcijas tiesas, bet gan saskaņā ar l ikumu 

" P a r tiesu varu" 1 8 un Administrat īvā procesa l ikumu ir izveidotas administratīvo lietu 

izskatīšanai. 

Rīgas pilsētai piederošajā maģistrālajā ūdensapgādes tīklā notika avārija, izraisot ūdensvada plī

sumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību X piederošās telpās. Avārijā vainojama bija Rīgas pašval

dības SIA "Rīgas ūdens", kas apsaimnieko pilsētas ūdensvadu. Telpu appludināšanas rezultātā S1A 

X cieta zaudējumus. Avārijas brīdī sabiedrībai ar ierobežotu atbildību X ar SIA "Rīgas ūdens" bija 

līgumattiecības par ūdensapgādi. Saskaņā ar likuma '"Par pašvaldībām"1 9 15. pantu ūdensapgādes 

organizēšana ir viena no pašvaldības "autonomajām funkcijām". SIA X pieprasīja zaudējumu atlī

dzību no Rīgas Domes, atsaucoties uz APL 94. panta otro daļu, kas paredz pašvaldības atbildību par 

autonomo funkciju neizpildi. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lielu departaments pamatoti 

atzina, ka strīds ir civiltiesisks, nevis administratīvi tiesisks.20 Rīgas Dome savu organizatorisko funk

ciju ūdensapgādē bija izpildījusi, nodibinot SIA "Rīgas ūdens" un nododot tās valdījumā ūdensvada 

16 Civilprocesa likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 03.11.1998, nr. 326/330. 
17 Administratīvā procesa likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 14.11.2001, nr. 164. 
iX Likums "Par tiesu varu": Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Val

dības Ziņotājs, 14.01.1993, nr. 1. 
'" Likums "Par pašvaldībām": Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 24.05.1994, nr. 61. 
2,1 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 09.08.2005 lēmums lietā 

nr. A 7011205/3 (nav publicēts). 
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tīklu. Par zaudējumiem saskaņā ar civiltiesību normām bija jāatbild SIA "Rīgas ūdens", kas atradās 
civiltiesiskās, vienlīdzīgās attiecībās ar SIA X un ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanā darbojās kā 
komercsabiedrība, nevis valsts pārvaldes iestāde. 

(4) Subordināci jas teorija ir tikai v iena no teorijām civiltiesību un publ isko tiesību 

norobežošanai. Tā paredz samērā skaidrus civiltiesību un publ isko tiesību nošķiršanas 

kritērijus, taču neaptver visas iespējamās situācijas. Arī civiltiesībās ir sastopamas sub

ordinācijas attiecības. P iemēram, saskaņā ar CL 183. pantu bērniem, k a m ē r viņi dabū 

no v e c ā k i e m uzturu, i r j ā s t rādā vecāku mājas darbi b e z t ies ībām prasīt p a r to k ā d u 

atlīdzību, ja vien tā v iņ iem nav noteikti apsolīta. Savukārt publ i sko tiesību j o m ā nereti 

rodas t iesiskās attiecības, kuru dalībnieki ir līdztiesīgi. Valsts pārvaldes iekārtas l ikuma 

12. pants paredz, ka piekri t īgās iestādes var noslēgt publ i sko t iesību l īgumus valsts 

pārvaldes j o m ā , lai nodrošinātu valsts pārvaldes funkciju efektīvu izpildi. Šāds publ i sko 

:iesību l īgums, p i e m ē r a m , sadarbības l īgums, nevar tikt noslēgts piespiedu kārtā. Valsts 

pārvaldes iestādes, noslēdzot šos l īgumus, darbojas kā līdztiesīgi subjekti. 

(5) Abas pārējās plašāk pazīs tamās civiltiesību un publ i sko tiesību norobežošanas 

teorijas ir subjektu teorija un interešu teorija. Subjektu teorija atšķir civilt iesības no 

publiskajām tiesībām pēc tā, k ā d a m subjektam attiecīgā tiesību n o r m a piešķir tiesības 

un uzliek p ienākumus . Saskaņā ar subjektu teoriju civiltiesību normas ir tās, kas piešķir 

tiesības un uzliek p i e n ā k u m u s j e b k u r a m indivīdam, savukārt publ i sko tiesību n o r m a s 

piešķir noteiktu tiesisku kompetenci tikai publ iskās varas subjektiem. 2 1 Subjektu teorija 

ir v iena no precīzākajām teori jām civiltiesību un publ isko tiesību norobežošanai . Inte

rešu teorija, kas pazīs tama j a u no romiešu t iesībām, nošķir civiltiesības un publ iskās 

tiesības atkarībā no tā, kādas intereses t iesību n o r m a aizsargā. Saskaņā ar Šo teori ju 

tiesību normas , kas aizsargā indivīda intereses, tiek uzskatītas par civiltiesību sastāvdaļu, 

bet publ i sko (valsts, sabiedrības) interešu aizsardzībai izdotās n o r m a s tiek pieskaitītas 

pie publiskajām tiesībām. 2 2 Interešu teorija ir ļoti neprecīza, jo civiltiesībās sastopamas 

publ isko interešu aizsardzībai paredzētas t iesību n o r m a s , bet publ iskās tiesības neret i 

ietver n o r m a s , kuru mērķis ir indivīda interešu aizsardzība. 

4. Materiālās civiltiesības un procesuālās tiesības 

( 1 ) Civi l t iesības i r mater iā lās t iesības. Civi l t iesības kā mater iā lās t iesības regulē 

indivīdam piemītošo subjektīvo t iesību rašanos, izmaiņas, pāreju c i tām personām un 

izbeigšanos. 2 3 Termins "mater iā lās t ies ības" tiek lietots kā pretstats procesuālo tiesību 

: Briedē J. Publiskās un privātās tiesības // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rakstu krājums. Rīga: Tiesu 
namu aģentūra, 1999, 49. lpp.; Briedē J. Administratīvais akts, 94. lpp. 

-: Wildberg H.J./Krasts V. Salīdzinošās administratīvās tiesības: lietas un risinājumi. 2. izd. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2002, 11. lpp. 

:-: Lükc W. Zivilprozeßrecht. 7. Aufl. München: C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1999, Rn. 1. 
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j ēdz ienam. Nepietiek ar to vien, ka tiesību normas definē un noregulē indivīdu savstar

pējās tiesiskās attiecības, kurās tie iesaistās brīvprātīgi vai uz l ikuma pamata. Ne v ienmēr 

līgumsaistības vai citi tiesiski p ienākumi tiek izpildīti labprātīgi. Civi l l ikumā un citos 

civiltiesībām piederošajos normatīvajos aktos ir sīki noregulēts, kāds ir viena vai otra 

l īguma saturs, kā līgumi izpildāmi un kādas ir neizpi ldes sekas, taču ne mazāk svarīgi ir 

l ikumos noteikt, kā tiesisko attiecību dalībnieks var panākt saistības izpildījumu.2 4 Valstij 

ir jānodroš ina, lai indivīdiem piemītošās subjektīvās tiesības nepieciešamības gadījumā 

varētu tikt ī s tenotas ar valsts sankcionēt iem piespiedu līdzekļiem. 

(2) Civi lt iesību n o r m ā s ir paredzētas indivīdu t iesības uz brīvprātības pr incip iem 

veidot tiesiskās attiecības, p iemēram, noslēgt l īgumus, taču tās nereglamentē civiltiesisko 

prasījumu īstenošanas kārtību, ja otra puse nepi lda savus tiesiskos p ienākumus. Indivīda 

subjektīvo tiesību īs tenošana notiek procesuālajās tiesību normās noteiktajā kārtībā. Pro

cesuālās tiesības regulē jur idisko strīdu izskatīšanas kārtību tiesā un citās institūcijās, 

kurām ar l ikumu piešķirtas tiesisko strīdu izskatīšanas pilnvaras. Civiltiesiskie strīdi liek 

izskatīti saskaņā ar Civi lprocesa l ikumu. Kā norādīts CPL I. panta pirmajā daļā, katrai 

fiziskajai un juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību 

vai ar l ikumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Visas procesuālās tiesības, to skaitā 

civilprocesuālās tiesības, kr iminālprocesuālās tiesības, administratīvā procesa tiesības un 

Satversmes tiesas procesa tiesības, ir publiskās tiesības. Tiesu sistēma ir valsts organizā

cijas sastāvdaļa. Jebkuru tiesas procesu raksturo tas, ka procesa dalībniekiem jāpakļaujas 

l ikumā noteiktajai procesa norises kārtībai un tiesas no lēmumiem. Šo n o l ē m u m u izpilde 

nepieciešamības gadījumā notiek piespiedu kārtā ar valsts sankcionētu līdzekļu palīdzību. 

Tiesas spr iedumam, kas stājies spēkā, ir l ikuma spēks. 

II. Vispārējās un speciālās civiltiesības 

Civiltiesības tiek iedalītas vispārējās un speciālajās civiltiesībās atkarībā no tā, vai tās 

attiecas uz j e b k u r u indivīdu vai uz īpašām subjektu grupām, p iemēram, komersant iem, 

patērētājiem vai darbiniekiem. Vairumā Eiropas valstu, ar i Latvijā, vispārējo civiltiesību 

normas ir ietvertas civi l l ikumos j e b civi lkodeksos - normatīvajos tiesību aktos, kuros 

vienotā sistēmā apkopotas civiltiesību pamatjautājumus reglamentējošās tiesību normas. 

Speciālo civiltiesību normas tiek ietvertas īpašos l ikumos. Tas gan neizslēdz iespēju, ka 

arī noteikti vispārējo civiltiesību jautājumi var tikt regulēti speciālos l ikumos. 

'1 "orgāns K. Saistību izpildes nodrošinājuma un kreditora aizsardzības līdzekļi /7 Saistību izpildes juri
diskais nodrošinājums. Latvijas Universitātes Zinātniskie Raksti. 621. sēj. Rīga: Latvijas Universitāte, 
1999, 3. Ipp. 
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1. Vispārējās civiltiesības 

Latvijas vispārējās civiltiesības ir ietvertas Civi l l ikumā (CL) . Latvijas Civi l l ikuma 

daļas ir ievads, ģ imenes tiesības, manto juma tiesības, lietu tiesības un saistību tiesības. 

Civil l ikums ir Latvijas civiltiesību pamats . Tas ir j āp iemēro civiltiesisku jautā jumu izšķir

šanai visos gadī jumos, uz kur iem neattiecas kāds speciāls l ikums. Civi l l ikums p ieņemts 

1937. gada 28 . janvārī, bet stājās spēkā 1938. gada 1. janvārī. Pēc Latvijas neatkarības 

at jaunošanas tika atjaunots ar i Civi l l ikums (1992-1993) . 2 5 

a) Civi l l ikuma ievads 

(1.) Civi l l ikuma ievads sastāv no 25 pant iem. Civi l l ikuma 1 - 6 . pantā ir ietverti v i sām 

civiltiesībām obligāti note ikumi par tiesību p iemērošanas un iztulkošanas pr incipiem un 

me t o dē m , bet turpmākajos ievada pantos ir ietvertas Latvijas starptautisko privāttiesību 

normas. Civi l l ikuma ievadā ietverto tiesību n o r m u k o p u m s neveido vispārējo civiltiesību 

atsevišķu apakšnozari . C L I . pants noteic, ka tiesības izl ietojamas un p ienākumi pi ldāmi 

pēc labas t icības. Tā ir tiesiski ētiska rakstura norma, kuras mērķis ir nodrošināt, lai indi

vīdi, īstenojot savas tiesības, respektētu arī citu personu pamatotās intereses. 2 6 CL 4. pantā 

ir minētas l ikuma normu iztulkošanas j e b interpretācijas metodes - gramatiskā, sistē-

miskā, vēsturiskā un teleoloģiskā metode, kā arī norādīts uz tiesību n o r m u piemērošanu 

pēc analoģijas. 

(2) CL 6. pants norāda, ka saistību tiesību vispārējie noteikumi attiecīgi p iemēro

j a m i arī ģ imenes, manto juma un lietu tiesību att iecībām. Šāds pants vajadzīgs tāpēc, ka 

Latvijas Civi l l ikumā atšķirībā no daudzu citu valstu civi l l ikumiem nav vispārīgās daļas, 

kurā būtu apkopoti un regulēti v i sām civiltiesībām kopīgie jautājumi. Vairums civiltiesību 

jēdz ienu, kas ir nozīmīgi jebkura i civiltiesību apakšnozarei , p i e m ē r a m , fiziskas un jur i

diskas personas, to tiesībspēja un rīcībspēja, gribas izteikums, tiesiskais darījums, l īgums, 

kā arī citi civiltiesībās nozīmīgi jēdzieni , ir definēti Civi l l ikuma saistību tiesību daļā. 

Nebūtu loģiski, ja šie j ēdz ieni j e b tiesību institūti tiktu katrreiz īpaši regulēti gan lietu, 

gan ģ imenes, gan manto juma tiesību daļā. CL 6. pantā minēt ie saistību tiesību vispārējie 

noteikumi ir p iemērojami ne tikai ģ imenes, mantojuma un lietu tiesību att iecībām, bet arī 

tiesiskajām attiecībām, kas rodas civiltiesību speciālo apakšnozaru regulētajās j o m ā s . 

Piemēram, līguma jēdziens ir definēts CL 1511. pantā un ir kopīgs visām civiltiesību apakšnoza
rēm, gan Civillikumā ietvertajām, gan speciālajos likumos regulētajām. Civillikuma saistību tiesību 
daļā (CL 1533. un turpm. p.) ietvertie noteikumi par līguma noslēgšanu ir kopīgi visiem civiltiesībās 
pazīstamajiem līgumiem. Līgumi ir pazīstami ne vien saistību tiesībās, bet arī lietu, mantojuma un 

Sk.: Par Latvijas Republikas 1937.gada Civillikumu: Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 30.01.1992, nr. 4. 
Balodis K. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās // Likums un Tiesības. 2002, nr. 
9, 280. Ipp. 
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ģimenes tiesībās. Atsevišķi civiltiesiski līgumi, piemēram, apdrošināšanas līgums, ir gandrīz pilnībā 
regulēti ārpus Civillikuma. Uz visiem līgumiem attiecas Civillikuma saistību tiesību daļā ietvertie 
vispārīgie noteikumi, ciktāl pašā Civillikumā vai citos likumos ietvertajās speciālajās normās nav 
noteikts citādi. 

(3) Civi l l ikuma 7.-25. pantā ir ietvertas starptautisko privāttiesību normas . Jāatzīmē, 

ka CL 7. pants, kurā ir definēta personas dzīvesvieta, ir ne tikai starptautisko privāttie

sību norma, bet noteic prezumējamo personas dzīvesvietu arī situācijās, kurās ārvalsts 

e lementa nav. Civi l l ikuma ievads ir vienīgā vieta Latvijas tiesībās, kurā starptautisko 

privāttiesību normas ir apkopotas vienotā sistēmā. Civi l l ikumā ietvertie starptautisko pri

vāttiesību noteikumi ir Latvijas nacionālo tiesību normas, kas noteic, vai civiltiesiskajām 

attiecībām, kurās ir ārvalsts e lements, j āp iemēro Latvijas vai ārvalsts civiltiesību normas . 

Neskatot ies uz tiesību internacionalizāci jas tendencēm Eiropā un pasaulē, neskaitāmi 

civiltiesiskie strīdi, kur iem ir raksturīgs ārvalsts e lements, jopro jām ir jāris ina saskaņā 

ar nacionālo civiltiesību n o r m ā m . Civi l l ikuma ievadā esošās starptautisko privāttiesību 

normas ir kolīziju normas, kurās regulēto tiesisko situāciju risināšanai ir j āp iemēro vai nu 

Latvijas, vai ārvalsts l ikums. Ja, p i e m ē r a m , Latvijas pi lsonis stājas laulībā ar ārvalstnieci 

vai Latvijas komercsabiedrība ārvalstī noslēdz Latvijā izpi ldāmu līgumu ar šās ārvalsts 

komersantu, rodas jautā jums, kuras valsts tiesības šīm tiesiskajām attiecībām jāp iemēro. 

Civi l l ikuma ievadā ietverto Latvijas starptautisko privāttiesību faktiskais mērķis ir vei

cināt Latvijas tiesību p iemērošanu, kā arī pēc iespējas novērst situācijas, kurās Latvijā 

dzīvojošie ārzemnieki ir pakļauti savas valsts t iesībām. 2 7 

Piemēram, CL 11. panta pirmā daļa noteic, ka tiesība doties laulībā, laulības noslēgšanas forma 
un laulības spēks noteicami pēc Latvijas likuma, ja laulību noslēdz Latvijā. Saskaņā ar CL 12. pantu 
laulības šķiršana un tās atzīšana par neesošu, ja to izdara Latvijas tiesā, apspriežama pēc Latvijas 
likuma, neraugoties uz laulāto valsts piederību. 

(4) Eiropas valstīs nav vienotas prakses starptautisko privāttiesību kolīziju normu 

sistematizācijas j o m ā . Kolīziju normas var būt apkopotas civi l l ikumos, kā tas ir Lat

vijā. Vairākās citās valstīs, p iemēram, Vācijā, Austrijā, Šveicē pastāv īpaši starptautisko 

privātt iesību l ikumi . 2 8 T o m ē r visu valstu starptautisko privātt iesību kolīziju n o r m ā m 

ir raksturīgi noteikti kritēriji, ar kuriem sasaistīta nacionālo tiesību vai ārvalsts l ikuma 

piemērošana. Šādi kritēriji, kas raksturīgi ne vien Latvijas, bet ari ārvalstu kolīziju nor

m ā m , ir, p iemēram, f iziskas personas dzīvesvieta, jur idiskās personas izpildinstitūcijas 

(valdes) atrašanās vieta, lietas atrašanās vieta, l īguma noslēgšanas vieta, l īguma izpildes 

vieta. 

27 Balodis K.. Wiederinkraftreten und Reformen des lettischen Zivilgesetzbuches // Zivilrechtsreibrm im 
Baltikum. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, S. 64. 

-s Sk.: Kropholler J. Internationales Privatrecht. 5. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004. S. 85. 
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Civi l l ikuma ievadā esošajos starptautisko privāttiesību note ikumos visvairāk dominē 

dzīvesvietas j e b domici la princips. Saskaņā ar CL 7. pantu dzīvesvieta (domici ls) ir tā 

vieta, kur persona ir labprātīgi apmetus ies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur pastā

vīgi dzīvot vai darboties. Gandrīz visos gadījumos, kuros personas dzīvesvieta vai vismaz 

viena no vairākām personas dzīvesvietām ir Latvijā, ar šo personu saistītajām tiesiskajām 

attiecībām jāp iemēro Latvijas tiesības. P iemēram, laulāto personiskās un mantiskās at

tiecības ir note icamas pēc Latvijas l ikuma, ja vien laulāto dzīvesvieta ir Latvijā ( C L 

8. p . ) . Saskaņā ar CL 15. panta 1. daļu, t iesiskās attiecības staip vecākiem un bērnu ir 

pakļautas Latvijas l ikumam, ja bērnam noteiktā dzīvesvieta ir Latvijā. Arī bērna paterni

tātes noteikšana un tās apstrīdēšana jār is ina saskaņā ar Latvijas t iesībām, ja bērna mātes 

dzīvesvieta bērna dzimšanas laikā bija Latvijā. 

Piemēram, Latvijā dzīvojošajai Ēģiptes pilsonei X piedzimst bērns laulībā ar Latvijas pilsoni 

Y. Pēc bērna piedzimšanas X pārceļas uz dzīvi Irānā pie bērna tēva - Irānas pilsoņa Z. Saskaņā ar 

Civillikuma 146. pantā ietverto paternitātes pieņēmumu par bērna tēvu ir uzskatāms bērna mātes vīrs 

Latvijas pilsonis Y. Ja bērna mātes vīrs Y Latvijas tiesā apstrīd paternitātes pieņēmumu, tad tiesai 

paternitātes jautājuma risināšanā jāpiemēro Latvijas likums. 

(5) Starptautisko privāttiesību kolīziju normas iedala vienpusējās un daudzpusējās 

(divpusējās). Vienpusējās kolīziju normas ir tās, kas tiesiskajās situācijās ar ārvalsts 

e lementu paredz piemērot nacionālo tiesību normas.2*' Vairums starptautisko privāttiesību 

normu, kas ietvertas Civi l l ikuma ievadā, ir vienpusējas. Divpusējās j e b daudzpusējās 

kolīziju normas paredz iespēju piemērot gan nacionālās tiesību normas, gan arī ārvalsts 

t iesības. 3 0 Vairums vienpusējo kolīziju n o r m u Civi l l ikuma ievadā noteic, kādas tiesī

bas piemērojamas attiecībā uz laulību, kā arī vecāku un bērnu tiesiskajām attiecībām. 

Fizisko personu un jur id i sko personu tiesībspējai un rīcībspējai, lietu tiesībām, kā arī 

l īguma dalībnieku tiesībām un p ienākumiem piemērojamās tiesības noteiktas galvenokārt 

daudzpusējās kolīziju normās. 

Piemēram, CL 8. panta 1. daļas 1. teikums, saskaņā ar kuru fiziskas personas tiesībspēja un rī

cībspēja jānoteic pēc viņas dzīvesvietas likuma, ir daudzpusēja kolīziju norma, jo paredz piemērot 

jebkuras valsts tiesības, ja personas dzīves vieta ir attiecīgajā valstī. CL 8. panta 1. daļas 2. teikums 

paredz: ja personai ir vairākas dzīvesvietas un viena no tām ir Latvijā, tad viņas tiesībspēja un 

rīcībspēja, kā arī tiesiskās darbības sekas apspriežamas pēc Latvijas likuma. CL 8. panta 1. daļas 

2. teikums ir vienpusēja kolīziju norma, jo tā paredz piemērot Latvijas tiesības. 

29 Berent/F.hlers/'Blaese/von Schilling/Zimmermann. Lettlands Zivilgesetzbuch vom 28. Januar 1937 in 
Einzeldarstellungen. Einleitung, Familienrecht, Erbrecht, S. 75. 

3(1 Ozoliņš (). Jaunā Civillikuma ievads /7 Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. 1938, nr. 2, 317. Ipp.; Firsching 
K./von Hoffmann B. Internationales Privatrecht. 5. Aufl. München: C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 
1997, § 4 Rn. 8. 
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(6) Civi l l ikumā ietvertās starptautisko privāttiesību n o r m a s paredz to, kādas valsts 

t iesības j ā p i e m ē r o Latvijas tiesai. Ja Latvijas starptautisko privāttiesību n o r m a s paredz 

ārvalsts tiesību p iemērošanu, tiesai ārvalsts t iesības j ā p i e m ē r o pēc savas iniciatīvas j e b 

ex ojficio, nevis pēc pušu piete ikuma. 3 1 Ārvalsts tiesību p iemērošanas iespēju, izskatot 

civilt iesisku strīdu Latvi jas tiesā, paredz ne t ikai Civi l l ikuma ievada n o r m a s , bet arī 

Civi lprocesa l ikums. C P L 5. panta 4. daļā ir norādīts, ka l ikumā vai l īgumā noteiktajos 

gadījumos tiesa p iemēro arī citu valstu l ikumus. CL 22. pants paredz, ka gadījumos, kuros 

Latvijas l ikums atļauj p iemērot ārvalsts l ikumu, tā saturu noskaidro Civi lprocesa liku

m o s noteiktā kārtībā. Ārvalsts l ikuma satura noskaidrošanu Civi lprocesa l ikumā regulē 

6 5 5 . pants . Šā p a n t a pirmajā daļā noteikts, ka Latvijas Republ ikai saistošos starptau

tiskajos l īgumos noteiktajā kārtībā tiesa noskaidro p iemēro jamā ārvalsts l ikuma saturu. 

C P L 655. panta otrajā daļā paredzēts, ka citos gadī jumos t iesa ar Tieslietu ministri jas 

starpniecību iespēju robežās noskaidro p iemēro jamā ārvalsts l ikuma saturu. Latvija ir 

pievienojusies Eiropas 1968. gada konvencijai par informāciju par ārvalstu l ikumiem 3 2 . 

Eiropas P a d o m e s dalībvalstis, kas konvenci ju parakstī jušas, i r a p ņ ē m u š ā s sniegt v iena 

otrai informāciju par to l ikumiem un procesu civiltiesību un komerct ies ību j o m ā . 

( 7 ) S a s k a ņ ā ar CL 2 5 . pantu ievada n o r m a s i r j ā p i e m ē r o , ciktāl starptautiskajos 

l īgumos un konvenci jās, kurās piedalās Latvija, nav noteikts citādi. Starptautiskajos n o 

l īgumos var būt starptautisko privāttiesību normas , kuras paredz no Civi l l ikuma ievada 

pant iem atšķirīgus note ikumus un tādējādi samazina ievadā ietverto kolīziju n o r m u prak

t isko nozīmi. Ar vairākām valstīm, piemēram, Lietuvu, Igauniju, Poliju, Krieviju, Ukrainu, 

Baltkrieviju, Latvijai ir starptautiski līgumi par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām 

civilajās, ģimenes un krimināllietās. 3 3 Satura ziņā tie ir samērā līdzīgi cits citam. Šajos 

divpusējos (gadījumā ar Lietuvu un Igauniju - trīspusējos) l īgumos ietvertās starptautisko 

privāttiesību normas reglamentē dalībvalstu tiesību piemērošanu civiltiesiskajās attiecībās, 

kurās iesaistīti dalībvalstu pilsoņi vai juridiskās personas. Nozīmīgākie civiltiesību jautā

j u m i , uz kuriem attiecas līgumi par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām, ir laulība, 

vecāku un bērnu tiesiskās attiecības, adopcija, mantošana, tiesisko darījumu forma, kā arī 

tiesības uz nekustamo īpašumu. Lielākā daļa no minētajos l īgumos ietvertajām normām, 

11 Bercnt/Ehlers/Blaese/von Schilling/Zimmermann. Lettlands Zivilgesetzbuch vom 28. Januar 1937 in 
Einzeldarstellungen. Einleitung. Familienrecht, Erbrecht, S. 77. 

12 Eiropas Konvencija par informāciju par ārvalstu likumiem. Latvijas Vēstnesis, 20.02.1998, nr. 46/47. 
- Līgums par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku 

un Lietuvas Republiku. Latvijas Vēstnesis, 14.07.2000, nr. 259; Līgums starp Latvijas Republiku un 
Polijas Republiku par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināl
lietās. Latvijas Vēstnesis. 07.02.1 995, nr. 19; Līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju 
par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās. Latvijas Vēstnesis, 
30.11.1999, nr. 394; Līgums starp Latvijas Republiku un Ukrainu par tiesisko palīdzību un tiesiskajām 
attiecībām civilajās, ģimenes, darba un krimināllietās. Latvijas Vēstnesis, 31.10.1995, nr. 168; Līgums 
starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām 
civilajās, ģimenes un krimināllietās. Latvijas Vēstnesis, 07.02.1995, nr. 19. 
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kuras noteic dalībvalstu tiesību piemērošanu civiltiesiskajās attiecībās, ir detalizētākas par 

Civillikuma ievada n o r m ā m , taču vienlaikus nav pretrunā ar tām. Tomēr atsevišķas normas 

Latvijas divpusējos starptautiskajos līgumos par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām 

paredz citādus noteikumus nekā Civil l ikuma ievada kolīziju normas. 

Piemēram, Latvijas pilsone Lība Zvēr kā ve, kura pastāvīgi dzīvoja Igaunijā, nomira, atstājot man
tojumu, kas sastāvēja no kustamās mantas: gleznām, dārglietām, mēbelēm un citām vērtīgām lielām. 
Visa šī manta, kuru lietoja viņas Latvijā dzīvojošie bērni, atradās Latvijā. Saskaņā ar CL 16. pantu 
mantojuma tiesības uz mantojumu, kas atrodas Latvijā, ir apspriežamas pēc Latvijas likuma. Tomēr 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas līguma par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām 41 . pants 
paredz, ka kustamās mantas mantošanas tiesības nosaka tās līgumslēdzējas puses likums, kuras te
ritorijā mantojuma atstājējam ir bijusi pēdējā pastāvīgā dzīvesvieta. Tā kā Lības Zvērkāves pēdējā 
pastāvīgā dzīvesvieta bija Igaunijā, viņas bērnu tiesības uz Latvijā esošo mantojumu regulē Igaunijas 
likums. 

(8) Viens no nozīmīgākaj iem Latvijai saistošajiem starptautisko tiesību aktiem, kas 

paredz citādus note ikumus nekā Civi l l ikuma ievada kolīziju normas , ir R o m a s 1980. ga

da konvencija par tiesību aktiem, kas p iemērojami l īgumsaist ībām 3 4 . R o m a s 1980. gada 

konvenciju ir parakstī jušas Eiropas Savienības dalībvalstis, tās mērķis ir radīt skaidrus, 

visai Eiropas Savienībai kopīgus note ikumus par to, kuras valsts tiesības un kādos gadī

j u m o s piemērojamas civiltiesiskajiem l īgumiem. R o m a s konvencija gan nav p iemērojama 

vis iem civilt iesībās sastopamaj iem l īgumiem. N o z ī m ī g ā k ā konvenci jas p i e m ē r o š a n a s 

j o m a ir civiltiesiskie strīdi, kas izriet no pārrobežu l īgumiem par preču un pakalpo jumu 

piegādi. R o m a s 1980. gada konvenci ja par tiesību aktiem, kas p iemērojami līgumsaistī

bām, neatt iecas, p i e m ē r a m , uz laulības l īgumiem, kā arī komerct ies ībās sastopamajiem 

līgumiem, kuri regulē komercsabiedrību dibināšanu un darbību (sk. konvencijas 1. pantu) . 

Jāatzīmē, ka Eiropas Komisi ja 2 0 0 5 . gadā i r iesniegusi pr iekš l ikumu Eiropas Par lamenta 

un P a d o m e s regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami l īgumsaist ībām ( R o m a s I re

gula), kuras mērķis ir modernizēt R o m a s 1980. gada konvenci jas note ikumus, aizstājot 

konvenciju ar regulu. 3 5 

Līdzīgi kā CL 19. panta pirmais teikums, ar i R o m a s 1980. gada konvenci ja par tiesību 

aktiem, kas p iemērojami l īgumsaistībām, respektē l īguma dalībnieku privātautonomiju. 

Konvenci jas 3. panta 1. daļa noteic, ka l īgumu reg lamentē tiesību akti, kurus izvēlas 

puses, turklāt puses pēc savas izvēles var izvēlēties t iesību aktus, kas p iemērojami vi

sam l ī g u m a m vai tikai tā daļai. Tātad, ja l īguma dalībnieki ir vienojušies par to , ka viņu 

tiesiskās attiecības, kas izriet no l īguma, ir r i s ināmas pēc konkrētas valsts l ikumiem, tad 

Konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām, kura atvērta parakstīšanai Romā 1980. ga
da 19. jūnijā. Latvijas Vēstnesis, 29.12.2005, nr. 209. 
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tiesību aktiem, kas piemērojami lī
gumsaistībām (Romas I regula). Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ7LexUriServ. 
do?uri=CELEX:52005PC0650:LV:NOT. [skatīts 16.03.2006J. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ7LexUriServ
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šās valsts tiesības ir j āp iemēro. Ja vienošanās nav bijusi, tad saskaņā ar CL 19. panta 

otro daļu j ā p i e ņ e m , ka līdzēji pakļāvuši savu saistību pēc tās satura un sekām tās valsts 

l ikumam, kur saistība jā izpi lda. Citādi note ikumi šim gadī jumam ir paredzēti Romas 

konvencijā. Ja puses nav izdarījušas izvēli attiecībā uz l īgumam piemērojamiem tiesību 

aktiem, tad saskaņā ar R o m a s konvencijas 4. panta p i rmo daļu l īgumu reg lamentē tās 

valsts tiesību akti, ar kuru tas ir visciešāk saistīts. R o m a s konvencijas 4. pants ietver 

arī vairākus p i e ņ ē m u m u s , kas izmantojami, lai noteiktu, ar kuru valsti l īgums visciešāk 

saistīts. Ja l īguma pr iekšmets ir tiesības uz n e k u s t a m o īpašumu, tad v ienmēr tiek pie

ņemts, ka l īgums ir visciešāk saistīts ar valsti, kurā atrodas nekustamais īpašums. Cits 

Romas konvencijas 4. pantā ietverts noteikums paredz, ka l īgums ir visciešāk saistīts ar 

valsti, kurā pusei, kurai ir jāveic l īgumam raksturīgais izpildījums, l īguma noslēgšanas 

laikā ir pastāvīgā dzīvesvieta vai, ja puse ir jur idiska persona vai cita organizācija, tās 

galvenā pārvalde. Divpusējos l īgumos, kuros pienākumi ir abām pusēm, ar " l ī g u m a m 

raksturīgo izpi ldī jumu" jāsaprot izpildījums, ko viena puse nodod otrai par samaksu, 

p iemēram, preču piegāde vai pakalpojuma sniegšana. 3 6 

Piemēram, Zviedrijā reģistrētā akciju sabiedrība "Skanska", kuras valde atrodas Stokholmā un kura 
nodarbojas ar būvniecību, noslēdz līgumu ar būvdarbu pasūtītāju - Latvijas sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību "Pretim saulei" - par 100 stāvu debesskrāpja "Saules bluķis" būvi Rīgas centrā. Šim būv
niecības līgumam piemērojamās tiesības noteicamas saskaņā ar Romas konvenciju, jo gan Latvija, gan 
Zviedrija ir konvencijas dalībvalstis. Ja līguma dalībnieki nav vienojušies par līgumam piemērojamām 
tiesībām, tad līgumam jāpiemēro Zviedrijas tiesības, jo komercsabiedrībai, kas izpilda pasūtījumu, 
valde atrodas Zviedrijā. Saskaņā ar Civillikuma 19. pantu, kurš gan šajā gadījumā nav piemērojams, 
līgums būtu pakļauts Latvijas tiesībām, jo saistība jāizpilda Latvijā. 

(9) Starptautisko līgumu un konvenciju pozitīvā noz īme ir tā, ka tās iespēju robežās 

harmonizē dalībvalstu tiesību p iemērošanu dažādās dzīves situācijās, novēršot valstu 

nacionālo civiltiesību normu sadursmi. Turklāt Civi l l ikuma ievadā esošās starptautisko 

privāttiesību n o r m a s ir f ragmentāras, tāpēc tajās ne v i e n m ē r iespējams rast precīzus 

tiesisko problēmu risinājumus. Jebkurā gadījumā starptautiskie līgumi un starptautisko 

privāttiesību konvencijas, norādot, pēc kādiem kritērijiem un kuros gadījumos ir piemēro

j a m a s kādas valsts tiesības, veicina lielāku skaidrību tiesiskajās situācijās ar ārvalsts j e b 

pārrobežu e lementu. Piemēram, CL 2 3 . pants ietver starptautiskajās privāttiesībās izpla

tīto atgriezenisko norādi . Ja saskaņā ar ievada note ikumiem piemērojams kādas ārvalsts 

l ikums, bet tas savukārt noteic, ka j āp iemēro Latvijas l ikums, tad j āp iemēro pēdējais. 

Turpretī R o m a s 1980. gada konvenci ja par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsais

tībām, nepieļauj atgriezeniskās norādes p iemērošanu. Konvenci jas 15. pants noteic, ka 

36 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano, Professor, 
University of Milan, and Paul Lagardc, Professor, University of Paris I. Pieejams: bttp://www.rome-con-
vention.org/instruments/i_rep_lagarde en.htm. [skatīts 22.06.2006]; Firsching K./von Hoffmann B. Inter
nationales Privatrecht. 5. Aufl. München: C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1997, § 10 Rn. 45. 

http://www.rome-con-
http://vention.org/instruments/i_rep_lagarde
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konvencija norādīta attiecīgās valsts tiesību aktu p iemērošana n o z ī m e to attiecīgajā valstī 

spēkā esošo tiesību n o r m u piemērošanu, kas nav starptautisko privāttiesību normas . 

Iepriekšminētajā piemērā debesskrāpja "'Saules bluķis" būvniecības līgumam saskaņā ar Romas 
1980. gada konvenciju jāpiemēro Zviedrijas tiesības. Ja tomēr Zviedrijas starptautisko privāttiesību 
kolīziju normās būtu atrodama atgriezeniskā norāde, ka līgumam jāpiemēro līguma izpildes valsts, 
respektīvi, Latvijas likums, tad šī norāde atbilstoši Romas konvencijas 15. pantam nedarbotos, jo 
konvencijai ir augstāks spēks nekā nacionālajam likumam. Līgumam būtu jāpiemēro tās zviedru 
tiesību normas, kuras neietilpst Zviedrijas starptautiskajās privāttiesībās. 

b) Saistību tiesības 

( 1 ) Saistību tiesības i r vispārējo civiltiesību apjomīgākā apakšnozare. Civi l l ikuma 

saistību t iesību daļa aptver CL 1401.-2400. pantu. Saistību tiesību n o r m a s ir atroda

m a s ne tikai Civi l l ikumā, bet arī citos normatīvajos aktos, jo visas saistību tiesiskās 

attiecības Civi l l ikumā aptvert nav iespējams. ' 7 Saistību tiesību prakt iskā n o z ī m e ir t ik 

liela galvenokārt tāpēc, ka tās ietver note ikumus par l īgumiem, bet l īgumu noslēgšana 

ir vajadzīga mant isko labumu apmaiņai gan komercdarbībā, gan privātā patēriņa j o m ā . 

Preču pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji nos lēdz ar preču un pakalpojumu saņēmēj iem 

neskai tāmus l īgumus, no kur iem lielākā daļa ir Civi l l ikuma saistību tiesību daļā regulēt ie 

atlīdzības l īgumi - p i rkuma, darba, u z ņ ē m u m a , ī res, n o m a s , kā ar i citi l īgumi. T ā p a t 

saistību t iesībās ietilpst t iesību n o r m a s , kas noteic civi lt iesisko atbildību (zaudējumu 

atlīdzības veidā) par del iktiem - ārpus l īgumatt iecībām izdarīt iem civilt iesiskiem pār

k ā p u m i e m . Arī tādi praktiski nozīmīgi civiltiesību institūti kā netaisna iedzīvošanās un 

neuzdota lietvedība p ieder pie saistību t iesībām. Saistību tiesības, līdzīgi kā j ebkuras 

tiesības, pastāv gan objektīvā, gan subjektīvā noz īmē. Objektīvā noz īmē saistību tiesības 

ir tiesību n o r m u k o p u m s , kas regulē saistību rašanos, izpildi, izbeigšanos, kā arī saistību 

p ā r k ā p u m u tiesiskās sekas. 3 8 

(2) Saistību t iesības kā personas subjektīvās t iesības definētas Civ i l l ikuma 1401. 

pantā, saskaņā ar kuru saistību tiesības ir v ienas personas (kreditora) tiesības prasīt no 

otras personas (parādnieka) z i n ā m u darbību, k a m i r m a n t i s k a vērtība. Tātad saskaņā 

ar Civi l l ikumu saistību tiesības subjektīvā izpratnē ir tas pats, kas kreditora prasī juma 

tiesības pret parādnieku. 3 9 Civiltiesiska saistība ietver juridisku p ienākumu, kura izpildi 

atšķirībā no morāla p ienākuma iespējams panākt ar tiesiska rakstura piespiedu līdzekļiem, 

to skaitā tiesas pal īdzību. 4 0 

37 Sk.: Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa, 15. lpp. 
3it Torgāns K. Iepriekšējas piezīmes CL 1401.-2400. pantam /'/ Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. 

Saistību tiesības, 13. lpp. 
39 Sk.: Rudāns S. Saistību tiesību komentāri. 1. Saistību jēdziens un rašanās pamati /7 Jurista Vārds, 

21.03.2006, nr. 12, 11. lpp. 
40 Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa, 12. lpp. 
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Civillikuma saistību tiesību daļā reglamentētās civiltiesiskās saistības, kas izriet no līgumiem, 
deliktiem, netaisnas iedzīvošanās, neuzdotas lietvedības, ir lādas, kuru izpildi nepieciešamības gadī
jumā kreditors var panāk ar tiesiska rakstura piespiedu līdzekļiem. Neizpildes gadījumā kreditors ir 
tiesīgs prasīt zaudējumu atlīdzību. 

(3) Ja persona aiz draudzības, koleģialitātes, devības vai citiem motīviem, bet bez 

gribas tiesiski saistīties apņemas izdarīt kādu darbu vai pakalpojumu citai personai par 

labu, civiltiesiska saistība neveidojas. Ikdienā ļoti daudz šādu apsolī jumu un atbilstošu 

p a k a l p o j u m u viens ot ram sniedz draugi vai paz iņas . P iemērotāka i s t e r m i n s to apzī

mēšanai ir "draudzīgs pakalpojums" . 4 1 L i k u m s draudzīga pakalpojuma jēdz ienu vispār 

nepiemin. Draudzīgu pakalpojumu izpilde ir nevis tiesību, bet gan cilvēku sadzīvisko 

attiecību, kā arī morāles un ētikas j o m a s jautājums. Apņemšanās veikt draudzīgu pakal

pojumu nav tiesiski saistoša. 

Piemēram, studenti Edgars un Kristīne ir no Valmieras, bet studē Rīgā. Nedēļas nogalēs viņi ap
ciemo vecākus dzimtajā pilsētā. Kādu dienu Edgars apsola Kristīnei, ka aizvedīs Kristīni uz Valmieru 
savā automašīnā, taču solījumu nepilda, un Kristīnei jādodas uz dzimto pilsētu ar autobusu. Edgara 
rīcība ir vērtējama negatīvi no morāles viedokļa, tomēr Kristīne nevar no Edgara prasīt zaudējumu 
atlīdzību (piemēram, par autobusa biļeti samaksāto naudas summu) par solījuma neizpildi. 

Par civilt iesiskām saistībām nav uzskatāmas arī l ikumā regulētās "dabiskās saist ības" 

(obligationes naturales), kas pazīstamas j au no romiešu tiesībām. 4 2 Ar draudzīgiem pakal

po jumiem dabiskajām saistībām kopīgs ir tas, ka šo dabisko saistību izpildi nevar panākt 

ar juridiska rakstura piespiedu līdzekļiem. Draudzīga pakalpojuma jēdzienu likums vispār 

nepiemin, turpretī attiecībā uz dabiskajām saistībām l ikumā ir noteikts, ka dabiskas sais

tības labprātīgas izpildes gadī jumā izpildījumu vairs nevar atprasīt. Ja persona izpildījusi 

"p i lnvēr t īgu" civiltiesisku saistību, bet šī saistība kādu iemeslu dēļ (p iemēram, līguma 

dalībnieks patiesībā ir rīcībnespējīgs) tomēr izrādās spēkā neesoša, tad izpildījumu var 

atprasīt, pamatojoties uz Civi l l ikuma note ikumiem par netaisnu iedzīvošanos. Dabiskas 

saistības gadījumā izpildījuma p ienākuma nav, tomēr izpildīto atprasīt nevar. 

Atsevišķas "dabiskās saistības", Civillikumā ir regulētas, piemēram, derības, kā arī noilgušas 
saistības izpilde. Saskaņā ar CL 2283. pantu no derībām saistības neizceļas, tomēr to, kas derībās 
pazaudēts un labprātīgi samaksāts, nevar atprasīt. Dabiska saistība rodas arī tad, kad saistība izbeidzas 
ar noilguma termiņa iestāšanos. Ja parādnieks tomēr izpilda noilgušu saistību, tad viņam nav tiesības 
atprasīt no kreditora to, ko viņš tam izpildījis (CL 1911. p.). 

(4) Civi l l ikuma saistību tiesību daļa strukturēta tādējādi, ka vispirms regulēti v isām 

saistību t iesībām kopīgie jautā jumi, bet p ē c tam - atsevišķas konkrētas saistību tiesiskās 

" Rudans S. Saistību tiesību komentāri. I. Saistību jēdziens un rašanas pamati // Jurista Vārds, 21.03.2006, 
nr. 12, 12. Ipp. 

42 Sk.: Kalniņš E. Rakstiska forma kā nosacījums prasības tiesībai uz darījuma pamata // Privāttiesību 
teorija un prakse, 162. Ipp. 
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attiecības. Līdz ar to saistību tiesību daļai atšķirībā no Civi l l ikuma kopumā raksturīga 

aiziekavu regulējuma metode, virzoties no vispārīgā uz konkrēto. CL 1401.-1911. pants 

regulē visām saistību t iesībām kopīgos tiesību institūtus. Tātad CL 1401.-1911. pantā 

ietvertās normas attiecas uz jebkuru saistību tiesisko attiecību. Šie panti satur vispārī

gos n o t e i k u m u s par t iesiskiem darī jumiem un l īgumiem, par l īguma nos lēgšanu, par 

neatļautām darbībām, to skaitā deliktiem, zaudējumu atlīdzību, saistību kopdalībnieku 

savstarpējām attiecībām, saistību tiesību past iprināšanu, aizsardzību, procent iem, prasī

j u m u tiesību cesiju un saistību tiesību izbeigšanu. CL 1401.-1911. pants nosacīti veido 

saistību tiesību vispārīgo daļu. CL 1912.-2400. pants turpretī regulē atsevišķas konkrētas 

saistību tiesiskās attiecības un būtībā veido saistību tiesību sevišķo daļu. Minētie panti 

galvenokārt regulē konkrētus civiltiesisko l īgumu veidus. Tie ir p i rkuma, maiņas, dā

vinājuma, īres, a izdevuma, glabājuma, pilnvarojuma, pārvadājuma, kā arī citi nozīmīgi 

l īgumi. Civi l l ikums neregulē visus saistību l īgumus, bet tikai izplatītākos un civiltie

siskajā apgrozībā t ipiskākos. Civi l l ikuma saistību tiesību daļas noslēgumā regulētas arī 

vairākas saistību tiesiskās attiecības, kurām nav l īgumisks raksturs: neuzdota lietvedība, 

konkrēti deliktu veidi, kā arī netaisna iedzīvošanās. 

c) Lietu tiesības 

( 1 ) Lietu tiesības ir vispārējo civiltiesību daļa, kas noteic lietu piederību konkrēt iem 

tiesību subjektiem. Ar piederību jāsaprot gan atrašanās īpašumā, gan tiesības uz citai 

personai piederošu lietu. Līdzīgi kā tiesības kopumā, arī lietu tiesības pastāv subjektīvā 

un objektīvā nozīmē. Objektīvā nozīmē ar lietu tiesībām saprot atbilstošās l ikuma normas. 

Civi l l ikums 841.-1400. pantā reglamentē nozīmīgākos, pārsvarā j au no romiešu tiesī

bām pārņemtos lietu tiesību jēdz ienus un institūtus: lietas, lietu klasifikāciju, valdījumu, 

īpašumu, kā ar i servitūtus, reālnastas, ķīlas tiesības un izpirkuma tiesības. Līdzīgi kā 

saistību tiesības, arī lietu tiesības ir ietvertas ne tikai Civil l ikumā, bet ari citos l ikumos. 

Mūsdienu civiltiesiskajā apgrozībā ir izveidojušies arī specifiski lietu tiesību institūti, 

p iemēram, dzīvokļa īpašums un komercķī la, kas atvasināti no tradicionālajiem Civilli

kumā ietvertajiem lietu tiesību institūtiem. Tie regulēti īpašos l ikumos. 

Atšķirībā no saistību tiesībām, kam raksturīgas tiesiskās attiecības starp tiesību sub

jekt iem, starp tiesību subjektu un tam piederošo lietu tiesiskās attiecības nepastāv. Lietu 

t ies ībām kā subjektīvajām tiesībām ir pārsvarā virskundzības raksturs, jo tās piešķir 

personai (tiesību subjektam) tiešu tiesisku varu pār lietu. Saistību tiesības atšķirībā no 

lietu t iesībām nenodroš ina tiesību subjektam (kreditoram) tiesisku varu pār lietu, bet 

gan tikai piešķir prasī juma tiesības pret citu subjektu (parādnieku) . Prasī juma tiesību 

ī s tenošanas gadījumā kreditoram ir iespējams iegūt mantiskas vērtības no parādnieka. 

Lai gan lietu t ies ībām kā subjektīvajām tiesībām pārsvarā ir v irskundzības raksturs, 

lietu tiesībās ir paz īs tamas ari prasī jumu tiesības, kuras tiek ī s tenotas, vēršoties pret 

citu konkrētu personu. 
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Lietas atrašanās īpašumā nozīme to, ka īpašnieks ar lietu var darīt ko grib, ja vien tas notiek likuma 
ietvaros (sk. CL 927. p.). īpašniekam šajā ziņā nav šķēršļu, viņam nav nekas jāprasa vai jāiegūst 
no citas personas. Ja turpretī cita persona prettiesīgi atņem īpašniekam viņa lietu, īpašnieks to var 
atprasīt, ceļot pret minēto personu īpašuma prasību (CL 1044. p.). Civillikums ar īpašuma prasību 
pirmām kārtām saprot materiāltiesisku prasījumu jeb lietas īpašniekam piederošu subjektīvo tiesību 
prasīt no citas personas zināmas darbības izpildījumu (lietas atdošanu)."" 

(2) Pazīstamākais lietu tiesību veids ir īpašuma tiesības. Galvenokārt tieši īpašuma tie

sību dēļ lietu tiesības ir tik nozīmīgas praksē. Lietas var atrasties dažādu subjektu īpašumā. 

Tās var piederēt ne tikai valsts varas subjektiem valstij un pašvaldībām, bet ari privātper

sonām - fiziskām un juridiskām, kā arī personālkomercsabiedrībām. "Valsts īpašums", 

"pašvaldības ī p a š u m s " vai "pr ivāt īpašums" ir vairāk ekonomiski nekā juridiski jēdzieni, 

jo lietu tiesību izpratnē visi īpašnieki ir vienlīdzīgi savu tiesību īstenošanā. Tomēr tieši 

privātīpašums ir viens no kapitālistiski orientētas saimnieciskās sistēmas būtiskākajiem 

stūrakmeņiem. Ne tikai valsts un pašvaldības, bet arī privātpersonas tādējādi var piedalīties 

saimnieciskajā apritē. īpašniekam ir absolūtas tiesības uz lietu. Lietu tiesības tomēr nav 

tikai īpašuma tiesības vien. Lietu tiesībām pieder arī tiesības uz svešu lietu, no kurām 

pazīstamākās ir ķīlas tiesības un servitūti. Persona, kurai ir tiesības uz svešu lietu, nav 

absolūta noteicēja pār lietu. Tiesiskā vara pār lietu šajos gadījumos ir ierobežota. 

īpašnieks drīkst lietu valdīt, lietot, rīkoties ar to. tostarp pat iznīcināt. Protams, īpašnieks savas 
absolūtās tiesības drīkst realizēt tikai tiesiski pieļaujamā veidā. Grāmatu īpašnieks, ja vēlas, drīkst 
iznīcināt sev piederošās grāmatas, sadedzinot tās krāsnī vai izmetot atkritumos. Turpretī grāmatu sa
dedzināšana, izveidojot sārtu uz ielas, parkā vai citā publiskā vietā, būtu tiesībpārkāpums. Ja vērtīgas 
antikvāras grāmatas īpašnieks ieķīlā to lombardā un pret ķīlu saņem aizdevumu, tad lombardam ir 
tikai tiesības grāmatu pārdot, ja parādnieks nesamaksā, un naudu paturēt sev. Lombardam nav tiesību 
grāmatu pārdot citā nolūkā vai lietot. 

(3) īpašuma tiesības ir ne tikai lietu tiesības, bet arī viena no personas nozīmīgākajām 

pamatt ies ībām, ko garantē gan starptautiskie cilvēktiesību akti, gan valstu konstitūci

j a s (pamatl ikumi, satversmes). Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 105. pantu 

ikvienam ir tiesības uz īpašumu, bet īpašuma tiesības var ierobežot tikai saskaņā at

likumu. Satversmes 105. pantā ietvertā īpašuma garantija vienlaikus nodrošina īpašuma 

kā tiesību institūta pas tāvēšanu (inst i tucionālā garantija), kā arī aizsargā ī p a š u m u kā 

konkrētai personai piederošu mantiska rakstura subjektīvo tiesību (individuālgaranti ja). 4 4 

Valsts drīkst ierobežot īpašuma tiesības tikai tad, ja Šādu iejaukšanos pieļauj valsts pa

mat l ikumam atbilstošs l ikums. 4 5 No tā savukārt izriet p i e ņ ē m u m s j e b prezumpcija, ka 

īpašums ir neaizskarams, un valsts varas orgāniem ir j ā p a m a t o j ebkura īpašuma tiesību 

Grutups/Kalniņš. CL 1044. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums. 210. Ipp. 
44 Grūtups/Kalniņš. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 927. p. komentāra. Civillikuma komentāri. īpašums, 

14. Ipp. 
~? Baur/Stürncr. Sachenrecht. § 13 Rn 13. 
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ierobežojuma t ies iskums. 4 6 Satversmes 105. pants arī paredz, ka ī p a š u m a piespiedu at

savināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai i z ņ ē m u m a gadī jumos uz atsevišķa 

l ikuma p a m a t a pret taisnīgu atlīdzību. 

īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām nereti ir nepieciešama, lai uzbūvētu vai 
ierīkotu visai sabiedrībai nepieciešamus objektus: sabiedriskās ēkas, satiksmes ceļus, kapsētas un 
tamlīdzīgi. Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2005.g. 16. decembra spriedumā lietā Nr. 2005-12-
0103 uzsvēra, ka mērķis, kam kalpo Satversmes 105. panta noteikums par īpašuma atsavināšanu uz 
atsevišķa likuma pamata, ir aizsargāt personas pamattiesības no iespējamas valsts pārvaldes iestāžu 
patvaļas. Pieņemot šādu atsevišķu likumu, likumdevējam īpaša uzmanība ir jāpievērš visiem lietas 
apstākļiem, jānoskaidro, vai īpašuma atsavināšana patiešām notiek izņēmuma gadījumā un kalpo valsts 
un sabiedrības vajadzībām, kā arī jāpārliecinās, vai atsavināšana notiek pret taisnīgu atlīdzību.47 

d) Ģimenes tiesības 

(1) Ģ i m e n e ir senākā sociālā apvienība cilvēku sabiedrībā un saglabā savu nozīmi 

arī mūsdienās . Ģ i m e n e s j ēdz ienu n a v iespējams jur idiski precīzi definēt. Likumdevējs 

to ar i nav darījis, jo laika gaitā ģ i m e n e kā ci lvēku kopdzīves forma un sabiedrības 

izpratne par ģ imeni piedzīvojusi būtiskas izmaiņas. Ģ i m e n e s pastāvēšana un attiecības 

ģ imenē galvenokārt ir atkarīgas no ģ imenes locekļu saderības, emocionāl iem un citiem 

aspektiem, kam ar t iesībām nav nekāda sakara. Ģ i m e n e s tiesības nodroš ina tikai nepie

ciešamo tiesisko ietvaru ar ģ imenes izveidošanu, pastāvēšanu un izbeigšanu saistītajām 

norisēm, pārsvarā regulējot laulības noslēgšanu un izbeigšanu, bērnu t iesisko statusu, kā 

ari laulāto un bērnu mantiskās tiesības. Šis t iesiskais ietvars gan ir visai stingrs. Piemē

ram, laulību drīkst noslēgt tikai un vienīgi l ikumā paredzētajā formā, laulību atšķirībā 

no c i tām l īgumatt iecībām nevar nodibināt uz noteiktu laiku, tās šķiršana var notikt tikai 

l ikumā noteiktas procedūras veidā, savas mant i skās attiecības laulātie drīkst regulēt tikai, 

iekļaujoties kādā no l ikumā reglamentēta jām laulāto mant i sko attiecību s is tēmām. 

Tajos ģ imenes attiecību jautā jumos, kurus l ikumdevējs ir atzinis par nepieciešamu 

regulēt, pušu privātautonomijas nav vai tās ir ļoti m a z . Turpretī ģ imenes locekļu perso

nisko attiecību sfērā l ikums pārsvarā neiejaucas, konflikti un nesaskaņas ģ imenes locek

ļiem vispirms jār i s ina paš iem. Tikai tad, ja viņi paši nespēj rast atrisinājumu, iejaucas 

l ikums un arī tad ne vienmēr. Ar to ģ imenes tiesības atšķiras no saistību t iesībām un 

lietu tiesībām, kurām raksturīgi samērā detalizēti note ikumi jur idiska rakstura konfliktu 

un neskaidrību gadī jumiem. 4 8 

46 Baur/Stūrner. Sachenrecht. § 13 Rn 13. 
' Latvijas Republikas Satversmes tiesas 16.12.2005 spriedums lietā Nr. 2005-12-0103 "Par Ministru ka

bineta 2005. gada janvāra noteikumu Nr. 17 "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma piespiedu 
atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" un 2005. gada 9. jūnija likuma ''Grozījumi likumā 
"Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām"" atbilstību Lat
vijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam". Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2005. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2007, 11 l./l 12. lpp. 

;- Schellhammer K. Familienrecht nach Anspruchsgrundlagen. 3. Aufl. Heidelberg: O.K. Mūller Verlag. 
2004, Rn. 3. 
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Ja, piemēram, laulātajiem ir domstarpības par to, kurš no viņiem rītos vedīs bērnus uz skolu, tad 
viņiem jācenšas vienoties pašiem (sk. CL 85. p.). Likums nenorāda, kuram no viņiem jāaizved bērni 
uz skolu. Ja turpretī vīrs uzdāvina sievai automašīnu, lai tā rītos aizvestu bērnus uz skolu, tad Šo 
dāvinājuma līgumu regulē Civillikuma saistību tiesību normas (CL 1912. un turpm. p.), kas detalizēti 
noteic dāvinātāja un apdāvinātā tiesības un pienākumus. 

(2) Ģimenes tiesību normas ir ietvertas Civi l l ikuma pirmajā daļā (CL 16 .-381. pants). 

Līdzīgi kā citur Eiropā, arī Latvijā ģ imenes tiesības aptver ne tikai tiesiskās attiecības 

starp ģ imenes locekļiem, bet gan daudz plašāku jautā jumu loku. Ģimenes tiesības kā 

objektīvās tiesības regulē laulības noslēgšanu un izbeigšanos, laulāto personiskās un man

tiskās tiesības, vecāku un bērnu savstarpējās tiesības un p ienākumus, definē radniecību 

un svainību, kā arī reg lamentē aizbildnību un aizgādnību pār personām, kuras saskaņā ar 

l ikumu nespēj uzņemties tiesisku atbildību par savu rīcību. Noteikumi par aizbildnību un 

aizgādnību ģ imenes tiesībās ieņem ievērojamu vietu. Likumdevējs ir atzinis, ka nepiln

gadīgie, garā sl imie, kā arī personas, kas izlaidīga vai izšķērdīga dzīvesveida dēļ draud 

novest sevi vai savu ģimeni t rūkumā, nevar patstāvīgi veikt tiesiskus darījumus. Viņu 

vārdā darbojas l ikumiskais pārstāvis. Nepilngadīgaj iem tas ir aizbildnis, garā slimajiem 

un personām, kas izlaidīga vai izšķērdīga dzīvesveida dēļ draud novest sevi vai savu 

ģimeni t rūkumā, - aizgādnis. No tiesiskajām attiecībām, kas rodas ģ imenē un saistībā ar 

ģ imeni, izriet dalībnieku subjektīvās tiesības un pienākumi, kuri ir tik daudzveidīgi, ka 

nav iespējams un nav arī nepiec iešams definēt " ģ i m e n e s tiesības subjektīvā n o z ī m ē " . 

(3) Ģi m e n e s tiesības ir tā vispārējo civiltiesību apakšnozare, kas laika gaitā, it sevišķi 

kopš 20. gadsimta, piedzīvojusi visl ielākās izmaiņas. Tas izskaidrojams ar to, ka sociālo 

apstākļu un sabiedrības morāles izmaiņu rezultātā ļoti mainījusies pati ģ imene un ar to 

saistītais laulības institūts. Līdz pat 20. gadsimta sākumam tradicionālajā ģ imenē parasti 

ietilpa vairāk nekā divas paaudzes, kas dzīvoja z e m viena jumta . Tas bija nepieciešams, 

lai uzturētu ģ imenes u z ņ ē m u m u , galvenokārt lauku saimniecību, un materiāli nodrošinātu 

vecākos ģ imenes locekļus. Mūsdienās par ģimeni pārsvarā uzskata laulātos ar vai bez 

nepilngadīgiem bērniem. Pavisam normāla ir arī situācija, kad bērni aug pie viena no 

vecākiem vai ar i katram no laulātajiem ir bērni no iepriekšējās laulības. Par būtiskāko 

divdesmitā gads imta sasniegumu ģ imenes tiesībās Eiropā jāatzīst laulāto līdztiesības 

ieviešana personiskajās un mantiskajās attiecībās. Lai gan laulība saglabā savu nozīmi 

kā tiesiskais ietvars vīrieša un sievietes kopdzīvei, arvien vairāk pāru veido kopdzīvi, 

nestājoties laulībā. Arī šādu apvienību var saukt par ģimeni. Lai gan Civi l l ikums nere

gulē nelaulātu personu partnerattiecības, ģ imenes tiesību normas pilnā mērā attiecas uz 

viņu bērnu tiesisko stāvokli. 

Piemēram, bērna uzvārdu noteic saskaņā ar CL 151. pantu, kura 1. daļa skan šādi: "Bērna uzvārdu 
nosaka pēc vecāku uzvārda, bērnam saskaņā ar vecāku vienošanos dod tēva vai mātes uzvārdu. Ja 
vecāki nevar vienoties par bērna uzvārdu, to nosaka pēc bāriņtiesas lēmuma". CL 151. panta 1. daļa 
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attiecas ka uz bērniem, kuru vecāki ir savstarpējā laulība, tā uz bērniem, kam vecāki nav savstarpēja 
laulībā. 

(4) Laulības un ģ imenes attīstības t e n d e n c ē m ir sekojis arī Latvijas l ikumdevējs . 

Ģimenes tiesības ir lā Civi l l ikuma dala. kurā pēc Civi l l ikuma spēka at jaunošanas veiktas 

visbūtiskākās izmaiņas. 1992. un 1993. gadā atjaunojot Civi l l ikuma spēku, tika izdarīti 

būtiski grozījumi Civi l l ikuma ģ imenes tiesību daļas sākotnējā, 1937. gada redakcijā. 

Svarīgākā šo grozījumu iezīme bija tā, ka ar tiem noteikta abu laulāto līdztiesība sav

starpējās personiskajās un mantiskajās attiecībās, izslēdzot norādes uz vīra vadošo lomu 

laulībā. Civi l l ikuma ģimenes tiesību daļa tika reformēta arī 2002. un 2005 . gadā, kad 

l ikumā tika iekļauti jauni note ikumi par bērnu t iesisko stāvokli. "Vecāku vara", kurā 

bērni atradās līdz pilngadības sasniegšanai, tika aizstāta ar "a izgādību", tika ieviesti j auni , 

nepi lngadīgo interesēm atbilstošāki noteikumi par adopciju, kā arī grozītas normas par 

bērna izcelšanās noteikšanu. Viens no būtiskākajiem 2002. gada grozījumu rezultāt iem 

ir tas, ka no Civi l l ikuma ir pilnībā izslēgts diskriminējošais "ārlaulības b ē r n a " jēdz iens . 

Bērniem ir vienādas tiesības, neatkarīgi no tā, vai viņu vecāki ir vai nav savstarpējā 

laulībā. 

(5) Līdzīgi kā cita svarīga civiltiesību institūta - īpašuma gadījumā, l ikumdevējs ir 

atzinis par nepieciešamu konstitucionāli aizsargāt laulību un ģimeni. Latvijas Republ ikas 

Satversmes 110. pantā ir noteikts, ka "valsts aizsargā laulību - savienību starp vīrieti 

un sievieti, ģ imeni, vecāku un bērna t iesības". Ievērojot laulības un ģ imenes nozīmi 

sabiedrības dzīvē, šāda pieeja nav nekas neparasts, tā nereti raksturīga arī citu valstu 

konstitūcijām. Piemēram, saskaņā ar Vācijas Federālās Republ ikas Pamat l ikuma (Grund

gesetz)49 6. panta 1. daļu " ģ i m e n e un laulība atrodas īpašā valsts iekārtas aizsardzībā". 

Latvijas Republikas Satversmes 110. pants, līdzīgi kā gadījumā ar īpašumu (Satversmes 

105. pants), vienlaikus nodrošina gan cilvēka pamattiesības, gan arī sniedz institucionālu 

garantiju laulības un ģ imenes pastāvēšanai. Pamattiesības formā Satversmes 110. pants 

aizsargā laulību un ģimeni no valsts iejaukšanās laulības un ģimenes dzīves privātajā 

sterā. 5 0 Valstij laulība un ģ imene jāaizsargā, nevis jāiejaucas tās norisēs. Institucionālās 

garantijas veidā Satversmes 110. pants nodrošina laulības un ģ imenes kā vīrieša un 

sievietes savienības pastāvēšanu. Tas noz īmē, ka Civi l l ikumā vai citos l ikumos, kas 

likumu hierarhijā ir pakārtoti Satversmei, nedrīkst tikt ietvertas normas, kuras piešķirtu 

laulībai kādu citu saturu, p iemēram, pas ludinām, ka arī viena d z i m u m a partneru savie

nība uzskatāma par laulību. 

"' Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Bundesgesetzblatt Teil III. Gliederungsnummer 
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zulezt geändert durch das Gesetz vom 28. August 2006 (BGBl. 
I S. 2034). Pieejams: http://vvwvv.gesetze-im-intemet.de/bundesrecht/'gg/gesamt.pdf. [skatīts 22.06.2007]. 
Sah: Schellhammer K. Familienrecht nach Anspruchsgrundlagen. 3. Aufl. Heidelberg: C.F. Müller Ver
lag, 2004. Rn. 5; Schwab D. Familicnrecht. 14. Aufl. München: Verlag C.H.Beck, 2006, Rn. 11. 

http://vvwvv.gesetze-im-intemet.de/bundesrecht/'gg/gesamt.pdf
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e) Manto juma tiesības 

( 1 ) M a n t o j u m a tiesības ietvertas Civi l l l ikuma otrajā daļā (382.-840. pants) . Man

tojuma tiesības ir svarīgas j e b k u r ā sabiedrībā, taču, p ieaugot materiālajai labklājībai, 

pieaug arī manto juma tiesību nozīme. Līdzīgi kā saistību tiesības un lietu tiesības, arī 

manto juma tiesības var samērā vienkārši definēt gan objektīvā, gan subjektīvā noz īmē. 

Manto juma tiesības objektīvā n o z ī m ē ir tiesību normu k o p u m s , kas regulē mantas pāreju 

citām personām tā cilvēka nāves gadījumā, kuram šī manta piederējusi. Personas nāve 

noz īmē to, ka mirušais vairs neeksistē kā tiesību subjekts. Mantojuma tiesības sniedz 

albildi uz jautā jumu, kā manta pāriet uz kādu reāli eksistējošu tiesību subjektu, tādējādi 

nodroš inot mant i sko tiesību un p ienākumu kontinuitāti . 5 1 Ja nebūtu manto juma tiesību, 

tad mirušās personas manta nev ienam nepiederētu, mirušā parādnieki atbrīvotos no pa

rādiem, bet kreditori nevarētu īstenot savus prasī jumus, kas tiem iepriekš radušies pret 

mirušo personu. 3 2 

Subjektīvā nozīmē mantojuma tiesības ir mant inieka tiesības iestāties mirušā man

tisko attiecību kopībā (sk. CL 384.p.). Šī tiesība rodas tikai ar manto juma atstājēja nāvi. 

Līdz manto juma atstājēja nāvei potenciāla j iem mant in iek iem ir tikai iespēja kļūt par 

mantiniekiem. Saskaņā ar Civi l l ikuma 385. pantu mantot spēj gan fiziskas, gan juridiskas 

personas. Ar mant i sko attiecību kopību domāta mirušās personas mantiskās tiesības un 

saistības (sal. CL 382. p.). Mantojumu var p ieņemt vai atraidīt tikai kopumā. 

Piemēram, pēc ilgas un grūtas slimības nomira pazīstamais uzņēmējs Emīls Stendcrs. Nāves brīdī 
viņa mantas būtiskākās sastāvdaļas bija 1) 1000 kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Emīla 
Gustava marmelāde", 500 akcijas akciju sabiedrībā "'Stcndera riepu fabrika" un 3) parādsaistības no 
dažādiem līgumiem Ls 1 000 000 apmērā. Viņa dēls un mantinieks Gustavs Stenders var mantojumu 
pieņemt vai atraidīt tikai kopumā. Viņš, piemēram, nevar pieņemt tikai peļņu nesošo komercsabiedrību 
kapitāla daļas un akcijas, bet neuzņemties tēva atstātās parādsaistības. 

(2) Civi l l ikuma manto juma tiesību daļā vispirms noregulēti trīs pieļaujamie mantoša

nas veidi: l ikumiskā, testamentārā un līgumiskā mantošana. Note ikumiem par mantošanas 

ve id iem seko n o r m a s par manto juma atk lāšanos, apsardzību un m a n t o j u m a prasību, 

mantojuma pieņemšanu un iegūšanu, l īdzmantinieku tiesībām un mantojuma dalīšanu, 

mantojuma tiesības izbeigšanos un zaudēšanu. Mantojuma tiesības ļoti respektē manto

j u m a atstājēja privātautonomiju. Mantinieki manto atbilstoši l ikumā noteiktajai m a n t o 

šanas secībai un kārtībai tad, ja nav mantojuma līguma vai testamenta vai kad tie nav 

spēkā (CL 390. p. 1. d.). Tātad priekšroka ir nevis l ikuma note ikumiem par to, kādā 

kārtībā laulātais un radinieki manto no mirušā, bet gan tiesiskā darījumā - testamentā 

vai manto juma līgumā paustajai manto juma atstājēja gribai. 

51 Mīchalski L. BGB-Erbrecht. 2. Aufl. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2001, Rn. 1. 
- Genes Z. Mantošana, 14. lpp. 
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Testaments ir vienpusēja tiesiskā darījuma veidā izdarīts pēdējās gribas r īkojums. 5 3 

Ar manto juma līgumu, kas atšķirībā no testamenta ir vienpusēji neatsaucams darījums, 

viens l īguma dalībnieks piešķir otram tiesības uz savu n ā k a m o manto jumu vai tā dalu 

CL 639. p. 1. d. 1. teik.). Praksē tes tamentam ir daudz lielāka n o z ī m e nekā manto juma 

. īgumam. Līdzīgi kā manto juma līgumā, arī tes tamentā cilvēks var savu m a n t u novēlēt 

'ebkurai citai personai, n e m i n o t nekādus iemeslus. M a n t o j u m a t iesībām tomēr ir rak

sturīgs arī princips, ka mantai ja ne pilnībā, tad v i smaz daļēji j āpa l iek ģ i m e n ē . 5 4 Par 

:o liecina ne vien l ikumiskās mantošanas noteikumi, saskaņā ar kur iem tiesības mantot 

noteiktā kārtībā ir laulātajam un radiniekiem, bet arī neatra idāmo mant inieku institūts. 

Testators vai m a n t o j u m a līguma dalībnieks savam nāves gadī jumam var brīvi noteikt 

par visu savu mantu, ar ierobežojumu, ka neatraidāmajiem mantiniekiem atstājamas viņu 

neatņemamās daļas (sk. CL 422., 642. p.) . Neatra idāmie mantinieki saskaņā ar CL 4 2 3 . 

pantu ir laulātais un lejupējie radinieki, bet, ja to nav, tad tuvākās pakāpes augšupējie 

radinieki. 

2. Speciālo civiitiesību svarīgākās apakšnozares 

Speciālās civiltiesības j e b speciālās privāttiesības radās laika gaitā, sabiedrības eko

nomiskās un sociālās dzīves organizācijai attīstoties un kļūstot sarežģītākai. Bija j āve ido 

jauni civiltiesību note ikumi, lai pienācīgi apmierinātu kādas civiltiesību subjektu grupas 

'komersantu, darbinieku, patērētāju un citu) īpašās vajadzības. Neviena no speciālo ci

viltiesību apakšnozarēm nepastāv atrauti no vispārējām civiltiesībām. Tās j ā p i e m ē r o ar i 

attiecībā uz speciālo civiltiesību subjektiem tajās situācijās, kuras neregulē attiecīgie 

speciālie l ikumi. 

a) Komerctiesības 

(1) Komerct ies ības ir komersantu speciālās civiltiesības. Tā ir apjomīgākā speciālo 

civiltiesību apakšnozare un ekonomiskās dzīves tiesiskā ietvara nozīmīgākā daļa. Latvijas 

komerctiesības ir apkopotas Komerc l ikumā ( K C L ) 5 5 . Komerct ies ības ir cieši saistītas ar 

vispārējām civiltiesībām. Saskaņā ar K C L 3. panta 2. daļu komercdarbībai Civi l l ikuma 

noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl Šajā l ikumā vai citos komercdarbību regulējošos liku

mos nav noteikts citādi. Komerct ies ības j ā p i e m ē r o tām civiltiesiskajām attiecībām, kuru 

dalībnieki ir komersant i . Komerct ies ību n o r m u piemērošanas piesaiste komersantam kā 

tiesību subjektam nozīmē to, ka Latvijas komerctiesības ir izveidotas atbilstoši k o m e r c 

tiesību subjektīvajai koncepci jai . 5 6 Subjektīvā koncepci ja ir p a m a t ā arī radniecīgajām 

;: Schlüter W. Erbrecht. 15. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2004, Rn. 128. 
•4 Sk.: Brox H. Erbrecht. 21. Aufl. Köln, Berlin, Bonn, München: Carl Heymanns Verlag, 2004, Rn. 24. 

Komerclikums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 04.05.2000, nr. 158/160. 
Lošmanis A. Jaunais Latvijas Komerclikums // Tiesību trans formācijas problēmas sakarā ar integrāciju 
Eiropas Savienībā. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2002, 303. Ipp. 
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Vācijas komerct ies ībām. 5 7 Pretstats subjektīvajai koncepcijai ir objektīvā koncepcija, 

saskaņā ar kuru komerct ies ību normas ir p iemērojamas attiecībā uz jebkuru subjektu, 

kas noslēdz kādu no l ikumā minētaj iem komercdarī jumu veidiem. 

Pēc Komcrclikuma papildināšanas ar komercdarījumu daļu arī Latvijā noteiktus tiesiskos darījumus 
būs iespējams kvalificēt kā komercdarījumus pēc likumā skaidri noteiktām pazīmēm. Ja, piemēram, 
sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izvadātājs" nodarbojas ar preču ekspedīciju, tad komerctiesību 
normas attiecībā uz šo sabiedrību ir jāpiemēro nevis tāpēc, ka preču ekspedīcijas līgumi būtu uzska
tāmi par komercdarījumiem, bet gan tādēļ, ka jebkura sabiedrība ar ierobežotu atbildību saskaņā ar 
Komerclikumu ir komersants. 

(2) Komercties ības strikti noteic, kādi subjekti ir uzskatāmi par komersant iem. Lai 

nodrošinātu tiesisko skaidrību komerciālajā apritē, Komerc l ikums pieļauj tikai piecus 

komersantu veidus j e b tiesiskās formas. Komersanti saskaņā ar K o m e r c l i k u m u ir indivi

duālais komersants (fiziska persona, kas veic komercdarbību), pi lnsabiedrība un koman-

dītsabiedriba, kā arī sabiedrība ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība. Komersantam 

jābūt ierakstītam komercreģistrā ( K C L 1. p. 1. d.). Saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību 

l ikuma 5 8 6. pantu par komersantu, ar šajā pašā l ikumā noteiktajiem i z ņ ē m u m i e m , at

zīs tamas ar i kooperat īvās jeb kopdarbības sabiedrības. Jāuzsver gan, ka kooperat īvo 

sabiedrību galvenais mērķis ir nevis peļņas gūšana kā komersant iem, bet gan sabied

rības biedru ekonomisko un sociālo vajadzību apmierināšana. Komerctiesību mērķis ir 

paātrināt komerciā lo apgrozību un padarīt to efektīvāku, jo vispārējo civiltiesību normas 

attiecas uz jebkuru civiltiesību subjektu un ne v ienmēr atbilst komersantu un komerc

darbības īpašajām vajadzībām. 

Piemēram, Civillikums reglamentē tikai vienu sabiedrības veidu. CL 2241. -2280. panta noteikumi 
par sabiedrības līgumu regulē tā saukto Civillikuma jeb civiltiesisko sabiedrību, kuru var dibināt 
dažādu kopēju mērķu sasniegšanai, bet kuras uzbūve nav īpaši piemērota komercdarbības veikšanai. 
Personām, kas vēlas izveidot komercdarbībai piemērotu sabiedrību, jānodibina kāda no KCL regla
mentētajām četrām komercsabiedrībām. 

(3) Komersanta j ēdz iens ir nesaraujami saistīts ar komercdarbības jēdzienu. Saskaņā 

ar K C L 1 . panta 2. daļu " k o m e r c d a r b ī b a ir atklāta saimnieciskā darbība, kuru savā vārdā 

peļņas gūšanas nolūkā veic komersants " . Kā norādīts K C L 1. panta 3. daļā, saimnie

ciskā darbība ir j ebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Tātad komerc

darbība ir viens no saimnieciskās darbības veidiem. Saimniecisko darbību aroddarbības 

formā veic liels skaits personu, kas pe lna iztiku patstāvīgi, neatrodoties darba attiecībās, 

bet tomēr nav komersant i . Tie ir, p iemēram, tie zemnieki (zemnieku saimniecības) un 

51 Sk.: Canaris C-W. Handelsrecht. 24. Auti. München: C.II.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 2006, Rn. 3. 
<ķ Kooperatīvo sabiedrību likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 24.02.1998, nr. 48/49. 
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pašnodarbināti amatnieki , kas nav reģistrējušies kā komersanti . Arī brīvo profesiju pār

stāvji, p i e m ē r a m , advokāti un notāri , veic sa imniecisko darbību, bet nav komersant i . 

Līdzīgi kā j ebkura i saimnieciskajai darbībai, komercdarbībai j ā b ū t s istemātiskai . K o 

mercdarbību raks turo līdzīgu, vienveidīgu darī jumu ve ikšana garāka vai ī sāka laika 

posma ietvaros.-9 Tomēr arī nesistemātiskas komercdarbības gadī jumā komersants nevar 

izvairīties no tā, ka v iņa darī jumiem j ā i e m ē r o komerct ies ību normas . Ja komersants ir 

ierakstīts komercreģis trā, n a v pie ļaujama ieruna par to, ka sa imnieciskā darbība, kas 

veikta, izmantojot komercreģistrā ierakstīto firmu, n a v komercdarbība ( K C L 2. p.) . 

(4) Komersanta jēdziens nav identisks masu medijos un ekonomikas l iteratūrā bieži 

l ietotajam a p z ī m ē j u m a m " u z ņ ē m ē j s " . Plašsaziņas l īdzekļos un citur par uzņēmēj iem 

parasti t iek dēvētas fiziskas personas, kas vada komercsabiedrības vai piedalās komer

santa l ē m u m u p i e ņ e m š a n ā : komercsabiedrību kapitāla daļu turētāji, valdes locekļi un 

tamlīdzīgi. Komersant s turpretī ir pati komercsabiedrība. Tikai individuālā komersanta 

gadī jumā fiziskā persona un komerct ies ību subjekts ir identiski. Arī bieži sastopamajam 

j ē d z i e n a m " u z ņ ē m u m s " komerctiesībās ir specifiska noz īme, kas atšķiras no ikdienā lie

totās vai citās tiesību nozarēs sastopamās. Ar j ēdz ienu " u z ņ ē m u m s " bieži apzīmē pašus 

komersantus . P iemēram, SIA "Latvi jas mobi lais te lefons" vai AS " L a i m a " tiek dēvēti 

par u z ņ ē m u m i e m . U z ņ ē m u m s komerctiesību izpratnē turpretī i r nevis tiesību subjekts, 

bet gan tiesību objekts. Saskaņā ar K C L 18. pantu u z ņ ē m u m s ir organizatoriski saim

nieciska vienība, kuru komersants i zmanto komercdarbības veikšanai un kurā ietilpst 

k o m e r s a n t a m piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi saimnieciski 

labumi (vērtības). 

Komerctiesību izpratnē uzņēmums ir, piemēram, akciju sabiedrības "Laima" saldumu ražošanas 
infrastruktūra (ēkas, ražošanas iekārtas), kā arī pārējie tās komercdarbībā izmantojamie materiālie un 
nemateriālie līdzekli. Pati AS "Laima" ir nevis uzņēmums, bet gan komersants, kuram šis uzņēmums 
pieder. 

b) Darba tiesības 

( 1 ) Darba tiesības regulē civiltiesiskās attiecības, kas izveidojas, darbiniekam par 

atlīdzību veicot darbu darba devēja labā. Atšķirībā no komersant iem un aroddarbības 

veicējiem, kuru nodarbošanās ir patstāvīga, darbiniekam ir jāpakļaujas darba devēja rī

kojumiem un darba devēja noteiktajai iekšējai kārtībai u z ņ ē m u m ā . Saskaņā ar Latvijas 

Darba l ikuma (DL)
№

 3. pantu darbinieks ir fiziskā persona, kas uz darba l īguma p a m a t a 

par nolīgto darba samaksu veic noteiktu darbu darba devēja vadībā. Darba devējs sa

vukārt a p ņ e m a s nodrošināt darba samaksu un darba apstākļus, kas paredzēt i l ikumā, 

darba kopl īgumā, kā arī p u s ē m vienojoties. Kā norādīts Darba l ikuma 4. pantā, darba 

19 Brox H. Handels- und Wertpapierrecht, Rn. 20. 
60 Darba likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 06.07.2001. nr. 105. 
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devējs ir f iziskā vai jur idiskā persona vai ari tiesībspējīga personā!sabiedrība, kas uz 

darba l īguma pamata nodarbina v ismaz vienu darbinieku. Lai gan nozīmīgu vietu darba 

tiesībās ieņem arī darba devēja tiesību un pienākumu regulējums, darba tiesību centrā ir 

tieši darbinieks un viņa tiesību aizsardzība. Darba tiesības mēdz saukt arī par darbinieku 

speciālajām civiltiesībām.6 1 

(2) Pretstatā komersant iem un vai aroddarbības veicējiem, kuru nodarbošanās ir pat

stāvīga, darbinieks strādā darba devēja labā un ir atkarīgs no darba devēja. Darbinieka at

karība no darba devēja izpaužas 1) kā personiska atkarība un 2) kā ekonomiskā atkarība."2 

Personiskā atkarība izpaužas tādējādi, ka darbiniekam sava saistība jāizpilda personiski 

un v iņam j ā s e k o darba devēja norādī jumiem par saistības izpildījuma veidu, laiku un 

vietu. Ekonomiskā atkarība saistīta ar to, ka darba samaksa ir nepieciešama darbinieka 

iztikai. Darba devējs, izmantojot savu dominējošo stāvokli, parasti cenšas iegūt no darbi

nieki maksimāli daudz, pretī dodot iespējami maz. Darba attiecību vēsturiskā attīstība ir 

pierādījusi, ka darba devējiem ne visai rūp darbinieka labklājība, ja nav speciālu tiesību 

normu darbinieka materiālo un sociālo vajadzību, kā arī veselības aizsardzībai. Tāpēc 

darba tiesiskās attiecības ir viena no j o m ā m , kuras nedrīkst tikt atstātas tikai un vienīgi 

brīvā tirgus mehānismu varā. Darba tiesību p a m a t u z d e v u m s ir aizsargāt darbinieku no 

iespējamām nelabvēlīgām sekām, ko izraisa atkarība no darba devēja.6 3 Tā kā absolūtais 

va irums no darbaspējīgajiem iedzīvotājiem savu iztiku pe lna kā darbinieki, darba tiesī

bas ir praktiski vissvarīgākās no tām speciālo civiltiesību apakšnozarēm, kuru mērķis ir 

aizsargāt ekonomiski vājākos civiltiesisko attiecību dalībniekus. 

Darba tiesības nav vienīgās no speciālo civiltiesību apakšnozarēm, kas izveidotas, lai aizsargātu 
ekonomiski vājāko subjektu intereses. Arī patērētāju aizsardzības tiesībām un dzīvojamo telpu īres 
tiesībām ir līdzīgi mērķi. Likumdevēja uzdevums darbinieka un darba devēja tiesiskajās attiecībās un 
citur, kur jāaizsargā ekonomiski vai sociāli vājākie subjekti, ir samērīgi sabalansēt dalībnieku intereses. 
No valsts ekonomiskās attīstības viedokļa nevēlama būtu arī tāda tiesiskā situācija, kurā ekonomiski 
vai sociāli vājākie subjekti varētu diktēt līgumpartneriem savus noteikumus. Latvijas darba tiesībās 
šāda situācija gan šobrīd nepastāv, jo darba tiesību normas noteic tikai minimālos standartus, kas 
darba devējiem jāievēro darba attiecību taisnīgā noregulēšanā. 

(3) Darba tiesības ir ietvertas gan Darba l ikumā, kas ir kodificēts darba tiesību nor

matīvais akts, gan Civil l ikumā. CL 2178.-2191. pants satur noteikumus par darba līgumu, 

kuri saskaņā ar Darba l ikuma 28. panta 3. daļu j ā p i e m ē r o , ja Darba l ikumā vai citos 

normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, nav speciālu noteikumu. Lai gan 

Darba likums gandrīz izsmeļoši noregulē darbinieka un darba devēja civiltiesiskās attie

cības, daži būtiski darba l īguma dalībnieku attiecību aspekti ir regulēti tikai Civi l l ikumā. 

'" Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB. Rn. 17. 
62 Schaub G. in: Schaub. Arbeitsrechts-Handbuch. 11. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2005. § 2 Rn. 5. 
":; Michalski L. Arbeitsrecht. 6. Aufl. Heidelberg: C.H. Müller Verlag, 2005, Rn. 6. 
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Piemēram, tieši CL 23 82. pants noteic, ka darbiniekam darbs jādara personīgi, ja nav 

norunāts vai pēc apstākļ iem p i e ņ e m a m s citādi. Civi l l ikumā ietvertie pamatnote ikumi par 

darba līgumu ir uzskatāmi par p a m a t u darba l īguma mūsdienīgajam regulē jumam Darba 

likumā. Detalizētie noteikumi par darba l īguma noslēgšanas, satura un formas īpatnībām 

labāk iederas Darba likumā, kas ir speciālais l ikums. Tāpat likai Darba l ikumā ir ietverti 

noteikumi par darba kopl īgumu. Darba koplīgums ir darba tiesībās izveidojies uzņēmuma 

darbinieku kolektīvais l īgums ar darba devēju. Kopl īgumu galvenais mērķis ir efektīvāk 

aizsargāt darbinieku intereses, ko katram no darbiniekiem būtu grūtāk panākt atsevišķi. 

Nevar noliegt, ka kopl īgums ierobežo darbinieku privātautonomiju individuālo darba 

līgumu noslēgšanā, tomēr tas pasargā darbiniekus no note ikumiem, kurus vienpusēji sev 

par labu uzspiestu darba devējs . M 

Darba koplīgumu slēdz darba devējs un darbinieku arodbiedrība vai darbinieku pilnvaroti pārstāvji, 
ja darbinieki nav apvienojušies arodbiedrībā (DL 18. p.). Koplīgums ir saistošs visiem attiecīgā 
uzņēmuma darbiniekiem. Darba koplīgums regulē it īpaši darba samaksas un darba aizsardzības or
ganizāciju, darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, darbinieku kvalifikācijas celšanu, kā 
arī darba kārtības un darbinieku sociālās aizsardzības jautājumus (sk. DL 17. p. l . d.). 

(4) Vairākas konst i tucionāl i t iesiskās garanti jas darbiniekiem sniedz Latvijas Re

publikas Satversmes 8. nodaļa "Ci lvēka pamatt ies ības" . Darba tiesības sakarā ar savu 

būtisko lomu sabiedrības ekonomiskajā un sociālajā dzīvē v i e n m ē r bijušās viena no po

litiski aktuālākajām civiltiesību apakšnozarēm. Tāpēc Latvijas un citu valstu satversmēs 

sastopamās darbinieku tiesību konsti tucionālās garantijas ir pavisam loģiska parādība. 

Daļa no Latvijas Satversmē ietvertajām garantijām attiecas uz sociālajām tiesībām, tā

tad publisko tiesību steru, tomēr vairākas normas skar būtiskus jautā jumus darbinieku 

civiltiesisko attiecību j o m ā . Saskaņā ar Satversmes 107. pantu ikvienam darbiniekam ir 

tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts noteikto 

m i n i m u m u , kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu. 

Satversmes 108. pants garantē darbinieku tiesības uz kopl īgumu un tiesības streikot, kā 

arī norāda, ka valsts aizsargā arodbiedrību brīvību. 

c) Intelektuālā īpašuma tiesības 

(.1) Intelektuālā īpašuma tiesības ir speciālo civiltiesību apakšnozare, kas aizsargā 

personas tiesības uz intelektuālās jaunrades rezultātiem. Jaunrades gaitā, liekot lietā savas 

radošās spējas, cilvēks rada literārus, zinātniskus darbus, skaņdarbus, mākslas darbus, 

tehniskus izgudrojumus un citus dar inā jumus. Intelektuālā ī p a š u m a tiesību mērķis ir 

nodrošināt, lai persona varētu 1) pati lemt par savas intelektuālās j aunrades rezultātu 

izmantošanu un 2) saņemt atlīdzību, ja šos intelektuālā darba rezultātus lieto citas per

sonas. Intelektuālā īpašuma tiesības, no vienas puses, garantē subjektam monopolt iesības 

M Schlüter W. Darba tiesības kā privāttiesību nozare // Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.-
21. gadsimta mijā. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2006. 377. Ipp. 
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uz viņa garīgās darbības produkt iem un, no otras puses, nosaka šo monopolt ies ību ro

bežas. 6 5 Intelektuālā ī p a š u m a tiesībām ir vairākas apakšnozares : autortiesības, patentu 

tiesības, dizainparaugu tiesības, preču zīmju tiesības. Šīs apakšnozares regulē attiecīgi 

l ikumi: Autortiesību l ikums, Patentu l ikums, Dizainparaugu l ikums un l ikums " P a r preču 

z ī m ē m un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm". 6 " Arī Komerc l ikumā regulētās komersanta 

tiesības uz firmu - komersanta nosaukumu, ko tas izmanto komercdarbībā - pēc savas 

jur idiskās dabas ir intelektuālā īpašuma tiesības.6 7 Visām intelektuālā īpašuma tiesībām 

ir raksturīgs tas, ka tās aizsargā nevis kuru katru kārtējā ikdienas darba rezultātu, bet 

gan tādus j aunrades sasniegumus, kas ir j a u n i , oriģināli, savā ziņā neatkārtojami un 

atspoguļo autora individuālo pieeju. 

Piemēram, pazīstamais datorzinātnieks Saulvedis Slieka pēc Rīgas Domes pasūtījuma radīja 
jaunu datorprogrammu "Tārps". Šī datorprogramma nodrošināja Rīgas luksoforu darbību uzlabotā 
automātiskā režīmā, pilnībā novēršot sastrēgumus pilsētas ielās. Datorprogramma "Tārps" ir intelek
tuālās jaunrades rezultāts, kas aizsargājams saskaņā ar Autortiesību likumu. Turpretī datoroperatori vai 
tamlīdzīgi tehniskie izpildītāji, kuru ikdienas darba pienākumos ietilpst šīs programmas izmantošana, 
nekā jauna nerada, un viņu darba rezultātiem nav nekāda sakara ar autortiesībām. 

(2) Intelektuālā īpašuma tiesību apakšnozares domātas dažādu radošā darba rezul

tātu aizsardzībai. Autortiesības aizsargā cilvēka radošās darbības rezultātus literatūras, 

zinātnes un mākslas j o m ā . Patentus izsniedz uz tehniskiem izgudrojumiem, kas ir jauni , 

rūpnieciski izmantojami un kam ir izgudrojuma līmenis. Dizainparaugu l ikums aizsargā 

izstrādājumu (p iemēram, mēbeļu, teksti l izstrādājumu) j a u n u s un oriģinālus ārējos vei

dolus. Preču zīmju tiesības ir domātas tam, lai aizsargātu apzīmējumus, kurus lietos, 

lai kāda u z ņ ē m u m a preces atšķirtu no citu u z ņ ē m u m u precēm. Intelektuālā īpašuma 

tiesību sastāvdaļa ir rūpnieciskā īpašuma tiesības (industrial property - angļu vai .) . 6 8 

Rūpnieciskā īpašuma tiesības ir patentu, dizainparaugu un preču zīmju tiesību kopējs 

apzīmējums. Termina "rūpnieciskais ī p a š u m s " lietojums izskaidrojams a r t o , ka patentētie 

izgudrojumi, dizainparaugi un preču z īmes atšķirībā no autortiesību objektiem parasti 

tiek radīti un izmantoti komerciālajā sfērā, ieskaitot rūpniecību. 

Ļoti liela nozīme komerciālajā apritē ir preču zīmēm. Preču zīmes atpazīstamība un izplatība 
ir faktori, kas veicina preces pārdošanu. Tāpēc komersants, kas attiecīgo preču zīmi reģistrējis, ir 
ieinteresēts, lai to nelietotu konkurenti. Preču zīmi nedrīkst sajaukt ar komersanta firmu jeb nosau
kumu. Vienam un tam pašam komersantam var piederēt daudzas reģistrētas preču zīmes. Piemēram, 

6S Rozenields J. Intelektuālais īpašums, 9. Ipp. 
* Autortiesību likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 27.04.2000, nr. 148/150; Patentu li

kums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 19.04.1995, nr. 60: Dizainparaugu likums: Latvijas 
Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 17.11.2004, nr. !83; likums "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm": Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 01.07.1999. nr. 216. 

"7 Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums, 235. Ipp. 
b i Sk.: Poļakovs G. Rūpnieciskā īpašuma īpašnieka tiesības. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 2001, 

29730. Ipp. 
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preču zīmes "Zilonitis" (jogurti), "Kārums" (biezpiena sieriņi) un "Dzintars" (kausētais siers) pieder 

akciju sabiedrībai "Rīgas piensaimnieks". 

(3) Autortiesības, patentu, dizainparaugu, preču zīmju tiesības, ka arī cita veida inte

lektuālā īpašuma tiesības pastāv ne tikai objektīvā, bet arī subjektīvā n o z ī m ē . Šo tiesību 

subjektam pieder absolūtas i z ņ ē m u m a tiesības, kas pēc savas jur idiskās dabas ir līdzīgas 

īpašuma t iesībām. 6 9 Intelektuālā ī p a š u m a tiesību subjekts var ne tikai l ikumā noteiktajos 

Ietvaros nodot savas tiesības ci tām personām, bet arī liegt jebkurai citai personai izmantot 

aizsargātos radošā darba rezultātus, nepieciešamības gadī jumā pat pieprasīt prettiesiskas 

izmantošanas dēļ radušos zaudējumu atlīdzību. Intelektuālais īpašums gan nav īpašums 

Civil l ikuma izpratnē, jo intelektuālā ī p a š u m a tiesību objekti nav uzskatāmi par l ietām 

-tn tāpēc nevar būt īpašuma tiesību priekšmets." 0 

Autortiesību likuma 16. panta 3. daļā norādīts, ka autora tiesības nav saistītas ar īpašumtiesībām uz 
materiālo objektu, kurā darbs ir izteikts. Skulptūra kā tēlnieka pārveidots akmens bluķis ir ķermeniska 
lieta, kas ir autora īpašumā. Šīs ķermeniskās lietas nodošana citas personas īpašumā notiek saskaņā 
ar Civillikuma lietu tiesību daļas noteikumiem (sk. CL 987.p.). Taču skulptūra kā mākslas darbs ir 
autortiesību objekts. Arī pārdodot skulptūru citai personai, tās autors var saglabāt autora mantiskās 
tiesības, jo saskaņā ar Autortiesību likuma 16. panta 3. daļu materiālā objekta, tostarp darba pirmās 
fiksācijas eksemplāra, valdījuma pāreja pati par sevi nerada autortiesību pāreju. 

d) Patērētāju aizsardzības tiesības 

( 1 ) Patērētāju aizsardzības tiesības aizsargā patērētāju intereses, noslēdzot l īgumu 

ar precu pārdevēju, ražotāju vai pakalpojumu sniedzēju. Patērētāju aizsardzības tiesības 

savā pašreizējā veidolā ir radušās 20. gadsimta otrajā pusē Rietumeiropā, kad ekono

miskās attīstības rezultātā strauji p ieauga iedzīvotāju pirktspēja un līdz ar to arī dažādu 

preču patēriņš. Mūs dien u apstākļos patērētājs gandrīz v ienmēr nos lēdz l īgumus nevis 

ar preču ražotāju, bet gan ar preču izplatīšanas s is tēmas j e b ķēdes pēdējo dal ībnieku 

mazumtirdzniecības veikalu, aģentu), tādēļ būtisks l ikumdevēja u z d e v u m s patērētāju 

:iesību aizsardzības j o m ā ir skaidri noregulēt civiltiesiskās atbildības jautā jumus. 7 1 Pa

tērētāju aizsardzības tiesības ir v iena no tām civiltiesību nozarēm, kas ir harmonizētas 

visā Eiropas Savienībā saskaņā ar ES patērētāju tiesību aizsardzības direktīvām 7 2 . 

Eisenmann H./Jautz U. Grundriss Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. 6. Aufl. Heidelberg; 
C.F. Müller Verlag, 2006. Rn. 5. 
Sk.: Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 20. Ipp. 
Broka B. Patērētāju tiesību aizsardzības aktualitātes // Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar 
integrāciju Eiropas Savienībā. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte. 2002, 336. Ipp. 
Eiropas Kopienu Padomes direktīva 85/577/EEK. (1985. gada 20. decembris) par patērētāja aizsardzību 
attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām; Eiropas Kopienu Padomes direktīva 87/102/ 
EEK (1986. gada 22. decembris) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā 
uz patēriņa kredītu; Eiropas Kopienu Padomes Direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodī
giem noteikumiem patērētāju līgumos; Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/7/EK (1997. gada 
20. maijs) par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem; Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 1999/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un sais
tītajām garantijām. 
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Līdzīgi kā, p iemēram, darba tiesības, arī patērētāju aizsardzības tiesības ir domātas 

tam, lai mazinātu l īguma dalībnieku faktiskās nevienlīdzības nelabvēlīgās sekas. Preču 

pārdevēj iem un pakalpojumu sniedzējiem ir tendence izmantot savu dominējošo stāvokli 

tirgū, vienpusēji noteicot l īgumu saturu. Patērētāja iespējas iebilst pret preces pārdevēja 

vai paka lpo juma sniedzēja piedāvātaj iem note ikumiem un panākt izmaiņas parasti ir 

niecīgas. Patērētājs attiecībā pret preču pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju ir ne tikai 

materiāl i , bet arī intelektuāli nevienl īdzīgā stāvoklī. Patērētāja " inte lektuālā nevienlī

d z ī b a " salīdzinājumā ar l īgumpartneri nav jāsaprot kā garīgas aprobežotības izpausme. 

Intelektuālo nevienlīdzību rada iemesli, kas traucē patērētājam racionāli lemt par preces 

iegādes vai paka lpo juma saņemšanas l ietderību: nepie t iekama informācija par c e n ā m 

un citiem tirgus apstākļiem, kā arī alternatīvām iespējām apmierināt savas vajadzības, 

jur idisko nianšu nepārzināšana, pastiprināta uzņēmība pret rek lāmu un citi faktori. 7 3 

(2) Mūsdienu saimnieciskajā apritē arvien izplatītāka kļūst patērētāju kreditēšana. 

Dārgākas preces patērētāji nereti iegādājas uz kredīta, noslēdzot līzinga l īgumus. Līzinga 

līgumi un citādi patērētāju kreditēšanas līgumi nostāda patērētāju jū tamā ekonomiskā at

karībā no preču pārdevēja vai ar to saistītā kredīta devēja, piemēram, līzinga sabiedrības. 

Ne vienmēr piedāvātās preces un pakalpojumi ir droši lietošanā un kvalitatīvi. Civill ikuma 

normas par l īgumiem un atbildību par lietas trūkumiem un īpašībām attiecas uz jebkuru 

subjektu. Patērētāju interešu aizsardzību tās pietiekami nenodrošina. Patērētājam, protams, 

bieži ir iespēja izvēlēties preču pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju. Tas, ka vienveidīgu 

preču pārdevēji un līdzīgu pakalpojumu sniedzēji ir savstarpēji konkurenti, nebūt nenozīmē, 

ka viņi cenšas piedāvāt patērētājam izdevīgākus noteikumus. Preču pārdevējiem un pakal

pojumu sniedzējiem primāra ir peļņa, nevis patērētāja intereses. Konkurence var ietekmēt 

preču cenas, taču parasti tā neuzlabo attieksmi pret patērētāju un līgumu noteikumus, kas 

patērētājam tiek piedāvāti. Minēto iemeslu dēļ patērētāja kā ekonomiski vājākā subjekta 

mantiskās intereses ir jāizsargā ar speciālu likuma normu palīdzību. 

(3) Patērētāju aizsardzības tiesību p iemērošana ir atkarīga no tā, vai persona, no

slēdzot konkrēto l īgumu par preces iegādi vai paka lpo juma saņemšanu, ir atzīs tama 

par patērētāju. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības l ikuma 7 4 1. pantu patērētājs ir 

fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai 

izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo 

darbību. Tātad jur id i skās personas Latvijā nevar būt patērētāj i . Ar f iz iskās personas 

sa imniecisko vai profes ionālo darbību d o m ā t a patstāvīga nodarbošanās , nevis algots 

darbs, ko darbinieks veic darba devēja labā. Darbinieks, kas savā vārdā un par saviem 

l īdzekļiem iegādājas preces sava darba vajadzībām, p i e m ē r a m , nopērk darba apģērbu 

vai darba instrumentus, ir patērētājs. ' 5 

75 Kemper R. Verbraucherschutzinstrumente. 1. Aufl. Baden-Baden: Nomos Verlagsgcsellschaft, 1994, 
S. 36-63. 

74 Patērētāju tiesību aizsardzības likums; Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 01.04.1999. nr. 
104/105. 

• LarenzAVolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. $ 42 Rn. 46; Leipold Ü. BGB 1: Einführung 
und Allgemeiner Teil. 3. Aull. Tübingen: Mohr Siebeck, 2004, Rn. 258. 
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Sarežģītāk ir izvērtēt tos gadījumus, kuros prece, p iemēram, automašīna vai dators, 

paredzēta gan f iziskas personas privātajām, gan patstāvīgās nodarbošanās vajadzībām. 

Atbildi uz šo jautā jumu nesniedz arī Eiropas Savienības patērētāju tiesību aizsardzības 

direktīvas.7 0 Eiropas Savienības tiesībās vispār nepastāv vienoti formulēts patērētāja jē

dziens. 7 7 Tiesību literatūrā pausts viedoklis, ka piederību privātā patēriņa vai profesionā

lās darbības sfērai jānote ic pēc tā, kādām no šīm vajadzībām preces vai pakalpojums pār

svarā paredzēts . 7 8 Praksē to ir sarežģīti konstatēt, arī preces pārdevējam vai pakalpojuma 

sniedzējam nav speciāli jāinteresējas, kādiem nolūkiem personai galvenokārt vajadzīga 

prece vai pakalpojums. Tāpēc jāp ieņem, ka līgums pieder privātā patēriņa sfērai, ja vien 

no personas izturēšanās vai citiem līguma noslēgšanas apstākļiem nav skaidri redzams, 

ka prece vai pakalpojums domāti saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai. 

Piemēram, zvērināts advokāts nopērk vieglo automašīnu, kuru izmanto gan ģimenes vajadzībām, 
gan arī braukšanai uz darbu un pie klientiem. Ja vien advokāts nenorāda pretējo, jāatzīst, ka līgumu 
viņš noslēdzis kā patērētājs. Ja turpretī advokāts iegādājas datoru, kas pārdevējam jāpiegādā un jāuz
stāda advokāta biroja telpās, tad ir redzams, ka tas vajadzīgs viņa profesionālajai darbībai. 

(4) Patērētāju aizsardzības tiesībās ir daudz noteikumu, kas būtiski uzlabo patērē

tāja tiesisko stāvokli. Likums, p iemēram, sevišķi uzsver līdzēju tiesisko vienlīdzību un 

aizsargā patērētāju pret netaisnīgiem līguma noteikumiem (Patērētāju tiesību aizsardzības 

lik. 5., 6. p.). Patērētāju tiesību aizsardzības likums faktiski ir vienīgais Latvijas l ikums, 

kas samērā precīzi reglamentē tipveida līgumu izmantošanu. Precu mazumtirdzniecībā, 

banku, apdrošinātāju pakalpojumos un citur bez tipveida l īgumiem neiztikt, taču vien

laikus tipveida līgumi ir ari instruments, ar kurn preču pārdevējs vai pakalpojumu snie

dzējs vienpusēji noteic darījuma noteikumus. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības 

likuma 6. pantu " l īguma noteikums vienmēr ir uzskatāms par savstarpēji neapspriestu, 

ja līgums sastādīts iepriekš un patērētājam nav bijis iespējams ietekmēt attiecīgā līguma 

note ikumus" . Patērētāju tiesību aizsardzības l ikums neizslēdz tipveida noteikumu izman

tošanu l īgumos ar patērētājiem, bet norāda, ka savstarpēji neapspriest ie l īguma note ikumi 

nedrīkst būt netaisnīgi, kā arī satur katalogu ar netaisnīguma kritērijiem. 

Patērētāju tiesību aizsardzības l ikuma 17. pants paredz, ka preču pārdevējam vai 

pakalpojumu sniedzējam ir p ienākums sniegt patērētājam patiesu un pilnīgu informāciju 

par preci vai pakalpojumu. Patērētāju tiesību aizsardzības l ikums regulē arī garantiju, ar 

kuru ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs a p ņ e m a s gādāt, lai prece vai pakal

pojums noteiktu laiku saglabātu l ietošanas īpašības (Patērētāju tiesību aizsardzības iik. 

16. p . ) . Salīdzinājumā ar Civi l l ikuma regulējumu patērētājam ir daudz plašākas iespējas 

atkāpties no līguma (sk. Patērētāju tiesību aizsardzības lik. 12., 2 8 . - 3 1 . p.). 

"° MūnchKommBGBMicklitz. § 13 3 G 3 Rn. 35; Palandvl Jeinrichs, § 13 BGB Rn. 4. 
" Slaudinger/VVeick (2004), Vorbem. zu §§ 13. 14 BGB Rn. 17. 
'* lirman/'Saenger, § 13 BGB Rn. 17; Kalhvass W. Privalrecht. S. 227. 
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e) Citas speciālo civiltiesību apakšnozares 

( 1 ) Speciālās civiltiesības neaprobežojas tikai un vienīgi ar komerctiesībām, darba tie

sībām, intelektuālā ī p a š u m a tiesībām un patērētāju aizsardzības tiesībām. Civiltiesiskajā 

apgrozībā piedalās vē\ daudzas subjektu grupas, k u r u tiesības un p ienākumi \v rcgu\ēt\ 

speciālos l ikumos. Bez jau aprakstītajām speciālo civiltiesību apakšnozarēm praksē ļoti 

nozīmīgas ir dzīvojamo telpu īres tiesības un apdrošināšanas tiesības. Dzīvojamo telpu 

īres t iesībām, līdzīgi kā darba tiesībām un patērētāju aizsardzības tiesībām, pamatā ir 

sociāla rakstura apsvērumi. K a t r a m ci lvēkam ir vajadzīgs miteklis, tāpēc valsts interesēs 

ir nodrošināt tiesisku aizsardzību personām, kurām dzīvojamā telpa nepieder un kuras 

tāpēc to īrē. ī rnieks ir uzskatāms par sociāli vājāku subjektu salīdzinājumā ar l īguma otru 

dalībnieku - izīrētāju. Civi l l ikuma noteikumi (2112.-2156. p.) attiecas uz īres l īgumiem 

vispār un dzīvojamo telpu īres l īgumus speciāli neregulē. Tāpēc Latvijā dzīvojamo telpu 

īres regulēšanai i r p ieņemts l ikums " P a r dzīvojamo telpu ī r i " 7 9 . Būtiskākās ī rnieka tiesību 

aizsardzībai paredzētās n o r m a s šajā l ikumā ir par īres maksu, tās noteikšanas un samaksas 

kārtību, kā arī par to, kādā kārtībā līdzēji var vienpusēji izbeigt l īgumu. 

Salīdzinājumā ar darba tiesībām vai patērētāju aizsardzības tiesībām dzīvojamo telpu īres tiesības 
Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas funkcionējušas ne sevišķi veiksmīgi. Galvenais iemesls tam ir 
bijuši likumdevēja noteiktie "īres griesti" denacionalizētajos un likumīgajiem īpašniekiem atdotajos 
namos. Rezultāts ir ne tikai denacionalizēto un likumīgajiem īpašniekiem atdoto namu īpašnieku 
ilgstošā diskriminācija salīdzinājumā ar citiem dzīvojamo namu vai dzīvokļu īpašniekiem, bet arī 
Latvijas dzīvojamo namu lielas daļas neapmierinošais tehniskais stāvoklis. Satversmes tiesa 2006. gadā 
atzina, ka Satversmes 1. un 105. pantam neatbilstošas un no 2007. gada 1. janvāra spēkā neesošas ir 
likumā "Par dzīvojamo telpu īr i" 2004. gadā iekļautās normas, kuras faktiski paredzēja "īres griestu" 
saglabāšanu modificētā veidā/" 

(2) Mantas , kā arī ci lvēka dzīvības un veselības apdrošināšana pret kaitējumu, ko 

izraisa dažādi notikumi (negadījumi, dabas katastrofas, zādzības u . c ) , ir bijusi aktuāla 

vienmēr. Saskaņā ar l ikuma " P a r apdrošināšanas l īgumu" 8 1 1. pantu apdrošināšanas līgums 

ir apdrošinātāja un apdrošinājuma ņēmēja vienošanās, saskaņā ar kuru apdrošinājuma ņē

mējs apņemas maksāt apdrošināšanas prēmiju apdrošinātājam, bet apdrošinātājs apņemas, 

iestājoties apdrošināšanas gadī jumam, izmaksāt apdrošinājuma ņēmējam apdrošināšanas 

atlīdzību. Apdroš ināšanas tiesības ir izveidojušās par speciālajām civiltiesībām tāpēc, ka 

apdrošināšanu kā ļoti specifisku civiltiesiskās apgrozības sfēru nav lietderīgi regulēt ar 

vispārējo civiltiesību n o r m ā m . Apdrošināšanas tiesības kā speciālās civiltiesības nedrīkst 

"> Par dzīvojamo telpu īri: Latvijas Republikas likums. I .atvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 
Ziņotājs, 18.02.1993. nr. 2. 

s" Latvijas Republikas Satversmes tiesas 08.03.2006 spriedums lietā Nr. 2005-16-01 '"Par 2004. gada 
20. decembra likuma "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īr i"" 13. panta atbilstību Latvijas Repub
likas Satversmes L. 91. un 105. pantam'7. Latvijas Republikas Satversmes liesas spriedumi 2005. Rīga: 
Tiesu namu aģentūra. 2007. 166.-203. lpp. 

81 Par apdrošināšanas līgumu: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 30.06.1998, nr. 188/189. 
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sajaukt ar publisko tiesību jomā ietilpstošo valsts sociālo apdrošināšanu, kas aptver valsts 

pensiju apdrošināšanu, sociālo apdrošināšanu bezdarba gadī jumam, sociālo apdrošinā

šanu pret nelaimes gadījumiem, darba un arodsl imībām, invaliditātes apdrošināšanu, kā 

arī malernitātes un slimības apdrošināšanu. 

Atsevišķās j o m ā s , kurās ir pastiprināts negadī jumu risks, p i e m ē r a m , transportā, būv

niecībā, l ikumdevējs noteicis obligātu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Sauszemes 

transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdroš ināšanas tiesiskais 

regulējums, kas ietverts īpašā l ikumā 8 2 , veido apdrošināšanas tiesību būtisku daļu. Apdro

šināta tiek transportl īdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas ceļu 

satiksmes negadījumā nodarīti trešajai personai. Sauszemes transportl īdzekļu īpašnieku 

civiltiesiskās atbildības apdroš ināšanas obl igātums ir at taisnojams pr ivātautonomijas 

ierobežojums, kas ir nepieciešams m o d e r n ā sabiedrībā, kas bez automobiļu un citu me

hānisku sauszemes transportl īdzekļu izmantošanas nespētu funkcionēt. 

(3) Arī b e z iepriekš ap lūkoto speciālo civiltiesību apakšnozaru n o r m ā m Latvijas 

tiesībās ir ne m a z u m s civiltiesību n o r m u . Mūsdienīgā tiesību sistēmā daudzas valsts 

ekonomikai nozīmīgas j o m a s tiek vienlīdz regulētas gan ar civiltiesību, gan publ isko 

tiesību n o r m ā m , pie kam vienam vai otram tiesību atzaram piederošās normas attiecīgās 

j o m a s regulē jumā var būt ievērojamā pārsvarā. Šis saimnieciskās darbības regulēšanai 

domātais tiesību normu komplekss, kas aptver gan civiltiesību, gan administratīvo tiesību, 

bet nereti ari kriminālt iesību normas, tiek saukts par saimnieciskajām tiesībām. Saimnie

ciskās tiesības ir, p iemēram, konkurences tiesības, banku tiesības, maksātnespējas tiesības 

un būvniecības tiesības. Par saimnieciskajām tiesībām var uzskatīt arī nodokļu tiesības, 

kas sastāv gandrīz tikai no publ isko (administratīvo) tiesību n o r m ā m . Saimnieciskajās 

tiesībās ietilpst arī u z ņ ē m u m u grāmatvedības un gada pārskatu tiesiskais regulē jums. 

(4) Atšķirībā no speciālajām privātt ies ībām, kas ir strikti piesaist ī tas konkrē t iem 

subjektiem (komersant iem, darbiniekiem, patērētā j iem), saimnieciskajās tiesībās šāda 

vienota subjekta nav. Vienīgais kritērijs ier indošanai saimnieciskajās tiesībās ir tāds, 

ka attiecīgā tiesību apakšnozare vai tiesību n o r m u grupa paredzēta tieši saimnieciskās 

darbības reglamentāci jai . Tāpēc arī sa imnieciskās tiesības kā dažādu l ikumu un tajos 

ietilpstošo n o r m u komplekss ir visai amorfs j ēdz iens . Saimnieciskajās tiesībās var droši 

ietilpināt, p i e m ē r a m , dalu no speciālajām privāttiesībām, kas regulē ekonomiskās dzīves 

specifiskās norises. N a v nekas neparasts, ka dažādi tiesību klasifikācijas veidi savstarpēji 

pārklājas. Arī komerctiesības var uzskatīt par saimniecisko tiesību sastāvdaļu. 

': Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums: Latvijas 
Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 27.04.2004, nr. 65. 
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I I I Civiltiesību avoti 

Civiltiesību avoti ir likumi un citi ārējie normatīvie tiesību akti, vispārējie tiesību 

principi, ieradumu tiesības, tiesu prakse, kā ari tiesību doktrīna. Normat īv ie tiesību akti, 

vispārējie tiesību principi un ieradumu tiesības ir patstāvīgie tiesību avoti, bet tiesu 

prakse un tiesību doktrīna - tiesību palīga voti . 8 3 Patstāvīgajiem tiesību avot iem pie

mīt vispārsaistošs raksturs, bet tiesību pal īgavotiem vispārsaistoša rakstura nav. Tiesību 

pal īgavot iem ir neatsverama n o z ī m e tiesību n o r m u izzināšanā un tā lākveidošanā, jo 

patstāvīgajos tiesību avotos ietverto normu piemērošana nav iedomājama bez to satura 

izpētes un interpretācijas. 

1. Normatīvie tiesību akti 

Nozīmīgākie civiltiesību avoti ir l ikumi un citi ārējie normatīvie tiesību akti. Nereti 

j ēdz iens " l i k u m s " t iek lietots kā s inonīms j e b k u r a m normatīva jam aktam vai t iesību 

normai. Civiltiesību avoti ir Latvijas l ikumdevēja vai cita ar l ikumu pilnvarota subjekta 

izdotie normatīvie akti, gan arī Eiropas Savienības un starptautiskie tiesību akti. 

a) Latvijas normatīvie tiesību akti 

(1) Tā kā civiltiesības pārsvarā ir valstu nacionālās tiesības, tad Latvijā galvenā n o 

z īme civiltiesisko attiecību reglamentāci jā ir l ikumiem un citiem normatīvaj iem aktiem, 

kurus izdevuši Latvijas valsts varas un pārvaldes orgāni. L i k u m a jēdz ienam ir formālā 

un materiālā nozīme. Likums plašākā jeb materiālā noz īmē ir j ebkurš nenoteiktam tie

sību subjektu lokam saistošs normatīvais akts, kuru savas kompetences ietvaros ir izde

vusi tam pi lnvarota institūcija.8 4 Bieži l ikuma jēdz iens , arī civiltiesībās, terminoloģiskas 

vienkāršības labad tiek izmantots tieši materiālā nozīmē, apzīmējot ar l ikumu jebkuru 

normatīvo a k l u / ' Likums formālā nozīmē ir normatīvais akts. ko izdevis l ikumdevējs 

Latvijas Republikas Satversmē paredzētajā kārtībā.8 6 

Piemēram, Komerclikums, Darba likums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums un likums "Par 
dzīvojamo telpu īri" ir likumi fonnālā nozīmē. 

(2) Nenote iktam tiesību subjektu lokam saistoši ir tā sauktie ārējie jeb vispārsaistošie 

normatīvie tiesību akti. Juridiskajā terminoloģijā ar j ēdz ieniem "normat īva is a k t s " vai 

"normat īva is tiesību akt s " nereti tiek saprasti tieši ārējie normatīvie akti. Civiltiesībās, 

S5 Sk.: Ijjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana, S7./58. Ipp.; .lelāgins J. Tiesību pamatavoti // 
Mūsdienu tiesību teorijas atziņas: Rakstu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999, 63./64. Ipp. 
.lelāgins J. Tiesību pamatavoti //* Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rakstu krājums. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 1999, 72. Ipp. 

s? Sk.: Kalniņš H. Tiesību tālākveidošanā // Privāttiesību teorija un prakse, 309. Ipp. 
s'5 Neimanis J. Ievads tiesībās, 67. Ipp. 
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tāpat kā publiskajās tiesībās, galvenā n o z ī m e ir ārēj iem normatīvaj iem aktiem, tomēr ari 

iekšējiem normatīvaj iem akt iem ir z i n ā m a loma civiltiesisko attiecību reglamentāci jā. 

Iekšējie normatīvie akti ir saistoši nevis nenoteiktam tiesību subjektu lokam, bet gan 

pašai izdevēj institūcijai, tās struktūrvienībām un darbiniekiem. 8 7 

Civiltiesību jomā nozīmīgākie iekšējie normatīvie akti ir darba devēju izdotie darba kārtības no
teikumi. Līdzās ārējiem normatīvajiem aktiem tie regulē darba tiesiskās attiecības (sk. DL I. p.). 
Darba kārtības noteikumi ir vajadzīgi tāpēc, ka Darba likumā un citos ārējos normatīvajos aktos nav 
iespējams noregulēt visus ar darba tiesiskajām attiecībām un darba gaitu saistītos jautājumus katra 
konkrētā darba devēja uzņēmumā. 

( 3 ) Civilt iesībās ļoti liela prakt iskā noz īme ir kodeks iem. Tiesību teorijā par kodeksu 

sauc normat īvo aktu, kurā v ienotā s istēmā sakārtotas kādas t iesību nozares n o r m a s . 8 8 

Kodeks i gandrīz v ienmēr ir l ikumi formālā nozīmē, kurus p i e ņ e m l ikumdevējs . Latvijā 

tā ir Latvijas Republ ikas Saeima. Kodeksa sastādīšanu sauc par kodifikāciju. Pēc ap

j o m a kodeksi m ē d z būt plašāki nekā pārējie normatīvie akti. Lai gan kodeksā parasti 

nav iespējams apvienot absolūti visas attiecīgajai tiesību nozarei vai apakšnozarei rak

sturīgās tiesību normas , kodeksi nodroš ina nesal īdzināmi izsmeļošāku attiecīgās j o m a s 

tiesisko regulē jumu nekā citi normatīvie akti. Sakārtojot daudzas vienai t iesību nozarei 

vai apakšnozarei piederošas tiesību n o n n a s v ienotā s istēmā, attiecīgās nozares (apakšno

zares) t iesisko regulē jumu ir iespējams vienkāršot, padarot to precīzāku un saprotamāku. 

Kodifikācija var notikt : 1) izstrādājot un sakopojot vienā, normatīvajā aktā pilnīgi j a u n a s 

tiesību normas ; 2) tiesību n o r m a s no j a u pas tāvoš iem nonnat īva j iem akt iem apvienojot 

vienā normatīvajā aktā, 3) izveidojot j a u n u kodeksu kāda esoša kodeksa n o r m u grozīša

nas un papildināšanas rezultātā. 8 9 Minētās trīs metodes var tikt lietotas ar i vienlaikus, ja tas 

nepieciešams konkrētā kodeksa sastādīšanai. Saskaņā ar Latvijā izmantotaj iem normatīvo 

aktu izstrādes pr incipiem kodeksa apzīmējumu neietver l ikuma n o s a u k u m ā . 9 0 

Latvijā civiltiesību jomā par kodeksiem ir uzskatāmi Civillikums, Komerclikums un Darba li
kums. Komerclikums un Darba likums tika izstrādāti kā pilnīgi jauni normatīvie akti, kā paraugu 
izmantojot tiesību normas un tiesību piemērošanas atziņas, kas aizgūtas no Eiropas Savienības, tās 
dalībvalstu, kā arī starptautiskajām tiesībām. Civillikuma tapšanā, ieskaitot mūsdienu grozījumus un 
papildinājumus, ir saskatāmas vairāku kodifikācijas veidu pazīmes. Civillikums Latvijas Republikā 
pirms Otrā pasaules kara tika izveidots, pārstrādājot, saīsinot, kā arī iespēju robežās modernizējot 
1864. gada Civillikumus (Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļu). Laika posmā pēc Civillikuma 
spēka atjaunošanas Latvijas likumdevējs ir būtiski grozījis Civillikuma ģimenes tiesību, bet daļēji — arī 

Jelāgins J. Normatīvie akti un to hierarhija // Jurista Vārds, 29.01.1998, nr. 3., 4. Ipp. 
Krastiņš I. (darba grupas vad.). Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik, 1998, 109. Ipp. 
Švābe A./Būmanis A./DiŠlers K. (red.). Latviešu konversācijas vārdnīca. 9. sēj. Rīga: A.Gulbja apgādībā, 
1933, 16884. sleja. 
Neimanis J. Ievads tiesībās, 106. Ipp. 
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mantojuma tiesību dalu, pilnīgi vai daļēji pārveidojot daudzas satura ziņā novecojušas tiesību normas. 

Vairākas pilnīgi jaunas dcliklu tiesību normas Civillikuma spēka atjaunošanas laikā tika iekļautas arī 

Civillikuma saistību tiesību daļā. 

(4) Kodeks iem un citiem l ikumiem ir galvenā nozīme civiltiesību j o m a i būtisko jau

tājumu noregulēšanā. Tomēr Latvijā samērā liela loma kā civiltiesību avotiem ir arī Mi

nistru kabineta note ikumiem, ko Ministru kabinets pieņēmis, izpildot Saeimas pieņemtā 

l ikumā ietvertu pi lnvarojumu vai gadījumos, kuros attiecīgais jautā jums ar l ikumu nav 

noregulēts. Šie noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Satversmi vai l ikumiem (sk. Ministru 

kabineta iekārtas lik. 14. p . 9 1 ) . Visus tiesību jautā jumus l ikumos nav iespējams noregulēt, 

tāpēc lietderības apsvērumu dēļ l ikumos nereti tiek ietverts Ministru kabinetam adresēts 

pi lnvarojums pieņemt attiecīgus vispārsaistoša rakstura noteikumus. 

Piemēram, Darba likuma 43. pantā darbinieku interesēs ir ietverts vispārīgs princips, ka darba 
līgumu slēdz uz nenoteiktu laiku. Darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku tiek pieļauta tikai kā 
izņēmums sezonas darbos un jomās, kurās darba līgums parasti netiek noslēgts uz nenoteiktu laiku, 
ņemot vērā nodarbošanās raksturu vai darba pagaidu raksturu. Nebūtu lietderīgi Darba likumā uzskaitīt 
visas iespējamās jomas un darbus, kur ' ;darba līgums parasti netiek noslēgts uz nenoteiktu laiku", tāpēc 
Ministru kabinets saskaņā ar Darba likuma 44. pantā ietverto pilnvarojumu ir pieņēmis noteikumus 
par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek noslēgts uz nenoteiktu laiku."2 

b) Eiropas Savienības tiesību akti 

(1) Eiropas Savienības tiesības ir pārnacionālas tiesības, kurām ir būtiska loma ci

viltiesību attīstībā. Eiropas Savienības tiesības ir j ānošķi r no starptautiskajām tiesībām, 

kaut arī starp Eiropas Savienības t iesībām un starptautiskajām tiesībām ir nenol iedzami 

saskares punkt i . 9 3 Starptautisko tiesību galvenais uzdevums ir nodrošināt tiesiskā regu

lējuma m i n i m u m u civilizētai sadarbībai starp valst īm un dažādu valstu fiziskajām un 

juridiskajām personām. Eiropas Savienības tiesības turpretī ve ido visaptverošu tiesisku 

ietvaru arvien ciešākai dalībvalstu politiskajai un ekonomiska ja i integrācijai. Eiropas 

Savienības tiesības veicina tās dalībvalstu civiltiesību, īpaši speciālo civiltiesību, har

monizāci ju, pārvarot dalībvalstu nacionālo tiesību dažādību. Eiropas Savienības tiesības 

ir dalībvalstu, tostarp Latvijas, tiesību s istēmas sastāvdaļa. 

01 Ministru kabineta iekārtas likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 20.07.1993, nr. 52. 
r- Noteikumi par darbiem jomās, kurās darba līgums parasti netiek slēgts uz nenoteiktu laiku: Latvijas 

Republikas Ministru Kabineta noteikumi nr. 353. Latvijas Vēstnesis, 15.08.2002, nr. 116. 
''3 Sk.: Krūma K. Eiropas Kopienu likumdošanas akti un to pieņemšanas kārtība /7 Likums un Tiesības, 

2000, nr. 9. 271. lpp.; Krūma K. Starptautiskās tiesības un Eiropas Savienības tiesības: sacensība vai mij
iedarbība /7 Likums un Tiesības, 2005, nr. I I , 341 .-350. lpp.; Fogcls A. Eiropas Savienība starptautisko 
un Eiropas Savienības tiesību skatījumā /7 Likums un Tiesības, 2003, nr. 7, 206.-209. lpp. Hartley T. 
International Law and the Law of the European Union - a Reassessment II The British Yearbook of 
International Law 2001. Oxford: At the Clarendon Press, 2002, pp. 1-35. 
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Galvenais normatīvais p a m a t s Eiropas Savienības kompetence i dalībvalstu civiltie

sību harmonizāci jā ir Eiropas K o p i e n a s dibināšanas l īguma 0 4 ( turpmāk - Dibināšanas 

-īgums) 94. un 95 . pants , kas piešķir Eiropas Savienības Ministru p a d o m e i (Eiropas 

Savienības Padomei) tiesības veikt p a s ā k u m u s , lai tuvinātu dalībvalstu n o n n a t ī v o s ak

rus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību. Dibināšanas l īgumā ir arī normas , 

:io k u r ā m izriet K o p i e n a s k o m p e t e n c e noteiktu civi l t iesiskās apgrozības j o m u regu

lēšanā. P i e m ē r a m , Dib ināšanas l īguma 136.-145. pants noteic K o p i e n a s un dalībval

stu u z d e v u m u s sociālajā sterā, arī darba tiesību j o m ā . Savukārt D i b i n ā š a n a s l īguma 

'.53. pants paredz, ka K o p i e n a veicina patērētāju veselības, drošības un e k o n o m i s k o inte

rešu aizsardzību, šajā nolūkā veicot 95 . pantā paredzētos pasākumus . Eiropas Savienības 

institūciju iespējas rīkoties privāttiesību j o m ā ārpus precīzi definēto pilnvaru ietvariem 

nodrošina Dibināšanas l īguma 3 0 8 . pants . Kā norādīts Dibināšanas l īguma 3 0 8 . pantā, ja 

".zrādās, ka Eiropas Kopienai , lai sasniegtu k ā d u Kopienas mērķi iekšējā tirgus darbībā, 

;āveic pasākumi, kuru veikšanai Dibināšanas l īgums nepiešķir vajadzīgās pi lnvaras, tad 

Padome pēc Eiropas Komisi jas priekšl ikuma, un apspriežoties ar Eiropas Par lamentu, 

ir v ienprātīgu l ē m u m u veic attiecīgos pasākumus. 

(2) Eiropas Savienības tiesību avoti ir pr imārie un atvasinātie tiesību akti, Eiropas 

Savienības starptautiskie l īgumi, kā arī Eiropas Kopienu tiesas judikatūra un vispārējie 

::esību principi . 9 5 Jāatzīmē, ka Eiropas tiesību lietpratējiem nav pilnīgi v ienota viedokļa 

?ar Eiropas Savienības tiesību avotu s istēmas atsevišķo e lementu hierarhiju un to sav

starpējām att iecībām. 9 6 Pr imārie tiesību akti ir Eiropas Kopienu dibināšanas l īgumi, kas 

.-^ika gaitā ir grozīti, papildināti un konsolidēti . Šobrīd spēkā esošā Eiropas Kopienas 

dibināšanas l īguma redakcija ir p ieņemta a r N i c a s l īgumu 2 0 0 3 . gada 1. februārī. Eiropas 

Savienības sekundārās tiesības ve ido tiesību akti, kurus, pamatojot ies uz pr imāro tiesību 

normām, p ieņem Eiropas Savienības Ministru p a d o m e kopā ar Eiropas Komisi ju vai ar i 

Eiropas Komisi ja viena pati, darbojoties ar Eiropas Par lamenta līdzdalību vai bez tās. 

No atvasinātajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem normatīvs raksturs i r regu lām 

direktīvām. Tieši regulas un direktīvas ir galvenais tiesiskais instruments civiltiesību 

ifikācijai un harmonizāci jai Eiropas Savienībā. R e g u l ā m saskaņā ar Dibināšanas li-

: u m a 249. panta 2. daļu ir vispārsaistošs spēks, un tās ir tieši p iemērojamas dalībvalstīs. 

Direktīvas dalībvalstīm uzliek saistības saturiski pieskaņot nacionālās tiesības direktīvu 

rras ībām, ļaujot va ls t īm noteikt direktīvā note ikto rezultātu sasniegšanas formas un 

Līguma par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma konsolidētās versijas. Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 321 E/l, 29.12.2006. 
Steincr/Woods. Textbook on EC Law. pp. 56/57. 
Sk.: Jundzis T. (red.). Eiropas tiesības, 83./84.1pp.; Gatawis/Broks/Bule. Eiropas tiesības, 70.1pp.; Alehno/ 
Buka/Butkevičs/Jarinovska/Skoba. Ievads Eiropas Kopienas tiesībās (Tiesu prakse un komentāri), 17. Ipp.; 
Vinklers/Lahmans/Raioms/Naidu. Eiropas Savienības tiesības. 13./14. Ipp.; Wyatt & Dashwood's 
European Union Law, pp. 126/127. 
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metodes (Dibināšanas līg. 249. p. 3. d) . Eiropas Kopienu tiesas judikatūrā izstrādātais 

Eiropas tiesību p ā r ā k u m a princips noteic, ka Eiropas Savienības t iesībām ir augstāks 

spēks nekā dalībvalstu nacionālajām tiesībām. 9 7 Kolīziju gadījumā tātad jāp iemēro ne

vis nacionālās, bet gan ES tiesības. Dibināšanas l īguma 249. panta 2. daļa, saskaņā ar 

kurn regulas ir saistošas un ir tieši p iemērojamas visās dalībvalstīs, apliecina Eiropas 

Savienības tiesību augstāko spēku salīdzinājumā ar dalībvalstu t iesībām. 

Saskaņā ar vispārīgo pr incipu direktīvām tiešā iedarbība nepiemīt. I z ņ ē m u m a ga

dī jumos, kad direktīvas ir piet iekami skaidras, precīzas, nav atkarīgas no dalībvalstu 

turpmākās rīcības un ja to ieviešanai noteiktais termiņš ir pagājis, direktīvām piemīt tā 

sauktā vertikālā tiešā iedarbība. 9 8 Vertikālā tiešā iedarbība noz īmē to . ka indivīds var 

atsaukties uz Eiropas Savienības tiesību normu un prasīt, lai valsts institūcijas izpildītu 

savus p ienākumus. 9 9 Direktīvās ietverto normu piemērošana dalībvalstu tiesās parasti n o 

tiek saskaņā ar tā saukto netiešās iedarbības principu. Eiropas Kopienu tiesas praksē atzītā 

direktīvu netiešā iedarbība n o z ī m ē to, ka dalībvalstu t iesām nacionālo tiesību normas 

jā iztulko un jāp iemēro tādā veidā, kas atbilst direktīvā noteikto m ē r ķ u sasniegšanai . 1 0 0 

Augstākās tiesas Senāts direktīvu netiešo iedarbību Latvijas civiltiesību normu interpretācijā uz

skatāmi iztirzājis kādā 2007. gada spriedumā par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu sakarā ar ceļu 

satiksmes negadījumā nodarītajiem zaudējumiem."" Autovadītājs bija alkohola reibumā izraisījis Ceļu 

satiksmes negadījumu, kā rezultātā bija gājis bojā automašīnas pasažieris. Apdrošināšanas sabiedrība 

atteicās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību bojā gājušā pasažiera atraitnei, jo viņš pats esot pieļāvis 

rupju neuzmanību, braucot transportlīdzeklī, kura vadītājs ir alkohola reibumā. Apelācijas instances 

tiesa prasību par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu apmierināja daļēji, norādot, ka Eiropas Savienībā 

spēkā esošās obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas direktīvas 72/166/EEK, 85/5/EEK un 90/232/EEK 

liedz atteikt vai būtiski samazināt zaudējumu atlīdzību satiksmes negadījumos cietušiem pasažieriem 

pat tādā gadījumā, ja cietusī persona veicinājusi kaitējuma rašanos, un jebkuri ierobežojumi attiecībā uz 

tiesībām saņemt kompensāciju ir interpretējami sašaurināti un saskaņā ar direktīvu mērķi aizsargāt cietu

šās personas. Senāts neapšaubīja principu, saskaņā ar kuru Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltie

siskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma normas ir iztulkojamas tā, lai sasniegtu iepriekšminēto 

direktīvu mērķus, tomēr pamatoti atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu, jo konkrētais ceļu 

1,1 EKT 15.07.1964 spriedums lietā 6/64 Flaminio Costa pret E.N.E.L. European Court Reports 585; EKT 
09.03.1978 spriedums lietā 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stāto pret Simmenthal SpA. 

European Court Reports 629. 
98 Alehno/Buka/Butkevičs/iarinovska/Škoba. Ievads Eiropas Savienības tiesībās (Tiesu prakse un komen

tāri), 80. lpp. 

* Alehno/Buka/Butkevičs/Jarinovska/Škoba. Ievads Eiropas Savienības tiesībās (Tiesu prakse un komen

tāri), 76. lpp. 
m Krūma K. Eiropas Kopienu tiesību pamatprincipi // Likums un tiesības, 2000, nr. 8,243. lpp.; Alehno/Buka/ 

Butkevičs/Jarinovska/Škoba. Ievads Eiropas Savienības tiesībās (Tiesu prakse un komentāri), 84. lpp.; 
Papēde M. Direktīvu piemērošana tiesās // Jurista Vārds, 13.02.2007, nr. 7, 5. lpp. 

101 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 04.04.2007 spriedums lietā Nr. SKC-87. Pieejams: 
http://www.at.gov.lv. [skatīts 15.05.2007]. 

http://www.at.gov.lv
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satiksmes negadījums bija noticis 2002. gada, bet Eiropas Kopienu direktīvu piemērošana dalībvalsti ir 
pieļaujama tikai pēc tās pievienošanās Eiropas Savienībai (Latvijā - pēc 2004. gada 1. maija). 

( 3 ) Pie praktiski nozīmīgākajām j o m ā m , kurās Eiropas Savienība veikusi civiltie

sību unifikācijas un harmonizāci jas p a s ā k u m u s , p ieder sabiedrību tiesības, patērētāju 

aizsardzības tiesības, intelektuālā īpašuma tiesības un darba tiesības. Eiropas Savienības 

institūciju īpašā aktivitāte šajās civiltiesību apakšnozarēs izskaidrojama ar to , ka tās ir 

sevišķi nozīmīgas iekšējā tirgus sekmīgai funkcionēšanai. Sabiedrību tiesībām būtiskākās 

normas primārajos tiesību aktos ir Eiropas Kopienas Dibināšanas l īguma 43. un 48 . pants . 

Dibināšanas līguma. 4 3 . pants garantē Eiropas Savienības dalībvalstu p i l soņiem brīvību 

veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī, bet 4 8 . pants attiecina to arī uz sabiedrībām. n ) -

K o p š 1968. gada Eiropas Kopienā ir p ieņemtas septiņpadsmit direktīvas, ieskaitot 

direktīvu grozījumus, kā arī divas regulas, kas reglamentē komercsabiedrību izveidošanas 

un darbības tiesiskos aspektus. Sabiedrību tiesību direktīvu mērķis ir noteikt dalībval

stīm vienotus minimālos standartus sabiedrības darbībai nozīmīgu ziņu un dokumentu 

publiskošanā, sabiedrību reorganizācijā un dažās citās komercsabiedrību funkcionēšanai 

svarīgās j o m ā s . Galvenais mērķis ir nodrošināt l ielāku caurspīdīgumu komercsabiedrību 

darbībā un līdz ar to optimālāk aizsargāt m a z ā k u m a dalībnieku un trešo personu intereses. 

Sabiedrību tiesību direktīvu noteiktās prasības ir iekļautas Latvijas Komerc l ikumā. 1 0 3 No 

sabiedrību tiesību j o m ā pieņemtajām regulām svarīgākā ir Eiropas Savienības P a d o m e s 

2 0 0 1 . gada 8. oktobra Regula 2157/2001/EK par Eiropas uzņēmējsabiedrības (Socielas 

Europaed) s tatūt iem 1 0 4 . Regula paredz iespēju nodibināt akciju sabiedrību, kas bez lik

vidācijas var pārcelt savu jur id i sko adresi no v ienas ES dalībvalsts uz citu. nedibinot 

j aunu sabiedrību dalībvalstī, uz kuru jur id i skā adrese tiek pārcelta. K a u t ar i Ei ropas 

uzņēmējsabiedrībai praksē vēl jāpierāda sava lietderība, virzība uz šādu " p ā r n a c i o n ā l u " 

sabiedrību ir pozitīvs solis sabiedrību tiesību l ielākas unifikācijas virzienā. 

(4) Patērētāju tiesības Eiropas Savienības dalībvalstīs vispār nepastāvētu pašreizējā 

veidolā, ja nebūtu bijis Kopienas institūciju iniciatīvas vairāku patērētāj iem nozīmīgu 

tiesību jautā jumu ris ināšanā. Ei ropas K o p i e n u P a d o m e s 1985. gada 20 . d e c e m b r a Di

rektīva 85/577/EEK par patērētāja aizsardzību attiecībā uz l īgumiem, kas noslēgti ār

pus u z ņ ē m u m a telpām"1-, P a d o m e s 1986. gada 22. decembra Direktīva 87/T02/EEK par 

12 Sk.: Saengcr 1. Eiropas sabiedrību tiesību un komerciālo uzņēmumu tiesību jaunākas attīstības tenden
ces // Tiesību harmonizācijas Baltijas jūras reģionā 20.-21. gadsimta mijā. Rīga: Latvijas Universitātes 
Juridiskā fakultāte, 2006, 24. lpp. 

13 Sk.: Balodis K. Latvijas komercsabiedrību darbības tiesiskie aspekti Eiropas Savienības kontekstā // 
Tiesību harmonizācijas Baltijas jūras reģionā 20.-21. gadsimta mijā. Rīga: Latvijas Universitātes Juri
diskā fakultāte, 2006, 49. lpp. 

14 Padomes Regula 2157/2001/EK. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 294/1. 10.11.2001. 
* Padomes Direktīva 85/577/EEK. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 372/31, 31.12.1985. 
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dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu 1 0 6 , 

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem note ikumiem patērē

tāju l īgumos 1 0 7 , Eiropas Par lamenta un Padomes 1997. gada 20. maija Direktīva 97/7/EK 

par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances l īgumiem 1 0 8 ir direktīvas, kas p ieņemtas , 

lai juridiski harmonizētu dalībvalstīs pastāvošo praksi noteikta veida l īgumu noslēgšanā 

ar patērētājiem, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Direktīva 

99/44/EK. par dažiem patēr iņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garanti jām 1 0 9 . 

Direktīvu mērķis ir dalībvalstu tiesību harmonizāci ja j o m ā s , kurās patērētājiem ir vis

lielākais r isks p i e ņ e m t nepārdomātus vai neizdevīgus l ēmumus vai pat tikt pievilt iem 

no preču pārdevēja un pakalpojumu sniedzēja puses. 

Piemēram, Padomes Direktīva 85/577/KEK (1985. gada 20. decembris) par patērētāja aizsardzību 

attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, tika pieņemta tāpēc, ka dalībvalstīs iz

platīta prakse bija patēriņa preču pārdošana vai piedāvāšana ārpus precu pārdevēja vai pakalpojumu 

sniedzēja uzņēmuma telpām (gadatirgos, mājas apmeklējumos, darba vietās, satiksmes līdzekļos), un 

dalībvalstu likumi šādu darījumu regulēšanā būtiski atšķīrās. Direktīvas rezultāts ir patērētāja tiesības 

atteikties no šādi noslēgta līguma, jo minētie darījumi parasti saistīti ar pārsteiguma momentu un 

tāpēc ir īpaši riskanti patērētajam. 

(5) Intelektuālā ī p a š u m a tiesībās Eiropas Savienība visvairāk pievērsusies tādiem 

jautā jumiem, kas ir īpaši svarīgi iekšējam tirgum. Piemēri tam ir preču zīmju un dizainpa

raugu reglamentācija. Eiropas Savienības Padome 1993. gadā p i e ņ ē m a Regulu 40/94/EK 

par Kopienas preču z īmi" " , bet 2001 . gadā tika p ieņemta P a d o m e s Regula 6/2002/EK par 

Kopienas d iza inparaug iem 1 " . Sīs regulas nodroš ina iespēju veidot un reģistrēt Kopienas 

preču z īmes un dizainparaugus, tādējādi nodrošinot tām aizsardzību visas Eiropas Sa

vienības m ē r o g ā . " 2 Visu intelektuālā īpašuma tiesību unifikācija Eiropas Savienībā tomēr 

nav paredzama, tāpēc nozīmīga loma ir tiesību harmonizāci jas centieniem Šajā jomā. 1 ' * 

Piemēram, 2004. gada 29. aprīlī lika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/ 

EK par intelektuāla īpašuma tiesību piemērošanu1 1 4, kuras galvenais uzdevums ir panākt, lai da

lībvalstis ieviestu efektīvākus noteikumus cīņai pret preču viltošanu. Direktīva 2004/48/EK aplūko 

gan procesuālus un krimināltiesiskus jautājumus, gan arī ar intelektuālā īpašuma aizsardzību saistī

tus civiltiesiskos aspektus. Saskaņā ar Direktīvas 13. pantu dalībvalstīm jānodrošina cietušā tiesības 

m Padomes Direktīva 87/102/EEK. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 042/48, 12.02.1987. 
1 0 7 Padomes Direktīva 93/13/EEK. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 095/29, 21.04.1993. 
m Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/7/EK. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 144/19, 

04.06.1997. 
m Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/44/EK. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 171/12, 

07.07.1999. 
Padomes Regula 40/94/EK. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 011/1, 14.01.1994. 
Padomes Regula 6/2002/EK. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis L 3/1, 05.01.2002. 

"3 Sk.: Rozenfelds J. Intelektuālais īpašums, 253.-254. lpp. 
1 1 5 Jundzis T. (red.). Eiropas tiesības, 487./48S. lpp. 
1 1 4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/48/EK. Oficiālais Vēstnesis L 157/45. 
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saņemt no pārkāpēja, kas iesaistījies kontrafakta (viltošanas) darbībās, kaitējuma apmēram atbilstošu 

kompensāciju, kura ietver arī zaudēto peļņu un arī morālā kaitējuma atlīdzinājumu. Lai izpildītu 

Direktīvas 2004/48/EK prasības, tostarp jautājumā par zaudējumu atlīdzības un morālā kaitējuma 

noteikšanas kārtību, Latvijas Republikas Saeima 2007. gada februārī veica grozījumus Autortiesību 

Hkumā, Dizainparaugu likumā un likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm".1 

( 6 ) Eiropas Savienības institūciju, īpaši Eiropas Komisi jas, veiktie pasākumi dalīb

valstu darba tiesību modernizēšanas un harmonizāci jas j o m ā aptver ļoti plašu jautā jumu 

loku, sākot no darba l īguma noslēgšanas tiesiskajiem aspekt iem un beidzot ar diskrimi

nācijas a iz l iegumu darba tiesiskajās attiecībās. Eiropas Savienības institūciju aktivitātes 

darba tiesību j o m ā pārsvarā izpaudušās direktīvu izdošanā, turklāt va i rums direktīvu 

att iecas uz individuāla jām darba t ies ībām, regulējot, p i e m ē r a m , tādus j a u t ā j u m u s kā 

darba līgums, darba kārtība, darba samaksa, darba un atpūtas l a i k s . " 6 Darba l ikumā ir 

ietvertas deviņpadsmit ES direktīvās noteiktās prasības. 

Piemēram, Latvijas Darba likuma 40. panta 2. daļā ir norādīta darba līgumā iekļaujamā informācija. 

Darba līgumā jānorāda, piemēram, darbinieka amats atbilstoši profesiju klasifikatoram un vispārīgs 

nolīgtā darba raksturojums, darba samaksas apmērs un izmaksas laiks, nolīgtais dienas vai nedēļas 

darba laiks, ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgums. Darba likuma 40. panta 2. daļā ir adaptēta Pado

mes 1991. gada 14. oktobra Direktīva 91/533/EEK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus 

par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem1 ; T. 

c) Starptautisko tiesību akti 

( 1 ) Latvijai saistošie starptautisko tiesību akti ir Latvijas nacionālās tiesību s istēmas 

daļa. Kolīziju gadī jumā t iem ir priekšroka pret nacionālajām tiesībām. Šis pr incips izriet 

no l ikuma " P a r Latvijas Republ ikas starptautiskajiem l ī g u m i e m " " 8 13. pantu, saskaņā ar 

kuru j ā p i e m ē r o Saeimas apstiprināta starptautiskā l īguma note ikumi, ja tajā paredzēt i 

citādi noteikumi nekā Latvijas l ikumdošanas aktos. Starptautisko l īgumu apzīmēšanai tiek. 

lietoti dažādi termini, p iemēram, konvencija, pakts, v ienošanās, traktāts un citi."1 5 Jāatzīmē, 

ka ne v ienmēr Latvijā rezidējošu tiesību subjektu civiltiesiskajām att iecībām ar ārvalsts 

subjektu tiks p iemērotas starptautisko tiesību n o r m a s . Lai p iemērotu starptautiska nolī

g u m a n o r m a s attiecībā uz Latvijas un kādas ārvalsts subjektu, gan Latvijai, gan ārvalstij 

ir j ābūt nol īguma dalībniecei. Neret i tiesību subjektiem ir iespēja brīvi izvēlēties, kuras 

valsts tiesības viņi grib p iemērot savstarpējās civiltiesiskajās attiecībās. 

•;f Grozījumi Autortiesību likumā, Dizainparaugu likumā, likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcel
smes norādēm: Latvijas Republikas likumi. Latvijas Vēstnesis, 23.02.2007, nr. 33. 

"" Alchno I. (red.). Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā, 278. lpp. 
"" Padomes direktīva 91/533/EEK. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis I. 288/32, 1.8.10.1991. 
: x Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 

26.01.1994, nr. 11. 
"'' Fogels A. Moderno starptautisko tiesību daba: vēsturiskie, politiskie un juridiskie aspekti (II) /7 Likums 

un Tiesības. 2006, nr. 11, 328. lpp. 
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K o p u m ā starptautiskajām tiesībām ir liela noz īme arī civiltiesību j e b privāttiesību 

jomā. Starptautisko nol īgumu normas var tikt izmantotas ne tikai civiltiesisko attiecību 

noregulēšanai starp konkrētām personām. Starptautiskajos nol īgumos, apkopojot pasaules 

pieredzi un j aunākās atziņas kādā tiesību jomā, nereti liek ietvertas tiesību normas, kas 

i r mūsdienīgākas par nacionālā l ikumdevēja p ieņemto likumu n o r m ā m . Tādos gadī jumos 

starptautisko tiesību modernākais regulējums var būt stimuls atbilstošu izmaiņu izdarī

šanai konkrētas valsts l ikumos. 

(2) Privāttiesību j o m ā atšķirībā no Eiropas Savienības t iesībām starptautisko tie

sību galvenais mērķis ir nevis maks imāla valstu tiesību tuvināšana, bet gan minimāli 

nepiec iešamā tiesiskā ietvara radīšana sadarbībai un konfliktu novēršanai tiesiskajās 

attiecībās starp dažādās valstīs rezidējošām fiziskajām un juridiskajām personām. Ari 

Eiropas Savienības dalībvalstis savā starpā noslēdz starptautiskus l īgumus, lai risinātu 

pārrobežu problēmas civiltiesībās un citās j o m ā s (sk. Eiropas Kopienas Dibināšanas līg. 

2 9 3 . un 307. p.). Šādas konvencijas, kuru dalībnieces ir tikai ES dalībvalstis, ir Eiropas 

Savienības ģeogrāfiskajās robežās pastāvošo starptautisko tiesību sastāvdaļa. Nosacīti 

tās var dēvēt par Eiropas Savienības iekšējām starptautiskajām tiesībām. 

Praktiski svarīgākā Eiropas Savienības valstu stanjtautiskā konvencija civiltiesību jomā ir Ro
mas 1980. gada konvencija par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām. Romas 1980. gada 
konvencijas normas ir piemērojamas līgumsaistībām jebkurā situācijā, kurā ir izvēle starp dažādu 
dalībvalstu tiesību aktiem. Romas 1980. gada konvencija attiecas uz vairumu civiltiesisko līgumu. 
Konvencija nav piemērojama attiecībā uz mantojuma līgumiem, līgumiem, kas regulē laulāto mantiskās 
attiecības, norunām par tiesas izvēli un norunām par tiesībām griezties šķīrējtiesā, līgumiem par trastu 
veidošanu, kā arī vairākiem citiem līgumattiecību veidiem (sk. konvencijas 2. p.). Jāuzsver gan, ka 
Romas 1980. gada konvenciju ir plānots modernizēt un aizstāt ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
iegulu par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Romas I regula). 

(3) Starptautiskais nol īgums, kas īpaši efektīvi darbojas civiltiesību sterā visas pasau

les mērogā un ievērojami vienkāršo tiesiskās attiecības starp dažādu valstu komersant iem, 

ir A N O 1980. gada Vīnes konvencija par starptautiskajiem preču p i rkuma l īgumiem 1 2 0 . 

Latvija ir tās dalībvalsts. A N O Vīnes konvencijai par starptautiskajiem preču pirkuma 

l īgumiem ir ļoti liela noz īme starptautiskajā t irdzniecībā. Ar A N O Vīnes konvenciju par 

starptautiskajiem preču pirkuma l īgumiem ir izveidots vienots tiesiskais regulē jums pir

kuma l īgumiem, ko noslēdz dažādu valstu komersanti . P i rkuma līguma puses var l īgumā 

izslēgt A N O Vīnes konvencijas p iemērošanu, taču parasti konvencijas p iemērošana ir 

vislietderīgākā izvēle. Konvencijas noteikumi par l īguma noslēgšanu, iztulkošanu, pircēja 

un pārdevēja p ienākumiem un atbildību ir modernāki un ērtāk piemērojami nekā daudzu 

dalībvalstu nacionālo tiesību normas par p i rkuma līgumiem. 

1211 Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Latvijas Vēstnesis. 03.07.1997, 
nr. 170. 
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Starptautiskajām tiesībām ir būtiska loma starptautisko sauszemes un jūras pārvadā

j u m u tiesiskajā reglamentācijā. Starptautisko autopārvadājumu j o m ā nozīmīga i r Z e n ē v a s 

1956. gada konvenci ja par kravu starptautisko autopārvadājuma l īgumu 1 2 1 . Konvencija 

tiek piemērota l īgumiem par kravu pārvadājumiem ar autotransportu par atlīdzību, kad 

līgumā norādītās kravas nosūtīšanas un saņemšanas vietas atrodas divās dažādās valstīs, 

no kurām vismaz viena ir konvencijas dalībvalsts. Jūras pārvadājumu j o m ā ļoti nozīmīga 

ir Briseles 1924. gada konvencija par dažu konosamenta note ikumu unifikāciju (Māgas 

noteikumi), tās 1968. gada protokols (Visbijas protokols) un 1979. gada protokols (SDR 

protokols) . 1 2 2 Konvenci jas s m a g u m p u n k t s ir note ikumi par pārvadātāja atbildību par 

kravas zudumu vai bojājumu. 1 2 3 

(4) Starptautiskās tiesības ir nozīmīgas ne tikai starptautisko preču pirkuma līgumu un 

sauszemes un jūras transporta aspektu tiesiskajā reglamentācijā, bet ari citās civiltiesiskās 

apgrozības jomās, kurām raksturīgs pārrobežu elements. Viena no šādām j o m ā m ir intelek

tuālais īpašums. Pamats moderno autortiesību attīstībai visā pasaulē ir bijusi Bernes 1886. 

gada konvencija par literatūras un mākslas darbu aizsardzību 1 2 4, kuras dalībvalsts ir arī 

Latvija. Savukārt patentu, preču, zīmju un dizainparaugu starptautiski tiesiskā aizsardzība 

balstās uz Parīzes 1883. gada konvenciju par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību1 2 5 . No jau

nākā laika starptautisko tiesību aktiem rūpnieciskā īpašuma j o m ā milzīga nozīme sakarā ar 

Latvijas līdzdalību Pasaules tirdzniecības organizācijā ir tā sauktajam Pasaules tirdzniecības 

organizācijas T R I P S {Trade-related intellectual property rights) l īgumam jeb līgumam par 

par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar t irdzniecību. 1 2 6 

Lai novērstu šķēršļus starptautiskajai civiltiesiskajai apgrozībai tā saukto moderno 

līgumu j o m ā , vairākas starptautiskas konvencijas ir sagatavojis Starptautiskais privāttie

sību unifikācijas institūts U N 1 D R O I T (Institut international pour l'unification du droit 

privé). U N I D R O J T ir starptautiska organizācija, kas kopš 1926. gada darbojas civiltiesību 

unifikācijas j o m ā . Latvija ir v iena no U N I D R O I T 60 dalībvalstīm. Latvija 1997. gadā ir 

pievienojusies U N I D R O I T konvencijai par starptautisko finansiālo līzingu1 2 7 un U N I D R O I T 

: Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu (CMR) un parakstīšanas protokols. Latvijas 
Vēstnesis. 12.08.1993, nr. 119. 

; : 1924. gada Starptautiskā konvencija par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju (Hāgas noteikumi); 
1968. gada protokols par grozījumiem 1924. gada Starptautiskajā konvencijā par dažu konosamenta 
noteikumu unifikāciju (Visbijas protokols); 1979. gada protokols par grozījumiem 1924. gada Starp
tautiskajā konvencijā par dažu konosamenta noteikumu unifikāciju, kas grozīta ar 1968. gada protokolu 
(SDR protokols 1979). Latvijas Vēstnesis, 26.02.2002, nr. 31 . 

"* Sk.: Lejnieks M. Starptautisko jūras pārvadājumu tiesiskā režīma reģionalizācija un tās ietekme uz F.iropu // 
Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā. Rīga: Latvijas Universitātes 
Juridiskā fakultāte, 2002, 205. Ipp. 

;j Konvencija par literatūras un mākslas darbu aizsardzību. Latvijas Vēstnesis, 21.02.2003. nr. 29. 
:' Parīzes konvencija par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību. Latvijas Vēstnesis, 08.04.2003, nr. 54. 

Sk.: Rozenfelds .1. Intelektuālais īpašums, 18. 1pp.; Grudulis M. Ievads autortiesībās, 30. Ipp. 
• UNIDROIT konvencija par starptautisko finansiālo līzingu. Latvijas Vēstnesis, 08.07.1997, nr. 175. 
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konvencijai par starptautisko faktoringu1 2 8. Abas konvencijas ir praktiski nozīmīgas tapec, ka 

finansu līzingam un faktoringam ir būtiska loma starptautiskās tirdzniecības norisēs. 

2. Vispārējie tiesību principi 

(1) Pie patstāvīgajiem tiesību avotiem pieder arī vispārējie tiesību principi. Juridiskajā 

terminoloģijā tos nereti apzīmē arī par '"vispārīgajiem tiesību pr incipiem". Saskaņā ar CL 

5. pantu, izšķirot lietu pēc tiesas ieskata vai atkarībā no svarīgiem iemesliem, " t iesnesim 

jāspr iež pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību pr inc ip iem". Iete icamāks termins 

tomēr ir "vispārēj ie tiesību pr incipi" , jo vārds "v i spārē j s" n o z ī m ē " tāds , kas attiecas uz 

visiem, visu, aptver v i su" un tādējādi labāk atbilst šo tiesību principu būtībai . 1 2 0 Turpretī 

vārds "v i spār īgs" nereti tiek lietots, lai apzīmētu kaut ko nenoteiktu vai neprecīzu. 

Vispārējie tiesību principi ir tiesiskajā s istēmā vispāratzītās tiesību pamatnostādnes 

un vadošās idejas, kas tiek izmantotas, lai konkret izētu tiesību n o r m u saturu, to pie

mērošanas pr iekšnoteikumus un veidu, bet nepieciešamības gadījumā pat var tikt tieši 

p iemērotas līdzīgi kā t iesību n o r m a s . 1 ' 0 Vispārējo tiesību pr incipu prakt iskās p iemē

rošanas pr iekšnoteikumi ir specifiski sal īdzinājumā ar rakstīto jeb normatīvajos aktos 

ietverto tiesību normu piemērošanu. Kaut gan tiesību teorijā vispārējie tiesību principi 

ir atzīti par patstāvīgajiem tiesību avotiem, civiltiesību normu praktiskajā p iemērošanā 

t iem pārsvarā ir subsidiara nozīme. 

Vispārējo tiesību principu lomu civiltiesību normu praktiskajā piemērošanā ilustrē CPL 5. panta 5. 
dala: "Ja nav likuma, kas regulē strīdīgo attiecību, tiesa piemēro likumu, kas regulē līdzīgas tiesiskās 
attiecības, bet, ja tāda likuma nav, vadās pēc tiesību vispārējiem principiem un jēgas." Tas nozīmē, 
ka vispārējo tiesību principu pilnīgi patstāvīga piemērošana ir tāda kā avārijas izeja gadījumos, kad 
nav iespējams tieši vai pēc analoģijas piemērot likuma normas. 

Vispārējie tiesību principi caurvij visu tiesību sistēmu un pārsvarā j au ir integrēti 

rakstītajās tiesību normās. Iekļaujot l ikumā attiecīgās tiesību normas, l ikumdevējs reizē 

ir konkretizējis vispārējo tiesību principu saturu, ievērojami samazinot nepieciešamību 

speciāli atsaukties uz t iem tiesību n o r m u piemērošanas gaitā. Vispārējo tiesību principu 

konkret izēšana tiesību normās sekmē to reālu pielietojumu praksē. 1 3 1 Tiesību n o r m ā s tieši 

neminētu vispārējo tiesību principu pilnīgi patstāvīga piemērošana, nesaistot tos ar konkrē

tām normām, ir teorētiski iespējama, bet praksē maz ticama. Rakstīto tiesību normu saturs 

mūsdienīgā tiesiskā valstī j au tāpat atbilst vispārējo tiesību principu burtam un garam. 

i: f ! UNIDROIT konvencija par staiptautisko faktoringu. Latvijas Vēstnesis. 08.07.1997, nr. 175. 
I2'5 Sk.: Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana, 19. Ipp. 
m Sk.: Kalniņš K. Tiesību (ālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse. 353. Ipp.; Iļjanova D. Vispārējo 

tiesību principu nozīme un piemērošana, 19.-24. Ipp.; Neimanis J. Ievads tiesībās, 192. Ipp. 
' ; | Iļjanova D. Vispārīgie tiesību principi un to funkcionālā nozīme // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. 

Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999, 99. Ipp. 
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Viens no svarīgākajiem vispārējiem tiesību principiem visā tiesību sistēmā, tostarp civiltiesībās, 
ir taisnīguma princips.1'- Likumdevēja pieņemtās civiltiesību normas satura ziņā jau pašas par sevi ir 
taisnīgas, .la tās juridiski korekti piemēro, tad liek panākts taisnīgs civiltiesisko problēmu risinājums. 
Tāpēc civiltiesību normu praktiskās piemērošanas gaitā parasti nerodas nepieciešamība īpaši atsaukties 
uz taisnīguma principu. 

(2) Vispārējiem tiesību pr incipiem ir būtiska n o z ī m e tiesību n o r m u iztulkošanā un 

l ikuma robu aizpi ldīšanā. ' 3 3 Tāpat vispārēj iem tiesību pr incipiem ir svarīga loma ģenerāl-

klauzulu satura konkret izēšanā. Ģenerālk lauzulas ir tiesību normās ietverti vispārsaistoša 

rakstura jēdzieni , kas jāpiepi lda ar konkrētu saturu, lai tiesību n o r m u varētu piemērot 

konkrētā dzīves gadī juma izšķiršanai. Ģenerālklauzulu piepi ldīšana ar konkrētu saturu 

p i rmām kārtām ir tiesu uzdevums, bet tiesu prakses v ispārināšanas rezultātā tiek veidotas 

attiecīgās ģenerālklauzulas p iemērošanai raksturīgās t ipisko gadī jumu grupas . 1 3 4 

Kā norādīts CL 5. pantā, '"kad lieta jāizšķir pēc tiesas ieskata vai atkarībā no svarīgiem iemesliem, 
tad tiesnesim jāspriež pēc taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem". "Svarīgi iemesli" 
vairākos Civillikumā un citos likumos paredzētajos gadījumos ir minēti kā attaisnojošs iemesls, lai 
vienpusēji izbeigtu ar darījumu nodibinātas tiesiskās attiecības, piemēram, pilnvarojuma līgumu vai 
līgumu ar akciju sabiedrības valdes locekli (sk. CL 2315. p., KCL 224. p. 6. d.). Lai gan dažās li
kuma normās, kā KCL 224. panta 6. daļā, ir sniegts svarīgu iemeslu piemērveida uzskaitījums, tas 
nav izsmeļošs un neaptver visus iespējamos gadījumus, kuros tiesiskās attiecības var izbeigt svarīga 
iemesla dēļ. Tāpēc "svarīgi iemesli" ir ģenerālklauzula, kas jāpiepilda ar konkrētu saturu. Viens no 
vispārējiem tiesību principiem, kas jāņem vērā "svarīgu iemeslu" ģenerāklauzulas konkretizēšanā, ir 
CL 1. pantā ietvertais labas ticības princips, tāpēc svarīgs iemesls akciju sabiedrības valdes locekļa 
atsaukšanai var būt viņa nesaticība ar pārējiem valdes locekļiem vai sabiedrības akcionāriem, ja tā 
izslēdz vai apdraud koleģiālu sadarbību.1 , 5 Labas ticības princips liek valdes loceklim savā darbībā 
ievērot minēto personu pamatotās intereses. 

( 3 ) Civiltiesībās pazīs tamākie vispārējie tiesību principi ir 1) privātautonomijas prin

cips, 2) l īgumu brīvības pr incips , 3) labas ticības pr incips , 4) uzticības a izsardzības 

princips un 5) publ i skās t icamības pr inc ips . Saskaņā ar pr ivātautonomi jas pr inc ipu 

tiesību subjekti var brīvi, pēc savas izvēles un ieskatiem veidot savstarpējās t iesiskās 

attiecības. Līgumu brīvības princips, kas plašākā n o z ī m ē atliecas uz v is iem tiesiskajiem 

darījumiem, noz īmē to, ka tiesību subjekts var brīvi izlemt, vai noslēgt l īgumu, kā arī ir 

tiesīgs brīvi izvēlēties l īguma saturu, l īgumpartneri un l īguma formu (sk. CL 1473. p.) . 

Līgumu brīvības pr incips ir pr ivātautonomijas pr inc ipa i zpausme. Saskaņā ar CL 1. 

pantā nost ipr ināto labas ticības principu tiesību subjektiem savas subjektīvās tiesības ir 

: Bitāns A. Vispārīgie principi, nosakot kompensāciju par nemantisku aizskārumu /7 Jurista Vārds, 
14.10.2003. nr. 37, 6. lpp.; Bitāns A. Tiesas ieskats un svarīgi iemesli civiltiesisku strīdu izskatīšanā // 
Latvijas Universitātes Raksti. 667. sēj. Juridiskā zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte, 2004. 111. lpp.; 
Sinaiskis V. Taisnības princips Latvijas civiltiesībās // Jurists, 1937, nr. 7/8, 121. lpp. 
Sk.: Rey H. Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Rn. 270. 

" Kalniņš E. Tiesību tālāk veidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 378. lpp. 
Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana /7 Privāttiesību teorija un prakse, 384. lpp. 
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jā izl ieto un subjektīvie p ienākumi jāpi lda pēc labas ticības jeb ievērojot citu personu 

pamatotās intereses. Uzticības aizsardzības princips t iesiskās stabilitātes veic ināšanas 

nolūkā aizsargā tiesību subjekta labticīgu paļaušanos uz konkrēta tiesiskā stāvokļa at

bilstību īstenībai, kaut patiesībā Šāda atbilstība varbūt nemaz nepastāv. No uzticības 

aizsardzības principa atvasinātais publ i skās t icamības pr incips noz īmē to, ka tiesību 

subjekti var uzticēties uz l ikuma pamata pastāvošo publ isko reģistru (zemesgrāmatu, 

komercreģistra) ierakstu pat iesumam. 1 3 6 

Saskaņā ar CL 994. panta 1. daļā ietverto nekustamā īpašuma piederības prezumpciju par nekus
tama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Saskaņā Zemesgrā
matu likuma'''' 1. pantā nostiprināto publiskās ticamības principu trešās labticīgās personas var ticēt 
šādam zemesgrāmatu ierakstam, kaut arī tas patiesībā būtu nepareizs, piemēram, pamatots uz spēkā 
neesošu nekustamā īpašuma atsavinājuma līgumu vai radies zemesgrāmatu nodaļas pieļautās kļūdas 
rezultātā. Labticīga trešā persona, nopērkot nekustamo īpašumu no personas, kura zemesgrāmatā 
nepareizi norādīta kā īpašnieks, atbilstoši publiskās ticamības principam tiek aizsargāta un pati kļūst 
par nekustamā īpašuma īpašnieci.1 3 8 

(4) Iepriekšminētie pieci vispārējie tiesību principi ir raksturīgi civiltiesībām kopumā. 

Tajā pašā laikā konkrētās civiltiesību apakšnozarēs var pastāvēt konkrētajai apakšnozarei 

specifiski vispārējie tiesību principi. P iemēram, lietu tiesībās ļoti svarīgs ir specialitātes 

princips, saskaņā ar kuru lietu tiesības, to skaitā īpašums, pastāv tikai attiecībā uz atseviš

ķām lietām. 1 3 9 Civi l l ikumā specialitātes princips ir visprecīzāk aprakstīts kādā mantojuma 

tiesību daļas normā. Saskaņā ar CL 702. panta 1. daļas 1. te ikumu uz atsevišķām pie 

mantojuma piederīgām ķermeniskām lietām mantinieks iegūst tās pašas lietu tiesības, 

kas bijušas mantojuma atstājējam. Specialitātes princips veicina skaidrību un drošumu 

civiltiesiskajā apgrozībā. Viena no būtiskākajām special i tātes pr incipa i z p a u s m ē m ir 

tāda, ka vairāku lietu atsavināšanas rezultātā īpašuma tiesības pāriet ieguvējam nevis uz 

visām lietām kopā, bet gan uz katru atsevišķi. 1 4 0 No specialitātes principa arī izriet, ka 

pirkuma, dāvinājuma, maiņas vai cita atsavinājuma līgumā līdzējiem piet iekami skaidri 

jākonkret izē lietas, kas tiks nodotas otra līdzēja īpašumā uz l īguma pamata. 

3. Ieradumu tiesības 

( 1 ) Ieradumu tiesības jeb paražu tiesības rada nevis likumdevējs rakstītu likuma notei

kumu veidā, bet gan pati sabiedrība ilgstošas un pastāvīgas prakses rezultātā. Lai sabiedrībā 

136 Sk.: Grūtups/Kalniņš. CL 993. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 120. Ipp.; Strupišs A. 
KCL 12. p. komentārs. Komerclikuma komentāri. A daļa. 82. Ipp. 

1X7 Zemesgrāmatu likums: Latvijas Republikas likums. Likumu un noteikumu krājums, 30.12.1937, nr. 38. 
,3!f Kalniņš E. Publiskas ticamības princips tiesu praksē // Likums un Tiesības, 1999, nr. 3, 84. Ipp. 
139 Sk.: Baur/Stiirner. Sachenrecht, § 4 Rn. 17; Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. 

īpašums, 19. Ipp.; Balodis K. Sicherungsübereignung im deutsch-lettischen Rechtsvergleich, S. 216. 
,J" Sk.: Lošmanis A. Unternehmenskauf im deutsch-lettischen Recfitsverglcich, S. 303. 307. 
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izveidojušos paražu varētu uzskatīt par ieradumu tiesību normu, ir vajadzīgs, lai šī n o r m a 

būtu ilgstoši pastāvējusi un piemērota un lai tiesību subjekti uzskatītu šo normu par sev 

saistošu. Ilgstošā piemērošana parasti izpaužas tādējādi, ka paraža regulāri izmantota tiesu 

praksē. ' 4 1 Ieradumu tiesību normai jābūt ar pietiekami noteiktu saturu, lai no tās izrietētu 

konkrētas tiesiskās sekas. 1 4 2 Mūsdienu Eiropas valstu nacionālajās civiltiesībās ieradumu 

tiesību normas sastopamas samērā reti. Ieradumu tiesībām bija praktiska nozīme laikos, kad 

vēl nebija tik daudz rakstīto tiesību n o n n u . Ieradumu tiesību nozīme kontinentālās Eiropas 

tiesību sistēmai piederošo valstu civiltiesībās strauji samazinājās j a u 19. gadsimtā, kad 

ievērojami pieauga civiltiesību j o m u reglamentējošo l ikumu skaits. Latvijas nacionālajās 

civiltiesībās ieradumu tiesību normas šobrīd faktiski nepastāv. Civill ikuma 2. panta 2. daļa 

noteic: " Ieradumu tiesības nevar ne atcelt, ne grozīt l ikumu. Ieradumu tiesības piemēroja

mas l ikumā noteiktos gadī jumos." Šī n o r m a līdz m i n i m u m a m samazina ieradumu tiesību 

varbūtējās piemērošanas iespējas. Turklāt civilitiesību j o m u reglamentējošajos Latvijas 

likumos nav nevienas konkrētas norādes par to, ka jāp iemēro ieradumu tiesības. 

Latvijas komerctiesībām radniecīgajās Vācijas komerctiesībās pastāv ieradumu tiesību norma, 
saskaņā ar kuru klusēšana uz komersanta apstiprinājuma vēstuli (Schweigen auf kaufmännisches Bestäti
gungsschreiben) ir uzskatāma par piekrišanu līguma noslēgšanai ar šo komersantu.14-1 Vācijas civiltiesībās, 
līdzīgi kā Latvijas civiltiesībās, pastāv vispārīgs princips, ka klusēšana nav atzīstama par piekrišanu. To 
var atzīt par piekrišanu tikai tiesību normās atzītajos izņēmuma gadījumos. Ja pēc līguma noslēgšanas 
sarunām viens komersants nosūta otram komersantam apstiprinājuma vēstuli, kurā fiksēti sarunu rezul
tāti, un apstiprinājuma vēstules adresāts klusē, neiebilstot pret vēstules saturu, tad uzskatāms, ka viņš 
piekritis līguma noslēgšanai uz apstiprinājuma vēstulē ietvertajiem noteikumiem. 

(2) No ieradumu tiesībām jānošķir tiesiskajā apgrozībā pastāvošās paražas j e b ieražas. 

Civiltiesiskajā apgrozībā pastāvošās paražas ir tiesību subjektu vai subjektu grupu akceptēti 

tiesiskas rīcības noteikumi, kam nav normatīva spēka. Tāpēc tās nevar saukt par paražu 

tiesībām. Ja ilgstošas piemērošanas gadījumā sabiedrībā izveidojas pārliecība par paražas 

vispārsaistošo raksturu, tā var kļūt par ieradumu tiesību normu. K a m ē r šie priekšnoteikumi 

nepastāv, paražām vispārsaistoša rakstura nav. Ar ieradumu tiesību n o r m ā m paražām ir 

kopīgs tas, ka tās parasti ir radušās ilgstošas piemērošanas rezultātā. Paražu galvenā nozīme 

tāda, ka tās ir iespējams izmantot kā tiesisko darījumu iztulkošanas līdzekli.1 4 4 Ignorējot 

paražu, darījuma dalībniekam jārēķinās ar iespējamām negatīvām sekām, jo tiesību sistēma 

parasti aizsargā to subjektu, kurš no sava darījumu partnera ir tiesīgs sagaidīt paražas 

:evērošanu. 1 4 i Paražas parasti pastāv kādā konkrētā teritorijā vai noteiktā civiltiesiskās 

apgrozības sterā, p iemēram, komerctiesiskajā apgrozībā. Latvijas l ikumos atsauces uz pa

ražām ir vairākās vietās: CL 1652., 1759. un 2186. pantā, kā arī K C L 67. pantā. 

- Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 8. 
- Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 3 Rn 32. 

" Brox H. Handels- und Wertpapierrecht, Rn. 251. 
' Balodis K. Ieteicamais komercdarījumu regulējums Komcrclikumā // Likums un Tiesības. 2004, nr. 2, 

37.Ipp. 
Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 3 Rn 43. 
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CL 1759. un 2186. pantā minētas "vietējās paražas". Saskaņā ar CL 1652. panta 1. daļas 3. punktu 
parādnieka nokavējums ar visām tā sekām iestājas, "kad parādnieks palaidis garām termiņu, kas no
likts izpildīšanai vai nu ar likumu, vai ar līgumu, vai pēc paražas". Pārtikas preču vairumtirdzniecībā, 
piemēram, varētu būt iespējama paraža, ka ātri bojājošās pārtikas preces jāpiegādā pircējam dienas 
laikā pēc līguma noslēgšanas, ja vien līgumā nav paredzēts citādi. Ja pārtikas preču piegādātājs dienas 
laikā nepiegādātu preces, tas būtu vērtējams kā parādnieka nokavējums ar piegādātājam nelabvēlīgām 
sekām, piemēram, līgumsodu, nokavējuma procentiem vai zaudējumu atlīdzību. 

(3) Paražām ir liela nozīme starptautiskajā tirdzniecībā. Starptautiskā tirdzniecības pa

lāta (International Chamber of Commerce) ir sistematizējusi nozīmīgākās starptautiskajos 

pirkuma līgumos izmantotās paražas un uz to bāzes izstrādājusi Incoterms (International 

commercial terms).Incoterms ir saīsinājumos formulēti termini, kuru atšifrējumi ietver 

līguma dalībniekiem saistošus preču piegādes note ikumus. Incoterms tātad ir lietošanai 

derīgā veidā sagatavotas un rakstītā veidā formulētas paražas. Incoterms kļūst par l īguma 

sastāvdaļu, ja puses par to vienojas. Pazīs tamākie Incoterms ir EXVV (Ex Works), F O B 

(Free on Board), C I F (Cost, Insurance and Freight), D D U (Delivered Duty Unpaid), 

and C P T (Carriage Paid To). Incoterms mērķis ir novērst neskaidrības preču piegādes 

procesā, precizējot, kādas transporta izmaksas j ā s e d z pārdevē jam, kādas pircējam un 

kurš no viņiem uzņemas preces bojāejas un bojāšanās risku. 

Piemēram, ja līgumā iekļauta atsauce uz Ex Works, tad pārdevējam tikai ir pienākums izvietot 
preci gatavībā sava uzņēmuma teritorijā. Pircējs uzņemas visas ar preces transportu, apdrošināšanu 
un izvešanu no valsts saistītās izmaksas. Preces bojāejas un bojāšanās risks pāriet uz pircēju brīdī, 
kurā pārdevējs novietojis preci savā uzņēmumā promvešanai derīgā veidā. 

4. Tiesu prakse 

( 1 ) Tiesu prakse ir tiesību palīgavots jeb tiesību izzināšanas avots. 1 4 7 Izšķirot tiesisko 

strīdu, t iesnesim l ikums ir j ā iz tu lko, j ākonkre t izē un vajadzības gadī jumā jāa izpi lda 

likuma robi . 1 4 8 Radot jaunas tiesību atziņas, tiesnesis veic tiesību tālākveidošanu, nepārkāp

jot l ikumā paredzētos ietvarus. Tiesa, izspriežot konkrētus civiltiesiskos strīdus, nerada 

tiesību normas . Tiesa izšķir konkrētus dzīves gadī jumus, un tiesas spriedumā paustajam 

juridiskajam vērtē jumam ir tieša nozīme tikai att iecībā uz izšķirto dzīves gadī jumu. 1 4 9 

Tomēr savā praksē t iesām ir jāizšķir daudzi līdzīgi tiesiskie strīdi, un ir tikai loģiski, 

ka nākamajās līdzīgajās lietās taisītajos spr iedumos ietvertie tiesisko situāciju vērtējumi 

līdzinās iepriekšējiem. Ja sākotnējais spriedums tajā pausto vērtējumu un secinājumu ziņā 

M6 Sk.: Preambles to Incoterms 2000. Pieejams: http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles.asp. [skatīts 
01.09.2006]. 

147 Sk.: Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana, 58. lpp. 
148 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 3 Rn. 38. 
!'115 Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 353. lpp.; Larenz/Wolf, Allgemeiner 

Teil des Bürgerlichen Rechts, § 3 Rn. 37: Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 9. 

http://www.iccwbo.org/incoterms/preambles.asp
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ir jur idiski pareizs, tad tas ari var būt paraugs turpmākajiem spr iedumiem, kuros jāris ina 

tādi paši tiesību jautā jumi . 1 5 0 Praksē tiesas lielā m ē r ā vadās no šād iem iepriekšēj iem 

"p iemērve ida" spr iedumiem, veicinot tiesas spriešanas vienveidību, kontinuitāti un sta

bilitāti. 1 5 ' Sevišķi liela n o z ī m e ir augstāko instanču tiesu patstāvīgajai praksei līdzīgās 

lietās, jo augstāko tiesu spr iedumu ievirzei parasti seko z e m ā k o instanču tiesas un arī 

augstāko instanču tiesas nelabprāt atkāpjas no ierastās prakses. 

(2) Pastāvīgās tiesu prakses rezultātā, t iesām taisot līdzīga satura n o l ē m u m u s līdzīgos 

dzīves gadījumos, veidojas judikatūra. Ar jēdz ienu " judikatūra" apzīmē spēkā stājušos, 

par labiem un pareiziem atzītu tiesu n o l ē m u m u kopumu, kas ietver turpmāko n o l ē m u m u 

pamatošanai izmantojamas abstrakta rakstura juridiskās atziņas. 1 5 2 Tiesību teorijā turpmāko 

n o l ē m u m u pamatošanai p iemērotas abstrakta rakstura jur idiskās atziņas sauc par preju-

dīcijām.1 5 5 Atkāpe no judikatūras ir iespējama, tikai mainot un sevišķi pamatojot tiesas 

nostāju citu līdzīgu gadījumu izšķiršanas procesā. 1 5 4 Tiesu prakses jēdziens ir plašāks nekā 

judikatūras jēdziens, jo tiesu prakse ietver t iesas darbību juridisku strīdu iz lemšanā vis

pār, tātad pat kļūdainus vai atceltus n o l ē m u m u s . 1 5 5 Pēdējā laikā Latvijas tiesībās dominē 

uzskats, ka tiesību avots esot nevis tiesu prakse, bet tikai judikatūra. 

Pēdējos gados vērojamā judikatūras j ēdz iena pretstatīšana tiesu prakses j ē d z i e n a m ir 

guvusi atspoguļojumu ari l ikumā. Kā norādīts C P L 5. panta 6. daļā, "piemērojot tiesību 

normas, tiesa ņ e m vērā j u d i k a t ū r u " . C P L 5. panta 6. daļa tomēr ir piesardzīgi formulēta 

un neaizl iedz tiesām ņemt vērā arī tādas tiesu praksē iegūtās jur idiskās atziņas, kas ne

pieder pie judikatūras. Zinātniskajā literatūrā ir pausts viedoklis, ka judikatūras definīcija, 

kas Latvijā parādījās p i r m s dažiem gadiem, ir nevainojama no tiesību teorijas viedokļa, 

tomēr rada problēmas tiesību praktiskajā piemērošanā, jo nav instances, kas spr iedumus 

šķirotu labajos - pareizajos un sliktajos nepareizajos. 1 5 6 

Lai gan judikatūras jēdziena iespiešanās Latvijas tiesībās neapšaubāmi nāk par labu 

padziļinātai izpratnei par tiesu prakses izpausmēm, par tiesību avotu ir uzskatāma nevis 

tikai judikatūra vien, bet gan tiesu prakse. Tiesu prakses jēdziens nebūt nav pārāk plašs, 

lai tiesu praksi nevarētu uzskatīt par tiesību palīgavotu. Dēvējot par tiesību palīgavotu tikai 

judikatūru, bet ne tiesu praksi, tiek aizmirsts, ka arī viens atsevišķs spēkā stājies jebkuras 

150 Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorijas un prakse. 354. Ipp. 
!"' Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorijas un prakse. 354. Ipp. 
153 Levits E. Atklājot rubriku "Aktuālās judikatūras apskats" /7 Likums un Tiesības, 2005, nr. !, 27. Ipp.; 

Sniedzīte G. Tiesību palīgavoti, piemērojot tiesību normas ii Jurista Vārds, 18.10.2005, nr. 39. 6. Ipp. 
, i y Neimanis J. Ievads tiesībās, 71. Ipp. 
! 5 4 Voroncovs A. Augstākās tiesas plēnuma lēmumi mūsdienu Latvijas tiesību sistēmā // Jurista Vārds. 

24.04.2007, nr. 17/18, 19. Ipp. 
155 Sk.: Neimanis J. Ievads tiesībās, 71. Ipp. 

Torgāns K. Judikatūras teorija un pielietojamā judikatūra // Jurista Vārds, 13.12.2005. nr. 47, 1. Ipp. 
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instances tiesas spriedums var ietvert jaunas, vērtīgas un turpmākajam piel ietojumam 

derīgas juridiskas atziņas. Šāds spr iedums nepieder judikatūrai kā zināmā laika posmā 

izveidotam juridisko atziņu kopumam, taču var tikt turpmāk izmantots kā tiesību avots. 

Tiesu praksei piederīgie atceltie vai kļūdainie spriedumi nav vērā ņ e m a m s arguments 

apgalvojumam, ka tikai judikatūra, nevis tiesu prakse ir tiesību avots. Tiesību literatūrā ir 

pamatoti norādīts, ka nošķirt judikatūru no tiesu prakses nevar pēc nolēmumu pareizuma, 

jo nolūkā izvairīties no kļūdu atkārtošanas jāpazīst arī atcelti un acīmredzami kļūdaini 

spriedumi, turklāt noraidītam argumentam var būt paliekoša nozīme tiesību izpratnē.1 : 1 7 

(3) Pagaidām Latvijas tiesas vēl samērā m a z atsaucas uz tiesību palīgavotiem, tostarp 

tiesu praksi. 1 5 S Daudzos gadījumos tiesas seko iepriekšējai praksei līdzīgos gadījumos, 

tomēr spr iedumos uz iepriekšējiem n o l ē m u m i e m neatsaucas. Juridiskajā literatūrā ir at

zīts, ka tiesas spr iedumā ir nepieciešams īpaši norādīt, vai tiesa seko līdzšinējai praksei 

vai no tās atkāpjas. 1 5 9 P a m a z ā m tomēr stāvoklis uzlabojas, un Latvijas tiesu spr iedumos 

pieaug norāžu skaits uz iepriekšējiem spr iedumiem līdzīgās lietās. 

Piemēram, Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta praksē atsaukšanās uz iepriekšējiem 

spriedumiem ir izplatīta lietās par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu (CL 2352'. p.). 

Vairākos šādos spriedumos Senāts, norādot uz atšķirībām starp izteiktām vai izplatītām ziņām un viedokli, 

ir atkārtojis, ka ar vārdiem "ziņas" ir jāsaprot datu. faktu, skaitļu un arī informācijas kopums, bet vārda 

"viedoklis" jēga ir uzskats, izpratne un attieksme, turklāt viedoklis kā subjektīvs vērtējums var veidoties 

kā no patiesiem faktiem, tā kļūdainām ziņām, nepatiesas infonnācijas, un tas nav pierādāms.1 6 0 

5. Tiesību doktrīna 

( 1 ) Tiesību doktrīnu veido tiesību izpētes, analīzes un izskaidrošanas rezultātā radies 

teorētisko uzskatu kopums, kas izteikts mācību grāmatās, l ikumu komentāros, zinātniskos 

rakstos, rokasgrāmatās, monogrāfijās un citās publikācijās. 1 6 1 Līdzīgi kā tiesu prakse, arī 

tiesību doktr īna ir tiesību palīgavots un līdzeklis civiltiesību izzināšanai un tālākveido-

šanai. Tiesību doktrīna būtiski ietekmē juris tu un visas sabiedrības izpratni par t iesībām, 

kā ar i sniedz idejas l ikumdevējam. Tiesību doktrīnas j ēdz iens ir tuvs tiesību zinātnes 

jēdzienam, tie abi ir nesaraujami saistīti. Tiesību doktrīnas jēdziens ir šaurāks par jēdzienu 

,5'; Torgāns K. Judikatūras teorija un pielietojamā judikatūra // Jurista Vārds, 13.12.2005, nr. 47, 2. lpp. 
I5S Sk.: Apse D. Palīgavotu mijiedarbības aspekti Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta administratī

vajā un Satversmes tiesas jurisdikcijā // Tiesību harmonizācijas Baltijas jūras reģionā 20.-21. gadsimta 
mijā. Rīga: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte. 2006, 263. lpp. 

•s'' Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana •'/ Privāttiesību teorijas un prakse, 358. lpp. 
"'" Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 08.05.2002 spriedums lielā Nr. SKC-261. Latvijas 

Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2002. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 2003, 546. lpp.: Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 07.04.2004 
spriedums lietā Nr. SKC-210. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta sprie
dumi un lēmumi 2004. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2005, 660. lpp. 

161 Sk.: Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse. 370. lpp. 
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"t iesību z inātne" . Doktr īnu ve ido zinātnisko pētī jumu rezultātā radītās tiesību atziņas, 

bet tiesību zinātne aptver ne tikai tiesību atziņas, bet arī pašu izziņas procesu. Tiesību 

doktrīnā ietilpst visas tiesību zinātnē radītās atziņas, ja vien tās ir pienācīgi argumentētas . 

Ja par kādu jautā jumu tiesību zinātnē ir dažādi viedokļi, tad dominējošais uzskats tiek 

saukts par "va ldošo mācību 5 1 (herrschende Lehre - vācu vai.)."5 2 

Tiesību doktr īna ie tekmē tiesu praksi, sniedzot j a u n a s idejas, vērtē jumus, kā arī n o 

rādot uz tiesu prakses nepi lnībām. Tiesību doktrīna ir plaši izmantojama tiesu n o l ē m u m u 

argumentāci jā. 1 6 ? Salīdzinājumā ar t iesu praksē izveidojušos jud ikatūru tiesību doktrīnai 

liesas spriešanā ir otršķirīga noz īme, jo t iesnesis drīzāk vadīsies no judikatūras , nevis 

zinātnes a t z i ņ ā m . ' 6 4 Tiesību doktrīnas atziņas, lai gan praksē balstītas, lielākoties ir teo

rētiskas, savukārt t iesu praksē veidotās atziņas ir izgājušas prakt isko pārbaudi . 1 6 5 Lai 

gan Latvijas tiesas rēķinās ar tiesību doktrīnas atz iņām, atsauču uz civiltiesību doktrīnu 

spr iedumos ir maz. Viens no iemesliem ir arī tas, ka Latvijas tiesību zinātnē daudzi svarīgi 

tiesību jautā jumi j o p r o j ā m nav pienācīgi izpētīti. Attīstoties tiesību zinātnei, pal iel ināsies 

arī tiesību doktrīnas l o m a tiesu prakses veidošanā. 

(2) Doktr īnas sastāvdaļa ir arī nenormatīva rakstura tiesību paraugnoteikurnu apkopo

j u m i , kas radušies privāttiesību unifikācijas centienu rezultātā gan pasaules mērogā, gan 

Eiropas Savienībā. Starptautiskais privāttiesību unifikācijas insitūts UN I D R O I T atseviš

ķos civiltiesību jautā jumos sagatavo ne tikai starptautiskas konvencijas, kuras ratifikācijas 

gaitā iegūst normat īvu spēku pasaules valstīs, bet arī p a r a u g l i k u m u s un civilt iesisku 

principu apkopojumus, īpaši saistību l īgumu j o m ā . Pazīs tamākie i r U N I D R O I T starptau

tisko komerc l īgumu principi . 1 6 6 Eiropas Savienībā kopš 20. gads imta 80. gad iem privātu 

zinātnisku iniciatīvu formā darbojas starptautiskas t iesībzinātnieku grupas, kuras izstrādā 

paraugnotei k ū m u s civiltiesību jautā jumu reglamentāci jai . 1 6 7 Mērķi s i r pārvarēt daudzās 

atšķirības dalībvalstu nacionālajās civiltiesībās, īpaši saistību l īgumu regulē juma j o m ā . 

Sagatavotie paraugnote ikumu krājumi un projekti aptver j a u n ā k ā s z inātniskās atziņas 

un var noderēt kā paraugs Eiropas valstu l ikumdevēj iem. Vienots civi l l ikums Eiropas 

Savienībai p a g a i d ā m vēl nav dienas kārtībā sakarā ar lielajām atšķir ībām dalībvalstu 

civiltiesībās un nesagatavotību tik liela m ē r o g a unifikācijai. 

1982. gadā tika izveidota Eiropas Līgumties ību komisi ja, kas izstrādāja Eiropas 

l īgumtiesību pr incipus . 1 6 8 Eiropas l īgumtiesību principi ietver n o t e i k u m u s par l īgumu 

] ( a Kalniņš E. Tiesību tālākvcidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 374. lpp. 
Neimanis .!. Ievads tiesībās, 72. lpp. 

,fl4 Kalniņš E. Tiesību tālākvcidošana // Privāttiesību teorijas un prakse, 375. lpp. 
lfi- Sniedzīte G. Tiesību palīgavoli. piemērojot tiesību normas // Jurista Vārds, 18.10.2005, nr. 39, 10. lpp. 
"'(' UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004. Pieejams: http://www.unidroit.org/ 

cnglish/principlcs/contracts/main.htm. [skatīts 01.09.2006]. 
",T Sk.: Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa, 25. lpp. 
,(,s Principles of European Contract Law. Pieejams: htlp://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_ 

contract law. [skatīts 01.09.2006]. 

http://www.unidroit.org/
http://tpage.cbs.dk/law/commission_on_european_
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noslēgšanu, izpildījumu, izpildes traucējumiem, sankcijām neizpildes gadījumā un citiem 

vispārīgajiem līgumtiesību jautā jumiem. ' 6 9 Līgumtiesību principi pārsvarā aplūko tos ar 

l īgumiem saistītos jautā jumus, kas Latvijā regulēti Civil l ikuma saistību tiesību "vispārī

gajā d a ļ ā " ( C L 1.401.-19.11. p . ) . Eiropas l īgumtiesību principi ir radīti izmantošanai Eiro

pas Savienības dalībvalstīs. Līgumtiesību principu izstrādē ir ņemtas vērā ES dalībvalstu 

tiesību sistēmas un nacionālās īpatnības, meklējot kompromisu starp dalībvalstu tiesību 

s i s tēmām nolūkā radīt visā Eiropā p i e ņ e m a m u un atzītu tiesību note ikumu k o p u m u . ' 7 0 

Eiropas Līgumtiesību komisijas darbu 1999. gadā ir pārņēmusi un paplašinājusi Eiropas 

Civil l ikuma Studiju grupa' 7 1 , kuras mērķis ir radīt kodificētu paraugnoteikumu krājumu 

saistību tiesību un daļēji arī lietu tiesību unifikācijai. Unifikācijas centienus atbalsta Ei

ropas Savienības institūcijas. 2 0 0 3 . gada februārī Eiropas Komisi ja pieņēma Darbības 

plānu saskaņotāku Eiropas līgumtiesību izveidei. Tajā pašā gadā Eiropas Savienības Pa

dome, balstoties uz šo Darbības plānu, pieņēma rezolūciju " P a r saskaņotākām Eiropas 

l īgumtiesībām". 1 7 2 Rezolūcijā ietverts atbalsts Eiropas Komisijas izstrādātajam darbības 

p lānam un aicinājums izveidot Eiropai kopēju paraugnoteikumu sistēmu (Common Frame 

of Reference) līgumtiesībās. Būtībā runa ir par līgumtiesību "rokasgrāmatas" sastādīšanu, 

kas kalpotu kā paraugs dalībvalstīm un tādējādi veicinātu civiltiesību harmonizāciju. 1 ' 3 

IV. Civiltiesību normu piemērošana un iztulkošana 

Civiltiesību normas tiek piemērotas, lai atrisinātu vai novērstu tiesiskos strīdus. Lai 

juridiski korekti p iemērotu tiesību normas, nereti ir nepieciešama to satura iztulkošana 

j e b interpretācija. Civilt iesību n o r m u piemērošanai un iztulkošanai j ā i z m a n t o tie paši 

tiesību teorijā atzītie paņēmieni kā jebkurā citā tiesību nozarē. 

1. Piemērošana 

( 1 ) Civiltiesību normas tiek piemērotas attiecībā uz reālajā dzīvē not ikušiem gadī

j u m i e m . Tiesību normu piemērošanas galvenais uzdevums ir atrisināt tiesiska rakstura 

konfliktus un juridiski izvērtēt citādas strīdīgas situācijas. Konfliktsituācijas atrisināšanai 

p iemēro jamo civiltiesību n o r m u var sadalīt divās daļās. Pirmā tiesību normas daļa ir 

abstrakts, uz daudziem līdzīgiem reālās dzīves gadī jumiem att iecināms normas sastāvs. 

N o r m a s otrā daļa paredz tiesiskās sekas, kas iestājas tad, ja lietas apstākļi atbilst normas 

lw Sk.: Lando O. The European Principles in an Integrated World // European Review of Contract Law, 
2005, No. 1, pp. 3-18. 

•10 Kārkliņš J. Latvijas līgumtiesību modernizācijas virzieni vienotas Eiropas līgumtiesību izpratnes veido
šanā (I) // Likums un Tiesības, 2004, nr. 3, 72. lpp. 

171 Sk.: http://www.sgecc.net. 
I 7 : Council Resolution "On a More Coherent European Contract Law". Official Journal C 246/1. 
175 Sk.: Heusel W. European Contract Law - Towards a European Frame of Reference // ERA-Forum -

Scripta luris Europaei. Special Issue 2006: European Contract Law, pp. 4-7. 

http://www.sgecc.net
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sastāva p a z ī m ē m . Tiesību n o r m a s p i e m ē r o š a n a notiek tādējādi, ka lietas apstākļi t iek 

pakārtoti j e b subsumētj normas sastāva paz īmēm, lai pārbaudītu to savstarpējo atbilstību 

un noskaidrotu, vai iestāsies n o r m ā paredzētās t iesiskās s e k a s . ' 7 4 

Piemērs: Huligāns H Rīgā, Raiņa bulvārī, uzbruka Latvijas Universitātes studentam S un viņu pie
kāva. S nonāca slimnīcā ar smadzeņu satricinājumu. Tātad H nodarīja studentam S miesas bojājumus. 
Lai noskaidrotu H civiltiesisko atbildību pret S, jāpiemēro CL 2347. pants: "Ja kāds ar darbību, par 
ko viņš ir vainojams un kas ir prettiesīga. nodara otram miesas bojājumu, tad viņam jāatlīdzina tam 
ārstēšanās izdevumi un bez tam. pēc tiesas ieskata, varbūtēja atrautā pelņa." Lietas apstākļi liecina 
par to, ka H darbība, nodarot miesas bojājumus S, ir bijusi prettiesīga un viņš par šo darbību ir 
vainojams. Šāds stāvoklis atbilst CL 2347. panta normas sastāva pazīmēm: "Ja kāds ar darbību, par 
ko viņš ir vainojams un kas ir prettiesīga, nodara otram miesas bojājumu...". Tāpēc iestājas normā 
paredzētās tiesiskās sekas: " . . . tad viņam (II) jāatlīdzina tam (S) ārstēšanās izdevumi un bez tam, 
pēc tiesas ieskata, varbūtēja atrautā peļņa". 

(2) Civiltiesību n o r m u piemērošana ne v ienmēr notiek tikai tad, kad ir jāatr is ina j au 

radušies tiesiskie konflikti. Tiesību n o r m u p iemērošana bieži notiek arī p i r m s iespējamo 

konfliktu rašanās, p i e m ē r a m , sastādot civiltiesisku l īgumu un iestrādājot l īgumā pušu 

interesēm atbilstošus note ikumus potenciālo tiesisko strīdu novēršanai. Tādējādi izpaužas 

tiesību n o r m u piemērošanas preventīvā funkcija civiltiesisko konfliktu novērtēšanā. Šajos 

gadī jumos civiltiesību n o r m u p iemērošanas mērķis ir radīt tādu t iesisko stāvokli, kas 

samazina konfliktu rašanās varbūtību, vienlaikus izveidojot nākotnē iespējamo konfliktu 

r is ināšanas mehāni smu. 

Līguma sastādīšanas procesā juristam jāraugās, lai sastādītais līgums būtu optimāli izpildāms, kā ari 
jāparedz iedarbīgi tiesiskie līdzekļi un sankcijas gadījumiem, ja kāda no pusēm līgumu neizpilda. 

2. Iztulkošana 

(1) Piemērojot civiltiesību normas , ir j ānoska idro šo n o r m u satura j ē g a un nozīme. 

Ne v ienmēr uzreiz ir iespējams noteikt, vai n o r m a pat iešām ir at t iecināma uz konkrēto 

dzīves gadījumu un ir derīga tā tiesiskai atris ināšanai. Tiesību n o r m a s saturu un j ē g u 

noska idro iz tulkošanas j e b interpretāci jas ceļā. Iz tu lkošanas u z d e v u m s i r noskaidrot 

normas satura tiesiski saistošo j e b tiesiski noteicošo jēgu. 1 7 5 Iztulkošana ne v ienmēr ir 

vienkārša, jo l ikumā lietotā va loda re izēm ir neskaidra un neprecīza. Uz l ikuma normas 

burtiskā teksta un normas patiesās j ēgas iespējamajām atšķir ībām norāda CL 2. panta 

1. daļa, saskaņā ar kuru l ikums p iemēro jams visos tiesību jautā jumos, uz kur iem attiecas 

tā teksts vai iztulkojums. 1 7 6 

1 7 4 Kalniņš E. Tiesību normu piemērošanas loģiskā shēma // Likums un Tiesības. 2000, nr. 5.148. Ipp. 
175 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 4 Rn 3 1 : Brox/Walker. Allgemeiner Teil des 

BGB, Rn. 59. 
•(1 Meļķisis E. Tiesību normu iztulkošana /7 Juridiskās metodes pamati. 11 soli tiesību piemērošanā. Rīga: 

Latvijas Universitāte, 2003, 113. Ipp. 
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Civiltiesību normu iztulkošanā tiek lietotas CL 4. pantā minētās metodes . Saskaņā 

ar CL 4. pantu " l i k u m a noteikumi iztulkojami vispirms pēc to tieša j ē g u m a ; vajadzības 

gadījumā tie iztulkojami arī pēc l ikuma sistēmas, pamata un mērķa un, beidzot, arī pēc 

analoģi jas". CL 4. pantā ir ietvertas visas četras tiesību normu iztulkošanas s tandartme-

todes, kas ir atzītas ne vien civiltiesībās, bet arī tiesībās kopumā: gramatiskā iztulkošana 

("pēc tieša j ē g u m a " ) , sistēmiskā iztulkošana ("pēc likuma s i s tēmas"), vēsturiskā iztulko

šana ("pēc l ikuma p a m a t a " ) un teleoloģiskā iztulkošana ("pēc l ikuma m ē r ķ a " ) . 

(2) Tiesību n o r m u gramatiskās iz tulkošanas metodi piel ieto n o r m a s teksta un tā 

sastāvdaļu jēdz ieniskā satura noskaidrošanai . 1 7 7 Ar gramatiskās iztulkošanas palīdzību 

tiesību normas jēga tiek noteikta, ievērojot gramatikas l ikumus, valodas l ietošanas prin

cipus, kā arī jur idiskās terminoloģijas īpatnības. 

CL 1249. pants, kas atrodas lietu tiesību daļā, satur izteikumu "servitūla nelietīga izlietošana'". 
Vārds "nelietīga" nav raksturīgs normatīvo aklu tekstiem, un tiesībās šim vārdam pašam par sevi nav 
jēdzieniskas slodzes. Taču latviešu valodā vārdam "nelietīgs" ir negatīva nozīme, apzīmējot nosodāmu 
rīcību. "Nelietīga izlietošana'" apraksta situāciju, kurā servi tūta izlietotājs pretēji servitūta nodibināša
nas mērķiem ietekmē ar servitūtu apgrūtināto lietu, piemēram, nekustamo īpašumu. Tātad domāta ir 
"prettiesiska izlietošana'", piemēram, persona, kurai ir tiesības lietot tikai kājceļu svešā nekustamajā 
īpašumā, brauc par šo ceļu ar automašīnu. 

(3) Sistēmiskās iztulkošanas ceļā tiesību normas saturs tiek noskaidrots, ievērojot nor

mas kopsakaru ar citām tiesību normām un vietu tiesību sistēmā kopumā. Uzsākt sistēmisko 

iztulkošanu ir ieteicams, izvērtējot tiesību normas kopsakaru ar citām normām tajā pašā 

normatīvajā aktā. ' 7 8 Nereti sistēmiskās iztulkošanas ietvaros ir j ā ņ e m vērā arī iztulkojamās 

normas kopsakars ar citos attiecīgās nozares normatīvajos aktos ietvertajām normām, vispā

rējiem tiesību principiem, Eiropas Savienības un starptautiskajām tiesībām. 1 7 9 Sistēmiskās 

iztulkošanas ietvaros ir jāizvērtē ne tikai tiesību normas, bet j ā ņ e m vērā arī tiesu prakses 

un tiesību doktrīnas atziņas, kas attiecas uz kopsakarā esošajām n o r m ā m . 1 8 0 

CL 1695. pantā ir norādīts, ka '"galvojumam ir nepieciešama rakstiska forma'". Galvojuma saistība 
tiek nodibināta ar līgumu, ko noslēdz kreditors ar galvinieku. Saskaņā ar CL 1493. pantu jebkurš 
darījums, kurā piedalās divas vai vairākas puses (visi līgumi ir šādi darījumi), jānoformē kā visu pušu 
parakstīts dokuments. Tātad galvojuma līgums it kā būtu jāparaksta gan galviniekam, gan kreditoram. 
Tomēr galvojumam obligātā rakstiskā forma ir ievērota arī tad, ja galvojuma dokumentu parakstī
jis tikai galvinieks viens pats. Pie Šāda secinājuma jānonāk, izpētot CL 1695. pantu kopsakarā ar 
CL 1692. pantu, saskaņā ar kuru galvojums ir ar līgumu uzņemts pienākums atbildēt kreditoram 
par trešās personas parādu. CL 1692. pantā ietvertais formulējums "galvojums ir ar līgumu uzņemts 
pienākums" nozīmē to, ka rakstiskā formā jābūt ne visam galvojuma līgumam, bet gan tikai galvo
juma apsolījumam, ko uzņemas galvinieks. Līdz ar to galvojuma līgumu var noslēgt arī tādējādi, ka 
kreditors mutiski izsaka savu piekrišanu galvinieka parakstītā dokumenta saturam.'8 1 

Neimanis J. Ievads tiesībās, 150. lpp. 
Meļķisis E. Iztulkošanas metodes // Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību piemērošanā. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 2003, 117. lpp. 
Sk.: Neimanis J. Ievads tiesībās, 150. lpp. 
Neimanis J. Ievads tiesībās, 152. lpp. 
Sk.: Grūtups A. CL 1962. p. komentārs. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 
178. lpp. 
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(4) Vēsturiskā iztulkošana ir tiesību normas satura noskaidrošana, izpētot n o r m a s ra

šanās un attīstības vēsturiskos apstākļus. Pilnvērtīgas vēsturiskās iztulkošanas ietvaros ir 

jā izpēta tiesību normas priekšvēsture, rašanās vēsture un attīstības vēsture. 1 8 2 Vēsturiskās 

iztulkošanas ietvaros p i r m ā m kār tām tiek noskaidroti l ikumdošanas procesa dalībnieku 

priekšstati par normas j ē g u tās rašanās laikā.1 8 3 To iespējams uzzināt no par lamenta komi

siju un l ikuma izstrādāšanas darba grupu sēžu protokoliem, l ikumprojektam pievienotajām 

anotāci jām, pamato jumiem, atz inumiem, kā ar i l ikuma rašanās laika tiesu prakses un tie

sību literatūras. Tiesību n o r m u vēsturiskā iztulkošana var arī notikt, noskaidrojot līdzīgu 

normu j ē g u agrākos l ikumos. Latvijas 1937. gada Civi l l ikums ir veidots uz 1864. gada 

Civi l l ikumu (Baltijas Vietējo l ikumu kopojuma III daļas) pamata. Liela daļa Civi l l ikuma 

normu negrozītā veidā ir pārņemtas no 1864. gada l ikuma. Tāpēc arī daudzu 1937. gada 

Civ i l l ikuma n o r m u j ē g a s n o s k a i d r o š a n a m ū s d i e n ā s nav iespējama bez 1864. gada 

Civi l l ikumiem veltītās tiesību doktrīnas un tiesu prakses izpētes. 

Saskaņā ar CL 1518. pantu gadījumos, kad vietnieks pārkāpis viņam piešķirto varu vai viņam 
nemaz nav bijis vietnieka īpašību, otrs līdzējs var vērst savus prasījumus tikai pret vietnieku, ja vien 
atvietojamais nav vēlāk līgumu apstiprinājis. Šai normai ir liela nozīme, ja kāda persona, pārkāpjot 
pārstāvības robežas vai vispār bez jebkādas pārstāvības varas, ir noslēgusi līgumu citas personas 
(atvietojamā) vārdā ar kādu trešo personu. No panta tūlīt var secināt, ka atvietojamam Šāds līgums 
nav saistošs, ja vien viņš to neapstiprina. Toties pantā nav precizēts, kas tie par prasījumiem, kurus 
otrs līdzējs (trešā persona) var vērst pret vietnieku (pārstāvi). Iespējami divu veidu prasījumi, ko 
otrs līdzējs varētu vērst pret vietnieku: prasījums par zaudējumu atlīdzību vai prasījums par līguma 
izpildīšanu. CL 1518. pantam atbilst 1864. gada Civillikumu 3113. pants, kura teksts ir tieši tāds pats. 
Aplūkojot 1864. gada Civillikumu 3113. pantu, pagājušā gadsimta beigu tiesību literatūrā norādīts, ka 
līgums vispār nav spēkā un nevar būt saistošs arī vietniekam, jo vietniekam nav bijis gribas pašam 
uzņemties līgumsaistības; sakarā ar līguma spēkā neesamību otrs līdzējs var prasīt no vietnieka tikai 
vietnieka darbības rezultātā ciesto zaudējumu atlīdzību.! S 4 Minētais risinājums, saskaņā ar kurn otrs 
līdzējs var prasīt no vietnieka nevis līguma izpildīšanu, bet gan zaudējumu atlīdzību, jāizmanto arī 
mūsdienās, piemērojot CL 1518. pantu. 

(5) Izmantojot teleoloģisko metodi, tiesību n o r m a s saturs tiek noskaidrots, ievērojot 

mērķi, kas j ā p a n ā k ar normas p iemērošanu. Tiesiskā regulē juma mērķi var būt tieši iz

teikti pašās tiesību normās vai arī netieši izrietēt no to satura. Teleoloģiskā iztulkošana 

noz īmē iztulkošanu saskaņā ar tiesību normas juridiskaj iem vai sociālajiem mērķiem, 

kas izriet no pašas n o r m a s , normat īvā akta, vispārēj iem tiesību pr incip iem vai pat ir 

secināmi no tiesiskās iekārtas k o p u m ā . 1 8 5 

CL 2359. pants nosauc personas, kas ir atbildīgas par zaudējumiem, kuri nodarīti, kaut ko izmetot 
vai izlejot no ēkas uz ielas. Pantā norādīts, ka "zaudējumu atlīdzība prasāma nevis no ēkas īpašnieka, 

S2 Sk.: Neimanis J. Ievads tiesībās. 154. lpp. 
*2 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 4 Rn. 42. 
'•4 Erdmann C. System des Privalrechts der Ostseeprovinzen. Erster Band. Allgemeiner Teil. Familienrecht, 

S. 249. 
3:1 Melķisis E. Iztulkošanas metodes // Juridiskās metodes pamati. 11 soļi tiesību piemērošanā. Rīga: Latvijas 

Universitāte, 2003, 124. lpp. 
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bet no tā, kas tajā dzīvo vai kā rokās aiz kautkāda iemesla atradusies šī ēka vai tā viņas daļa, no 
kuras kautkas izliets vai izmests". Šo normu nedrīkst saprast tā, ka ēkas īpašnieks nekad nav atbildīgs 
par zaudējumiem. Normas mērķis ir uzlikt atbildību tai personai, kuras faktiskajā varā zaudējumu 
nodarīšanas laikā ēka atradusies. Tas var būt gan īrnieks, gan īpašnieks, gan cita persona. 

( 6 ) CL 4 . panta beigās kā v iens no l ikuma iztulkošanas p a ņ ē m i e n i e m i r minēta 

analoģija. Tomēr analoģija ir nevis tiesību n o r m u iztulkošanas metode, bet gan tiesību 

tālākveidošanas p a ņ ē m i e n s atklātu l ikuma robu aizpi ldīšanai. 1 8 6 Analoģi jas izmantošana 

ir nepieciešama, ja tiesību normas tieši neregulē kādu jautā jumu. Analoģiju var lietot 

tikai tad, ja iztulkošanas ceļā ir noskaidrots, ka tiesību n o r m a neaptver izšķiramo dzīves 

gadījumu un attiecībā uz konkrēto gadījumu pastāv atklāts l ikuma robs. Šādā situācijā 

l ikumā tieši neregulētajam gadī jumam tiek p iemērota kāda tiesību norma, kas gan uz 

apspr iežamo gadījumu formāli neatt iecas, bet ir p iemērota tā atrisināšanai. Analoģiski 

p iemērojamās normas sastāva p a z ī m ē m jābūt būtiski l īdzīgām likumā tieši nenoregulētā 

dzīves gadī juma pazīmēm. 1 5 5 7 Analoģi ju iedala l ikuma analoģijā un tiesību analoģijā. 

L ikuma analoģijas gadī jumā no atsevišķas t iesību normas tiek izsecināts vispārīgāks 

tiesību note ikums, kas tiek piemērots izšķiramajam, l ikumā tieši nenoregulētajam dzīves 

gadījumam, bet tiesību analoģijas gadījumā no vairākām radniecīgām tiesību n o r m ā m 

tiek izsecināts vispārīgs princips un attiecināts uz izšķiramo dzīves gadījumu.1 5 5 8 

Piemērs: Bērziņš pārdeva savam kaimiņam Ozoliņam datoru, par kuru Ozoliņš samaksāja Bērziņam 
Ls 200. Abi vienojās, ka datora nodošana Ozoliņam notiks divas dienas pēc līguma noslēgšanas, jo 
Bērziņš vēl gribēja pārkopēt datorā atlikušos personiskos failus. Dienu pēc līguma noslēgšanas pie 
Bērziņa no Rīgas ieradās viņa meita, kas bija sākusi tiesību studijas Latvijas Universitātē. Tā kā meitai 
studijām ļoti bija vajadzīgs dators, Bērziņš pēc viņas neatlaidīgiem lūgumiem uzdāvināja un nodeva 
viņai Ozoliņam pārdoto datoru. Ozoliņš bija neapmierināts un draudēja sūdzēt Bērziņu tiesā. Civillikums 
nesniedz tiešu atbildi uz jautājumu, kā jārisina situācija, kurā viena un tā pati lieta ir pārdota vienai 
personai, bet pēc tam uzdāvināta citai. Tādu tiesisko strīdu atrisināšanai, kur lieta pārdota vienai personai, 
bet pēc tam uzdāvināta citai, analoģiski jāpiemēro CL 2031. pants, kas pieder Civillikuma normām par 
pirkuma līgumu.1 8 9 CL 2031. pantā teikts: "Ja viena un tā pati kustama liela pārdota atsevišķi diviem 
pircējiem, tad priekšroka ir tam no viņiem, kuram tā nodota ... Atstumtam pircējam pārdevējs atlīdzina 
nodarītos zaudējumus." Tātad Bērziņa meitai ir tiesības paturēt datoru. Ozoliņam ir tiesības saņemt no 
Bērziņa zaudējumu atlīdzību, kuras minimālais iespējamais apmērs ir Ls 200. 

; s 6 Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 326. Ipp. 
1 3 7 Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 327. Ipp. 
m Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 327./328. Ipp.; Neimanis J. Tiesību 

tālākveidošana, 102. Ipp. 
1X0 Augstākās tiesas Senāta 10.05.2000 spriedums lietā Nr. SKC-218. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 

Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2000. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2001, 
289. Ipp.; Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana ii Privāttiesību teorija un prakse, 332. Ipp. 



OTRĀ DAĻA. 

CIVILTIESĪBU SUBJEKTI UN OBJEKTI 

L i t e r a t ū r a : Krivcova E. Saistību tiesību komentāri. VIII. Darījuma dalībnieki // Jurista Vārds, 
20.02.2007, nr. 8, 14 - 17. Ipp.; Bcrgmanis D. Fizisko personu rīcībspēja Latvijā un Krievijā // Jurista 
Vārds. 06.05.1999. nr. 17, 4. Ipp.; 13.05.1999, nr. 18, 4. Ipp.: Tihomirnijs K. Par juridisko personu, par 
tās iespējamo kriminālatbildību // Jurista Vārds, 11.07. 2000. nr. 27, I., 3. Ipp.; Balodis K. Komersanta 
uzņēmums kā civiltiesību objekts // Likums un Tiesības. 2005, nr. 3. 67.- 71. Ipp. 

I. Tiesību subjekta jēdziens 

Civilt iesību subjektiem piemīt subjektīvās t iesības, un t iem ir saistoši subjektīvie 

pienākumi. Objektīvās tiesības i r t ā s , kas subjektiem piešķir subjektīvās tiesības un uzliek 

subjektīvos p i e n ā k u m u s . Civi l l ikums nesniedz tiesību subjekta definīciju, bet norāda, 

ka t iesībspējīgas t iesiskos darī jumos ir gan fiziskas, gan jur id iskas personas , ja vien 

l ikums nenosaka citādi ( C L 1406. p . ) . Tiesību subjekta j ēdz iens nereti tiek izprasts kā 

s inonīms j ē d z i e n a m " p e r s o n a " . Šie jēdzieni tomēr nav pilnībā identiski. Tiesību subjekta 

jēdziens ir plašāks. Civiltiesību subjekts ir j ebkura fiziska vai jur id iska persona, kā arī 

abas K o m e r c l i k u m ā regulētās tiesībspējīgas personālkomercsabiedr ības - pi lnsabiedrība 

un komandītsabiedrība. Pilnsabiedrībai un komandītsabiedrībai nav jur idiskās personas 

statusa, tomēr tām piemīt tiesībsubjektība, lai tās varētu piedalīties komerctiesiskajā ap

grozībā. Fiziskā persona ir j ebkurš cilvēks. Juridiskās personas ir ar tiesībspēju apveltīti 

organizatoriski veidojumi, kuriem ir sava nošķirta manta un kuri l ikumā noteiktajā kārtībā 

nodibināti noteiktu m ē r ķ u sasniegšanai. Jebkuram tiesību subjektam piemīt tiesībspēja 

jeb spēja būt par tiesību un p ienākumu nesēju. 

II. Fiziskās personas 

Fiziskās p e r s o n a s kā tiesību subjektus raksturo t iesībspēja un rīcībspēja. Tiesīb

spēja piemīt kat ram cilvēkam, bet atsevišķu personu grupu rīcībspējai l ikumā ir noteikti 

ierobežojumi. 
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1. Fizisko personu tiesībspēja 

Civiltiesiskā apgrozība noris inās, tiesību subjektiem īstenojot savas tiesības un iz

pildot p ienākumus. Tiesībspēja dod indivīdam iespēju būt civiltiesiskās apgrozības da

lībniekam. 

a) Tiesībspējas jēdziens 

( 1 ) Tiesībspēja ir spēja būt par tiesību un p ienākumu subjektu. Tā piemīt j ebkuram 

indivīdam neatkarīgi no vecuma, garīgo spēju l īmeņa, dz imuma, rases, izcelsmes, reli

ģiskās piederības un citām paz īmēm. Arī zīdaiņi un garā slimie ir pilnībā tiesībspējīgi, 

kaut arī v iņu vārdā rīkojas l ikumiskie pārstāvji. Tiesībspēja piemīt kat ram ci lvēkam 

kā dabisko tiesību izpausme. Būtu nepareizi apgalvot, ka tiesībspēju ci lvēkam piešķir 

pozit īvās tiesības, tātad cilvēku pašu radīti l ikumi. 1 9 0 L ikumi, kuros cilvēki atzīti par 

tiesībspējīgiem, nevis piešķir tiesībspēju, bet tikai konstatē civilizētā sabiedrībā pašsa

protamu lietu. Likums, kurš liegtu tiesībspēju kādai personu grupai, p iemēram, valstī 

dzīvojošajiem ārzemniekiem, būtu nehumāns un netaisnīgs. Ci lvēks arī nevar labprātīgi 

atteikties no tiesībspējas."' ' Tiesībspēja nevis automātiski apveltī cilvēku ar konkrētām 

tiesībām un p ienākumiem, bet gan rada iespēju iegūt tiesības un uzņemties p i e n ā k u m u s 

tiesisko darījumu rezultātā vai uz l ikuma pamata . 1 9 2 Ne vienmēr pienākumi vai tiesības 

rodas tiesību subjekta aktīvas rīcības rezultātā. 

Piemēram, tiesiska iespēja iegūt mantojumu no mirušas personas radiniekiem rodas, pamatojoties 
uz miruša atstātu testamentu vai likumā noteikto mantošanas kārtību. 

(2) Jebkuram subjektam ir tiesības vērsties tiesā, lai aizsargātu savas aizskartās vai 

apstrīdētās civilās tiesības. Spēja būt apvelt ī tam ar c ivi lprocesuālām tiesībām un pie

n ā k u m i e m ir civi lprocesuālā tiesībspēja (CPL 7 1 . pants) . Civi lprocesuālā tiesībspēja ir 

viena no tiesībspējas izpausmēm. Tā piemīt j e b k u r a m tiesību subjektam. Civilprocesa 

l ikuma 72. pants norāda, ka "c iv i lprocesuālā tiesībspēja atzīs tama vienlīdzīgi v i sām 

fiziskajām un jur idiska jām p e r s o n ā m " . Šī norāde ir nepilnīga, jo ne tikai f iziskajām 

un jur idiskajām p e r s o n ā m , bet arī personālkomercsabiedr ībām piemīt civi lprocesuālā 

tiesībspēja. Pilnsabiedriba un komandītsabiedrība var būt prasītāja un atbildētāja tiesā 

(sk. K C L 90., 118. p.) . 

b) Tiesībspējas rašanās 

Tiesībspēja rodas ar cilvēka piedzimšanu. Par tiesībspējas sākuma m o m e n t u jāuzskata 

brīdis, kurā bērns pilnīgi atdalījies no mātes miesām. 1 9 1 N a b a s saites pārgriešana gan 

m LarenzAVolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 5 Rn. 5. 
MünchKommBGB/Schmitt, § 1 BGB Rn. 13. 

m Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 5 Rn. 7. 
w Handkommentar-BGB/Dörner. § 1 BGB Rn. 4; MünchKommBGB/Schmitt, § 1 BGB Rn. 15. 
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nav obligāts pr iekšnoteikums, lai sāktos tiesībspēja.1 4 4 Dzimšanas faktu reģistrē attiecī

gās pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa saskaņā ar Civi lstāvokļa aktu l ikumu 1 9 5 . Bērnam, 

lai kļūtu par tiesību subjektu, ir j āp iedz imst dzīvam. 1 9 6 Ja bērns piedzimst nedzīvs, tad 

tiesībspēja nerodas . 1 9 7 Vēl nedzimis bērns nav tiesībspējīgs. Tomēr saskaņā ar CL 386. 

pantu fiziska persona spēj mantot, ja manto juma atklāšanās laikā viņa ir ieņemta, kaut 

arī vēl nav piedzimusi . Mantotspēja ir tiesībspējas sastāvdaļa, tomēr CL 386. pants nav 

jāsaprot tā, it kā ieņemts, bet nedzimis bērns j au mātes miesās kļūtu tiesībspējīgs. Atzīstot 

vēl nedzimuša bērna mantotspēju, l ikumdevējs ir gribējis aizsargāt bērna intereses, jo 

šādā gadījumā bērns manto arī no tēva, ja tēvs nomirst p i rms bērna dz imšanas . 1 9 8 

Civi l l ikuma 386. pantam līdzīgi noteikumi ir sastopami arī citu valstu mantojuma 

tiesībās. P iemēram, Vācijas civil l ikuma B G B (Burgerliches Gesetzbuch)m 1923.§ n o 

rāda, ka tas, kurš manto juma atklāšanas brīdī vēl nav p iedzimis , b e t i r j a u ieņemts , 

tiek uzskatīts par dzimušu pi rms manto juma atklāšanās. Juridiskajā literatūrā ir pausts 

viedoklis, ka mātes miesās esošam bērnam (latīniski nasciturus) j au piemīt " d a ļ ē j a " 

tiesībspēja.2 0 0 "Daļē jas t iesībspējas" jēdziens civiltiesībās tomēr nav izplatīts. "Daļē ja s " 

tiesībspējas sākuma konstatēšana var būt neiespējama, jo n e j a u vienmēr ir z ināms bērna 

ieņemšanas brīdis. Tam, vai vēl nedzimušu bērnu sauc par daļēji tiesībspējīgu, ir tikai 

teorētiska nozīme. Izmantot jēdzienu "daļēja t iesībspēja" n a v ieteicams, jo tas nesek

mētu tiesisko skaidrību tiesībspējas jēdziena lietošanā. Civi l l ikuma 386. pantā paredzētā 

mantotspēja ir atzīstama par tiesībspējas fikciju, ko l ikumdevējs noteicis vēl nedzimušā 

bērna interešu aizsardzības nolūkā. 

c) T ies ībspē jas izbeigšanās 

( 1 ) Tiesībspēja beidzas ar cilvēka nāvi. Nāves iestāšanās m o m e n t s ir svarīgs galve

nokārt tāpēc, ka tas reizē ir manto juma atklāšanās brīdis (CL 655. p.), tātad ietekmē citu 

personu tiesības mantot no mirušā. Miršanas faktu reģistrē tās pašvaldības dzimtsarakstu 

nodaļa, kuras iecirknī persona mirusi vai mirušais atrasts (Civilstāvokļa aktu lik. 33 . p.). 

Salīdzinājumā ar piedzimšanas m o m e n t a noteikšanu cilvēka nāves brīža konstatēšana var 

būt sarežģītāka. Ar mūsdienu medicīnas palīdzību ir iespējams uzturēt daļu no cilvēka 

ķermeņa funkcijām, kamēr citu dzīvībai svarīgu orgānu darbība j au apstājusies. Vienīgais 

194 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 705. 
Civilstāvokļa aktu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 01.04.2005, nr. 52. 

v6 Krjvcova F. Saistību tiesību komentāri. VIII. Darījuma dalībnieki // Jurista Vārds, 20.02.2007, nr. 8, 
15. Ipp. 

:>'7 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB. Rn. 706. 
,s Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 20 Rn. 3. 

Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 
2003 I S. 738), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 16 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. 1 
S. 122). Pieejams: http://wvvw.geseize-im-intcrnet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf [skatīts 22.06.2007]. 

: i m Larenz/Wolf Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 5 Rn. 9. 

http://wvvw.geseize-im-intcrnet.de/bundesrecht/bgb/gesamt.pdf


76 CIVILTIESĪBU SUBJEKTI UN OBJEKTI 

Latvijas l ikums, kurā a t rodamas norādes uz nāves iestāšanās kritērijiem, ir l ikums " P a r 

miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu m e d i c ī n ā " - " . 

Kā norādīts šā l ikuma 10. pantā, "miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu nolūkā tos 

pārstādīt citiem ci lvēkiem slimību un traumu ārstēšanai (transplantācijai) var izdarīt, ja 

konstatēts iespējamā donora smadzeņu vai bioloģiskās nāves fakts". 

Smadzeņu un bioloģiskās nāves skaidrojumi ir a t rodami šobrīd j au spēku zaudē

jušajos Ministru Kabineta 1996. gada 12. n o v e m b r a note ikumos nr. 431 " N o t e i k u m i 

par miruša cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas un izmantošanas kārtību medic īnā" 2 0 2 . 

S m a d z e ņ u nāve i r dziļš bezsamaņas stāvoklis, ko raksturo pilnīgs un neatgriezenisks 

visu galvas smadzeņu funkciju zudums, bet sirdsdarbība vēl ir saglabājusies. Bioloģisko 

nāvi konstatē, ja , neraugoties uz reanimāci jas un intensīvās terapijas pasākumiem, ne

atgriezeniski apstājas cilvēka sirdsdarbība un elpošana. Smadzeņu nāves un bioloģiskās 

nāves iestāšanās laiks var nesakrist. Likuma " P a r miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību 

un cilvēka audu un orgānu izmantošanu m e d i c ī n ā " uzdevums nav noteikt tiesībspējas 

izbeigšanās m o m e n t u , bet gan definēt medicīniskos un jur idiskos pr iekšnoteikumus audu 

un orgānu izņemšanai transplantācijas nolūkā. Tomēr no šā l ikuma 10. panta izriet, ka 

cilvēks uzskatāms par mirušu, ja ir konstatēta smadzeņu vai bioloģiskā nāve. Tāpēc par 

cilvēka nāves un līdz ar to arī tiesībspējas izbeigšanās brīdi j āuzskata m o m e n t s , kad 

iestājies jebkurš no abiem minētaj iem nāves veidiem. 

(2) Nāve i pie l īdzināma situācija izveidojas, ja tiesa pazudušu personu izsludina par 

mirušu saskaņā ar CL 377. vai 378. panta note ikumiem. Saskaņā ar CL 377. panta 1. daļu 

pazudušu personu tiesa var izsludināt par mirušu, tiklīdz pagājuši desmit gadi no tā gada 

beigām, kad par pazudušo saņemtas pēdējās ziņas. Atsevišķos gadījumos paredzēti īsāki 

termiņi, p iemēram, ja pazudušais, kad saņemtas pēdējās ziņas par viņu, bija sasniedzis 

sept iņdesmit gadu vecumu, tad j a u pēc pieciem gadiem no šo z iņu saņemšanas var 

lūgt viņu izsludināt par mirušu (CL 377. p. 2. d.). Saskaņā ar CL 378. panta 1. punktu 

pazudušo var uzskatīt par mirušu, ja viņš pazudis kaujas laukā un divu gadu laikā no 

karadarbības izbeigšanās nav ziņu par viņu. Izsludināšana par mirušu ir vajadzīga galve

nokārt pazudušās personas piederīgo interesēs, lai radītu tiesisku skaidrību un iespējami 

novērstu negatīvās sekas, kas saistītas ar neziņu par pazudušās personas likteni. 

Bezvēsts pazušana ir pilnīgi iespējama gan Latvijas robežās, gan ārpus tās, lai gan cilvēku rīcībā 
ir modemi sakaru līdzekļi. Iemesls var būt nelaimes gadījumi, katastrofas, apmaldīšanās civilizācijas 
neskartos apvidos, nokļūšana karadarbības zonā un tamlīdzīgi. 

21,1 Likums ''Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīna': Latvijas 
Republikas likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 14.01.1993, nr. 1. 

-02 Noteikumi par miruša cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas un izmantošanas kārtību medicīnā: Latvijas 
Republikas Ministru Kabineta noteikumi nr. 431. Zaudējuši spēku no 19.07.2003. Latvijas Vēstnesis, 
15.11.1996, nr. 195. 
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Pazudušas personas izs ludināšana par mirušu nodibina šās personas nāves p r e z u m p 

ciju.2 0 3 K a d tiesa pazudušo izsludinājusi par mirušu, v iņa m a n t a t iek n o d o t a mantinie

kiem ( C L 379. p.) Pazudušu personu izsludinot par mirušu, iestājas arī pārējās t iesiskās 

sekas, ko parasti izraisa personas nāve. N a v izslēgts, ka par mirušu izsludinātais varētu 

atgriezties. Ja par mirušu izsludinātajai personai ir laulātais un nepilngadīgi bērni, tad pēc 

izsludināšanas par mirušu izbeidzas viņas aizgādības tiesības pār bērniem ( C L 198. p. 

2. pkt.), izbeidzas laulība (sk. CL 65. p. 2. d), un laulātais var stāties j a u n ā laulībā. 

Piemērs: Latvijas pilsonis Konrāds Kāsītis pazuda kādā Dienvidamerikas valstī, kurā tobrīd notika 
karadarbība starp valdības karaspēku un dumpiniekiem. Pēdējās ziņas par viņu bija no kaujas lauka 
džungļos. Divus gadus pēc karadarbības izbeigšanās Latvijas tiesa pēc Kāsīša sievas lūguma izsludināja 
viņu par mirušu. Kāsīša sieva kļuva par viņa mantinieci un stājās jaunā laulībā. Vēl pēc diviem gadiem 
Kāsītis negaidīti atgriezās Latvijā. Visu šo laiku viņš bija pavadījis Dienvidamerikas valsts cietumā, 
jo bija mēģinājis izvest no valsts narkotikas. Kāsītis ultimatīvi pieprasīja bijušajai sievai: 1) lai tā 
atdod viņa mantu un 2) lai atgriežas pie viņa kā "likumīgā" vīra. Kāsītim saskaņā ar CL 380. pantu 
ir tiesības uz mantu tajā sastāvā, kādā tā saglabājusies, taču piespiest sievu atgriezties viņš nevar. 

2. Fizisko personu rīcībspēja un tās sastāvdaļas 

No tiesībspējas ir j ānošķ i r rīcībspēja. Lai patstāvīgi veiktu tiesiski nozīmīgas darbī

bas, fiziskai personai j ābūt rīcībspējīgai. 

a) Rīcībspējas jēdz iens 

Rīcībspēja ir personas spēja patstāvīgi veikt tiesiski nozīmīgas darbības un uzņemties 

atbildību par to sekām. "Pats tāv īg i " n o z ī m ē to, ka persona, iegūstot tiesības un u z ņ e m o -

:ies p i e n āk u m u s, ir t iesīga rīkoties personiski . Likumiskais pārstāvis, kas darbotos viņas 

vārdā, rīcībspējīgai personai nav vajadzīgs. Kā norādīts CL 1405. pantā, lai darī jumam 

būtu t iesīgs spēks, i r nepiec iešams, lai da l ībniekam būtu ne tikai tiesībspēja, bet a r i 

rīcībspēja. Rīcībspējas izpausme ir arī c iv i lprocesuālā rīcībspēja. Tā ir spēja real izēt 

civi lprocesuālās tiesības un izpildīt p i e n ā k u m u s ( C P L 72. p. 1. d.). Tiesiskā darī juma 

dalībniece var būt arī rīcībnespējīga fiziskā persona, taču viņas vārdā darījuma noslēgšanā 

jārīkojas l ikumiskajam pārs tāv im - aizbi ldnim vai a izgādnim. Atšķirībā no tiesībspējas 

rīcībspējai l ikumā ir noteikti ierobežojumi. Tie attiecas uz per sonām, kuras sava vecuma, 

garīgo spēju vai citu l ikumā minētu iemeslu dēļ nespēj apzināties savas rīcības sekas. 

Rīcībspējas ierobežojumi ir noteikti šo personu pašu interesēs, lai v iņas ar savu darbību 

nenodarītu sev kaitējumu. Rīcībspējas sastāvdaļas ir darījumspēja un deliktspēja. 2 0 4 

1 ; Ruthers/Stadler. Allgemeiner Teil des BGB, § 14 Rn. 13; Brox II. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 713; 
Krivcova E. Saistību tiesību komentāri. VIII. Darījuma dalībnieki // Jurista Vārds. 20.02.2007. nr. 8. 
15. Ipp. 

-" Bergmanis D. Fizisko personu rīcībspēja Latvija un Krievija // Jurista Vārds. 06.05.1999, nr. 140, 
4. Ipp. 
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b ) D a r ī j u m s p e j a 

(1) Darījumspeja ir personas spēja patstāvīgi noslēgt tiesiskos darījumus. Darījumspē-

j īga persona var pati izdarīt tiesisko darījumu veikšanai nepieciešamos gribas izteikumus, 

līdz ar to personiski u z ņ e m o t i e s atbildību par darī juma t iesiskajām sekām. Personas 

darījumspeja ir viņas noslēgtā tiesiskā darījuma spēkā esamības pr iekšnoteikums. Da-

rījum ne spējīgas personas izdarītie gribas izteikumi ir spēkā neesoši. Noslēdzot tiesisko 

darījumu, persona vēlas šā darī juma tiesisko seku iestāšanos. Tiesiskās sekas var būt 

dažādas. Personai var rasties tikai tiesības prasīt izpildījumu no citas personas, bet nereti 

no darījuma rodas civiltiesiski pienākumi, kas ir apgrūtinoši mantiskā ziņā. Tātad atkarībā 

no tiesiskā darījuma rakstura un izpildes apstākļ iem persona var būt gan ieguvēja, gan 

zaudētāja. Tāpēc tiesiski nozīmīgu gribu var paust tikai tās personas, kuras pēc l ikumā 

noteikt iem objektīviem kritērijiem ir uzskatāmas par piet iekami saprāt īgām, lai spētu 

veidot tiesiski nozīmīgu gribu un apzinātos gribas izteikuma sekas. Pats termins "darī

j u m s p e j a " Civi l l ikumā nav lietots. Civi l l ikumā izmantotais rīcībspējas j ēdz iens ietver 

sevī arī darījumspēju. 

(2) CL 1408. pants norāda, ka rīcībspējas nav nepilngadīgaj iem, personām, kas at

rodas aizgādnībā izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī garā slimajiem. Norādot, 

k ā d ā m personām nav rīcībspējas un līdz ar to darījumspējas, Civi l l ikums aizsargā šo 

personu pašu intereses. No CL 1408. panta izriet, ka darījumspeja iestājas ar pi lngadības, 

tātad as toņpadsmit gadu vecuma sasniegšanu. Pilngadības iestāšanās nozīmē, ka persona 

ir sasniegusi garīgā br ieduma pakāpi, kas vajadzīga patstāvīgai līdzdalībai civiltiesiskajā 

apgrozībā. Dažādu cilvēku intelekta l īmenis un spēja apzināties savas rīcības tiesiskās 

sekas atšķiras. K ā d s indivīds sešpadsmit gadu vecumā var būt zinošāks un atjautīgāks 

nekā cits divdesmit gadu vecumā. Tomēr tiesiskās skaidrības dēļ darījumspējas iestāšanās 

vecums ir vienots. Pi lngadības sasniegšana šajā ziņā ir vienīgais loģiskais kritērijs. Civil

l ikumā īpaši minēta personas spēja stāties laulībā ( C L 32. un turpm. p.) , kā arī spēja taisīt 

testamentu. Arī spēja stāties laulībā un spēja taisīt testamentu iestājas no astoņpadsmit 

gadu vecuma ar pāris i z ņ ē m u m i e m , kad tas iespējams agrāk. Laulība pēc savas tiesiskās 

dabas ir l īgums, tātad tiesiska darī juma veids, bet tes taments ir vienpusējs tiesiskais 

darījums. Spēja stāties laulībā un spēja taisīt testamentu ir darī jumspējas izpausmes. 

(3) CL 1409. pantā norādīts, ka tiesiski darījumi, ko taisījušas rīcībspējīgas personas 

nesamaņas vai gara darbības t raucējuma stāvoklī, nav spēkā. Pārejošs n e s a m a ņ a s vai 

gara darbības traucējuma stāvoklis nenozīmē, ka ci lvēkam šajā brīdī zūd darījumspeja. 

Spēkā nav tikai konkrētais tiesiskais darījums. Darījumspeja ir pastāvīga un nezūdoša 

īpašība, kas nevar pēkšņi tikt pārtraukta. Tikai atsevišķos gadī jumos (piemēram, gara 

slimība) rīcībspēja personai var tikt a tņemta l ikumā noteiktajā kārtībā. 
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Iemesli CL 1409. pantā pieminētajiem nesamaņas vai gara darbības traucējumiem var būt dažādi: 
nelaimes gadījumi, slimības, arī apreibināšanās ar narkotikām vai alkoholu. CL 1409. pants pasargā cil
vēku no darījuma sekām pat tajos gadījumos, kad viņš pats ir vainojams sava stāvokļa izraisīšanā. 

c) Deliktspēja 

( 1 ) Deliktspēja i r personas spēja uzņemties civiltiesisko atbildību par deliktu, kura 

izdarīšanā tā vainojama. Delikts ir t iesību a izskārums, kas izdarīts ārpus l īgumiskām 

:-:tiecībām.2 0 5 Deliktspējīga persona atbild par zaudējumiem, kas viņas vainas dēļ nodarīti 

citai personai . Saskaņā ar CL 1635. pantu tiesību a izskārums, t.i., katra, pati par sevi 

neatļauta darbība, d o d tam, kam tā kaitējusi, tiesības prasīt apmierinājumu no aizskārēja, 

:iktā). aizskārēju par Šo darbību var vainot. 

Deliktu piemēri ir miesas bojājumu nodarīšana citai personai, svešas mantas bojāšana, personas 
godu un cieņu aizskarošu ziņu izplatīšana pfašsaziņas līdzekļos. 

Termins "deliktspēja , 1 Civi l l ikumā lietots netiek, taču tas nenoz īmē, ka Latvijas ci-

' :ltiesības neatzītu deliktspēju. Saskaņā ar CL 1637. pantu " p a r t iesību a izskārumu nav 

• ainojami bērni l īdz sept iņiem gadiem un garā s l imie" . CL 1637. pantā ar " t ies ību 

: i z s k ā r u m u " domāts delikts. No šā panta izriet, ka fiziskai personai deliktspēja iestājas 

septiņu gadu vecumā. Likumdevējs ir uzskatījis, ka septiņi gadi ir v e c u m s , kurā cilvēks 

au spēj apzināties, ka kaitējuma nodarīšana citai personai vai svešai mantai ir nepie

raujama rīcība, par kuru paredzēta atbildība. 

Piemērs: desmit gadus jaunais Rīgas l. pamatskolas audzēknis Normunds Nazītis, būdams no
mākta garastāvoklī skolā saņemto slikto atzīmju dēļ, sagraizīja tramvaja solus, nodarot zaudējumus 
Ls 200 apmērā. Rīgas pilsētai piederošā akciju sabiedrība "Rīgas satiksme" tāpēc var vērsties tiesā 
pret nepilngadīgo skolnieku, prasot no viņa zaudējumu atlīdzību. 

(2) CL I637 . panta 2. daļas l . te ikumā ir norādīts, ka par tiesību a izskārumu nav 

"• ainojamas rīcībspējīgas personas, kas to izdarījušas nesamaņas vai gara darbības trau-

-ējuma stāvoklī. Taču rīcībspējīgas personas, kas pašas sevi novedušas šādā stāvoklī 

a lkoholiskaj iem dzēr ieniem vai cit iem līdzekļiem, ir atbildīgas par izdarīto deliktu 

CL 1637. p. 2. d. 2. teik.). Tā ir atšķirība no tiesiskajiem darī jumiem, kas nav spēkā, 

i r i tad, ja darījumspējīga persona sevi pati novedusi nesamaņas vai gara darbības trau

cējuma stāvoklī (sk. CL 1409. p.) . Atšķirībā no tiesiskā darī juma delikts ir saistīts ar 

•:aitējuma nodarīšanu citai personai, tāpēc ir loģiski, ka t iem, kas paši sevi ir noveduši 

:_.esamaņas vai gara darbības stāvoklī ar alkoholu, narkot ikām vai cit iem līdzekļiem, ir 

r a z ņ e m a s atbildība par izdarīto. 

Bilans A. Civiltiesiska atbildība un tās veidi, 117. Ipp. 
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3. Fizisko personu rīcībspējas ierobežojumi 

Saskaņā ar Civi l l ikumā noteikto vispārīgo principu nepilngadīgie, personas, kas atro

das aizgādnībā izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ. kā ari garā slimie ir rīcībsnespējīgi. 

Šim vispārīgajam principam l ikumā ir paredzēti i zņēmumi, kuros rīcībnespējīgo personu 

darbība rada tiesiskas sekas. 

a ) N e p i l n g a d ī g i e 

( 1 ) Nepi lngadīgie, kas ir j aunāki par septiņiem gadiem, nav deliktspējīgi. Nepilnga

dīgām personām nav darījumspējas, jo v iņām trūkst vajadzīgās izpratnes par darījuma 

nozīmi un tiesiskajām sekām. Nepi lngadīgā vārdā tāpēc t iesiskos darī jumus nos lēdz 

l ikumiskie pārstāvji - vecāki vai aizbildņi. Vienlaikus nebūtu pareizi nepilngadīgajiem 

pilnībā liegt iespēju patstāvīgi noslēgt t iesiskos darī jumus, sevišķi tad, kad nepilngadī

gais j au ir paaudzies un p a m a z ā m sāk izprast darījumu nozīmi un sekas. Civiltiesiskajā 

apgrozībā ir ne m a z u m s darījumu, kas nepilngadīgajam var būt izdevīgi un dot labumu, 

p iemēram, dāvinājumi no vecākiem vai radiniekiem. Tāpat daudzi nepilngadīgie ir stā

juš ies darba attiecībās un paši nopelna naudas l īdzekļus. Ir tikai loģiski un saprotami, 

ka l ikumdevējs atvēlējis nepilngadīgaj iem z ināmu brīvas rīcības sieru, kurā tie var paši 

noslēgt t iesiskos darījumus. Tāpēc Civi l l ikuma ģimenes tiesību daļā ir paredzēti vairāki 

gadījumi, kuros nepi lngadīgajam atļauts patstāvīgi, bez vecāku vai a izbi ldņu līdzda

lības, noslēgt l īgumus vai citus t iesiskos darī jumus. L i k u m ā pieļautās iespējas, kuru 

ietvaros nepilngadīgais pats drīkst noslēgt tiesiskos darī jumus, ir diezgan plašas, tāpēc 

šajos gadī jumos var runāt par nepi lngadīgā daļēju darījumspēju. Daļējā darījumspēja 

tomēr attiecas tikai un vienīgi uz l ikumā konkrēti reglamentētaj iem gadījumiem, tāpēc 

tā neapgāž vispārīgo principu, saskaņā ar kuru ci lvēkam līdz pilngadības sasniegšanai 

darījumspējas nav. 

Nepilngadīgais var patstāvīgi noslēgt šādus darī jumus: 1) darī jumus par savu brīvo 

m a n t u ( C L 260. p. 1. d.), darī jumus, kas nepieciešami sakarā ar nepilngadīgā patstāvīgo 

nodarbošanos (CL 260. p. 2. d.), darī jumus, kas ir ac īmredzami par labu nepilngadīgajam 

(CL 26.1. p. 2. d.), un kā darbinieks arī darba līgumu Darba l ikuma 37. pantā atļautajos 

gadījumos. Visos pārējos gadījumos tiesiskais darījums, kura dalībnieks ir nepilngadīgais, 

ir spēkā tikai tad, ja nepilngadīgā vārdā to noslēdzis aizbildnis (sk. CL 2 6 1 . p. 1. d.). 

(2) Vecāki saskaņā ar CL 223. pantu ir savu nepi lngadīgo bērnu dabiskie aizbildņi uz 

aizgādības tiesību pamata. Vispārīgais princips ir tāds, ka abi vecāki savu nepilngadīgo 

bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās pārstāv kopīgi (CL 186. p. 1. d. 1. 

teik.). Viens no vecākiem pārstāv bērnu vienpersoniski tikai l ikumā noteiktajos izņē

m u m a gadījumos, p iemēram, ja otrs vecāks ir mir is vai par kādu no vecākiem nodibināta 

aizgādnība sakarā ar viņa atzīšanu par rīcībnespējīgu (sk. CL 186. p. 2. d.). Ja vecāk: 
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dzīvo šķirti, tad viņi kopīgi pārstāv bērnu tikai tad. ja turpinās kopīgā aizgādība. Tomēr 

ari kopīgās aizgādības gadī jumos bērna vietā faktiski rīkojas tas no vecākiem, pie kura 

bērns dzīvo un kurš tāpēc saskaņā ar CL 178. ' pantu ī s teno ikdienas aizgādību. 

(3) Civi l l ikums nedod atbildi, vai a izbi ldnim personiski j ānos lēdz l īgums nepiln

gadīgā vārdā vai pietiek t ikai ar aizbi ldņa piekrišanu. CL 2 6 1 . panta 1. daļas beigās 

ietvertā norāde, ka nepi lngadīgo "pārs tāv aizbi ldnis", vedina domāt, ka aizbildnim pašam 

personiski jānos lēdz darījums nepilngadīgā vārdā. Uzskatī t a izbi ldņa personisku klāt

būtni darījuma noslēgšanā par obligātu pr iekšnoteikumu darījuma spēkā esamībai tomēr 

nav lietderīgi. Izšķiroša ir nevis k lātbūtne, bet gan aizbildņa noteikta piekrišana tam, 

ka nepilngadīgais kļūst par darījuma dalībnieku. Par šādas interpretācijas pieļaujamību 

liecina vairākas l ikuma normas. Darba l ikuma 37. pantā ir normas par darba l īgumiem 

ar nepilngadīgo, saskaņā ar kurām bērnu nodarbināšanai vajadzīga viena no vecākiem 

i aizbildņa) rakstiska piekrišana. CL 195. panta 3. punktā ir norādīts, ka bērna brīvajā 

mantā neietilpst tā manta, kuru radinieki vai citas personas bez atlīdzības piešķīrušas 

noteiktam mērķim. Mantas piešķiršana noteiktam mērķim var sakrist ar konkrēto personu 

piekrišanu konkrēta tiesiskā darījuma noslēgšanai. 

Piemēram, vecāki savai sešpadsmitgadīgajai meitai uzdāvina Ls 50, lai meita sev nopirktu 
augstpapēžu kurpes, kas viņai ļoti iepatikušās. Arī tad, ja meita personiski ierodas veikalā un nopērk 
kurpes, pirkuma līgums uzskatāms par spēkā esošu, jo vecāki jau iepriekš devuši savu piekrišanu. 

(4) Nepi lngadīgais drīkst patstāvīgi noslēgt tiesiskos darī jumus par savu brīvo mantu, 

kad ir sasniedzis 16 gadu vecumu. Saskaņā ar CL 195. pantu brīvā manta ir 1) viss, ko 

bērni ieguvuši vai nu ar personisko darbu, vai ar vecāku piekrišanu patstāvīgi nodarbo

joties kādā arodā, rūpniecībā vai t irdzniecībā, 2) viss, ko vecāki no bērniem piederošās 

mantas nodod viņu brīvā pārvaldībā un 3) visa manta, kuru bērn iem b e z at l īdzības 

piešķīruši radinieki vai citas personas ar nosacījumu, lai bērni to pārvaldītu un lietotu 

patstāvīgi, izņemot mantu, kas piešķirta noteiktam mērķim. Tātad, ja radinieki vai citas 

personas dāvinājuma vai citā veidā piešķir nepilngadīgajam mantiskas vērtības, konkrēti 

norādot, kādam mērķim tās izmantojamas, tad tā nav brīvā manta . Atšķirībā no pārē

jās nepi lngadīgajam piederošās mantas brīvā manta ir izņemta no vecāku pārvaldības. 

"Tiesiskie darījumi par savu brīvo m a n t u " noz īmē to, ka nepilngadīgais drīkst iegādāties 

lietas par brīvajā m a n t ā ieti lpstošajiem naudas l īdzekļ iem, drīkst pārdot vai dāvināt 

brīvajā mantā ietilpstošās lietas, kā arī veikt citus tiesiskos darī jumus, kuru pr iekšmets 

ir brīvā manta. 

Piemēram, ja vecāki bērnam sešpadsmitajā dzimšanas dienā uzdāvina Ls 200, tad tā ir brīvā 
manta, kuru bērns var iztērēt pilnīgi brīvi pēc savas izvēles. Viņš var nopirkt sev divriteni, mūzikas 
centru, digitālo fotokameru, iztērēt Šo summu saldumu vai kādu citu vairāk vai mazāk noderīgu mantu 
iegādei. Ja vecāki uzdāvina bērnam Ls 200 ar nosacījumu, ka viņš par šo naudu nopirks divriteni, 
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kuru sen jau gribējis, lad šie Ls 200 ir nevis brīva manta, bet gan vecāku pārvaldībā esoša bērnam 
piederoša manta. 

Civil l ikums nesniedz skaidru atbildi uz jautājumu, vai par brīvo mantu kļūst arī lietas, 

kuras nepilngadīgais iegādājas savas brīvās mantas atsavināšanas rezultātā. Šādas lietas 

aizstāj sākotnējo brīvo mantu, kļūst par tās " surogāt iem". Protams, pastāv z ināms risks, 

ka nepilngadīgais savu brīvo mantu pretēji savām interesēm izniekos. Tomēr, ievērojot 

to, ka l ikumdevējs ir vēlējies radīt nepilngadīgajam brīvas rīcības steru, kuras ietvaros 

tas var uz savu atbildību noslēgt tiesiskos darī jumus, arī lietas, kas iegūtas apmaiņā pret 

brīvo m a n t u , ir jāatzīst par brīvo mantu. Nepilngadīgajam piešķirtā brīvas rīcības s tera 

tiesisko darījumu noslēgšanā tiktu nevajadzīgi sašaurināta, ja lietas, ko nepilngadīgais 

tādā veidā iegādātos, tiktu uzskatītas par vecāku (aizbi ldņu) pārvaldībā esošu nepiln

gadīgā mantu. 

Piemēram, nepilngadīgais, kuram dzimšanas dienā uzdāvināti Ls 200, par šo naudu nopērk divri
teni, pēc tam apmaina to pret arvien lētākām mantām: vispirms pret mūzikas centru, pēc tam mūzikas 
centru pret mobilo telefonu un, visbeidzot, mobilo telefonu pret rokaspulksteni. Jebkura lieta, ko 
nepilngadīgais nopircis un pēc tam iemainījis, ir viņa brīvā manta. 

(5) Tiesiskajiem darī jumiem ar brīvo mantu l ikumdevējs nepi lngadīgā interesēs ir 

noteicis ierobežojumus. CL 260. pantā ir norādīts, ka nepi lngadīgais par savu brīvo 

mantu var noslēgt darī jumus parastās pārvaldības robežās, taču nevar noslēgt darīju

m u s , kurus aizbildnis nedrīkst slēgt bez bāriņtiesas atļaujas. Civi l l ikuma n o t e i k u m o s 

par nepilngadīgā mantas pārvaldību (CL 269. un turpm. p.) ir izsmeļoši uzskaitīti tie 

gadījumi, kuros aizbi ldnim, lai noslēgtu darījumu nepilngadīgā vārdā, obligāti j ā s a ņ e m 

bāriņtiesas piekrišana. Bāriņtiesas piekrišana ir vajadzīga tādiem darī jumiem, kas var 

negatīvi ietekmēt nepilngadīgā mant iskās intereses. Šādi darījumi ir, p iemēram, nepiln

gadīgajam piederošu nebojājošos kustamu lietu atsavināšana (CL. 279. p .) , nekustamā 

īpašuma atsavināšana (sk. CL 280. p.), atteikšanās no nepilngadīgaj iem piederošajiem 

naudas prasī jumiem ( C L 286. p.). Ar CL 260. pantā pieminētaj iem darī jumiem "paras

tās pārvaldības r o b e ž ā s " domāti tie darījumi, kurus aizbildnis var slēgt bez bāriņtiesas 

atļaujas. Tātad nepilngadīgais ar savu brīvo mantu drīkst noslēgt tikai tādus darījumus, 

kur iem aizbi ldnim nav vajadzīga bāriņtiesas atļauja. 

Piemēram, ja vecāki bērnam sešpadsmitajā dzimšanas dienā uzdāvina nekustamo īpašumu, no
dodot to bērna brīvā pārvaldībā, tad šis nekustamais īpašums gan kļūst par bērna brīvo mantu, bet 
to atsavināt (pārdot, dāvināt, mainīt) vai iznomāt viņš bez bāriņtiesas atļaujas nedrīkst. Par "brīvo 
mantu" šis nekustamais īpašums kļūst tikai tādā nozīmē, ka nepilngadīgais drīkst to patstāvīgi valdīt 
un lietot, nevis patstāvīgi ar to rīkoties (noslēgt tiesiskos darījumus). 

(6) Nepi lngadīgā tiesības noslēgt t iesiskos darī jumus viņa patstāvīgās nodarbošanās 

ietvaros paredzētas CL 260. panta 1. daļā, kura l ikumā pašreiz ir formulēta šādi: "Ja 
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nepilngadīgais atbilstoši l ikumiem stājas darba attiecībās vai patstāvīgi nodarbojas kādā 

arodā, amatniecībā, t i rdzniecībā u.tmi., viņš var noslēgt darī jumus, kas nepieciešami 

sakarā ar v iņa patstāvīgo n o d a r b o š a n o s . " Nepi lngadīga jam ir tiesības veikt patstāvīgu 

aroddarbību vai kļūt par individuālo komersantu . Ja nepi lngadīgais ir tik izdarīgs un 

apķērīgs, lai patstāvīgi veiktu s is temātisku aroddarbību vai komercdarbību, tad ir arī 

loģiski, ka viņš drīkst noslēgt šīs patstāvīgās nodarbošanās vajadzībām nepiec iešamos 

darī jumus. Civi l l ikuma 260. panta 1. daļā ietvertā norāde uz " s tāšanos darba at t iecībās" 

l ikumā tika iekļauta l ikuma at jaunošanas gaitā 20. gads imta 90. gados . Civ i l l ikuma 

260. panta 1. daļas 1937. gada redakcijā šādas norādes nebija. 

" D a r b a at t iecību" p ieminēšana CL 260. panta 1. daļā ir l ikumdevēja kļūda, jo stā

šanās darba attiecībās nozīmē, ka nepilngadīgais kļūst par darbinieku. Darbs, ko darbi

nieks veic darba devēja labā, nav un nevar būt patstāvīga nodarbošanās, jo darbinieks 

ir atkarīgs no darba devēja r īkojumiem. Darbinieka, p i e m ē r a m , pārdevēja, p i e n ā k u m o s 

atkarībā no v e i c a m ā darba rakstura arī var ietilpt tiesisko darījumu noslēgšana. Tomēr 

tie būs nevis darījumi sakarā ar "patstāvīgo n o d a r b o š a n o s " , ko darbinieks neveic, bet 

gan darba devēja vārdā un intereses veikti darījumi. CL 260. panta 1. daļa tātad attiecas 

tikai uz nepi lngadīgā patstāvīgo nodarbošanos, nevis uz gadī jumiem, kad nepilngadīgais 

kā darbinieks stājas darba attiecībās. 

Piemēram, nepilngadīgais patstāvīgi nodarbojas ar automobiļu remontu, reģistrējoties pašvaldībā 
kā individuālā darba veicējs.2"6 Lai veiktu šo patstāvīgo saimniecisko darbību, viņš var pats pirkt 
automašīnu rezerves daļas, darbarīkus, motorcjļas un citas automašīnu remontam nepieciešamās lie
tas. Ja turpretī nepilngadīgais ar vecāku atļauju vasarā strādā autoservisā kā darbinieks, tad tā nav 
"patstāvīga nodarbošanās", kuras ietvaros nepilngadīgais būtu tiesīgs noslēgt darījumus. 

( 7 ) Nepi lngadīga i s neatkarīgi no v e c u m a drīkst patstāvīgi noslēgt tādus t iesiskos 

darījumus, kas v i ņ a m ir ac īmredzami par labu. Sāds darī jums ir spēkā un saista otru 

pusi ( C L 2 6 1 . p. 2 . d.). Civi l l ikums precīzi nenorāda, kas i r " a c ī m r e d z a m s l a b u m s " . 

L a b u m a m , ko kāda persona gūst darījuma rezultātā, var būt mantisks vai tiesisks rak

sturs. A c ī m r e d z a m s mantiskais labums izpaužas tādējādi, ka darī jums ir bijis izdevīgs 

no mant i skā viedokļa, p i e m ē r a m , vērtīgu lietu izdevies nopirkt lēti vai nederīga mazvēr

tīga lieta apmainīta pret vērtīgu noderīgu lietu. A c ī m r e d z a m u tiesisku labumu darī juma 

dalībnieks turpretī iegūst tad, ja darī juma rezultātā v iņam rodas t ikai t iesības, bet ne 

pienākumi pret otru dalībnieku. 

Nepi lngadīgā interesēs jāatzīst , ka " a c ī m r e d z a m u l a b u m u " CL 2 6 1 . panta 2 . daļas 

izpratnē viņš gūst tikai tad, ja labums ir tiesiska rakstura. Tiesisku labumu nepilngadīgais 

Sk.: Par individuālā darba patentmaksas apmēriem un kartību, kada tiek reģistrēti individuālā darba 
veicēji: Latvijas Republikas Ministru Padomes lēmums. Latvijas Vēstnesis, 04.05.1993, nr. 20. 
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var iegūt tikai no darī jumiem, ar kuriem viņš n e u z ņ e m a s nekādus pretpienākumus. Par 

labu šādai interpretācijai liecina arī CL 2 6 1 . panta 2. daļas beigās ietvertā norāde, ka 

nepilngadīgajam acīmredzami par labu esošais darījums "saista otru pus i" . Šāda norāde 

būtu lieka, ja darījums būtu saistošs abām pusēm. īpaši p ieminot to , ka darījums ir sais

tošs otrai pusei, l ikumdevējs ir vēlējies uzsvērt, ka nepilngadīgajam no darījuma rodas 

nevis saistības (pienākumi), bet tikai tiesības. Tiesisko darījumu, kas rada personai tikai 

tiesības, bet ne p ienākumus, civiltiesībās nav pārāk daudz. 

Piemēri: nepilngadīgajam acīmredzami par labu ir dāvinājuma līgums (CL 1912. pants), kurā ne
pilngadīgais ir apdāvinātais. Tas nozīmē, ka nepilngadīgais, saņemot dažādas dāvanas, pats savā vārdā 
var izteikt šo dāvanu pieņemšanai vajadzīgo tiesiski nozīmīgo gribu. Nepilngadīgajam acīmredzami par 
labu toties nav dāvinājums ar uzlikumu (CL 1928. p.). Dāvinājums, ja vien tas ir bez uzlikuma, pieder 
pie tā sauktajiem stingri vienpusējiem līgumiem, kas tiesīgajai pusei neuzliek nekādus pienākumus. 
Darījums nepilngadīgajam acīmredzami par labu ir arī atcēlējs līgums, ar kuru nepilngadīgā kreditors 
atsakās no kāda prasījuma pret nepilngadīgo (CL 1862. p.). Nepilngadīgajam acīmredzami par labu 
ir arī cesijas līgums (CL 1793. p.), ar kuru cedents nodod jeb cedē nepilngadīgajam kā cesionāram 
prasījumu pret trešo personu. Mantojuma tiesībās nepilngadīgais drīkst patstāvīgi pieņemt tādu legālu, 
kam nav apgrūtinājumu un nosacījumu.2"" Lcgāts ir novēlējums, ar kuru personai tiek novēlēts nevis 
viss mantojums, bet gan tikai atsevišķs mantojumā ietilpstošs priekšmets (CL 500. p.). 

Divpusējos j e b daudzpusējos l īgumus, tātad l īgumus, kuri rada savstarpējus pienāku

mus a b ā m pusēm, nevar uzskatīt par tādiem, kas ir nepilngadīgajam "ac īmredzami par 

labu". Tie ir p i rkuma, maiņas , īres, u z ņ ē m u m a līgums un citi divpusējie līgumi. Divpu

sējie l īgumi v ienmēr ietver pretpienākumu, p iemēram, pirkuma līgums ietver p ienākumu 

samaksāt par nopirkto lietu. Arī tad. ja nepilngadīgais noslēdzis ļoti izdevīgu divpusēju 

l īgumu, ieguvums nav vērtējams kā " a c ī m r e d z a m s l a b u m s " . Divpusēj ie l īgumi abām 

p u s ē m parasti saistīti ne tikai ar p ienākumu uzņemšanos, bet arī ar iespējamiem riskiem, 

kuru būtību un sekas nepi lngadīgais ne v ienmēr spēj apzināties. 

Piemēram, nepilngadīgais atrod cilvēku, kurš ir ar mieru pirkt viņa veco divriteni par ļoti izdevīgu 
cenu - 200 latiem. Kaut gan mantiski darījums dotu nepilngadīgajam lielu labumu, nav izslēgts, ka 
divriteņa defektu dēļ pircējs vēlāk izvirzīs pret nepilngadīgo prasījumus sakarā ar lietas trūkumiem 
(CL 1612. un turpm. p.). Šādu līgumu nepilngadīgais drīkst noslēgt tikai ar vecāku piekrišanu. 

A r i tā sauktie parastie vienpusēj ie l īgumi, pie kur iem pieder pi lnvarojums, patapinā-

j u m s un glabājums, nav uzskatāmi par tādiem, kuri nepilngadīgajam dod ac īmredzamu 

labumu. Parastos vienpusējos l īgumos tiesīgajai pusei ne v ienmēr ir p ienākumi, taču 

tādi var rasties atkarībā no līguma izpildes apstākļiem. Pretējās puses prasī jumu rašanās 

iespējamība ir piet iekams iemesls, lai neļautu nepilngadīgajam patstāvīgi noslēgt šādus 

darī jumus. 

MünchKommBGR/Schmitt, § 107 BGB Rn. 47; Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 
§ 25 Rn. 20. 
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Piemēram, nepilngadīgais skolnieks Laimonis grib patapināt datoru savai pilngadīgajai draudzenei 
Melānijai, kura nupat sākusi studēt jurisprudenci un kurai dators ļoti noderētu studiju procesā. Datoru 
Laimonim ir uzdāvinājuši vecāki ar nosacījumu, ka Laimonis to lietos tikai skolas uzdevumu izpildei 
(nav brīvā manta, sk. CL 195. p. 3. pkt.). Patapinājums ir vienpusējs līgums, tomēr patapinātajam ir 
pienākums atlīdzināt patapinājuma ņēmējam izdevumus, ko pēdējais taisījis lietai, ja vien šie izdevumi 
bijuši nepieciešami (CL 1965. p.). Ja Melānija būtu spiesta datoru remontēt, tad viņai rastos prasījums 
pret Laimoni par remonta izdevumu atlīdzināšanu. Tāpēc patapinājuma līgumu par datoru, kas nav 
viņa brīvā manta. Laimonis patstāvīgi noslēgt nedrīkst. 

ī p a š a tiesiskā situācija ir saistīta ar a izdevuma l īgumu noslēgšanu. Rodas jautā jums: 

vai nepilngadīgais var bez vecāku piekrišanas aizdot ci tām personām naudu, ja vien tā 

neietilpst v iņa brīvajā m a n t ā ? No CL 1934. panta izriet, ka a izdevums ir stingri vienpu

sējs l īgums, kas stājas spēkā tajā brīdī, kad aizdevējs izmaksājis a izņēmējam a izdevuma 

summu. Iepriekšēja vienošanās par a izdevuma s u m m a s izmaksu ir tikai priekšl īgums, kas 

ietver apņemšanos noslēgt pašu a izdevuma līgumu. No a izdevuma līguma prasījumi rodas 

tikai aizdevējam. Tas ir prasī jums par a izdevuma s u m m a s atdošanu. Ja a izņēmējam par 

a izdevumu j ā m a k s ā procenti , tad aizdevēja pras ī jumam par a izdevuma s u m m a s atdošanu 

pievienojas vēl procentu samaksas prasī jums. 

Aizdevuma līguma atzīšana par stingri vienpusēju l īgumu nenozīmē, ka nepilngadīgais 

var šo l īgumu noslēgt patstāvīgi. Līgumu klasifikācijas īpatnību dēļ nedrīkst ciest nepiln

gadīgā intereses. Nepi lngadīgā interesēs pati a izdevuma līguma noslēgšana, kas izpaužas 

a izdevuma s u m m a s nodošanā aizņēmējam, jāvērtē kopsakarā ar līdzēju iepriekšējo vieno

šanos (priekšl īgumu) par a izdevuma s u m m a s izmaksu. Apņemot ies izmaksāt a izdevuma 

summu, nepilngadīgais u z ņ e m a s tiesisku p ienākumu. Tāpēc a izdevuma l īgums nepieder 

tiesiskajiem darī jumiem, kas dod nepilngadīgajam a c ī m r e d z a m u labumu. 

( 8 ) Darba l īgumu ar darba devēju nepilngadīgais drīkst patstāvīgi noslēgt tikai tad, 

ja v iņam ir v i s m a z 15 gadu un viņš neiegūst pamatizgl ī t ību (sk. D a r b a lik. 37. p . ) . 

Visos citos gadī jumos nepilngadīgais drīkst stāties darba attiecībās tikai ar viena no ve

cākiem (aizbildņa) piekrišanu, turklāt ievērojot Darba l ikuma 37. pantā noteiktos bērnu 

nodarbinātības ierobežojumus. Saskaņā ar Vispārējās izglītības l ikuma 30. un 32. pantu 

pamatizglītība Latvijā ir obligāta un tās apguve ilgst 9 gadus, parasti no 7 līdz 16 gadu 

vecumam..2 0 8 

b ) G a r ā s l imie 

( 1 ) Garā slimie ir pilnīgi rīcībnespējīgi. Viņiem nepiemīt ne darījumspēja, ne deiikt-

spēja. I z ņ ē m u m a gadī jumiem paredzētas daļējas darījumspējas garā s l imajiem atšķirībā 

no nepilngadīgajiem nav. Nepi lngadīgajam, kurš ir j au paaudzies, trūkst dzīves pieredzes 

- " Sk.: Vispārējās izglītības likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 30.06.1999, nr. 
213/215. 
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vai zināšanu, taču p a m a z ā m viņā rodas apziņa par savas rīcības nozīmi un tiesiskajām 

sekām. Gara sl imība turpretī traucē personai apzināties savas rīcības nozīmi un tiesis

kās sekas. Risks, ka garā slimais rīkosies iracionāli un izdarīs savām interesēm pretēju 

darbību, ir ļoti liels. Tāpēc ir attaisnojami, ka gara slimība pašu garā sl imo interesēs ir 

saistīta ir pilnīgu rīcībspējas zudumu. Saskaņā ar CL 358. pantu par garā sl imajiem uz

skatāmas personas, kam trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju, tāpēc š īm personām 

ieceļams aizgādnis. Aizgādni saskaņā ar Bāriņtiesu l ikuma 2 0 9 40. pantu pēc tiesas lēmuma 

ieceļ bāriņtiesa, kas ir novada, pilsētas vai pagasta pašvaldības izveidota aizbildnības 

un aizgādnības iestāde. 

(2) "No garā sl imajiem j ā n o š ķ i r CL 357. pantā minēt ie "p lānprāt īg ie , kam tomēr 

netrūkst vajadzīgās prāta spējas parastu lietu pārziņai" . Tās ir personas, kuras spēj apzi

nāties savas rīcības nozīmi un sekas, bet kuru garīgās spējas salīdzinājumā ar caurmēra 

cilvēka prāta spējām ir ierobežotas. Plānprātīgie, kur iem netrūkst vajadzīgo prāta spēju 

parastu lietu pārziņai, ir pilnībā rīcībspējīgi. Par rīcībnespējīgu var tikt atzīti gan garā 

sl imie, gan plānprātīgie, kuriem trūkst vajadzīgo prāta spēju pat parastu 1iem pārziņai 

(sk. CL 359. p.) . Civi lprocesa l ikuma 268. pantā ir norādīts, ka tiesa taisa spr iedumu 

par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodib ināšanu, ja tā uz tiesu 

ekspert īzes a tz inuma un citu pierādī jumu p a m a t a konstatē, ka personai gara slimības 

vai plānprātības dēļ trūkst visu vai lielākās daļas garīgo spēju un šī persona nespēj savu 

darbību vadīt vai saprast tās nozīmi. 

Civi l l ikumā ietvertais dalījums garā slimajos un plānprātīgajos ir neveiksmīgs no 

juridiskās terminoloģijas un tiesiskās skaidrības viedokļa, īpaši tāpēc, ka minēto personu 

tiesiskais stāvoklis pēc atzīšanas par rīcībnespējīgiem un aizgādņa iecelšanas ir pilnīgi 

v ienāds. Neska idr ības rodas, izvērtējot t ies iskās sekai tai garā s l imo un plānprāt īgo 

darbībai, ko viņi izdarījuši p i rms aizgādnības iecelšanas. CL 3 6 1 . - 3 6 3 . pants, kurā no

rādītas t iesiskās sekas darbībai p i rms aizgādnības iecelšanas, p iemin tikai garā s l imos. 

Saskaņā ar CL 3 6 1 . pantu par spēkā neesošu atzīstama arī tā garā sl imo darbība, ko viņi 

p i r m s aizgādnības iecelšanas izdarījuši gara s l imības stāvoklī. Spēkā ir darbība, ko garā 

s l imais pirms aizgādnības iecelšanas izdarījis gaišā starplaikā. Kaut gan CL 3 6 1 . - 3 6 3 . 

pants burtiski p i e m i n tikai garā s l imos, šīs normas jāat t iec ina ari uz plānprātīgaj iem, 

nenošķirot viņus no garā slimajiem. Šo abu grupu nošķiršana praksē varētu radīt tikai 

neva jadzīgas jimčvisVa \m ine&čvm&& T^Vvrca ite&sn&fttos. yau ^ f t H ņ f l i ^ "gara 

spējas bijušas tik vājas, ka viņš atzīts par rīcībnespējīgu un v iņam iecelts aizgādnis, tad 

nav pamata uzskatīt, ka p i rms aizgādnības iecelšanas viņš spējis izprast savas darbības 

nozīmi un sekas. Arī plānprātības gadījumā jāvērtē, vai plānprātīgais juridiski nozīmīgās 

darbības izdarīšanas laikā bijis gaišā starplaikā. 

"' Bāriņtiesu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 07.07.2006, nr. 107. 
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Piemēram, ja ar vecuma plānprātību sirgstošs cilvēks ilgāku laiku nav spējis apzināties savas 
uzvedības un rīcības nozīmi un liesa viņu pēc radinieku lūguma atzinusi par rīcībnespējīgu, tad nav 
pamata automātiski uzskatīt par spēkā esošiem darījumus, kurus viņš noslēdzis pirms aizgādnības 
nodibināšanas. 

c) Izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ aizgādnībā esošas personas 

Pār per sonām, kas, izlaidīgi vai izšķērdīgi dzīvojot, kā ar i a lkohola vai narkot iku 

pārmērīgas l ietošanas dēļ draud novest sevi vai savu ģ imeni t rūkumā vai nabadzībā, tiesa 

pēc radinieku vai piederīgo lūguma vai prokurora pr iekš l ikuma var nodibināt aizgādnību 

( C L 365. p . ) . Šajā gadī jumā aizgādnība tiek nodibināta ne tikai pašas aizgādnībā no

dotās personas, bet ar i v iņas ģ imenes interesēs. Lai gan personai t iek a tņemta mantas 

pārvaldība un tiesības ar m a n t u rīkoties, tā tomēr patur tiesības brīvi rīkoties ar tīrajiem 

ienākumiem, kas paliek pēc visu ar mantas pārvaldību un ģ imenes uzturu saistīto izde

vumu segšanas ( C L 367. p.) . CL 367. pantā ar i norādīts, ka personas, pār kurām izlaidīgas 

vai izšķērdīgas dzīves dēļ nodibināta aizgādnība, mantas pārvaldības ziņā piel īdzināmas 

nepilngadīgajiem. Tas noz īmē, ka, noslēdzot darījumus aizgādnībā esošās personas vārdā, 

a izgādnim jā ievēro CL 2 6 9 . - 2 9 9 . panta note ikumi un l ikumā noteiktajos gadī jumos jā

saņem bāriņtiesas piekrišana. CL 367. panta note ikumi liecina, ka personas, pār k u r ā m 

izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ nodibināta aizgādnība, uzskatāmas par daļēji darī-

jumspēj īgām. Ja personai ir nepi lngadīgi bērni vai aizbilstamie, tad viņa vairs nevar tos 

pārstāvēt personiskajās un mantiskajās attiecībās (sk. CL 186. p. 2. d. 4. pkt .) . 

Piemēram, pilsone Zenta Zālīte bieži lietoja narkotikas, lai atslābinātos no atbildīgajā darbā iegūtā 
stresa. Narkotiku iegādei viņa izdeva tik daudz naudas, ka draudēja novest, trūkumā un nabadzībā 
sevi un savus nepilngadīgos bērnus. Pamatojoties uz radinieku pieteikumu, tiesa iecēla Zentas Zālītes 
brāli Zigmāru Zālīti par viņas aizgādni. Aprēķinu rezultātā izrādījās, ka no Zentai Zālītei pēc visu ar 
mantas pārvaldību un ģimenes uzturu saistīto izdevumu segšanas paliek pāri Ls 150. Ar šiem "tīrajiem 
ienākumiem"' viņa var rīkoties bez aizgādņa piekrišanas. Viņa nevar slēgt darījumus bērnu vārdā. 

III. Juridiskās personas 

Civiltiesiskā apgrozība nav iedomājama bez jur id i sko personu līdzdalības. Kopīgus 

mērķus ir v ienkāršāk sasniegt, ja indivīdi apvienojas kopējā organizācijā, kuru l ikums 

atzīst par tiesību subjektu. 

1. Juridiskās personas jēdziens un funkcijas 

( 1 ) Juridiskā persona ir noteiktu m ē r ķ u īstenošanai nodibināta un l ikumā par tiesību 

subjektu atzīta organizācija vai mant i sko vērtību k o p u m s , kas par savām saistībām atbild 

tikai ar savu, no dibinātāju un dalībnieku mantas nošķirtu mantu. Lai fizisko vai jur idisko 
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personu veidotas organizācijas varētu piedalīties civiltiesiskajā apgrozībā, l ikums tām 

piešķir tiesībspēju un atzīst par tiesību subjektiem. Juridisko personu funkcijas ir 1) dot 

indivīdiem iespēju organizēties kopīgai līdzdalībai tiesiskajā apgrozībā un 2) aprobežot 

izveidotās organizācijas atbildību par tās saistībām ar organizācijas pašas m a n t u . 2 1 0 

(2) Kopīgu ekonomisku, polit isku vai sabiedriskā labuma m ē r ķ u sasniegšanai in

divīdiem vienkāršāk ir apvienoties nekā darboties atsevišķi. P r o t a m s , re izēm kopīgu 

mērķu sasniegšanai indivīdi var arī sadarboties, vispār neveidojot savstarpējas tiesiskas 

attiecības vai arī noslēdzot Civi l l ikuma 2241.-2280. pantā regulēto sabiedrības l īgumu. 

Civi l l ikumā regulētā sabiedrība tomēr ne tikai nav jur idiska persona, bet nav pat tiesību 

subjekts. Ja tiesību subjekti vēlas izveidot organizāciju kopēju mērķu sasniegšanai kopē

j i e m spēkiem un l īdzekļiem, tad lietderīgāka būs tāda organizācija, kurai ir sava manta 

un kura kā patstāvīga vienība spēj veidot tiesiskās attiecības ar trešajām personām. Šai 

patstāvīgajai vienībai ir arī vajadzīgs vienots nosaukums, lai l īgumpartneri, kreditori un 

citas trešās personas zinātu, ar ko v iņām ir darīšana. 

Piemēram, savvaļas putnu pētnieki var sadarboties putnu izpētē (ornitoloģijā), ari nenodibinot nekādu 
organizāciju. Tomēr sistemātiskai un regulārai sadarbībai kopējo mērķu sasniegšanā ar to ir par maz. 
Rīkot putnu aizsardzības un izpētes pasākumus, organizēt konferences, veikt izdevējdarbību, veidot 
starptautisko sadarbību ir daudz vienkāršāk un efektīvāk, apvienojoties kopējā organizācijā. Piemērotākā 
juridiskās personas forma šādai darbībai ir biedrība. Tāpēc Latvijas ornitologi ir nodibinājuši Latvijas 
Ornitoloģijas biedrību, kura apvieno tās biedru spēkus savvaļas putnu izpētei un aizsardzība i.J i l 

(3) Juridiskās personas priekšrocība ir arī tā, ka jur idiskā persona par savām sais

tībām atbi ld ar savu mantu, bet dibinātāji un dalībnieki ar savu m a n t u par jur id i skās 

personas saistībām neatbild. Savukārt jur idiskā persona neatbild par tās dibinātāju un 

dalībnieku saistībām. Šī mant iskās atbildības nošķirtība ir jur idiskās personas obligāta 

īpašība. Juridiskās personas un tās dibinātāju un dalībnieku atbildības nošķirtība nereti 

ir galvenais iemesls, kāpēc tiesību subjekti, apvienojoties kopēju mērķu sasniegšanai, 

nodibina juridisku personu, nevis organizāciju bez jur idiskas personas statusa.2 1 2 Tādējādi 

ir iespējams izvairīties no atbildības par kopīgās organizācijas saistībām. Ja dibinātāji 

vai dalībnieki atbild par organizācijas saistībām ar savu mantu, tad šāda organizācija 

nav un nevar būt juridiska persona. 

Piemēram, miljonāram Bērtulim Biezajam pieder visas kapitāla daļas parādos nokļuvušajā SIA 
"Laimes vērdiņš", kurai nav mantas un ir atlicis tikai pamatkapitāls Ls 2000 vērtībā. Sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību saskaņā ar Komerclikumu ir juridiska persona. Par sabiedrības parādiem 
kreditoriem atbild tikai pati SIA "Laimes vērdiņš" ar savai mantu, nevis Bērtulis Biezais ar savējo. 

210 Sk.: Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 1085-1087. 
-" Sk.: Latvijas Ornitoloģijas biedrības statūti. Pieejams: http://vvww.lob.1v/lv./staluti.php. [skatīts 

09.11.2006]. 
Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 1087. 

http://vvww.lob.1v/lv./staluti.php
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Ja turpretī Bērtulis Biezais būtu dalībnieks pilnsabiednba, kas ir komercsabiedrība bez juridiskas 
personas statusa, tad par sabiedrības parādiem viņam būtu jāatbild arī ar savu mantu. 

(4) Tiesību zinātnē ir bijusi daudzi mēģinājumi radīt sarežģītas definīcijas jur idiskās 

personas raksturošanai. Viena no definīcijām raksturo jur idiskas personas kā "apvienības 

un organizācijas, kuras sociālajā dzīvē darbojas kā patstāvīgas vienības un kuras spēkā 

esošajās tiesībās tāpat kā fiziskās personas pr incipā atzītas par neierobežoti tiesībspējī-

gām". 2 1 3 Citā definīcijā ir norādīts, ka " juridiska persona ir personu, bet patstāvīgu nodibi

nājumu gadījumā - noteiktam m ē r ķ i m nodalītas mantas , sakopojums organizācijā, kurai 

tiesiskā iekārta ir piešķīrusi t iesībspēju'\ 2 I J Katra no definīcijām samērā uzskatāmi raksturo 

juridisko personu. Vienota un pilnīgi precīza jur idiskās personas definīcija tiesību zinātnē 

nav radīta. Juridiskajām p e r s o n ā m ir pārāk daudz īpatnību, kuras nav viegli formulēt 

kodolīgi un lakoniski. Absolūti precīza jur idiskās personas definīcija n e m a z nav nepie

ciešama. Juridiskās personas j ēdz iena skaidrojumos tomēr ir j ā p i e m i n pašas jur idiskās 

personas, tās dibinātāju un dalībnieku mantas un mantiskās atbildības nošķirtība. 

(5) Mēģinot izskaidrot jur idiskās personas būtību, t iesībzinātnieki ir radījuši vairākas 

teorijas. Pazīs tamākās no tām ir j a u 19. gadsimtā radītās f ikcijas teorija un realitātes teo

rija. Saskaņā ar fikcijas teoriju, kuras galvenie pārstāvji ir vācu juristi Savinji (Savignv) 

un Vindšeids {Windscheid), juridiskā persona ir tikai iedomāts un juridiskas manipulāci jas 

rezultātā radīts f iktīvs, nevis reāls tiesību subjekts. 2 1 5 Otra pazīs tamākā teorija ir realitā

tes teorija, ko izveidojis vācu tiesībzinātnieks Otto fon Gīrke {von Gierke). Saskaņā ar 

realitātes teoriju jur idiska persona ir reāli pastāvošs, f iziskai personai pie l īdzināms sub

jekts j e b f iz i skas personas j a u n a dimensi ja. 2 1 6 Fikcijas teorija tomēr n e ņ e m vērā, ka jur i

diskās personas kā faktiski pastāvoši un funkcionējoši organizatoriski veidojumi ir pa

visam reālas. 2 5 7 Arī realitātes teorijā paustajai jur idisko personu pilnīgai pielīdzināšanai 

f iziskajām personām nav īsta pamata, jo juridiskajai personai nav nekā kopīga ar cilvēka 

sarežģīto personību. 2 1 s Precīzāks ir skaidrojums, ka jur idiskās personas ir ar tiesiskiem 

paņēmieniem radīti mākslīgi veidojumi, kurus likumdevējs ir atzinis par tiesību subjektiem 

lietderības apsvērumu dēļ. Teorijas, kas skaidro juridiskās personas būtību, ir interesantas 

no zinātniskā viedokļa, taču praktiskas nozīmes tām nav. 2 ' 9 Jautājums par juridiskās per

sonas tiesisko dabu ir bijis ļoti auglīgs teoriju skaita ziņā, taču neauglīgs rezultātu z iņā. 2 2 0 

::- Raiser T. Der Begriff der juristischen Person. Eine Neubesinnung // Archiv für die civilistische Praxis. 
199. Band. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, S. 137. 
Schack H. BGB-Allgemeiner Teil, Rn. 72. 

; : ? Čakste K. Civiltiesības, 17. Ipp.; Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 1104. 
-•', Larcnz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 9 Rn. 9. 
1" Schack H. BGB-Allgemeiner Teil, Rn. 75. 
- * Flume W. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. Band 1/2, S. 18. 

Rüthers/Stadler. Allgemeiner Teil des BGB. § 15 Rn. 2. 
Tihomirnijs K. Par juridisko personu, par tās iespējamo kriminālatbildību // Jurista Vārds, 1.1.07. 2000, 
nr. 27, 1. Ipp. 
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2. Privāto un publisko tiesību juridiskas personas 

(1) Juridiskās personas iedala privāto un publisko tiesību juridiskajās personās at

karībā no tā, va i to d ib ināšana un u z d e v u m i ir saistīti ar pr ivāto interešu vai valsts 

varas funkciju īs tenošanu. Privāto tiesību jur idiskās personas izveido privātpersonas ar 

privātas gribas aktu - dibinātāju l ē m u m u vai dibināšanas l īgumu. Tipiskākais privāto 

tiesību jur id i sko personu p iemērs ir komercsabiedr ības, kurām ir jur id i skās personas 

statuss (sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības). Publ isko tiesību juri

diskās personas tiek nodibinātas ar l ikumdevēja vai tā pilnvarotas personas izdotu valsts 

varas aktu - l ikumu vai pārvaldes l ē m u m u . Publisko tiesību jur idiskās personas īs teno 

valsts varas funkcijas, taču tās var savā vārdā piedalīties arī civiltiesiskajā apgrozībā. 

I z ņ ē m u m a gadī jumos atsevišķas valsts funkcijas l ikumā var deleģēt, arī pr ivāto tiesību 

juridiskajām personām. 

Piemēram, no Reliģisko organizāciju likuma2 2' izriet, ka reliģiskās organizācijas (draudzes, diecēzes. 
baznīcas) ir privāto tiesību juridiskās personas. Reliģisko organizāciju dibinātāji izveido tās uz brīv
prātības pamatiem (sk. Reliģisko organizāciju likuma 7. p.). Civillikuma 51. pantā minēto reliģisko 
konfesiju garīdzniekiem ir tiesības laulāt. Šādai baznīcas laulībai ir tāds pats spēks kā dzimtsarakstu 
nodala noslēgtajai. Tādējādi likumdevējs, respektējot sabiedrībā pastāvošās tradīcijas, ir deleģējis 
valsts funkciju tām reliģiskajām organizācijām, kuras pieder pie Civillikumā minētajām "tradicionā
lajām" reliģiskajām konfesijām. 

(2) Valsts pārvaldes iestādes parasti nav jur idiskās personas, jo patstāvīgas tiesīb-

subjektības piešķiršana kurai katrai institūcijai nebūtu savienojama ar valsts pārvaldes 

vienotību un hierarhisko struktūru. Publisko tiesību jur idiskās personas parasti tiek no

dibinātas tajos gadī jumos, kad valsts varas īstenošanai konkrētajā j o m ā piemērotāka ir 

autonoma institūcija, kurai ir sava manta. Publisko tiesību juridisko personu raksturīga, 

bet ne obligāta paz īme ir arī tā, ka tām ir patstāvīgi i eņēmumu avoti un tās netiek fi

nansētas tikai un vienīgi no valsts budžeta l īdzekļiem. 

Piemēram. Latvijas Universitāte kā valsts dibināta universitāte saņem daļēju valsts budžeta finan
sējumu, tomēr lielu ienākumu daļu iegūst no studiju maksas, ko maksā studējošie. Latvijas Banka 
saskaņā ar likumu "Par Latvijas banku"1 2 2 ir tiesīga patstāvīgi piedalīties kredītiestāžu un citu finanšu 
tirgus dalībnieku kreditēšanā, kā arī darboties vērtspapīru tirgū. 

3. Juridisko personu tiesībspējas un rīcībspējas īpatnības 

Lai jur id i skā persona iegūtu tiesībspēju, tā ir j ā n o d i b i n a , bet l ikumā noteiktajos 

gadī jumos - arī jāreģistrē publiskā reģistrā. Tiesībspējas zaudēšana notiek, juridiskajai 

2 2 ' Reliģisko organizāciju likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 26.09.1995. nr. 146. 
2 2 2 Par Latvijas Banku: Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 

Ziņotājs, 04.06.1992. nr. 22. 
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personai l ikuma noteiktajā kartība un gadī jumos izbeidzoties. Ar i jur id i skas personas 

rīcībspējai ir būtiskas īpatnības, jo jur idiskās personas vārdā rīkojas f iziskās personas . 

a ) T ies ībspē ja 

( 1 ) Juridiskā persona tiesībspēju iegūst ar valsts varas ī s tenošanai izdotu aktu. N e 

viena jur idiskā persona nevar tikt uzskatīta par tiesību subjektu, p i rms to atzīst valsts 

vara. 2 2 ' š i s vispārīgais pr incips attiecas uz visām jur idiskajām personām, izņemot valsti 

un manto jumu. M a n t o j u m s par juridisku personu kļūst ar manto juma atklāšanos (sk. CL 

383., 655. p . ) . Valsts varas akts, ar kura izdošanu jur idiskā personība iegūst tiesībspēju, 

ir l ikums, cits ārējais normatīvais akts vai pārvaldes l ēmums. Pārvaldes lēmumi ir admi

nistratīvie akti un iekšējie pārvaldes l ēmumi, ko saskaņā ar l ikumā ietvertu pi lnvarojumu 

izdevusi valsts pārvaldes iestāde. Administrat īvais akts ir adresēts konkrētai pr ivātperso

nai, turpretī iekšējais pārvaldes l ē m u m s skar tikai pašu iestādi, kas l ē m u m u pieņēmusi , tai 

padotu institūciju vai īpaši pakļautas personas . 2 2 4 Iekšējs pārvaldes l ē m u m s ir, p i e m ē r a m , 

Ministru kabineta rīkojums par konkrētas jur idiskās personas izveidošanu. 

Saskaņā ar Augstskolu likuma 8. panta 2. daļu valsts augstskolas dibina Latvijas valsts Ministru 
kabineta personā. Augstskolu nodibina ar Ministru kabineta rīkojumu. Augstskolām ir ievērojama 
autonomija, tāpēc tām tradicionāli ir juridiskas personas statuss. Lai gan valsts augstskolas darbībai ir 
vajadzīga arī satversme, kuru apstiprina Saeima, juridisko personību iegūst tieši ar Ministru kabineta 
rīkojumu. Augstskolas satversmes pieņemšanai ir vajadzīgs laiks, un šajā laikā augstskolai jāspēj 
darboties kā patstāvīgam tiesību subjektam. 

(2) Likums vai iekšējais pārvaldes l ē m u m s ir raksturīgi publ i sko tiesību jur idisko 

personu dibināšanas pamati . Privāto tiesību jur id i sko personu dibināšanai nepieciešamais 

dibinātāju l ē m u m s vai dibināšanas l īgums pēc savas jur idiskās dabas ir t iesiskie darījumi. 

Dibinātājiem j ā p i e ņ e m arī statūti, kas sīkāk reg lamentē jur idiskās personas m ē r ķ u s un 

darbību. Tomēr ar dibināšanu saistīto privātas gribas aktu p ieņemšana vēl nenoz īmē, ka 

topošā juridiskā persona ir kļuvusi par tiesību subjektu. Privāto tiesību juridiskās personas 

par tiesību subjektiem kļūst ar administrat īvo aktu - pārvaldes l ē m u m u par ierakstīšanu 

attiecīgajā publiskajā reģistrā, p i e m ē r a m , komercreģistrā, biedrību un nodibinājumu re

ģistrā vai poli t isko partiju reģistrā. Tātad privāto tiesību jur idiskā per sona uzskatāma 

par nodibinātu un iegūst tiesībspēju tikai ar ierakstīšanu attiecīgajā publiskajā reģistrā. 

Publ iskos reģistrus izveido un uztur valsts. Vairums publ i sko reģistru ir koncentrēt i 

Latvijas Republ ikas U z ņ ē m u m u reģistrā. Publiskie reģistri vajadzīgi, lai radītu tiesisko 

skaidrību un nodrošinātu minimāl i nepiec iešamo valsts kontrol i pr ivātpersonu dibināto 

jur idisko personu darbības j o m ā . 

Piemēram, lai nodibinātu akciju sabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību komercdarbības 
veikšanai, dibinātājiem jānoslēdz dibināšanas līgums un jāpieņem statūti. Tomēr sabiedrība uzska
tāma par nodibinātu un iegūst juridiskās personas statusu ar dienu, kad tā ierakstīta ko mērc reģistrā 

1 2 3 Balodis R. Valsts un baznīca, 186. lpp. 
: : 4 Briedē J. Administratīvais akts. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 2003, 136./137. lpp. 
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(KCL 135. p. 2. d.). Uzņēmumu reģistra amatpersonas lēmums par akciju sabiedrības ierakstīšanu 
komercreģistrā ir administratīvais akts. 

(3) Juridiskās personas tiesības un p i e n ā k u m u s civiltiesiskajā apgrozībā regulē gan 

l ikums, gan arī tiesību akts, kas p ieņemts konkrētās juridiskās personas darbības regla

mentācijai, p iemēram, statūti, nol ikums vai satversme. Tas tomēr nenoz īmē, ka juridis

kas personas būtu ierobežoti tiesībspējīgas j e b tiesībspējīgas tikai statūtos, nol ikumā, 

satversmē noteiktajā apjomā. Civilt iesiskās apgrozības interesēs ir jāatzīst, ka j ebkura 

jur idiskā per sona ir tiesībspējīga bez i e r o b e ž o j u m i e m . " 5 Ja jur id i skās personas atzītu 

par " ierobežoti t ies ībspēj īgām" vai tiesībspēju dalītu "v i spārē jā" un "speciā la jā" tiesīb

spējā, tad rastos nevajadzīgas neskaidrības, nosakot katras konkrētās jur idiskās personas 

tiesībspējas apjomu. Juridisko personu darbību regulējošo tiesību aktu saturs nereti ir 

ļoti dažāds. Ja pieļautu, ka jur idiskās personas ir ierobežoti tiesībspējīgas, tad kat ram 

darījumu partnerim būtu īpaši j ā p ē t a statūti vai nol ikums, lai noskaidrotu, kādas tiesības 

konkrētā jur idiskā personas var iegūt un kādus p i e n ā k u m u s uzņemties . Drošība un stabi

litāte civiltiesiskajā apgrozībā pastāvēs tikai tad, ja l īgumpartneris varēs būt pārliecināts 

par jur idiskās personas tiesībspēju un ar to noslēgtā darījuma spēkā esamību. Tas nozīmē, 

ka jebkura jur idiskā persona var būt dalībniece jebkādos civiltiesiskajos darī jumos. Izņē

m u m s ir tie tiesiskie darījumi (laulība, testaments), kurus var veikt tikai fiziskas personas. 

Citādi juridiskajai personai ir tāda pati tiesībspēja kā fiziskai personai . 2 2 6 

Piemēram, ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību statūtos norādītais komercdarbības veids ir pār
tikas preču vairumtirdzniecība, tad spēkā ir arī sabiedrības veiktie nekustamā īpašuma pirkumi. Tas 
pats attiecas arī uz juridiskajām personām, kuras dibinātas valsts varas funkciju īstenošanai. Ja valsts 
aģentūra, kuras uzdevums saskaņā ar nolikumu ir nodrošināt skolu datorizāciju, nopērk jahtu savu 
darbinieku atpūtas pasākumiem, tad arī Šis pirkuma līgums ir spēkā un aģentūrai ir saistošs. Par 
valsts aģentūras finanšu līdzekļu nelietderīgu izmantošanu šādam pirkumam tās direktoru var saukt 
pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā, taču pirkuma līguma spēkā esamību tas neietekmē. 

(4) Juridiskā per sona zaudē tiesībspēju ar jur id i skās personas izbeigšanai izdotu 

valsts varas aktu. Juridiskās personas izbeigšanai jānot iek saskaņā ar kārtību, kas l ikumā 

paredzēta konkrētajam jur idiskās personas veidam. Parasti jur idiskās personas darbības 

izbeigšanas pamatā ir dibinātāju (dalībnieku) l ēmums, t iesas n o l ē m u m s vai bankrots . 

Vairumā gadījumu, izbeidzot juridiskās personas darbību, notiek jur id i skās personas 

likvidācijas process, kura ietvaros tiek atrisināti juridiskās personas mantiskie jautājumi. 

Privāto tiesību juridiskās personas zaudē tiesībspēju, kad pēc likvidācijas tās tiek izslēgtas 

no attiecīgā publiskā reģistra, p iemēram, komercreģistrā vai biedrību un nodibinājumu 

reģistra. L ē m u m u par publisko tiesību jur idiskās personas likvidāciju p i e ņ e m tā valsts 

2 2 5 Ko/.iol/Welser. Bürgerliches Recht I. S. 71; Bydlinski P. Bürgerliches Recht I. Allgemeiner Teil, Rn. 2/47. 
226 Čakste K. Civiltiesības. 18. Ipp. 
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varas institūcija, kurai šādas tiesības paredzētas l ikumā. Publisko tiesību jur idisko per

lonu izbeigšanās atšķirībā no privāto tiesību jur id i sko personu izbeigšanās nav saistīta ar 

izslēgšanu no kāda reģistra. Tomēr pašā normatīvajā aktā vai iekšējā pārvaldes lēmumā, 

kas paredz juridiskās personas likvidāciju, tiek noteikts t e n n i ņ š likvidācijas pabeigšanai . 

Termiņa iestāšanās jāuzskata par tiesībspējas zaudēšanas brīdi. 

Piemēram, saskaņā ar Augstskolu likuma 11. pantu lēmumu par valsts augstskolas likvidāciju 
pieņem Ministru kabinets. Par likvidāciju tiek izdots Ministru kabineta rīkojums. Likvidācija ir laik
ietilpīgs process sakarā ar mantisko jautājumu atrisināšanu un darbinieku atlaišanu, tāpēc augstskolai 
arī pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas līdz likvidācijas procesa beigu termiņam vēl jāspēj 
darboties kā patstāvīgam tiesību subjektam. 

b) Rīc ībspē ja 

( I ) Juridiskajām personām piemīt rīcībspēja, ko savas kompetences ietvaros ī s teno 

juridiskās personas orgāni. 2 2 7 Juridiskās personas ir gan dari jumspējīgas, gan deliktspē-

'īgas. Iegūt tiesības un uzņemties p i e n ā k u m u s jur idiskās personas spēj tikai tad, ja viņu 

.ārdā darbojas f iz i skās personas . Saskaņā ar CL 1410. pantu jur id i sko personu vārdā 

::esiskos darī jumus nos lēdz to l ikumiskie pārstāvji. Bez. fizisko personu līdzdalības ju

ridiskās personas nevarētu veikt nekādas tiesiski nozīmīgas darbības. Juridisko personu 

• ada un attiecībās ar trešajām p e r s o n ā m pārstāv jur idiskās personas orgāni. Atkarībā no 

konkrētās jur idiskās personas veida un struktūras īpatnībām tās veido v iena f iz iska per

lona vai vairāku f izisku personu kolektīvs (direktors, valde, p a d o m e u.tml.) . Juridiskās 

personas orgānu gr iba veidojas kolektīvu vai individuālu l ē m u m u rezultātā l ikumā un 

batutos noteiktajā kārtībā. Juridiskās personas orgānu rīcība ir pašas jur id i skās personas 

rīcība, ja v ien tie darbojas savas l ikumā un statūtos noteiktās kompetences ietvaros. 2 2 8 

Jēdzieni " juridiskās personas orgāni" un " juridiskās personas l ikumiskie pārstāvj i" 

reizēm tiek lietoti kā s inonīmi, taču nav gluži identiski. Ne visi jur idiskās personas orgāni 

.r tiesīgi pārstāvēt jur idisko personu tiesisko darī jumu noslēgšanā. 2 2 9 P iemēram, akciju 

sabiedrības akcionāru sapulce p ieņem lēmumus svarīgos jautā jumos, taču tai nav tiesību 

pārstāvēt sabiedrību attiecībās ar trešajām p e r s o n ā m (sk. K C L 268. p . ) . Tātad jur idiskās 

rersonas orgāni savas k ompet ences ietvaros piedalās jur idiskās personas gribas veido

šanā, tomēr ne v ienmēr t iem ir pārstāvības funkcijas. Darī jumspējas ī s tenošanai, noslē

dzot tiesiskos darī jumus jur idiskās personas vārdā, ir vajadzīgs, lai jur idiskās personas 

:rgāna sastāvā ietilpstošajām fiziskajām personām k o p ā vai atsevišķi būtu pārstāvības 

ara. Likumisko pārstāvju noslēgtie tiesiskie darījumi automātiski kļūst saistoši jur idis

kajai personai, par to izpildi jur idiskā persona atbild ar savu mantu . 

Sk.: StrupiŠs A. KCL 135. p. komentārs. Komerclikuma komentāri III, 25. lpp. 
Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 9 Rn. 13. 
Hausheer/Aebi-Müller. Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, S. 285. 
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Piemēram, sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Gaismas pils", kas īsteno dzīvojamo māju būvnie
cības projektus, vada valde trīs cilvēku sastāvā, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. Statūtos 
ir ierakstīts, ka darījumos ar trešajām personām sabiedrību pārstāv valdes priekšsēdētājs. Ja valdes 
priekšsēdētājs SIA vārdā noslēdz līgumu par zemes gabala iegādi jaunā dzīvojamo māju ciemata "Mūža 
mājas" celtniecībai, tad līgums automātiski kļūst saistošs sabiedrībai "Gaismas pils". Arī tad, ja šo 
līgumu noslēdz kāds no SIA valdes locekļiem, kurš nav valdes priekšsēdētājs, tas ir spēkā un saista 
sabiedrību, jo saskaņā ar Komerclikumu valdes pārstāvības tiesības attiecībā uz trešajām personām 
nevar ierobežot (KCL 223. p. 3. d.). 

(2) Juridiskās personas deliktspēja izpaužas tādējādi, ka jur idiskā persona ar savu 

m a n t u v ienmēr atbild par kaitējumu, ko c i tām personām nodarījuši jur idiskās personas 

orgāni. Tātad, līdzīgi kā t iesisko darījumu noslēgšanas gadījumā, jur idiskās personas or

gānu rīcība ir uzskatāma par pašas jur idiskās personas rīcību. Juridiskās personas orgānu 

vaina ir jur idiskās personas vaina. Civi l l ikumā un citos Latvijas civiltiesību normatīvajos 

aktos nav precīzu norāžu par to, kā jur idiskās personas orgānu prettiesiskā rīcība delikta 

izdarīšanā tiek att iecināta uz pašu jur id i sko personu. Z i n ā m u s pieturas punktus šajā 

jautā jumā sniedz tiesību normas , kas paredz tiesību subjektu deliktatbildību par v iņu 

dienestā esošu personu prettiesisko rīcību, p iemēram, CL 1782. pants. 

CL 1782. pants paredz tiesību subjekta atbildību par zaudējumiem, ko viņa kalpotāji 

vai citi darbinieki nodarījuši trešajai personai, ja tiesību subjekts ir pieļāvis neuzmanību 

kalpotāju un darbinieku izvēlē, kā arī nav pārliecinājies par viņu spējām un noderību uz

likto p ienākumu izpildīšanā. CL 1782. pants aptver gadījumus, kuros juridiskajai personai 

jāatbild par tās nodarbināto personu deliktiem. Vienlaikus CL 1782. pants dod tiesību 

subjektam iespēju atbrīvoties no civilt iesiskās atbildības par kalpotāja vai darbinieka 

de liktu, ja subjekts pierāda, ka ir ar vajadzīgo uzmanību izvēlējies kalpotāju vai darbi

nieku, kā arī ir pārliecinājies par tā spējām un noderību izpildīt uzliktos p ienākumus. 

Turklāt "kalpotāj i un citi darb inieki" ne v ienmēr ir jur id i skās personas orgāni. Tātad 

CL 1782. pants neaptver visus iespējamos gadī jumus, kuros juridiskajai personai jāatbi ld 

par tās orgānu prettiesisku rīcību. Tomēr šajā l ikuma normā ietverts būtisks princips, ka 

tiesību subjektam, tostarp juridiskajai personai, ir jāatbi ld par zaudējumiem, ko subjekta 

dienestā esošās personas nodarījušas trešajām personām. 

(3) Juridiskās personas atbildība par kaitējumu, kas radies tās orgānu prettiesiskas rī

cības rezultātā, ir vispāratzīts un neapstr īdams civiltiesību pr incips, kaut gan Civi l l ikumā 

un citos civiltiesību normatīvajos aktos jur idiskās personas orgānu rīcības att iecināmība 

uz pašu jur idisko personu nav tieši pieminēta. Juridisko personu atbildība par deliktiem, 

kuros vainojami tās orgāni, tiek atzīta arī, p iemēram, Austrijas civiltiesībās, kaut arī šīs 

valsts civil l ikumā A B G B (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch)220, līdzīgi kā Latvijas 

-!" Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. JGS Nr. 946/1811, zulezt geändert durch BGBl. I Nr. 113/2006. 
Pieejams: http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht. fskatīts 22.06.2007]. 

http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht
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Civillikumā, nav ietverta burtiska norāde uz to, ka jur idiskās personas orgānu prett ie

siskā rīcība ir automātiski at t iecināma uz pašu jur idisko personu. 2 3 1 Juridiskā persona ir 

civiltiesību subjekts, kas tiesību un p ienākumu ziņā ir piel īdzināms fiziskām personām. 

Tāpēc ir loģiski, ka juridiskajām p e r s o n ā m ir j ā u z ņ e m a s ar i atbildība par ārpusl īgumis-

kiem tiesību a izskārumiem. Tā kā jur idiskā persona bez fizisko personu līdzdalības nav 

.spējīga uz nekādu patstāvīgu darbību, tad tā atbild par tās orgānu sastāvā esošo fizisko 

personu prett iesisko rīcību. 

Vairākas tiesību n o r m a s par jur id i sko personu atbildību par del ikt iem ir ietvertas 

speciālajos l ikumos. P iemēram, saskaņā ar l ikuma " P a r vides a izsardzību" 2 3 2 1 5. pantu 

"iedzīvotājiem ir t iesības saņemt atlīdzību no f iziskajām un jur idiskajām personām par 

zaudējumu, ko tās nodarījušas iedzīvotāju veselībai, dzīvībai, interesēm vai ī p a š u m a m 

ar videi kaitīgu darbību vai bezdarbību". Būvniecības l ikuma 2 3 3 3 3. pantā ir norādīts, ka 

būvniecības dal ībniekam (fiziskajām vai jur idiskajām personām) ir p ienākums atlīdzināt 

citam būvniecības dal ībniekam un trešajām p e r s o n ā m tos zaudē jumus, kurus viņš noda

rījis ar savu darbību vai bezdarbību. 

Piemēram, pilsonis Tenis Dūdieviņš noslēdza līgumu ar būvfirmu SJA "Akmens un smiltis" par 
savas ģimenes mājas celtniecību. Saskaņā ar SIA "Akmens un smiltis" valdes priekšsēdētāja Laimoņa 
Līkcepures norādījumu Teņa Dūdieviņa mājas būvniecības darbos taupības nolūkā tika lietots betons, 
kurā cementam bija piejaukts nepieļaujami daudz smilšu. Neilgi pēc mājas pabeigšanas tā sabruka, 
savainojot Teni Dūdieviņu un viņa ģimenes locekļus. SIA "Akmens un smiltis" ir vainojama de liktā, 
ko ļaunā nolūkā izdarījis šīs sabiedrības valdes priekšsēdētājs. 

(4) Juridiskās personas atbildība par tās funkciju īstenošanā iesaistīto fizisko personu 

nodarījumiem ir pazīstama ari krimināltiesībās. Saskaņā ar Krimināllikuma un Kriminālpro

cesa l ikuma 2 5 4 n o r m ā m juridiskajai personai noziedzīgu nodarījumu gadījumā var piemērot 

piespiedu līdzekļus vai likt samaksāt kompensāciju (naudas izteiksmē noteiktu samaksu) 

par cietušajam nodarīto kaitējumu. Lai gan noziedzīgs nodarījums krimināltiesībās un de-

likts civiltiesībās ir atšķirīgi jēdzieni, nereti deliktā ir saskatāmas arī noziedzīga nodarījuma 

pazīmes. Arī krimināltiesībās juridiskajai personai ir jāatbild par nodarījumiem, ko veikušas 

juridiskās personas funkciju izpildē iesaistītās f iziskās personas. Tāpēc starp juridiskās 

personas atbildības priekšnoteikumiem civiltiesībās un krimināltiesībās ir paralēles. 

Par noziedzīgu nodarī jumu izdarīšanu juridiskajai personai, kas nav publ i sko tiesību 

juridiskā persona, saskaņā ar Kr imināl l ikuma 12. un 70. ' pantu var p iemērot piespiedu 

Sk.: Koziol/Welser. Bürgerliches Recht 1, S. 74. 
: ' : Par vides aizsardzību: Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 

Ziņotājs, 29.08.199 i, nr. 33. 
••••• Būvniecības likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 30.08.1995, nr. 131. 

:" Kriminālprocesa likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 2005. g. 11. maijs, nr. 74. 
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ie tekmēšanas līdzekli (p iemēram, likvidāciju, mantas konfiskāciju, naudas piedziņu), ja 

noziedzīgo nodarī jumu juridiskās personas interesēs ir izdarījusi persona, kas rīkojusies 

individuāli vai kā jur idiskās personas koleģiālās institūcijas loceklis, balstoties uz tiesī

b ā m pārstāvēt jur id i sko personu, darboties tās u z d e v u m ā vai p ieņemt l ē m u m u s juridiskās 

personas vārdā, vai ī s tenodama kontroli jur idiskās personas ietvaros vai b ū d a m a juridis

kās personas dienestā. Saskaņā ar Kriminālprocesa l ikuma 3 5 3 . pantu tiesa juridiskajai 

personai var uzlikt p ienākumu samaksāt kompensāci ju noziedzīgajā nodarī jumā cietu

šajam, ja jur idiskās personas lietā par vainīgu noziedzīga nodarī juma izdarīšanā atzīta 

fiziskā persona, kura nodarī jumu izdarījusi, r īkodamās individuāli vai kā jur idiskās per

sonas koleģiālās institūcijas loceklis, balstoties uz tiesībām pārstāvēt jur idisko personu, 

darboties tās uzdevumā vai p ieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā, vai ī s tenodama 

kontroli jur idiskās personas ietvaros vai b ū d a m a juridiskās personas dienestā. 

Atšķirība no juridisko personu atbildības par civiltiesiskajiem deliktiem krimināltiesī

bās ir tāda, ka jur idiskās personas funkciju izpildē iesaistītās fiziskās personas vaina ne

tiek uzskatīta par jur idiskās personas vainu. Latvijas kriminālt iesību literatūrā ir norādīts, 

ka kriminālt iesībās vaina kā psihiskās darbības izpausme var būt tikai ci lvēkam, nevis 

juridiskajai personai . 2 3 5 Tomēr Krimināl l ikuma un Kriminālprocesa l ikuma normas ir ap

liecinājums tam, ka jur idiskās personas atbildība par tās orgānu, pārstāvju un darbinieku 

izdarītajiem t ies ībpārkāpumiem ir mūsdienīgas tiesību sistēmas vispāratzīta sastāvdaļa. 

(5) Kontinentālās Eiropas valstīs, kuru civiltiesības ir radniecīgas Latvijas civiltiesī

bām, ir dažādi uzskati par to, vai jur idiskās personas no civiltiesību teorijas v iedokļa ir 

jāuzskata par rīcībspējīgām. Vācijas, Austrijas un Francijas civiltiesībās pastāv uzskats, 

ka patstāvīgas rīcībspējas juridiskajai personai nav.2 3 6 Šāds uzskats tiek pamatots ar to, ka 

juridiskā persona kā mākslīgs veidojums nespēj patstāvīgi r īkoties. 2 3 7 Arī Latvijas tiesību 

literatūrā p i rms Otrā pasaules kara ir pausts viedoklis, ka patstāvīgas rīcībspējas juri

diskajai personai nav. 2 3 8 Tomēr arī Vācijas, Austrijas un Francijas civiltiesībās, līdzīgi kā 

Latvijā, pastāv vispāratzītais princips, ka juridiskās personas orgānu rīcība ir automātiski 

at t iecināma uz pašu jur idisko personu. Pareizāk ir jur idisko personu uzskatīt par rīcīb

spējīgu subjektu, vienlaikus uzsverot rīcībspējas ī s tenošanas īpatnības salīdzinājumā ar 

fiziskajām personām. Tam, vai konkrētās valsts tiesībās jur idiskā persona tiek uzskatīta 

par rīcībspējīgu, ir tikai teorētiska nozīme, ja vien tiek atzīta jur idiskās personas atbildība 

par tās orgānu veiktajām darbībām. 

-, s KrastiņŠ U. Vai Krimināllikumā ir vajadzīgas antikonstitucionālas normas: par juridisko personu krimi
nālatbildību // Jurista Vārds, 23.03.2004, nr. 11, 10. lpp. 

: ; " Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 9 Rn. 13; Bydlinski P. Bürgerliches Recht 
1. Allgemeiner Teil, Rn. 2/47; Ferid/Sonnenberger. Das Französische Zivilrecht 1/1, Rn. 1 D 337. 

: i 7 Bydlinski P. Bürgerliches Recht I. Allgemeiner Teil. Rn. 2/47. 
2 , 8 Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga: Latvijas Juristu biedrība, 

1996, 112. lpp. 
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4. Juridisko personu iedalījums Civillikumā 

Saskaņā ar CL 1407. pantu jur idiskās personas i r valsts, pašvaldības, personu apvie

nības, iestādes, nodibinājumi, kā arī lietu kopības, kurām piešķirta jur idiska personība. 

$ajā p a n t ā minēt ie jur id i sko personu veidi, izņemot valsti un pašvaldības, ir iedalāmi 

ar s īkākās apakšgrupās. 

a) Valsts 

(1) Valstij jur id iskā personība ir nepieciešama, lai tā ar savu institūciju starpniecību 

varētu piedalī t ies civiltiesiskajā apgrozībā. Valstij ir ievērojamas mater iā lās vajadzī

bas, kuru apmier ināšanai tai j ānos lēdz civiltiesiski l īgumi ar c i t iem tiesību subjektiem. 

Valsts darbība civiltiesiskajā apgrozībā ir vajadzīga arī tāpēc, lai valsts varētu sniegt 

iedzīvotājiem nepiec iešamos publ iskos pakalpojumus. Turklāt valsts par sava budžeta 

līdzekļiem visas sabiedrības interesēs real izē daudzus saimnieciskās infrastruktūras at

tīstības projektus, kuri nav iedomājami bez civiltiesisku darījumu noslēgšanas. 

Valsts, kā arī pašvaldību funkcijas civiltiesiskajā apgrozībā labi raksturotas Valsts 

pārvaldes iekārtas l ikuma 87. pantā, kurā ietverti " p a m a t n o t e i k u m i publ iskas personas 

darbībai privāto tiesību j o m ā " . Publiskas personas, p ie k u r ā m saskaņā ar Valsts pārvaldes 

l ikumu pieder arī Latvijas Republika, pr ivāto tiesību j o m ā darbojas šādos gadī jumos: 

1) veicot darī jumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai , 2) sniedzot publis

kos pakalpojumus un 3) veicot komercdarbību. Valsts komercdarbību gan neveic savā 

vārdā, bet šīm n o l ū k a m nodibina komercsabiedrību (sk. Valsts pārvaldes iekārtas lik. 

38. p . 2. d.). 

Piemēram, valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai valsts ir 
nodibinājusi akciju sabiedrību "Latvijas dzelzceļš" (sk. Dzelzceļa likuma2"9 6. p.). Valsts akciju sa
biedrība ir komercsabiedrība, kas pakalpojumus sabiedrībai sniedz un ar komercdarbību nodarbojas 
patstāvīgi. Tomēr šās akciju sabiedrības nodibināšanai nepieciešamās civiltiesiskās darbības valsts ir 
veikusi kā juridiskā persona CL 1407. panta izpratnē. 

(2) Savas funkcijas valsts ī s teno ar valsts varas institūciju sistēmas palīdzību. Daļa 

šajā s is tēmā ietilpstošo institūciju ir jur idiskas personas un pieder kādai no CL 1407. 

pantā minēta jām jur idisko personu kategori jām. Vairums valsts varas institūciju, kurām 

ir jur id iska personība, CL 1407. p a n t a izpratnē ir iestādes. Valsts institūcijām, k u r ā m 

ir jur idiskās personas statuss, ir p a š ā m sava manta, tās patstāvīgi noslēdz civiltiesiskos 

darījumus savām va jadzībām un atbild par to izpildi ar savu m a n t u . Šīs institūcijas, 

veicot iepirkumus un noslēdzot citus darī jumus, pastarpināti apmier ina arī pašas valsts 

materiālās vajadzības. Tomēr ne v i sām valsts varas institūci jām, kuras izpilda valsts 

Dzelzceļa likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 17.04.1998, nr. 102/105. 
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funkcijas, ir jur idiskā personība. Ja valsts varas institūciju s is tēma sastāvētu tikai no 

institūcijām ar jur idiskās personas statusu, tad n e m a z nebūtu vajadzīgs, lai pati valsts ci

viltiesību izpratnē būtu jur idiska persona. No valsts interešu un valsts pārvaldes efektīvas 

īs tenošanas viedokļa nav vēlams, lai j ebkura valsts varas institūcija kļūtu par patstāvīgu 

juridisko personu. 

Valsts kā jur idiskas personas vārdā ne tikai publ isko tiesību j o m ā , bet ari civiltie

siskajā apgrozībā darbojas institūcijas, ko publiskajās tiesībās sauc par tiešās pārvaldes 

iestādēm. Visas valsts pārvaldes iestādes, to skaitā tiešās pārvaldes iestādes, ir padotas 

Ministru kabinetam, kas ir v iens no Satversmē noteiktajiem valsts varas konsti tucio

nālaj iem orgāniem. 2 4 0 Augstākā iestāde, kas realizē tiešo pārvaldi konkrētā nozarē, ir 

ministrija (sk. Valsts pārvaldes iekārtas lik. 18. p.). Ministri jām savukārt ir padotas citas 

tiešās pārvaldes iestādes, kuru kompetencē ietilpst valsts pārvalde noteiktā apakšnozarē. 

Ministriju padotībā esošās tiešās pārvaldes iestādes ir, p iemēram. U z ņ ē m u m u reģistrs, 

Valsts i e ņ ē m u m u dienests, Valsts kase, Tiesu administrācija, Valsts zemes dienests, Valsts 

valodas centrs. Valsts pārvaldes iekārtas l ikuma 5. pantā ir norādīts, ka tiešās pārvaldes 

iestādes pārstāv Latvijas Republiku un Latvijas Republika ir atbildīga par tiešās pārvaldes 

iestāžu darbību. No tā izriet, ka tiešās pārvaldes iestādes nav jur idiskas personas. Tiešās 

pārvaldes iestādēm nav savas mantas , bet savas kompetences ietvaros tās pārvalda un 

rīkojas ar valsts mantu. Civiltiesiskos darījumus tās var noslēgt tikai valsts vārdā. 

Piemēram, saskaņā ar Satiksmes ministrijas nolikuma1" 6.7. punktu ministrija "valsts vārdā veic 
privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai". Ja Satiksmes minis
trijai ir vajadzīgi datori, automašīnas vai mēbeles, tad ministrija tos iepērk valsts, nevis savā vārdā. 

(3) Valsts jur idiskās personības izpausme ir arī valsts spēja atbildēt par zaudējumiem, 

kas privātpersonai nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu 

vai prettiesisku faktisko rīcību. N e b ū t u taisnīgi, ja privātpersona šādos gadī jumos varētu 

vērst savus prasī jumus tikai pret konkrēto amatpersonu, jo valstij ir j ā u z ņ e m a s atbildība 

par savu amatpersonu darbību. Turklāt pašai amatpersonai var nebūt zaudējumu segšanai 

vajadzīgo līdzekļu, bet valstij parasti ir piet iekami daudz naudas šādu zaudējumu atlī

dzībai. Tā nav valsts "del iktspēja" civiltiesību izpratnē, jo minēto j o m u Latvijā regulē 

nevis civiltiesības, bet publiskās tiesības: Administrat īvā procesa l ikums un Valsts pār

valdes iestāžu nodarīto zaudējumu atl īdzināšanas l ikums 2 4 2 . Tomēr šai valsts atbildībai ir 

būtiska līdzība ar civiltiesisko atbildību par delikta izdarīšanu. Valsts pārvaldes iestāžu 

nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas l ikumā ietvertie noteikumi par zaudējumu atlīdzības 

: j " Muciņš L. Publisko iestāžu klasifikācijas modelis /.' Likums un Tiesības, 21)00, nr. 4. 99. lpp. 
Ml Satiksmes ministrijas nolikums. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nr. 242: Latvijas Vēst

nesis, 13.05.2003, nr. 242. 
-42 Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas 

Vēstnesis, 17.06.2005. nr. 96. 
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nriekšnoteikumiem un zaudējumu apmēru ir lielā m ē r a līdzīgi atbilstošajiem Civi l l ikuma 

noteikumiem. Zaudējumu atlīdzības summu, ja vien iestādes l ē m u m s vai tiesas n o l ē m u m s 

par zaudējumu atlīdzību ir vērsts pret Latvijas Republ iku, izmaksā Finanšu ministri ja no 

valsts pamatbudžeta, tātad valsts mantas (Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanas lik. 24. p. 1. d.). 

b) Pašvaldības 

( 1 ) Pašvaldībām jur idiskā personība i r vajadzīga līdzīgu iemeslu dēļ kā valstij. Paš

valdība ir administratīvās teritorijas iedzīvotāju veidota pašpārvalde, kas ī s teno publiskās 

varas funkcijas, vienlaikus rūpējoties par iedzīvotāju sociālo un e k o n o m i s k o vajadzību 

apmierināšanu. Saskaņā ar l ikuma " P a r pašvaldībām" 2 4 3 2. pantu Latvijā pastāv divu veidu 

pašvaldības: vietējās pašvaldības (pilsētu, novadu un pagastu pašvaldības) un rajonu 

pašvaldības. Vietējā pašvaldība ir vietējā pārvalde, kas ar pi lsoņu vēlētas pārstāvnie

cības - d o m e s (padomes) , tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodroš ina 

l ikumos noteikto funkciju, kā arī Minis tru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīv

prātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

intereses (lik. " P a r pašvaldībām" 3. p. 1. d.). Rajonu pašvaldības īsteno rajona (reģionālo) 

pārvaldi, izpildot tādas pašas funkcijas kā vietējās pašvaldības, tikai rajona mērogā. Tomēr 

rajona padomi nevis ievēlē pilsoņi, bet tā sastāv no vietējo pašvaldību deleģētiem pār

stāvjiem ("Par pašvaldībām 3. p. 2. d.). Lai veiktu savas funkcijas, pašvaldībai savā vārdā 

;āpiedalās civiltiesiskajā apgrozībā. Tāpēc ir loģiski, ka pašvaldībai ir juridiskās personas 

statuss. Arī l ikuma " P a r pašvaldībām" 4. pants uzsver, ka privāttiesību j o m ā pašvaldībām 

ir juridiskās personas statuss. Kā norādīts l ikuma " P a r pašvaldībām" 77. panta 1. daļā, 

"pašvaldības īpašums ir nodalīts no valsts īpašuma un no citu tiesību subjektu īpašuma" . 

Viena no izpausmēm pašvaldības līdzdalībai civiltiesiskajā apgrozībā ir nekustamā īpašuma pirm
pirkuma tiesību īstenošana. Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 78. pantu vietējām pašvaldībām ir 
pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un 
tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas. Nekustamais īpašums var būt ne
pieciešams, piemēram, skolas, slimnīcas, ceļa, sporta laukuma vai kāda cita administratīvās teritorijas 
iedzīvotājiem nepieciešama objekta būvei. Piemēram, ja fiziska persona X pārdod fiziskai personai Y 
savu zemes gabalu, tad pēc pirkuma līguma noslēgšanas pārdevējam jāiesniedz līgums vietējā paš
valdībā. Pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par zemes gabala pirkšanu vai atteikšanos no 
pirmpirkuma tiesību izmantošanas. Ja pašvaldība nolemj pirmpirkuma tiesības izmantot, tad tai jāpērk 
nekustamais īpašums no pārdevēja X par cenu, par kādu tas vienojies ar sākotnējo pircēju Y.:44 

(2) Līdzīgi kā valsts, arī pašvaldība savas funkcijas pārsvarā ī s teno ar tādu institū

ciju starpniecību, kas pašas nav jur id i skās personas, bet publ i skās pārvaldes j o m ā un 

" Par pašvaldībām: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 24.05.1994, nr. 61. 
" Sk.: Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības: 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nr. 110. Latvijas Vēstnesis, 16.06.1994. nr. 71. 
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civiltiesiskajos darī jumos rīkojas pašvaldības vārdā. Valsts pārvaldes l ikuma izpratnē 

pašvaldība ir atvasināta publ iska persona (sākotnējā publiskā persona ir tikai valsts), 

bet pašvaldības izveidotās iestādes ir pastarpinātās pārvaldes iestādes (Valsts pārvaldes 

iekārtas lik. 4. p. 2. d.). No Valsts pārvaldes iekārtas l ikuma skaidri izriet, ka pašvaldību 

pastarpinātās pārvaldes iestādēm jur idiskās personības nav. Valsts pārvaldes iekārtas li

k u m a 5. panta 2. daļā ir norādīts, ka "pastarpinātās pārvaldes iestādes, darbojoties jomā, 

kas ar l ikumu nodota attiecīgās atvasinātās publiskās personas autonomā kompetencē, 

pārstāv šo publ i sko personu; atvasinātā publ iskā persona ir atbildīga par pastarpinātās 

pārvaldes iestāžu darbību". 

Piemēram, publisko pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem vai dažādu projektu īstenošanai pašval
dība saskaņā ar Publisko aģentūru likumu2 4 5 var nodibināt aģentūras. Aģentūras nav juridiskās personas, 
to noslēgtie civiltiesiskie darījumi ir pašvaldības darījumi. 

c ) P e r s o n u a p v i e n ī b a s 

( 1 ) Personu apvienību raksturo fizisko vai jur idisko personu brīvprātīga vai piespiedu 

atrašanās šīs jur idiskās personas dalībnieku skaitā, turklāt personu apvienība pastāv ne

atkarīgi no tajā ietilpstošā dalībnieku sastāva izmaiņām. Personu apvienības CL 1407. 

panta izpratnē ir kapitālsabiedrības, kooperatīvās sabiedrības, biedrības, polit iskās par

tijas un to apvienības, reliģiskās organizācijas, kā ari ar l ikumu nodibinātās noteiktas 

j o m a s strādājošo profesionālās apvienības. Valsts un pašvaldības, kas pēc savas būtības 

arī ir personu apvienības, to īpašā statusa dēļ CL 1407. pantā ir norādītas atsevišķi. Da

lībnieku nomaiņa, skaita pal iel ināšanās vai samazināšanās neietekmē personu apvienības 

kā tiesību subjekta pastāvēšanu. Tikai dalībnieku skaita samazināšanās līdz l ikumā vai 

statūtos noteiktajam m i n i m u m a m var būt iemesls personu apvienības likvidācijai. 

Piemēram, saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma-"6 53. pantu biedru skaita samazināšanās 
līdz vienam biedram vai citam statūtos noteiktajam skaitam ir biedrības likvidācijas iemesls. 

(2) Kapitā lsabiedr ības K o m e r c l i k u m ā ir definētas, i zmanto jot pamatkapi tā la jē

dzienu. Saskaņā ar K C L 134. pantu kapitālsabiedrība ir komercsabiedrība (sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība), kuras pamatkapitā ls sastāv no pamatkapitā la 

daļu vai akciju nominālvērtību kopsummas. No ekonomiskā viedokļa noteicošais šajās sa

biedrībās ir kapitāla apvienošanas faktors.2 4 7 Tomēr no juridisko personu teorijas viedokļa 

kapitālsabiedrības pieder personu apvienībām, jo to sastāvā ietilpst fiziskas, jur idiskas 

personas vai personālsabiedrības. Saskaņā ar K C L 136. p. 1. d. kapitālsabiedrības dalīb

nieks ir persona, kurai sabiedrībā p ieder viena vai vairākas daļas (pamatkapitāla daļas 

2 4 3 Publisko aģentūru likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.04.2001. nr. 58. 
2-16 Biedrību un nodibinājumu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 14.11.2003, nr. 161. 
2 4 7 Sk.: StrupiŠs A. KCL 134. p. Komentārs. Komerclikumā komentāri III, 21. Ipp. 
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vai akcijas). P ē c daļu skaita, kas dal ībniekam pieder kapitālsabiedrības pamatkapitā lā, 

tiek noteiktas v iņa balsstiesības dalībnieku sapulcē un tiesības saņemt peļņas dividendes. 

Kapitālsabiedrību organizācijas pamatpr incip iem līdzīgā veidā ir veidotas arī koopera

tīvās sabiedrības, jo arī kooperatīvajām sabiedrībām ir raksturīga personu piedal īšanās 

un kapitāla apvienošana. Tomēr atšķirībā no kapitālsabiedrībām, kuru mērķis ir peļņas 

gūšana, kooperat īvo sabiedrību p a m a t u z d e v u m s ir pakalpo jumu nodroš ināšana saviem 

biedriem. Ja arī kooperat īvā sabiedrība veic sa imniecisko darbību, galvenais darbības 

mērķis paliek sabiedrības biedru vajadzību apmier ināšana. 

Piemēram, Slālavas pagasta zemnieki nodibina piensaimnieku kooperatīvo sabiedrību "Rūguš
piens", kas savāc un pārstrādā kooperatīvās sabiedrības biedru saimniecībās ražoto pienu. Pārdodot 
piena produktus, kooperatīvā sabiedrība var gūt peļņu, taču tās pamatmērķis ir nevis peļņas gūšana 
par katru cenu, bet gan sabiedrības biedru - piena piegādātāju saražotā piena realizācija. 

( 3 ) Biedrība saskaņā ar Biedrību un nodib inā jumu l ikuma 2. pantu ir brīvprātīga 

personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi , kam nav pelņas 

gūšanas rakstura. Ja vadās no jur idisko personu iedalī juma privāto un publ isko tiesību 

juridiskajās personās, tad visas biedrības ir pr ivāto tiesību jur idiskās personas . Biedrību 

un nodibinājumu l ikuma 7. pantā ir uzvērts biedrības nekomerciāla is raksturs, norādot, 

ka biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai un 

peļņu, kas gūta no biedrības veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp biedrī

bas biedriem. Saimniecisko darbību biedrība drīkst veikt tikai papi lddarbības veidā, bet, 

ja par biedrības pamatdarbību kļuvusi saimnieciskā darbība ar peļņas gūšanas raksturu, 

tad biedrības darbību var izbeigt ar t iesas n o l ē m u m u (Biedrību un nodibinājumu lik. 7., 

57. p.). Ja biedrība gribētu veikt plānveidīgu un ilgstošu saimniecisko darbību, kļūstot 

par aktīvu tirgus dalībnieku, tai būtu j ānodib ina komercsabiedrība. 2 4 8 

Biedrības mērķis ir biedrus vienojošo interešu ī s tenošana. 2 4 9 Biedrība ir p iemērots 

apvienošanās veids personām, kuras vēlas sadarboties savu interešu īs tenošanai profe

sionālajā, izglītības, zinātnes, mākslas, sporta un citās j o m ā s . īpaš i l ikums regulē arod

biedrības, kas pēc savas jur idiskās dabas ir biedrības, kuru mērķis ir aizstāvēt darbinieku 

sociālās un ekonomiskās intereses. 2 5 0 Latvijā ļoti izplatīta ir noteiktu profesiju pārstāvju 

; p iemēram, juristu, ārstu, arhitektu, būvinženieru) apvienošanās biedrībās, lai sadarbotos 

profesionālajā j o m ā , informētu sabiedrību par attiecīgās profesijas pārstāvju uzskat iem, 

sadarbotos ar valsts institūcijām l ikumdošanas j o m ā . 

Spule I. Biedrības tiesību ierobežojumi veikt saimniecisko darbību // Jurista. Vārds, 27.09.2005, nr. 36, 
18. Ipp. 
Neimanis J./Tīļļa A./Spūle I. Biedrības biedra rokasgrāmata. Rīga: Aut. izd., 2005, 31.. Ipp. 
Sk.: Par arodbiedrībām: Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 
Ziņotājs, 31.01.1991, nr. 3. 
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Latvijas Juristu biedrības mērķis saskaņā ar statūtiem ir Latvijas juristu profesionāla apvienība, 
kuras mērķis ir ar tiesiskiem līdzekļiem veicināt un atbalstīt demokrātiju, tiesiskumu un pilsoniskas 
sabiedrības attīstību, veidojot un attīstot sabiedrisko juridisko domu.2 5 1 

(4) Biedrībām radniecīgas personu apvienības ir polit iskās partijas un to apvienī

bas, tomēr to specifika ir polit iska rakstura mērķu sasniegšana. Kā norādīts Politisko 

partiju l ikuma 2 5 2 2. pantā, partija ir organizācija, kas tiek izveidota, lai veiktu polit isko 

darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus , piedalītos Saeimas 

vai pašvaldību domju (padomju), Eiropas Par lamenta darbā, ar deputātu starpniecību 

īs tenotu partijas programmu, kā arī iesaistītos publiskās pārvaldes institūciju izveidē. Lai 

savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu savus statūtos paredzētos mērķus, vairākas 

partijas uz mērķu kopības pamata var nodibināt partiju apvienību. Statūtos noteiktā mērķa 

sasniegšanas nolūkā parti jas, līdzīgi kā biedrības, ir t iesīgas savā vārdā veikt atklātu 

saimniecisko darbību, kurai nav peļņas gūšanas rakstura un nolūka. 

Piemēram, politiskā partija ''Saskaņas spēku savienība" (SSS) ir izveidojusi un savā vārdā uztur 
tipogrāfiju, kurā tiek iespiesta partijas avīze, drukāti aģitācijas materiāli un veikti citi partijai nepie
ciešamie iespieddarbi. 

(5) Lai sabiedrības interesēs reglamentētu noteiktu arodu pārstāvju darbību, l ikumde

vējs nepieciešamības gadījumos var noteikt, ka visiem attiecīgās profesijas dal ībniekiem 

ir jāieti lpst ar l ikumu izveidotajā profesionālajā apvienībā. Latvijā pastāv divas profesio

nālās apvienības, kurās uz l ikuma p a m a t a obligātā kārtā ir apvienoti visi attiecīgās profe

sijas pārstāvji. Šīs profesionālās apvienības ir Zvērinātu advokātu kolēģija un Zvērinātu 

notāru kolēģija. Citu profesiju pārstāvju brīvprātīgās apvienības CL 1407. panta izpratnē 

ir biedrības. Advokāti un notāri atšķirībā no abām pārējām l ikumā īpaši reglamentētajām 

juristu profesijām (tiesnešiem un prokuroriem) ir pašnodarbinātas personas, kas ar patstā

vīgu darbu nopelna atlīdzību par sniegto jur id i sko palīdzību, nevis saņem garantētu darba 

algu no valsts budžeta l īdzekļiem. Valsts interesēs ir panākt, lai juridiskā palīdzība, ko 

iedzīvotājiem sniedz šie pašnodarbināt ie lietpratēji, būtu pēc iespējas kvalitatīva. Tāpēc 

advokātu un notāru darbībā, no vienas puses, ir vē lama ievērojama patstāvība, bet, no 

otras puses, - kontrole un uzraudzība no valsts atzītas profesionālās apvienības puses. 

Saskaņā ar Advokatūras l ikuma 2 " 18. pantu visi Latvijā praktizējošie zvērinātie advokāti ietilpst 
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā. Savukārt Notariāta likuma2 5 4 214. pants noteic, ka "Latvijas 
Zvērinātu notāru kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvērinām notāru profesionāla korporācija, kas apvieno 
visus Latvijā praktizējošos zvērinātus notārus". 

2 5 1 Latvijas juristu biedrības statūti. Pieejams: http://www.ljb.lv/?c=statuli. [skatīts 11.12.20061. 
2 5 2 Politisko partiju likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 07.07.2006, nr. 107. 
2 5 5 Advokatūras likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 

Ziņotājs. :9.Ū8.1W3. nr. 28. 
25-1 Notariāta likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 

Ziņotājs. 05.07.1993. nr. 26/27. 

http://www.ljb
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d) Iestādes 

(1) Ies tāde CL 1407. panta izpratnē i r a u t o n o m s , ar valsts varas aktu nodib ināts 

organizatoriski v ienots mant i sko līdzekļu, kā arī personāla k o p u m s , k a m ir sava paš

pārvalde un kas ka lpo noteiktu valsts mērķu sasniegšanai. Tā ir jur id iska persona, kas 

civiltiesiskajā apgrozībā uzstājas savā vārdā. CL 1407. pantā runa ir par pats tāvīgām 

iestādēm ar l ikumā note iktām autonomijas t iesībām. Tātad ne kura katra ar valsts va

ras funkcijām apveltīta iestāde reizē ir atzīs tama par iestādi CL 1407. panta izpratnē. 

Autonomo iestāžu izveidošanas iemesli ir saistīti ar valsts pārvaldes vajadzībām, tāpēc 

:o statusu var raksturot tikai saistībā ar administratīvo tiesību n o r m ā m . Visi veidojumi, 

kuri ir atzīstami par iestādēm CL 1407. panta izpratnē, ir publ i sko tiesību jur id i skās 

personas. Patstāvīgas valsts iestādes kā i z ņ ē m u m s no valsts pārvaldes vienotības pr incipa 

:iek dibinātas tikai īpašos gadī jumos, k a d valstī citādi nav iespējams nodrošināt pienā

cīgu pārvaldi noteiktā izpildvaras darbības j o m ā . 2 5 5 Iestāžu atbildībai par pr ivātpersonām 

nodarītajiem zaudējumiem raksturīgs ir tas, ka zaudē jumu atlīdzība ir j ā u z ņ e m a s valstij, 

;'a pašai iestādei nepietiek savu līdzekļu (Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudē jumu 

atlīdzināšanas lik. 28 . p.) . Normatīvajos aktos, kas regulē konkrētu a u t o n o m o iestādi, 

parasti t iek norādīts, ka attiecīgā institūcija ir "pi lntiesīga autonoma valsts i e s tāde" vai 

"darbojas kā autonoma pašpārvaldes ies tāde" . 

Iestādes CL 1407. panta izpratnē ir, piemēram, Latvijas Universitāte (arī pārējās valsts dibinātās 
augstskolas), Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Saskaņā ar Latvijas Universi
tātes Satversmes2 5 6 1.2. pantu "LU darbojas kā autonoma pašpārvaldes iestāde". Finanšu un kapitāla 
tirgus komisijas likuma2 5 7 2. pantā ir norādīts, ka "komisija ir pilntiesīga autonoma valsts iestāde, kas 
atbilstoši savam darbības mērķim un uzdevumiem regulē un pārrauga finanšu un kapitāla tirgu un tā 
dalībnieku darbību". 

(2) Jēdz iens " i e s t ā d e " dažādos Latvijas l ikumos tiek l ietots ar atšķirīgu noz īmi . 

Valsts pārvaldes iekārtas l ikuma izpratnē iestāde ir institūcija, kura darbojas publiskas 

personas vārdā, kurai ir ar l ikumu noteikta k o m p e t e n c e valsts pārvaldē, piešķirti f inanšu 

līdzekļi darbības īs tenošanai un ir savs personāls . Iestāde Valsts pārvaldes iekārtas li

kuma izpratnē nevar būt jur idiska persona, jo gan publ i sko, gan privāto tiesību j o m ā tā 

darbojas nevis savā, bet atvasinātas publiskās personas (p iemēram, Latvijas Republ ikas, 

pašvaldības) vārdā. Saskaņā ar Administrat īvā procesa l ikumu iestāde ir tiesību subjekts 

institūcija, struktūrvienība vai amatpersona) , k u r a m ar normat īvo aktu va i publ i sko 

tiesību l īgumu piešķirtas noteiktas valsts varas pi lnvaras valsts pārvaldes j o m ā . Jebkuri 

:- Latvijas Republikas Satversmes tiesas 16.10.2006 spriedums lietā Nr. 2006-05-1 "Par Radio un televīzijas 
likuma 46. panta sestās, septītās, astotās un devītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 58. 
un 91. pantam". Pieejams: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2006-05-01LV.rlL [skatīts 30.01.2007]. 

•:; Par Latvijas Universitātes Satversmi: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 18.02.1998, nr. 
42/43. 

-:~ Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 20.06.2000, 
nr. 230/232. 

http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2006-05-01LV.rlL
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veidojumi, kur iem ir tiesības izdot administratīvus aktus, tostarp arī autonomās iestādes 

CL 1407. panta izpratnē, ir uzskatāmi par iestādēm saskaņā ar Administrat īvā procesa 

likumu. Iestādes jēdziens, kas minēts Administratīvā procesa l ikumā, tātad ietver iestādes 

gan Civi l l ikumā, gan Valsts pārvaldes iekārtas l ikumā lietotajā izpratnē. Civi l l ikumā un 

Valsts pārvaldes iekārtas l ikumā iestādes jēdziens tiek lietots institucionālā nozīmē, bet 

Administratīvā procesa likumā iestādes jēdzienam, ir funkcionāla nozīme. 

e) N o d i b i n ā j u m i 

( 1 ) Nodib inā jums i r par jur id i sko personu atzīts mantas k o p u m s , ko dibinātājs i r 

nodalījis, lai sasniegtu kādu mērķi , k a m nav p e ļ ņ a s gūšanas rakstura. Nodib inā jumu 

var dibināt viena vai vairākas personas (Biedrību un nodibinā jumu lik. 86. p.) . Tas 

tomēr nenozīmē, ka nodibinājums varētu tikt uzskatīts par personu apvienību. Nodibi

nā jumam nav biedru un nav arī īpašnieku. 2 5 8 Nodibinā jumu kā organizatorisku vienību 

un patstāvīgu tiesību subjektu raksturo tieši nodibinājumā sakopotie mantiskie līdzekļi. 

Nodibinā jumi ir sevišķi lietderīgi, lai sakopotu naudas līdzekļus vispārnoderīgiem un 

labdarīgiem m ē r ķ i e m . 2 5 9 Viena no nodibinājuma p a z ī m ē m ir skaidri definēts nodibinā

j u m a mērķis , kam ir ilglaicīgs raksturs . 2 6 0 Nodibinājumi var, p iemēram, tikt izveidoti, 

lai nodibinājuma iegūto mantu krātu un izlietotu zinātnes, izglītības, kultūras, sporta, 

trūkumcietēju atbalsta, kā arī c i tādiem sociāl iem mērķ iem. 

Viens no Latvijā pastāvošajiem nodibinājumiem ir nodibinājums "Latvijas Universitātes fonds" 
(LUF), kuru nodibinājusi Latvijas Universitāte. Latvijas Universitātes fonda galvenie mērķi ir 1) zie
dojumu piesaistīšana naudas līdzekļu un mantisko piešķīrumu veidā izglītības, zinātnes, kultūras 
veicināšanai, kā arī piesaistīto līdzekļu uzkrāšana un pārvaldīšana, 2) stipendiju, prēmiju piešķiršana 
ar izglītību, zinātni un kultūru tieši saistītām personām, tajā skaitā studentiem un zinātniekiem. Fonda 
mantas būtiskāko daļu veido no mecenāta Kristapa Morberga (1844 1928) mantojuma iegūtā nauda, 
no kuras ik gadus tiek izmaksātas LU Kristapa Morberga stipendijas. 

(2) Nodibinā jumu dibina, pamatojoties uz personas l ē m u m u par nodibinājuma di

bināšanu vai testamentu (Biedrību un nodibinājumu lik. 87. p.). CL 494. pants paredz, 

ka mantojuma atstājējs var novēlēt visu savu mantu, tās daļu vai atsevišķus priekšmetus 

vispārnoderīgiem un labdarīgiem mērķiem, turklāt šādai mantai par mantinieku var būt arī 

mantojuma atstājēja paredzēta jaundibināma juridiskā persona. Līdzīgi kā biedrībai, nodi

binājumam ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava 

īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu 

biedrības un nodibinājuma mērķus, turklāt nodibinājuma ienākumus drīkst izmantot vienīgi 

statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai (Biedrību un nodibinājumu lik. 7. p.). 

25S Hausheer/Aebi-Müller. Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. S. 313; Handkom-
mcntar-BGB/Dörner, vor §§ 21-89 BGB Rn. 4. 

259 Sk.: Torgāns K. CL 1407. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 23. Ipp. 
2W Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 12 Rn. 2. 
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Piemēram, pazīstamais gleznotājs Magnuss Ķelle, kas bija nopelnījis daudz naudas, gleznojot 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku portretus, savā testamentā noteica, ka viņa nauda pēc viņa nāves jāie
gulda nodibinājumā "Magnusa Ķelles fonds", lai ar mērķi "izkopt sabiedrības māksliniecisko gaumi" 
izveidotu un uzturētu modernās mākslas izstāžu zāli "Ķelles galerija". Ienākumu gūšana no "Ķelles 
galerijas" darbības (ieejas maksas u.c.) ir saimnieciskā darbība, un gūtos ienākumus drīkst izmantot 
tikai galerijas darbības nodrošināšanai. 

( 3 ) Biedrību un nodibinājumu l ikums reg lamentē tikai pr ivāto tiesību nodibinājumu 

nodibināšanu un darbību. L i k u m a 12. p a n t ā ir norādīts, ka publ i sko nodibinājumu dar

bību regulē citi l ikumi. Publiskie nodibinājumi ir publ i sko tiesību jur idiskās personas . 

Tos izveido valsts ar īpaš iem l ikumiem valstij, lai atbilstoši valsts polit ikas n o s t ā d n ē m 

īstenotu valstij nozīmīgus mērķus, p i e m ē r a m , kultūras vai izglītības j o m ā . Publiskā n o 

dibinājuma mērķu sasniegšanai tiek izmantota nodibinā jumā apkopotā manta . Publ iskā 

nodibinājuma m a n t u ve ido gan nodibinā jumam iedalītie valsts vai pašvaldību budžeta 

līdzekļi, gan arī manta , ko fonds patstāvīgi ieguvis kā dāvinājumus, z iedojumus, patstā

vīgas saimnieciskās darbības rezultātā, kā arī citādā veidā. 

Publiskie nodibinājumi, kas Latvijā pastāv uz īpašu likumu pamata, ir Valsts kultūrkapitāla fonds, 
kā arī Sabiedrības integrācijas fonds un Izglītības inoVācijas fonds.21'1 Valsts kultūrkapitāla fonda 
mērķis saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda likumu ir "veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas 
nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas 
vadlīnijām". Valsts kultūrkapitāla fonda galvenie uzdevumi, kas paredzēti šā mērķa sasniegšanai, 
ir īstenot kultūras projektus un piesaistīt līdzekļus mūža stipendijām izciliem kultūras un mākslas 
darbiniekiem. 

f) Lietu kopības ar jur idiskās personas statusu 

(1) Vienīgā " l ietu kopība" , kas CL 1407. panta izpratnē ir jur id i ska personība, ir 

manto jums. Saskaņā ar CL 3 8 3 . p a n t u m a n t o j u m s i r ju r id i ska per sona un var iegūt, 

tiesības, kā arī uzņemties saistības. M a n t o j u m s kļūst par jur idisku personu manto juma 

atstājēja nāves brīdī un turpina pastāvēt kā tāds l īdz laikam, kad mantinieki ir p ieņēmuši 

un ieguvuši manto jumu, paši iegūstot manto juma atstājēja tiesības un uzņemot ies saistī

bas. 2 6 2 M a n t o j u m s kā jur idiska persona tātad pastāv laikā starp manto juma atklāšanos un 

iegūšanu. M a n t o j u m s var būt arī prasītājs un atbildētājs tiesā. Kā norādīts CL 7 0 1 . pantā, 

ar manto juma p i e ņ e m šan u un iegūšanu visas m a n t o j u m a atstājēja tiesības un saistības, 

ciktāl tās neizbeidzas ar v iņa personu, pāriet uz mantinieku. 

Par manto juma l ikumiskajiem pārstāvjiem uzskatāmi ar tes tamentu ieceltais testa

menta izpildītājs vai t iesas iecelts m a n t o j u m a aizgādnis . Ja šādu l ikumisko pārstāvju 

: : Valsts kultūrkapitāla fonda likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 14.11.2003, nr. 161; 
Sabiedrības integrācijas fonda likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 20.07.2001, nr. 110; 
Izglītības inovācijas fonda likums: Latvijas Repubikas likums. Latvijas Vēstnesis, 20.11.2002, nr. 169. 

: : Krauze R. CL 383. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības, 16. lpp. 
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nav, tad mant inieks, kas kļuvis par mirušā mantas valdītāju, faktiski pārstāv mantojumu 

civiltiesiskajās attiecībās, taču tā ir nevis l ikumiskā pārstāvība, bet gan vietniecība sa

skaņā ar neuzdotas lietvedības pr incipiem. 2 6 3 Mantinieku nesaskaņu gadījumā tiem ir vē

lams griezties tiesā, lai m a n t o j u m a m tiktu iecelts aizgādnis. 2 6 4 Starplaikā starp mantojuma 

atklāšanos un pāreju mant in iekam pats manto jums faktiski turpina eksistēt kā mirušā 

manto juma atstājēja fikcija. Likumdevējs ir piešķīris manto jumam jur idisko personību, 

lai 1) aizsargātu manto juma atstājēja kreditorus, kas var vērst savus prasī jumus pret 

m a n t o j u m u kā tiesību subjektu, un 2) jur idiski atvieglotu tes tamenta izpildītājam vai 

manto juma a izgādnim manto juma masas pārvaldīšanu. 

Piemēram, namīpašnieks Žanis Zimza, kurš mira pēc ilgas un grūtas slimības, ar testamentu no
vēlēja visu mantu savai nepilngadīgajai meitai Zintai Zimzai. Tā kā mirušajam, izņemot nepilngadīgo 
dēlu, nebija citu tuvu radinieku, tiesa par mantojuma aizgādni iecēla Žaņa Zimzas otrās pakāpes brā
lēnu Silvestru Skursteni (sk. CL 659., 660. p.). Vēl pirms mantojuma pārejas nepilngadīgajai meitai 
kādā no mantojuma masā ietilpstošajām mājām bija steidzami jāsalabo jumts. Mantojuma aizgādnis 
Silvestrs Skurstenis var Žaņa Zimzas mantojuma vārdā noslēgt līgumu pārjumta labošanu un apmaksāt 
remontdarbus no mantojumā ietilpstošajiem naudas līdzekļiem. 

(2) CL 1407. pantā ietvertā norāde uz "l ietu k o p ī b ā m " ar juridisku personību ir ne

veiksmīga no civiltiesību terminoloģi jas viedokļa. Lietu kopība saskaņā ar CL 849. pantu 

ir patstāvīgu, vienas vai dažādu šķiru, ķermenisku vai bezķermenisku lietu sakopojums 

z i n ā m a m nolūkam vienā sastāvā un ar vienu kopīgu nosaukumu, kuras šajā sastāvā tie

siskā ziņā atzīstamas par vienību j e b vienu pašu lietu. Lietu kopība ir atzīta par vienotu 

tiesību objektu, lai vienkāršotu civiltiesisko apgrozību. Lietu kopība ir, p i e m ē r a m , grā

matu bibliotēka vai mākslas priekšmetu kolekcija.2 6 5 Protams, ir iespējamas situācijas, kad 

manto juma masa tajā ietilpstošo mantu sastāva ziņā ir lietu kopība. Tomēr mantojums 

nav lietu kopība CL 849. panta izpratnē, jo mantojums var ietvert ne tikai lietas (ķer

meniskas un bezķermeniskas) , bet arī saistības pret cit iem tiesību subjektiem. Saistība 

noz īmē parādu kreditoram un var būt mantas sastāvdaļa, bet nevar būt lieta Civil l ikuma 

izpratnē. Ja mantojuma masā ietilpst komersanta u z ņ ē m u m s , tad jā ievēro, ka u z ņ ē m u m ā 

bez lietām ietilpst arī tādi saimnieciskie labumi j e b vērtības kā, p iemēram, u z ņ ē m u m a 

reputācija, klientūra, kvalificēts darbaspēks, kas nav lietas, jo neatbilst CL 8 4 1 . pantā 

minētajām lietu p a z ī m ē m . 2 6 6 Lai nerastos pārpratumi, CL 1407. pantam piemērotāka būtu 

precīza norāde uz mantojumu kā juridisku personu. Mantojums ir lietu un citu vērtību, 

kā arī saistību sakopojums, bet ne lietu kopība CL 849. panta izpratnē. 

-6-1 Krauze R. CL 383. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības, ¡6. Ipp. 
2 6 4 Krauze R., CL 383. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības, 16. Ipp. 
2 0 5 Višņakova G. CL 849. p. komentārs. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. 

Tiesības uz svešu lietu, 16. Ipp. 
2 6 6 Balodis K. Komersanta uzņēmums kā civiltiesību objekts //' Likums un Tiesības, 2005, nr. 3, 67. Ipp. 
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IV Tiesībspēļīgas personālsabiedrības 

( 1 ) Pi lnsabiedrība un komandītsabiedr ība i r t iesībspējīgas personālsabiedrības j e b 

riersonālkomercsabiedrības, k u r ā m nav jur idiskās personas statusa. Personālsabiedrība 

ir arī CL 2241.-2280. pantā regulētā Civi l l ikuma sabiedrība, taču tai nav tiesībspējas. 

Komercl ikumā regulēto personālsabiedrību tiesībsubjektība izpaužas tādējādi, ka tās savā 

'-ārdā var iegūt tiesības un uzņemties saistības, iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā 

arī būt prasītājas un atbildētājas tiesā ( K C L 90. p.) . Saskaņā ar K o m e r c l i k u m ā ( K C L ) 

" 7 . pantu pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, 

izmantojot kopīgu f i rmu (komersanta n o s a u k u m u ) , un kurā uz sabiedrības l īguma pa

mata, neierobežojot savu atbildību pret pilnsabiedrības kreditor iem, apvienojušās divas 

vai vairākas personas (biedri). Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kura nodibi

nāta komercdarbības veikšanai, izmantojot kopēju f i rmu, un kurā uz sabiedrības l īguma 

pamata apvienojušās divas vai va i rākas p e r s o n a s (biedri), ja v i s m a z v iena sabiedrī

bas biedra (komandī ta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditor iem ir ierobežota ar 

viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav 

ierobežota ( K C L 118. p . ) . 

(2) No Komerc l ikumā ietvertajām pilnsabiedrības un komandītsabiedrības definīcijām 

izriet, ka šajās komercsabiedr ībās b iedra mant i skā atbildība nav norobežota no pašas 

sabiedrības mant i skās atbildības. A b u personālkomercsabiedr ību b iedr iem j ā u z ņ e m a s 

atbildība par sabiedrības saistībām. Tāpēc pilnsabiedrība un komandītsabiedrība nevar 

būt jur idiskas personas . No civiltiesiskā viedokļa personālsabiedrības i r personu apvie

nības, jo tieši b iedra apv ienošanās komercdarbības veikšanai raksturo šīs sabiedrības 

kā organizatoriskas vienības. Tātad ne visas personu apvienības ir jur idiskas personas. 

Personālsabiedrības nav sevišķi izplatīta komercsabiedrību tiesiskā forma, jo b iedr iem 

jāatbild arī ar personisko mantu, t o m ē r to izveidošana z i n ā m o s gadī jumos var būt eko

nomiski lietderīga. Pirmkārt, personālsabiedrība, īpaši pilnsabiedrība, var būt p iemērota 

tiesiskā forma komercsabiedrībai, ja dal ībniekiem, uzņemoties atbildību arī ar personisko 

mantu, ir iespējams saņemt lielāku kredītu komercdarbības veikšanai . 2 6 7 Otrkārt, perso

nālsabiedrības dibināšana var būt piemērota, ja komersant i vēlas apvienoties laika ziņā 

ierobežota saimnieciska projekta ī s tenošanai, īpaši - publ isko iepirkumu izpildei. 

Piemēram, piinsabiedrību "Dienvidu tilts" nodibināja sešas būvniecības komercsabiedrības: AS 
"Latvijas tilti", SIA "Rīgas tilti", S1A "Skonlo būve", AS " B M G S " , SIA "Tilts" un SIA "Viadukts" . m 

Šī pilnsabiedrība uzvarēja Rīgas Domes rīkotajā publisko iepirkumu konkursā par Dienvidu tilta 
būvniecību. Apvienošanās pilnsabiedrība nozīmē resursu apvienošanu, kas dod iespēju būvniecības ko
mercsabiedrībām piedāvāt pasūtītājam zemāku cenu publisko iepirkumu konkursā, nodibināt patstāvīgu 

:" Eisenhardt U. Gesellschaftsrecht. 10. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2002, Rn. 207. 
:"' Amoliņa L. Tiltu būvēs firma Dienvidu tilts ii Dienas Bizness, 25.04.2003, 4. lpp. 
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un organizatoriski vienotu tiesību subjektu būvniecības projekta īstenošanai, reize neveidojot juridisku 

personu, jo juridiskas personas nodibināšana nozīmētu projekta dalībnieku ciešāku sasaisti. 

V. Tiesību objekta jēdziens 

( 1 ) Tiesību objekti ir lietas vai nemateriāl i labumi, kas var tikt pakļauti civiltiesību 

subjekta tiesiskajai varai.-6 9 Tiesību objekts tātad ir tiesību subjekta pretstats. Tiesību 

objekti paši nevar būt tiesību un p ienākumu nesēji, jo ir pakļauti tiesību subjekta īste

notajai tiesiskajai virskundzībai . 2 7 0 Tiesisko virskundzību pār tiesību objektu tiesību sub

jekts ī s teno, izlietojot savas subjektīvās tiesības. Vispārīgais princips ir tāds, ka tiesību 

subjekts var iegūt tiesību objektu un pēc iegūšanas to valdīt, lietot, atsavināt vai pat 

iznīcināt. Par tiesību objektiem ir atzīstamas tikai tādas tiesību subjektiem piederošas 

lietas vai nemateriālas vērtības, kas var būt civiltiesiskās apgrozības pr iekšmets vai vis

maz atrasties kādas personas absolūtā tiesiskā varā, parasti īpašumā. Cilvēka personības 

elementi (ķermenis, dzīvība, veselība, gods, cieņa) nav tiesību objekti. Šīs ci lvēka kā 

personības n e a t ņ e m a m ā s sastāvdaļas nav atsavināmas, neatrodas īpašumā un līdz ar to 

nevar būt civiltiesiskās apgrozības pr iekšmets . Tiesību objekti nevar būt arī tādi priekš

meti , kas ir izņemti no civiltiesiskās apgrozības un nevar atrasties pat valsts īpašumā 

(sk. CL 929. p . ) . 2 7 1 

Par izņemtiem no civiltiesiskās apgrozības saskaņā ar Latvijas starptautiskajām saistībām uzska
tāmi, piemēram, ķīmiskie, bakterioloģiskie un toksiskie ieroči. ANO 1993. gada konvencijas par 
ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču 
iznīcināšanu2'2 I. pantā ir norādīts, ka konvencijas dalībvalstis apņemas nekad un nekādos apstākļos 
neizstrādāt, neražot, neiegūt nekādā citā ceļā, neuzkrāt un nesaglabāt ķīmiskos ieročus, kā arī ķīmis
kos ieročus nenodot citu lietošanā. Līdzīga dalībvalstu apņemšanās attiecībā uz bakterioloģiskajiem 
(bioloģiskajiem) un toksiskajiem ieročiem pausta ANO 1972. gada konvencijā par bakterioloģisko 
(bioloģisko) ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu272. 

(2) Lietām un citiem tiesību objektiem ir raksturīga z ināma iekšēja vienotība. Tie

sību objektam jābūt tādam, ko var precīzi identificēt un konkretizēt, bet atsavināšanas 

gadī jumā - atsavināt kā vienību. Tāpēc par tiesību objektu nav uzskatāma visa tiesību 

subjektam piederošā manta, kura parasti ir samērā amorfs dažādu lietu un citu tiesību 

objektu sakopojums un kurā ietilpst ne tikai subjektam piederošās lietas un tiesības, bet 

i m Grūtups/Kalniņš. CL 929. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 27. lpp. 
2 7 0 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 779. 
271 Grūtups/Kalniņš. CL 929. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 27., 35. lpp. 
2 7 2 Likums par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu 

un ķīmisko ieroču iznīcināšanu: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 17.05.1996, nr. 86. 
2 7 3 Likums par 1972. gada Konvenciju par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, 

ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu. Latvijas Vēstnesis. 03.01.1997, nr. 1. 
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arī v iņa parādsaist ības. Personas m a n t u nevar atsavināt kā vienu vienību, nekonkretizējot 

tajā ietilpstošos pr iekšmetus. 2 7 4 CL 1925. pantā ir teikts, ka par dāvinājuma pr iekšmetu var 

būt visa dāvinātāja manta . Tas tomēr nenoz īmē, ka m a n t a jāuzskata par tiesību objektu. 

Pilnā sastāvā mantu uzdāvināt nevar, ja tajā ir parādsaist ības. CL 1927. pantā ir norādīts, 

ka manta atzīs tama par dāvinātu tikai tiktāl, ciktāl no tās atvilkti dāvinātāja parādi . Tātad 

parādi, kas arī ir mantas sastāvdaļa, nevar pāriet uz apdāvināto. 

V I . Tiesību objektu veidi 

Tiesību objekti i r ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, lietu kopības, u z ņ ē m u m s , 

kā arī intelektuālā īpašuma objekti. 

1. Ķermeniskas lietas 

(1) Lietas saskaņā ar CL 8 4 1 . pantu ir ķermeniskas vai bezķermeniskas . Ķermeniskas 

lietas ir mater iā lā formā pastāvoši, vizuāli uztverami objekti, kas var atrasties tiesību 

subjekta varā. 2 7 5 Ķermeniskas lietas ir tr īsdimensionālas, un to obligāta paz īme ir telpiska 

norobežotība no ci tām l ietām. 2 7 6 Ķermenisku lietu telpiskā norobežot ība no cit iem objek

tiem izpaužas dažādos veidos. Visvieglāk ir raksturot vienkāršu kus tamo lietu telpisko 

norobežotību no pārē jām lietām. Vienkārša kus tama lieta ir f izikālā ziņā vienots objekts. 

Vienkāršas lietas var būt radušās dabiskā ceļā (piem., mājdzīvnieks, ābols) vai izveidotas 

mākslīgi kā, p i e m ē r a m , glāze vai lineāls, un to telpiskā norobežot ība ir ac īmredzama. 2 7 7 

Saliktas kus tamās lietas rodas māksl īga ražošanas vai izgatavošanas procesa rezultātā, 

p iemēram, automašīna vai dators. Šo lietu atsevišķās sastāvdaļas izgatavošanas procesā 

zaudē savu patstāvību un kļūst par vienotās saliktās lietas sastāvdaļu. Saliktu k u s t a m o 

lietu telpiskā norobežot ība no ci tām l ietām izpaužas 1) funkcionāli (saliktajai lietai ir 

vienots izmantošanas mērķis) un 2) f izikāli (atsevišķās sastāvdaļas ir cieši savienotas 

vienotā, no ci t iem objekt iem atšķirīgā vese lumā). 2 7 8 N e k u s t a m o lietu norobežot ība tiek 

noteikta ar z e m e s robežu p lānu un tehniskās inventarizācijas plānu, kā arī ar robežzīmju 

palīdzību. 2 7 9 

: 4 Sk.: Torgāns K. CL 1925. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 375. lpp. 
• - Sk.: Višņakova G. CL 841. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu 

lietu, 9. lpp.: Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 18. lpp.; Rey H. 
Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Rn. 69; Losmanis A. Unternchmenskauf im 
deutsch-lettischen Rechts vergleich, S. 227; Schmidt R. BGB-Allgemeiner Teil, Rn. 66. 

: 6 Grūtups/Kalniņš, turpat; Rey H. Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eingentum, Rn. 69; Schmidt R. 
BGB-Allgemeiner Teil, Rn. 137. 

- 1 Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 18. lpp. 
- • Rey H. Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eingentum, Rn. 73. 
-" Grūtups/Kalniņš, CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 18. lpp. 
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(2) Šķidrumi un gāzveida vielas iegūst ķermeniskai lietai nepieciešamo norobežotību, 

kad ir iepildīti tvertnē, kā rezultātā tās noteiktā d a u d z u m ā var tikt uzglabātas, nodotas 

tālāk vai izlietotas, p i e m ē r a m , pudelē iepildīts alus vai mucā iesūknēta dabasgāze. 2 8 0 

Gāzve ida vielas un šķidrumi, kas nav telpiski norobežoti no ci tām lietām, nav uzskatāmi 

par l ietām. Ķermeniska lieta nav, p i e m ē r a m , atmosfēras gaiss, jo tam trūkst telpiskās 

norobežot ības . Gaisa telpa virs konkrētā nekus tamā ī p a š u m a pieder īpašniekam ( C L 

1042. p.) , taču nav patstāvīga lieta, jo lieta ir viss nekustamais īpašums. Ūdeņi (upes, 

ezeri, dīķi u.c.) p ieder vai nu valstij, vai pr ivātpersonām ( C L 1102., 1104. p.) . Publiskie 

vai privātie ūdeņi ir patstāvīgas ķermeniskas lietas, ja vien neatrodas tāda nekustamā 

īpašuma sastāvā, kas ir lielāks par pašu ūdeņu a izņemto platību. Ja ūdeņi pilnībā ietilpst 

kādā v ienam un tam p a š a m īpašniekam piederošā īpašuma, tad tie ir tikai nekustamā 

īpašuma sastāvdaļa, un ķermeniska lieta ir viss nekustamais īpašums kopumā. 

Latvijas un ārzemju juridiskajā literatūrā ir diskutēts no teorētiskā viedokļa interesantais jautā
jums, vai nekustamajā īpašumā esoši tekoši ūdeņi var būt ķermeniskas lietas un līdz ar to atrasties 
īpašumā. No vienas puses, tiesību subjekts nespēj pakļaut tekošas ūdens masas savai varai.2 3 1 No otras 
puses, ūdens apmaiņas process notiek arī dabiskās ūdenstilpēs ar stāvošiem ūdeņiem, tāpēc šo abu 
ūdeņu veidu nošķiršanai nejuridiskā viedokļa nav nozīmes. Tāpēc jāatzīst, ka īpašumā atrasties var 
katrreizējā ūdensmasa, kas nonāk īpašnieka tiesiskajā sterā. 2 " 

(3) Līdzīgā veidā kā tvertnēs vai rezervuāros iepildītas gāzes vai šķidrumi ķermenisku 

lietu raksturu iegūst arī elektroniskie dati, ja vien tie ietverti un saglabāti kādā datu ne

sējā, p iemēram, kompaktdiskā, D V D diskā vai disketē. 2 8 3 Turpretī enerģija, p iemēram, 

elektroenerģija vai siltumenerģija, nav lieta, jo to nav iespējams pilnībā telpiski norobežot 

un ietvert tr isdimensionālā ķermeniskā formā.2 8'1 Arī CL 8 4 1 . panta 2. daļā norādītajām 

bezķermenisku lietu p a z ī m ē m enerģija neatbilst. Praksē tomēr enerģija faktiski tiek pielī

dzināta l ietām. 2 8 5 Enerģija ir civiltiesiskās apgrozības priekšmets, to var pirkt un pārdot. 

Lai gan enerģija civiltiesību izpratnē nav ne ķermeniska, ne bezķermeniska lieta, tā ir 

lietai līdzīgs bezķermenisks tiesību objekts. L ikuma noteikumi par lietām enerģijai ir 

piemērojami pēc analoģijas. 2 8 6 Saskaņā ar Enerģētikas l ikuma 2 8 7 1 . pantu pie enerģijas 

pieder ne tikai si l tumenerģija un elektroenerģija, bet arī gāze. Noteiktu gāzes daudzumu 

atšķirībā no si ltumenerģijas un elektroenerģijas ir iespējams sakopot un uzkrāt tvertnē 

vai rezervuārā, un šādos gadījumos gāze iegūst ķermeniskas lietas īpašības. 

2S" Grūtups/Kalniņš, CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 18. lpp.; Laren zAV'olf. Allge
meiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 20 Rn. 12. 

? s : Rey H. Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum. Rn. 79. 
2H2 Sk.: Grūtups/Kalniņš CL 929. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 31. lpp. 
2S" Larenz-Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 20 Rn. 12. 
2M Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums. 19. lpp.; Rey H. Grundlagen 

des Sachenrechts und das Eigentum, Rn. 81. 
285 Blaese/Mende. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Sachenrecht. S. 11. 
2S" Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 19. lpp. 
2ST Enerģētikas likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 22.09.1998, nr. 273/275, 
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2. Bezķermeniskas lielas 

(1) Pretstatā daudzu citu valstu civi l t ies ībām Latvijas Civi l l ikums atzīst ne tikai 

ķermeniskas, bet arī bezķermeniskas lietas. Iedalī jums ķermeniskās un bezķermeniskas 

.ietās Latvijas civiltiesībās ir pārņemts no romiešu t iesībām. Saskaņā ar CL 8 4 1 . panta 

2. daļu "bezķermeniskas lietas ir dažādas personiskas, lietu un saistību tiesības, ciktāl tās 

T mantas sastāvdaļas". Tas nozīmē, ka bezķermeniskas lietas ir tās subjektam piemītošās 

subjektīvās tiesības, k u r ā m ir mant i ska vērtība, j e b naudā novērtē jamas tiesības. P iemē

ram, vecāku aizgādības tiesības pār saviem bērniem nav un nevar būt bezķermeniskas 

lietas saskaņā ar CL 8 4 1 . pantu, jo nav novērtē jamas naudas izteiksmē. Bezķermeniskas 

lietas parasti ir civiltiesiskās apgrozības pr iekšmets . Tās var atsavināt vai nodot c i t iem 

tiesību subjektiem lietošanā uz laiku. 2 8 8 Bezķermeniskas lietas nevar būt īpašuma priekš

mets . 2 8 9 Tam, ka Civi l l ikums mantiski novērtē jamas tiesības atzīst par bezķermeniskām 

.ietām, nav vērā ņ e m a m a s praktiskas nozīmes, jo šīs tiesības un to izlietošanu pilnībā 

regulē citi l ikuma note ikumi . P iemēram, prasī juma tiesību n o d o š a n u citām personām 

izsmeļoši regulē Civi l l ikuma note ikumi par cesiju ( C L 1793.-1810. p . ) . 

Ja aizdevējam ir prasījums pret aizņēmēju par Ls 10 000 atdošanu saskaņā ar aizdevuma līgumu, 
šī saistību tiesība ir aizdevēja mantas sastāvdaļa. Aizdevējam ir vairākas iespējas, kā no šī prasī
juma gūt mantisku labumu. Iestājoties aizdevumu atdošanas termiņam, viņš var atprasīt Ls 10 000 
no aizņēmēja, bet var jau pirms šā termiņa iestāšanās cedēt jeb nodot šo prasījumu kādai trešajai 
personai (sk. CL 1793. p.), kura kļūst par kreditoru un par tai cedēto prasījumu samaksā aizdevējam, 
piemēram, Ls 8000. 

(2) CL 8 4 1 . panta 2. daļā kā bezķermeniskas lietas ir minētas personiskās, lietu un 

saistību tiesības. N o r ā d e uz "personiska jām t ies ībām" Civi l l ikumā ir sas topama vairā

kās vietās. Civi l l ikuma normās sastopamais personisko tiesību jēdz iens ir pārņemts no 

pandektu t iesībām. Atbilstoši pandektu t iesību doktrīnai ar CL 8 4 1 . pantā minēta jām 

personiskajām tiesībām jāsaprot j ebkādas mantiska rakstura subjektīvās tiesības, kuras 

tiesību subjektam ir pret citu konkrētu personu. 2 9 0 Personiskās tiesības ir pretstats lietu 

tiesībām, kas piešķir personai tiesisku varu pār lietu, nevis tiesības prasīt noteiktu iz

turēšanos no citas personas . Jēdzienu "personiskās t ies ības" tāpēc nedrīkst interpretēt 

kā j ebkādas personai piemītošas tiesības, vai kā tādas prasī jumu tiesības, kuras drīkst 

izlietot tikai konkrētais tiesību subjekts. Lai gan CL 8 4 1 . pantā ietverta īpaša norāde uz 

saistību tiesībām, personiskās tiesības ietver arī saistību tiesības, ciktāl tām ir mant i ska 

• ērtība. Personiskās tiesības CL 8 4 1 . pantā lietotajā n o z ī m ē ir plašāks j ē d z i e n s nekā 

saistību tiesības, jo mant i ska rakstura prasījumi ir sas topami ne vien saistību tiesībās, 

bet arī ģ imenes, manto juma un lietu tiesībās, kā arī speciālajās civiltiesību apakšnozarēs . 

-" Rozenfelds J. Lietu tiesības, 13. Ipp. 
- Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums. 20. Ipp. 

Windscheid/Kipp. Lehrbuch des Pandektenrechts, S. 144. 
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(3) CL 8 4 1 . pantā kā bezķermeniskas lielas pieminētas arī lietu tiesības. īpašuma 

tiesības, kā arī tiesības uz svešu lietu (ķīlas tiesības, servitūti, izpirkuma tiesības) ir at

zīs tamas par bezķermeniskām lietām, jo tās ir mantas sastāvdaļas. Līdzīgi kā citu tiesību 

gadījumā, tam, vai lietu tiesības uzskata par bezķermeniskām lietām, nav principiālas 

n o z ī m e s , jo Civ i l l ikuma noteikumi par k o n k r ē t ā m lietu t ies ībām pilnībā noregulē to 

paz īmes un izlietošanas mehāni smu. Lietu tiesības ir piesaistītas konkrē tām lietām, un 

to mantiskais novērtējums ir nesaraujami saistīts ar pašas lietas vērtību. Lietu tiesības 

nevar nodot c i tām personām, nošķirot tiesību no lietas. P i e m ē r a m , lietu n e v a r nodot 

citai personai īpašumā kādā veidā, ka persona formāli kļūst par īpašnieci, bet neiegūst 

nekādas teisības uz lietu. Lietu tiesībās ir pazīs tams ne tikai ķermenisku lietu, bet arī 

tiesību valdījums (CL 875. p.). Tiesību valdījums Latvijā ir iespējams tikai tāpēc, ka 

Civi l l ikums atzīst arī bezķermeniskas lietas. Valdījumā atrasties tomēr var tikai tādas 

tiesības, kuras var ilgstoši un atkārtoti izlietot ( C L 877. p.) . 

CL 1138. pantā norādīts, ka servitūtu var valdīt, servitūta tiesību izlietojot. Praktiskā nozīme 

servitūta kā bezķermeniskas lietas valdījumam ir tāda, ka servitūta izlietošanas traucējumu gadījumā 

servitūta izlietotājs var celt pret aizskārēju Civillikumā paredzētās prasības valdījuma atjaunošanu vai 

aizsardzību.-91 Piemēram, ceļa servitūta lietotājs var celt prasību pret kalpojošā, ar servitūtu apgrūti

nātā zemes gabala īpašnieku, ja pēdējais prettiesiski aizsprostojis ceļu, padarot neiespējamu servitūta 

izlietotajā pārvietošanos. Prasība par servitūta valdījuma atjaunošanu vai aizsardzību ir viens no 

nedaudzajiem piemēriem, kur tiesību atzīšanai par bezķermeniskām lietām var būt reālas praktiski 

nozīmīgas sekas. 

3. Lietu kopības 

(1) Civi l l ikums atzīst lietu kopību par patstāvīgu un vienotu tiesību objektu. 2 9 2 No 

CL 849. panta izriet lietu kopības paz īmes : 1) tā ir vairāku ķermenisku vai bezķerme-

nisku lietu sakopojums, 2) kopībā ietilpstošās lietas apvieno z ināms nolūks un 3) lietu 

sakopojums tiek apzīmēts ar kopīgu nosaukumu. 2 9 3 Ne katrs dažādu vai pat vienveidīgu 

lietu sakopojums ir atzīstams par lietu kopību. Lai lietu sakopojumu atzītu par lietu ko

pību, ir j ā v a d ā s gan pēc objektīviem kritērijiem, gan arī lietu īpašnieka vai konkrētajā 

darījumā iesaistīto personu subjektīvajiem priekšstat iem par to, vai lietu sakopojumu 

var uzskatīt par v ienam un tam p a š a m mērķim kalpojošu objektu. 

Lietu kopības ir, piemēram, mēbeļu garnitūra, trauku servīze, pastmarku kolekcija, transporta 

uzņēmuma autoparks, noliktavā uzglabāta preču partija, ganāmpulks. 

Balodis K. CL 1138. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu. 
70. Ipp. 

: t ) 2 Balodis K. Wicderinkraftreten und Reformen des lettischen Zivilgesetzbuches /'/ Zivilrechtsrcform im 
Baltikum. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006, S. 72. 

2 9 3 Višņakova G. CL 849. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu 
lietu, 16. Ipp. 
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(2) Lietu kopības j ē d z i e n s ir radīts, lai v ienkāršotu civilt iesisko apgrozību. Lietu 

kopību var atsavināt un iegūt ī p a š u m ā kā vienotu objektu, jo saskaņā ar CL 849. pantu 

lietu kopība ir atzīstama "t iesiskā ziņā par vienību j e b vienu pašu lietu'1. Lietu tiesībās 

obligāts ir tā sauktais specialitātes pr incips, saskaņā ar kuru nodot un iegūt lietu ī p a š u m ā 

ir iespējams tikai, lietu piet iekami konkretizējot un nošķirot no ci tām l ietām. 2 9 4 Speciāli

s t e s pr incipa mērķis ir nodrošināt tiesisko noteiktību, lai būtu iespējams pārl iecināties, 

kam pieder konkrētā lieta. Tā kā Civi l l ikums lietu kopību piel īdzina konkrētai atsevišķai 

lietai, tad lietu kopības pārejai citas personas īpašumā pietiek ar to, ka tiesiskajā darījumā, 

uz kura p a m a t a ī p a š u m a tiesības pāriet citai personai, piet iekami noteikti būtu raksturota 

pati lietu kopība, bet ne atsevišķās tajā ietilpstošās l ietas. 2 9 5 

Piemēram, pilsone Milda Miedziņa mēbeļu veikalā nopirka guļamistabas iekārtu "Dusi saldi", kas 
saskaņā ar mēbeļu veikala katalogu sastāvēja no gultas, naktsskapīšiem, drēbju skapja un kumodes. 
Pietiek, ja guļamistabas iekārta pirkuma līgumā ir skaidri identificēta ar nosaukumu, nemaz nenorādot 
guļamistabas iekārtas konkrētās sastāvdaļas. 

(3) No lietu k o p ī b ā m jāatšķir d a u d z u m a lietas, kas ir radniecīgas lietu kopībām tādā 

ziņā, ka aptver daudzas sastāvdaļas un reizē ir v ienots tiesību objekts. Atšķirībā no lietu 

kopībām, kurās var ietilpt dažāda veida ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, daudzuma 

lietas ir ķermenisk i objekti, kuros ietilpst tikai vienveidīgas sastāvdaļas. D a u d z u m a lieta 

ir f izikāli v iendabīgu atvietojamu pr iekšmetu sakopojums saimnieciski funkcionālā vie

nībā, kas t iesiskā ziņā uzskatāms par v ienu l ietu. 2 9 6 D a u d z u m a lieta ir, p i e m ē r a m , smilšu 

vai akmeņogļu kaudze, labības krājums, bišu saime. Ķermeniskas lietas īpašības piemīt 

nevis katrai atsevišķajai f izikālajai vienībai, bet gan apgrozībā p i e ņ e m t a m d a u d z u m a m , 

kas veido saimniecisku vienību. 2 9 7 Lietu kopības no d a u d z u m a lietām atšķiras arī tādējādi, 

ka lietu kopības ir iespējams sadalīt atsevišķās lietās, no k u r ā m katrai ir sava vērtība 

un funkcionāla n o z ī m e . D a u d z u m a lietu atsevišķajām sastāvdaļām, p i e m ē r a m , vienai 

akmeņoglei vai smilšu g raudam, nav nekādas vērtības vai individuālas sa imnieciskas 

nozīmes. 

4. Uzņēmums 

( 1 ) U z ņ ē m u m s kā civiltiesību objekts i r definēts Komerc l ikumā. Saskaņā ar K C L 

18. pantu " u z ņ ē m u m s ir organizatoriski sa imnieciska vienība; u z ņ ē m u m ā ietilpst ko

mersantam piederošas ķermeniskas un bezķermeniskas lietas, kā arī citi sa imnieciski 

.abumi (vērtības), kurus k o m e r s a n t s i z m a n t o komercdarb ības ve ikšanai" . U z ņ ē m u m u 

Sk.: Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 19. Ipp. 
Balodis K. Sicherungsübereignung im deutsch-lettischen Rechtsverg le ich, S. 216. 
Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 19. Ipp. 
Rey H. Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Rn. 76. 
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kā tiesību objektu nedrīkst sajaukt ar subjektu, kam tas pieder, p iemēram, sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību vai citu komersantu. K C L 18. pantā ietvertā u z ņ ē m u m a definīcija 

pilnīgi precīzi raksturo ne tikai komersantu, bet arī citu patstāvīgas saimnieciskās dar

bības veicēju, p i e m ē r a m , advokātu, notāru, ārstu, zemnieku, u z ņ ē m u m u būtību. Tāpēc 

K C L noteikumi par komersanta u z ņ ē m u m u ir analogi j āp iemēro arī pārējo saimnieciskās 

darbības subjektu u z ņ ē m u m i e m . 

Ievērojot K o m e r c l i k u m ā ietverto u z ņ ē m u m a definīciju, var secināt, ka u z ņ ē m u m s ir 

materiālo un nemater iā lo l īdzekļu kopums, ar kuru komersants vai cits tiesību subjekts 

veic patstāvīgu sa imniec i sko darbību. U z ņ ē m u m s nav lietu kopība, bet gan plašāks 

jēdziens, jo u z ņ ē m u m ā bez ķ e r m e n i s k ā m un b e z ķ e r m e n i s k ā m lietām ietilpst arī tādi 

saimnieciskie labumi j e b vērtības kā, p i e m ē r a m , reputācija, kl ientūra, kvalificēts dar

baspēks, kas nav lietas, jo neatbilst Civi l l ikumā minētajām lietu p a z ī m ē m . 2 9 8 U z ņ ē m u m u 

kā tiesību objektu vis labāk raksturo tas, ka u z ņ ē m u m s saskaņā ar K C L 20. pantu ir 

atsavināms citai personai . 

Pārdot un nodot citai personai var, piemēram, ne likai komersanta uzņēmumu, bet arī advokāta, 

notāra un ārsta praksi. Ja advokāts X pārdod advokātam Y savu praksi, tad atsavināti tiek ne tikai 

praksē ietilpstošie materiālie līdzekļi, bet arī notāra uzņēmumā ietilpstošie nemateriālie labumi. Ne

materiālie labumi ir faktors, kas ietekmē uzņēmuma vērtību. Lai gan nav garantiju, vai advokāta X 

klienti izmantos prakses ieguvēja advokāta Y pakalpojumus, laba klientūra un reputācija pozitīvi 

ietekmē prakses vērtību. 

(2) Vairākās tiesību apakšnozarēs u z ņ ē m u m a jēdziens tiek lietots nevis tiesību ob

jekta, bet gan atšķirīgā, attiecīgajai nozarei raksturīgā nozīmē. Šāda pieeja ir attaisnojama, 

ievērojot tiesību apakšnozaru specifiku. Darba tiesību izpratnē u z ņ ē m u m s ir j ebkura or

ganizatoriska vienība, kura darba devējs nodarbina savus darbiniekus ( D L 5. p.) . Darba 

l ikums ietver u z ņ ē m u m a definīciju tāpēc, ka ar darbu konkrētā u z ņ ē m u m ā ir saistīta 

darbinieka tiesību ī s tenošana; u z ņ ē m u m a ierindošanai tiesību subjekta vai objekta kate

gorijā darba tiesībās nebūtu noz īmes . 2 9 9 Komersanta u z ņ ē m u m s , p iemēram, var aptvert 

vairākas ražotnes, no k u r ā m katra atsevišķi ir " u z ņ ē m u m s " darba tiesību izpratnē. Tiesību 

subjekta noz īmē u z ņ ē m u m a jēdziens i r lietots, p i e m ē r a m , l ikumā " P a r grāmatvedību" 3 0 0 

un Gada pārskatu l ikumā 3 0 ' . Likuma " P a r g rāmatvedību" izpratnē u z ņ ē m u m s i r jebkurš 

tiesību subjekts, arī komersants , kam ir p ienākums kārtot grāmatvedību. Tā kā subjekti. 

Balodis K. Komersanta uzņēmums kā tiesību objekts // Likums un Tiesības, 2005, nr. 3, 67. Ipp.: 
Lošmanis A. Unternehmenskauf im deutsch-lettischen Rechtsvergleich. S. 229. 
Balodis K. Komersanta uzņēmums kā tiesību objekts // Likums un Tiesības. 2005, nr. 3, 67. Ipp. 
Par grāmatvedību: Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 
Ziņotājs, 12.11.1992, nr. 44. 

Gada pārskatu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības 
Ziņotājs. 12.11.1992, nr. 44. 
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kam jākār to grāmatvedība, ir ļoti dažādi, tad u z ņ ē m u m a jēdz iens minētajā l ikuma tiek 

lietots kā ērts un saprotams apvienojošs apzīmējums. 

Likuma "Par grāmatvedību" 1. pantā ir norādīts, ka "likums attiecas uz komersantiem, kooperatī
vajām sabiedrībām, ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām 
pārstāvniecībām, biedrībām un nodibinājumiem, politiskajām organizācijām (partijām) un to apvienī
bām, reliģiskajām organizācijām, arodbiedrībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai 
pašvaldību budžetiem, uz valsts vai pašvaldību aģentūrām, citām juridiskajām un fiziskajām personām, 
kas veic saimniecisko darbību (turpmāk - uzņēmums)". 

5. Intelektuālā īpašuma objekti 

(1) Intelektuālā ī p a š u m a objekti i r ci lvēka l i terārās, māksl inieciskās, z inātniskās, 

tehniskās vai citas j aunrades rezultātā radīti darinājumi, ko aizsargā intelektuālā īpašuma 

tiesības. Intelektuālā ī p a š u m a objekti, p i e m ē r a m , literatūras un māks las darbi, izgudro

jumi, dizainparaugi, preču z īmes, i r uzskatāmi nevis par lietām, bet par bezķermenisk iem 

labumiem. 3 0 2 Intelektuālā ī p a š u m a objekti nav bezķermeniskas lietas, jo bezķermenisko 

".ietu grupā saskaņā ar CL 8 4 1 . pantu ir ier indojamas tikai m a n t ā ietilpstošas tiesības. 

Bezķermenisku lietu raksturs ir intelektuālā īpašuma tiesībām, k u r ā m ir mant i ska vēr

tība. Kaut gan intelektuālās j aunrades produkti parasti tiek ietverti materiālā formā, kā 

tiesību objekti tie nav uzskatāmi par ķermeniskām lietām. Katrs aizsargājams intelek

tuālās j aunrades produkts , p i e m ē r a m , dzejolis, tehnisks izgudrojums, glezna, skulptūra, 

kā intelektuālā ī p a š u m a objekts pastāv neatkarīgi no ķermeniskā ietvara. 

Piemēram, slavenais tēlnieks Auseklis Šķemba no akmens izkala stilizētu skulptūru "Gaismu sauca, 
gaisma ausa", kas bija paredzēta uzstādīšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas ("Gaismas 
pils") vestibilā. Jau pabeigtā skulptūra sašķīda, iebrūkot tēlnieka darbnīcas jumtam. Skulptūras bojāeja 
nenozīmē, ka tā pārstāj pastāvēt kā intelektuālā īpašuma objekts - tēlnieka Ausekļa Šķembas jaunra
des produkts. Lai gan skulptūras oriģinālu vairs nav iespējams atsavināt, tēlniekam saglabājas iespēja 
izlietot viņam kā autoram piemītošās izņēmuma tiesības, piemēram, skulptūru reproducēt un izgatavoto 
kopiju pārdot, dāvināt, iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt (sk. Autortiesību lik. 15. p.). 

(2) Intelektuālā ī p a š u m a tiesības kā i z ņ ē m u m a tiesības garantē subjektam mantisku 

labumu no intelektuālā īpašuma objektu izmantošanas. Ja zemes īpašnieks var gūt labumu 

no z e m e s gabala j a u tādēļ vien, ka tas atrodas v iņa īpašumā, tad labumu no intelektuālā 

īpašuma objekt iem var gūt, tikai tos komerciāl i izmantojot vai atsavinot citai personai . 3 0 3 

Intelektuālā ī p a š u m a objekta atsavināšana izpaužas nevis tādējādi, ka ieguvējam tiek 

" a t d o t s " pats intelektuālā ī p a š u m a objekts, bet gan tiesības uz objektu. Atsavināšanas 

gaitā jā ievēro īpašie l ikuma noteikumi, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesību iegūšanu. 3 0 4 

:,? Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 20. lpp. 
Rozenfelds .). Intelektuālais īpašums, 9. Ipp. 

1 4 Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 20. lpp. 
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Ne visas tiesības uz intelektuālā īpašuma objektu var nodot c i tām personām. Sevišķi tas 

attiecas uz subjekta tiesībām tikt atzītam par attiecīgā intelektuālās j aunrades produkta 

radītāju. Autora tiesības tikt atzī tam par autoru ir neatsav ināmas personiskās tiesības 

(Autortiesību lik. 14. p.) . Patentu l ikuma 43. pantā norādīts, ka izgudrotājam ir tiesības 

uz to, lai viņš būtu minēts kā izgudrotājs visos ar patenta izdošanu saistītajos dokumentos 

un materiālos, turklāt šīs tiesības nav n o d o d a m a s citai personai un nepāriet manto jumā. 

Vispārīgais princips ir tāds, ka atsavināmas ir mantiskās tiesības uz intelektuālā īpašumā 

objektiem. Saskaņā ar Patentu l ikuma 36. panta 2. daļu patentu līdz ar tiesībām, kas uz 

patentu pamatotas, var pārdot, ar licenci uz laiku nodot citai personai pi lnā apjomā vai 

daļēji, dāvināt vai citādi iekļaut civiltiesiskajā apritē. 

Piemēram, izgudrotājs Gerhards Gudrītis izgudroja jaunu tehnoloģiju pieminekļu un citu akmens 

objektu virsmas attīrīšanai. Jaunradītā metode izpaudās kā tīrīšana ar aparatūrā iebērtiem ledus grau

diem, kuri ar šļūteni tika izpūsti uz tīrāmās virsmas, izspiežot no tās netīrumus. Atšķirībā no tradicio

nālās tīrīšanas ar smilšu strūklu jaunais paņēmiens bija nekaitīgs videi un cilvēkiem. Pēc izgudrojuma 

patentēšanas Gerhards Gudrītis, kam steidzami vajadzēja naudu, pārdeva patentu pazīstamajai būv

firmai "Akmens un smiltis", kura regulāri tīrīja pieminekļus pēc Rīgas Domes pasūtījuma. Pārdodot 

patentu jaunajam ieguvējam, Gerhards Gudrītis zaudēja tiesības uz izgudrojumu, izņemot personiskās 

neatsavināmās tiesības saukties par jaunā tehniskā paņēmiena izgudrotāju. 
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L i t e r a t ū r a : Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare // Vēbers J./Torgāns K. Civiltiesības kā 
tiesību nozare. Rīga: Latvijas Universitāte, 1997. 14.-27. lpp.; Lībiņa I. Vācijas Federālās Konstitu
cionālās tiesas un Vācijas Federālās Augstākās tiesas judikatūras loma privātās dzīves tiesiskā regu
lējuma attīstībā Vācijas civiltiesībās // Likums un Tiesības, 2004, nr. 12, 354.-358. lpp.; Balodis K. 
Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās /7 Likums un Tiesības, 2000, nr. 9, 279.-
286. lpp.: Slicāne E. Labas ticības princips un tā piemērošana Latvijas Civiltiesībās // Jurista Vārds, 
06.02.2007, nr. 6, 5.-13. lpp. 

I. Subjektīvo tiesību jēdziens 

(1) Subjektīvās tiesības ir tiesību subjekta interešu īstenošanai paredzēta tiesiskā vara, 

kura pastāv uz objektīvo tiesību pamata un kuras izlietošana ir atkarīga no subjekta paša 

gribas. 3 0 5 Subjektīvo tiesību izl ietošana ir galvenais tiesiskais instruments civiltiesību 

subjektu privātautonomijas īs tenošanai. Atšķirībā no objektīvajām tiesībām, kas ietver 

visiem tiesību normu adresātiem saistošus uzvedības un izturēšanās priekšrakstus, sub

jektīvās tiesības p iemīt konkrētam indivīdam. Objektīvās tiesības un subjektīvās tiesības 

ir cieši saistītas. N a v tādu tiesību, k u r ā m nav subjekta. 3 0 6 Ja nomirs t ci lvēks vai be idz 

pastāvēt jur id i skā persona, subjektīvās tiesības l ikumā noteiktajā kārtībā pāriet c i tām 

personām vai izbeidzas. Objektīvās tiesības ir subjektīvo tiesību pastāvēšanas obligāts 

priekšnoteikums, jo subjektīvās tiesības nevar rasties pašas no sevis vai rasties uz mo

rāles n o r m u vai paražu p a m a t a . 3 0 7 

Ja, piemēram, kaimiņi Bērziņš un Ozoliņš vienojas, ka Bērziņš, kas prot labi remontēt automašīnas, 
par 20 latiem novērsīs kādu Ozoliņa auto defektu, tad abām pusēm rodas subjektīvās tiesības prasīt 
šā līguma izpildi, jo objektīvās tiesības (CL 2212. p.) šo vienošanos atzīst par uzņēmuma līgumu 
un dod pusēm tiesības prasīt līguma izpildīšanu. Ja turpretī Bērziņš to pašu darbu apsola izdarīt par 

"s Sk.: Koziol/Welser. Bürgerliches Recht I. S. 71: Čakste K. Civiltiesības, 2. Ipp.; Larenz/'Wolf. Allge
meiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 13 Rn. 24; Köhler H. BGB Aligemeiner Teil, § 17 Rn. 5. 
Köhler H. BGB Allgemeiner Teil. § 17 Rn. 5. 

":7 Brox/Walkcr. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 617. 
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velti labu kaimiņattiecību dēļ un Ozoliņš par to viņam piesola pusdienas, tad runa var būt tikai par 
savstarpējiem draudzīgiem pakalpojumiem, kuru izpildīšana ir morāles normu respektēšanas jautājums, 
šajā gadījumā Ozoliņa un Bērziņam nav gribas tiesiski saistīties un nekādas subjektīvās tiesības prasīt 
norunas izpildi nerodas. 

(2) Subjektīvo tiesību mērķis ir radīt tiesisku iespēju indivīda interešu apmierināša

nai. 3 0 8 Lai savas intereses realizētu, tiesību subjektam ir j ā p a u ž atbilstoša griba. Tiesību 

subjekts, īstenojot subjektīvās tiesības, var brīvi ī s tenot savu gribu, ja vien tas notiek 

objektīvajās tiesībās noteiktajos ietvaros. 3 0 9 Lai sekmētu subjektīvo tiesību īstenošanu, 

objektīvās tiesības garantē katram tiesību subjektam z ināmu brīvas rīcības sfēru un pa

redz tiesisko m e h ān i sm u šīs sfēras aizsardzībai. Subjektīvo tiesību ī s tenošanas nolūkā 

indivīds nepiec iešamības gadī jumā var vērsties pēc valsts palīdzības, p i e m ē r a m , celt 

prasību tiesā. Problēmas rastos tad, ja kādam tiesību subjektam nodrošinātā brīvas rīcī

bas sfēra pārmērīgi sašaurinātu cita subjekta brīvas rīcības j o m u . 3 1 0 Tāpēc tiesiskā vara, 

kas ietverta indivīdam piemītošajās subjektīvajās t iesībās, nav neierobežota. Tiesību 

subjektam piešķirtā t iesiskā vara ir nevis absolūts, bet gan l ikuma kontrolēts rīcības 

p i lnvaro jums. 3 " L i k u m ā ir noteikti nepieciešamie ierobežojumi un aizl iegumi, lai sub

jektīvo tiesību īs tenošana netraucētu tiesisko kārtību vai pārējo civiltiesiskās apgrozības 

dalībnieku pamatotās intereses. 

Piemēram, Civillikuma pašā sākumā novietotais 1. pants norāda, ka tiesības izlietojamas pēc labas 
ticības, tātad respektējot citu personu pamatotās intereses. CL 1415. pants paredz, ka darījumi, kas ir 
pretēji likumam, ir absolūti spēkā neesoši. īpašuma lietošanas tiesībām Civillikumā ir noteikta vesela 
virkne aprobežojumu (CL 1082.-1129. p.). Kā norādīts Latvijas Republikas Satversmes 105. pantā, 
īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. 

II. Civiltiesiskā attiecība 

( 1 ) Cilvēku sabiedrībā pastāv daudzas un dažādas sociālās attiecības, no kurām tikai 

daļa ir saistīta ar tiesībām un to īs tenošanu. Tiesiskā attiecība pretstatā pārējām sabiedrībā 

pastāvošajām sociālajām att iecībām ir objektīvo tiesību atzīta un reglamentēta attiecība, 

kas saista tiesību subjektus. 3 1 2 Civiltiesiskā attiecība ir starp civiltiesību subjektiem pa

stāvoša tiesiskā attiecība, kuras sastāvdaļas ir subjektīvā tiesība, no vienas puses, un tai 

atbilstošs subjektīvais p ienākums, no otras puses. P iemēram, darba tiesiskajās attiecībās 

darbiniekam ir tiesības prasīt no darba devēja darba algas samaksu, un šai darbinieka 

tiesībai atbilst darba devēja p i e n ā k u m s samaksāt darba algu. Civilt iesiskās attiecības 

3 0 5 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 620. 
™ Sk.: Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 70. 
rÄ' Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 620. 
1,1 Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 14 Rn. 11. 
512 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 13 Rn. 1. 
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visbiežāk rodas uz tiesisko darījumu, īpaši l īgumu, pamata, bet var rasties arī uz l ikuma 

pamata, p iemēram, civiltiesiskās attiecības, kas izriet no delikta. Civilt iesiskajām attie

cībām var būt gan mantisks, gan nemantisks raksturs atkarībā no tā, vai civiltiesiskās 

attiecības pr iekšmets ir naudā novērtē jams vai nemant i ska rakstura izpildījums. Pārsvarā 

civiltiesiskās attiecības ir mant i ska rakstura. Mant i skās attiecības civiltiesībās rodas un 

pastāv sakarā ar ražošanas l īdzekļu, patēriņa pr iekšmetu un citu mater iā lo labumu pie

derību, apgrozību un izl ietošanu. 3 1 3 

Vairums civiltiesisko līgumu (pirkums, maiņa, īre, aizdevums u.c.) ir vērsti uz materiālo labumu 
nodošanu vai apmaiņu, tāpēc uz to pamata rodas mantiskās civiltiesiskās attiecības. Nemantiskās ci
viltiesiskās attiecības pārsvarā ir raksturīgas ģimenes tiesībām, piemēram, aizgādībā ietilpstošās bērna 
tiesības uz vecāku uzraudzību, kas ietver rūpes par bērna drošību, un atbilstošs vecāku pienākums 
nodrošināt bērna uzraudzību (CL 177. p.). 

(2) Civilt iesiskās attiecības ir tikai attiecības starp tiesību subjektiem: fiziskām un 

jur idiskām personām, kā arī tiesībspējīgām personālsabiedrībām. Konkrētas civiltiesiskās 

attiecības dal ībniekiem ir j ā b ū t precīzi identificējamiem uz objektīvajās tiesībās noteikto 

kritēriju pamata . Ja, p iemēram, f iziskā persona X pērk automašīnu no jur idiskās personas 

Y, tad saskaņā ar Civi l l ikuma 2002. pantu v iņus var nešaubīgi kvalificēt kā p i r k u m a lī

guma un tajā ietilpstošo civiltiesisko attiecību dalībniekus. Nevar pastāvēt tiesiska attiecība 

starp tiesību subjektu un tiesību objektu, piemēram, īpašnieku un viņa īpašumā esošu lietu.3 1 4 

Tiesiskā vara, kas tiesību subjektam ir pār tiesību objektu, civiltiesisko attiecību neveido. 

Civiltiesiskajām attiecībām raksturīgs ir tas, ka tās dalībniekiem ir jāvar izpildīt civiltiesis

kajā attiecībā ietilpstošos subjektīvos p ienākumus un īstenot subjektīvās tiesības. To spēj 

tikai tiesību subjekti, jo viņiem piemīt tiesībspēja. Lietai nevar būt tiesību pret īpašnieku, 

un arī īpašniekam nevar būt nekādu subjektīvu p ienākumu pret lietu kā tiesību objektu. 

Saskaņā ar CL 1084. pantu katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko drošību, ir jātur 
sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās 
lietotājiem. Būves uzturēšanas mērķis ir sabiedriskā drošība, nevis "īpašnieka pienākums pret lietu", 
kāds tiesiski nemaz nevar pastāvēt. CL 1084. pants gan uzliek īpašniekam pienākumu uzturēt būvi 
pienācīgā stāvoklī, taču neveido civiltiesisko attiecību starp būves īpašnieku un potenciāli apdraudēto 
personu kopumu, jo šo personu loks var ietvert jebkuru cilvēku un tāpēc ir pārāk nekonkrēts. 

( 3 ) Civi l t iesiskā attiecība nav identiska ar t ies isko darī jumu, kas i r civilt iesiskās 

attiecības pamatā. Vienpusēji t iesiskie darījumi, p i e m ē r a m , testaments un pilnvara, kuru 

spēkā esamībai vajadzīgs tikai v ienas personas (testatora, pilnvarotāja) gribas izteikums, 

civiltiesiskās attiecības neve ido vispār, jo darī jumā nav otra dalībnieka. Civilt iesiskās 

: ' 3 Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare /'/ Vēbers J./Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 1997, 18. Ipp. 
Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare // Vēbers J./Torgāns K. Civiltiesības kā tiesību nozare. Rīga: 
Latvijas Universitāte, 1997, 19. Ipp. 
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attiecības ietver tikai daudzpusēj i tiesiskie darījumi, galvenokārt l īgumi. Civilt iesisko 

att iecību skaits l īgumā ir atkarīgs no tā, vai t iesības un p i e n ā k u m i l īgumā ir abiem 

dal ībniekiem ( p u s ē m ) , vai arī v ienam no dal ībniekiem ir t iesības, bet o t ram - tikai 

p ienākumi. Ja l īgums ir vienpusējs, t.i., vienai pusei ir tiesības un otrai p ienākums, tad 

rodas tikai viena civiltiesiskā attiecība. Divpusēj ie (daudzpusēj ie) l īgumi, kuros abām 

pusēm ir tiesības un pienākumi, izveido divas civiltiesiskās attiecības, turklāt civiltiesisko 

attiecību skaits var būt arī l ielāks atkarībā no līguma dalībnieku skaita. 

Dāvinājuma līgumā, kas ir vienpusējs, ir tikai viena civiltiesiskā attiecība. Apdāvinātajam ir tie
sības uz dāvināto mantisko vērtību, bet dāvinātājam ir pienākums šo vērtību nodot apdāvinātajam. 
Pirkuma līgumā kā divpusējā līgumā turpretī tiesības un pienākumi ir abām pusēm. Pircēja pienākums 
samaksāt par nopirkto lietu atbilst pārdevēja tiesībām saņemt samaksu. Savukārt pircējam ir tiesības 
prasīt lietas nodošanu, bet pārdevējam - attiecīgs pienākums. Tātad pirkuma līgums ietver divas 
civiltiesiskās attiecības. 

(4) Pastāvēšanas i lguma ziņā civiltiesiskās attiecības var iedalīt vienreizējās, bez

termiņa un i lgtermiņa att iecībās. 3 1 5 Vienreizējās civiltiesiskās attiecības ietver vienu reizi 

izlietojamas tiesības un šīm tiesībām atbilstošus vienreiz izpi ldāmus pienākumus. Pār

tikas preču p i rkums lielveikalā vai benzīna iegāde degvielas uzpildes stacijā ir tipiski 

šādu vienreizēju civiltiesisko attiecību piemēri . Beztermiņa civiltiesiskās attiecības ir tās, 

kuras tiek nodibinātas uz neierobežotu laiku, tātad, nenosakot termiņa ierobežojumus. 

Šādas civiltiesiskās attiecības, v i smaz ieceres l īmenī, tiek dibinātas uz cilvēka dzīves 

laiku. Beztermiņa civiltiesiskajām att iecībām pieder vairums ar laulību un ģ imeni sais

tīto tiesisko attiecību. Tas, ka uz neierobežotu laiku nodibinātās civiltiesiskās attiecības 

kādreiz izbeidzas, p i e m ē r a m , ar laulātā vai bērna nāvi, ar laulības šķiršanu vai citu 

iemeslu dēļ, nemaina šo tiesisko attiecību beztermiņa raksturu. Ilgtermiņa civiltiesiskās 

attiecības tiek nodibinātas uz z ināmu laiku, ietverot atkārtoti izl ietojamas t iesības un 

p i e n ā k u m u s . 3 1 6 I lgtermiņa attiecības nodibina, p i e m ē r a m , terminēti īres, nomas un darba 

l īgumi, i lgtermiņa piegādes l īgumi, kā arī kredīt l īgumi. 

III. Subjektīvo tiesību iedalījums 

Subjektīvās tiesības tiek iedalītas absolūtajās un relatīvajās tiesībās atkarībā no tā, 

vai tās ir spēkā pret j ebkuru personu vai tikai pret konkrētu subjektu. 

1. Absolūtās tiesības 

Absolūtās tiesības ir spēkā attiecībā pret jebkuru tiesību subjektu. Absolūtajām tiesī

b ā m raksturīgs ir tas, ka šo tiesību subjektam pieder l ikumā noteikta ekskluzīva tiesiska 

S l 5 Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 13 Rn. 15. 
? i 6 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 13 Rn. 20. 
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Mēra, kuru viņš var aizsargāt no prett iesiskiem aizskārumiem. Absolūto tiesību iezīme 

. : arī tā, ka subjekts tās var ī s tenot patstāvīgi b e z citu personu aktīvas l īdzdal ības. 3 s 7 

Absolūto tiesību apakšgrupas ir v irskundzības tiesības pār tiesību objektiem, kā arī per

sonības tiesības, kas tiesību subjektam piemīt attiecībā uz v iņa personības e lement iem, 

piemēram, dzīvību un veselību. 3 1 8 

a) Virskundzības tiesības 

( 1 ) Virskundzības t iesības (Herrschaftsrechte - vācu vai.) dod tiesību subjektam 

iespēju pi lnā vai ierobežotā apmērā īs tenot tiešu tiesisku varu pār tiesību objektu, kā 

;rī savu tiesību ietvaros novērst citu personu ietekmi uz tiesību objektu. 3 ' 9 Virskundzī

bas tiesības ir lietu tiesības, ciktāl tām ir absolūts raksturs, kā arī intelektuālā īpašuma 

tiesības.3 2 0 

(2) Nozīmīgākā no lietu tiesībām ir īpašuma tiesība. īpašums saskaņā ar CL 927. pantu 

:r pilnīgas varas tiesība pār lietu j e b tiesība lietu valdīt, iegūt no tās visus iespējamos 

labumus, ar to rīkoties un atprasīt to atpakaļ no katras trešās personas ar ī p a š u m a pra

sību, ī p a š u m s ir 1) subjektīva lietu tiesība j e b konkrētai personai p iederoša t ieša un 

ekskluzīva tiesiskā vara pār lietu un 2) vispilnīgākā un visaptverošākā lietu tiesība, k ā d u 

pazīst tiesību sistēma. 3 2 1 Viena no īpašnieka prerogatīvām ir tiesības uz lietas iznīcinā

šanu. 3 2 2 CL 1036. pantā i r norādīts, ka īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas 

varas tiesību pār lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi noteikt iem aprobežojumiem. 

Lietas iznīcināšanas tiesības ir v iena no spilgtākajām ī p a š u m a neaprobežot ības pr incipa 

izpausmēm. ī pašn i e k am ir tiesības ne tikai atprasīt lietu no j ebkuras citas personas ar 

īpašuma prasību, bet arī celt CL 1039. pantā paredzēto negatoro prasību, k u r a kalpo 

īpašuma aizsardzībai pret tād iem ī p a š u m a tiesību a izskārumiem, kas nav saistīti ar lietas 

prettiesisku aizturēšanu. 3 2 3 

Piemēram, pilsone Konstance Kaupēna, kas nesatiek ar savu kaimiņieni Saulcerīti Smildziņu, 
regulāri izber atkritumus Saulcerītes Smildziņas dārzā. Šajā situācijā pilsone Smildziņa var celt tiesā 
negatoro prasību pret Konštanci Kaupēnu, pieprasot pārtraukt īpašumu aizskarošās darbības. 

( 3 ) Virskundzības tiesības ir arī Civi l l ikuma lietu tiesību daļā regulētās tiesības uz 

svešu lietu: ķīlas tiesības, servitūti, reālnastas un izpirkuma tiesības. Tiesības uz svešu 

lietu ir ne īpašniekam piemītošas tiesības, kas ierobežo paša īpašnieka tiesisko varu. īpaš

nieka vara pār lietu pi lnā apm ē rā atjaunojas tad, kad izbeidzas neīpašnieka, p iemēram, 

;T Latenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 15 Rn. 2. 
: ' Kltinzinger E. Einführung in das Bürgerliches Recht, S. 37. 

Koziol/Welser. Bürgerliches Recht I, S. 47. 
Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 17 Rn. 9. 

:-' Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums. 16. Ipp. 
~ Rozcnfelds J. Lietu tiesības, 59. Ipp. 

""; Grūtups/Kalniņš. CL 1039. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 183. Ipp. 
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ķīlas ņēmēja, tiesības uz lietu. Tiesības uz svešu lietu atšķirībā no ī p a š u m a tiesībām 

nodroš ina subjektam nevis pilnīgas virskundzības tiesības, bet gan daļēju virskundzību 

j e b satura ziņā ierobežotu tiesisku varu pār lietu. 

Piemēram, pilsonis Raivo Rubulis, lai saņemtu Ls 1000 aizdevumu, rokas ķīlas veidā ieķīlāja 
lombardā no vecmāmiņas mantoto kaklarotu, kuru nodeva lombarda faktiskajā valdījumā (CL 876., 
1340.p.). Lombarda kā ķīlas ņēmēja virskundzība pār lietu izpaužas galvenokārt tiesībās lielu pārdot 
sava prasījuma apmierināšanas nolūkā, ja parādnieks (ieķīlātājs) laikā nesamaksā parādu. Tātad šādā 
situācijā ķīlas ņēmējam ir tiesiska iespēja izbeigt ieķīlātāja īpašuma tiesības uz lietu. 

(4) Ar īpašuma tiesībām un pārējām lietu t iesībām nesaraujami saistīts ir valdījuma 

institūts. Kā norādīts CL 927. pantā, valdījums ir v iena no īpašuma tiesību satura sa

stāvdaļām. Piemēram, īpašnieka tiesības turēt lietu savā faktiskajā varā izriet no īpašuma 

tiesībām. Valdījums tomēr ir jānošķir no subjektīvajām lietu tiesībām. Saskaņā ar CL 875. 

pantu valdījums ir t iesībām atbilstoša faktiskā vara pār lietu. Valdījums nav subjektīvā 

tiesība. Valdījums izpaužas kā lietas reāla atrašanās kāda subjekta varā. Tas, ka valdījums 

nav subjektīvā tiesība, izriet arī no CL 909. panta, saskaņā ar kuru valdījums var būt 

vai nu tiesīgs, vai prettiesīgs. Ja, p iemēram, zaglis tur nozagtu lietu savā valdījumā, šis 

valdījums ir prettiesīgs. Subjektīvo tiesību saturs turpretī nekad nevar būt prettiesisks. 

(5) Intelektuālā ī p a š u m a tiesības kā v i r skundzības tiesības pēc sava satura ir ļoti 

līdzīgas, taču ne identiskas ī p a š u m a m . Intelektuālā ī p a š u m a tiesību subjekts var brīvi 

lietot savas intelektuālās j aunrades produktu un rīkoties ar to, kā arī prasīt no trešajām 

personām, lai tās pār t rauc intelektuālā ī p a š u m a objekta prett iesisku izmantošanu un 

atlīdzina tā rezultātā nodarītos zaudējumus. Tā kā intelektuālā īpašuma objekti (literāri, 

mūzikas un mākslas darbi, izgudrojumi, dizainparaugi, preču z īmes, komersanta firma 

u.c.) ir bezķermeniski labumi, tie nevar būt īpašuma tiesību pr iekšmets, bet ir pakļauti 

īpašiem noteikumiem, kas regulē Šo tiesību iegūšanu un izbeigšanos, saturu un pastā

vēšanas i lgumu. 3 2 4 

( 6 ) Virskundzības t iesībām raksturīgs ir tiesību institūtu noslēgtības princips. Tas va

jadzīgs, lai sekmētu civiltiesiskās apgrozības stabilitāti un paredzamību. Tiesību institūtu 

noslēgtības princips (Tvpenzivcmg, Typenfixienmg - vācu vai.) noz īmē to, ka tiesiskajā 

apgrozībā j ā i z m a n t o tikai tiesību s istēmas atzītie tiesību institūti un tiesību subjekti 

nedrīkst ar pušu v ienošanos radīt j a u n u s tiesību institūtus vai būtiski modificēt j a u pa

stāvošo tiesību institūtu saturu. 3 2 5 P iemēram, nevar pārdot zemes gabalu tā, lai pircējs 

iegūtu ī p a š u m ā tikai zemes gabala virsu, bet pārdevējs paturētu z e m e s slāņus zem tās, jo 

saskaņā ar CL 1042. pantu zemes īpašniekam pieder ne vien z e m e s virsa, bet arī zemes 

; : i Grūtups/Kalninš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums. 20. Ipp. 
~'-5 Larenz/VVoif. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 15 Rn. 1! . 



Subjektīvo tiesību iedalījums 123 

slāņi z e m tas. Virskundzības tiesību piel ietojuma j o m a pušu privatautonomija nav tik 

plaša kā noslēdzot saistību l īgumus. 

(7) Virskundzības tiesībām piemīt publicitāte, kas tiek panākta ar šo tiesību ierakstīšanu 

publiskos reģistros vai v i smaz atrašanos tiesību subjekta faktiskajā varā. 3 2 6 Publicitātes 

mērķis ir nodrošināt , lai trešajām personām būtu r e d z a m a tiesību objektu piederība. 

Publicitāte kalpo skaidrības un paredzamības veicināšanai civiltiesiskajā apgrozībā. Vis

drošākais publicitātes līdzeklis ir tiesību ierakstīšana publiskā reģistrā. Lietu tiesības uz 

nekustamo īpašumu tiek ierakstītas zemesgrāmatā. Saskaņā ar Z e m e s g r ā m a t u l ikuma 1. 

pantu zemesgrāmatu ierakstiem ir publiska ticamība. Tas nozīmē, ka jebkura trešā persona 

var paļauties uz zemesgrāmatu ierakstu pareizību, arī pat tad, ja ieraksts ir kļūdains. 

Mehānisk ie transportlīdzekļi tiek reģistrēti publiskajos reģistros, kam atšķirībā no 

zemesgrāmatām nav publiskas t icamības, bet ir tikai informatīvi statistiska nozīme. Pub

liskie reģistri, kuros jāreģistrē automašīnas un citi transportlīdzekļi, tomēr nodibina atspē

kojamu prezumpci ju par attiecīgā transportlīdzekļa piederību reģistrā minētajai personai . 

Reģistrācijas rež īms ir raksturīgs arī lielai daļai intelektuālā īpašuma tiesību. Patent i , 

dizainparaugi un preču zīmes tiek reģistrēti Latvijas Republ ikas Patentu valdē. Komer

santa firma tiek ierakstīta komercreģistrā. Autortiesību objekti turpretī netiek ierakstīti 

publiskos reģistros. Autortiesību publicitātes nodrošināšanai nav universālu paņēmienu. 

Tomēr autora vārds bieži ir norādīts uz darba materiālā ietvara vai v i smaz ir nosakāms, 

izmantojot publiski piee jamus izziņas avotus. Absolūtais vairums kus tamo lietu netiek 

ierakstīti nekādos reģistros. Vispāratzīts publicitātes līdzeklis, kas nodibina kustamu lietu 

piederības prezumpciju, ir lietas atrašanās konkrētas personas valdī jumā. 3 2 7 

b) Personības tiesības 

( 1 ) Personības tiesības ir tiesību subjektam, sevišķi ci lvēkam, piemītošas absolūtas 

subjektīvās tiesības uz personas neaizskaramību. N a v iespējams tiesiski aizsargāt cilvēka 

individuālās rakstura iezīmes, taču visiem ci lvēkiem neatkarīgi no viņu personības kon

krētajām i z p a u s m ē m piemīt īpašības, kuras tiek atzītas par j ebkura indivīda personības 

n e a t ņ e m a m ā m aizsargājamām sastāvdaļām. Jēdziena "personības t ies ības" l ietojums, lai 

apzīmētu subjektīvās tiesības uz personas neaizskaramību, ir pamatots un attaisnojams, 

jo vislabāk atspoguļo šo tiesību būtību. Līdzīgi termini, kas norāda uz tiesību subjekta 

personību, tiek lietoti arī citvalodu juridiskajā terminoloģijā (personality rights - angļu 

vai., Personlichkeitsrecht - vācu vai., droits de la personalite - franču vai.). 

Personības tiesības kā personai piemītošas absolūtās tiesības uz personas neaizska

ramību ir nošķiramas no CL 8 4 1 . pantā sastopamā '"personisko t iesību" jēdziena, kas 

; : ( ' Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 15 Rn. 13. 
•':7 Baur/Stürncr. Sachenrecht, § 4 Rn. 9. 
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caur 1864. gada Civ i l l ikumiem ir aizgūts no p a n d e k t u t iesībām. Saskaņā ar CL 841. 

panta 2. daļu "be zķe rm e n i sk as lietas ir dažādas personiskas, lietu un saistību tiesības, 

ciktāl tās ir mantas sastāvdaļas" . Personiskās tiesības CL 8 4 1 . p a n t a izpratnē ir j ebkādas 

mant i ska rakstura subjektīvās tiesības, kuras vienai personai piemīt attiecībā pret kādu 

citu konkrētu personu. Personiskās t iesības CL 8 4 1 . panta izpratnē i r relatīvas, nevis 

absolūtas tiesības, jo pas tāv attiecībās starp k o n k r ē t ā m personām. 

(2) Personības elementi j e b personības sastāvā esošie nemantisk ie labumi, kas bauda 

civiltiesisko aizsardzību, i r secināmi no Civi l l ikuma 1635. panta un note ikumiem par 

prasī jumiem personisku aizskārumu dēļ (CL 2 3 4 7 . - 2 3 5 3 . p . ) . Vienota un pilnīgi precīza 

aizsargājamo personības e lementu uzskaitī juma minētajās normās nav, tomēr tās sniedz 

pieturas punktus šo nemant i sko labumu noskaidrošanai . 

CL 1635. pants definē ne tikai t iesību a izskāruma jēdz ienu, bet arī m o r ā l o kaitē

j u m u , kā arī sniedz indivīda personības e lementu p iemērveida uzskaitī jumu. Personības 

sastāvā ietilpstošo nemant isko labumu aizskārums bieži izpaužas morālā kaitējumā, jo 

ne v ienmēr šādos gadī jumos tiek nodarīti reāli mantiski zaudējumi. Saskaņā ar CL 1635. 

panta 2. daļu ar morā lo kaitē jumu jāsaprot fiziskas vai garīgas ciešanas, kas izraisītas ar 

neatļautas darbības rezultātā nodarītu cietušā nemant i sko tiesību vai nemant i sko labumu 

aizskārumu, turklāt atlīdzības apmēru nosaka tiesa p ē c sava ieskata, ņ e m o t vērā morālā 

kaitē juma s m a g u m u un sekas. 

Kā norādīts CL 1635. panta 3 . daļā, ja morālais kaitē jums izpaudies kā noziedzīgs 

nodarī jums pret personas dzīvību, veselību, t ikumību, dz imumneaizskaramību, brīvību, 

godu, cieņu vai pret ģ imeni, vai nepi lngadīgo, p i e ņ e m a m s , ka cietušajam šādas darbības 

rezultātā ir nodarīt morālais kaitējums; citos gadī jumos morālais kaitē jums cietušajam 

jāpierāda. CL 2 3 4 7 . - 2 3 5 3 . pants p a r e d z civiltiesisko atbildību par konkrē t iem deliktiem, 

kuri izpaužas kā miesas bojājumu nodarīšana, nonāvēšana, nodarījumi pret personisko 

brīvību, godu, cieņu, dz imumneaizskaramību. 

Var secināt, ka CL 1635. un 2 3 4 7 . - 2 3 5 3 . pants a izsargā tādas t iesību subjektam 

piemītošas personības tiesības kā tiesības uz dzīvību, veselību, dz imumneaizskaramību, 

tikumību, brīvību, godu un cieņu. Katrs indivīds kā personība ir unikāls un neatkārtojams. 

T ā p ē c arī personības tiesības piemīt vienīgi konkrētajai personai pašai. Personības tiesī

bas nav atsavināmas, un no t ā m nevar vienpusēji atteikties. Tā kā personības tiesības i r 

absolūtas tiesības uz personības e lement iem un to aizsardzību, tās nav identiskas deliktu 

tiesību prasī jumiem, kas personai konkrētu aizskārumu gadījumā rodas pret v iņa dzīvības, 

veselības, dz imumneaizskaramības , t ikumības, brīvības, goda un cieņas aizskārējiem. 

Piemēram, laikraksts "Diena" 1998. gada jūlijā un augustā publicēja rakstu sēriju par Latvijas 
Republikas toreizējā ekonomikas ministra L.S. darbību valsts īpašuma objektu privatizācijā. Rakstos 
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bija lietoti tādi godu un cieņu aizskaroši izteicieni kā "valsts kases apzagšana, ko ministrs un valsts 
pilnvarnieks S. dikti steidzami bija izplānojis nokārtot Privatizācijas aģentūras valdes sēdē", "lielā 
valsts kases aptīrīšanas drudža ierosinātājs un motors S."\ "'ministrs S. labprāt gribētu, lai Latvijā 
visi ir muļķi, kas lētticīgi ņem par pilnu viņa melus un muļķības", "S . smieklīgie pūliņi tagad, kad 
mēģinājums apšmaukt valsti izgāzies, uzmesties par sirsnīgu valsts interešu aizstāvi, nevar pārliecināt 
pat muļķi". L.S., pamatojoties uz Civillikuma 23521. pantu un likuma "Par presi un citiem masu in
formācijas līdzekļiem'1 normām, cēla tiesā prasību pret AS "Diena'" un kādu žurnālistu, minētās rakstu 
sērijas autoru, par godu un cieņu aizskarošo ziņu atsaukšanu un kompensācijas piedziņu. L.S., tāpat kā 
jebkuram cilvēkam, piemīt absolūtas tiesības uz savas personības, tostarp goda un cieņas, aizsardzību. 
Taču konkrētā de liktu tiesību prasījuma rašanās iemesls bija laikrakstā "Diena" publicētajos rakstos 
paustās nepatiesās, godu un cieņu aizskarošās ziņas par viņa darbību ministra amatā. Augstākās tiesas 
Senāts, izskatot lietu kasācijas instancē, taisīja prasītājam labvēlīgu spriedumu" 8 , kurš ir viens no 
nozīmīgākajiem Latvijas tiesu spriedumiem civillietās par goda un cieņas aizskaršanu. 

( 3 ) Personības tiesības piemīt ne tikai f iz iskajām, bet arī jur idiskajām personām, kā 

arī Komerc l ikumā reglamentēta jām tiesībspējīgajām personālsabiedrībām, ja vien attie

cīgie nemant i sk ie labumi pēc to rakstura ir tādi, kas piemīt abām pēdējām tiesību sub-

ektu g rupām. 3 2 9 Juridiskajām personām un personālkomercsabiedr ībām nepiemīt tiesības 

uz dzīvību, dz imumneaizskaramību, veselību vai t ikumību, jo šie nemantisk ie labumi 

oiemīt tikai ci lvēkam. Turpretī tādi nemantisk ie labumi kā gods un cieņa piemīt ne tikai 

cilvēkam, bet arī juridiskajai personai vai personālkomercsabiedrībai . 

(4) Personības tiesības kā absolūtās subjektīvās tiesības ir vispāratzītas arī citu konti

nentālās Eiropas valstu, p iemēram, Vācijas un Šveices, civiltiesībās. Šveices civi l l ikuma 

Z G B (Zivilgesetzbuch)™ 28 . pantā ir ietverts vispārīgs note ikums (konkret izē jama ģene-

rālklauzula), saskaņā ar kuru " tas , kura personība tiek prettiesiski aizskarta, ir tiesīgs 

vērsties tiesā, lai aizsargātu sevi pret j ebkuru, kas a iz skārumā p ieda lās " . Šveicē par 

indivīda personības būtiskākaj iem aizsargājamiem element iem tiek uzskatīta personas 

dzīvība un veselība, personiskā brīvība, gods, identitāte, privātā stera, attēls un balss, 

vārds, kā arī brīvība l īdzdarboties tiesiskajā un saimnieciskajā apgrozībā. 3 3 1 

Vācijā personības tiesības (Persönlichkeitsrecht) t iek atvasinātas galvenokārt no ci

vi l l ikuma B G B (Bürgerliches Gesetzbuch) 8 2 3 . paragrāfa, kas ir noz īmīgākā deliktu 

:iesību norma. Saskaņā ar B G B 823.§ " t a m , kurš tīši vai aiz neuzmanības prettiesiski 

aizskar otra dzīvību, ķermeni , veselību, brīvību, ī p a š u m u vai citu tiesību, ir p i e n ā k u m s 

Augstākās tiesas Senāta 14.11.2002 spriedums lietā Nr. SKC-604. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2002. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2003, 
548.-563. lpp. 
Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 8 R.n. 48; Krivcova E. Saistību tiesību 
komentāri. Vīli. Darījuma dalībnieki // Jurista Vārds, 20.02.2007, nr. 8, 16. lpp. 

: Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (Stand am 1. Mai 2007). Pieejams: http://www. 
admin.ch/ch/d/sr/2/210.de.pdf. [skatīts 22.06.2007]. 
Hausheer/Aebi-Müller. Das Personenrecht des schweizerischen Zivilgesetzbuches, S. 111. 

http://www
http://10.de.pdf
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atlīdzināt otram šādi radušos zaudējumus'". Tā kā tradicionālās deliktu tiesības ne vienmēr 

sniedz visus nepieciešamos personības aizsardzības problēmu risinājumus, Vācijā tiesību 

tā lākveidošanas ceļā tiesas ir atzinušas "personības vispārējās t ies ības" (Allgemeines 

Persönlichkeitsrecht), aizsargājot arī personas tiesības uz vārdu un nesagrozītu attēlo

j u m u , personas privātos nos lēpumus un citus privātās dzīves aspektus, kā arī nosakot 

nemateriā lā kai tē juma atlīdzību minēto personības e lementu a izskāruma gadī jumos. 3 3 2 

(5) Pie personības tiesībām pieder arī personas tiesības uz savu attēlu.3 3 3 Personas attēla 

tiesiskā aizsardzība ir kļuvusi īpaši aktuāla tāpēc, ka mūsdienās tehnikas attīstības rezul

tātā ir ļoti daudz iespēju iegūt cilvēka attēlu un publ icēt to, turklāt šis attēls var būt tāds. 

kas atklāj informāciju par personas privāto dzīvi. 2 2 4 Tiesības uz savu attēlu nenozīmē, ka 

attēla publiskošanai jebkurā gadījumā ir vajadzīga attēlotās personas piekrišana. Personas 

attēls var tikt izmantots masu medijos sniegtajā informācijā, ja vien attēla publicēšana 

neaizskar personas privāto dzīvi, godu un cieņu, vai arī nav autortiesību pārkāpums. Ar 

pastiprinātu uzmanību no plašsaziņas līdzekļu puses ir jārēķinās personām, kuras savas 

profesionālās vai sabiedriskās darbības dēļ ieņem redzamu lomu sabiedrība, piemēram, 

politiķi, valsts amatpersonas, tiesneši, lielu u z ņ ē m u m u vadītāji, arī slaveni aktieri, spor

tisti, māksl inieki, mūziķ i . 3 3 5 

Piemēram, bulvārpreses izdevums publicē fotogrāfiju, kurā attēlots, kā valstī plaši pazīstamas 

politiskās partijas vadītājs, dodoties uz bagātnieku aprindās populāra kazino ieeju, izkāpj no savas 

jaunās 200 000 latu vērtās personiskās automašīnas "Rolls-Royce Phantom". Attēla publicēšana kon

krētās situācijas kontekstā nav uzskatāma par iejaukšanos privātajā dzīvē, jo pazīstamam politiķim, 

atrodoties publiskajā telpā, ir jārēķinās ar pastiprinātu uzmanību no masu saziņas līdzekļu puses. Ja 

turpretī bulvārpreses izdevuma fotogrāfs būtu bez atļaujas iemūžinājis pazīstamo politiķi uz viņa 

jaunās, dārgās mašīnas fona nevis uz ielas pie kazino ieejas, bet gan politiķa mājas teritorijā, tad 

situāciju varētu vērtēt kā iejaukšanos politiķa privātajā dzīvē. 

Latvijas tiesībās nepastāv vienots tiesiskais regulējums, kas aizsargā personas tiesības 

uz savu attēlu. Personas, kuras tiesības uz savu attēlu ir prettiesiski aizskartas, atkarībā 

no konkrētā p ā r k ā p u m a veida un apstākļiem var atsaukties uz Civil l ikuma un speciālo 

l ikumu n o r m ā m . Personas attēla aizsardzības tiesiskā regulējuma būtiskākais trūkums 

ir samērā ierobežotās iespējas saņemt m o r ā l ā kai tē juma atl īdzību, jo reāli mantiskie 

zaudējumi ar attēla publ icēšanu parast i nerodas . Ja personai ir autortiesības uz savu 

;" Lībiņa I. Vācijas Federālas Konstitucionālas tiesas un Vācijas Federālas Augstākās tiesas juridikatūras 
loma privātās dzīves tiesiskā regulējuma attīstībā Vācijas civiltiesībās // Likums un Tiesības. 2004, nr. 
12, 355. lpp. 
Medicus D. Allgemeiner Tcil des BGB, Rn. 1074. 

3 i ; Kovaļevska A. Mans attēls - mans īpašums? Pieejams: http://wvvw.pnlitika.lv. Publicēts portālā 
07.02.2006. ^skatīts 20.04.20061. 

3 3 5 Kovaļevska A. Personas tiesības uz savu attēlu. Pieejams: http://www.politika.lv. Publicēts portālā 
14.02.2006. [skatīts 20.04.2006]. 

http://wvvw.pnlitika.lv
http://www.politika.lv
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attēlu, p i e m ē r a m , gleznotājam uz savu pašportretu, tad persona pret aizskārēju var izlie

tot l ikumā " P a r autortiesībām un b lakust ies ībām" paredzētos prasī jumus, tostarp prasīt 

zaudējumu atlīdzību. 

Ja attēla parādīšanās atklātībā notiek veidā, kas aizskar godu un cieņu, tad persona 

atkarībā no situācijas var atsaukties uz CL 2352 ' .pantā ietvertajiem n o t e i k u m i e m par 

goda un cieņas aizsardzību vai atbilstošajām n o r m ā m l ikumā " P a r presi un cit iem m a s u 

informācijas l īdzekļiem' ' 3 3 6 . L i k u m a " P a r presi un cit iem m a s u informācijas l īdzekļ iem" 

S. pants aizliedz izmantot m a s u informācijas l īdzekļus, lai iejauktos ci lvēka personiskajā 

dzīvē, kā arī publ icēt informāciju, kas aizskar godu un cieņu un ceļ neslavu. Saskaņā ar 

šā l ikuma 28. pantu m a s u informācijas l īdzekl im likumā noteiktajā kārtībā jāat l īdzina 

kaitējums, arī morālais kaitējums, ko m a s u informācijas līdzeklis nodarījis personai, ceļot 

neslavu un aizskarot tās godu un cieņu vai publicējot ziņas un informāciju, kuru publi

kācija aizliegta ar l ikumu. R e k l ā m ā fizisko personu ir aizliegts attēlot bez šīs personas 

piekrišanas (Reklāmas 1 ik.3 3 7 4. p .) , tomēr atl īdzību par šādi nodarīto morā lo kaitē jumu 

likums neparedz. 

Lai gan fizisko personu datu aizsardzības tiesības pieder pie publiskajām tiesībām, arī tās aizsargā 
personas tiesības uz attēlu gadījumos, kad attēla publicēšana ir vērtējama kā fiziskās personas datu 
izpaušana. Piemēram, 2003. gadā žurnāls "Privātā dzīve" publicēja no "Rimi" lielveikala videono-
vērošanas iekārtas iegūtu toreizējā Latvijas ministru prezidenta E.R. attēlu, kurā ministru prezidents 
bija redzams ienākam kādā "Rimi" veikalā.1" SīA "Rimi Latvija" tika administratīvi sodīta. Tādās 
situācijās personai, kuras attēls ir nonācis atklātībā datu apstrādes noteikumu pārkāpuma rezultātā, 
ir tiesības saņemt atlīdzību, turklāt šis prasījums būtībā ir civiltiesisks. Kā norādīts Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma 32. pantā, ja personai ar šā likuma pārkāpumu ir nodarīts kaitējums vai radīti 
zaudējumi, tai ir tiesības saņemt "atbilstīgu atlīdzinājumu". 

( 6 ) Personības tiesības lielā m ē r ā sakrīt ar vairākām Latvijas Republ ikas Satversmē 

garantētajām ci lvēka pamatt ies ībām, kuras aizsargā valsts. Satversmes 9 3 . - 9 5 . pantā ir 

minētas cilvēka tiesības uz dzīvību, brīvību, personas neaizskaramību, godu un cieņu. 

Atšķirības pastāv tādā ziņā, ka Satversmē ietvertajam cilvēka pamattiesību regulē jumam 

ir plašākas un vispārīgākas funkcijas nekā personības t iesībām, kas ir v iens no subjektīvo 

tiesību ve id iem civiltiesībās. Personības tiesības civiltiesībās t iek atzītas, lai prettiesisku 

aizskārumu gadījumā cietušajam garantētu prasī juma tiesības pret aizskārēju. Tie ir m a n 

tiskā vai morālā kaitē juma atlīdzības prasī jumi, kā arī prasī jumi par nepatiesu, godu un 

cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu. 

m Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Latvijas Republikas likums. Latvijas Republikas 
Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs. 14.02.1991, nr. 5. 

5 3 7 Reklāmas likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 10.01.2000, nr. 7. 
B S Par Repšes attēla publiskošanu "Rimi Latvija" - 350 latu sods. BNS, 13.09.2003. Pieejams: http://w\vw. 

delfi.lv/archive/article.php?id=6256809. [skatīts 20.04.2007]. 

http://w/vw
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Cilvēka pamattiesību garantijas Satversmē n o z ī m ē to, ka valstij i r p i e n ā k u m s pašai 

respektēt ci lvēka pamatt ies ības, kā arī nodroš ināt un uzturē t t ies isko m e h ā n i s m u , lai 

a izskāruma gadī jumā ci lvēks varētu panākt savu pamatt ies ību ī s tenošanu. Lai gan no 

Satversmes pašas konkrēti civiltiesiskie prasī jumi neizriet, Satversmes pamatt ies ību nor

m ā s nost iprinātās vērtības i r j ā ņ e m vērā, piemērojot Civi l l ikuma normas , kas aizsargā 

personības tiesības.3 3 9 Tādējādi Satversmē nostiprināto pamatt ies ību saturs tiek izmantots 

Civ i l l ikuma n o r m u iztulkošanā. Sal īdz inā jumam Vāci jas tiesībās pastāv doktr īna par 

pamatt ies ību netiešo horizontālo iedarbību (mittelbare Drittwirkung der Grundrechte), 

saskaņā ar kuru pamattiesībās ietvertā vērtību sistēma ietekmē civiltiesības un civiltiesību 

n o r m a s i r jā iz tulko pamatt ies ību n o r m u garā. 3 4 0 

2. Relatīvas tiesības 

Relat īvās t iesības ir subjektīvās t iesības, kuras ir spēkā nevis pret j e b k u r u trešo 

personu, bet gan tikai pret konkrētu subjektu.3 4 1 

a) Prasījumi 

( 1 ) Prasī juma jēdziens i r sastopams daudzviet Civil l ikumā. Piemēram, CL 2 0 2 1 . pantā 

i r norādīts, ka " n o p i r k u m a l īguma izceļas a b ā m p u s ē m savstarpējas prasī jumu tiesības 

kā uz l īguma izpildīšanu, tā arī uz zaudējumu atl īdzību". Prasī juma definīciju Civilli

k u m s nesniedz. Saskaņā ar CL 1530. pantu prasī juma tiesības tiek piel īdzinātas "perso

n i s k ā m t ies ībām". Arī citviet Civi l l ikumā ir runa par prasī jumiem pret ci tām personām, 

prasī jumu piedziņu, prasī jumu apmier ināšanu un tamlīdzīgi . Tas noz īmē, ka prasī jums 

kā personai p iemītoša subjektīvā t iesība v ienmēr ir vērsts pret citu konkrētu personu 

(tiesību subjektu). N e v a r pastāvēt materiā l t ies isks prasī jums, kas i r abstrakts un nav 

vērsts pret citu personu. Prasī jums materiālo civiltiesību izpratnē ir subjektīva tiesība, 

saskaņā ar kuru tiesību subjekts var prasī t no cita tiesību subjekta kādas darbības izda

rīšanu vai at turēšanos no tās . 3 4 2 Šī Vācijas un Austrijas civiltiesībās pastāvošā definīcija 

pilnībā atbilst Latvijas tiesiskajai situācijai. Ar ī Šveices civiltiesībās prasī juma jēdziens 

t iek izskaidrots līdzīgi, norādot, ka prasī jums ir j ebkura tiesas ceļā ī s tenojama relatīva 

tiesība, kuras m ē r ķ i s i r p a n ā k t noteiktu izturēšanos no citas p e r s o n a s . 3 4 3 Izplatītākie 

un praktiski nozīmīgākie ir saistību tiesību prasī jumi, kaut tie pastāv j e b k u r ā civiltie

sību apakšnozarē. Prasī jumi neret i rodas kādas absolūtās tiesības, p i e m ē r a m , īpašuma, 

a izskāruma rezultātā. 

"9 Sk.: Neimanis J. Ievads tiesībās, 156. lpp. 
3 4 0 Pieroth/Schlink. Grundrechte Staatsrecht II, Rn. 181. 
141 Koziol/Welser. Bürgerliches Recht I, S. 48; ßydlinski P. Bürgerliches Recht I. Allgemeiner Teil, Rn. 

3/4. 
342 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 628; Koziol/Welser. Bürgerliches Recht I, S. 47. 
1 4 3 Huguenin C. Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Rn. 37. 
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Piemēram, tiesības atprasīt lielu ar īpašuma prasību (CL 1041., 1044. p.) ir liettiesisks prasījums, 
kas īpašniekam rodas pret lietas prettiesīgu valdītāju. Kaut arī īpašums kā absolūta tiesība ir spēkā 
attiecībā pret jebkuru subjektu, īpašuma prasība vienmēr ir vērsta pret konkrētu personu.-44 

(2) Prasī jumiem raksturīgs ir tas, ka prasī juma tiesību subjekti tos var nodot (atsavi

nāt) ci tām personām saskaņā ar Civi l l ikuma note ikumiem par cesiju ( C L 1793.-1810. p.) . 

Tomēr ir prasī jumi, kurus drīkst izlietot tikai konkrētais subjekts, nevis citas personas . 

CL 1799. panta 1. p u n k t ā ir norādīts , ka nedrīkst cedēt pras ī jumus, kuru iz l ietošana 

saistīta ar kredi tora personu. Izsmeļošu sarakstu ar šādiem pras ī jumiem sastādīt nav 

iespējams, jo jāvēr tē konkrētas situāci jas. 3 4 5 Tomēr par a t sev išķ iem l ikumā m i n ē t i e m 

prasījumu veidiem ir pilnīgi skaidrs, ka tie v ienmēr ir saistīti ar konkrētu personu. Pra

sījumi, kuri nesaraujami saistīti ar kreditora personu un tāpēc nevar tikt cedēti c i tām 

personām, ir, p iemēram, bērnu uzturdošanas prasī jumi pret vecāk iem un vecāku uztur-

došanas prasījumi pret bērn iem ( C L 179. un 188. p .) , kā arī bijušo laulāto savstarpējās 

uzturlīdzekļu piedziņas prasības. Šie un citi prasī jumi, kurus drīkst lietot tikai un vienīgi 

pats kreditors, nevar tikt nodot i c i tām p e r s o n ā m tāpēc, lai l īdzekļi n o n ā k t u tieši p ie 

konkrēta prasītāja, nevis p ie citas personas . 3 4 6 

(3) Prasī juma j ē d z i e n s pas tāv ne t ikai materiāla jās civi lt iesībās, bet arī civi lpro

cesā. Prasī jumam materiālo un procesuālo tiesību izpratnē ir gan kopīgas, gan atšķirīgas 

iezīmes. Saskaņā ar C P L 128. pantu t iesā iesniegtajā prasības p ie te ikumā ir j ā n o r ā d a 

prasītāja prasī jumi. Prasītāja prasī jums civi lprocesā ir tas, par ko viņš tiesu lūdz taisīt 

spriedumu. 3 4 7 Ja tiesību subjekts tiesas ceļā vēlas panākt materiālt iesiska prasī juma īste

nošanu, tad satura ziņā materiāl tiesiskais prasī jums un procesuālais prasī jums ir identiski. 

Ceļot prasību tiesā, personas parast i vēlas ī s tenot savus mater iā l t ies i skos pras ī jumus 

pret c i tām p e r s o n ā m , p i e m ē r a m , n a u d a s samaksas pras ī jumus, pras ī jumus par atjau

nošanu darbā, prasī jumus par izlikšanu no dzīvojamās telpas. Prasības, ar k u r ā m tiesā 

tiek īs tenoti materiālt iesiskie prasī jumi, sauc par izpildīšanas j e b piespr iešanas prasī

bām. 3 4 8 Māteriāltiesiskajiem prasī jumiem tomēr raksturīgs ir tas, ka l ikums paredz iespēju 

tos apmierināt ne vien tiesas ceļā, bet arī ar cit iem l īdzekļiem, p i e m ē r a m , ar ieskaitu 

:CL 1846. p.), aizturējuma tiesības izlietošanu (CL 1734. p.) vai ķīlāšanu (CL 1741. p . ) . 3 4 9 

(4) Nereti tiesā tiek celtas tā sauktās atzīšanas prasības, lūdzot tiesu konstatēt kādas 

tiesiskās attiecības esamību vai neesamību, p i e m ē r a m , atzīt saistību l īgumu vai laulību 

Grūtups/Kalniņš. īpašuma prasība (1004.-1066.p.). Iepriekšējas piezīmes. Civillikuma komentāri. īpa
šums, 210. lpp. 

~- Torgāns K. Saistību tiesības. I. daļa, 164. Ipp. 
": Grūtups A. CL 1799. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 292. lpp. 

Rozenbergs J. CPL 128. p. komentārs. Civilprocesa likuma komentāri, 216. lpp. 
Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 290. lpp.; Larenz/Wolf. 
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 15 Rn. 57. 

: i Bukovskis V. Civīlprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933, 286. lpp. 
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par spēkā neesošu. 3 5 0 Ja prasītājs ceļ tiesā prasību par l īguma atzīšanu par spēkā neesošu, 

tad tiesai adresētais lūgums atzīt l īgumu par spēkā neesošu ir prasī jums procesuālā 

izpratnē, taču materiāl t ies isku prasī jumu tas neietver. Tiesības prasīt kādas tiesiskās 

attiecības esamības vai neesamības atzīšanu ir subjektīvas procesuālās tiesības j e b ci

vilprocesuāls prasījums, kas bauda tiesas aizsardzību. Saskaņā ar C P L I. pantu katra: 

personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto 

interešu aizsardzību tiesā. Tomēr tiesiskās attiecības esamības vai neesamības atzīšana 

nav materiālt iesiska prasī juma priekšmets, jo mērķis ir tikai pastāvošā tiesiskā stāvokļa 

konstatēšana, nevis kādas darbības vai bezdarbības pieprasīšana no citas personas. 

b) Konstitutīvās subjektīvās tiesības 

( 1 ) Par konstitutīvajām subjektīvajām tiesībām sauc tās subjektīvās tiesības, kas rada 

personai tiesisku iespēju ar vienpusēju gribas izteikumu veikt esošā t iesiskā stāvokļa 

izmaiņas. 3 5 1 Termins "konsti tut īvās subjektīvās tiesības*' kā latviešu juridiskajai termi

noloģijai p iemērotākais ir pārņemts no Francijas civiltiesību terminoloģijas, kur šādas 

tiesības sauc par droits constitutifs252. Izlietojot konstitutīvās subjektīvās tiesības, persona 

tieši un nepastarpināti izveido j e b " k o n s t i t u ē " j a u n u tiesisko realitāti, nodibinot jaunas 

tiesības, grozot vai izbeidzot esošās. Gribas iz te ikumam, ar kuru konstitutīvā subjektīvā 

tiesība (iek īs tenota, parasti ir adresāts, tomēr adresāta piekrišana nav nepieciešama, 

lai. rastos j a u n a i s t iesiskais stāvoklis. Gribas izte ikuma adresātam ir j ā samier inās ar 

viņa tiesiskajā sterā notikušajām izmaiņām. 3 5 3 Konsti tutīvo subjektīvo tiesību īstenošanas 

tiesiskās sekas iestājas automātiski , t ikko izdarīts gribas izteikums, un subjektam pat 

otras puses iebi ldumu gadījumā nav nepieciešams vērsties tiesā, lai panāktu jaunradītā 

tiesiskā stāvokļa atzīšanu. 

Pazīstamākās konstitutīvās subjektīvās tiesības ir uzteikums, atsaukums, ar likumu vai tiesisko 
darījumu atjauta vienpusēja atkāpšanās no līguma, ieskaits un pirmpirkuma tiesības. 

(2) Līguma uzteikums, a tsaukums un vienpusēja atkāpšanās no l īguma ir savstarpēji 

līdzīgas konstitutīvās subjektīvās tiesības, jo dod līguma dalībniekam iespēju ar vienpu

sēju gribas izteikumu izbeigt l īgumu. Ar atsaukumu l ikumā paredzētajos gadījumos var 

izbeigt ne tikai l īgumus, p iemēram, dāvinājuma l īgumu apdāvinātā rupjas nepateicības 

dēļ (CL 1919. p.), bet arī v ienpusējus tiesiskos darījumus kā pilnvaru (sk. CL 2313. p. i 

vai testamentu (CL 799. p.) . Ja līdzējs izlieto l ikumā regulētās tiesības vienpusēji iz

beigt l īgumu ar uzteikumu, a t saukumu vai atkāpšanos, tad v iņam nav j ā m a k s ā zaudē

j u m u atlīdzība, l īgumsods vai jācieš citas civiltiesiskas sankcijas. Tomēr līguma dalīb

nieki, pielīgstot tiesības vienpusēji izbeigt l īgumu, var paši vienoties par civiltiesiskām 

iMI Sk.: Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga: Autora izdevums, 1933. 291. lpp. 
,SI Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 629: Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, $ 17 Rn. 12. 
552 Fcrid/Sonncnberger. Das Französische Zivilrecht 1/1. Rn. 1 C 47. 

Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 15 Rn. 65. 
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sankcijām. Uzte ikumam un a t saukumam raksturīgs tas, ka tie izbeidz līgumu nākotnei 

un t iem nav atpakaļejoša spēka. 

Darba līgumu likumā noteiktajos gadījumos var uzteikt gan darbinieks, gan darba devējs. Darbi
niekam saskaņā ar Darba likuma 100. pantu ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu vienu mēnesi 
iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma termiņš. Uzteikuma tie
siskās sekas ir darba līguma izbeigšanās, iestājoties uzteikuma termiņam. Uzteikums pārtrauc darba 
līgumu, taču tam nav atpakaļejošu seku attiecībā uz līgumsaistībām, ko darbinieks un darba devējs 
izpildījuši līguma darbības laikā. 

Vienpusēja a tkāpšanās no l īguma tiesisko seku ziņā atšķiras no uz te ikuma un at

saukuma tādējādi, ka l īgums izbeidzas ar atpakaļejošu spēku un dalībniekiem jāa tdod 

atpakaļ tas, ko viņi viens no otra saņēmuši . 

Vienpusējas atkāpšanās tiesiskās sekas vislabāk ilustrē Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 
12. pantā paredzētās atteikuma tiesības, kuras var izmantot patērētājs, lai vienpusēji atkāptos no līguma. 
Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētāja pienākums ir atdod preci ražotājam, pārdevējam 
vai pakalpojuma sniedzējam, bet ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir atmaksāt 
patērētājam par preci samaksāto naudas summu līdz ar procentiem, kura par preci vai pakalpojumu 
samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. 

Jāuzsver, ka attiecībā uz vienpusēju atkāpšanos no l īguma dažādu l ikumu regulējums 

nav vienots un konsekvents . Tiesības vienpusēji atkāpt ies no l īguma ir konst i tut īvās 

subjektīvās tiesības tikai tajos gadījumos, kuros līgums izbeidzas ar līdzēja vienpusēju 

gribas izteikumu, nevēršoties tiesā. Tāpēc par konstitutīvajām subjektīvajām tiesībām 

nav uzskatāmas Civil l ikumā daudzviet minētās līdzēju tiesības vienpusēji atkāpties no 

līguma, kuru īstenošanai vajadzīga prasības celšana tiesā. 

Piemēram, CL 2040. pantā ir paredzēti pieci gadījumi, kuros pirkuma līgumu var atcelt, vienai pusei 
prasot. Visos šajos gadījumos līguma dalībniekam jāceļ prasība tiesā, ja otrs dalībnieks nepiekrīt līguma 
atcelšanai. Saskaņā ar CL 2170. pantu katrs nomas (īres) līguma dalībnieks var vienpusēji atkāpties 
no līguma, ja līguma rezultātā radies pārmērīgs zaudējums, turklāt spēkā ir tie paši noteikumi, kas 
jāievēro, atceļot pirkuma līgumu pārmērīga zaudējuma dēļ (CL 2042. p.). CL 2170. pantā paredzētās 
tiesības vienpusēji atkāpties no nomas (īres) līguma ir jāsaprot kā tiesības prasīt līguma atcelšanu.3'"4 

(3) Ieskaits nozīmē to, ka parādnieks, kam ir pretprasījums pret kreditoru, ar vienpu

sēju gribas izteikumu dzēš kreditora prasījumu, ja vien abi prasījumi ir vienādas šķiras un 

abiem iestājies termiņš (CL 1847. p.). Protams, pretprasījums dzēš prasījumu tikai tādā 

apmērā, kādā tie savstarpēji sakrīt. Pirmpirkuma tiesības nodrošina šo tiesību subjektam 

tiesisku iespēju priekšrocības kārtībā nopirki lietu, piemēram, nekustamo īpašumu, ja lietas 

īpašnieks to pārdod. Paziņojot par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pirmpirkuma tiesību 

subjekts kļūst par lietas pircēju neatkarīgi no lietas īpašnieka (pārdevēja) piekrišanas. 

554 Torgāns K. CL 2170. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 4 % . Ipp. 
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c) Ierunas 

( 1 ) Ieruna ir subjektīvā tiesība, ar kuras izlietošanu tiek aizkavēta vai izslēgta citas 

personas prasī juma īstenošana. Tiesību subjekti izmanto ierunas, lai vērstos pret citas 

personas subjektīvajām tiesībām. Lai gan ierunu izl ietošana ie tekmē pretējās puses tie

sisko situāciju, savu specifisko mērķu dēļ tās tiek uzskatītas nevis par konstitutīvajām 

subjektīvajām tiesībām, bet gan tiek aplūkotas kā īpašs subjektīvo tiesību veids. Ierunas 

iz l ietošana pretējās puses prasī juma tiesības kā tādas neizbeidz, bet gan " n o b r e m z ē " 

prasī juma īstenošanu pavisam vai uz laiku. Ja pušu strīdu izskata tiesa, tad procesa gaitā 

ierunas ir jāce ļ tiesīgajam subjektam (atbildētājam) pašam. Tiesai nav p i e n ā k u m a pēc 

pašas iniciatīvas atbildētāja vietā atsaukties uz ierunām, kuras tam būtu iespējams celt 

pret prasītāja izvirzīto prasī jumu. 

No ierunām mater iā lo tiesību izpratnē ir j ānošķi r civi lprocesuālās ierunas. Procesuā

lās ierunas ir civi lprocesa tiesībās paredzēti atbildētāja aizstāvēšanās līdzekļi j e b iebil

dumi, ko tas var izmantot prasības atspēkošanai, neceļot pretprasību. 3 5 5 Mater iā lo civil

tiesību ierunas tiek iedalītas atliekošajās un izslēdzošajās ierunās. Izslēdzošās ierunas 

prasī juma ī s tenošanu padara pavisam neiespējumu, kaut arī prasī jumu pašu neiznīcina. 

Atliekošās ierunas ir tās, kuru izlietošana uz laiku aizkavē prasī juma īstenošanu. 

(2) Nozīmīgākās Civi l l ikumā paredzētās atl iekošās ierunas ir 1) divpusēja līguma 

neizpi ldīšanas ieruna (CL 1591. p. 2. leik.), 2) parādnieka tiesības prasīt, lai galvi

nieks v i spirms prasa parāda samaksu no galvenā parādnieka ( C L 1702. p. 1. d.) un 

3) aizturējuma tiesība ( C L 1734. p.). Divpusējā l īgumā katrai no pusēm ir tiesības ne

izpildīt līgumu, k a m ē r to nepi lda otra puse. Divpusēja l īguma neizpildīšanas ierunu var 

izlietot tad, ja kādai no pusēm nav savs izpildījums j ā d o d kā pirmajai. Galvojuma līgumā, 

ja kreditors ceļ prasību pret galvinieku, kurš galvojis par citas personas (galvenā parād

nieka) parādu, galvinieks var celt ierunu, lai kreditors parāda atmaksu vispirms prasa 

no galvenā parādnieka, ja piedziņa no tā izdarāma tikpat sekmīgi un viegli. Sī ieruna 

tikai a izkavē, bet neizs lēdz kreditora t iesības prasīt samaksu no galvinieka. Izlietojot 

aizturējuma tiesību, persona, kuras faktiskajā valdī jumā atrodas kāda lieta, var šo lietu 

neatdot īpašniekam tik ilgi, k a m ē r lietas īpašnieks nav apmierinājis kādu viņas pašas 

prasī jumu. Aizturējuma tiesība ir tiesisks p a ņ ē m i e n s subjektīvo tiesību aizstāvēšanai 

pašpalīdzības ceļā, nevēršoties tiesā. Tā kā lietas īpašniekam ir tiesības atprasīt lietu no 

lietas faktiskā valdītāja, tad aizturējuma tiesības izl ietošana ir vērtējama kā ieruna pret 

lietas a tdošanas prasī jumu, p i e m ē r a m , ī p a š u m a prasību vai no pušu l īguma izrietošu 

prasī jumu par lietas atdošanu. 

Piemēram, pilsonis X ir iznomājis noliktavas ēku komersantam Y. Beidzoties nomas līgumam, 
iznomātājs X grib atgūt ēku savā valdījumā, taču atsakās atlīdzināt nomniekam Y nepieciešamos 

2S* Jansons A. Ieruna un pretprasība civiltiesa // tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1939, nr. 5, 1192. Ipp. 
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izdevumus (CL 865. p.) par ēkas caurā jumta salabošanu. Tiesības uz nepieciešamo izdevumu atlī
dzību ir katram, kas tos taisījis, izņemot personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā ceļā (CL 866.p.). Šajā 
situācijā nomniekam Y uz aizturējuma tiesības pamata ir tiesības neatbrīvot ēku, kamēr iznomātājs 
X neatlīdzina izdevumus pārjumta remontu (sk. CL 1738. p. 1. pkt.). 

( 3 ) Izslēdzošās ierunas Civi l l ikumā nav sastopamas. Vācijas civiltiesībās pazīs tamākā 

izslēdzošā ieruna ir parādnieka atsaukšanās uz prasī juma noi lgumu (noi lguma ieruna) . 3 5 6 

Ja kreditors pēc prasī juma n o i l g u m a termiņa iestāšanās p ieprasa izpildī jumu, tad pa

rādnieks to var noraidīt sakarā ar noi lgumu. Ja tomēr parādnieks ir noi lgušo prasī jumu 

apmierinājis, tad izpildījumu atprasīt nevar ( B G B 214.§ 2. d.). Tas, ka izpildījumu nevar 

atgūt, l iecina par to , ka prasī jums, kaut arī noildzis, j o p r o j ā m eksistē. Tātad atsaukšanās 

uz no i lgumu Vācijas tiesībās ir ieruna pret pastāvošu prasī jumu. Ja turpretī kreditora 

prasī jumu ar n o i l g u m a ies tāšanos uzskat ī tu p a r izbeigušos, tad izpi ldī jumam nebūtu 

bijis t iesiska p a m a t a un parādnieks to varētu atgūt, pamatojot ies uz n o t e i k u m i e m par 

prasī jumiem no netaisnas iedzīvošanās. Arī Latvijas Civi l l ikuma .19.11. pantā ir noteikts, 

ka noi lguša prasī juma izpildes gadī jumā parādniekam nav tiesības prasī t no kreditora 

atpakaļ to , ko v iņš t a m izpildījis. Tomēr vienlaikus Civi l l ikums paredz, ka ar n o i l g u m a 

termiņa notecē jumu saistību tiesība izbeidzas ( C L 1910. p.) . Noi lgums Civi l l ikuma iz

pratnē ir v iens no saistību izbeigšanās p a m a t i e m , tāpēc Latvijas tiesībās atsaukšanās uz 

noi lgumu nav uzskatāma par ierunu. Ja atsaukšanos uz noi lgumu uzskatītu par ierunu, 

tad noi lgums neizbeigtu pašu prasī jumu. 

(4) No ierunām ir j ānošķ i r tāds tiesību aizsardzības līdzeklis kā iebi ldumi. Atšķirībā 

no ierunām iebildumi nav subjektīvās tiesības, kaut gan ir līdzīgi ie runām pēc savām 

funkcijām. Izlietojot iebi ldumus, parādnieks norāda, ka subjektīvā tiesība, ko grib iz

mantot kreditors, pat iesībā nepastāv. Atšķirībā no ierunām, kas neiznīcina pras ī jumu 

kā tādu, iebi ldumi tiek celti, lai apliecinātu, ka pretējās puses subjektīvā tiesība vai nu 

vispār nav pastāvējusi, vai kādu iemeslu dēļ zaudējusi spēku. Ja ierunas var vērst tikai 

pret pras ī jumiem, tad iebi ldumi ir t iesiskās aizsardzības l īdzeklis pret j e b k ā d a ve ida 

subjektīvajām tiesībām, kuru pastāvēšanu ir pamats apšaubīt . 3 5 7 Iebi ldumi nav subjektī

vās tiesības tāpēc, ka to izl ietošanas mērķis ir tikai norādīt uz objektīvās īs tenības fak

tiem, lai aizsargātu tiesību subjekta intereses. Parādnieks (atbildētājs) var celt j e b k ā d u s 

iebi ldumus pret subjektīvajām tiesībām, uz k u r ā m atsaucas kreditors (prasītājs), ja vien 

šie iebildumi ir tiesiski pamatot i . 

Ja, piemēram, kreditors pieprasa, lai parādnieks apmierina noilgušu prasījumu, tad parādnieka 
atsaukšanās uz prasījuma noilgumu ir iebildums. Tāpat par iebildumu ir uzskatāma parādnieka atsauk
šanās uz to, ka kreditora izvirzītais prasījums ir izbeidzies saskaņā ar kādu no pārējiem Civillikumā 
(CL 10. noda]a: 1811.-1911. p.) regulētajiem saistību tiesību izbeigšanās pamatiem: izpildījumu, 

3 5 6 Handkommentar-BGB/Dömer. § 214 BGB Rn. 3; Laren z/Wo IL Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Rechts, § 18 Rn. 59. 

1 1 7 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 18 Rn. 47. 
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ieskaitu, atcēlēju līgumu, prasījuma un parāda sakritumu, pārjaunojumu, izlīgumu vai liesas spriedumu. 
Iebildums ir arī parādnieka norāde uz to, ka no līguma izrietošais prasījums nav pamatots līguma 
spēkā neesamības dēļ, piemēram, līgums bijis noslēgts svarīgas maldības ietekmē (CL 1445. p.) vai 
līgumpartneris bijis rīcībsnespējīgs gara slimības dēļ (CL 361. p.). 

Ierunu nošķiršanai no iebi ldumiem ir teorētiska, nevis prakt iska noz īme. Ja atbildē

tājs tiesas procesā ceļ pamatotas materiālt iesiskas ierunas vai iebi ldumus pret prasībā 

ietvertajiem prasī jumiem, tad sekas ir līdzīgas - prasības nora id ī šana. 3 ^ Tāpēc nekādu 

praktisku seku nav tam, ka Civi l l ikumā iebildumi reizēm dēvēti par ierunām vai arī šie 

jēdzieni netiek skaidri nošķirti . 

Piemēram, CL 1708. pantā ir norādīts: "Ja galvinieks, neizlietodams viņam zināmus iebildumus un 

ierunas, labprātīgi samaksājis parādu bez galvenā parādnieka piekrišanas, tad tos iebildumus, kurus 

galvinieks varējis celt pret kreditoru, galvenais parādnieks var celt pret galvinieka regresa prasību/' 

CL 46. pantā ir norāde uz "ierunām", ko pret gaidāmo laulības noslēgšanu var celt trešās personas, 

norādot uz likumiskiem šķēršļiem. CL 46. un turpmākajos pantos minētās ierunas no civiltiesību 

teorijas viedokļa ir iebildumi. 

Atšķirībā no ierunām tiesai iebi ldumi ir j ā ņ e m vērā pēc pašas iniciatīvas j e b ex offi

cio.™ Tās gan nenoz īmē, ka tiesai pašai ir j ā m ē ģ i n a noskaidrot, vai lietā ir kādi apstākļi, 

kas p a m a t o atbildētāja iebi ldumus. Saskaņā ar Civi lprocesa l ikuma 10. pantu puses savas 

procesuālās tiesības realizē sacīkstes formā. Pušu sacīkste civillietās nozīmē to, ka strīdā 

pušu tiesiskās attiecības izspriež tikai uz to pierādījumu pamata, ko iesniedz pašas puses. 3 6 0 

Kā norādīts C P L 93. pantā, katrai pusei jāpierāda tie fakti, uz kuriem tā pamato savus 

prasī jumus vai iebi ldumus. Tiesai pašai nav jāpēta, vai prasī jumam ir iestājies noi lgums, 

vai ir izdarīta samaksa un vai l īguma dalībnieki bijuši rīcībspējīgi. Ja tomēr kāda no 

pusēm ir tiesai darījusi z ināmus un pierādījusi faktus, no kur iem secināma iebi ldumu 

esamība un pamatot ība, tad tiesai tie ir j ā ņ e m vērā, neatkarīgi no tā, vai civiltiesiskā 

strīda dalībnieki attiecīgos faktus tiesai paziņojuši iebi lduma formā.3 6 1 

IV. Juridiskie fakti kā subjektīvo tiesību rašanās un 
izbeigšanās pamats 

( 1 ) Subjektīvo tiesību rašanās, kā arī grozīšanas un izbeigšanās p a m a t ā ir juridiskie 

fakti. Tie ir jebkuri l ikumā norādīti apstākļi, kuru rezultātā rodas, tiek grozītas vai iz

beidzas subjektīvās tiesības. Subjektīvās tiesības rodas tikai tāpēc, ka objektīvās tiesības 

paredz to rašanos. Juridiskie fakti abstraktā formā ir norādīti tiesību n o r m u sastāvā, bet 

3 W Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 665. 
:559 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 18 Rn. 47. 

Rozenbergs J. CPL 10. p. komentārs. Civilprocesa likuma komentāri, 36. Ipp. 
ļ 6 ! Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 18 Rn. 47. 
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pie subjektīvo tiesību rašanās, grozīšanas vai izbeigšanās n o v e d šo faktu rašanās reālajā 

izīvē. 3 6 2 Par juridiskajiem faktiem ir atzīstami, p iemēram, svarīgākie no Civil l ikuma 1402. 

ranta izrietošie saistību tiesību rašanās pamat i : t iesiskais darījums, neat ļauta darbība, 

neuzdota lietvedība un netaisna iedzīvošanās. Juridiskie fakti ir arī ci lvēka dz imšana 

.:n nāve, kā arī jur idiskās personas tiesībspējas rašanās un izbeigšanās. Juridiskais fakts 

atkarībā no tā veida var izpausties gan kā darbība, gan bezdarbība. 3 6 3 P iemēram, neatļauta 

darbība (delikts, l īgumpārkāpums) var izpausties arī bezdarbības formā ( C L 1635. p.) . Ju

ridiskie fakti var iestāties pēc personas gribas vai nejaušību rezultātā, 3 6 4 Tiesiskais darījums 

nevar notikt b e z personas aktīvas rīcības, bet nepārvaramas varas gadījumi, kas traucē 

izpildīt saistību, var iestāties b e z personas līdzdalības (p iemēram, dabas katastrofa). 

(2) Juridisko faktu ir pārāk daudz, lai tos apkopotu un sastādītu izsmeļošu sarakstu. 

Tam arī nebūtu nekādas prakt iskas noz īmes . Lai k ā d u n o t i k u m u atzītu par jur idisku 

faktu, svarīgi ir tikai tas, vai l ikums ar to saista subjektīvo tiesību rašanos, grozīšanu vai 

izbeigšanos. Ne velti Civi lprocesa l ikuma note ikumos, kas reg lamentē jur id i sko faktu 

konstatēšanu tiesā, ir sniegts tikai jur id i sko faktu p iemērve ida uzskait ī jums. Saskaņā 

ar C P L 2 8 8 . panta 1. daļu tiesa izskata lietas par tādu faktu konstatēšanu, no k u r i e m 

atkarīga f iz isko vai jur id i sko personu mant i sko un nemant i sko tiesību rašanās, grozīšana 

vai izbeigšanās. Juridiskie fakti, kurus konstatē tiesa, ir, p i e m ē r a m , fizisko personu rad

niecības attiecības, personu atrašanās apgādībā, tiesību nodibinošu dokumentu piederība 

f iz i ska ja i vai juridiskajai personai, personas nāve (CPL. 288. p . 2 . d.). Kā norādīts C P L 

288. panta 3. daļā, tiesa konstatē arī citus faktus, kur iem ir jur idiska nozīme, ja spēkā 

esošie normatīvie akti neparedz citādu kārtību to konstatēšanai. 

V. Subjektīvo tiesību iegūšanas veidi 

No iegūšanas brīža subjektīvās tiesības piemīt konkrē tam tiesību subjektam. Sub

jektīvās tiesības rodas vai nu pav i sam no jauna, vai arī subjekts tās iegūst no cita sub

jekta. 

1. Sākotnējā un atvasinātā iegūšana 

(1) Subjektīvo tiesību sākotnējā j e b originara iegūšana noz īmē to, ka subjekts iegūst 

tiesību, kas rodas iegūšanas brīdī un iepriekš nav piederējusi nev ienam citam. Sākotnēji 

var rasties daudzas un dažādas subjektīvās t iesības, p i e m ē r a m , laulības noslēgšanas un 

bērna p iedzimšanas rezultātā rodas ar laulību un ģ imeni saistītas subjektīvās tiesības. Arī 

iepriekš nepastāvējušus prasī jumus, to skaitā prasī jumus par l īguma izpildi, zaudējumu 

: 6 2 Neimanis J. Ievads tiesībās. 131. lpp. 
i ö 3 Windscheid/Kipp. Lehrbuch des Pandektenrechts, S. 262. 
1 H Čakste K. Civiltiesības, 20. lpp. 
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atlīdzības prasī jumus no delikta, subjekts iegūst sākotnējās iegūšanas ceļā, tikko noticis 

attiecīgais juridiskais fakts, p iemēram, noslēgts l īgums vai izdarīts delikts. Vairums Ci

vi l l ikumā regulēto īpašuma tiesību iegūšanas veidu (sk. CL 930. un turpm. p.) izpaužas 

kā ī p a š u m a tiesību sākotnējā iegūšana. ī p a š u m a iegūšana ar p ieaugumu, p iemēram, jaunu 

lietu radīšana apstrādes vai savienošanas ceļā, nozīmē to, ka īpašuma tiesības tiek iegūtas 

nevis no citas personas, bet rodas no jauna. Arī lietas augļu iegūšana īpašumā un īpašuma 

tiesību iegūšana ar iei lgumu ir sākotnējās iegūšanas izpausmes. Par sākotnējo iegūšanu 

uzskatāma arī īpašuma iegūšana ar piegūšanu (dzīvnieku ķeršana, lietu atrašana). 

Piemēram, kāda persona mājas pagalmā novietotā atkritumu tvertnē atrod vecu televizoru, ko iz

metis tā bijušais īpašnieks, un vēl noderīgo aparātu paņem sev. Šajā gadījumā iepriekšējais īpašnieks 

ir labprātīgi atteicies no īpašuma tiesībām, televizoru izmetot. Atradējs ir ieguvis īpašumā televizoru, 

kas atrašanas brīdī nevienam nepiederēja (CL 941. p.). 

(2) Atvasinātās j e b derivatīvās iegūšanas gadījumā subjektīvā tiesība tiek tieši iegūta 

no cita subjekta. Atvasinātās iegūšanas ceļā var iegūt tikai tādas subjektīvās tiesības, kas 

j au pieder kādam tiesību subjektam un ir atsavināmas. 3 6 5 Subjektīvās tiesības, kuras drīkst 

izlietot tikai pats tiesību subjekts, piemēram, personības tiesības vai ar noteikta kreditora 

personu saistīti prasījumi, nevar būt atvasinātās iegūšanas priekšmets. Ja prasījuma tiesības 

tiek nodotas citai personai ar cesiju, tad jaunais kreditors (cesionārs) tās iegūst no agrākā 

kreditora (cedenta) atvasinātās iegūšanas veidā (CL 1793. p.). Arī mantojuma iegūšana ir 

subjektīvo tiesību atvasinātās iegūšanas izpausme. Izplatītākais ikdienā sastopamais subjek

tīvo tiesību atvasinātās iegūšanas veids ir kustamu lietu iegūšana īpašumā ar nodošanu. 3 6 6 

Ja iepriekšminētajā piemērā televizora īpašnieks to nevis izmet, bet gan uzdāvina savam kaimiņam, 

tad kaimiņš televizora nodošanas brīdī (CL 987. p.) iegūst īpašuma tiesības tieši no dāvinātāja. 

Tiesību atvasinātās iegūšanas veids ir arī nekustamu lietu iegūšana īpašumā no citas 

personas (sk. CL 993. p.). Līgumi, kas paredz kustamu vai nekustamu lietu nodošanu otra 

līdzēja īpašumā, ietver gan sākotnējās, gan atvasinātās iegūšanas ceļā iegūstamas subjektī

vās tiesības. Piemēram, pirkuma līgumā ietverto pārdevēja prasījumu par pirkuma maksas 

samaksu un pircēja prasījumu par lietas nodošanu līdzēji ir ieguvuši sākotnējās iegūšanas 

ceļā, jo pirms pirkuma līguma noslēgšanas šo prasījumu vispār nav bijis. Turpretī, saņemot 

liem īpašumā no pārdevēja, pircējs īpašuma tiesības iegūst atvasinātās iegūšanas ceļā. 

2. Singulurō un universālā tiesību pēctecība 

(1) Subjektīvo tiesību atvasinātās iegūšanas rezultātā notiek tiesību pēctecība jeb 

sukcesija. Tiesību pēctecība nozīmē to, ka subjektīvās tiesības ieguvējs iegūst tiesisko 

3C-S Köhler II. BGB Allgemeiner Teil, § 17 Rn. 22. 
",fi Sk.: Grūtups/Kalniņš. CL 987. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 112. Ipp. 
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statusu, kāds ir bijis šās tiesības iepriekšējam subjektam. Tiesību pēctecība var būt sin

gulārā vai universāla. Singulārā tiesību pēctecība noz īmē to, ka jaunai s subjekts iegūst 

vienu vai vairākas atsevišķas tiesības, kas piederējušas iepriekšējam subjektam. Singulārā 

'.iesību pēctecība ir izplatītākais tiesību pēctecības veids, un tā parast i notiek uz l īguma 

pamata.-'67 Arī tad, ja uz l īguma pamata citai personai īpašumā pāriet daudzu lietu kopums, 

notiek singulārā tiesību pēctecība, jo atbilstoši lietu tiesībās pastāvošajam specialitātes 

principam, kura mērķis ir veicināt civiltiesiskās apgrozības noteiktību un drošību, katra 

lieta un līdz ar to ī p a š u m a tiesības uz lietu ir j ā n o d o d ieguvējam atsevišķi. 3 6 8 

Lai gan komersanta uzņēmums kā tiesību objekts var būt vienots atsavināšanas līguma (pirkuma, 
dāvinājuma) priekšmets, tajā ietilpstošās lietas ieguvēja īpašumā pāriet singulārās tiesību pēctecības 
veidā, jo saskaņā ar lietu tiesībās pazīstamo specialitātes principu īpašuma tiesības pāriet ieguvējam 
uz katru konkrētu lietu atsevišķi/'69 Kustamas lietas pāriet ieguvēja īpašumā ar nodošanu (CL 987. p.). 
bet nekustamie īpašumi - ar ierakstīšanu zemesgrāmatā (CL 993. p.). 

(2) Universālās tiesību pēctecības gadī jumā jaunai s tiesību subjekts iegūst iepriekšē

j a m subjektam piederējušu tiesību kopumu, turklāt šīs t iesības pāriet uz ieguvēju nevis 

katra atsevišķi, bet gan visas kopā. Universālā tiesību pēctecība ir pie ļaujama tikai li

kumā noteikti paredzētajos gadī jumos. 3 7 0 Universālās tiesību pēctecības piemēri ir m a n t o 

j u m a iegūšana un laulāto mantas kopības izveidošana ar laulības l īgumu. Ar m a n t o j u m a 

iegūšanu visas manto juma atstājēja tiesības, ciktāl tās neizbeidzas ar v iņa personu, pāriet 

uz mant inieku ( C L 7 0 1 . p.) . Mant inieks iegūst visu m a n t o j u m a atstājējam piederējušo 

mantu. 

Ar manto juma iegūšanu mantinieks automātiski kļūst par manto juma atstājēja ķer

menisko lietu īpašnieku un par kreditoru manto juma atstājēja prasī jumos pret trešajām 

personām, turklāt v i ņ a m nav nepieciešams izteikt gribu, kas vērsta uz katras atsevišķas 

manto juma masā ieti lpstošas lietas vai tiesības iegūšanu. Ja laulības l īgumā laulātie vie

nojas par mantas kopību, tad viņiem pirms laulības piederējusī, kā arī laulības laikā iegūtā 

manta, izņemot atsevišķo mantu, tiek apvienota kopīgā n e d a l ā m ā masā, kas laulības laikā 

nepieder nev ienam no laulātajiem atsevišķā daļā ( C L 124. p.) . Katrs no laulātajiem iegūst 

otram piederējušu subjektīvo tiesību k o p u m u . Kopīgā m a n t a atrodas abu laulāto nedalī tā 

kopīpašumā, kuru katrs no v iņiem drīkst izlielot tikai ar otra p ie la i šanu. 3 7 1 

M a n t o j u m a iegūšanu un laulāto m a n t a s kopības nodib ināšanu ar laulības l īgumu 

kā universā lās t iesību p ē c t e c ī b a s gadī jumus v i s labāk r a k s t u r o tas , ka n e k u s t a m ā 

567 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 636. 
3 6 8 Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 17 Rn. 23. 
369 Lošmanis A. Unternehmenskauf im deutsch-lettischen Rechtsvergleich, S. 301; Larenz/Wolf. Allgemeiner 

Teil des Bürgerlichen Rechts, § 14 Rn. 31. 
370 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 637. 
•v" Grūtups/Kalniņš. CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 21. lpp 
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īpašuma tiesību pāreja uz mantinieku vai abiem laulātajiem notiek nevis ar ierakstīšanu 

zemesgrāmatā, bet gan ar manto juma iegūšanu un laulības l īguma spēkā stāšanos. Tā kā 

manto jumā ietilpstošās lietas pāriet īpašumā visas kopā, ne tikai kus tamo lietu, bet ari 

nekustamo īpašumu pārejā nav jā ievēro specialitātes princips. Ierakstam zemesgrāmatā ir 

nevis konstitutīva j e b tiesības nodibinoša, bet gan tikai deklaratīva nozīme, lai izmaiņas 

tiesībās uz nekus tamo īpašumu darītu z ināmas trešajām p e r s o n ā m . 3 7 2 

Tas, ka nekustamais īpašums ietilpst laulāto mantas kopībā, saskaņā ar CL 127. pantu ir ierakstāms 
zemesgrāmatās. Šis likuma noteikums tomēr nav jāsaprot tā, it kā ierakstam zemesgrāmatā būtu kon
stitutīva nozīme, jo viena laulātā nekustamais īpašums ir pārgājis abu laulāto īpašumā jau ar laulības 
līguma stāšanos spēkā. Kamēr zemesgrāmatā nav izdarīts ieraksts par nekustamā īpašuma atrašanos 
mantas kopībā, laulāto kreditori un citas trešās personas drīkst atsaukties uz zemesgrāmatu ierakstu, 
jo zemesgrāmatu ierakstiem ir publiska ticamība neatkarīgi no tā, vai tie atspoguļo patieso situāciju. 
Praksē šādas situācijas gan ir reti iespējamas, jo laulības līgumi, kuros noteiktajām mantiskajām 
attiecībām jābūt spēkā pret trešajām personām, tiek reģistrēti Uzņēmumu reģistra pārzinātajā laulāto 
mantisko attiecību reģistrā (sk. CL 140. p), turklāt Uzņēmumu reģistrs saskaņā ar Ministru kabineta 
pieņemtās '"Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtības"5" 24. punktu jau darbdienas laikā pēc 
lēmuma spēkā stāšanās par ieraksta izdarīšanu laulāto mantisko attiecību reģistrā informāciju par 
laulības līgumu nosūta zemesgrāmatu nodaļai. 

3. Iegūšana no tiesīgās personas un netiesīgās personas 

( 1 ) Mūsdienu civiltiesībās joprojām ir spēkā no romiešu tiesībām mantotais vispārī

gais princips, saskaņā ar kuru ikviens subjekts var nodot citai personai tikai tās tiesības, 

kas piemīt viņam pašam. 3 7 4 Tātad personai, kas nodod kādu tiesību citai personai, patiešām 

jābūt šās tiesības subjektam. Ja persona, kas tiesību nodevusi j auna jam ieguvējam, ir 

bijusi šās tiesības subjekts, tad subjektīvā tiesība ir iegūta no tiesīgās personas. Sub

jektīvo tiesību iegūšana no netiesīgās personas izpaužas tādējādi, ka subjektīvā tiesība 

t iesiskā ceļā tiek iegūta no personas, kas nav bijusi šās tiesības subjekts. Subjektīvo 

tiesību iegūšana no netiesīgās personas notiek tikai l ikumā tieši paredzētajos izņēmuma 

gadījumos. Šie izņēmuma gadījumi l ikumā noteikti, ievērojot civi lt iesībām raksturīgo 

uzticības aizsardzības principu, saskaņā ar kuru tiek aizsargāts ieguvējs, kurš labticīgi 

uzskatījis tiesības atsavinātāju par šās tiesības subjektu. 3 7 5 Labticība civiltiesībās nozīmē 

tiesisku t rūkumu nezināšanu bez vainas. 

(2) Subjektīvo tiesību iegūšana no netiesīgās personas visvairāk izplatīta ir lietu 

tiesībās. Likumā noteiktajos gadī jumos gan kustamas, gan nekustamas lietas iespējams 

3 7 2 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 14 Rn. 32; Rey H. Die Grundlagen des 
Sachenrechts und das Eigentum, Rn. 1642. 

•,7-i Laulāto mantisko attiecību reģistrācijas kārtība: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nr. 
403. Latvijas Vēstnesis, 06.09.2002, nr. 127. 

"4 Rrox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB. Rn. 638. 
>75 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 639. 
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jibticīgi iegūt īpašumā no neīpašnieka. Priekšnoteikumi kustamu lietu labticīgai iegūšanai 

"rašumā no neīpašnieka ir ietverti CL 1065. pantā, kurā norādīts, ka īpašuma prasību 

".evar celt, ja īpašnieks kustamu lietu labprātīgi uzticējis citai personai, nododot to pa-

ipinājumā, glabājumā, ķīlā vai kā citādi, un šī persona valdījumu nodevusi kādai citai 

personai. Šajā gadījumā, kā tālāk teikts CL 1065. pantā, ir pieļaujama tikai personiska 

rrasība pret to, kam īpašnieks savu lietu uzticējis, nevis pret lietas labticīgo valdītāju. 

_ietas atprasīšanas ierobežojumi CL 1065. pantā ir noteikti, lai aizsargātu trešo personu 

'es ības un garantētu civiltiesiskās apgrozības stabilitāti, turklāt saskaņā ar CL 1065. pantu 

"ņašnieks zaudē ne tikai īpašuma prasības tiesības pret lietas labticīgo ieguvēju, bet arī 

"pašuma tiesības uz lietu.3 7 6 īpašuma tiesības uz kustamo lietu iegūst labticīgais valdītājs. 

Nav iespējams labticīgi iegūt īpašumā noziedzīgā kārtā iegūtu kustamu vai nekustamu 

ietu. Tas izriet no CL 1003. panta, saskaņā ar kuru noziedzīgā ceļā dabūtu lietu nevar ar 

eilgumu iegūt par īpašumu ne pats noziedzīgā nodarījuma izdarītājs, ne arī j ebkura trešā 

persona, kas savas tiesības atvasina no viņa. Juridiskajā literatūrā ir pamatoti norādīts, ka 

CL 1003. pants attiecas uz vis iem noziedzīgā kārtā dabūtu lietu iegūšanas gadī jumiem, 

o to, ko nevar iegūt īpašumā ar ieilgumu, nevar iegūt īpašumā arī citādā veidā. 3 7 7 

Piemēram, students X uz laiku patapināja savai draudzenei studentei Y datoru, kurš tai bija ne
pieciešams diplomdarba rakstīšanai. Taču studentei Y bija vajadzīga nauda, un viņa bez X ziņas un 
atļaujas pārdeva datoru savai paziņai Z. Tā kā Z nezināja un nevarēja zināt, ka dators patiesībā ir X 
īpašums, viņa to labticīgi ieguva īpašumā. Turpretī, ja Y būtu nozagusi sava drauga X datoru un to 
pārdevusi Z, tad Z īpašuma tiesības neiegūtu. 

(3) Iespēja labticīgi iegūt īpašumā nekustamu lietu izriet no CL 994. panta un Zemes

grāmatu l ikuma 1. panta. Saskaņā ar CL 994. pantu par nekustamā īpašuma īpašnieku 

atzīstams t ikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās , bet Z e m e s g r ā m a t u l ikuma 

\. pants noteic, ka zemesgrāmatu ierakstiem ir publiska ticamība. Ieguvējs drīkst uzticē-

:ies tam, ka nekustamais īpašums pat iešām ir tās personas īpašumā, kas zemesgrāmatā 

ierakstīta kā īpašniece. 

2004. gadā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments kasācijas kārtībā 
taisīja spriedumu lietā, kurā Rīgas tiesas apgabala prokurors, rīkojoties Rīgas Domes interesēs, prasīja 
atzīt par spēkā neesošu kādu nekustamā īpašuma pirkuma līgumu."78 Prasība bija celta pret nekus
tamā īpašuma pārdevēju E.S. un nekustamā īpašuma pircēju SlA "L.'\ Prasītājs apgalvoja, ka nekus
tamā īpašuma pircējs esot uzskatāms par launticīgu un nav ieguvis īpašuma tiesības, jo nekustamais 
īpašums atsavināts tiesvedības laikā, kad vēl neesot bijušas noskaidrotas īpašuma tiesības uz Šo 

; | Grūtups/tCalniņš. CL 1065. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 244. !pp. 
Grūlups/Kalniņš. CL 1003. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 141. lpp. 

s Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 03.11.2004 spriedums lietā Nr. SK.C-614. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi. Rīga: Latvijas Tiesnešu 
mācību centrs, 2005, 188.-194. lpp. 



140 SUBJEKTĪVĀS TIESĪBAS 

nekustamo īpašumu. Konstatējot, ka atsavināšanas brīdī nekustamais īpašums bija reģistrēts uz at
savinātāja vārda un atbildētājs par tiesvedības uzsākšanu nav zinājis, Senāts norādīja, ka atbilstoši 
Civillikuma 994. panta un Zemesgrāmatu likuma 1. panta nosacījumiem atbildētājs īpašuma tiesības 
ir ieguvis labticīgi un nekustamo īpašumu no viņa atprasīt nevar. Sprieduma pamatdoma ir tāda, 
ka nekustamā īpašuma ieguvējs var paļauties un zemesgrāmatu ierakstiem par nekustamā īpašuma 
piederību, un iegūst īpašuma tiesības, ja nav zinājis un viņam nevajadzēja zināt par varbūtējiem 
tiesiskajiem šķēršļiem atsavinātāja īpašuma tiesībām. 

V I . Subjektīvo tiesību izbeigšanās veidi 

( 1 ) Subjektīvās tiesības izbeigšanās ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, 

no subjektīvās tiesības veida, laika, uz kādu subjektīvā tiesība nodibināta, kā ari paša 

tiesību subjekta vai citu personu gribas. Saistību tiesību prasījumi izbeidzas ar izpildī

j u m u (CL 1811. p.), ieskaitu ( C L 1846. p.), prasī juma un parāda sakritumu (CL 1857. p.). 

atcēlē ja l īguma n o s l ē g š a n u ( C L 1862. p.) , pār jaunojumu ( C L 1867. p . ) , izl īgumu 

(CL 1881. p.) , t iesas spr iedumu (CL 1892. p.) vai noilgumu (CL 1893. p.). Virskundzī

bas tiesības izbeidzas ar tiesību objekta bojāeju, p iemēram, īpašuma tiesības - ar lietas 

bojāeju. 3 7 9 Subjektīvās tiesības, kuras j au saskaņā ar l ikumu nevar nodibināt citādi kā 

uz noteiktu laiku, izbeidzas ar l ikumā paredzētā termiņa notecē jumu. 3 8 0 

Ar termiņa notecējumu izbeidzas, piemēram, autortiesības. Saskaņā ar Autortiesību likuma 36. 
pantu autortiesības, izņemot uz atsevišķiem likumā īpaši regulētiem darbu veidiem, ir spēkā visu 
autora dzīves laiku un 70 gadus pēc autora nāves. 

(2) Cilvēkam piemītošās personības tiesības, tostarp tiesības uz dzīvību, veselību, brī

vību, godu un cieņu, kā arī konkrētam cilvēkam piemītoši neatsavināmi prasījumi, piemē

ram, uzturdošanas prasījumi, izbeidzas ar cilvēka nāvi.3 8 1 Tiesību subjekts var no savām 

tiesībām atteikties ar vienpusēju gribas izteikumu, ja atteikšanās no tiesības ir tiesiski pieļau

jama. 3 8 2 Piemēram, īpašnieks, atmetot lietu, var atteikties no īpašuma tiesībām (CL 941. p.). 

Turpretī neviena persona nevar atteikties no tai piemītošajām personības tiesībām. 

VII. Labas ticības princips subjektīvo tiesību 
un pienākumu īstenošanā 

Saskaņā ar CL 1. pantu tiesības izl ietojamas un p ienākumi p i ldāmi pēc labas ticības. 

Šāda satura normas novietojums pašā Civi l l ikuma sākumā liecina par lielo nozīmi, kādu 

l ikumdevējs piešķīris labas ticības principa ievērošanai subjektīvo tiesību īstenošanā. 

5 7 9 Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 17 Rn. 27. 
3 5 0 Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 17 Rn. 26. 
3 8 1 Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 17 Rn. 28. 
3 K Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 17 Rn. 29. 
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1. Labas ticības principa būtība 

( 1 ) CL 1. pantā ietvertais vārdu savienojums " laba ticība'" i r ģenerālklauzula. 3 8 3 Ģene-
rālklauzulas ir tiesību normās ietverti vispārsaistoša rakstura jēdzieni , kas jāpiepi lda ar 
konkrētu saturu, lai tiesību n o r m u varētu p iemērot konkrētā dzīves gadī juma izšķiršanai. 
Iekļaujot t iesību normās ģenerālklauzulas, l ikumdevējs izvairās no detal izētu pazīmju 
uzskaitījuma normas tekstā, vienlaikus neierobežojot ģenerālklauzula ietvertā satura pie
mērošanas sfēru un ap jomu. 3 8 4 Turklāt ģenerālklauzulu izpratni laika gaitā ir iespējams 
elastīgi pielāgot sabiedrības mainīgaj iem vērtē jumiem par tiesiska, sociāla un sadzīviska 
rakstura parādībām. 3 8 3 Ģenerālklauzulu piepildīšana ar noteiktu saturu j e b konkret izēšana 
pirmām kār tām notiek tiesu praksē, noskaidrojot, vai konkrētā dzīves gadī juma paz īmes 
atbilst tiesību n o r m ā ietvertās ģenerālklauzulas jēgai . Tiesu praksē izskatīto ģenerālklau
zulas p iemērošanas gadī jumu vispārināšanā būtiska l o m a ir tiesību zinātnei. Vispārinot 
riesti praksi, iespējams izveidot attiecīgās ģenerālklauzulas p iemērošanai t ipisko gadī
jumu grupas un izstrādāt t i em raksturīgos e lementus . 3 8 6 

(2) Labas ticības pr incips n o z ī m ē to, ka kat ram savas subjektīvās tiesības jā īs teno un 
subjektīvie p ienākumi jāpi lda, ievērojot citu personu pamatotās intereses. 3 8 7 CL 1. pants 
palīdz novērst gadījumus, kuros civiltiesību subjekti savas tiesības izmanto vai pienā
kumus izpilda neattaisnojamā veidā vai neattaisnojamu mērķu sasniegšanai, r īkodamies 
pēc l ikuma vai tiesiskā darījuma burta, taču pretēji tā patiesaj iem m ē r ķ i e m . 3 8 8 Tāpēc sa
skaņā ar labas ticības pr incipu personai var tikt liegta subjektīvo tiesību ī s tenošana vai 
pat subjektīvo p ienākumu izpilde, ja izrādās, ka otras puses pretējās intereses saskaņā 
ar l ikuma mērķi un konkrētās lietas apstākļ iem ir atzīstamas par svar īgākām. 3 8 9 Šādā ga
dījumā tiesisku aizsardzību bauda otra puse, kuras intereses tiek atzītas par p a m a t o t ā m 
un aizsargājamām. Labas ticības pr incipa p a m a t ā ir atziņa, ka tiesību izlietošanā un pie
nākumu izpildē katram subjektam ir jā ievēro noteiktas ētiskas robežas, kuru pārkāpšanas 
gadījumā viņš n e b a u d a t iesisku a izsardzību. 3 9 0 P lašākā n o z ī m ē labas t icības pr incipa 
mērķis ir veicināt savstarpēju lojalitāti, uzticību un godīgumu civiltiesiskajā apgrozībā. 3 9 1 

!J Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 378. lpp. 
14 Iļjanova D. Vispārējo tiesību principu nozīme un piemērošana, 62. lpp. 

5 Meļķisis E. Juridisko jēdzienu un normu abslraktums kā tiesību sistēmu vienojošs elements // Mūsdienu 
tiesību teorijas atziņas: Rakstu krājums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 1999, 18. lpp 

•'' Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 378. lpp. 
<T Balodis K. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās // Likums un Tiesības, 2002, nr. 9, 

280. lpp. 
"s Krons M. Civillikuma pirmais pants (Laba ticība kā tiesiskās rīcības kritērijs) // Tieslietu Ministrijas 

Vēstnesis, 1937, nr. 2, 271. lpp. 
Krons M. Civillikuma pirmais pants (Laba ticība kā tiesiskās rīcības kritērijs) // Tieslietu Ministrijas 
Vēstnesis, 1937, nr. 2, 294. lpp. 

* Balodis K. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās // Likums un Tiesības, 2002, nr. 9, 
281.. lpp. 

Mi Hartkamp A./Hessclink M./Hondius E./Joustra C./du Perron E. (Editors). Towards a European Civil 
Code. 2nd edition. Nijmegen: Ars Aequi Libri, The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 
1998, p. 288. 
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CL 1. pants ir imperatīva norma, kas nav grozāma vai atceļama ar pušu vienošanos. 3 " 1 

Tiesai pašai ir jāsaskata labas ticības pr incipa pārkāpums un jādod tam attiecīgs vērtē

j u m s , negaidot, vai uz pārkāpumu norādīs pašas puses.3'1 3 Norāde uz labas ticības principa 

pārkāpumu, kuras mērķis ir nepieļaut otras puses subjektīvās tiesības ī s tenošanu, pēc 

savas jur idiskās dabas ir materiālt iesisks iebi ldums. 

(3) Laba ticība CL 1. panta izpratnē kā tiesiski ētisks princips ir strikti jānošķir ne 

civiltiesībās plaši sastopamajiem lablicības un ļauntičības jēdzieniem. Labas ticības ur. 

labticības līdzīgais vārdiskais skanējums latviešu valodā var radīt k ļūdainu priekšstatu 

par it kā identiskiem jēdz ieniem. Labticība civiltiesībās ir tiesisku t rūkumu nezināšana 

bez vainas. T ā s pretstats ir ļaunticība, kas noz īmē to, ka subjekts ir zinājis vai viņam 

vajadzēja zināt par tiesiskajiem t rūkumiem. Juridiski aplams turpretī būtu apgalvojums, 

ka persona, kas pārkāpj CL 1. pantu, rīkojas ļaunticīgi. Labticībai sevišķi liela nozīme 

ir lietu tiesībās. Saskaņā ar CL 1065. pantu kustamas lietas ieguvējs, kas nezināja un 

nevarēja zināt, ka lieta nepieder tās atsavinātājam, labticīgi iegūst svešo lietu īpašumā. 

Persona, kura zināja vai kurai vajadzēja zināt, ka lieta nepieder atsavinātājam, ir ļaunti-

cīga un lietu īpašumā neiegūst. Arī valdījums var būt labticīgs vai ļaunticīgs ( C L 910. p.). 

Labas ticības pr incipam un labticības j ē d z i e n a m ir ne tikai dažāds saturs, bet arī atšķi

rīgas funkcijas. Ja ar labas ticības principu l ikumdevējs ir gribējis sekmēt savstarpēju 

lojalitāti un godīgumu civiltiesiskajā apgrozībā, tad labticīgu trešo personu aizsardzība^ 

mērķis ir nodrošināt civiltiesiskās apgrozības stabilitāti. 3 9 4 

2. Labas ticības principa piemērošanas tipiskie gadījumi 

CL 1. pantā nav ietverti gatavi note ikumi, kas ļauj nekļūdīgi noteikt, vai tiesību 

subjektu rīcība atbilst labai ticībai. Tāpēc CL 1. panta p iemērošanā neatsverama nozīme 

ir Latvijas un ārvalstu tiesībās j au pastāvošajām atziņām par to, kādos dzīves gadījumos 

labas ticības pr incips jāpiel ieto. Labas ticības princips var tikt izmantots 1) tiesību ne

pieļaujamas izlietošanas novēršanai, 2) līguma papildinošajai iztulkošanai, 3) kā avots 

j aunu tiesību note ikumu radīšanai. 

a) Tiesību nepieļaujamas izl ietošanas novēršana 

( ! ) Tiesību nepie ļau jamas izl ietošanas novēršana ir praksē noz īmīgākā labas ti

cības pr incipa p iemērošanas j o m a . Personai p iemītošo subjektīvo tiesību nepieļauja

mas izlietošanas gadī jumus var iedalīt trīs grupās: 1) tiesību izl ietošana aizsargājamu 

v , : Krons M. Civillikuma pirmais pants (Laba ticība kā tiesiskās rīcības kritērijs) // Tieslietu Ministrija.' 
Vēstnesis. 1937, nr. 2. 299. lpp. 

: g ; I landkommentar-BGB/Schuizc. § 242 BGB Nr. 5. 
•:1M Balodis K. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās // Likums un Tiesības. 2002, nr. š. 

281. lpp. 
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interešu neesamības vai nesamērības apstākļos, 2) pretrunīga rīcība (venire conlra fac-

:um proprium) un 3) tiesības z u d u m s . Minētajās situācijās personai formāli piemīt kāda 

>ubjektīvā tiesība, taču tās izl ietošana ir nepie ļaujama, jo pretējās puses intereses ir 

atzīstamas par svarīgākām. 

(2) Tiesību nepieļaujama izlietošana aizsargājamu interešu neesamības vai nesamērī

bas apstākļos ietver subjektīvo tiesību netaisnprātīgu izlietošanu visdažādākajos veidos, 

kuru savstarpējai norobežošanai nav sevišķas noz īmes . Tā var būt, p i e m ē r a m , tiesību 

bezmērķīga izlietošana, tiesību izlietošana negodīgu m ē r ķ u sasniegšanai un p a t tiesību 

izlietošana kaitēšanas nolūkā. 3 9 5 Tiesību nepieļaujama izlietošana aizsargājamu interešu 

neesamības vai nesamērības apstākļos j ebkurā gadījumā n o z ī m ē to, ka tiesību subjektam 

nav aizsargājamu interešu, kas attaisnotu v iņam formāli piemītošās tiesības izlietošanu, 

vai arī otras puses intereses ir atzīstamas par svarīgākām. 3 9 6 

Kādā spriedumā 2004. gadā Augstākās tiesas Senāts, izskatot lietu par kopīpašuma izbeigšanu, 
atzina, ka pretēji labai ticībai rīkojas kopīpašnieks, kurš, izlietojot CL 1074. pantā paredzēto tiesību 
katrā laikā prasīt kopīpašuma dalīšanu, saskaņā ar CL 1075. pantu prasa atzīt viņam īpašuma tiesības 
uz visu kopīpašumā esošo dzīvojamo māju un atlīdzināt otram kopīpašniekam tā domājamās daļas 
vērtību naudā, kaut gan otram kopīpašniekam Šī dzīvojamā māja ir vienīgā pastāvīgā dzīvesvieta. 
Šajā gadījumā prasītājs nevarēja īstenot savas tiesības izbeigt kopīpašumu, jo tas būtu radījis absolūti 
netaisnīgu situāciju attiecībā pret atbildētāju. Otra kopīpašnieka intereses paturēt dzīvesvietu konkrē
tajā gadījumā bija stādāmas augstāk. 

( 3 ) Vērā ņ e m a m a praktiska n o z ī m e ir arī tiesību nepieļaujamas izl ietošanas gadījumu 

nākamajai apakšgrupai •- pretrunīgas rīcības (venire contra factum proprium) gadīju

miem. Tiesības izlietošana ir pretēja labai ticībai, ja tiesību subjekta rīcība n o n ā k pretrunā 

ar viņa iepriekšējo rīcību, laužot iepriekšējās rīcības rezultātā nodibināto otras personas 

pamatoto un aizsargājamo uzticību tam, ka l īdzšinējā tiesiskā situācija nemainīs ies . 3 9 8 

Šajos gadī jumos otras puses uzticība tiesību subjekta iepriekšējai rīcībai tiek aizsargāta, 

liedzot subjektam iespēju savu tiesību ī s tenot . 3 9 9 

Nereti labas ticības princips tiek pārkāpts gadījumos, kad tiesību subjekts ir sniedzis otrai pusei 
juridiski nesaistošus, bet pietiekami noteiktus solījumus un vēlāk no tam atsakās. Tāpēc pretrunā ar 
savu iepriekšējo rīcību nonāk un pretēji labai ticībai rīkojas darba devējs, kurš vispirms saskaņā ar 

Balodis K. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesības /7 Likums un Tiesības, 2002, nr. 9, 
283.Ipp. 
Sk. : Handkommcntar-BGB/Schulze. § 242 BGB Nr. 22. 
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 14.01.2004 spriedums lietā Nr. SKC-5. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi. Rīga: Latvijas Tiesnešu 
mācību centrs, 2005. 110.-114. Ipp. 
Kalniņš C. Tiesību tālāk veidošana // Privāttiesību teorija un prakse. 379. Ipp. 
Balodis K. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās // Likums un Tiesības, 2002. nr. 9, 
284. Ipp. 
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likumu uzteic darba līgumu, pēc tam dara darbiniekam zināmu, ka gatavojas uzteikumu atsaukt, bet 

vēlāk pārdomā un uzteikumu tomēr uztur spēkā.-400 

(4) Pretrunīgas rīcības gadī jumiem radniecīga ir tiesību nepieļaujamas izlietošanas 

trešā apakšgrupa - tiesību zuduma gadījumi. Atšķirība ir tā, ka pretrunīgas rīcības ga

dījumā tiesību subjekta iepriekšējā rīcība izpaužas aktīvas darbības formā, bet tiesības 

z u d u m a gadījumā subjekta bezdarbība rada pretējā pusē pārliecību par tiesības neizlieto

šanu. ' 0 1 Subjektīvās tiesības ī s tenošana ir pretrunā labas ticības pr incipam, ja tiesību sub

jekts to nav ilgstoši izlietojis, radot pretējai pusei pamatotu un aizsargājamu uzticību tam. 

ka tiesība nekad netiks izlietota. Tiesību z u d u m a konstatēšanai obligāti ir jānoskaidro, 

va i tiesību subjekta izturēšanās pat iešām ir radījusi pretējai pusei pārliecību par tiesības 

neizl ietošanu. 4 0 2 Ja par subjektīvo tiesību zuduma p a m a t u tiktu atzīta j ebkāda ilgstoša 

neizl ietošana, nozīmi zaudētu likuma noteikumi par tiesību noi lguma termiņiem. 4 0 3 

Viena no iespējamām jomām, kurā ir iespējams subjektīvo tiesību zudums, ir dzīvojamo telpu 
īre. Piemēram, īrnieks dzīvoklī ir ierīkojis alkoholisma perēkli, kas rada nenormālus dzīves apstākļus 
pārējiem mājas iemītniekiem. Tā kā īrnieks pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus, padarot 
pārējām personām dzīvošanu ar to vienā mājā neiespējamu, izīrētājam ir tiesības celt tiesā prasību 
par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īr i" 28.1 

panta 1. daļas 3. punktu. Turpretī izīrētāja tiesība izbeigt līgumu būtu uzskatāma par zudušu, ja viņš 
celtu prasību tiesā pusgadu pēc tam, kad īrnieks būtu savā uzvedībā pilnībā labojies un uzsācis kārtīgu 
dzīvesveidu. Šādā gadījumā izīrētāja centieni īstenot savu tiesību būtu pretrunā ar CL I. pantu. 

b ) L ī g u m a r o b u a i z p i l d ī š a n a 

( 1 ) Labas ticības pr incips var tikt pielietots, lai nodibinātu l īguma sekmīgai izpildei 

nepiec iešamos b lakusp ienākumus, par kur iem puses nav vienojušās un kuri nav tieši 

secināmi no l ikuma n o r m ā m . 4 0 4 Par b lakuspienākumiem uzskatāmi tādi pušu pienākumi, 

kuri noteikti l īguma nejaušajās sastāvdaļās (CL 1472. p . ) . Ja būtiskās un dabiskās sastāv

daļas ( C L 1470., 1471. p.) ir tipiskas katram darījumu veidam, tad nejaušās sastāvdaļas 

tiesiskajā darījumā tiek iekļautas papildus, lai noregulētu vēl kādus puses interesējošus 

jautā jumus. 4 0 5 Par būtiskajām sastāvdaļām pusēm ir obligāti jāvienojas, bet dabisko sa

stāvdaļu saturu, ja puses par tām nav vienojušās, veido l ikuma dispozitīvo n o r m u saturs 

(sk. CL 1534. p. 2. teik.). 

Saskaņā ar CL 1534. pantu nejaušās sastāvdaļas, ja puses par tām nav vienojušās, ir 

noteicamas pēc tiesas ieskata. Kad lieta jāizšķir pēc tiesas ieskata, tad tiesnesim jāspriež 

m Handkommentar-BGB/Schulze. § 242 BGB Nr. 37. 
4 0 1 Balodis K. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās // Likums un Tiesības, 2002, nr 

9. 285. lpp. 
4112 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB. Rn. 691. 
1 0 3 Brox/Walker. Allgemeines Schuldrecht, § 7 Rn. 17. 
4 0 4 Sk.: Brox/Walker. Allgemeines Schuldrecht, § 7 Rn. 10. 
40-s Torgāns K. CL 1472. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Saistībti tiesības, 60. lpp. 
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rēc taisnības apziņas un vispārīgajiem tiesību pr incipiem (sk. CL 5. p . ) . Labas ticības 

rr incips ir vispārīgais tiesību princips, turklāt v iena no tā funkcijām ir sekmēt taisnīgumu 

civiltiesiskajās attiecībās. Līdz ar to no CL 1534. un 5. panta izriet, ka l īguma nejaušo 

iastāvdaļu (pušu b lakuspienākumu) nodibināšanai ir j ā i z m a n t o labas ticības princips. 

Līguma izpildes b lakuspienākumu nodibināšana ir š ī l īguma robu aizpildīšana. R o b s 

".: l īguma nepilnība, kas rodas, ja puses nenoregulē kādus l īguma sekmīgai izpildei bū-

:iskus jautā jumus un l ikuma n o r m ā s uz t iem nav a t rodama atbilde. R o b u aizpildīšana, 

pielietojot labas ticības principu, ir l īguma papi ldinošā iztulkošana. 4 0 6 Saskaņā ar labas 

: i čības principu ir j ā p i e ņ e m , ka pusēm ir jā izdara viss nepieciešamais , lai nodrošinātu 

īguma saprātīgu izpildi un aizsargātu otru pusi no varbūtēj iem zaudē jumiem. 4 0 7 Tāpēc 

ānodibina tādi b lakuspienākumi, par kādiem puses, apz inādamās l īguma roba esamību, 

būtu saprātīgi v ienojušās . 4 0 8 Pārsvarā šie b l a k u s p i e n ā k u m i izpaužas kā uzraudzības, 

saglabāšanas, l īdzdarbības, rūpības vai p a z i ņ o š a n a s p i e n ā k u m i . 4 0 9 N o p i e t n u konfliktu 

gadījumā nepiec iešamos b lakuspienākumus var nodibināt tiesa, taču arī ikdienā l īguma 

dalībniekiem b e z īpašas norunas būtu jāsaprot, kādi i r konkrētā l īguma sekmīgai izpildei 

nepieciešamie b lakuspienākumi. 

Ja, piemēram, patērētājs veikalā nopērk servīzi, tad pārdevējam, veikala īpašnieka vārdā izpildot 
Šo līgumu, arī bez īpašas norunas ir jāiesaiņo prece tā, lai pircējs to nebojātu varētu nogādāt mājās. 
Ja pircējs sadzīves tehnikas veikalā nopērk veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi vai citu tamlīdzīgu 
liela izmēra preci, tad pārdevējam (veikala īpašniekam) saskaņā ar labas ticības principu kaut vai par 
samērīgu papildu samaksu jānodrošina preces piegāde pircējam mājās. 

(2) Saistības izpildījuma atcelšana vai grozīšana var būt nepieciešama, ja pušu līgu

mattiecībās, it sevišķi i lgtermiņa l īgumu izpildes laikā, attiecība starp l īgumā noteikto 

izpildījumu un pretīzpildījurnu ir t ik būtiski un neparedzami pārgrozījusies, ka saskaņā 

ar labas ticības principu v iena puse nevar prasīt no otras puses saistības izpildījumu vai 

nevar to prasīt norunātajā a p m ē r ā . 4 1 0 Arī saistības izpildījuma apmēra grozīšana ir gadī

jums, kurā labas ticības pr incips tiek p iemērots l īguma papi ldu iztulkošanai, noskaidrojot 

pušu hipotēt isko gribu. Nepieciešamība pielāgot saistības izpildījuma apmēru jaunaj iem 

apstākļiem vai pavisam izbeigt l īgumattiecības var rasties, p i e m ē r a m , ja valsts ievērojami 

palielina nodokļus kādu preču apgrozībai, kā arī hiperinflācijas gadījumā. 

Piemēram, iespējama ir situācija, kad alkohola ražotājs pārdod vairumtirgotājam alkoholiskos 
dzērienus par līgumā noteikto cenu, bet līgumattiecību laikā akcīzes nodoklis ir tā palielinājies, ka 

Brox/Walker. Allgemeines Schuldrecht, § 7 Rn. 9. 
~~ Brox/Walker. Allgemeines Schuldrecht, § 7 Rn. 10. 
; • Brox/Walker. Allgemeines Schuldrecht, § 7 Rn. 9. 

Handkommentar-BGB/Schulze, § 242 BGB Nr. 2; Brox/Walker. Allgemeines Schuldrecht, § 7 Rn. 10. 
Riemer H.M. Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Art. 1-10 ZGB). Bern: 
Verlag Stämpfli & Cie AG, 1987, § 5 Rn. 23. 



146 SUBJEKTĪVĀS TIESĪBAS 

pārdevējs no norunātās summas nevar samaksāt pat šo nodokli. Šajā gadījumā pirkuma maksa ir 
jāpielāgo paaugstinātajai akcīzes nodokļa likmei. Tāpat izslēgta nav situācija, kad līgumā sākotnēji 
norunātā samaksa, piemēram, pirkuma vai īres maksa, inflācijas laikā kļūst pilnīgi nevērtīga un sa
maksas apmēru ir nepieciešams samērīgi pielāgot jaunajiem apstākļiem. 

Izpildī juma a p m ē r a grozīšana vai pat izpildījuma pilnīga atcelšana aizskar CL 1587. 

pantā ietverto principu p a c í a sunt servanda, saskaņā ar kuru tiesīgi noslēgts l īgums uzliek 

l īdzējam pienākumu izpildīt apsolīto, un ne darī juma sevišķais s m a g u m s , ne arī vēlāk 

radušās izpildīšanas grūtības n e d o d vienai pusei tiesību atkāpties no l īguma, kaut arī 

atl īdzinot otrai zaudējumus. Zinātniskajā literatūrā ir norādīts, ka t iesas bieži atsaucas 

uz CL 1587. pantu un uzskata izpildīšanas grūtības, neizdevīgumu, kā arī otras puses 

izdarītos p ā r k ā p u m u s par nepiet iekamiem iemesl iem atbrīvošanai no saistību izpildes. 4 : 

Lemjot par saistības izpildījuma a p m ē r a pielāgošanu apstākļiem, kas radikāli grozījuši 

attiecību starp izpildī jumu un pretizpildī jumu, tiesu pieejai vajadzētu būt elastīgai. Lai 

tomēr respektētu CL 1587. pantā nostiprināto vispārīgo principu, pr iekšroka j ā d o d ir sais

tības izpildījuma pielāgošanai jaunaj iem apstākļ iem. Līguma izpildes p i e n ā k u m a pilnīga 

atcelšana, izbeidzot l īgumu, drīkstētu būt tikai pats pēdējais solis tajos gadījumos, kad 

pat izpildījuma a p m ē r a grozīšanas rezultātā nav iespējams panākt pušu interešu samērīgu 

izlīdzinājumu atbilstoši labas ticības pr inc ipam. 4 1 2 

Jāuzsver, ka Latvijas Republ ikas Tieslietu ministri jas sagatavotie grozījumi Civil

l ikuma 1587. pantā paredz iespēju izbeigt vai grozīt l īgumu, kura izpilde kļuvusi pār

mērīgi apgrūtinoša sakarā ar objektīvām apstākļu izmaiņām. 4 1 3 Likumprojekts paredz, 

ka gadījumā, ja saistību izpilde ir kļuvusi pārmērīgi apgrūtinoša sakarā ar objektīvām 

apstākļu izmaiņām, līdzējiem ir p ienākums veikt pārrunas, lai izmainītu l īgumu vai to 

izbeigtu. Ja līdzēji saprātīgā laikā nespēj panākt v ienošanos par tā i zmaiņām vai tā iz

beigšanu, j ebkurš no līdzējiem ir tiesīgs prasīt tiesai izbeigt l īgumu, nosakot izbeigšanas 

d a t u m u un note ikumus, vai grozīt l īgumu, nosakot apstākļu izmaiņu radīto zaudējumu 

un ieguvumu taisnīgu sadalī jumu. Vienlaikus CL 1587. pantā kā vispārīgs pr incips tiek 

saglabāta norma, ka tiesīgi noslēgts l īgums uzliek l īdzējam p ienākumu izpildīt apsolīto 

un n e d o d vienai pusei tiesības atkāpties no l īguma, kaut arī atl īdzinot otrai zaudējumus. 

Civi l l ikuma grozījumi ir balstīti uz Eiropas l īgumtiesību principu un U N Ī D R O Ī T starp

tautisko k o m e r c l ī g u m u pr incipu n o t e i k u m o s ietvertajām a t z i ņ ā m . 4 ' 4 Kad Civi l l ikuma 

4 1 1 Torgāns K. Saistību tiesības: Latvija un Eiropas Savienība // Tiesību transformācijas problēmas sakarā 
ar integrāciju Eiropas Savienībā. Rīga: LL- Juridiskā fakultāte, 2002. 16. lpp. 

4 1 2 Balodis K. Labas ticības principa loma mūsdienu Latvijas civiltiesībās // Likums un Tiesības, 2002, nr. 
9, 286. lpp. 

4 1 3 Grozījum i Latvij as Republikas Ci vi 11 ikumā: i ikumprojekts. Pieejams: h ttp://www. tm.gov. 1 v/obj s/tm_pro-
jects/project_68978.doc. Iskatīts 19.06.2007]. 

4 1 4 Jarkina V. Ceļā uz Latvijas Republikas Civillikuma modernizāciju // Jurista Vārds, 19.06.2007, nr. 25. 
10. lpp. 
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grozījumi būs pieņemti , l īguma grozīšanu vai izbeigšanu vairs nevajadzēs īpaši pama

tot ar CL 1. pantu, jo tiesiskie pr iekšnoteikumi tāda l īguma grozīšanai vai izbeigšanai, 

kura izpilde kļuvusi pārmērīgi apgrūtinoša sakarā ar objektīvām apstākļu izmaiņām, būs 

precīzi noteikti Civi l l ikuma normās . 

c) Labas ticības princips kā jaunu tiesību noteikumu avots 

( 1 ) Tā kā labas ticības princips i r Civi l l ikumā nostiprināts vispārīgais tiesību princips, 

no tā var atvasināt j a u n u s , l ikumā tieši neregulētus civiltiesību institūtus, kas nepiecie

šami tiesisko attiecību dalībnieku savstarpējo interešu l īdzsvarošanai. Veidojot j a u n u s 

tiesību institūtus uz CL 1. panta pamata, ir jā ievēro, ka labas ticības pr incipa u z d e v u m s 

ir nevis pasargāt personas no kuras katras šķietami nelabvēlīgas t iesību ī s tenošanas, bet 

gan nodrošināt, lai subjektīvo tiesību izl ietošanā tiktu respektētas citu personu pamatotās 

intereses. Viena no j o m ā m , kuru vēl tieši neregulē Latvijas civiltiesību normas , bet kurā 

tiesību subjektu p a m a t o t o interešu aizsardzība ir ne tikai vē lama, bet pat nepieciešama, 

ir p i rms l īguma tiesiskās att iecības. Ļoti bieži t ies ību subjekti, kuru mērķis ir noslēgt 

l īgumu, nodibina p i rms l īguma attiecības, kuru ietvaros t ie veic uz l īguma nos lēgšanu 

vērstas sarunas vai citus uz l īguma noslēgšanu vērstus pasākumus. 

Lai atrisinātu tiesiskos strīdus, kas veidojas p i rmsl īguma attiecību ietvaros, konti

nentālās Eiropas tiesību lokā pastāv tiesību institūts culpa in contrahendo. Šā tiesību 

institūta būtība ir tāda, ka pusei, kura ir va inojama pirmsl īguma attiecību ietvaros radušos 

p i e n ā k u m u p ā r k ā p u m ā , i r jāat l īdz ina otrai pusei radušies zaudējumi. 4 '^ Atbi ldība par 

p i rmsl īguma p i e n ā k u m u p ā r k ā p u m u noteikta arī Eiropas l īgumtiesību principu 2 : 3 0 1 . 

panta 2. daļā, saskaņā ar kuru pusei, kas p i rms l īguma sarunas ir vedusi vai pārtraukusi 

pretēji labai ticībai, ir p i e n ā k u m s atl īdzināt otrai pusei radušos zaudē jumus. 4 1 6 

Latvijas tiesību literatūrā 2001. gadā tika kritiski analizēts kāds tiesas spriedums Metā par zaudē
jumiem ar darba līgumu saistītās pirmslīguma attiecībās.417 Lai gan. rakstā netika pieminēts culpa in 

contrahendo institūts, aplūkotā tiesiskā situācija pamatvilcienos atbilda culpa in contrahendo pazīmēm. 
SiA " A " bija izsludinājusi konkursu uz tirdzniecības menedžera vietu, uz kuru pieteicās ß. Ņemot 
vērā turpmāk veicamos darba pienākumus, amata kandidāte vēl pirms darba līguma noslēgšanas tika 
nosūtīta uz mācībām Vācijā, turklāt SIA "A" apmaksāja ceļa un mācību izdevumus. Pēc atgriešanās 
B atteicās noslēgt darba līgumu ar SIA "A". Lai gan SIA " A " lūdza, lai B atdod tikai aviobiļetes 
cenu, B atteicās to darīt. SIA " A " cēla tiesā zaudējumu atlīdzības prasību pret B, pamatojoties uz 
CL 1779. pantu. Apelācijas instances tiesa prasību noraidīja, norādot, ka atbildētājas došanās uz 
mācībām Vācijā pati par sevi neesot uzskatāma par prettiesisku darbību un nepastāvot arī līgumisks 

"s Sk.: Huguenin C. Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Rn. 928; Brox/W'alker. Allgemeines Schuldrecht, 
§ 5 Rn. 1. 

4 1 6 Principles of European Contract Law. Pieejams: http://frontpage.cbs.dk/law/commission on european_ 
contract law. [skatīts 03.09.2007]. 

4 1 7 Sk.: Līcis A. Civillikumā noteiktā zaudējumu atlīdzības pienākuma izpratne tiesu praksē // Likums un 
Tiesības, 2001, nr. 8, 250.-254. lpp. 

http://frontpage.cbs.dk/law/commission
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zaudējumu atlīdzības pienākums, jo darba līgums nebijis noslēgts. Piemērs rāda, ka pirms līguma 
attiecību ietvaros nodarīto zaudējumu atlīdzības jautājumiem Latvijā ir praktiska nozīme, bet tie nav 
pietiekami noregulēti. 

(2) Latvijas zinātniskajā literatūrā, balstoties uz Šveices civiltiesību atziņām, ir pausts 

argumentēts viedoklis, ka culpa in contrahendo institūts ir atvas ināms no CL 1. panta . 4 1 ' 

Jāatzīmē, ka pirmsl īguma tiesisko attiecību regulējums arī šobrīd nav gluži svešs Latvi

j a s civiltiesībām. Kā norādīts Patērētāju tiesību aizsardzības l ikuma 3. panta 3. punktā, 

patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu 

informāciju par preci vai pakalpojumu vai preces vai pakalpojuma cenu. Labas ticības 

pr incipa konkret izēšana, ietvertot tajā arī culpa in contrahendo institūtu, ir pamatota un 

attaisnojama tāpēc, ka CL 1. pantā ir runa par t iesību un p i e n ā k u m u izl ietošanu labā 

ticībā, bet tiesības un p ienākumi var rasties arī p i rmsl īguma attiecībās. Tiesību literatūrā 

par Latvijas l īgumtiesību modernizāci jas v irzieniem, atsaucoties uz Eiropas līgumtiesību 

pr incipiem, ir norādīts, ka Civi l l ikumā jāietver noteikts p irmsl īguma tiesisko attiecību re

gulējums, kas noteic pusēm p i e n ā k u m u pirmsl īguma sarunas vest labā ticībā un ievērojot 

konfidencialitāti, bet šo p ienākumu p ā r k ā p u m a gadījumā paredz zaudējumu atlīdzības un 

saņemtā labuma atlīdzības p ienākumu. 4 1 9 K a m ē r šāda noteikta tiesiskā regulējuma Latvijā 

nav, p i rmsl īguma tiesisko attiecību p ā r k ā p u m a tiesiskās sekas jāvērtē atbilstoši tiesību 

institūtam culpa in contrahendo, kas atvasināts no CL 1. panta. 

3. Labas ticības principa piemērošanas robežas 

Lai gan CL 1. pants sniedz plašas iespējas gan esošo tiesību izlietošanas koriģēšanai, 

gan tiesību tālākveidošanai, tas nav vispārējs ta isnīguma priekšraksts . Tiesiskā stabilitāte 

būtu apdraudēta, ja labas ticības pr incips tiktu uzskatīts par atļauju l ikuma n o r m u un 

tiesiskā darī juma seku neierobežotai korekcijai abstrakta taisnīguma garā. 4 2 0 Taisnīguma 

princips ir ietverts arī tajās tiesību normās , kas pr imāri j ā p i e m ē r o strīda izšķiršanai. Tie

sisko strīdu absolūto vairumu iespējams jur idiski korekti izšķirt arī b e z atsaukšanās uz 

CL 1. pantu, un šāds r is inājums būs uzskatāms par taisnīgu. Tikai tad, ja tiesiskā strīda 

risinājums, piemērojot j ebkuras citas uz strīdus gadījumu att iecināmas tiesību normas, 

izrādās absolūti netaisnīgs kādai no pusēm, t iesa drīkst atsaukties uz CL 1. pantu, lai 

pamatotu pretēju strīda risinājumu. CL 1. pants arī nekādā gadījumā nav uzskatāms par 

n o r m u , kuras u z d e v u m s ir sociāli vājākās darī juma puses aizsardzība. 4 2 1 Šveices tiesību 

41 s Sk.: Lošmanis A. L'nterhehmenskauf im deutsch-lettischen Rechts vergleich, S. 242-252; Slicāne E. 
Labas ticības princips un tā piemērošana Latvijas civiltiesībās // Jurista Vārds, 06.02.2007, nr. 6, 10. 
lpp.; Haushcer/Jaun. Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Rn. 3.81. 

w Kārkliņš J. Latvijas līgumtiesību modernizācijas virzieni vienotas Eiropas līgumtiesību izpratnes veido
šanā (I) // Likums un Tiesības, 2004, nr. 3, 76. lpp. 

4 2 0 Sk.: Handkommentar-BGB/Schulze. § 242 BGB Rn. 1. 
421 Slicāne E. Labas ticības princips un tā piemērošana Latvijas civiltiesībās // Jurista Vārds, 06.02.2007. 

nr. 6, 13. lpp. 
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literatūrā atrodama atziņa, ka labas ticības princips ir sava veida avārijas ideja gadījumos, 

kuros kādas tiesības uzturēšana spēkā radītu a c ī m r e d z a m u netaisnību un slēgtu jebkuru 

ceļu pat ieso tiesību atzīšanai. 4 2 2 

2005. gadā Augstākās tiesas Senāts kasācijas kārtībā taisīja spriedumu lietā, kurā prasītājs, viņš 
arī kasācijas sūdzības iesniedzējs, Juris K. lūdza atzīt par spēkā neesošiem atbildētāju Guntaru G. un 
Ginta G. noslēgtos nekustamo īpašumu atsavināšanas līgumus sakarā ar to, ka nekustamie īpašumi bija 
atsavināti, lai izvairītos no iespējamās piespiedu piedziņas.1427' Atbildētājs Guntars G., būdams parādā 
prasītājam Jurim K., bija uzdāvinājis savus nekustamos īpašumu savam dēlam Gintam G. (otram 
atbildētājam), bet pēdējais tos pēc tam bija pārdevis savai sievai. Viens no prasītāja argumentiem 
dāvinājuma līguma atcelšanai bija tāds, ka, atdāvinot savam dēlam nekustamos īpašumus pirms parāda 
samaksas termiņa iestāšanās, atbildētājs esot rīkojies pretēji labai ticībai. Senāts tam piekrita, norādot, 
ka neesot iemesla runāt par atbildētāja Guntara G. darbību atbilstību Civillikuma 1. pantā ietvertajam 
labas ticības principam. Tālāk Senāts apgalvoja, ka CL I. pantā esot nostiprināts vispārējais taisnī
guma princips, kas prezumējot personas tiesību un likumīgo interešu aizskāruma novēršanu, pie kam 
juridiskās nianses šī nolūka sasniegšanā esot novirzāmas otrā plānā. Šīs Senāta tēzes rada nepareizu 
priekšstatu, it kā labas ticības princips būtu universāls līdzeklis vispārējā taisnīguma sasniegšanai 
civiltiesisku strīdu risināšanā, un ir nepamatotas jau tāpēc, ka labas ticības princips nebūt nenovirza 
juridiskās nianses otrā plānā. Tieši otrādi, labas ticības princips ir likumā paredzēts līdzeklis, kas ne
pieciešamības gadījumos ir piemērojams pārējo civiltiesību normu piemērošanas rezultāta korekcijai. 
Konkrētā strīda atrisināšanā labas ticības princips nemaz nebija jāpiemēro, un strīdu varēja atrisināt 
arī ar citām Civillikuma normām, tostarp pamatojoties uz kasācijas sūdzībā norādīto CL 1927. pantu, 
saskaņā ar kuru manta atzīstama par dāvinātu tikai tiktāl, ciktāl no tās atvilkti dāvinātāja parādi. 

Riemer H.M. Die Einlcitungsartikcl des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Art. 1-10 ZGB). Bern: 
Verlag Stämpili & Cie AG, 1.987, § 5 Rn. 5. 
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 12.01.2005 spriedums lietā Nr. SKC-22. Latvijas Repub
likas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2006, 165.-169. Ipp. 
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Literatūra : Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. 
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 137. 154. lpp; Kalniņš E. Rakstiska forma kā nosacījums prasības 
tiesībai uz darījuma pamata// Privāttiesību teorija un prakse. Raksti privāttiesībās. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2006, 154.-167. lpp; Vīnzarājs N. Prasība par formāla līguma noslēgšanu II Civiltiesību 
problēmas. Raksti (1932.-1939.). Rīga: Erlena Kalniņa un Viktora Tihonova izdevums, 2000, 107.-
114. lpp.; Snipe A. Saistību tiesību komentāri. IX. Tiesiska darījuma sastāvdaļas un forma // Jurista 
Vārds, 27.02.2007, nr. 9. 1.-7. lpp., 06.03.2007, nr. 10, 12.-21. lpp.; Rudāns S. Saistību tiesību komen
tāri. IV. Tiesisku darījumu iztulkošana // Jurista Vārds, 09.05.2006, nr. 18, 8.-10. lpp.; Slicāne E. Labi 
tikumi darījumu tiesiskajās attiecībās/7 Jurista Vārds, 19.04.2005, nr. 14, l.,4 -7 . lpp., 26.04.2005, nr. 
15, 9.- 13. lpp.; Vīnzarājs N. Gribas trūkumi // Civiltiesību problēmas. Raksti (1932.-1939.). Rīga: 
Erlena Kalniņa un Viktora Tihonova izdevums, 2000, 95.-106. lpp.; Balodis K. Fiduciāro darījumu 
vieta Latvijas privāttiesību sistēmā // Likums un Tiesības, 2005, nr. 9, 270.-279. lpp.; Rudāns S. Sais
tību tiesību komentāri. V. Gribas īstums // Jurista Vārds, 01.12.2006, nr. 47, 6.-13. lpp., 05.12.2006, 
14.-21. lpp.; Rudāns S. Saistību tiesību komentāri. VI. Viltus // Jurista Vārds. 16.01.2007, nr. 3, I .-
6. lpp.: Rudāns S. Saistību tiesību komentāri. VII. Spaidi //Jurista Vārds. 23.01.2007, nr. 4, 12.-16. lpp.; 
Torgāns K. Prokūra: jauni un veci pārstāvības jautājumi // Latvijas Universitātes Raksti. 657. sēj. 
Juridiskā zinātne. Nr. 667. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003, 7.-18. lpp.; Rudāns S. Vai var ierobežot 
pilnvarotāja tiesības atsaukt pilnvarojumu? // Jurista Vārds, 17.04.2007, nr. 16, 8.-13. lpp. 

I. Tiesiska darījuma jēdziens 

(1) Saskaņā ar CL 1403. panlti t iesisks darī jums ir at ļautā kārtā izdarīta darbība 

tiesisku attiecību nodibināšanai , pārgrozīšanai vai izbeigšanai. Tiesiskais darī jums ir 

nozīmīgākais jur idiskais instruments, kuru indivīdi, darbojoties pr ivāto tiesību j o m ā . 

izmanto savu mantisko un nemant i sko interešu īs tenošanai . Iespēja brīvi veidot tiesiskās 

attiecības, noslēdzot tiesiskos darī jumus, ir civiltiesībās valdošā privātautonomijas prin

cipa būt iskākā izpausme. Tiesiskais darījums tā teorētiskās un praktiskās nozīmes dēļ 

ir pats svarīgākais civiltiesību institūts. Protams, tiesiskā darījuma institūts dzīvē netiek 

izmantots abstraktā veidā, jo noslēgti tiek konkrēta veida darījumi, p iemēram, pirkuma 

līgumi, darba līgumi, īres l īgumi. Tiesiskais darī jums kā vienojošs tiesību institūts aptver 

visiem civiltiesībās pazīstamajiem tiesisko darījumu veidiem kopīgās paz īmes . 4 2 4 

4M KozioIAVelscr. liūrgerliches Recht 1. S. 97. 
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(2) Tiesiskais darījums ir tiesību subjekta gribas akts, kas rada tiesiskas sekas. Tiesis

kās sekas darījuma rezultātā iestājas ne vien tāpēc, ka l ikums to paredz, bet gan p i rmām 

•Irtām tāpēc, ka šo seku iestāšanās ir gribēta. 4 2 5 Tiesiskā darījuma legālā definīcija CL 

403. pantā nav izsmeļoša, jo tajā nav minēts tiesību subjekta gribas izteikums. Tā 

?:3 tiesiska darījuma izdarīšanai ir nepieciešams gribas izteikums, tad tiesisks darījums 

atšķirībā no neatļautas darbības nekad nevar notikt bezdarbības formā. CL 1403. pantā 

etvertā definīcija nav īsti precīzi formulēta arī tādā ziņā, ka tiesisks darījums ne vien

mēr tiešā veidā nodibina, groza vai izbeidz tiesiskās attiecības. Pareizāk būtu teikt, ka 

::esiskais darījums ir darbība, kas vērsta uz tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu 

ai izbeigšanu. 4 2 6 

Piemēram, pilnvara ir tiesiskais darījums, kas sastāv no vienas personas gribas izteikuma. Pilnvaras 
izdošana pati par sevi nekādas civiltiesiskas attiecības nenodibina, bet gan tikai rada tiesisku iespēju, 
iai Šādas attiecības izveidotos pilnvaras izmantošanas gaitā. 

(3) Kā norādīts CL 1403. pantā, tiesisks darījums ir atļautā kārtā izdarīta darbība. Tas 

".ozīmē, ka par tiesiskajiem darījumiem nav atzīstami tādi tiesību subjektu gribas akti, kuri 

saskaņā ar l ikumu ir absolūti spēkā neesoši to prettiesiskā rakstura dēļ. Saskaņā ar CL 

415. pantu par tiesiska darījuma priekšmetu nevar būt neatļauta un nepieklājīga darbība, 

•:uras mērķis ir pretējs reliģijai, l ikumiem vai labiem tikumiem vai kura vērsta uz to, lai 

apietu likumu; tādi darījumi nav spēkā. Likuma normas, kas satur konkrēta veida darījumu 

aizliegumus, pārsvarā ir ietvertas speciālajos likumos. Savukārt tiesu prakse un tiesību dok

trīna precizē, kādos konkrētos gadījumos darījums atzīstams par pretēju labiem tikumiem 

ai reliģijai un kad darījums ir uzskatāms par tādu, kas noslēgts ar mērķi apiet l ikumu. 

(4) Raugot ies no civiltiesību teorijas viedokļa, tiesiskais darī jums ir noteicošais un 

dominējošais jēdziens mācībā par tiesisko darījumu (Rechtsgeschāftslehre - vācu vai.). 

Mācība par tiesisko darījumu ir teorētisko uzskatu k o p u m s par jautā jumiem, kas ir kopīgi 

• īsiem civiltiesībās sastopamajiem tiesiskajiem darī jumiem. Tāpēc mācību par tiesisko 

darījumu var dēvēt arī par t iesisko darījumu teoriju. Vieni no būtiskākaj iem tiesību 

institūtiem, kurus aplūko mācība par tiesisko darījumu, ir gribas izteikums un l īgums. 

Mācības par t iesisko darī jumu ietvaros īpaši tiek aplūkoti tiesiskā darī juma veidi, darī-

umu forma, prettiesiski darījumi un to sekas, t iesisko darījumu iztulkošanas paņēmieni , 

--ribas t rūkumi tiesiskajos darī jumos, kā arī pārstāvība tiesisko darījumu noslēgšanā. 

II. Tiesiskā darījuma sastāva elementi 

Saskaņā ar CL 1404. pantu katrā tiesiskā darī jumā j ā ņ e m vērā dalībnieki, pr iekšmets, 

.r ibas izteikums, sastāvdaļas un forma. Tie ir t iesisko darījumu raksturojošie elementi, 

•airiem jāpastāv, lai tiesiskais darījums būtu spēkā. 4 2 7 

- Kalniņš E. Tiesisks darījums //' Privāttiesību teorija un prakse, 138. Ipp. 
Sk.: Kalniņš E. Tiesisks darījums /7 Privāttiesību teorija un prakse. 137. Ipp. 

• Sk.: Torgāns K. CI. 1404. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 19. Ipp. 
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1. Gribas izteikums 

Tā kā tiesiskais darījums ir tiesību subjekta gribas akts, gr ibas izteikums ir atzīstams 

par t iesiskā darī juma kodolu un pašu būt i skāko e lementu. 

a) Cr ibas izteikums kā tiesiskā darījuma pamate lements 

(1) Gribas izteikums ir katra tiesiskā darījuma pamate lements . 4 2 8 Kā norādīts CL 1427. 

pantā, pie t iesiska darījuma būtības p ieder tā taisītāja gribas izteikums. Gribas izteikums 

ir personas gribas izpaudums, kas vērsts uz noteiktu tiesisko seku iestāšanos.4 2 < ' Gribas 

izteikums ir ārējs apl iecinājums tam, ka darī juma dalībnieks vēlas panākt darī jumam 

raksturīgo tiesisko seku iestāšanos. 4 3 0 Personas vē lmes un n o d o m u s , kas vēl nav izteikti, 

civiltiesībās sauc par iekšējo gribu.4 3 1 Pašai par sevi iekšējai gribai nav tiesiskas nozīmes, 

jo civilt iesiskās apgrozības drošuma interesēs l ikums atzīst tikai gribu, kuru subjekts 

darījis z ināmu uz ārieni. K a m ē r griba n a v vēl izteikta, tai nav nekāda tiesiska spēka 

( C L 1427.p.). Iekšējās gribas konstatēšanai gan var būt noz īme tad, kad darījums no

slēgts gribas t rūkumu, p iemēram, maldības ietekmē. 4 3 2 Tiesiskajā darījumā jāieti lpst vismaz 

v ienam gr ibas iz te ikumam. Daudzpusē j i t iesiskie darījumi sastāv no visu dal ībnieku 

saskanīgiem gribas izteikumiem. 

Piemēram, testaments ir tiesiskais darījums, kurā ietilpst vienas personas, testatora, gribas iztei

kums. Pirkuma līgums ir daudzpusējs tiesiskais darījums, kas sastāv no pārdevēja un pircēja gribas 

saskanīgiem gribas izteikumiem. 

(2) D a u d z o s gadī jumos tiesiskais darī jums sastāv tikai un vienīgi no tajā ietilpstoša

j i e m gribas izteikumiem. Tomēr v iena vai vairāku gribas izteikumu esamība ne vienmēr 

ir piet iekama, lai iestātos dalībnieku gribētās t iesiskās sekas. Lai t iesisko darījumu varētu 

uzskatīt par notikušu, saskaņā ar l ikumu var būt nepieciešama trešo personu līdzdarbība 

vai arī reālakts (faktiska rīcība, kurai ir tiesiskas sekas) . 4 3 3 Trešo personu l īdzdarbība pa

rasti izpaužas kā l ikumā noteikta obligāta pr ivātpersonu, valsts iestāžu vai citu l ikumā 

pi lnvarotu subjektu piedal īšanās darījuma nos lēgšanas norisē. 

Piemēram, laulību, kas pēc savas juridiskās dabas ir civiltiesisks līgums, nav iespējams noslēgt 
tikai un vienīgi ar nākamo laulāto abpusēju vienošanos. Saskaņā ar CL 53. pantu viņiem jāsalaulājas 
pie dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vai tādas konfesijas garīdznieka, kam saskaņā ar CL 51. pantu ir 
tiesības laulāt. Publisks testaments var tikt taisīts tikai pie notāra, pagasttiesā vai pie Latvijas konsula 
ārzemēs, turklāt obligāti jāpiedalās diviem lieciniekiem (CL 433., 434. p.). Lai nodotu citas personas 

4-s Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 137. Ipp. 
Schmidt R. BGB-Allgemeiner Teil, Rn. 227. 

43,1 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 22 Rn. 1. 
4 3 1 Torgāns K. CL 1427. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 37. Ipp. 
43•• Sk.: Torgāns K. CL 1427. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 37. Ipp. 
An Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 138. Ipp. 
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īpašumā kustamu lietu (CL 987. р.), ir vajadzīga 1) atsavinātāja un ieguvēja vienošanās par īpašuma 

pāreju (CL 988. p.) un 2) ieguvēja izdarīta lietas ņemšana savā varā. (CL 990. р.), kas pēc savas 

juridiskās dabas ir reālakts.4" 

b) Noteikti un konkludenti gribas izteikumi 

( 1 ) Uz t iesisko darījumu noslēgšanu vērstie gribas izteikumi visbiežāk i r noteikti j e b 

tieši un nepārprotami. Noteikt i gribas izteikumi tiek izdarīti mutvārdos vai rakstiski, bet 

var tikt izteikti arī ar z ī m ē m , kurām ir vārdu noz īme ( C L 1428. р.) . M ū s d i e n u interneta 

an m o d e r n o tehnoloģiju laikmetā ir daudz darījumu, kuros noteikts gribas izteikums tiek 

izdarīts elektroniskā formā, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus. Tomēr saskaņā ar 

vispārīgo pr incipu gribas iz te ikumam nav obligāti j ābūt noteiktam. Saskaņā ar CL 1428. 

panta 1. daļu gribu var izteikt vai nu noteikti, vai klusējot. 

Kā norādīts CL 1428. pantā, griba ir izteikta klusējot, kad tā izpaužas bez tieša mērķa 

izteikt gr ibu taisni šajā izpratnē, turklāt darbībai, kas uzskatāma par klusējot izdarītu gri

bas izteikumu, jābūt tādai, lai no tās varētu droši secināt tādas gribas esamību. CL 1.428. 

panta norāde uz "klusējot izdarītu gribas iz te ikumu", kas ir neveiksmīga no jur idiskās 

Terminoloģijas viedokļa, nedrīkst tikt saprasta tā, it kā k lusēšana var tikt uzskatīta par 

gribas izteikumu. "Klusē jot izdarīts gribas i z te ikums" Civi l l ikuma izpratnē ir konklu

dente gribas izteikums. Darbības bez vārdiem vai citiem t ieš iem izteiksmes l īdzekļiem, 

no kurām var secināt gribas esamību, sauc par konkludentām darbībām. 4 3 5 Tātad griba 

var tikt izteikta noteikti vai konkludent i . 

Konkludentu gribas izteikumu tipiskākais piemērs ir pircēja un kasiera darbības, noslēdzot pirkuma 

līgumu pašapkalpošanās lielveikalā. Pircējs, novietojot preces pie kases, izdara priekšlikumu (oferti) 

pirkuma līguma noslēgšanai. Kasieris, kas šajā situācijā pārstāv savu darba devēju, šo priekšlikumu 

pieņem, izsitot kases čeku. Līgums var tikt noslēgts pilnīgi bez vārdiem, jo no dalībnieku izturēšanās 

droši var secināt uz līguma noslēgšanu vērstas gribas esamību. Par konkludentu gribas izteikumu, kas 

vērsts uz pasažieru pārvadājuma līguma noslēgšanu, ir uzskatāma arī pasažiera iekāpšana tramvajā, 

trolejbusā vai citā sabiedriskā transporta līdzeklī. Konkludentu gribas izteikumu piemēri atrodami arī 

pašā Civillikumā. Saskaņā ar CL 2047. pantu pārdevējs var pielīgt sev tiesību atkāpties no pirkuma 

līguma, ja pircējs laikā nesamaksā pirkuma maksu. Ja tomēr pēc samaksas termiņa notecējuma pār

devējs prasa vai pieņem samaksu, tad jāpieņem, ka viņš "klusējot" atteicies no atkāpšanās tiesības 

(CL 2051. р.). Prasot vai pieņemot samaksu no nokavējušā pircēja, pārdevējs konkludenti nodemonstrē, 

ka tiesība atkāpties no līguma viņu vairs neinteresē. 

(2) Klusēšanu kā pilnīgu bezdarbību l ikums par gribas izteikumu neatzīst. Saskaņā 

ar CL 1430. pantā ietverto vispārīgo principu klusēšana nav atzīstama ne p a r piekrišanu, 

=4 ßrox/Walker. AI Ige: neiner Teil des BGB, Rn. 97; Kalniņš E. Tiesisks darījums //' Privāttiesību teorija un 
prakse, 138. Ipp.; Balodis K. Sicherungsübereignung im deutsch-lettischen Rechtsvergleich, S. 215. 

'• Torgāns K. CL 1428. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 39. Ipp. 
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ne par noliegšanu. Šāda nostāja ir pilnīgi loģiska, jo civiltiesiskā apgrozība kļūtu pilnīgi 

neparedzama un n e d r o š a j ā klusēšana tiktu pielīdzināta gribas izteikumam. Tomēr katram 

pr incipam parasti ir i zņēmumi. Par i z ņ ē m u m u atzīstami tic gadījumi, kad l ikums tieši 

prasa pārtraukt klusēšanu, lai to neatzītu par piekrišanu (CL 1430. p.) . Šajās l ikumā no

teiktajās i zņēmuma situāeijās persona var izvēlēties, vai izdarīt noteiktu gribas izteikumu, 

lai novērstu klusēšanas atzīšanu par piekrišanu, vai nekādi nereaģēt, samierinoties ar to. 

ka bezdarbība tiks iztulkota kā piekrišana. 

Piemēram, pilnvarojuma līguma noslēgšana var notikt ari klusējot, ja kāds apzināti pielaiž trešo 
personu vest savas lietas (CL 2290. p.). Ja persona zina. ka kāds cits kārto viņas lietas, bet neiebilst 
pret to, tad tas nozīmē viņas piekrišanu pilnvarojuma līguma noslēgšanai. Saskaņā ar CL 1757. pantu, 
nolīgstot procentus, jānoteic to apmērs, bet, ja tas nav darīts, tad atzīstams, ka klusējot pieņemti 
likumiskie procenti. 

c ) P i e k r i š a n a u n a p s t i p r i n ā j u m s 

( 1 ) Saskaņā ar CL 1434. pantu piekrišanu var dot ne vien p i r m s attiecīgās darbības, 

bet arī tad, kad to uzsāk, un pat vēlāk, turklāt pēdējā gadījumā to sauc par apstiprinā

j u m u . Piekrišana un apstiprinājums var attiekties gan uz citas personas, gan uz tiesību 

subjekta paša darbību. Piekrišana pirms attiecīgās darbības pēc savas jēgas var attiekties 

tikai uz citas personas darbību. 4 5 6 Galvenā nozīme gribas izteikumu iedalījumam piekrišanā 

un apstiprinājumā ir tajos gadījumos, kad tiesiskā darījuma spēkā esamībai ir vajadzīgs 

kādas trešās personas akcepts. Parasti nepieciešamība pēc iepriekšējas piekrišanas vai 

apstiprinājuma pastāv l ikumiskās vai l īgumiskās pārstāvības gadījumos, kā arī tad, kad 

vairāki dalībnieki uz l ikuma vai l īguma pamata atrodas kāda tiesiska kolektīva (laulība, 

kopīpašums, l īdzmantinieku kopums) sastāvā un bez citu dalībnieku piekrišanas nevar 

veikt tiesiskus darī jumus, kas skar kopējās intereses. 

Saskaņā ar CL 1518. pantu līgums, ko pārstāvis noslēdzis, pārkāpjot pārstāvības varas robežas, ir 
spēkā tikai tad, ja pārstāvamais šo līgumu apstiprinājis. Ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var stāties 
laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu 
(CL 33. p.). Laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās viena laulātā rīcībai ar abu laulāto kopīgo 
mantu vajadzīga otra laulātā piekrišana (CL 90. p. 2. daļa). Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā 
visumā, tā atsevišķās (reālās) daļās drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu (CL 1068. p. 1. d.). 
Ja mantojums piekritis vairākām personām kopīgi (līdzmantiniekiem), tad rīcībai ar mantojumu va
jadzīga visu līdzmantinieku piekrišana (CL 719. p.). 

(2) Jāatzīmē, ka ne v i e n m ē r tiesiskais darījums ir spēkā neesošs, ja tam bijusi ne

pieciešama, bet nav dota piekrišana vai apst iprinājums. Darī juma spēkā esamība vai 

neesamība katrā konkrētajā gadījumā izriet no likuma. Tajos gadījumos, kuros likums 

aizsargā trešo personu uzticību darījuma spēkā esamībai, tiesiskais darījums, kam nav 

Torgans K.. CL 1434. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 41 . Ipp. 
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Jota piekrišana vai apstiprinājums, saskaņā ar l ikumu paliek spēkā. Tomēr pret personu, 

kas darījumu noslēgusi, n e s a ņ e m o t piekrišanu, var t ikt vērstas civiltiesiskas sankcijas, 

a darījums vēlāk netiek apstiprināts. Tamlīdzīgi t iesiskie risinājumi īpaši raksturīgi ir 

sabiedrību t iesībām, ja sabiedrības valdes loceklis noslēdzis tādu darī jumu, ko viņš n e 

drīkstēja slēgt bez sabiedrības institūciju piekrišanas. Šāda pieeja ir attaisnojama, ņ e m o t 

vērā uzticības aizsardzības pr incipa īpašo nozīmi komerct ies ībās. 

Piemēram, k ap i tāl sabiedrības (sabiedrības ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrības) valdes 

loceklis saskaņā ar KCL 171. panta 1. daļas 2. punktu bez sabiedrības padomes piekrišanas, bet, ja 

tāda nav izveidota, — bez dalībnieku sapulces piekrišanas nedrīkst savā vai trešās personas vārdā vai 

labā slēgt darījumus sabiedrības komercdarbības jomā. Šāds noteikums Komerclikumā ir ietverts, lai 

valdes loceklis neveidotu konkurenci paša vadītajai sabiedrībai. Ja tomēr sabiedrības valdes loceklis 

minēto aizliegumu pārkāpj, sabiedrībai, ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību vai attiecīgo darījumu 

atzīšanu par tādiem, kas noslēgti sabiedrības vārdā, un gūtā ienākuma vai prasījuma tiesību uz to 

nodošanu sabiedrībai (KCL 171. p. 2. d.). Tātad tiesiskais darījums kā tāds paliek spēkā un trešā 

persona, ar kuru valdes loceklis noslēdzis darījumu, var prasīt tā izpildi. 

( 3 ) Kā norādīts CL 1435. pantā , v ē l ā k a m apst ipr inā jumam ir atpakaļejošs spēks. 

Apstiprinājums r a d a tādas pašas t iesiskās sekas, kādas pastāvētu, ja p iekr i šana b ū t u 

īo ta j au p i r m s attiecīgās darbības (tiesiskā darī juma). Vienreiz dots apst iprinājums ir 

neatsaucams. 4 3 7 Ja piekr išana darī jumam saskaņā ar l ikumu ir bijusi pr iekšnote ikums 

•-ičsiskā darī juma spēkā esamībai, tad līdz apst iprinājuma došanai darī jums nav spēkā. 

Noteikumam par apst iprinājuma atpakaļejošo spēku p a m a t ā ir ideja, ka apstiprinātā da

rījuma spēkā esamība j a u no tā noslēgšanas brīža atbilst tiesiskā darījuma dalībnieku 

: : i teresēm. 4 3 8 Apst ipr inā jums n e v a r a izskart s tarplaikā iegūtās t rešo personu tiesības 

CL 1436. p . ) . 

Piemēram, Rupertam Rczgalim un viņa māsai Zaklīnai Zūžai līdzīgās domājamās daļās kopīpa

šumā piederēja dzīvojamā māja. Mājas lietošanas kārtība bija reāli sadalīta starp Rupertu Rezgali 

un Žaklīnu 2ūžu, bet neviens no viņiem mājā nedzīvoja. Pārkāpjot CL 1068. panta noteikumus un 

nesaņemot māsas piekrišanu, Ruperts Rezgalis izīrēja visu māju Laimonim Ķūķim. Lai gan Žaklīnai 

Žūžai nepalika Rupērta Rezgala patvarīgā rīcība, viņa nolēma nestrīdēties un drīz vien apstiprināja 

īres līgumu, ko brālis bija noslēdzis ar Laimoni Ķūķi. Neilgi pirms apstiprinājuma saņemšanas, bet. 

pēc īres līguma parakstīšanas ar Laimoni Ķūķi Ruperts Rezgalis bija izdevīgi pārdevis savu 1/2 do

mājamo daļu kopīpašumā Janīnai Jukumsonei, kuras īpašuma tiesības tika ierakstītas zemesgrāmatā. 

Savu domājamo dalu kopīpašumā kopīpašnieks drīkst atsavināt bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas 

(CL 1072. p.). Janīnai Jukumsonei kā īpašniecei ir tiesības lietot dzīvojamās mājas telpas atbilstoši 

mājas dalītas lietošanas tiesībām, liedzot to lietošanu īrniekam Laimonim Kūķim, kurš bija noslēdzis 

īres līgumu par visu māju. CL 1436. panta kontekstā Janīna Jukumsone ir trešā persona, kuras tiesības 

ar apstiprinājumu nedrīkst aizskart. 

von Klol B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 73. 
Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 51 Rn. 19. 
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d) Gribas izte ikuma izdarīšana un stāšanās spēkā 

(1) Gribas izteikuma izdarīšana nozīmē, to ka persona savu gribu ir izpaudusi uz 

ārieni, bet spēkā stāšanās brīdī rodas gribas izteikuma tiesiskās sekas. No Šāda viedokļa 

raugoties, sevišķa noz īme ir tieši gribas izteikuma spēkā stāšanās brīža konstatēšana: 

Civi l l ikums nesatur tikpat kā nekādus note ikumus par pr iekšnoteikumiem, pie kuriem 

gribas izte ikums būtu uzskatāms p a r izdarītu un spēkā stājušos. Vienīgais i zņēmumi 

ir CL 1537. pants, saskaņā ar kuru l īgums starp klatnecsošām personām ir noslēgts a: 

paz iņojuma par pr iekš l ikuma p ieņemšanu (akcepta) nosūtīšanas brīdi. Tātad akcepts, 

noslēdzot l īgumu, stājas spēkā tā nosūtīšanas brīdī. Taču no šā l ikumā regulētā gadījumu 

nav iespējams izdarīt nekādus vispārējus secinājumus par to, kurā brīdī gribas izteikum> 

Latvijas civiltiesībās ir atzīstams par izdarītu un par spēkā stājušos. Tāpēc atbildes uz 

gribas izteikuma izdarīšanas un spēkā stāšanās jautā jumiem ir j ā m e k l ē pašmāju un ār

zemju tiesību doktrīnā. 

(2) Nebūtu pareizi uzskatīt, ka gribas izteikums v ienmēr stājas spēkā jau tā izda

rīšanas brīdī. Gr ibas izteikuma tipiskā funkcija ir darīt z ināmu p e r s o n a s gribu kāda: 

citai personai. 4 " 9 Lielākā daļa gribas izteikumu, p iemēram, l īguma noslēgšanas oferte ur. 

akcepts, l īguma uzte ikums, kā arī pilnvara, ir adresēti citai personai, un šādiem gribas 

izte ikumiem pat nav īpašas jēgas, kamēr adresātam nav bijusi iespēja uzzināt to saturu. 

Citai personai adresēt iem gribas iz te ikumiem ir raksturīgs tas, ka to m ē r ķ i s ir radīt 

noteiktas tiesiskās sekas attiecībā uz adresātu, dot adresātam norādī jumus vai paziņo: 

v iņam kādu tiesiski nozīmīgu faktu.4"10 Citi gribas izteikumi tikai fiksē gribas izteikuma 

izdarītāja tiesiski nozīmīgos n o d o m u s un vē lmes, bet netiek adresēti citai personai. Šāda 

gribas izteikuma tipiskākais piemērs ir tes taments . 

Testamentā parasti ir norādīti mantinieki, bet tas nenozīmē, ka testaments ir mantiniekiem adresēts 
gribas izteikums. Saskaņā ar CL 422. pantu testators savam nāves gadījumam var brīvi noteikt par 
visu savu mantu. Manta pat nav obligāti jāatsāj kādai personai. Testators. piemēram, var testamentā 
dot norādījumu, lai visa viņa manta pēc viņa nāves tiktu iznīcināta. Ierobežojums ir tikai tāds, ka 
testatora neatraidāmajiem mantiniekiem, ja tādi ir, atstājamas viņu neatraidāmās daļas. 

(3) Atkarībā no tā, vai gribas izteikums ir adresēts citai personai vai ne, gribas iztei

kumi tiek iedalīti divās grupās: 1) citai personai adresēti gribas izteikumi un 2) gribas 

izteikumi bez adresāta. Gribas izteikumi bez adresāta stājas spēkā, tikko persona savi: 

gribu ir paudusi uz ārieni.4'1 1 Šajā gadījumā gribas izteikuma izdarīšana un gribas izteikuma 

stāšanās spēkā sakrīt. Lai stātos spēkā citai personai adresēts gribas izteikums, ar gribas 

Koziol/Welscr. Bürgerliches Recht 1, S. 111. 
J" Sk.: Ferid/Sonnenberger. Das Französische Zivilrecht 1/1. Rn. I F 207. 
41 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB. Rn. 142: Schwenzcr I. Schweizerisches Obligationcnrecht. 

Allgemeiner Teil, Rn. 27.18. 



Tiesiskā darījuma sastāva elementi 157 

./paušanu uz ārieni vien nepietiek. Ir nepieciešams, lai persona būtu izpaudusi savu 

.-ribu adresāta virzienā tādā veidā, lai adresāts normālos apstākļos varētu rēķināties ar 

zteikuma saņemšanu. 4 4 2 Citai personai adresētie gribas izteikumi ir 1) klātesošai personai 

idrcsēti un 2) klātneesošai personai adresēti. Katru no citai personai adresētu gribas 

izteikumu veidiem savukārt var iedalīt 1) mutiskos gribas izteikumos un 2) rakstiskos 

gribas izteikumos. 

(4) Gribas izteikuma spēkā stāšanās m o m e n t a m ir sevišķi būtiska noz īme tajos gadī-

umos, kad gribas izteikums ir adresēts klātneesošai personai. Šajā gadī jumā paiet z ināms 

aiks no gribas izteikuma izdarīšanas līdz brīdim, kad izteikuma adresāts iepazinies ar 

:I saturu. Noteicot klātneesošai personai adresēta gribas izteikuma spēkā stāšanās pie

mērotāko brīdi Latvijas tiesībās, p i rmām kārtām j ā v a d ā s no loģiskā principa, ka šāds 

.r ibas izteikums varētu izraisīt tiesiskās sekas, visagrākais, tajā brīdī, kad tas nosūtīts 

adresātam. 

Piemēram, kāds grib noslēgt līgumu, šajā nolūkā uzraksta potenciālajam līgumpartnerim adresētu 
vēstuli, bet uz vairākām dienām noglabā to rakstāmgalda atvilktnē. Nebūtu pareizi uzskatīt, ka oferte 
ir stājusies spēkā jau sastādīšanas brīdī, jo vismaz līdz nosūtīšanai adresātam tā nepilda savas funk
cijas darīt zināmu adresātam vēstules autora gribu noslēgt līgumu. 

Ievērojot iepriekšminēto, klātneesošai personai adresēta gribas izteikuma spēkā stā

šanās varbūtējie varianti ir Šādi: 1) kad gribas izteikums nosūtīts adresātam (t.s. nosūtī

šanas teorija), 2) kad gribas izteikums sasniedzis adresātu ( saņemšanas teorija), 3) kad 

adresāts iepazinies ar gribas izteikuma saturu (uztveršanas teorija). 4 4 3 Vācijas, Austrijas 

:n Šveices civiltiesībās citai personai adresēts gribas izteikums stājas spēkā brīdī, kad 

:AS sasniedzis adresātu j e b adresāts to ir saņēmis. Šāda tiesiskā r is inājuma pamatā ir 

Vācijas civil l ikuma B G B 130.§ 1. daļas norma, saskaņā ar kuru gribas izteikums, kas 

adresēts klātneesošai personai, stājas spēkā brīdī, kurā viņa to ir saņēmusi, jāuzsver, ka 

"o latviešu valodas civiltiesību terminoloģijas v iedokļa gribas izte ikuma saņemšana un 

rrīdis, kurā gribas izteikums adresātu sasniedzis, ir pilnīgi identiski jēdzieni . 

Ari A N O Vīnes 1980. gada konvenci jā par starptautiskajiem preču p i rkuma līgu

miem izmantots iepriekšminētais klātneesošai personai adresēta gribas izteikuma spēkā 

r.āšanās princips. Oferte un akcepts, kas vērsti uz starptautiskā preču p i rkuma līguma 

r.oslēgšanu, stājas spēkā brīdī, kad attiecīgais līdzējs tos ir saņēmis (konvenci jas 15., 

-S. p.). Lai gribas izteikumu atzītu par saņemtu, nav obligāti nepieciešams, lai adresāts 

Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 143; Schwenzer I. Schweizerisches Obligationenrecht. 
Allgemeiner Teil, Rn. 27.19. 
Sk.: Kalniņš H. Līguma noslēgšana /7 Privāttiesību teorija un prakse, 177. lpp.: Čakste K. Civiltiesības. 
69. lpp. 
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j au būtu iepazinies ar tā saturu. Vācijas, Austrijas un Šveices tiesībās par gr ibas iztei

k u m a saņemšanas brīdi tiek atzīts m o m e n t s , kurā gribas izteikums ir tādējādi nokļuvis 

adresāta varas sfērā, ka adresāts normālos apstākļos var ar to iepazīties. 4 4 4 N a v turpretī 

obligāti nepieciešams, lai adresāts j au būtu iepazinies ar gribas izteikuma saturu. Šāds 

gribas izteikuma spēkā stāšanās princips atbilst saņemšanas teorijai. 

Pie adresāta "varas sfēras" (Machtbereich - vācu vai.) pieder, piemēram, viņa dzīvoklis, biroja 
telpas, mājas pastkastīte, abonējamā pastkastīte, telefaksa aparāts, telefona automātiskais atbildētājs, 
arī elektroniskā pastkastīte, kurā nonāk elektroniskā pasta ziņojumi. i 4 s 

Gribas izteikuma saņemšana, ar to saprotot gribas izteikuma pienākšanu adresāta 

varas sfērā, kā iesaistīto personu interesēm atbilstošākais risinājums ir jāatzīst par gribas 

izteikuma spēkā stāšanās brīdi arī Latvijas tiesībās. Šādu pieeju attaisno ne tikai griba:-

izteikuma spēkā stāšanās jautā juma atrisinājums Latvijas civiltiesībām radniecīgajās Vā

cijas, Austrijas un Šveices tiesībās, bet ari līdzīgi noteikumi starptautisko privāttiesību 

aktos un starptautiskās tiesību unifikācijas centienu rezultātā izveidotajos civiltiesību 

principu apkopojumos. Saņemšanas teorija neapšaubāmi ir dominējošā teorija, saskar.; 

ar kuru tiek noteikts citai personai adresēta gribas izteikuma spēkā stāšanās brīdis. 

Saskaņā ar A N O 198Ü. gada konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma līgu

m i e m gan oferte, gan akcepts stājas spēkā brīdī, kad adresāts tos saņēmis (konvencijas 

15. p. 1. d.. 18. p. 2. d.). Kā norādīts konvencijas 24. pantā, "oferte, paziņojums par ak

ceptu vai jebkura cita gribas izpausme tiek uzskatīti par adresāta saņemtiem, kad tie darīt 

zināmi v iņam mutiski vai nogādāti j ebkurā veidā viņam personīgi, uz viņa uzņēmumu 

vai arī pēc viņa pasta adreses, vai arī, ja v iņam nav u z ņ ē m u m a vai pasta adreses - viņa 

pastāvīgajā dzīves vietā". Eiropas Līgumtiesību komisijas izstrādāto Eiropas līgumtiesībi: 

pr incipu 1:303. pants paredz, ka j e b k u r š paz iņo jums stājas spēkā, kad tas sasniedza 

adresātu. Saskaņā ar minēto pantu paziņojums sasniedz adresātu brīdī, kurā paziņojuma 

ir nogādāts adresāta u z ņ ē m u m ā vai pasta adresē, bet, ja adresātam nav ne saimnieciskām 

darbības vietas, ne pasta adreses, - adresāta dzīvesvietā. Līdzīgi noteikumi ietverti arī 

Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta U N I D R O I T sagatavotajos starptautiska 

komercl īgumu principos. Saskaņā ar U N I D R O I T starptautisko komercl īgumu principi. 

1.10. pantu paziņojums stājas spēkā, kas tas sasniedzis personu. Paziņojums ir sasniedzis 

adresātu brīdī, kurā gribas izteikums ir adresātam izteikts mutiski vai arī nogādāts ad

resāta saimnieciskās darbības vietā vai pasta adresē. 

J Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB Rn. 149; Koziol/Welser. Bürgerliches Recht 1, S. 111; Schwer. 
zer I. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Rn. 27.23; Huguenin C. Obligationenrech: 
Allgemeiner Teil, Rn. 164. 

5 Schwenzer I. Schweizerisches Obligalionenrecht. Allgemeiner Teil. Rn. 27.23. 
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Jāatzīmē, ka Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas sagatavotie Civi l l ikuma grozī

jumi paredz CL 1537. pantu izteikt Šādā redakcijā: " J a l īgumu slēdz starp kiātneesošiem 

Tdzējiem, tad tas uzskatāms par noslēgtu no tā brīža, kad priekšl ikuma (ofertes) saņēmēja 

beznosacījuma piekrišana (akcepts) sasniegusi pr iekšl ikuma devēju." 4 4 6 Tas nozīmē, ka 

akcepts, noslēdzot līgumu starp klātneesošām personām, arī Latvijā stāsies spēkā atbil

stoši saņemšanas teorijai. Likumprojektā ietvertās CL 1537. panta redakcijas pamatā ir 

ANO Vīnes 1980. gada konvencijā par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem, Eiropas 

' īgumtiesību principos un U N I D R O I T starptautiskajos komerclīgumu principos ietvertie 

noteikumi par akcepta stāšanos spēkā. 4 4 7 Plānotajos Civi l l ikuma grozījumos esošā CL 

.537. panta redakcija apstiprina to, ka tieši gribas izteikuma saņemšana ir piemērotākais 

rdātneesošai personai adresēta gribas izteikuma spēkā stāšanās brīdis Latvijas tiesībās. 

Komerc l ikuma 12. panta 4. daļā ir norādīts: " J a komersantam tiek nosūtītas ziņas, 

dokumenti vai cita korespondence uz komercreģistrā ierakstīto tā jur idisko adresi, uzska

tāms, ka komersants šos dokumentus , ziņas vai citu korespondenci ir saņēmis, ja nosūtī

tājs dokumentār i pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta." Šī norma nebūt nenoz īmē, ka 

komersantam adresēti gribas izteikumi stājas spēkā nosūtīšanas brīdī. Arī komerctiesībās 

darbojas visām civiltiesībām kopīgie noteikumi par gribas izteikumu stāšanos spēkā. K C L 

12. panta 4. daļas mērķis ir nevis koriģēt t iesisko darījumu teoriju, kuras izstrādāšana 

ir vispārējo civiltiesību u z d e v u m s , bet gan aizsargāt trešo personu intereses. 4 4 * K C L 

12. panta 4. daļa kalpo tam, lai komersants nodrošinātu sev adresētās korespondences 

saņemšanas iespēju un nevarētu aizbildināties, ka korespondenci nav saņēmis. 

Piemēram, namīpašnieks X uz nenoteiktu laiku ir iznomājis sabiedrībai ar ierobežotu atbildību Y 
telpas, kurās atrodas SIA Y juridiskā adrese. Vēloties līgumu izbeigt, iznomātājs X uz minēto adresi 
ierakstītā vēstulē nosūta līguma uzteikumu (CL 2166. p.). Saskaņā ar KCL 12. panta 4. daļu SIA Y 
nevar atsaukties uz to. ka tās faktiskās biroja telpas atrodas citur, un noliegt tai neizdevīgā paziņojuma 
saņemšanu, iznomātāja X izdarītais uzteikums toties stājas spēkā brīdī, kad SIA Y to saņēmusi. 

(5) Ja citai personai adresēts gribas izteikums ir izdarīts adresāta klātbūtnē, tad jau

tājums par tā izdarīšanas fakta un spēkā stāšanās konstatēšanu parasti neizraisa prak

tiska rakstura problēmas. Tomēr civiltiesību doktrīna sniedz atbildi arī par šāda gribas 

izteikuma spēkā stāšanās laiku. Klātesošai personai adresēts mutisks gribas izteikums 

ir izdarīts un stājas spēkā, kad izteikums ir tā izpausts uz ārieni, ka adresāts to spēj 

saprast un pieņemt zināšanai . 4 4 9 Šajā situācijā gribas izteikuma izdarīšana un stāšanās 

Grozījumi Latvijas Republikas Civillikuma: likumprojekts. Pieejams: http://www.tm.gov.lv/objs/tm_pro-
jeets/project_68978.doc. [skatīts 19.06.2007]. 
Jarkina V. Ceļā uz Latvijas Republikas Civillikuma modernizāciju // Jurista Vārds, 19.06.2007, nr. 25, 
10. lpp. 
Sk.: Strupišs A. KCL 12. p. komentārs. Komerclikuma komentāri. A dala, 86. lpp. 
Sk.: Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 144. 156. 

http://www.tm.gov.lv/objs/tm_pro-
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spēkā faktiski sakrīt. Mut i sk iem gribas izteikumiem, ko izdarījušas klātesošas personas, 

piel īdzināmi arī telefoniski gribas izteikumi, ja vien personas vienlaicīgi sazinās pa 

sakaru kanālu, kas pārraida viņu balsi. 4 5 0 Klātesošai personai adresēts rakstisks gribas 

izteikums ir izdarīts un stājas spēkā, kad tas ir nodots adresātam. 4 5 1 Arī šajos gadījumos 

gribas izteikuma izdarīšana gandrīz v ienmēr sakrīt ar spēkā stāšanos. Ja gribas izteikuma 

izdarītājs ir tikai sastādījis un parakstījis rakstisko aktu, tad gribas izteikums vēl na\ 

izdarīts un nav stājies spēkā. 

Ja, piemēram, darba devējs savu rakstiski sastādīto darba līguma uzteikuma aktu nav izsniedzis 
viņam pretī sēdošajam darbiniekam, gribas izteikums nav izdarīts. Uzrakstot uzteikuma aktu un to 
parakstot, gribas izteikums ir tikai sagatavots tā izdarīšanai, jo darba devējs vēl var pārdomāt un 
uzteikumu darbiniekam neizsniegt. Tikai tad, kad uzteikuma akts ir licis nodots darbiniekam, uz
teikums ir uzskatāms par izdarītu un spēkā stājušos. Gribas izteikums būtu uzskatāms par izdarītu, 
bet spēkā nestājušos, ja. piemēram, darba devējs būtu rakstisko uzteikuma aktu nevis atklāti nodevis 
darbiniekam, bet gan slepus no paša darbinieka iebāzis tam kabatā. 

( 6 ) Nereti gribas izteikumu izdarīšanā un s a ņ e m š a n ā i r iesaistītas pal īgpersonas 

Gr ibas iz te ikuma adresāta vārdā var darboties pārstāvis . Gr ibas iz te ikuma izdarītāja 

pusē pārstāvis darboties nevar, jo tas tas būtu pretrunā ar pārstāvības būtību. Pārstāvis, 

darbojoties citas personas vārdā, izdara savu, patstāvīgu gribas izteikumu. Turpretī gar. 

gribas izteikuma izdarītājs, gan adresāts var izmantot z iņnešu pakalpojumus. Pārstāvja 

rīcības tiesiskās sekas ir automātiski att iecināmas uz pašu pārs tāvamo (sk. CL 1518. p. • 

Ja adresāta pārstāvis saņēmis gribas izteikumu, tad uzskatāms, ka to saņēmis ir viņa 

pārstāvētais gribas izte ikuma adresāts. Gribas izte ikuma tālāka n o d o š a n a p a š a m pār

stāvamajam nav nepieciešama, lai izteikumu uzskatītu par saņemtu. Turpretī ziņnesim 

gribas izteikumu izdarīšanas vai saņemšanas j o m ā nekāda tiesiskā patstāvība nepiemīt 

Ziņnesis ir tikai starpnieks svešas gribas tā lāknodošanā. 

Personai, kuras labā ziņnesis darbojas, tātad gribas izteikuma izdarītājam vai adre

sātam, pašai j ā u z ņ e m a s risks, ka viņas ziņnesis gribas izteikumu vispār nenodos tālāk, 

n o d o s tālāk nepareizi vai arī novēlot i . 4 5 2 Ja gribas izteikuma izdarītājs nosūta pie adresāta 

ziņnesi šī izteikuma nodošanai, tad šajā brīdī gribas izteikums ir uzskatāms par izdarītu 

Spēkā tas stājas saņemšanas brīdī. Adresāta ziņnesis ir j ebkura persona, kura sakarā a: 

tās attiecībām ar adresātu ir p iemērota gribas izteikuma saņemšanai un no kuras var sa

gaidīt gribas izteikuma tā lāknodošanu adresātam. Gribas izteikums ir saņemts nevis tad. 

kad izteikuma izdarītājs to nodod ziņnesim, bet gan brīdī, kurā parasti būtu sagaidāma 

gribas izteikuma tā lāknodošanā adresātam. 

l ? 0 Sk. Kalniņš E. Līguma noslēgšana // Privāttiesību teorija un prakse, 172. lpp. 
Sk.: Schwenzer I. Schweizerisches Obligationenrccht. Allgemeiner Teil, Rn. 27.19: ßrox/ Walker. All
gemeiner Teil des BGB. Rn. 146. 

4 5 2 Sk.: Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 284, 285. 
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Par adresāta ziņnešiem parasti uzskatāmi viņa darbinieki, mājstrādnieki, ģimenes locekļi, turklāt 
nav nozīmes, vai gribas izteikums ir mutisks vai rakstisks. Mazu bērnu turpretī nevar uzskatīt par 
ziņnesi ne mutisku, ne rakstisku gribas izteikumu tālāknodošanā, jo viņš nespēj apzināties tālākno-
došanas nozīmi. 4 " 

2. Pārējie tiesiskā darījuma sastāva elementi 

Tiesiskā darī juma sastāva elementi , kas līdzās gribas i z te ikumam minēt i CL 1470. 

pantā, ir darī juma dalībnieki, pr iekšmets, sastāvdaļas un forma. 

a) Tiesiskā darījuma dalībnieki 

( 1 ) Tiesiskais darījums nevarētu notikt, ja tajā nepiedalī tos v iens vai vairāki dalīb

nieki. Tieši t iesiskā darī juma dalībnieks izdara darī juma norisei nepiec iešamo gribas 

izteikumu. Darī juma dal ībniekam ir jāatbi lst l ikumā noteiktaj iem kritērijiem. Tiesiskā 

darījuma dalībnieks var būt j ebkurš tiesību subjekts, tātad fiziskas un jur idiskas personas, 

kā arī komerct ies ībās pazīs tamās tiesībspējīgās personālsabiedrības pi lnsabiedrība un 

komandītsabiedrība. Darījumspējīgi tiesību subjekti var noslēgt t iesiskos darī jumus pat

stāvīgi. Juridiskās personas, kā arī tiesībspējīgās personālsabiedrības darī jumus nos lēdz 

caur saviem l ikumiskaj iem pārstāvj iem (sk. CL 1410. p., K C L 9 1 . p . ) . Bez l ikumisko 

pārstāvju līdzdalības ne jur idiskā persona, ne tiesībspējīga personālsabiedrība nevarētu 

savu darījumspēju īstenot. Juridisko personu likumiskie pārstāvji ir tās orgānu, p i e m ē r a m , 

valdes sastāvā ietilpstošās f iziskās personas, kuras l ikums atzīst par jur idiskās personas 

pārstāvjiem. Tiesības pārstāvēt pi lnsabiedrības un komandītsabiedrības saskaņā ar K o -

mercl ikumā nost ipr ināto vispārīgo pr incipu ir to b iedr iem, kas par sabiedrības saistībām 

atbild ar visu savu m a n t u ( K C L 9 1 . p . , .118. p. 2. d.,126. p.) . 

(2) Darī jumnespēj īgi subjekti, p i e m ē r a m , nepi lngadīg ie vai garā s l imie, t iesiskos 

darījumus patstāvīgi noslēgt nevar. Viņu vārdā to dara l ikumiskie pārstāvji. Saskaņā ar 

CL 1411. pantu personas, k a m trūkst rīcībspējas (t.i., darī jumspējas), tiesiskajos darī

j u m o s pārstāv v iņu vecāki, aizbildņi vai aizgādņi. Tiesiskā darī juma dalībnieki ir nevis 

t ikumiskie pārstāvji, bet gan viņu pārstāvētās f iziskās personas . Arī t.s. l īgumiskās pār

stāvības gadījumos, kad tiesību subjekts pilnvarojis pārstāvi, ar tiesisku darījumu izdodot 

pilnvaru, par pārstāvja noslēgtā darī juma dalībnieku kļūst nevis pārstāvis, bet gan tiesību 

subjekts, kura vārdā pārstāvis rīkojas. 

( 3 ) Par tiesiskā darī juma dalībniekiem nevar būt darījumspējīgas personas, kas da

rījumu taisī jušas n e s a m a ņ a s vai gara darbības t raucē juma stāvoklī, p i e m ē r a m , a lko

hola vai narkotiku reibumā, kā arī sl imības saasinājuma vai ne la imes gadījuma izraisītu 

"?3 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 152. 
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apziņas traucējumu gadījumos. Šādi darījumi nav spēkā (CL 1409. р.). Darījumspējīgas 

personas, kas darījuma noslēgšanas brīdī neapzinās savas rīcības nozīmi, nespēj paust 

tiesiski nozīmīgu gribu. Tā kā jebkurš t iesiskais darījums ir tā dalībnieka gribas akts. 

par spēkā esošiem nevar uzskatīt darī jumus, kurus veicot persona nav spējusi saprast 

savas darbības j ē g u un apzināties tiesiskās sekas. 

b ) Ties i skā d a r ī j u m a p r i e k š m e t s 

(1) Lai gan ar j ēdz ienu " p r i e k š m e t s " parast i tiek apzīmēts kāds materiāls vai ne

materiāls objekts, saskaņā ar Civi l l ikumu tiesiskā darījuma pr iekšmets ir darbība vai 

bezdarbība. Saskaņā ar CL 1412. pantu par tiesiskā darījuma pr iekšmetu var būt tiklab 

darbība, kā arī atturēšanās no tās, un tiklab darbība, kuras mērķis ir nodibināt vai atdo: 

lietu tiesību, kā arī darbība ar kādu citu mērķi. Tātad tiesiskā darījuma priekšmets ir dar

bība vai bezdarbība, kas raksturo attiecīgā darī juma būtību. P i e m ē r a m , p i rkuma līguma 

pr iekšmets ir lietas vai tiesības atdošana citai personai īpašumā par maksu. 4 5 4 Darbība CL 

1412. panta izpratnē p i rmām kārtām ir aktīva rīcība, kas izpaužas lietas atsavināšanā va: 

pakalpojuma sniegšanā. 4 3 5 Tomēr darbība var ietvert ne tikai ķermenisku lietu atsavināšanu 

vai pakalpojumu sniegšanu, bet arī tiesību piešķiršanu, grozīšanu vai izbeigšanu. 

Piemēram, izdodot pilnvaru, pilnvarotājs piešķir pilnvarniekam tiesības pārstāvēt viņu tiesisko 

darījumu noslēgšanā. Saistību tiesisko attiecību var atcelt, pārvēršot to jaunā, ar līgumu, ko sauc 

par pārjaunojumu (CL 1867. р.). Ja tiek noslēgts atcēlējs līgums, ar kuru aizdevējs atsakās no sava 

prasījuma pret aizņēmēju, tad šā līguma priekšmets ir aizdevēja atteikšanās no savām prasījuma 

tiesībām (CL 1862. р.). 

Bezdarbības gadī jumā tiesiskā darī juma dalībnieku griba ir vērsta uz to, lai kāda 

darbība nenotiktu. Pats t iesiskais darī jums turpretī nedrīkst izpausties kā dalībnieku 

bezdarbība, jo saskaņā ar CL 1430. pantā ietverto vispārīgo principu bezdarbība nevar 

tikt atzīta par gribas izteikumu. Taču tiesiskā darījuma dalībnieki var vienoties par to. 

ka viens vai visi darī juma dalībnieki atturēsies no noteikta veida rīcības. Tipiskākais 

p iemērs bezdarbībai kā tiesiskā darījuma pr iekšmetam ir l ikumā atļautie konkurences 

aizl iegumi, kad l īgumpartneris apņemas z ināmu laiku pēc civiltiesisko attiecību izbeig

šanās atturēties no noteikta veida profesionālās darbības. 

Piemēram, Darba likuma 84. pants ļauj noslēgt darba devēja un darbinieka vienošanos par darbi

nieka profesionālās darbības ierobežojumiem pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās (konkurences 

ierobežojums). Šā konkurences ierobežojuma (tā termiņš nedrīkst pārsniegt divus gadus) mērķis ir 

aizsargāt darba devēju no tādas darbinieka profesionālās darbības, kas var radīt konkurenci darba 

devēja komercdarbībai. Saskaņā ar Komerclikuma 61. pantu komereaģents un principāls (persona, 

kuras vārdā un labā komereaģents darbojas) var vienoties par komereaģenta profesionālās darbības 

b l Torgāns K. CL 2005. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 414. lpp. 
4 S ī von Klot B. Lettlands Zivilgeselzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 44. 
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ierobežojumiem divu gadu laikā pēc komcrcaģenta līguma izbeigšanās, turklāt konkurences aizliegums 
drīkst attiekties tikai uz komercaģentam uzticēto apvidu vai klientu loku un aprobežoties ar to dar
bības jomu, kurā komercaģents, darbodamies principāla labā, gādājis par darījumu noslēgšanu vai 
noslēgšanas sagatavošanu. 

(2) CL 1412. un turpmākajos pantos , kuros regulēts t iesiskā darī juma pr iekšmets , 

vērojama nekonsekvence jēdz iena "darī juma pr iekšmets " l ietojumā, jo CL 1413. un 1414. 

pantā par darī juma pr iekšmetu tiek uzskatīta lieta, nevis darbība vai atturēšanās no tās . 4 5 6 

Turpretī CL 1415. pantā, kas par spēkā neesoš iem pas ludina prett iesiskus darī jumus, 

par šādu darī jumu pr iekšmetu nosaukta "neat ļauta un nepieklāj īga" darbība. Praksē š ī 

terminoloģiskā nekonsekvence prob lēmas parasti nerada. Tomēr no civiltiesību teorijas 

viedokļa ar j ēdz ienu " t ies iskā darī juma p r i e k š m e t s " ir j ā a p z ī m ē darbība vai bezdarbība, 

kas raksturo attiecīgā darī juma būtību, jo ne katrs tiesiskais darī jums ietver lietas n o 

došanu. Lieta ir nevis tiesiskā darī juma priekšmets, bet gan objekts, uz kuru darī jums 

attiecas. 4 5 7 Neret i Civi l l ikumā arī par l īguma pr iekšmetu dēvēta lieta, p i e m ē r a m , saskaņā 

ar CL 2005 . pantu " p a r p i r k u m a l īguma pr iekšmetu var būt visas lietas, ko atļauts un 

iespējams atsavināt" . Tomēr arī l īguma pr iekšmets ir darbība vai atturēšanās no darbības, 

jo l īgums ir v iens no t iesisko darī jumu ve id iem. 4 5 8 

( 3 ) Saskaņā ar CL 1413. pantu par saistību t iesību pr iekšmetu var būt t ikai kas 

iespējams. Pretējā gadī jumā darī jums nav spēkā. CL 1413. pants att iecas ne tikai uz 

saistību darī jumiem, bet uz j e b k u r u t iesisko darī jumu. 4 5 9 Objektīvi neiespējama darbība 

nevar būt t iesiskā darī juma pr iekšmets . CL 1413. p a n t a m ir īpaša n o z ī m e l īguma izpildes 

neiespējamības kontekstā. R u n a ir par gadī jumiem, kad objektīvu vai subjektīvu iemeslu 

dēļ kādai no p u s ē m l īgumu vispār nav iespējams izpildīt. L īguma izpildes neiespējamība 

un tās t iesiskās sekas ir samērā nesistemātiski regulētas dažādās Civi l l ikuma saistību tie

sību daļas vietās. Neiespējamība ir sākotnēja, ja izpilde ir neiespējama j a u l īguma noslēg

šanas brīdī, bet vē lāka neiespējamība iestājas j au pēc l īguma nos lēgšanas . 4 6 0 Sākotnējo 

neiespējamību tradicionāli iedala objektīvā un subjektīvā neiespējamībā atkarībā no tā, 

vai l īgumu nespētu izpildīt neviens vai tikai individuāli parādnieks, bet vēlākas neiespē

jamības veidi ir 1) vēlākā neiespējamība, kurā vainojams parādnieks, 2) vēlāka neiespē

jamība, kurā vainojams kreditors, 3) vēlāka neiespējamība, kurā vainojamas abas puses 

un 4) vēlāka neiespējamība, kurā nav vainojama neviena no pusēm. 4 6 1 CL 1418. pantā 

~i6 Torgans K. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 1412. un turpm. p. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 
27. lpp. 

~" Torgans K. CL 1414. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 30. Ipp. 
~5S Torgāns K. Saistību tiesības. 1. dala, 51. lpp. 
"5<) Sk.: von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 44, Fn. 2. 

von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 44. 
~(" Balodis K. Līguma izpildīšanas neiespējamības regulējums Latvijas un Eiropas Savienības valstu tiesībās // 

Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā. Rīga: Latvijas Universitātes 
Juridiskā fakultāte, 2002, 265. lpp. 
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ir paredzēta sākotnējā objektīvā neiespējamība. 4 6 2 Sākotnējās objektīvās neiespējamības 

gadījumā ne vien tiesiskais darījums (l īgums) ir spēkā neesošs, bet parādniekam arī nav 

jāat l īdzina kreditoram zaudējumi, ko tas cietis l īguma neizpi ldes dēļ . 4 6 3 

Piemēram, namīpašnieks un būvsabiedrība paraksta būvniecības līgumu par namīpašniekam piede
rošās mājas rekonstrukciju, nezinot, ka līguma noslēgšanas brīdī māja ir pilnībā nodegusi. Šis līgums 
pusēm nav jāizpilda un arī zaudējumu atlīdzības pienākumi neiestājas, jo līguma izpilde jau līguma 
noslēgšanas brīdī bija objektīvi neiespējama. 

(4) Kā norādīts CL 1414. pantā, " p a r tiesiskā darī juma priekšmetu var būt tikai tas, 

kas nav izņemts no privāttiesiskās apgrozības; pretējā gadī jumā darījums nav spēkā". Šajā 

pantā ar vārdiem "tiesiskā darī juma p r i e k š m e t s " tiek apzīmēta lieta kā objekts, uz kuru 

darījums attiecas. Saskaņā ar vispārīgo principu lietas ir privāttiesiskās (civiltiesiskās) 

apgrozības objekts, taču ir vairākas lietu grupas, kuras saskaņā ar l ikumu atzīstamas 

par izņemtām no civiltiesiskās apgrozības vai kuru apgrozība ir ierobežota. 4 6 4 Attiecībā 

uz lietām, kuru apgrozība ir ierobežota, p iemēram, kultūrvēsturisko mantojumu, dzīva 

vai miruša ci lvēka audiem un orgāniem, narkotiskajām un ps ihotropajām vielām, pastāv 

īpaši noteikumi par šo lietu iegūšanu īpašumā, lietošanu un rīcību ar tām. 4 6 5 Tātad tiesiskie 

darījumi ar šām lietām pieļaujami tikai l ikumā noteiktajos gadījumos. Par lietām, kas 

pilnībā izņemtas no civiltiesiskās apgrozības, p iemēram, kodol ieročiem, ķīmiskajiem vai 

bakterioloģiskajiem ieročiem, tiesiskos darījumus vispār nedrīkst noslēgt. 4 6 6 

c ) T ies i skā d a r ī j u m a s a s t ā v d a ļ a s 

(.1) Tiesiskā darī juma sastāvdaļas CL 1404. panta izpratnē ir darī juma saturā ietvertie 

noteikumi. Kā norādīts CL 1469. pantā, tiesiskā darījuma sastāvdaļas ir vai nu būtiskas, 

vai dabiskas, vai nejaušas. Būt iskās sastāvdaļas [essentialia negotii - latīņu vai.) ir 

tas viss, kas nepiec iešams konkrētā tiesiskā darī juma j ē d z i e n a m un bez kā pats darī

j u m s nav iespējams ( C L 1470. p.). Būtiskās sastāvdaļas ir attiecīgajam tiesiskā darījuma 

veidam raksturīgās neatņemamās pazīmes, kas paredzētas l ikumā. 4 6 7 Šīs paz īmes parasti 

ir noteiktas imperatīvajās l ikuma normās , kas ietver attiecīgā tiesiskā darī juma legālo 

definīciju. 

4 6 : Torgäns K. CL 1413. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 29. lpp. 
465 Balodis K.. Līguma izpildīšanas neiespējamības regulējums Latvijas un Eiropas Savienība valstu tiesībās. 

Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā. Rīga: LU Juridiskā fakultāte. 
2002, 266. lpp. 

564 Sk.: von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 46; Torgāns K. 
CL 1414. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 30. lpp, 

A6- Grūtups/Kalniņš. CL 929. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 32. lpp. 
466 Sk.: Grūtups/Kalniņš. CL 929. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 35. lpp. 
167 Sk.: Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse. 147. lpp.; Torgāns K. CL 1470. p. 

komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 58. lpp.; Snipe A. Saistību tiesību komentāri. IX. 
Tiesiska darījuma sastāvdaļas un forma ii Jurista Vārds, 27.02.2007, nr. 9. 2. lpp. 
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Piemēram, pirkuma līguma būtiskās sastāvdaļas ir pirkuma priekšmets (lieta vai tiesība) un pirkuma 
maksa (CL 2002. p.). Toties būtisko sastāvdaļu konkrēto saturu, piemēram, kāda lieta tiks pārdota un 
kāds būs pirkuma maksas apmērs, nosaka paši darījuma dalībnieki.4 0 8 

Būtiskās sastāvdaļas ir kritērijs, lai noteiktu, vai darījums vispār ir noslēgts, turklāt 

īpaša n o z ī m e t a m ir l īguma noslēgšanā. 4 6 9 L īgums saskaņā ar CL 1533. pantu uzskatāms 

par galīgi noslēgtu tikai tad, ja starp l īdzējiem notikusi pi lnīga v ienošanās par darījuma 

būtiskajām sastāvdaļām. Būtiskās sastāvdaļas ir kritērijs, lai noskaidrotu, k ā d a m tiesisko 

darījumu t ipam noslēgtais darījums pieskai tāms, un tādējādi noteiktu, kādi l ikuma n o 

teikumi š im darī jumam piemērojami . 4 7 0 

Tiesiskā darījuma pareizai juridiskajai kvalifikācijai ir būtiska nozīme tajos gadījumos, kad jānoro
bežo atšķirīgi darījumi, kuriem likums paredz samērā līdzīgas būtiskās sastāvdaļas, piemēram, darba 
līgums no uzņēmuma līguma. Saskaņā ar CL 2212. pantu ar uzņēmuma līgumu viena puse uzņemas 
izpildīt otrai par zināmu atlīdzību ar saviem darba rīkiem un ierīcēm kādu pasūtījumu, izgatavot 
kādu lietu vai izvest galā kādu pasākumu. Ar darba līgumu darbinieks uzņemas veikt noteiktu darbu, 
pakļaujoties noteiktai darba kārtībai un darba devēja rīkojumiem, bet darba devējs - maksāt nolīgto 
darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus (DL 28. p. 
2. d.). Darba līguma un uzņēmuma līguma radniecību raksturo kaut vai tas, ka Civillikumā abi šie 
līgumi ir reglamentēti saistību tiesību daļas nodaļā "Prasījumi no darba attiecībām". Darbiniekam 
salīdzinājumā ar uzņēmēju likums nodrošina ievērojamu tiesisko aizsardzību, kā arī sniedz sociālās 
garantijas. Nošķirot uzņēmuma līgumu no darba līguma, jāņem vērā, ka pasūtījuma izpildīšanai kā 
uzņēmuma līguma būtiskajai sastāvdaļai ir raksturīga tieši darba galīgā rezultāta radīšana un nodo
šana pasūtītājam (sk. CL 2212. p.), turklāt pasūtītājam atšķirībā no darbinieka piemīt daudz lielāka 
patstāvība līguma izpildē.*71 

CL 1417. pants noteic, ka darī juma pr iekšmets nedrīkst būt pilnīgi nenoteikts . No tā 

izriet, ka arī būtiskās sastāvdaļas nedrīkst būt pilnīgi nenoteiktas . Taču CL 1417. panta 

formulējums l iecina arī par to, ka ne v ienmēr pusēm pašām absolūti precīzi j ā n o s a k a bū

tiskās sastāvdaļas. Būtiskajām sastāvdaļām darījumā tikai jāatbi lst l ikumā paredzētaj iem 

minimālaj iem noteiktības kritērijiem. Ja, p i e m ē r a m , prasī juma pr iekšmets ir atvietojamas 

lietas, tātad lietas, ko var aizstāt ar citām, un to d a u d z u m s vai labums nav noteikts, tad 

darījums tomēr ir spēkā, ja ar l ikumu vai privātu r īkojumu dota tiesība šo pr iekšmetu 

noteikt trešajai personai vai t iesai pēc sava ieskata, vai ja vispār tā noteikšanai ir kāda 

droša mērauk la ( C L 1418. p.) . Ja pārdevējs p iegādā pircējam lietas vai preces, ko tas 

pasūtījis nenosakot cenu, tad darījums ir spēkā un p i e ņ e m a m s , ka puses vienojušās par 

tirgus cenu (CL 2017. p . ) . Ja darī juma dalībnieki būtiskās sastāvdaļas noteikuši tiktāl, 

ka tās iespējams pilnībā konkretizēt, balstoties uz l ikuma note ikumiem, tad darījums ir 

noslēgts un ir spēkā. 

4"8 Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 34 Rn. 47. 
4 6 0 Kalniņš E. Tiesisks darījums /7 Privāttiesību teorija un prakse, 148. lpp. 
4 ( 1 Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 149. lpp. 
: ' ] Sk.: Torgāns K. CL 2212. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 524. p. 
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Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 2002. gadā taisīja spriedumu kādā strīdā par 90. 
gadu zemes reformas laikā noslēgtu pirkuma līgumu, ar kuru atbildētāja bija pārdevusi prasītājam 
nekustamo īpašumu, turklāt līgumā bija noteikts, ka pārdots tiek līgumā konkrēti minētais atbildētājas 
mantotais zemes gabals vai kāds cits zemes gabals, kas atbildētājai kā bijušo īpašnieku mantiniecei 
tiks piešķirts mantojamās zemes vietā.472 Apelācijas instances tiesa bija uzskatījusi, ka šajā līgumā 
neesot noteikts darījuma priekšmets un tāpēc trūkstot vienošanās par būtiskajām sastāvdaļām. Senāts 
pamatoti norādīja, ka līguma būtiskās sastāvdaļas ir noteiktas, tas ir, pirkuma maksa un mantotais 
zemes gabals vai cits zemes gabals, uz kādu atbildētājai ir tiesības saskaņā ar likumu "Par zemes 
reformu Latvijas Republikas pilsētās". 

Jāuzsver, ka CL 1 4 7 0 . pants definē tiesiskā darījuma būtiskās sastāvdaļas to tradicio

nālajā j e b šaurākajā izpratnē. Plašākā nozīmē ar tiesiskā darījuma būtiskajām sastāvdaļām 

apzīmē jebkuru tiesiskā darījuma spēkā esamības pr iekšnote ikumu." m Atbilstoši būtisko 

sastāvdaļu izpratnei plašākā nozīmē arī tiesiskā darījuma forma, dalībnieku darījumspēja 

un jebkur i pārējie l ikumā minēt ie darījuma spēkā esamības pr iekšnoteikumi ir uzskatāmi 

par būtiskajām sastāvdaļām. 

Piemēram, saskaņā ar CL 1483, panta I. punktu likums prasa rakstisku formu "kā zināmu darījumu 
būtisku sastāvdaļu". Runa ir par darījumiem, kuri saskaņā ar likumu obligāti ir jānoslēdz rakstiskā 
formā. To, ka rakstiskā forma ir šādu darījumu spēkā esamības priekšnoteikums, apliecina CL 1484. 
pants, saskaņā ar kuru darījums pirms attiecīgā rakstiskā akta taisīšanas nav spēkā. 

(2) Dabiskās sastāvdaļas (naturalia negotii - latīņu vai.) ir tie tiesiskā darījuma notei

kumi, kas jau bez sevišķas dalībnieku norunas ietilpst noslēgta tiesiskā darījuma saturā sa

skaņā ar l ikumu, bet kuras var atcelt vai grozīt ar dalībnieku vienošanos (sk. CL 1471. p.). 

Dabiskās sastāvdaļas ir paredzētas dispozitīvajās l ikuma n o r m ā s , kas regulē attiecīgo 

tiesisko darījumu. Turpretī imperatīvajās normās ietvertos noteikumus dalībnieki nedrīkst 

ne atcelt, ne grozīt. 4 7 4 Tāpēc imperatīvajās civiltiesību normās dabiskās sastāvdaļas nav 

ietvertas. Dalībnieku vienošanās, ar kuru tiek atcelta vai modificēta dispozilīvo normu 

piemērošana, neietekmē noslēgtā darījuma jēdzienisko raksturu. 4 7 5 

Uzskatāmākais piemērs pirkuma līguma dabiskajām sastāvdaļām ir CL 2023. panta noteikums, 
saskaņā ar kuru pēc pirkuma līguma noslēgšanas, kaut arī pirktā lieta vēl nav nodota, visu risku par 
nejaušu gadījumu, ja sakarā ar to lieta iet bojā vai bojājas, nes pircējs. Šās normas sekas ir tādas, 
ka lietas nejaušas bojāejas gadījumā pārdevējam sava saistība vairs nav jāizpilda, bet pircēja pie
nākums samaksāt pirkuma maksu saglabājas. Tomēr šī norma ir dispozitīva, tāpēc pirkuma līguma 
dalībnieki var vienoties, ka nejaušas bojāejas risku līdz lietas nodošanai uzņemas pārdevējs (sk. CL 

4 7 2 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 19.06.2002 spriedums lietā Nr. SKC-385. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2002. Rīga: Latvija? 
Tiesnešu mācību centrs, 2003, 291.-295. lpp. 

4 7 3 Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 150. Ipp. 
4 7 4 Torgāns K. CL 1471. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 59. lpp. 
J?- von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 105; Kalniņš E 

Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse. 151. lpp. 
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2024. p.). Pirkuma līguma dabiskajam sastāvdaļām pieder arī Civillikuma noteikumi par pārdevēja ka 

atsavinātāja atbildību par pārdotās lietas trūkumiem, ciktāl šos noteikumus drīkst grozīt (CL 1593. p. 

2. pkt., 1594. p., 1617. p.).4 7 ( i 

(3) Nejaušās sastāvdaļas (accidentalia negotii - latīņu vai.) ir t iesiskā darī juma da

bisko sastāvdaļu paplaš inājumi vai aprobežojumi, kā arī darī juma blakus note ikumi, 

pie kur iem p i r m ā m kār tām pieder nosacī jumi, termiņi un uzl ikumi (sk. CL 1472. p.) . 

Nejaušo sastāvdaļu noteikšana tiesiskajā darījumā ir atkarīga tikai no darī juma dalībnieku 

i'ribas.4 7 7 CL 1472. p a n t ā ietvertā n o r ā d e uz dabisko sastāvdaļu paplaš inā jumiem un 

aprobežojumiem liecina par to, ka darī juma dabisko sastāvdaļu modifikācijas gadī jumā 

-z dalībnieku v ienošanās p a m a t a izveidojas nejaušās sastāvdaļas. 

Piemēram, pirkuma līguma noteikums, ar kuru pārdevējs līdz lietas nodošanai pircējam uzņemas 

lietas nejaušas bojājejas risku, paplašina pārdevēja saistību un tādējādi ir uzskatāms par pirkuma 

līguma dabisko sastāvdaļu paplašinājumu. Ja turpretī pirkuma līguma dalībnieki vienojas, ka pārdevē

jam nav jāatbild par pārdotās lietas trūkumiem (CL 1617. p.), tad šāds noteikums ierobežo pārdevēja 

atbildības pienākumu un ir uzskatāms par līguma dabisko sastāvdaļu aprobežojumu.47" 

Blakus note ikumi tiesiskajā darī jumā var būt j ebkādi , ja v ien tie n a v pret runā ar 

'.ikuma imperatīvajām n o r m ā m . CL 1472. pantā ietvertā norāde uz nosacī jumiem, ter

miņiem un u z l i k u m i e m kā nejaušajām sas tāvdaļām ir tikai p iemērveida. Nosacī jums 

saskaņā ar CL 1549. pantu ir tāds blakus note ikums, ar kuru darī juma spēks darīts atka

rīgs no kāda nākoša un n e z i n ā m a vai v i smaz par tādu domājama not ikuma. Nosacī jumu 

var darī jumā ietvert ne tikai kā visa darī juma spēkā esamības pr iekšnoteikumu, bet arī 

tādējādi, ka l īguma atsevišķa note ikuma darbība ir atkarīga no nosacī juma iestāšanās. 4 7 9 

Termiņš ir b lakus note ikums, ar kuru no tiesiskā darījuma izrietošās tiesības sākums vai 

:igums darīts atkarīgs no z ināma brīža iestāšanās (CL 1579. p.) . Uzl ikums ir tāds t iesiskā 

darījuma, parasti bezatl īdzības darījuma, blakus note ikums, ar ko ieguvējam uzlikts kāds 

pienākums, kas ierobežo vai samazina v iņam iegūto tiesību. 4 8 0 

Piemēram, vecāki sakarā ar veiksmīgu vidusskolas beigšanu uzdāvina savam dēlam vieglo auto

mašīnu ar noteikumu, ka turpmākajos divos gados dēls pēc vecāku pieprasījuma nodos automašīnu 

vecākiem lietošanā uz to laiku, kamēr vecāku pašu automašīna atradīsies remontā. Šajā dāvinājuma 

līgumā ir 1) uzlikums kā pienākums nodot mašīnu vecākiem lietošanā uz laiku, 2) divi gadi kā uz

liku ma darbības termiņš un 3) vecāku automašīnas nodošana remontā kā nosacījums no uz likuma 

izrietošā pretpienākuma izpildei. 

""' Sk.: Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 151.,152. lpp.; Snipe A. Saistību 
tiesību komentāri. IX. Tiesiska darījuma sastāvdaļas un forma // Jurista Vārds, 27.02.2007, nr. 9, 

3. lpp-
von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 106. 

" ' Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 152. lpp. 
' Torgāns K. CL 1549. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 104. lpp. 

Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 153. lpp. 
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d) Forma ka darījuma sastāva elements 

CL 1404. pantu, kurā noteikts, ka j e b k u r ā tiesiskajā darī jumā j ā ņ e m vērā forma, 

nedrīkst saprast tā, i t kā katrs darī jums būtu j ā n o s l ē d z k ā d ā noteiktā formā. No pn-

vātautonomijas pr incipa izrietošais formas brīvības pr incips paredz, ka t iesisko darī

j u m u tā dalībnieki var noslēgt j ebkādā formā, izņemot l ikumā tieši norādītos g a d ī j u m a 

(sk. CL 1473. p.) . Vairumam tiesisko darījumu īpaša forma nav vajadzīga. Tiesību sub

jekti var noslēgt darījumus mutiski, ar konkludentām darbībām, rakstiski vai arī elek

troniskā formā, kura mūsdienās izplatās arvien vairāk. Sevišķai, p iemēram, rakstiska;, 

formai kā tiesiskā darījuma sastāva e lementam ir tikai i z ņ ē m u m a raksturs. 

III. Tiesiskā darījuma nošķiršana 
no citiem tiesiskas rīcības veidiem 

( 1 ) Tiesiskais darījums ir jānošķir no tādiem tiesiski nozīmīgas rīcības veidiem kā 

reālakts un darī jumam līdzīga darbība. Reālakts ir faktiska tiesiska rīcība, kas rada tiesis

kās sekas, pamatojoties uz likumu un neatkarīgi no darītāja gribas.4 8 1 Ja tiesiskais darījums 

rada tiesiskas sekas tāpēc, ka dalībnieki grib to iestāšanos, tad reālakts izraisa tiesiskās 

sekas neatkarīgi no tā, vai šo seku iestāšanās ir gribēta. 4 8 2 Reālakla izdarītājs var būt pat 

rīcībnespējīgs, bet l ikumā paredzētās tiesiskās sekas iestāsies tik un tā. Tā kā reālakta 

tiesiskās sekas nav atkarīgas no personas gribas, l ikuma note ikumus par tiesiskajiem 

darījumiem un gribas izteikumiem nevar analogi p iemērot attiecībā uz reālaktiem. 4 8 3 

Piemēram, Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļas students nozog no savas augstskolas krā
jumiem audeklu, lai uzgleznotu savu diplomdarbu. Audekla apgleznošana ir reālakts, kura rezultātā 
radītā glezna ir jauna lieta. Šās rīcības civiltiesiskās sekas ir paredzētas Civillikuma noteikumos par 
kustamu lietu savienošanu un svešu lietu apstrādāšanu (CL 980.-986. p.) neatkarīgi no tā, kāda ir 
bijusi paša mākslinieka griba gleznas īpašuma tiesību sakarā. Ja sveši materiāli apstrādāti bez to 
īpašnieka ziņas un gribas un apstrādājums izdarīts ļaunā ticībā, apstrādātās lietas īpašnieks (Mākslas 
akadēmija) var vai nu prasīt jauno lietu (gleznu) par savu īpašumu bez pienākuma atlīdzināt par tās 
sastāvā ietverto svešo lietu un par darbu, vai arī, atstājot īpašumu vainīgajam (studentam), prasīt, lai 
tas samaksā augstāko no tām cenām, kādas apstrādātajai lietai (audeklam) bijušas no tās dienas, kad 
tā paņemta, līdz tai dienai, kad šo atlīdzību piespriež, un turklāt lai atlīdzina arī visus zaudējumus 
(CL 983. p.). 

(2) Darī jumam līdzīga darbība ir tiesību subjekta gribas izpaudums vai paziņojums, 

kas rada tiesiskas sekas, pamatojoties uz l ikumu, un neatkarīgi no tā, vai subjekts ir gri

bējis attiecīgo tiesisko seku iestāšanos. 4 8 4 Darī jumam līdzīgās darbības izdarītāja mērķis ir 

4S'! Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 94. 
4S?- Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 153. Ipp. 
J-s-! Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 22 Rn. 22. 
4 8 4 Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 5 Rn. 7. 
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Jārit z ināmu adresātam attiecīgā gribas izpauduma vai paziņojuma saturu. 4 8 5 Tā kā darīju

m a m līdzīga darbība, tāpat kā gribas izteikums, ir tiesību subjekta gribas akts, tad likuma 

normas par tiesiskajiem darī jumiem un gribas izte ikumiem pēc analoģijas piemērojami 

.iri darī jumiem līdzīgām darbībām, ja vien attiecīgo n o r m u mērķis un pušu pamatotās 

intereses pieļauj šādu p iemērošanu. 4 8 6 P iemēram, civiltiesību normas par pārstāvību var 

inalogi p iemērot ari darī jumam l īdzīgām darbībām, jo citu personu pi lnvarošana šo 

darbību veikšanai ir saprotama un attaisnojama. 4 " 7 

Darījumam līdzīgas darbības uzskatāmākais piemērs ir kreditora atgādinājums nokavējušam pa

rādniekam. Lai atzītu parādnieka nokavējumu saskaņā ar CL 1653. pantu, parādniekam vispirms 

jāsaņem atgādinājums no kreditora vai tā vietnieka. Atgādinājuma rezultātā parādnieka nokavējums 

iestājas neatkarīgi no tā, vai kreditors pats to gribējis panākt. Arī tad, ja kreditoram nav izpratnes par 

nokavējuma nozīmi un sekām un viņš vienkārši gribējis atgādināt par parādu, iestājas nokavējums ar 

visām Civillikumā paredzētajām nokavējuma sekām. CL 1653. pants ir arī ilustrācija tam. ka darīju

mam līdzīgas darbības tiesību subjekta vārdā var veikt viņa pārstāvis (vietnieks). 

IV. Tiesisko darījumu iedalījums 

Tradicionālie un izplatītākie tiesisko darījumu iedalījuma veidi ir 1) vienpusēji un 

daudzpusēji darījumi, 2) kauzāli un abstrakti darījumi, 3) apņemšanās un rīcības darī

jumi. 

1. Vienpusēji un daudzpusēji darījumi 

Atkarībā no darījumā iesaistīto pušu skaita tiesiskie darījumi tiek iedalīti vienpusējos 

un daudzpusējos. 

a) Vienpusēji darījumi 

( 1 ) Vienpusējs darījums ir tiesiskais darījums, kas sastāv no vienas personas gribas 

izteikuma. Darījuma raksturīgās t iesiskās sekas šajā gadī jumā izraisa vienas personas 

griba. 4 8 8 Civi l l ikums precīzu vienpusēja tiesiskā darījuma definīciju nesniedz, taču 1427. 

pantā ir norādīts, ka "pie tiesiska darījuma būtības pieder tā taisītāja gribas iz te ikums" . 

Vienlaikus jā ievēro, ka ne katrs vienas personas gribas izteikums ir uzskatāms par vien

pusēju tiesisko darījumu. 

Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 154. lpp. 
'
if№

 Larenz/Woif. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 22 Rn. 17. 
~iJ Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 22 Rn. 18; Medicus D. Allgemeiner Teil des 

BGB, Rn. 198. 
"i & Kalniņš E, Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 139. lpp.; Klunzinger E. Einführung in 

das Bürgerliche Recht, S. 72. 
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Vienpusēji tiesiskie darījumi ir, piemēram, testaments (CL 418. p.), līguma uzteikums (piem.. 
CL 2166. p.), pilnvaras izdošana un atsaukšana (sk. CL 2291., 2313. p.), tiesiskā darījuma vēlāks 
apstiprinājums (CL 1434. p.), publisks atlīdzības izsolījums (CL 1540. p.). Oferte jeb priekšlikums 
noslēgt līgumu, kā arī priekšlikuma pieņemšana jeb akcepts turpretī ir tikai līguma dalībnieku gribas 
izteikumi, nevis vienpusēji tiesiskie darījumi. Oferte un akcepts kā savstarpēji, ar līguma dalībnieku 
vienošanos pamatoti gribas izteikumi abi kopā veido līgumu kā daudzpusēju darījumu. 4 8 9 

(2) Ir iespējami gadījumi, kuros vienpusējā tiesiskā darījumā piedalās vairākas per

sonas, kopīgi izdarot satura un tiesisko seku ziņā pilnīgi identiskus gribas izteikumus. 

Kopakts ir vienpusējs t iesiskais darījums, kas sastāv no vairāku personu identiskiem, 

līdztekus vērst iem gribas izteikumiem un ir vērsts uz šīm personām kopīgi piemītošas 

tiesības ī s tenošanu. 4 9 0 Kaut gan piedalās vairākas personas, tiesiskais rezultāts ir tāds pats. 

it kā viena persona būtu izdarījusi vienu gribas izteikumu. Tieši tāpēc kopakti tiek uzska

tīti par vienpusēj iem, nevis daudzpusēj iem tiesiskajiem darījumiem. Kopakta īpatnība ir 

vairāku personu gribas izteikumu faktiska apvienošana kopīgā "gribas izpaušanas aktā".4 1' 

Kopakti ir vajadzīgi gadījumā, ja personas, kas sastāv kādā tiesiskā kopībā, p iemēram, 

kā laulātie, mantinieki vai l īguma dalībnieki, attiecīgo vienpusējo darījumu saskaņā ar 

l ikumu vai l īgumu var veikt tikai kopīgi. 

Piemēram, saskaņā ar CL 164. pantā noteikto vispārīgo principu laulātie bērnu adoptē kopīgi. Tas 
nozīmē, ka bērna adopciju laulātie no savas puses veic kopakta formā. No CL 2058. panta izriet, ka 
vairākas personas (pārdevēji), kurām pirkuma līgumā kopīgi pieder atpakaļpirkuma tiesība, šo tiesību 
var izlietot tikai visas kopīgi. Ja mantojuma atstājējs pirms nāves uz atsavinājuma līguma pamata ir 
iegādājies kādu lietu, kurai ir trūkumi, tad viņa mantinieki līguma atcelšanu var prasīt tikai kopīgi 
(CL 1629. p.). Ja, piemēram, divas personas ir kopīgi noīrējušas dzīvokli, kļūstot par īres līguma 
dalībniekiem, tad ari līgumu izbeigt viņas var tikai ar kopakta formā izteiktu izīrētājam adresētu 
paziņojumu. 

Tā kā par kopaktu ir uzskatāms tikai tāds tiesiskais darījums, kuru vairāki subjekti 

veic kopīgi, savā vārdā un ar v ienādām tiesībām, par kopakt iem nevar atzīt 1) darīju

mus, kuru spēkā esamība ir atkarīga no citas personas piekrišanas vai apstiprinājuma, 

bet kuru noslēgšanai nepieciešamās pārējās darbības tiesīgā persona var veikt viena pati 

un 2) darī jumus, kurus vienas konkrētas personas vārdā ar koppārstāvības t iesībām veic 

viņas pārstāvji. 

Piemēram, saskaņā ar CL 186. pantā nostiprināto vispārīgo principu vecāki kopīgi pārstāv bērnu 
viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Noslēdzot tiesisko darījumu, abi vecāki izdara līdzte
kus vērstus, saskanīgus gribas izteikumus, taču dara to bērna vārdā. Šādu darījumu nevar uzskatīt 
par veiktu kopakta formā, jo vecāku gribas izteikumi ir automātiski attiecināmi uz vienu konkrētu 

Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 139. lpp. 
Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 22 Rn. 6: Huguenin C. Obligationenrecht. 
Allgemeiner Teil, Rn. 69. 
Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 22 Rn. 6. 
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personu - viņu nepilngadīgo bērnu. Vecāku noslēgtais darījums tādējādi ir bērna, nevis pašu vecāku 
darījums. Tāpat par kopaktu nevar uzskatīt, piemēram, likuma par "Dzīvojamo telpu īri" 27. pantā 
paredzētās īrnieka tiesības ar visu īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu jebkurā laikā izbeigt 
dzīvojamās telpas īres līgumu, par to mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izīrētāju. 

Juridiskajā literatūrā ir izteikts v iedoklis , ka kopakti ir nevis vienpusēj i , bet gan 

daudzpusēji tiesiskie darījumi, jo tie sastāv no v ismaz divu personu gribas izte ikumiem. 4 9 2 

Jāatzīst, ka praktiskas n o z ī m e s kopakta kā vienpusēja vai daudzpusēja darījuma kvalifi

kācijai nav. No civiltiesību teorijas viedokļa korekti ir kopaktu uzskatīt par vienpusēju 

:iesisko darījumu, jo tajā ietilpstošie gribas izteikumi ir absolūti identiski, ir vērsti uz 

viena un tā paša tiesiskā rezultāta sasniegšanu, un kopakta dalībnieki rīkojas vienoti. 

b) Daudzpusēj i darījumi 

( 1 ) Daudzpusē j s darī jums i r t iesiskais darī jums, kas ietver v i s m a z divu personu 

gribas izteikumus (sk. CL 1427. p.) . Daudzpusēju darījumu veidi ir līgumi un lēmumi. 4 9 3 

Reizēm daudzpusēj i darījumi tiek dēvēti arī par divpusēj iem darī jumiem, jo l īgumus 

kā vis izplatītākos daudzpusējos darī jumus parasti nos lēdz divas personas . Apzīmējot 

darījumus, kuri ietver v i smaz divus personu gribas izteikumus, vairāk tomēr tiek lietots 

jēdziens "daudzpusē js darī jums". 

(2) Līgums Civi l l ikumā ir definēts p lašākā un šaurākā nozīmē. Saskaņā ar CL 1511. 

panta 1. teikumu l īgums plašākā noz īmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās 

par kādu tiesisko attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu. Kā norādīts CL 

' 5 1 1 . panta 2. te ikumā, l īgums šaurākā noz īmē ir vairāku personu savstarpējs ar vieno

šanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību (CL 1511. p. 

2. teik.). L īguma definīcija plašākā noz īmē att iecas uz j e b k u r u civiltiesisku l īgumu, 

bet šaurākā n o z ī m ē - tikai uz saistību l īgumiem. Līguma definīcija plašākā n o z ī m ē 

CL 1511. p. 1. teik.) tomēr nepiemin l īguma dalībnieku gribas izteikumus, kaut gan tieši 

gribas izteikums ir j ebkura tiesiskā darī juma pamate lements . CL 1511. pantā ietvertā 

saistību l īguma definīcija nav gluži precīza tādā ziņā, ka nekāds v ienots gribas izteikums 

-īguma noslēgšanas rezultātā neizveidojas. Gribas izteikumi no t iesisko darījumu teorijas 

viedokļa v ienmēr ir individuāli. Ar saviem gribas izteikumiem līdzēji panāk vienošanos, 

nevis pārveido savus gribas izteikumus par vienu vienīgu gribas izteikumu. 

Līgums ir d ivu vai vairāku personu v ienošanās , kas noslēgta, izdarot savstarpēji 

korespondējošus, saskanīgus gribas iz te ikumus. Šādu definīciju var attiecināt uz j e b 

kuru l īgumu, un tā uzsver arī saskanīgu gribas izteikumu nozīmi l īguma noslēgšanā. 

~": Sk.: Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 101; Kalniņš E. Tiesisks darījums //' Privāttiesību 
teorija un prakse, 141. lpp. 

- -; Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 5 Rn. 9. 
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Saskanīgi gr ibas izteikumi n o z ī m ē nevis iz te ikuma satura burtisku atbilstību, bet gar. 

to , ka šie gribas izteikumi ir vērsti uz v ienota t iesiskā rezultāta sasniegšanu. Saskanīgie 

gribas izteikumi ir v iena līdzēja pr iekš l ikums (oferte) un otra līdzēja izteiktā pieņemšana 

(akcepts) . No l īguma nos lēgšanas v iedokļa nav n o z ī m e s t a m , vai p u s e s savus gribas 

iz te ikumus izdara, vienlaicīgi vai v iena p i rms otras (sk. CL 1535. p.) . Vienošanās j e t 

konsenss par l īguma saturu n o z ī m ē to, ka l īguma dalībnieki i r savstarpēji p ieņemamā 

veidā saskaņojuši savas intereses. 4 9 4 

( 3 ) L ē m u m s i r t iesiskais darī jums, kas sastāv no personu apvienības biedru (da

lībnieku) l īdztekus vērstiem gribas izte ikumiem personu apvienības l ietās. 4 9 5 L ē m u m u s 

personu apvienības, p i e m ē r a m , komercsabiedrības vai biedrības, lietās p ieņem personu 

apvienības biedru k o p u m s vai pārvaldes institūcija (orgāns), kas saskaņā ar l ikumu, 

sabiedrības l īgumu vai statūtiem pi lnvarota p ieņemt attiecīgo l ē m u m u . 

Lēmumu piemēri ir kapitālsabiedrības (akciju sabiedrības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību) 
dalībnieku sapulces lēmums par prasības celšanu pret sabiedrības dibinātājiem, valdes vai padomes 
locekļiem vai revidentu (KCL 172. p. 1. d.), akciju sabiedrības padomes lēmums par apstiprinājumu 
darījuma slēgšanai starp sabiedrību un valdes locekli vai revidentu (KCL 292. p. 1. d. 5. pkt.), bied
rības biedru sapulces lēmums par biedrības darbības izbeigšanu (Biedrību un nodibinājumu lik. 53. p. 
1. p k t ) . 

No l ikuma, sabiedrības l īguma vai s tatūt iem izriet, vai l ē m u m s j ā p i e ņ e m vienbalsīgi 

vai arī pietiek ar balsu vairākumu. 4 9 6 Piemēram, Civil l ikuma sabiedrības biedru lēmumiem 

sabiedrības lietās nepieciešama visu biedru piekrišana, kaut sabiedrības l īgumā var no

teikt, ka pietiek ar balsu vairākumu ( C L 2252. p.) . Vienbalsīgi lēmumi ir nepieciešam: 

personu apvienības nodibināšanai, ja v ien personu apvienība ir tāda, kas tiek nodibināta 

nevis ar l ikumu, bet ar dibinātāju l ē m u m u . L ē m u m a pieņemšanai j au pastāvošā personu 

apvienībā nereti piet iek ar attiecīgajā orgānā ieti lpstošo dalībnieku balsu vairākumu, 

jo prasība p i e ņ e m t visus l ē m u m u s vienbalsīgi (konsensa pr incips) apgrūtinātu personu 

apvienības darbību. Kapitā lsabiedrību (akciju sabiedrību un sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību) dal ībnieku sapulču lēmumi t iek p ieņemti nevis vienbalsīgi, bet ar balsu vai

rākumu. Parasti tas i r klātesošo vienkāršs balsu va i rākums, ja v ien statūtos nav noteikts 

lielāks balsu va i rākums (sk. K C L 216., 284. p. 1. d.). K a d l ē m u m a pieņemšanai pietiek 

ar balsu va i rākumu, tad p ieņemta i s l ē m u m s kļūst saistošs arī t iem dal ībniekiem, kas 

palikuši m a z ā k u m ā . Šajā gadī jumā ne visi l ē m u m a p i e ņ e m š a n ā izdarītie gribas izteikumi 

ir saskanīgi, toties ir panākts vienots un v is iem lēmuma pieņēmēj iem saistošs tiesiskais 

rezultāts. 

14 Koziol/Welser. Bürgerliches Recht Ļ S. 114. 
13 Sk.: Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse. 142. lpp.; Brox/Walker. Allgemeiner 

Teil des BGB, Rn. 102. 
6 Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 142. lpp. 
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2. Apņemšanās un rīcības darījumi 

(1) A p ņ e m š a n ā s darījums ir tiesiskais darījums, ar ko viena persona a p ņ e m a s izpil

dīt par labu otrai personai noteiktu darbību vai atturēties no tās . 4 9 7 A p ņ e m š a n ā s darījums 

nodibina parādnieka p i e n ā k u m u darī jumu izpildīt un līdz ar to nodibina saistību t iesisko 

attiecību.4 9 8 A p ņ e m š a n ā s darī jumiem raksturīgs tas, ka to noslēgšana pati par sevi vēl 

nerada otrajai personai apsolīto lietu tiesību automātisku pāreju. A p ņ e m š a n ā s darījumi 

:r gandrīz visi saistību l īgumi, bet i z ņ ē m u m a kārtā - arī vienpusēji darījumi, ja vien ar 

: iem tiek nodibinātas prasī juma tiesības. 

Apņemšanās darījuma spilgtākais piemērs ir pirkuma līgums. Pārdevējs apņemas nodot pircējam 
pirkuma priekšmetu, bet pircējs apņemas samaksāt pārdevējam pirkuma maksu (CL 2027., 2033. p.). 
Ar pirkuma līguma noslēgšanu pārdotās lietas piederība vēl netiek grozīta, jo ir nepieciešama tās 
nodošana pircējam (CL 987. p.). Nodošana pēc savas juridiskās dabas ir ar atsavinājuma līgumu cieši 
saistīts, taču no tās nošķirams tiesiskais darījums (sk. CL 989. p.). No vienpusējiem darījumiem par 
apņemšanās darījumu ir atzīstams publisks atlīdzības izsolījums (CL 1540. p.). Publisks atlīdzības 
izsolījums vienpusēji nodibina izsolītāja saistību maksāt atlīdzību, ja vien izsolījumā norādītā darbība 
tiek izdarīta pienācīgā kārtā. 

(2) Rīcības darī jums ir tiesiskais darī jums, ar ko pastāvoša subjektīvā tiesība tiek 

nodota, apgrūtināta, pārgrozīta vai izbeigta. 4 9 9 Rīcības darī jums tieši un nepastarpināti 

ietekmē subjektīvās tiesības piederību, saturu vai pastāvēšanu. Rīcības darījumi sasto

pami galvenokārt lietu tiesībās, lai gan arī vairāki saistību līgumi ir atzīstami par rīcības 

darījumiem. Parasti rīcības darī jums ir vajadzīgs, lai izpildītu a p ņ e m š a n ā s darī jumu. 

Izplatītākais rīcības darījums ir kustamas lietas nodošana īpašumā (CL 987. p.). Nododot īpašumā 
kustamu lietu, tiek izpildīts atsavinājuma līgums, kas ir apņemšanās darījums. Rīcības darījumi ir ari 
Civillikuma saistību tiesību daļā regulētā prasījumu tiesību cesija (CL 1793. p.) un atcēlējs līgums 
(CL 1862. p.). 

Rīcības darī juma spēkā esamībai i r nepiec iešams, lai darī juma da l ībniekam būtu 

atbilstoša rīcības vara j e b tiesiska vara nodot, apgrūtināt, pārgrozīt vai izbeigt attiecīgo 

subjektīvo tiesību. 5 0 0 Rīcības vara parast i piemīt tai personai , kura ir att iecīgās tiesības 

subjekts. Neret i rīcības vara piemīt nevis tiesības subjektam, bet gan citai personai , kurai 

:ā piešķirta uz l ikuma vai t iesiska darī juma pamata . 5 0 1 I z ņ ē m u m a gadījumos, kad l ikums 

aizsargā labticīgu ieguvēju, spēkā ir arī tāds rīcības darījums, ko noslēgusi persona bez 

rīcības varas. 

Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 142. Ipp. 
Larenz/Wolf, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 23 Rii. 31. 
Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 143. Ipp.; Handkommentar-BGB/Dörner, 
vor §§ 104-185 Rn. 4; Klunzinger E. Einführung in das Bürgerliche Recht, S. 73; Huguenin C. Obli
gationenrecht. Allgemeiner Teil, Rn. 83; Koziol/Welscr. Bürgerliches Recht I, S. 118. 
Schwenzer I. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Rn. 3.35. 
Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 143. Ipp. 
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Lietas īpašniekam, ja viņš lietu nodod citai personai īpašumā vai ieķīlā, piemīt rīcības vara at
tiecīgā rīcības darījuma veikšanai. Komitents kā kustamas lietas īpašnieks ar komisijas līgumu (CL 
2321. p.) ne tikai uztic kustamas lietas komisionāram, kurš ir tiesīgs komitenta interesēs pārdot tās 
trešajām personām savā vārdā, bet arī piešķir komisionāram patstāvīgu rīcības varu šo lietu nodošanai 
īpašumā pircējiem.H'2 Ja īpašnieks ir uzticējis kustamu lietu kādai citai personai, bet tā bez atbilstošas 
rīcības varas to pārdod un nodod pircējam, tad pircējs kļūst par īpašnieku, ja vien viņš bijis labticīgs 
attiecībā uz pārdevēja īpašuma tiesībām (CL 1065. p.). 

3. Kauzali un abstrakti darījumi 

( 1 ) Tiesisko darījumu iedalījums kauzālos un abstraktos attiecas uz t iem darījumiem, 

ar kur iem kādam no dalībniekiem tiek piešķirta mant i ska vērtība j e b piešķīrums. Pie

šķ ī rumam vienmēr ir kāds tiesisks pamats (causa - latīņu vai.), kas juridiski attaisn: 

piešķīruma izdarīšanu. Piemēram, p i r k u m a l īgumā pircēja un pārdevēja v ienošanās par to. 

ka katrs no viņiem saņems sev pienākošos izpildījumu, ir tiesiskais pamats pircēja pra

sī jumam par lietas nodošanu un pārdevēja prasī jumam par p i rkuma maksas samaksu.-

Piešķīruma tiesiskais pamats ir pušu vienošanās par mant iskās vērtības iegūšanai nepie

ciešamā tiesiskā darī juma būtiskajām sastāvdaļām. 5 0 4 Darī jumus iedala kauzālos un ab

straktos tiesiskajos darī jumos atkarībā no tā, vai piešķīruma tiesiskais p a m a t s ir redzams 

no darījuma satura vai arī ir no tā atdalīts j e b abstrabēts . 5 0 5 

(2) Kauzāl i tiesiskie darījumi ir tie, kuros piešķīruma tiesiskais pamats ietilpst da

rījuma saturā un ir no tā redzams. 5 " 6 Kauzāl i tiesiskie darījumi ir vairums apņemšanās 

darījumu, p i r m ā m kārtām saistību līgumi. Vienpusēji t iesiskie darījumi ir kauzāli tika: 

lajos gadī jumos, ja tie paši par sevi, b e z citas personas piekrišanas, nodibina saistīb-

tiesību, kas paredz mantiskas vērtības piešķīrumu. Arī 1iem tiesībās pazīstamie rīcības 

darījumi, kas ietver lietu nodošanu, ir uzskatāmi par kauzāl iem darī jumiem. 5 0 7 

Kauzāli darījumi ir, piemēram, pirkuma līgums, publisks atlīdzības apsolījums, kustamas lietas 
nodošana ieguvējam. No pirkuma līguma, tāpat kā citu saistību līgumu satura skaidri ir redzams, ka 
līdzēju vienošanās par līguma būtiskajām sastāvdaļām (pirkuma priekšmetu un maksu) ir iemesls 
mantisko vērtību apmaiņai. Arī no sludinājuma, kas ietver atlīdzības izsolījumu (CL 1540. p.), ir 
redzams, ka izsolītājs izmaksās atlīdzību tikai tad, ja persona, kas uz sludinājumu atsauksies, izdarīs 
tajā norādīto darbību, piemēram, atradīs un nodos atlīdzības izsolītājam pazaudētu lietu. Kustamas 
lietas nodošana ir kauzāls darījums tāpēc, ka tās izdarīšanas pamatā ir tiesisks darījums (atsavināšanas 
līgums), kas vērsts uz īpašuma atdošanu, bet bez šā tiesiskā pamata nodošana nav spēkā (CL 989. p.). 

Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 144. Ipp 
13 Schweitzer I. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Rn. 3.42. 
14 Sk.: Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse. 146. Ipp. 
'• Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 145. Ipp. 
1,1 Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 146. Ipp.; Brox/Walker. Allgemeiner Te 

des BGB, Rn. 115. 
17 Schwenzer I. Schweizerisches Obligaüonenrecht. Allgemeiner Teil, Rn. 3.43. 
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(3) Abstrakts darījums ir tāds tiesiskais darījums, kurā piešķīruma tiesiskais p a m a t s 

: atdalīts no darī juma satura un nav no tā redzams. 5 0 8 Abstrakti ir va i rums rīcības darī-

.:mu, bet to tiesiskais pamats , kas neietilpst šo darījumu saturā, v ienmēr ir kāds kauzāls 

apņemšanās darī jums. 5 0 9 Abstrakti darījumi ir arī vairāki l ikumā tieši regulēti apņemšanās 

riarījumi. Abstrakti darījumi nodibina patstāvīgus prasī jumus, kas nav n e k ā d ā ziņā atka

rīgi no kauzālā darījuma note ikumiem vai spēkā esamības. 

Abstrakti apņemšanās darījumi ir vekseļa un čeka izdošana, jo vekselis un čeks gan ietver saistību 
maksāt noteiktu naudas summu, tomēr no to satura nav redzams, kāds ir vekselī ietvertās saistības 
tiesiskais pamats (aizdevuma, pirkuma, uzņēmuma vai cits līgums). Cesijas līgums, kas pēc savas 
juridiskās dabas ir rīcības darījums, ir abstrakts darījums, ja no tā satura nav redzams prasījuma pārejas 
tiesiskais pamats, piemēram, dāvinājuma līgums.5 1 0 Abstrakts darījums ir arī tāds Civillikumā tieši nere
gulēts, bet civiltiesībās atzīts līgums kā abstrakts parāda apsolījums, kas satur parādnieka apsolījumu 
kreditoram samaksāt noteiktu naudas summu, nenorādot, kā šis parāds sākotnēji radies, - kā pirkuma 
maksa saskaņā ar pirkuma līgumu, aizdevuma summa pēc aizdevuma līguma vai citādi.5" 

V. Līgums kā nozīmīgākais tiesiska darījuma veids 

Līgums ir civiltiesiskajā apgrozībā visizplatītākais un svarīgākais tiesiskā darījuma 

'• eids, jo t iek izmantots t iesību subjektu eksistencei nepieciešamo mant i sko labumu ap

maiņai. 

1. Līgumu praktiskā nozīme 

(1) Līgums j a u no vissenākaj iem laikiem ir nozīmīgākais t iesiskais instruments in

divīdu mant i sko un nemant i sko attiecību veidošanai un regulēšanai. Cilvēces attīstības 

gaitā preču a p m a i ņ a ir pastāvīgi kļuvusi arvien intensīvāka. Preču tirgotāji un ražotāji, 

lauksaimnieki, amatnieki , ārsti, f inanšu paka lpo jumu sniedzēji un j e b k u r a cita a roda 

pārstāvji nos lēdz l īgumus, lai par pārdota jām p r e c ē m vai sniegtaj iem paka lpo jumiem 

iegūtu naudu, ko savukārt izmantotu savu materiālo un nemater iā lo vajadzību apmierinā

šanai. 5 1 2 Ekonomiski attīstītajās valstīs ir izzudusi naturālā saimniecība, kas deva iespēju 

noteiktām sabiedrības kopienām, p i e m ē r a m , zemnieku ģ i m e n ē m , savas materiālās va

jadzības p a m a t ā nodrošināt ar kopienas pašas saražotaj iem produkt iem, tikai minimālā 

apjomā iepērkot preces no ci t iem subjektiem. Jo vairāk sabiedrībā iesakņojās darba da-

iīšanas princips, jo lielāku lomu ieguva uz preču iegādi un pakalpo jumu sniegšanu vērsti 

* Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 146. Ipp. 
" Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 214. 

Kalniņš E. Tiesisks darījums /'/ Privāttiesību teorija un prakse, 146. Ipp. 
Sk.: Balodis K. CL 2369. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 650. Ipp. ; Golde J. 
Abstraktie darījumi. Rīga: [b.i.], 1937, 16. Ipp. 

- Sk.: Kötz H. Europäisches Vertragsrecht I, S. 6. 
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civiltiesiskie līgumi. Senāk, sevišķi antīkajā pasaulē un viduslaikos, ievērojama loma bija 

maiņas tirdzniecībai un līdz ar to maiņas l īgumiem. Vēlāk arvien vairāk pieauga naudas 

n o z ī m e preču un pakalpojumu apgrozībā, kas palielināja pirkuma, piegādes, uzņēmuma 

līgumu nozīmi. M ū s d i e n u pasaulē tirgus sa imniecības un starptautiskās tirdzniecības 

attīstības apstākļos l īgumu noslēgšanas intensitāte pastāvīgi paliel inās un palielināsies 

vē l vairāk. 

(2) Vairums civiltiesisko līgumu ir atl īdzības līgumi un ir vērsti uz preču iegādi, 

darbu izpildi vai pakalpojumu saņemšanu par maksu. Kopīgu mērķu sasniegšanai ekono

mikā neatsverama loma ir sabiedrības l īgumiem, kas ir komercsabiedrību nodibināšanas 

pamatā . Tomēr līgumi ir svarīgi ne tikai saimnieciskajai apgrozībai un privātā patēriņa 

nodrošināšanai . Dažādās civiltiesību apakšnozarēs pastāv arī bezatlīdzības līgumi. Daži 

no bezatlīdzības l īgumiem ir nozīmīgi sabiedrībā pastāvošo sociālo attiecību noregulē

šanai. Šāds l īgums ir, p iemēram, laulība. Ļoti daudzi līgumi, p iemēram, pārtikas preču 

p i rkums lielveikalā, tiek noslēgti un uzreiz izpildīti. Citi l īgumi, p i e m ē r a m , darba lī

gumi, īres līgumi, dažādi kredītl īgumi, tiek noslēgti uz īsāku vai garāku termiņu vai pat 

bez termiņa ierobežojuma. Divu komersantu ilglaicīga sadarbība var ietvert s imtiem ur. 

pat vairāk atsevišķu līgumu. Iespēja plānot civiltiesiskās attiecības nākotnei, noslēdzot 

i lgtermiņa l īgumus, veicina tiesiskās apgrozības stabilitāti, savukārt stabila sabiedriskā 

iekārta ir pr iekšnoteikums p a r e d z a m ā m un stabilām l īgumatt iecībām. 5 1 3 

2. Līgumu brīvības princips 

(1) Līgumu brīvības pr incips ir pr ivātautonomijas nozīmīgākā izpausme. Līgumu 

brīvība n o z ī m ē to, ka līdzēji var ve idot l īgumatt iecības un noteikt l īguma saturu uz 

savstarpējas saprašanās un brīvas izvēles p a m a t a . 5 1 4 Līgumu brīvības princips ir tiesisks 

pr iekšnoteikums kapitālistiski orientētas saimnieciskās iekārtas pastāvēšanai. Brīvā tirgus 

ekonomikas apstākļos mant isko labumu apmaiņa notiek atbilstoši pieprasī jumam un pie

dāvā jumam, līdzējiem brīvi vienojoties par līguma priekšmetu un cenu. Lai gan likumam 

līgumu brīvības apstākļos ir nozīmīga loma pušu līgumattiecību regulēšanā, tas nosaka 

tikai minimāl i nepieciešamo tiesisko ietvaru līgumu noslēgšanai un izpildei. Pr imāra ir 

līdzēju vienošanās. Gadījumā, ja līdzēji paši nav noregulējuši kādu jautā jumu, atbild: 

sniedz l ikuma dispozitīvās normas . Vienlaikus jā ievēro, ka l īgumu brīvības principa sa

turs dažādās civiltiesību apakšnozarēs ir atšķirīgs. 5 1 5 Visplašākās iespējas l īgumu brīvība 

sniedz saistību l īgumu noslēgšanā, jo saistību līgumi parasti skar tikai līdzēju pašu inte

reses. Citās apakšnozarēs, p iemēram, lietu tiesībās un ģimenes tiesībās, kur ievērojama 

? l 3 Poole J. Textbook on Contract Law. Oxford: Oxford University Press, 7th edition, 2004, p. 9. 
5 , 4 K.ötz H. Europäisches Vertragsrecht 1, S. 189. 
5 I ? Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 34 Rn. 23. 
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" zīme ir trešo personu un visas sabiedrības interesēm l īgumu satura paredzamības 

" :drošināšanā, pašu līdzēju t iesībām brīvi noteikt l īguma saturu ir ierobežojumi. 

(2) Līgumu brīvības princips sakņojas dabiskajās tiesībās, no vienas puses , un saim-

~.ētiskajā l iberālismā, no otras puses . 5 1 6 Saimnieciskais l iberālisms īpaši attīstījās 19. 

p d s i m t ā , un tā ietekmē civiltiesībās tika pieļauta tikpat kā neierobežota līgumu brīvība. 

. :\ ilticsisko l īgumu dalībnieki saskaņā ar l ikumu ir formāli līdztiesīgi. Neret i tomēr 

•.āds no līdzējiem ir finansiāli j e b ekonomisk i ievērojami spēcīgāks par otru līdzēju. 

Vosolūtas līgumu brīvības apstākļos līdzēju materiālā nelīdztiesība radītu situācijas, kurās 

:ens no līdzējiem tiek pakļauts nesamērīgam spiedienam no otra līdzēja puses. Tāpēc 

.ivilizēto valstu l ikumdevēji kopš 19. un 20. gadsimta mijas ir pakāpeniski reformējuši 

-iviltiesības, ieviešot l ikuma noteikumus, kas iespēju robežās aizsargā ekonomiski vājākā 

"aumpartnera intereses. Līgumu brīvības principa ierobežojumi visspilgtāk izpaužas tā

lās speciālo civiltiesību apakšnozarēs kā darba tiesības, patērētāju aizsardzības tiesības 

..n dzīvojamo telpu īres tiesības. Arī noteiktās j o m ā s , p iemēram, sabiedriskajā transportā 

ai energoapgādē, darbojošos komersantu p ienākums l ikumā noteiktajos gadī jumos ob

ligāti noslēgt l īgumus ar šo u z ņ ē m u m u sniegto preču vai pakalpojumu patērētājiem ir 

līgumu brīvības ierobežojums, kas noteikts reizē gan visas sabiedrības, gan arī indivīdu 

interesēs. 

(3) Līguma brīvības pr incipam ir četras izpausmes: l īguma noslēgšanas brīvība, lī

gumpartnera izvēles brīvība, l īguma satura izvēles brīvība un l īguma formas izvēles 

brīvība.3 1 7 L īguma noslēgšanas brīvība noz īmē to, ka katrs tiesību subjekts var brīvi iz

lemt, vai noslēgt l īgumu. Līgumpartnera izvēles brīvība ir t iesības brīvi izvēlēties, ar 

kuru tiesību subjektu līgumu noslēgt. Līguma satura izvēles brīvība ir līdzēju tiesības 

brīvi noteikt l īguma saturu. Līguma formas izvēles brīvība izpaužas kā līdzēju tiesības 

brīvi izvēlēties l īguma formu. Katrai no līguma brīvības principa izpausmēm l ikumā ir 

noteikti ierobežojumi. 

(4) Līguma noslēgšanas brīvības un l īgumpartnera izvēles brīvības ierobežojumu 

būtiskākā izpausme ir l ikumā noteiktie gadījumi, kuros tiesību subjektam ir obligāts pie

nākums noslēgt l īgumu ar personu, kura izteic šādu gribu. Līgums ir obligāti jānoslēdz, 

ja vien objektīvi pastāv iespēja, p i r m ā m kārtām - attiecīgie tehniskie priekšnoteikumi 

:ā noslēgšanai un izpildei. Piespiedu p i e n ā k u m s noslēgt l īgumu ar l ikumu ir noteikts 

komersantiem, kuri visā valstī vai noteiktā teritorijā sniedz sabiedriskos pakalpojumus, 

piemēram, veic pasažieru pārvadājumus vai nodroš ina elektroenerģijas, si l tumenerģijas 

un gāzes piegādi. Enerģētikas likums paredz tiesības izvēlēties energoresursu piegādātāju, 

;* Schweitzer I. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Rn. 25.04. 
Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa, 37. Ipp. 
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piemēram, visiem dabasgāzes lietotājiem ir tiesības brīvi izvēlēties dabasgāzes t i rgotāj . 

(Enerģētikas lik. 42. p. 1. d.). Tomēr energoresursu patērētāju reālās iespējas izvēlēties 

piegādātājus parasti ir vai nu ļoti ierobežotas, vai nepastāv nemaz. Tāpēc ir svarīgi norma

tīvajos aktos noteikt, ka elektroenerģijas, si ltumenerģijas vai gāzes piegādātājs nedrīks: 

atteikties noslēgt l īgumus ar attiecīgajā apgādes zonā esošajiem enerģijas patērētājiem 

Tas pats att iecas uz pārēj iem sabiedriskaj iem paka lpo jumiem, ko sniedz uzņēmumi, 

kuriem ir monopolstāvokl is vai dominējošs stāvoklis attiecīgajā nozarē. 

Piemēram, saskaņā ar Dzelzceļa pārvadājumu likuma5'8 20. panta 1. punktu pasažierim ir tiesības 
iegādāties biļeti braukšanai jebkura izraudzītā maršruta vilciena vai vagona brīvajā vietā, bet pār
vadātājam saskaņā ar šā likuma 22. panta I. punktu ir tiesības nepārdot pasažierim biļeti tikai tad. 
ja pasažiera izraudzītajā vilciena vagonā nav brīvu vietu vai pasažieru vilciens ir atcelts. Ministru 
kabineta izdoto Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumu5'0 10. punkts paredz, ka elektro
enerģijas piegādātāja pienākums ir piegādāt elektroenerģiju visiem lietotājiem, kuri atrodas tā licen
ces darbības zonā. Savukārt Ministru kabineta pieņemto Gāzes piegādes un lietošanas noteikumu5-' 
8. punkts paredz piegādātāja pienākumu nodrošināt gāzes piegādi tiem patērētājiem, kuri atrodas tā 
licences darbības teritorijā. 

Līgumpartnera izvēles brīvību ietekmē arī s tarptautisko cilvēktiesību iespiešanai 

civiltiesiskajās attiecībās. īpaši tas attiecas uz darba tiesībām, kur viena no pēdējā laik: 

tendencēm ir pastiprināt atšķirīgas att ieksmes aiz l iegumus, noslēdzot darba līgumu. Sa

skaņā ar Darba l ikuma 29. pantu, dibinot darba tiesiskās attiecības, ir aizliegta atšķirīgi 

a t t ieksme atkarībā no darbinieka d z i m u m a , rases, ādas krāsas, vecuma, invaliditātes 

reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā va. 

ģ imenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem. Tikai i zņēmuma gadīju

mos, noslēdzot darba l īgumu, ir pieļaujama atšķirīga at t ieksme pēc darbinieka dzimuma 

vai reliģiskās pārliecības (DL 29. p. 2., 10. d.). Atšķirīgas att ieksmes aizl iegums objektīv 

ierobežo darba devēja iespēju noslēgt l īgumu ar kuru katru potenciālo darbinieku. 

Ja, piemēram, komersants, kas sniedz noliktavu pakalpojumus, meklē darbam krāvējus, viņš ne

drīkst darba sludinājumā norādīt, ka pieteikties vakancei tiek aicināti '"spēcīgi vīri līdz piecdesmit 

gadu vecumam". Tāpat viņš nedrīkst atteikt septiņdesmitgadīgai sievietei pieņemšanu šajā darbā, 

atteikumu motivējot ar to, ka precu pārkraušana "nav sieviešu darbs", un norādei uz potenciālās 

darbinieces ievērojamo vecumu. 

(5) Līguma satura izvēles brīvība sniedzas tiktāl, ciktāl to neierobežo l ikuma impe-

ratīvās normas . Tā kā saistību tiesiskās attiecības saista tikai pašus līdzējus, neskar; : 

<;K Dzelzceļa pārvadājumu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 05.01.2001, nr. 3. 
5 1 9 Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi -.: 

413. Latvijas Vēstnesis, 30.10.1996, nr. 182. 
5-° Gāzes piegādes un lietošanas noteikumi: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi nr. 23. Latvi;;; 

Vēstnesis, 22.01.1998, nr. 16/17. 
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::ešo personu tiesības un intereses, tad saistību tiesībās l īguma satura izvēles brīvība 

.: ļoti plaša. Līguma saturs nedrīkst būt prettiesisks. Saskaņā ar CL 1415. pantu spēkā 

nav darījumi, kas ir pretēji l ikumam, labiem t ikumiem, reliģijai vai arī ir vērsti uz to, 

.ai apietu l ikumu. Tomēr būtiski satura izvēles ierobežojumi ir l ikumā noteikti tādiem 

-aistību l īgumiem, kuros v iens no l īgumpartner iem ir ekonomiski vājāks par otru un 

līdz ar to potenciāli pakļauts ekonomiski spēcīgākā l īgumpartnera mēģinā jumiem diktēt 

savus note ikumus. Šajā kontekstā īpašu vietu ieņem darba līgumi un līgumi, ko preču 

nārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs noslēdz ar patērētājiem. 

Saskaņā ar Darba likuma 6. panta 1. daļu nav spēkā darba līguma noteikumi, kas pretēji norma
tīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli. Kā norādīts DL 46. pantā, noslēdzot darba 
līgumu, var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba veikšanai, 
tomēr pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem. Tas nozīmē, ka darba devējs un 
darbinieks nedrīkst iekļaut darba līgumā tāda satura noteikumu, kas paredzētu četrus mēnešus ilgu 
pārbaudes laiku. Sāds darba līguma noteikums nebūtu spēkā. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības 
likuma 5., 6. pantu nav spēkā tāda satura līguma noteikumi, kas ir pretrunā ar pušu tiesiskās vien
līdzības principu, tostarp samazina ar likumu noteikto pušu atbildību. Nepieļaujot samazināt likumā 
paredzēto pušu atbildību. Patērētāju tiesību aizsardzības likums ir daudz stingrāks par Civillikumu, 
kas neizslēdz pušu vienošanos par civiltiesiskās atbildības samazināšanu vai pat izslēgšanu, piemē
ram, lietas atsavinātāja vienošanos ar ieguvēju par atsavinātāja atteikšanos no atbildības par lietas 
trūkumiem (CL 1617. p.). 

Līgumu satura izvēles brīvības ierobežojumi lietu tiesībās pastāv trešo personu in-

:eresēs, jo lietu tiesības ir absolūtas tiesības, kas ir spēkā pret jebkuru trešo personu un 

nepieciešamības gadījumā var tikt izlietotas pret ikkatru no trešajām personām. 5 2 1 Lietu 

tiesībās l īgumu brīvības būtiskākie ierobežojumi ir saistīti ar lietu tiesību institūtu skaita 

noslēgtību. Tiesiskās stabilitātes un trešo personu uzticības aizsardzības nolūkos indivīdi 

savu t ies isko attiecību veidošanai drīkst izmantot tikai ar l ikumu savienojamus lietu 

tiesību institūtus. Turklāt puses nedrīkst pretēji l ikuma imperatīvajām n o r m ā m grozīt 

lietu tiesībās pastāvošo tiesību institūtu saturu. 

Saskaņā ar CL 987. pantu īpašuma tiesības uz kustamu lietu pāriet lietas ieguvējam ar nodošanu. 
Tāpēc, piemēram, spēkā nebūtu pārdevēja un pircēja vienošanās, saskaņā ar kuru īpašuma tiesības uz 
pārdoto kustamo lietu pāriet pircējam jau pirkuma līguma noslēgšanas brīdī, kaut arī lietas nodošana 
paredzēta tikai vēlāk. Latvijas lietu tiesības neatzīst šādu vienošanos par kustamas lietas īpašuma 
tiesību pārejas brīdi. Viens no piemēriem tam. ka līdzēji nedrīkst pretēji likumam grozīt lietu tiesību 
institūtu saturu, ir CL 1149. panta noteikums, ka servitūts attiecas uz visām kā valdošā, tā arī kalpojošā 
nekustamā īpašuma daļām, tātad uz katru no šiem nekustamajiem īpašumiem kopumā. Ja, piemēram, 
kaimiņi vienojas par ceļa servitūta nodibināšanu, ļaujot vienam kaimiņam lietot otra kaimiņa zemes 
gabalā (kalpojošajā nekustamajā īpašumā) esošo ceļu. tad nebūtu spēkā vienošanās, saskaņā ar kuru 
servitūts apgrūtinātu tikai to nekustamā īpašuma dalu, kurā atrodas ceļš. 3 -

•:i Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 34 Rn. 53/54. 
Sk.: Balodis K. CL 1149. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu 
lietu, 79. Ipp. 
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Arī ģ imenes tiesībās visas sabiedrības, bet daļēji arī trešo personu interesēs pastā\ 

l īguma satura izvēles ierobežojumi, turklāt daudz stingrāki nekā saistību tiesībās vai lietu 

tiesībās. 3 2 3 Laulība un ģ imene bauda ne tikai civiltiesisku aizsardzību, bet tās pastāvēšana 

un aizsardzība ir garantēta arī Satversmē. Ņ e m o t vērā ģ imenes kā sociālas apvienības 

nozīmi, ir saprotams, ka laulība, l īgumiskās attiecības starp laulātajiem, kā arī vecākiem 

un bērniem tiek regulētas galvenokārt ar imperatīvam tiesību n o r m ā m . Nedaudzi līguma 

satura brīvības elementi ir sastopami laulāto l īgumiskajās mantiskajās attiecībās (CL 

114. un turpm. p.). Tomēr arī l īgumisko mant i sko attiecību noregulēšanā laulātie var 

izvēlēties tikai divus l īgumisko mantisko attiecību veidus: visas laulāto mantas šķirtību 

( C L 117. p.) un laulāto mantas kopību ( C L 124. p.) . 

Viena no līguma satura brīvības izpausmēm laulāto līgumiskajās mantiskajās attiecībās ir CL 
124. pantā paredzētā iespēja noteikt, kurš no laulātajiem (vīrs, sieva vai abi kopīgi) būs mantas kopības 
valdītājs, ja laulības līgumā noteikta laulāto mantas kopība. 

( 6 ) L īguma formas izvēles brīvība noz īmē to, ka l īgums jānos lēdz noteiktā formā 

(parasti rakstiskā formā) tikai i z ņ ē m u m a gadījumos, k a d l ikums to tieši paredz (sk. CL 

1473. p . ) . L i k u m ā ir paredzēti samērā daudzi i zņēmumi no formas brīvības principa. 

Galvenie iemesli īpašu formas prasību noteikšanai l ikumā ir pierādī jumu nodrošinā

šana, potenciālo līdzēju brīdināšana no pārsteidzīgas l īguma noslēgšanas un, kad līgums 

jānos lēdz pie notāra, - arī rūpes par to, lai līdzēji saņemtu jurista p a d o m u un līgums 

tiktu noslēgts juridiski korekt i . 5 2 4 Vairākos gadījumos, īpaši l īgumos par nekustamajiem 

īpašumiem, rakstiska forma kalpo kā līdzeklis darī juma publicitātes nodrošināšanai, jo 

citādi to nevarētu ierakstīt zemesgrāmatā vai citā publ iskā reģistrā. 

3. Līgumu veidu dažādība 

Līgumus var iedalīt j eb klasificēt pēc dažādiem kritērijiem5 2 5, tomēr divi būtiskākie ieda

lījuma veidi ir iedalījums vienpusējos un divpusējos līgumos, kā arī iedalījums konsensuāl-

līgumos un reāllīgumos. Tā kā mūsdienu civiltiesībās bez tradicionālajiem civill ikumos re

gulētajiem līgumiem ir sastopami arī dažādos speciālajos l ikumos regulēti līgumi uti moder

najā civiltiesiskajā apgrozībā nereti tiek noslēgti līgumi, kas ietver dažādu atšķirīgu līgumu 

iezīmes, ievērību pelna ari iedalījums tipiskos un netipiskos, jauktos un saliktos līgumos. 

a) Vienpusēji un divpusēji līgumi 

( 1 ) Līgumus iedala vienpusējos un divpusējos atkarībā no l īgumā ietverto pamatpie

n ā k u m u skaita. Pamatpienākumi ir tie līdzēju j e b pušu pienākumi, kas izriet no līguma 

būtiskajām sastāvdaļām un raksturo konkrētā t ipa l īgumu būtību. 

Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 34 Rn. 57. 
-<:,: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 34 Rn. 63. 
525 Sk.: Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa, 33. Ipp. 
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Pirkuma līguma pamatpienākumi ir pircēja pienākums samaksāt pirkuma maksu un pārdevēja 
pienākums nodot pircējam pirkuma priekšmetu. Dāvinājuma līgumā pamatpienākums ir tikai dāvi
nātājam, proti, pienākums nodot apdāvinātajam dāvināto mantisko vērtību. 

Iedalī jums vienpusējos un divpusējos l īgumos atbilstoši p a m a t p i e n ā k u m u skai tam 

ir paredzēts Civi l l ikumā. Kā norādīts CL 1512. pantā, pie katra saistību l īguma būtības 

pieder v ienas puses apsolī jums un tā p i e ņ e m š a n a no otras puses (vienpusējs l īgums), 

vai savstarpējs apsolī jums un tā p i e ņ e m š a n a no a b ā m p u s ē m (divpusējs vai vairākpusējs 

.īgums). Vienpusējs l īgums ir l īgums, kurā p a m a t p i e n ā k u m s ir tikai vienai l īguma pusei . 

Divpusējs l īgums savukārt ir tāds l īgums, kurā pamatp ienākumi ir abām l īguma pusēm. 

Divpusēji l īgumi reizēm tiek saukti arī par daudzpusēj iem vai vairākpusēj iem l īgumiem, 

;o pušu skaits var būt arī l ielāks nekā divas, tomēr juridiskajā tenninoloģi jā izplatītāks 

ir apzīmējums "divpusējs l īgums" . 

No Civillikumā regulētajiem saistību līgumiem par divpusējiem (daudzpusējiem) ir uzskatāmi 
pirkuma, maiņas, piegādes, uztura, nomas un īres, darba, graudniecības, uzņēmuma, pārvadājuma, 
kā arī sabiedrības līgums. Vienpusēji līgumi ir dāvinājuma, aizdevuma, glabājuma, palapinājuma, 
pilnvarojuma un komisijas līgums. 

No CL 1512. panta izriet, ka s inonīms divpusēja l īguma j ē d z i e n a m ir j ēdz iens "sav

starpējs l īgums". Divpusējus l īgumus sauc arī par savstarpējiem j e b s inalagmātiskiem 

līgumiem, jo p u š u p a m a t p i e n ā k u m i atrodas savstarpējā (s inalagmātiskā) kopsakarā. 5 2 6 

P a m a t p i e n ā k u m u savstarpējais kopsakars n o z ī m ē to, ka v iena puse d o d otrai l īgumā 

paredzēto izpildī jumu tikai tāpēc, ka otra p u s e ir a p ņ ē m u s i e s dot pirmajai atbi lstošu 

pretizpildījumu. 

Piemēram, pirkuma līgumā pārdevējs apņemas nodot pircējam pirkuma priekšmetu tikai tāpēc, ka 
pircējs ir apņēmies par to samaksāt pirkuma maksu. Uzņēmuma līgumā uzņēmējs apņemas izpildīt 
pasūtījumu tāpēc, ka pasūtītājs ir apsolījis par to samaksāt. Turpretī sabiedrības līgumu (CL 2241. 
un turpm. p.) kā divpusēju (daudzpusēju) līgumu raksturo nevis izpildījumu savstarpējība, bet gan 
katra biedra pienākums piedalīties sabiedrībā ar ieguldījumu (sk. CL 2243. p.). Tādējādi sabiedrības 
līgums atšķirībā no pārējiem divpusējiem (daudzpusējiem) līgumiem ir vērsts nevis uz izpildījumu 
apmaiņu, bet gan uz izpildījumu konsolidāciju.527 

(2) Latvijas civiltiesību doktrīnā j a u kopš 19. gads imta vienpusēj i l īgumi tiek iedalīti 

divās apakšgrupās: stingri vienpusēji līgumi un parasti vienpusēji l īgumi. 5 2 8 Stingri vienpu

sēji l īgumi ir tie, kuros v ienam līdzējam (saistītajai pusei) ir pamatp ienākums, bet otram 

76 Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 141. Ipp. 
: : : Handkommentar-BGB/Saenger, § 705 BGB Rn. 10; Balodis K. Contractual Aspects of Formation and 

Composition of Commercial Partnerships // Juridica International (Law Review University of Tartu), X 
2005, p. 80. 

•: s Rrdmann C. System des Privatrcchts der Ostseeprovinzen. Vierter Band. Obligationenrecht, S. 112; sk. 
arī: Torgāns K. Saistību tiesības. I. daļa, 33. 1pp. 
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līdzējam (tiesīgajai pusei) nav nekādu p ienākumu. Parastos vienpusējos l īgumos vienam 

no līdzējiem (saistītajai pusei) ir pamatpienākums, bet otram līdzējam (tiesīgajai pusei • 

atkarībā no apstākļiem var rasties l ikumā paredzēti b lakuspienākumi, kuri neatrodas sav

starpējā kopsakarā ar pirmā līdzēja (saistītās puses) pamatp ienākumu. Blakuspienākumi; 

rašanās iespējamība ir parastu vienpusēju līgumu obligāta pazīme. 

Stingri vienpusēji līgumi ir dāvinājuma, aizdevuma un komisijas līgums. Sājos līgumos Civillikums 
tiesīgajai pusei (apdāvinātajam, aizdevējam, komitentam) neparedz nekādus blakuspienākumus pret 
saistīto pusi (dāvinātāju, aizņēmēju, komisionāru). Glabājuma, patapinājuma un pilnvarojuma līgumi 
turpretī ir parasti vienpusēji līgumi. Glabājuma līgumā var būt situācija, kad glabājuma devējam 
jāatlīdzina glabātājam zaudējumi, kas tam radušies glabājuma dēļ (CL 1987. p.). Patapinātajam var 
rasties pienākums atlīdzināt patapinājuma ņēmējam izdevumus, ko pēdējais taisījis patapinātajai lietai 
(CL 1965. p.). Pilnvarojuma līgumā pilnvarotājam var rasties pienākums atlīdzināt pilnvarniekam 
izdevumus, kuri bijuši nepieciešami dotā uzdevuma izpildīšanai (CL 2307. p.). 

Saistību līgumu iedalī jumam vienpusējos un divpusējos l īgumos ir praktiska nozīme 

tādā ziņā, ka divpusēja l īguma neizpildes gadījumā otrs līdzējs var celt CL 1591. pant i 

paredzēto divpusēja l īguma neizpildīšanas ierunu, respektīvi, atteikties izpildīt līgumu, 

ja l īgumu nepilda otrs līdzējs, kurš prasa l īguma izpildi. Izņēmums ir tie gadījumi, kau 

tam līdzējam, pret kuru vērsts l īguma izpildīšanas prasī jums, saskaņā ar l īgumu kā pir

majam bijis j ādod izpildījums. 

(3) Jāievēro, ka konkrēta Civi l l ikumā regulētā l īgumu tipa piederība vienpusējieir 

un vai divpusēj iem l īgumiem izriet no Civi l l ikumā minētajām attiecīgā l īguma tipiska

j ā m paz īmēm. Vairāku l īgumu piederība vienpusēj iem vai divpusēj iem l īgumiem va: 

mainīties, ja l ikums pieļauj p a m a t p i e n ā k u m a izpildi par atl īdzību un līdzēji atlīdzība 

ir norunājuši. P iemēram, no Civi l l ikuma note ikumiem par pi lnvarojuma, glabājuma ir 

komisijas l īgumu izriet, ka šie līgumi ir bezatlīdzības līgumi, ja vien līdzēji konkrēta; ! 

gadījumā nav vienojušies par pretējo. Tātad vispārīgais princips ir tāds, ka šie līgurr. 

ir bezatl īdzības, un atbilstoši tam tie ir uzskatāmi par v ienpusēj iem l īgumiem. T o m ē : 

ja puses ir vienojušās, ka saistītā persona (pilnvarnieks, glabātājs, komisionārs) saņeir-

samaksu par l īgumā noteiktā pamatp ienākuma izpildi, tad konkrētais l īgums ir atzīstam ? 

par divpusēju. 5 2 0 

(4) L īgumu iedalījumu vienpusējos un divpusējos (daudzpusējos) l īgumos nedrīk-: 

sajaukt ar tiesisko darījumu dalījumu vienpusējos un daudzpusējos darī jumos. Daudz

pusēja t iesiskā darī juma j ē d z i e n s nesakrīt ar divpusēja l īguma jēdzienu, jo darī jum. 

iedalījums vienpusējos un daudzpusējos ir atkarīgs no darījumu veidojošo gribas iztei

kumu skaita, bet atbilstošā l īgumu iedalījuma kritērijs ir l īgumā ietverto pamatpienākuir. . 

529 Sk.: Balodis K. CL 2289. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 574. Ipp. 
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>kaits. Jebkurš vienpusējs vai divpusējs l īgums ir daudzpusējs tiesiskais darījums, jo 

sastāv no v ismaz divu pušu gribas izteikumiem. 

b) Konsensuāl l īgumi un teāll īgumi 

Atkarībā no noslēgšanas veida l īgumus iedala konsensuāl l īgumos un reāl l īgumos. 5 3 0 

Konsensuāl l īgums ir noslēgts ar līdzēju vienošanās brīdi, bet reāll īguma noslēgšanai ir 

nepieciešama lietas nodošana. Konkrēta līguma tipa piederība konsensuāl l īgumiem vai 

reāi l īgumiem izriet no attiecīgā l īguma legālās definīcijas, kas ietverta l ikumā, vai arī 

likuma normām, kas precizē attiecīgā l īguma noslēgšanas īpatnības. 

Piemēram, saskaņā ar CL 2004. pantu pirkuma ilgums uzskatāms par noslēgtu, kad abas puses 
vienojušās par pirkuma priekšmetu un maksu. Tātad pirkuma līgums ir konsensuāllīgums. No citiem 
Civillikuma saistību tiesību daļā regulētajiem līgumiem par konsensuāllīgumiem ir uzskatāmi dāvi
nājuma, maiņas, piegādes, uztura, nomas un īres, darba, grauduiecības, uzņēmuma, pārvadājuma, 
sabiedrības, kā arī pilnvarojuma līgums. Reāllīgumi ir aizdevuma, palapinājuma, glabājuma un ko
misijas līgums. Aizdevuma līgumu kā reāllīgumu skaidri raksturo CL 1934. pants, saskaņā ar kuru 
"ar aizdevuma līgumu jāsaprot zināma daudzuma atvietojamu lietu nodošana īpašumā ar pienākumu 
atdot saņemto tādā pašā daudzumā un tādas pašas šķiras un labuma lietās". 

Pirms reāl l īguma noslēgšanas līdzēji nereti j au iepriekš ir vienojušies par lietas no

došanu. P iemēram, aizdevējs un a izņēmējs nos lēdz par a i z d e v u m a l īgumu nosauktu 

vienošanos, kas paredz aizdevuma s u m m a s izmaksu aizņēmējam septiņu dienu laikā pēc 

līguma parakstīšanas. K a m ē r lieta vēl nav nodota, uz iepriekšējo v ienošanos nav attie

cināmi l ikuma noteikumi, kas regulē konkrēto l īguma veidu. 5 3 1 Tomēr tas nenozīmē, ka 

vienošanās, kas paredz lietas nodošanu nākotnē, ir juridiski nesaistoša. Ja šī iepriekšējā 

vienošanās ietver reāll īguma būtiskās sastāvdaļas, tad tā ir uzskatāma par priekšl īgumu. 

Kā norādīts CL 1541. pantā, priekšl īgums, kura mērķis ir nākamā l īguma noslēgšana, ir 

spēkā, tiklīdz ar to nodibinātas l īguma būtiskās sastāvdaļas. Priekšl īgums nodibina pra

sījuma tiesības par l īguma noslēgšanu, kas reāll īguma gadījumā izpaužas lietas nodošanā 

saistītajai pusei (aizņēmējam, patapinājuma ņēmējam, glabātājam, komis ionāram). 

c) Tipiski, netipiski, jaukti un salikti l īgumi 

( 1 ) Līgumus iedala tipiskos un netipiskos atkarībā no tā, vai konkrētā t ipa l īgums ir 

vai nav tieši regulēts l ikumā. 5 3 2 Ja, p iemēram, pirkuma vai dāvinājuma līgums ir tipiski 

līgumi, tad līzinga, faktoringa, franšīzes l īgums ir uzskatāmi par netipiskiem l īgumiem. 

Apzīmējums ""netipiski l īgumi" gan nav jāsaprot tā, it kā šie l īgumi būtu neparasti vai 

netradicionāli. Gluži otrādi, mūsdienu saimnieciskajā aprozībā šiem līgumiem ir milzīga 

Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāti i esību teorija un prakse, 140. Ipp. 
5JI Kalniņš E. Tiesisks darījums// Privāttiesību teorija un prakse, 140./141. Ipp. 
",2 Sk.: Schwcnzer I. Schweizerisches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, Rn. 3.16; Torgāns K. Saistību 

tiesības. 1 daļa, 33. Ipp. 



184 TIESISKAIS DARĪJUMS 

n o z ī m e . Atšķirībā no vairuma t ipisko l īgumu, kas i r pazīs tami j a u izsenis, netipiskie 

l īgumi civiltiesiskajā apgrozībā parādījās tikai 20. gadsimtā. Tāpēc re izēm līzings, fak-

torings, franšīze, kā arī citi netipiskie l īgumi tiek dēvēti arī par modernaj iem līgumiem 

j e b moderna j iem līgumu tipiem. Iedalī jums tipiskos un netipiskos l īgumos ir tikai teo

rētisks un p i e d e v ā m ļoti nosacīts, j o , t iklīdz kāds no "net ip iska j iem" l īgumiem tiks tieši 

reg lamentēts l ikumā, tas k ļūs par " t ip i sku" l īgumu. 

(2) Atšķirībā no iedalī juma tipiskos un netipiskos l īgumos praktiska n o z ī m e var būt 

tam, vai konkrēts l īgums ir kvalificējams kā jaukts vai salikts l īgums. Jaukts l īgums ir 

konkrē tam l īguma t ipam piederīgs l īgums, kas ietver dažādu l īgumu elementus . Piederība 

konkrētam l īgumu t ipam nozīmē to, ka jaukta is l īgums v ienmēr ir tāds l īgums, kas civil

tiesību teorijā un praksē tiek atzīts par v ienotu l īgumu un k a m ir vienots nosaukums. 

Jaukts līgums ir, piemēram, norēķinu konta apkalpošanas līgums, kas ietvert glabājuma, aizdevuma 

un pilnvarojuma līguma elementus.5'3 Par jauktu līgumu ir atzīstams arī līzinga līgums, jo tas ietver 

nomas, aizdevuma un nereti arī pirkuma līguma elementus. Augstākās tiesas Senāta Civillietu depar

tamenta 27.02.2002 spriedumā lietā Nr. SKC-118 pamatoti norādīts, ka "līzinga līgums nav uzskatāms 

tikai par aizdevuma līgumu, kas nosaka kreditora un parādnieka saistības, tāpat tas nav arī tikai līgums 

par mantas lietojumu, ko regulē nomas, īres vai patapinājurna līgumi. Līzinga līgumā paredzētais 

bankas kredīts un mantas iegāde ar tās lietojuma piešķiršanu līzinga ņēmējam un saistību atmaksāt 

kredītu, lai iegūtu līzinga objektu īpašumā, veido kompleksas šī darījuma dalībnieku saistības, kas 

nav atraujamas viena no otras".5 3 4 

Sal ikts l īgums ir tāds l īgums, kurā apvienot i vairāki t ipiski vai netipiski līgumi. 

No jaukta l īguma salikts l īgums atšķiras ar to, ka tajā nevis ietilpst dažādu l īgumu tipu 

atsevišķi e lementi , bet tas sastāv no vairākiem k o p ā savienotiem l īgumiem, kuri citos 

apstākļos varētu tikt uzskatīti par patstāvīgiem l īgumiem. Tātad atšķirībā no jaukt iem 

l īgumiem saliktus l īgumus ir iespējams nosacīti saskaldīt vairākos patstāvīgos l īgumos. 

Tomēr, līdzīgi kā j aukt s l īgums, arī salikts l īgums ve ido tiesisku vienību. Tajā apvienoto 

l īgumu patstāvīgai eksistencei nebūtu jēgas , jo l īdzējiem v i e n m ē r i r konkrēti , lietderības 

apsvērumu diktēti motīvi, kāpēc viņi ir gribējuši noslēgt vienotu saliktu l īgumu, nevis 

atsevišķus tiesiski patstāvīgus l īgumus. 

Salikts līgums ir, piemēram, tāds līgums, ar kuru viena puse apņemas tizprojektēt un uzbūvēt 
fabriku, piegādāt un uzstādīt nepieciešamās ražošanas iekārtas, kā arī apmācīt personālu.5 3 5 Sāds līgums 
apvieno sevī uzņēmuma, būvniecības un piegādes līgumu. 

5 3 3 Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 150. lpp. 
5 3 4 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 27.02.2002 spriedums lietā Nr. SKC-118. Latvijas Re

publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2002. Rīga: Latvija i 
Tiesnešu mācību centrs, 2003. 262./263. lpp. 

? 3 5 Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 150. lpp. 



Līgums kā nozīmīgākais tiesiskā darījuma veids 185 

( 3 ) Civiltiesiskos strīdos par j a u k t i e m vai sal iktiem l īgumiem var rasties jautā jums 

par to, kuru l īguma veidu reglamentējošie l ikuma noteikumi š iem l īgumiem j ā p i e m ē r o . 

"~as notiek, ja līdzēji nav vienojušies par to, kādi speciālie l ikuma note ikumi l īgumam 

Ipicmēro vai l īguma iztulkošanas ceļā līdzēju gribu par p i e m ē r o j a m ā m l ikuma n o r m ā m 

nav iespējams precīzi konstatēt. Šajā ziņā noderīgi ir Latvijas civi l t iesībām radniecīgajās 

Vācijas tiesībās pastāvošie r is inājumi. Lai noskaidrotu, kuru l īguma tipu regulējošās 

normas j ā p i e m ē r o , Vācijas civiltiesību doktr īna piedāvā divus p a ņ ē m i e n u s : k o m b i n ē -

ztšo metodi un absorbcijas metodi . Izmantojot kombinējošo metodi, atšķirīgo l īgumu 

pazīmēm atbilstošās l īguma sastāvdaļas tiek nosacīti nošķirtas viena no otras un attie-

:ībā uz katru no tām tiek piemērotas konkrēto l īguma tipu regulējošās l ikuma normas , 

:e t absorbcijas metode noz īmē to, ka jaukta jam vai saliktajam l īgumam tiek piemērot i 

' . ienu l īguma tipu reglamentējošie l ikuma note ikumi atkarībā no tā, kāda l īguma paz īmes 

auktajā vai saliktajā l īgumā d o m i n ē . 5 3 6 

Tātad Vācijas tiesību doktrīnā izstrādātā kombinējošā m e t o d e ir balstīta uz to , ka 

jauktais vai saliktais l īgums ir vairāku l īgumu t ipu kombināci ja, bet absorbcijas m e -

:odes i zmantošanas gadī jumā dominējošais l īguma tips " a b s o r b ē " pārējo jauktajā vai 

saliktajā l īgumā ietverto l īgumu tipu paz īmes . Tomēr, piemērojot tikai vienu no abām 

iepriekšminētajām m e t o d ē m , nav iespējams atrisināt visus iespējamos strīdu gadījumus. 

Tāpēc Vācijas tiesas savā praksē apvieno šīs abas metodes . Vispirms uz katru l īguma daļu 

:iek att iecinātas konkrēto l īguma t ipu regulējošās normas , bet gadījumā, ja r is inājums 

nav iespējams šo n o r m u sadursmes (kolīzijas) dēļ, tad uz visu l īgumu tiek attiecinātas 

:o l īguma t ipu reglamentējošās normas , kurš saimnieciskā vai t iesiskā ziņā ve ido visa 

līguma s m a g u m p u n k t u . 5 3 7 

V I . Tiesisko darījumu absolūta spēkā neesamība un apstrīdamība 

Darījuma spēkā esamību neret i i e tekmē dažādi l ikumā paredzēt i t iesiska rakstura 

šķēršļi. Darī juma absolūta spēkā neesamība iestājas j a u darī juma noslēgšanas brīdī vai 

arī pēc dalībnieku iniciatīvas, dal ībniekiem apstrīdot darījumu. 

1. Absolūti spēkā neesoši darījumi 

( 1 ) Absolūti spēkā neesoši i r darījumi, kas i r uzskatāmi par nenot ikuš iem no paša 

sākuma. Tiesību subjektu veiktās darbības šajā gadījumā ārēji atbilst t iesiskā darī juma 

Larenz K./C'anaris C.-W. Lehrbuch des Schuldrechts. Band 11/2. Besonderer Teil. 13. Aull. München: 
C.H.BeckscIre Verlagsbuchhandlung. 1994, S. 44. 
Handkommentar-BGB/Schulze. Vor §§311-319 BGB Rn. 23. 
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pazīmēm, tomēr l ikumā paredzētu iemeslu dēļ tās neizraisa nekādas tiesiskās sekas. Tie

siskā darījuma absolūtas spēkā neesamības svarīgākie pamati , kas norādīti Civillikumā, 

ir darījuma dalībnieka darī jumnespēja (CL 1405. p.) vai atrašanās nesamaņas vai gara 

darbības traucējuma stāvoklī ( C L 1409. p.), darījuma neatbilstība l ikumam vai labieir. 

l ikumiem (CL 1415. p.), darī juma neatbi lst ība l ikumā noteikta jām formas prasībai:: 

(CL 1484., 1486. p.), darījuma pretruna ar l ikumu vai labiem t ikumiem ( C L 1415. p. , 

darī juma šķietamais (fiktīvais) vai simulatīvais raksturs ( C L 1438., 1439. p .) , darī jumi 

dalībnieka svarīga maldība ( C L 1445. p.), kā arī l īguma izpildīšanas sākotnēja objektīvi 

neiespējamība (CL 1543. p.). 

Darī juma absolūta spēkā neesamība nav atkarīga no tā dal ībnieku gribas. Tas i : 

spēkā neesošs tāpēc, ka to noteic l ikums. Ja dalībnieki t o m ē r vēlas, lai iestātos viņ.. 

gribētās tiesiskās sekas, tad viņiem darījums jāveic no jauna, novēršot spēkā neesamība-

iemeslus. Protams, dalībnieki var novērst tikai tos darījuma spēkā neesamības pamat" 

esošos tiesiskos t rūkumus, kurus vispār ir iespējams novērst. Veicol darījumu no jauna, 

jāpastāv vis iem tā spēkā esamības pr iekšnote ikumiem. Darījuma atkārtotai noslēgšana: 

nav atpakaļejošs spēks, to nevar attiecināt uz darījuma sākotnējās noslēgšanas brīdi, k a : 

spēkā esamības pr iekšnoteikumi nepastāvēja. Atsevišķos gadī jumos, ja l ikums atļaiŗ. 

darījuma atkārtota noslēgšana nav nepieciešama, bet gan pietiek tikai ar vēlāku apstipri

nājumu, ko izdarījuši darījuma dalībnieki vai trešā persona (CL 1434. p.). Tā kā vēlāka-

apst ipr inājumam saskaņā ar CL 1435. pantu ir atpakaļejošs spēks, tad apstiprinājum; 

sekas ir tādas, ka darījums, kas sākotnēji bijis absolūti spēkā neesošs, kļūst par spēki 

esošu no paša sākuma. 

Ja, piemēram, pārstāvis, pārkāpjot pārstāvības varas robežas, noslēdz darījumu ar kādu citu personu 
pārstāvamā vārdā, tad darījums ir absolūti spēkā neesošs. Tomēr pārstāvamais var apstiprināt darī
jumu, padarot to par spēkā esošu (CL 1518. p.). Saskaņā ar CL 60. pantu par spēkā neesošu atzīstama 
laulība, kas noslēgta fiktīvi, tas ir, bez nolūka nodibināt ģimeni. Ja tiesa par neesošu atzinusi fiktīvu 
laulību, ko Latvijas pilsonis noslēdzis ar Šrilankas pilsoni tikai tāpēc, lai Srilankas pilsone varētu 
saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, un ja vēlāk šīs abas personas tomēr vēlas nodibināt ģimeni uz 
patiesu abpusēju simpātiju pamala, tad viņi nevar vienkārši "apstiprināt"' iepriekšējo fiktīvo laulību, 
bet viņiem jālaulājas no jauna likumā noteiktajā kārtībā. 

(2) Praksē var rasties situācijas, kurās ir lietderīgi tiesisko darī jumu vismaz daļē 

uzturēt spēkā, kaut gan daži darī juma note ikumi ir absolūti spēkā neesoši. Šāda piee;: 

Latvijas tiesībām nav sveša. Darījumu daļēja spēkā esamības iespēja ir noteikti pieļau: : 

Patērētāju tiesību aizsardzības l ikumā, kas Latvijas privāttiesību s is tēmā ir viens r. 

speciālajiem l ikumiem. Patērētāju tiesību aizsardzības l ikuma 6. pants definē netaisnīgie 

noteikumus patērētāju līgumos, kā arī norāda, ka ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma snie

dzēja un patērētāja noslēgtajā līgumā ietvertie netaisnīgie noteikumi pēc patērētāja prasība; 

atzīstami par spēkā neesošiem, bet līgums paliek spēkā, ja tas var pastāvēt arī turpmā:. 

kad izslēgti netaisnīgie noteikumi (Patērētāju tiesību aizsardzības iik. 6. p. 8. d.). 
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Tiesisko darījumu daļējas spēkā neesamības iespēja Civi l l ikumā nav minēta tieši 

uii burtiski. Tomēr l ikumdevēja griba pieļaut tiesisko darījumu daļēju spēkā esamību 

: : secināma no Civil l ikuma n o r m ā m par tiesisko darījumu iztulkošanu. P i rmām kārtām 

:as ir CL 1507. pants, saskaņā ar kuru iztulkojumam, pēc kura darījums tiek uzturēts un 

rēc iespējas paliek spēkā, d o d a m a priekšroka pret tādu iztulkojumu, k u r a m ir otrādas 

^ekas. Ja darījuma saturs ir neskaidrs un iztulkošanas ceļā tiek konstatēta kādu darījuma 

r.oteikurnu spēkā neesamība, tad darījums var daļēji palikt spēkā, ja vien spēku saglabā 

:ie noteikumi, kas ietver darījuma būtiskās sastāvdaļas. Līdzīgs note ikums kā CL 1507. 

pantā i r ietverts arī CL 634. pantā, kas p ieder n o r m ā m par pēdējās gribas r īkojumu 

iztulkošanu. Saskaņā ar CL 634. pantu "visi rīkojumi, kas nerunā pret im l ikumam un 

veselam prātam, jā iztulko tā, lai tes taments pēc iespējas paliktu spēkā". 

Darī jumu daļēja spēkā neesamība ir iespējama ne tikai tad, kad atsevišķu darījuma 

noteikumu spēkā neesamība tiek noskaidrota iztulkošanas ceļā, bet arī tad, kad darījumu 

noteikumu absolūtai spēkā esamībai ir ac īmredzami tiesiski šķēršļi, kurn konstatēšanai 

nav nepiec iešama īpaša iz tulkošanas procedūra. Tiesiskā darī juma daļēja esamība ir 

iespējama tad, ja spēku saglabā tie noteikumi, kuri ietver darījuma būtiskās sastāvda

ļas. 

2003. gada 17. decembrī Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments kasācijas kārtība paslu
dināja spriedumu lietā SKC-635, kurā runa bija par pilnvarojuma līguma daļējas spēkā neesamības 
aspektiem.; ' s Prasītāja lūdza atzīt par spēkā neesošu nevis pilnvarojuma līgumu kopumā, bet gan daļā, 
kas attiecās uz atbildētājas (pilnvarnieces) tiesībām atsavināt prasītājas nekustamo īpašumu. Prasītāja 
apgalvoja, ka atbildētāja ar viltu un maldināšanu, nolūkā iedzīvoties, panākusi pilnvarojuma līguma 
noslēgšanu. Prasītāja zaudēja prāvu visās tiesu instancēs, jo nevarēja pierādīt atbildētājas viltu un 
vairākus apstākļus, ar kuriem bija pamatojusi pilnvarojuma līguma daļēju spēkā neesamību. Tomēr 
konkrētajā lietā neviena tiesu instance, tostarp Senāts, nekādi neapšaubīja vispārīgo principu, ka 
tiesiskos darījumus var atzīt par daļēji spēkā neesošiem. Tiesu instances acīmredzami uzskatīja, ka 
darījuma (pilnvarojuma līguma) daļēja spēkā neesamība ir pieļaujams un Civillikuma noteikumiem 
atbilstošs tiesiskais stāvoklis. 

(3) Lai konstatētu darī juma absolūtu spēkā neesamību, gan tā dal ībnieks, gan arī 

ieinteresētās trešās personas var celt prasību tiesā. Ja rodas tiesisks strīds, kurā tiek 

apšaubīta darījuma spēkā esamība, tad darījumu par spēkā neesošu var atzīt tikai un 

vienīgi tiesa. Tiesvedības gaitā tiesai darī juma absolūta spēkā neesamība ir j ā ņ e m vērā ex 

officio neatkarīgi no tā, vai uz to norāda lietas dal ībnieki. 5 3 9 Trešo personu tiesības prasīt 

darījuma atzīšanu par spēkā neesošu izriet no spēkā neesamības absolūtā rakstura. Tas 

gan nenozīmē, ka procesuālas tiesības prasīt darījuma atzīšanu par spēkā neesošu piemīt 

: i S Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 17.12.2003 spriedums lietā Nr. SKC-635. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2003. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 2004, 235.-241. Ipp. 

?" Bydlinski P. Bürgerliches Recht I. Allgemeiner Teil, Rn. 7/3. 
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personai, kurai ar darījumu nav nekāda sakara. Kā izriet no C P L 1. un 127. panta, tre

šajai personai ir prasības tiesības tikai tad, ja absolūti spēkā neesošais darījums aizskar 

šīs personas civilās tiesības vai ar l ikumu aizsargātās intereses. 

2. Apstrīdami darījumi 

(1) Apstr īdams tiesiskais darījums noslēgšanas brīdī ir spēkā, bet l ikumā noteikta

jos gadī jumos var zaudēt spēku pēc tā dalībnieku vai trešo personu iniciatīvas. Kamēr 

darījums nav apstrīdēts, tas saglabā spēku. Tā kā apstr īdama darī juma spēkā neesamība 

ir atkarīga no subjekta gribas, tad apstrīdami tiesiskie darījumi pretstatā absolūti spēkā 

neesošiem darījumiem ir relatīvi spēkā esoši.5 4 0 Persona, kura ir tiesīga darījumu apstrīdēt, 

var izvēlēties, vai viņai izdevīgāk ir uzturēt darījumu spēkā vai ari apstrīdēt darījumu, 

ceļot prasību tiesā. Absolūti spēkā neesoši parasti ir tādi darījumi, kuru uzturēšana spēkā 

nebūtu savienojama ar būtiskiem tiesību sistēmas pamatpr incip iem, tostarp apdraudētu 

civilt iesiskās apgrozības d r o š u m u un stabilitāti. Turpretī apstr īdamu darī jumu spēka 

saglabāšanu l ikumdevējs nav uzskatījis p a r kaitīgu tiesību s istēmai un civiltiesiskajai 

apgrozībai, tāpēc apstr īdama tiesiskā darī juma dalībnieks vai ieinteresētā trešā persona 

var pati lemt par darījuma tālāko likteni. 

Tiesisko darījumu apstrīdamības svarīgākie gadījumi ir darījuma noslēgšana viltus (CL 1459. p.) 
vai spaidu (CL 1467. p.) ietekmē, kad darījumu ir tiesīgs apstrīdēt tā dalībnieks. Viens no likumā 
paredzētajiem gadījumiem, kurā tiesisko darījumu var apstrīdēt nevis tā dalībnieki, bet trešās perso
nas, ir testamenta apstrīdēšana. Testamentu, kas neatbilst kādam likuma noteikumam, var apstrīdēt 
ieinteresētās personas, proti, personas, kas ieceltas par mantiniekiem kādā citā pēdējās gribas rīkojumā 
vai kas testatora miršanas brīdī bijuši viņa tuvākie likumiskie mantinieki (CL 636., 637. p.). 

(2) Tiesisko darījumu apstrīdēšana Civi l l ikumā nav skaidri nošķirta no l īguma dalīb

nieka t iesībām vienpusēji prasīt l īguma atcelšanu. Šajā ziņā Civi l l ikumam ir raksturīga 

terminoloģiska nekonsekvence . P iemēram, pieviltā dalībnieka tiesības apstrīdēt viltus 

rezultātā noslēgto darījumu CL 1461. pantā ir formulētas kā tiesības prasīt, lai darījumu 

"a tce ļ " , kaut arī viltus ir vispāratzīts darījumu apstrīdamības iemesls. 5 4 1 CL 2040. pantā 

tiesības apstrīdēt viltus vai spaidu rezultātā noslēgtu pirkuma l īgumu ir minētas kā viens 

no gadī jumiem, k a d p i r k u m a l īguma dalībnieks var vienpusēji prasīt līguma atcelšanu. 

CL 2042. un turpmākajos pantos ir reglamentētas pirkuma līguma dalībnieku tiesības 

prasīt p i rkuma l īguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ. Turpretī CL 2056. pantā ir 

minēta iespēja pārmērīga zaudējuma dēļ "aps t r īdēt " a tpakaļpirkuma l īgumu. 

r'40 Sal.: Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen. Erster Band. Allgemeiner Teil. Fami
lienrecht, S. 254. 
Sk.: von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 99. 
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Atšķirībām starp darī juma apstrīdamību un līdzēja t iesībām vienpusēji prasīt l īguma 

-Tcelšanu ir teorētiska, nevis praktiska n o z ī m e . Apstr īdami tiesiskie darījumi, tostarp ap

r ī d a m i l īgumi, no civiltiesību teorijas v iedokļa i r uzskatāmi par relatīvi spēkā esošiem, 

: t t tiesības prasīt l īgumu atcelšanu un to ī s tenošana vispār netiek saistītas ar darī juma 

spēkā esamību vai neesamību. Apstr īdēšanas tiesiskās sekas tomēr ir līdzīgas atcelšanas 

-ēkām. A b o s gadī jumos jāa t jauno iepriekšējais stāvoklis. K a t r a m no dal ībniekiem ir 

7 ienākums atdot saņemto izpildījumu. 

Tiesisko darījumu apstrīdēšanas regulējumam Civillikumā raksturīgs tas, ka likums nemin iepriekšējā 
stāvokļa atjaunošanu kā apstrīdēšanas tiesiskās sekas. Tā kā apstrīdēšanas rezultātā tiesiskais darījums 
kļūst spēkā neesošs, tad zūd darījuma izpildīšanas tiesiskais pamats un saņemtā izpildījuma atdošana 
notiek saskaņā ar Civillikuma noteikumiem par prasījumiem no netaisnas iedzīvošanās (CL 2369. un 
turpm. p.). Turpretī Civillikuma normās, kurās regulēti konkrēti līgumu atcelšanas gadījumi, parasti 
ir ietvertas speciālas norādes, ka saņemtais izpildījums jāatdod līgumpartnerim (sk. CL 1622., 2045., 
2052., 2070., 2105. p.). 

( 3 ) Sekmīgas apstrīdēšanas rezultātā tiesiskais darī jums tiek atcelts ar apakaļejošu 

spēku (ex tunc - latīņu vai.) . 5 4 2 Darī juma apstrīdēšana notiek, tiesīgajai personai ceļot 

prasību tiesā, un apstrīdētais darī jums var tikt atzīts par spēkā neesošu tikai ar t iesas 

spriedumu. Šajā ziņā Latvijas civiltiesības atšķiras, p i e m ē r a m , no Vācijas t iesībām, kur 

ipstrīdētais darījums tiek iznīcināts ar t iesīgās personas vienpusēju gribas iz te ikumu. 1 4 3 

Darījumu apstrīdēšanai tiesas ceļā ir vairākas atšķirības no darījumu atzīšanas par ab

solūti spēkā neesoš iem. Prasību, kurā ietverts materiālt iesiskais darī juma apstrīdēšanas 

prasījums, drīkst celt tikai darī juma dalībnieki vai tās trešās personas, kuru tiesības da

rījumu apstrīdēt ir precīzi norādītas mater iā lo tiesību normās . Jāievēro arī, ka darī jumu 

ipstr īdēšana ir tiesīgo personu brīvas izvēles jautā jums. Tāpēc tiesai nav ne p ienākuma, 

.-.e tiesību pašai pēc savas iniciatīvas (ex officio) atsaukties uz darī juma apstrīdamības 

raktu, ja tiesīgās personas pašas darījumu nav apstrīdējušas. 

VII. Tiesisko darījumu forma 

F o r m a ir tiesiskā darī juma ārējais ietvars. Darī juma formai ir jāatbi lst l ikuma prasī-

rām. Darī juma formas neievērošanas t iesiskās sekas ir dažādas, tostarp darī juma spēkā 

r.eesamība. 

1. Tiesisko darījumu formas brīvība 

(1) F o r m a s brīvība i r v iena no pr ivātautonomijas un l īgumu brīvības pr inc ipa iz

pausmēm. Plašākā n o z ī m ē tā i r ne v ien l īgumu, bet j e b k ā d u tiesisko darījumu formas 

": Bydlinski P. Bürgerliches Recht 1. Allgemeiner Teil, Rn. 8/24. 
":" Sk.: Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 433. 
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brīvība. Formas brīvības princips tiesiskā darījuma dal ībniekiem dod iespēju izvēlēties, 

kādā veidā un ar kādiem p a ņ ē m i e n i e m paust savu gribu. 5 4 1 Darī jumu formas brīvība 

ir nost iprināta CL 1473. pantā, saskaņā ar kuru tiesiskā darī juma forma ir atkarīga ne

lietas dalībnieku ieskata, izņemot l ikumā tieši norādītus gadījumus. No CL 1473. panta 

izriet arī darī juma dalībnieku tiesības noslēgt t iesisko darī jumu kādā sevišķā formā 

(parasti - rakstiskā formā) arī tad, ja l ikums nepieprasa, lai attiecīgais darī jums tiktu 

ietverts noteiktā formā. Tiesisko darījumu formas brīvības mērķis ir atvieglot un paātrināt 

civiltiesisko apgrozību. 5 4 5 

(2) Ci lvēkiem l īguma vai cita tiesiskā darī juma jēdz iens parasti saistās ar rakstisku 

dokumentu, kurā attiecīgais tiesiskais darījums ietverts, š ā d s viedoklis ir virspusējs, jc 

absolūtajam va i rumam ikdienā nos lēdzamo darījumu nav vajadzīga īpaša forma. Likumā 

paredzētie gadījumi, kuros kāds tiesiskais darījums jānos lēdz īpašā formā, ir uzskatām; 

par i z ņ ē m u m a gadī jumiem. Šādu izņēmuma gadījumu, kas paredzēt i Civi l l ikumā un spe

ciālajos l ikumos, tomēr ir samērā daudz. Daudzie l ikuma imperatīvajās normās noteiktie 

i zņēmuma gadījumi, kuru laika gaitā ir kļuvis arvien vairāk, tomēr nekādā gadījumā na\ 

pārtapuši par vispārīgu principu, bet gan j o p r o j ā m ir uzskatāmi tikai par nepieciešamām, 

atkāpēm no darījumu formas brīvības principa. 

2. Formas veidi un funkcijas 

( 1 ) No formas viedokļa tiesiskie darījumi var būt 1) mutiski , 2) noslēgti ar kon-

kludentām darbībām, 3) noslēgti vienkāršā rakstiskā formā, 4) noslēgti notariālā formā 

vai citādā veidā publiski apliecināti, 5) noslēgti e lektroniskā formā. 5 4 6 Vairums ikdienā 

nos lēdzamo darījumu, p iemēram, patērētāju līgumi ar preču pārdevēj iem un pakalpojumu 

sniedzējiem, tiek noslēgti mutiski vai ar konkludentām darbībām. Mutisko formu va: 

darījuma noslēgšanu ar konkludentām darbībām darījuma dalībnieki parasti izvēlas tac. 

kad praktisku apsvērumu dēļ tā ir visl ietderīgākā. Likumā nav paredzēti gadījumi, kuros 

kāds noteikta veida tiesiskais darījums obligāti būtu jānos lēdz mutiski vai ar konklu

dentām darbībām. Tas ir loģiski, jo gadī jumos, kuros saskaņā ar l ikumu ir nepieciešam.: 

sevišķa forma, daudz p iemērotāka ir rakstiska forma, kas ļauj precīzi fiksēt un saglabā: 

darījuma dalībnieku gribas izteikumus. 

(2) Ja saskaņā ar l ikumu tiesiskais darījums ir obligāti j ānos lēdz sevišķā formā, t a : 

formas prasībām vienmēr ir kāds noteikts mērķis . Tiesisko darījumu noslēgšanai sevišķ: 

S J 4 LarcnzAVolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 27 Rn. 3. 
5 4 5 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 299. 
5 4 6 Sk.: Torgāns K. CL 1473. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 60. lpp.; Torgāns K 

Saistību tiesības. 1 daļa, 48. lpp.; Balodis K.. Tiesisko darījumu noslēgšana elektroniskā formā ii Likur: 
un Tiesības. 2004. nr. 7, 204. lpp. 
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: : r m ā var būt šādi mērķi : 1) pierādījumu saglabāšana, 2) dalībnieku aizsardzība pret 

: ārstei dzīgu darījuma noslēgšanu. 3) dalībnieku konsultēšana par darījuma tiesiskajām 

-:-kām vai 4) darījuma publicitātes nodrošināšana. 5 4 7 Konkrētās l ikuma normas par kāda 

' esiskā darījuma noslēgšanu sevišķā formā var būt domātas tam, lai sasniegtu vienu, 

:.ažus vai pat vienlaikus visus no minētajiem mērķiem. Arī tad, ja l ikums neparedz tiesis

kajam dar ī jumam konkrētu formu, dalībnieki paši var vienoties par darījuma noslēgšanu 

ievišķā formā, lai sasniegtu kādu no iepriekšminētajiem mērķ iem, p i e m ē r a m , saglabātu 

rferādījumus varbūtēju tiesisko strīdu gadījumam. 

(3) Tiesiskā darījuma ietveršana rakstiskā vai citādā sevišķā formā bieži notiek tā-

:ēc, lai dal ībniekiem paliktu pierādījumi par darījuma saturu un noslēgšanas faktu.5 4 8 

Sājos gadījumos rakstiskajai formai ir pierādīšanas funkcija. Saskaņā ar l ikuma prasī

bām noformēts rakstisks l īgums civi lprocesā ir atzīstams par l īguma noslēgšanas fakta 

:.ešu pierādī jumu. 5 4 9 Pierādījumu saglabāšana par not ikušo tiesisko darījumu ir viens no 

zplatītākajiem iemesl iem, kāpēc dalībnieki izvēlas rakstisku formu pat tad, ja l ikums to 

r.eprasa. Civiltiesiskajā apgrozībā biežas ir tādas situācijas, kurās darījuma dalībniekiem 

:: pamats ja ne savstarpējai neuzticībai, tad v ismaz zināmai piesardzībai. Tāpēc tiesiskā 

īarījuma ietveršana tādā formā, kas ļauj saglabāt pierādī jumus par not ikušo darījumu, 

:r lietderīga un dalībnieku interesēm atbilstoša. 

Pierādījumu saglabāšana kā darījuma sevišķās formas mērķis īpaši svarīga ir testamenta sastā
dīšanā/"" Testaments ir spēkā tikai tad, ja atbilst CL 432.-462. pantā ietvertajām formas prasībām. 
Testamenta satura ietveršanai likumā paredzētajā formā liela nozīme ir tāpēc, ka mantošana notiek 
pēc tcstatora nāves. Ja testamenta taisīšanā likums pieļautu absolūtu formas brīvību, nebūtu iespējams 
ticami noskaidrot testatora gribu. 

(4) Likuma noteikumi, kas liek noslēgt t iesisko darījumu sevišķā formā, ir domāt i 

arī tam, lai aizsargātu dal ībniekus pret darī juma pārsteidzīgu nos lēgšanu. Rakst iskās 

formas u z d e v u m s ir brīdināt darī juma dal ībniekus par darī juma sekām (brīdināšanas 

funkcija). Potenciālie tiesiskā darījuma dalībnieki būs apdomīgāki un rūpīgāk apsvērs 

visus darījuma noslēgšanas aspektus, ja darījums būs j ānos lēdz l ikumā noteiktā sevišķā 

formā, nevis tikai mutiski vai ar konkludentām darbībām. Tiesiskie darījumi, kas saskaņā 

ar l ikumu jānoslēdz sevišķā formā, nereti ir sarežģītāki nekā tie darījumi, kur iem īpaša 

forma nav obligāta. Dažos tiesiskajos darī jumos, kas j ā n o s l ē d z sevišķā formā, kāds 

:" Sk.: Handkommcntar-BGB/Dörner. § 125 BGB Rn. 2; Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Rechts, § 27 Rn. 4-13; Koziol/Welser. Bürgerliches Recht 1, S. 185 188; Brox/Walker. Allgemeiner Teil 
des BGB, Rn. 299; Snipe A. Saistību tiesību komentāri. IX. Tiesiska darījuma sastāvdaļas un forma // 
Jurista Vārds. 27.02.2007. nr. 9. 7. Ipp. 
Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 27 Rn. 4. 

~" Līcis A., Rozenbergs J., Torgāns K. CPL 92. p. komentārs. Civilprocesa likuma komentāri. 172. Ipp. 
; : ' Bydlinski P. Bürgerliches Recht I. Allgemeiner Teil. Rn. 7/18. 
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no dalībniekiem u z ņ e m a s nopietnas civiltiesiskas saistības. Šo iemeslu dēļ dalībnieku 

aizsardzība pret darī juma pārsteidzīgu nos lēgšanu ir nozīmīgs l ikumā noteikto formas 

prasību u z d e v u m s . 

Aizsardzība pret pārsteidzīgu darījuma noslēgšanu un līdz ar to darījuma dalībnieka brīdināšana 
par darījuma sekām ir īpaši raksturīga Civillikuma noteikumam par galvojuma rakstisko formu 
(CL 1695. p.). Juridiskajā literatūrā ir norādīts, ka prasība par galvojuma rakstisko formu ir domāta ne 
tikai skaidrības un noteiktības nodrošināšanai, bet ari tam. lai dotu galviniekam laiku apdomāt savu 
pienākumu.551 Tā kā galvinieks apņemas atbildēt par citas personas parādu, nesaņemot par to neko pretī, 
tad ir lietderīgi pirms šādas vienpusējas saistības uzņemšanās dot galviniekam apdomāšanās iespēju. 

(5) L i k u m a noteikumi, saskaņā ar kur iem tiesiskais darījums jānos lēdz pie notāra, 

nodroš ina darī juma dal ībniekiem iespēju saņemt jur id i sku konsultāci ju un p a d o m u s . 

Notar iā ta l ikuma 39. pantā ir norādīts, ka zvērināts notārs, pi ldot amata p ienākumus, 

sniedz notar iā lo pal īdzību v i sām p e r s o n ā m , kas p ie v iņa griežas. Turklāt saskaņā ar 

Notar iā ta l ikuma 87. 1 pantu zvērināts notārs iepazīst ina dalībniekus ar iespējamām da

rījuma tiesiskajām sekām, lai l ikumu nez ināšana un pieredzes t rūkums netiktu izmantots 

v iņ iem par ļaunu. Izpildot jur idiskā padomdevē ja funkcijas un nodroš inot noslēdzamo 

darījumu jur idisko pareizību, notārs ī s teno preventīvo jurisdikci ju, kas ir būtisks faktors 

civiltiesiskās apgrozības drošuma un stabilitātes veicināšanā. 5 5 2 

( 6 ) Lai nodrošinātu noteikta veida tiesisko darī jumu publicitāti, tie saskaņā ar likumu 

ir jā ietver tādā fonnā, kas d o d iespēju atbilstoši trešo personu un sabiedrības interesēm 

darījumu ierakstīt publ iskā reģistrā. P i r m ā m kār tām tie ir darījumi ar nekustamaj iem īpa

šumiem, kā arī vairāki tiesiskie darījumi ģ imenes tiesību j o m ā . Kad nekustamais īpašums 

t iek atsavināts vai apgrūtināts ar lietu t ies ībām, darījuma publici tāte tiek nodrošināta, 

ierakstot darī jumu zemesgrāmatā j e b koroborējot. Pr iekšnoteikums ierakstīšanai zemes

grāmatā ir šo darījumu noslēgšana rakstiskā formā ( C L 1483. p. 3. pkt.) . Darī jumi ģime

nes tiesību j o m ā (laulība, laulības l īgums) j ānos lēdz sevišķā formā, kas padara iespējamu 

šo darī jumu ierakstīšanu attiecīgajā reģistrā: laulāto mant i sko attiecību reģistrā, bet par 

nekus tamo m a n t u - arī zemesgrāmatā . Laulības sevišķā forma izpaužas, dzimtsarakstu 

nodaļas vadītājam vai gar īdzniekam p i e ņ e m o t līgavaiņa un līgavas mutiskos gribas iz

te ikumus un pasludinot laulību par noslēgtu ( C L 57. p.) . Laul ības l īgumi ir jānoslēdz 

pie notāra ( C L 115. p. 1. d.). Laulību pēc noslēgšanas ieraksta civilstāvokļa aktu reģistrā 

(Civilstāvokļa aktu lik.5 5 3 1 9. p.) . Savukārt laulības l īgumi ierakstāmi laulāto mantisko 

attiecību reģistrā, bet par n e k u s t a m o ī p a š u m u - arī z e m e s g r ā m a t ā ( C L 115. p. 2. d ). 

551 Grūtups A. CL 1695. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 188. lpp. 
552 Sk.: Dekerss Ē. Notariāts, tā funkcija un deontoloģija// Latvijas atjaunotā notariāta desmitgade: Rakstu 

krājums. Rīga: Latvijas Zvērinātu notāru padome, 2003, 5. lpp. 
"•1 Civilstāvokļa aktu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 01.04.2005, nr. 52. 
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3. Tiesisko darījumu noslēgšana rakstiskā forma 

Kad tiesiskie darījumi saskaņā ar l ikumu jānos lēdz sevišķā formā, gandrīz visos gadī-

Jtnos tā ir rakstiskā forma. Civi l l ikumā minēt i pieci gadījumi, kuros tiesiskais darījums 

::ek noslēgts rakstiskā formā: 1) k a d rakstiska forma nepiec iešama kā darī juma būtiska 

sastāvdaļa, 2) k a d darījums tiek slēgts pie notāra vai pie ci tām amatpersonām, kurām 

/ikumā piešķirtas darījumu apl iecināšanas funkcijas, 3) kad darījums jā ieraksta z e m e s 

grāmatās, 4) k a d rakstiska forma ir nosacī jums prasības tiesībai uz darī juma pamata, 

5) kad dalībnieki paši labprātīgi vienojušies par darī juma ietveršanu rakstiskā formā. 

a) Rakst iska forma kā darījuma būtiska sastāvdaļa 

( 1 ) Saskaņā ar CL 1483. panta 1. punktu tiesiskais darījums ir j ānos lēdz rakstiskā 

formā, kad l ikums prasa rakstisku formu kā z ināmu darījumu būtisku sastāvdaļu. CL 

! 4 8 3 . panta 1. p u n k t ā ietvertās normas būtība ir izskaidrota CL 1484. pantā. Kā norā

dīts CL 1484. pantā, ja l ikums prasa rakstisku formu kā darījuma būtisku sastāvdaļu, 

:ad darījums p i r m s att iecīgā akta taisīšanas nav spēkā. Tātad CL 1483. panta 1. daļā 

paredzētajos gadī jumos rakstiskā forma ir t iesiskā darī juma spēkā esamības priekšno

teikums. Tāpēc līdz ietveršanai rakstiskā formā dalībnieki nevar prasīt darī juma izpildī

šanu. N e v i e n ā l ikuma normā, kas paredz noteikta veida darījumu nos lēgšanu rakstiskā 

formā, nav burtiski teikts, ka rakstiskā forma attiecīgajam darī jumam nepiecieciešama 

kā "būt iska sastāvdaļa". Rakstisku formu kā tiesiskā darī juma būtisku sastāvdaļu paredz 

likuma n o r m a s , kurās bez s īkākiem paska idro jumiem norādīts , ka darī jums j ā n o s l ē d z 

rakstveidā. 

Piemēram, CL 1695. pants paredz, ka "galvojumam ir nepieciešama rakstiska forma". Darba 

likuma 40. panta 1. daļā ir norādīts, ka "darba līgums slēdzams rakstveidā". Saskaņā ar likuma "Par 

dzīvojamo telpu īr i" 5. panta 1. daļu "dzīvojamās telpas īres līgumu slēdz rakstveidā izīrētājs un 

īrnieks". Kā norādīts likuma "Par apdrošināšanas līgumu" 7. panta 1. daļā, "apdrošināšanas līgums 

uzskatāms par noslēgtu tikai tad, kad apdrošinātājs un apdrošināšanas pieteikuma iesniedzējs rakst

veidā vienojušies par apdrošināšanas līguma noteikumiem". Rakstiska forma kā darījuma būtiska 

sastāvdaļa nepieciešama arī kapitālsabiedrību (sabiedrību ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrību) 

dibināšanas līgumiem. Komerclikumā nav burtiskas norādes, ka minēto sabiedrību dibināšanas līgumi 

ir jānoslēdz rakstiski, tomēr tas skaidri izriet no KCL 141. un 143. panta, kur minēts dibinātāju pie

nākums līgumu parakstīt. 

(2) L i k u m a noteikumi, saskaņā ar kur iem rakstiskā forma vajadzīga kā z i n ā m u tie

sisko darī jumu būtiska sastāvdaļa, parast i domāt i t a m . lai saglabātu pierādī jumus par 

darījuma nos lēgšanu vai brīdinātu dal ībniekus par darī juma sekām, dodot iespēju tās 

labāk apdomāt . Atkarībā no konkrētā darī juma šie abi mērķi var būt vienl īdz svarīgi 

vai kāds no t iem ir pārsvarā. P iemēram, tes tamenta rakstiskās formas pr imārais mērķis 

neapšaubāmi ir saglabāt dokumentu, ar kuru pēc testatora nāves pierādīt viņa pat ieso 
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gribu. Dzīvojamās telpas īres l īgumā kā samērā sarežģītā i lgtermiņa līgumā par vienlīdz 

svarīgiem jāuzskata gan līdzēju brīdināšana par darī juma sekām, gan arī pierādījumu 

saglabāšana par l īguma saturu. Dzīvojamās telpas īres l īgumā un apdrošināšanas līgumā 

j ā ņ e m vērā, ka šo l īgumu n o t e i k u m u s ī r n i e k a m vai apdrošinājuma ņēmējam piedāvā 

izīrētājs vai apdrošinātājs, nevis otrādi. Tāpēc formas prasību galvenais mērķis ir brīdi

nāt par darījuma sekām tieši īrnieku un apdrošinājuma ņēmēju, kuru praktiskās iespējas 

mainīt piedāvātos l īguma noteikumus ir visai ierobežotas. Līdzīga situācija ir arī tajos 

rakstiskā formā noslēdzamajos l īgumos, kurus patērētāji noslēdz ar preču pārdevēju vai 

pakalpojumu sniedzēju. 

Piemēram, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. pantu patērētāja kreditēšanas līgums 
(atlikts maksājums, aizdevums vai cita finansiāla vienošanās) slēdzams rakstveidā. Viena no patērētāja 
kreditēšanas līgumiem raksturīgajām pazīmēm ir tā. ka patērētājs uzņemas ilgtermiņa saistības, bet 
bieži neapzinās finansiālos riskus, kas viņu sagaida līguma darbības laikā.554 Lai brīdinātu patērētāju 
no līguma iespējamajām negatīvajām sekām un liktu viņam līguma nepieciešamību rūpīgāk apdomāt, 
likumdevējs ir paredzējis rakstisku formu kā patērētāja kreditēšanas līguma būtisku sastāvdaļu. 

b ) N o t a r i ā l ā f o r m a 

( 1 ) Rakst i sko formu, kas izpaužas tikai kā tiesiskā darī juma dalībnieku parakstīts 

dokuments , sauc arī par vienkāršu rakstisko formu. Vairākos gadījumos darījums ir jā

noslēdz pie notāra. Arī notariālā forma ir rakstiska, tomēr to raksturo vairākas papildu 

pazīmes, kas izriet no notāra darbībām rakstveida d o k u m e n t a kā notariāla akta sastā

dīšanā. Notāra veikto amata darbību dēļ notariālo formu nereti dēvē arī par kvalificētu 

rakstisko formu. Notariālā formā tiesiskos darījumus var noslēgt arī pēc līdzēju labprātī

gas v ienošanās, bet vairāki tiesiskie darījumi, kuru noslēgšanas atbilstību l ikuma normām 

likumdevējs ir īpaši gribējis veicināt, saskaņā ar l ikumu ir obligāti j ānos lēdz notariālā 

formā. Eiropas valstīs notariālā forma l ikumā parasti tiek noteikta tādiem darījumiem, 

kuru nozīme saimnieciskajā apritē ir vissvarīgākā, p iemēram, darī jumiem ar nekustama

j iem īpašumiem un komercuzņēmumu dibināšanas darījumiem. 5 5 5 Latvijā obligāta notariālā 

forma l ikumā ir paredzēta tikai d a ž i e m atsevišķiem darī jumiem, kuru vidū nav nedz 

nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumi, nedz komercsabiedrību dibināšanas līgumi. 

Latvijā notariāla forma ir obligāta laulības līgumam (CL 115. p.) un mantojuma līgumam (CL 643. 
p.). Bez tam notariāla forma ir obligāta dažām speciālajos normatīvajos aktos minētām pilnvarām. 
Komerctiesībās vienīgais gadījums, kurā darījums obligāti jāizteic notariālā formā, ir paredzēts KCL 
10. panta 2. daļā, saskaņā ar kuru "speciāls pilnvarojums citai personai parakstīt pieteikumu par ko
mersanta ierakstīšanu komercreģistrā apliecināms notariāli". Ministru kabineta noteikumu "Kārtība, 
kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu"5 5'' 47. punkts paredz, ka gadījumos, kad bērns 

5 5 4 Sk.: Kemper R. Verbraucherschutzinstrumcnte. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1994. S. 49. 
5 5 5 Sk.: Šermukšnis I. Latvijas notariāta problēmas un perspektīvas // Latvijas atjaunotā notariāta desmitgade: 

Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Zvērinātu notāru padome, 2003, 47. Ipp. 
5 5 6 Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu: Latvijas Republikas Ministru kabineta 

noteikumi nr. 310. Latvijas Vēstnesis, 13.07.2001, nr. 108. 
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valsts robežu šķērso pilnvarotas personas pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda vismaz 

viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecināta pilnvara bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās 

personas pavadībā. 

(2) Zvērināta notāra kā valsts pi lnvarotas amatpersonas darbība ir nepieciešama, lai 

piešķirtu d o k u m e n t i e m publisku t icamību. 5 5 7 Publiskā t icamība šajā kontekstā nav j ā sap

rot tādējādi, ka j ebkura notariālā formā noslēgta darī juma noslēgšanas fakts un saturs 

kļūst p iee jams trešajām p e r s o n ā m . Kā norādīts Notar iā ta l ikuma 79. pantā , zvēr ināts 

notārs nedrīkst trešajām p e r s o n ā m izpaust v iņam uzticētās ziņas, kā arī sniegt ziņas par 

v iņam uzticētajām lietām un notariālajās grāmatās ierakstītajiem aktiem un apliecinā

j u m i e m . Notar iā l i noslēgta t iesiskā darī juma publ i skā t icamība izpaužas tādējādi, ka 

trešās personas var būt drošas, ka notariālajā d o k u m e n t ā minētās personas darī jumu ir 

noslēgušas, turklāt noslēgušas ar attiecīgo saturu. Piemēram, zemesgrāmatu nodaļām būs 

daudz l ielāka uzticība nekus tamā ī p a š u m a atsavināšanas l īguma noslēgšanas faktam un 

juridiskajai pareizībai, ja tas būs noslēgts pie notāra, nevis privātā kārtā. 

(3) Tiesiskais darī jums ir noslēgts notariālā formā, ja tas ir ietverts notariālā aktā. Kā 

norādīts Notar iāta l ikuma 82. pantā, aktus, kurus taisa zvērināts notārs, ierakstot tos aktu 

grāmatā, sauc par notariāl iem aktiem. Apl iecinot gribas izteikumu, zvērināts notārs taisa 

notariālo aktu (Notariāta lik. 82. 1 p . ) . Taisot notariālo aktu, notārs pārbauda darī juma 

dalībnieku identitāti, rīcībspēju un pārstāvības tiesības, noskaidro dalībnieku gribu un 

darī juma n o t e i k u m u s , skaidri un nepārprotami pieraksta personu paz iņo jumus, kā arī 

iepazīstina dalībniekus ar iespē jamām darījuma tiesiskajām sekām, lai l ikumu nezināšana 

un pieredzes t rūkums netiktu izmantots v iņiem par ļaunu (Notar iāta lik. 83., 87. ' p . ) . 

Darī juma dalībnieki iesniedz notāram gatavu projektu vai griežas pie notāra ar lūgumu, 

lai viņš to sastāda (Notar iāta lik. 87. p . ) . Notar iā lam a k t a m sal īdzinājumā ar c i t iem 

rakst iskiem darī jumu akt iem ir tā īpatnība, ka notārs u z ņ e m a s atbildību par notariālajā 

aktā ietvertā t iesiskā darī juma atbilstību pušu izteiktajai gribai un l ikuma pras ībām. Tas 

izriet no Notar iā ta l ikumā noteiktajiem zvērināta notāra amata p i e n ā k u m i e m , tostarp no 

šā l ikuma 87 . 2 panta, saskaņā ar kuru zvērināts notārs nedrīkst taisīt notariālos aktus, kuri 

aizliegti ar l ikumu vai kuru saturs ir a c ī m r e d z a m ā pret runā ar l ikumiem, kas aizsargā 

pārvaldes kārtību, sabiedrības t ikumību vai personas godu. 

Tiesiskie darījumi, kuri saskaņā ar likumu obligāti jānoslēdz pie notāra (laulības līgums, manto

juma līgums, citai personai izdota speciālpilnvara parakstīt pieteikumu par komersanta ierakstīšanu 

ko mērc reģistrā, pilnvara bērna izceļošanai no valsts pilnvarotās personas pavadībā), vienmēr ir jāietver 

notariālā aktā. 

' ? ? Osipova S. Notariāta ģenēze un evolūcija Latvija no XIII gs. līdz XIX gs. // Latvijas atjaunotā notariāta 
desmitgade: Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Zvērinātu notāru padome, 2003, 30. Ipp. 
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(4) Tiesisko darījumu noslēgšana notariālā formā l ikumā noteiktajos gadī jumos pa

ātrina darījumu piespiedu izpildi, jo saskaņā ar civi lprocesuālajām n o r m ā m tie ir pa

mats saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanai, kā ari atbrīvo no d a ž ā m formalitātēm, 

nost iprinot z e m e g r ā m a t ā tiesības uz nekustamaj iem īpašumiem. Šīs l ikumā noteiktās 

priekšrocības ir viena no notariālo aktu kā publ isku d o k u m e n t u i zpausmēm. 

Saskaņā ar CPL400. panta I. daļas 2. un 3. punktu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana ir pieļau
jama '"pēc notariāli apliecinātiem un tiem juridiskā spēka ziņā pielīdzinātiem terminētiem līgumiem par 
naudas samaksu vai par kustamās mantas atdošanu", kā arī "'pēc notariāli apliecinātiem vai zemesgrāmatā 
ierakstītiem īpašuma nomas vai īres līgumiem, kas paredz nomnieka vai īrnieka pienākumu termiņa 
notecējuma dēļ atstāt vai nodot nomāto vai īrēto īpašumu (izņemot dzīvokli), kā arī pienākumu samaksāt 
nomas vai īres maksu". Zemesgrāmatu likuma 60. panta 2. daļa paredz, ka privātpersonu parakstiem uz 
zemesgrāmatu nodaļā iesniedzamajiem nostiprinājuma lūgumiem nav nepieciešams notāra vai bāriņtiesas 
apliecinājums, ja lūgums pamatots uz notariālā akta kārtībā slēgtu darījumu. 

(5) No tiesisko darījumu noslēgšanas notariālā formā jānošķir tie gadījumi, kuros zvē

rināts notārs apliecina darījuma dalībnieku parakstu ī s tumu uz darījuma akta. Paraksta īs

tuma apliecināšanas mērķis ir tikai pārbaudīt parakstītāja identitāti (Notariāta lik. i 13. p.). 

Kad tiesiskajam darī jumam ir nepieciešama notariāla forma, tad šā darījuma spēkā esa

mībai nepietiks ar parakstu ī s tuma notariālu apl iecināšanu. Notariāl i akti ir publiski 

dokumenti (Notariāta lik. 8 1 . p .) , bet dokumenti , uz kur iem apliecināts tikai parakstu 

ī s tums, atzīstami par privātiem d o k u m e n t i e m (Notariāta lik. 116. p.). Ja notārs apliecina 

tikai paraksta ī s tumu darījumā, bet darījumu nevar uzskatīt par noslēgtu notariālā formā. 

Lai gan Notar iāta l ikuma 66. pants atļauj notāram sastādīt arī pašu dokumentu, uz kura 

apliecināts parakstu ī s tums, tas nemaina dokumenta privāto raksturu. Notārs atbild tikai 

par to, ka darījumu pat iešām parakstījusi attiecīgā persona, nevis par darījuma satura 

atbilstību l ikuma prasībām. Ir pašsaprotami, ka CL 1483. panta 2. punkts attiecas ne tikai 

uz tiesisko darījumu notariālā formā, bet arī uz paraksta ī s tuma apliecināšanu darījumā. 

Ja darī juma akts nav ietverts rakstiskā formā, tad to nav iespējams parakstīt un līdz ar 

to apliecināt parakstus uz tā. 

Parakstu īstuma obligāta apliecināšana civiltiesiskajiem darījumiem nav raksturīga. Tomēr personu 
identitātes noskaidrošanas nolūkā obligāta parakstu īstuma apliecināšana saskaņā ar likumu var būt 
nepieciešama uz publiskajos reģistros iesniedzamajiem pieteikumiem. Parakstu īstuma apliecināšanu 
uz komercreģistrā iesniedzamajiem dokumentiem vairākos gadījumos paredz Komerclikums. Saskaņā 
ar K.CL 10. panta 2. daļas 1. teikumu personas paraksts uz pieteikuma par komersanta ierakstīšanu 
komercreģistrā apliecināms notariāli. Piesakot komercreģistrā prokūras izdošanu, komersants pieteiku
mam pievieno notariāli apliecinātu prokūrista paraksta paraugu (KCL 38. p. 1. d.). Saskaņā ar Zemes
grāmatu likuma 60. panta 1. daļu privātpersonu parakstiem uz zemesgrāmatu nodaļai iesniedzamajiem 
nostiprinājuma lūgumiem jābūt notāra vai bāriņtiesas apliecinātiem. 

( 6 ) Saskaņa ar CL 1483. panta 2. punktu un CL 1474. pantu tiesiskajam darījumam 

jābūt rakstiskā formā ne tikai tad, ja tas tiek noslēgts pie notāra, bet arī pārējos gadījumos, 
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kad darī jums tiek noslēgts tādās iestādēs vai pie tādām amatpersonām, kur iem l ikumā 

piešķirtas darījumu publiskas apl iecināšanas funkcijas. Kā norādīts CL 1474. pantā, " b e z 

notāra vai bāriņtiesas var apliecināt: pu lka komandier i s vai cita v iņam tiesībās l īdzīga 

amatpersona - aktus, kuros kara laikā piedalās karadienestā esoša persona; karakuģa 

komandier i s - aktus, kuros piedalās kara laikā uz karakuģiem dienestā esoša persona; 

konsuli - ārvalstīs dzīvojošo personu aktus pēc konsulārā reg lamenta n o t e i k u m i e m " . 

Līdzās notār iem būtiska noz īme tiesisko darījumu publiskā apl iecināšanā ir bār iņt iesām, 

kas ir novada, pilsētas vai pagasta pašvaldības izveidotas aizbildnības un aizgādnības 

iestādes. Saskaņā ar Bāriņtiesu l ikuma 5 5 8 6 1 . panta 2. daļu bāriņtiesas apliecinājums jur i

diskā spēka ziņā pie l īdzināms notariālajam apl iecinājumam. Bāriņtiesas apliecinājums 

tomēr nav atzīstams par darījuma notariālu formu, bet gan ir tikai viens no l ikumā atļauta

j i e m darījumu publ iskas apl iecināšanas ve idiem. Personu vēršanās bāriņtiesā pēc tiesisko 

darījumu apl iecinājumiem nav obligāta, jo absolūtajam tiesisko darījumu v a i r ā k u m a m 

vispār nav nepieciešams nekāds publisks apl iecinājums, turklāt darījuma dalībnieki var 

labprātīgi vērsties arī pie notāra. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 61 . panta 1. daļas noteikumiem bāriņtiesas, piemēram, apliecina 
tiesisko darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar 
citām personām un darījuma summa nepārsniedz 6000 latu, apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku 
vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta 
vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, kā arī apliecina attiecīgās bāriņtiesas 
darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras). 

( 7 ) L ikumā ir paredzēti daži gadījumi, kuros darījums ir j ānos lēdz sevišķā formā, 

apliecinot to pie notāra, l ikumā pi lnvarotām a m a t p e r s o n ā m vai l ikumā pilnvarotās in

stitūcijās, taču notar iā lā forma ir nevis darī jumam noteiktā obligātā forma, bet gan tikai 

viens no iespējamajiem sevišķās formas veidiem. 

Publiskos testamentus taisa pie notāra, bāriņtiesā vai pie Latvijas konsula ārzemēs (CL 433. p.). 
No Zemesgrāmatu likuma 58. panta 1. daļas izriet, ka pilnvarojums citai personai lūgt nekustamā 
īpašuma tiesību nostiprinājumu zemesgrāmatā jāizteic pilnvarā, ko apliecinājis notārs vai bāriņtiesa. 
Kā norādīts Ceļu satiksmes likuma 14. panta 2. daļā, ja pilnvarota persona īpašnieka vārdā lūdz dzēst 
transportlīdzekļa atsavināšanas, reģistrācijas vai citus aizliegumus, pilnvarai nepieciešams notāra vai 
citas CL 1474. pantā norādītās personas apliecinājums. 

c) Zemesgrāmatās ierakstāmo darījumu rakstiskā forma 

( 1 ) Saskaņā ar CL 1483. panta. 3 . punktu tiesiskais darī jums i r j ānos lēdz rakstiskā 

formā, k a d tas j ā ie raks ta z e m e s g r ā m a t ā s ( jākoroborē) . Kā norādī t s CL 1477. p a n t a 

1. daļā. koroborāci ja ( ierakstīšana z e m e s g r ā m a t ā ) nepiec iešama tajos gadī jumos, k a d 

ar dar ī jumu iegūst l ietu t iesības uz nekus tamu ī p a š u m u . Raks t i skā formā noslēgtais 

?5S Bāriņtiesu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 29.12. 2006, nr. 207. 
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tiesiskais darījums ir tiesiskais p a m a t s ar šo darī jumu nodib ināto tiesību nostiprināšanai 

zemesgrāmatā . 5 5 9 Tiesiskā darījuma rakstiskā forma CL 1483. panta 3. punktā paredzētajā 

gadī jumā nav uzskatāma par darī juma būtisku sastāvdaļu. Rakstiska forma zemesgrā

m a t ā ierakstāmaj iem darī jumiem noteikta tāpēc, lai z e m e s g r ā m a t u ieraksts pat iešām 

atbilstu darī juma saturam un t iesiskajām sekām. Tas sevišķi nep iec ie šams tāpēc, ka 

z e m e s g r ā m a t u ierakst iem ir publ iska t icamība. Trešās personas drīkst uzticēties tam, 

ka zemesgrāmatu ieraksts atspoguļo faktisko tiesisko stāvokli. Z e m e s g r ā m a t u ierakstu 

izdarīšana būtu apgrūtināta un nedroša, ja zemesgrāmatās būtu atļauts fiksēt mutiskus 

darī juma dalībnieku gribas izteikumus. Zemesgrāmatās ierakstāmo darījumu rakstiskā 

forma sekmē noteiktību civiltiesiskajā apgrozībā. 

Pie zemesgrāmatās ierakstāmajiem un tāpēc rakstiskā formā noslēdzamajiem darījumiem pirmām 
kārtām pieder nekustamo īpašumu atsavināšanas darījumi (pirkums, dāvinājums, maiņa). Arī ne
kustamo īpašumu ieķīlāšanas (hipotēkas) līgumi, kā arī citi līgumi, kas paredz, nekustamā īpašuma 
apgrūtināšanu ar lietu tiesībām (servitūtiem, reālnastām), ir jāieraksta zemesgrāmatā. 

(2) No CL 1477. panta varētu raksties maldīgs iespaids, ka pati koroborācija ir kāds 

īpašs tiesisko darījumu formas veids, kas papildina ar nekustamā īpašuma tiesiskā stāvokļa 

izmaiņām saistīto darījumu rakstisko formu. Zemesgrāmatu ieraksta izdarīšana tomēr nav 

tiesiskā darījuma formas veids. Koroborācija ir tikai darījuma rezultātā notikušo tiesiskā 

stāvokļa izmaiņu ierakstīšana l ikumā paredzētajā publiskā reģistrā - zemesgrāmatā. Sa

skaņā ar CL 1478. pantu darījums nezaudē savu spēku, ja tas nav koroborēts. Ierakstam 

zemesgrāmatā ir tiesības nodibinoša jeb konstitutīva nozīme, jo ieraksta brīdī rodas lietu 

tiesības uz nekustamo īpašumu. Tā kā rakstiskā formā noslēgtā tiesiskā darījuma mērķis 

ir piešķirt otrai pusei tiesības uz nekustamo īpašumu, tad koroborācija ir darījuma izpildes 

rezultāts, nevis darījuma spēkā esamības priekšnoteikums vai formas elements. 

d) Rakst iska forma kā nosacījums prasības tiesībai uz darījuma pamata 

(1) CL 1483. panta 4. punkta formulējums, saskaņā ar kuru l ikums prasa rakstisku 

formu " k ā nosacījumu prasības tiesībai uz darī juma p a m a t a " , var radīt maldīgu priekš

statu, it kā t iesas ceļā ir iespējams panākt tikai rakstiskā formā noslēgta tiesiskā darījumu 

izpildi. Burtiski interpretējot CL 1483. panta 4. punktu, izrādītos, ka tiesai prasība būtu 

j ā n o r a i d a pat tajos gadījumos, kad attiecīgā darī juma nos lēgšana rakstiskā formā ne

būtu obligāta. Šāds minētās normas iztulkojums tomēr būtu pretrunā ar CL 1473. pantā 

ietverto formas brīvības pr incipu un nesamērīgi ierobežotu personas tiesības uz tie

sas aizsardzību, kas nostiprinātas CPL 1. pantā. Tāpēc liela n o z ī m e ir CL 1483. panta 

4 . punkta pat iesās j ēgas noska idrošanai . Raugot ies no jur id i skās m e t o d e s v iedokļa, 

CL 1483. panta 4. punkta patiesā j ē g a ir j ānoska idro ar teleoloģisko redukciju, jo šīs 

n o r m a s vārdiskais formulējums salīdzinājumā ar tās j ē g u un mērķi ir pārāk plašs un 

Sk.: Virko E. Vai nostiprinājuma lūgumam jabut divpusējam (Zemesgrāmatu likuma 57. un 61. pants) // 
Likums un Tiesības, 2000. nr. 5, 143. Ipp. 
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aptver arī tādus dzīves gadījumus, kurus tam nevajadzētu aptvert. 5 6 0 Teleoloģiskās re

dukcijas ceļā tiek ierobežota jeb reducēta vārdiski pārāk plaši formulētās tiesību normas 

p iemērošanas j o m a , saskaņojot Šo j o m u ar normā ietvertā tiesiskā regulē juma mērķi . 5 6 1 

(2) Zinātniskajā literatūrā, balstoties uz CL 1483. panta 4. punkta vēsturiskās izcel

smes analīzi, ir pamatot i norādīts, ka CL 1483. panta 4. punkts attiecas nevis uz jebkuru 

tiesisko darījumu, bet gan uz tiem gadī jumiem, kad 1) l ikums prasa rakstisku formu kā 

darījuma būtisku sastāvdaļu ( C L 1483. p. 1. pkt.) un 2) kad darījuma dalībnieki labprātīgi 

vienojušies nepiešķirt darījumam spēku pirms tā izteikšanas rakstiskā formā (CL 1475. p. 

I. d., 1489. p. beigas).5 6 2 Treškārt, CL 1484. panta 4. punkts attiecas arī uz tiem tiesiskajiem 

darījumiem, kuri saskaņā ar likumu obligāti jānoslēdz notariālā formā, darījumu taisot kā 

notariālu aktu (sk. CL 1486. p.) . Notariālā forma pēc savas būtības ir kvalificēta rakstiskā 

forma. Visos trijos minētajos gadījumos tiesiskais darījums pirms izteikšanas attiecīgajā 

formā nav spēkā (sk. CL 1484., 1486., 1489. p.). Ja tiesiskais darījums pirms ietveršanas 

rakstiskā dokumentā nav spēkā, tad ir loģiski, ka celt prasību uz šā darījuma pamata nav 

iespējams. Tātad CL 1484. panta 4. punkts attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kuros tiesiskā 

darījuma rakstiskā forma ir priekšnoteikums darījuma spēkā esamībai. 5 6 3 

Augstākās tiesas Senāts savos spriedumos vairākkārt noraidījis kļūdainos pieņēmumus, it kā CL 
1483. panta 4. punkts būtu attiecināms uz jebkuru tiesisko darījumu. Piemēram, 2002. gadā Augstā
kās tiesas Senāta Civillietu departaments atcēla kādu apelācijas instances tiesas spriedumu, ar kuru 
aizdevuma līguma izpildes prasība tika noraidīta tāpēc, ka 1) CL 1483. panta 4. punkts prasot rakstisku 
formu kā nosacījumu prasības tiesībai uz darījuma pamata, bet strīdu gadījumā nav rakstiskās formas 
un 2) aizdevuma līguma noslēgšana neesot pierādāma ar liecinieku liecībām. Senāts savā spriedumā 
norādīja, ka "tiesa kļūdaini atsaukusies uz Civillikuma 1483. panta 4. punktu kā vispārēju nosacījumu 
prasības tiesībai uz darījuma pamata. Ja nav Civillikuma 1483. panta 4. punktā minētā gadījuma, 
liecinieku liecības ir pieļaujamas, tās jāvērtē pēc būtības, un tāpēc nepareizs ir tiesas atzinums, ka 
naudas aizdošanas faktu nevar pierādīt ar citiem pierādījumiem".5 6 4 Kādā spriedumā 2005. gadā Senāts 
norādījis, ka "nevar atzīt par pareizu norādi lapelācijas instances tiesas] spriedumā, ka prasība norai
dāma tāpēc, ka tā celta par tādu saistību izpildi, kuras izriet tikai no mutiskas vienošanās".5 6 5 

5 M | Sk.: Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 347. Ipp. 
•h! Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 347. Ipp.; Neimanis J. Tiesību 

tālākveidošana, 158., 159. Ipp. 
? 6 2 Kalniņš E. Rakstiska forma kā nosacījums prasības tiesībai uz darījuma pamata // Privāttiesību teorija 

un prakse, 160. Ipp. 
5U Sk.: Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen. Vierter Band. Obligationenrecht, S. 112, 

Anm. 5.; von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 130, 
Anin. 117. 

564 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 23.10.2002 spriedums lietā Nr. SKC-596. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2002. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 2003, 330./331. Ipp. 

•6i Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 30.11.2005 spriedums lietā Nr. SKC-735. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2005. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2006, 273. Ipp. 
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(3) Ievērojot iepriekšminēto, ir pilnībā jāpiekrīt tiesību doktrīnā izdarītajam un tiesu 

praksē apstiprinātajam secinājumam, ka tiesiskais darījums, kuram saskaņā ar l ikumu 

vai darī juma dalībnieku vienošanos nav nepieciešama rakstiska forma kā darījuma spēkā 

esamības pr iekšnoteikums, nodibina prasības tiesību neatkarīgi no tā, kādā formā da

rījums ir izteikts. Saskaņā ar CL 1590. pantu katrai l īguma pusei ir pret otru prasības 

tiesība par l īguma izpildīšanu. Būtu netaisnīgi un neloģiski liegt līdzējiem šo prasību 

tikai tāpēc, ka darījums nav izteikts rakstveidā, kaut arī l ikums konkrētajam darī jumam 

n e m a z neparedz rakstisku formu. Tādējādi CL 1483. panta 4. punktā ietvertā norma par 

rakstisku formu kā nosacī jumu prasības tiesībai uz darījuma pamata ir uzskatāma tikai 

par paskaidrojoša rakstura papildinājumu CL 1483. panta 1. un 2. punkta note ikumiem 

par rakstisku formu kā z ināmu darījumu būtisku sastāvdaļu un notariālā formā noslē

dzamajiem darī jumiem. 5 6 6 

e) Rakst iska forma saskaņā ar dalībnieku v ienošanos 

( 1 ) CL 1482. un 1489. pantā paredzēta darījuma dalībnieku iespēja paš iem labprātīgi 

vienoties par tiesiskā darījuma noslēgšanu rakstveidā arī tad, ja l ikums neprasa darījumu 

izteikt rakstiskā formā. CL 1489. pantā minēti divi iespējamie iemesli pušu labprātīgai 

norunai par darījuma noslēgšanu rakstiskā formā: 1) lai piešķirtu l īgumam spēku un 2) 

lai rakstisko aktu dabūtu kā līdzekli pierādīšanas atvieglošanai. Kā izriet no CL 1489. 

panta, š iem motīviem ir noz īme, ja puses nav īstenojušas savu v ienošanos par darījuma 

noslēgšanu rakstiskā formā. Lai gan "labprātīga v i e n o š a n ā s " par darījuma noslēgšanu 

rakstveidā burtiski jāsaprot kā vismaz divu personu noruna, CL 1482. un 1489. pants 

neapšaubāmi att iecas arī uz vienpusējiem darī jumiem, kuru dalībnieki labprātīgi nolemj 

izmantot rakstisko formu. Civilt iesiskās apgrozības dalībnieki bieži noslēdz darījumus 

rakstiskā formā, kaut arī l ikums to nemaz neprasa. 

Piemēram, būvniecības līgumiem, izņemot Publisko iepirkumu likumā5''7 minētos publiskos būv

darbu līgumus, rakstiska forma nav obligāta. Tomēr būvdarbu pasūtītāji un būvuzņēmēji bieži noslēdz 

būvniecības līgumus rakstiskā formā. Tas izskaidrojams ar to, ka būvniecības līgumi pārsvarā ir 

sarežģīti līgumi, kuru izpilde saistīta ar lielām izmaksām un ievērojamiem riskiem. Pilnvaras parasti 

tiek izdotas rakstiskā, nereti pat notariālā formā, lai gan saskaņā ar vispārīgo principu pilnvaras var 

izdot jebkādā formā. Arī komerciālajā apgrozībā sastopamajam uzņēmuma pirkuma līgumam, kura 

ietvaros uz pircēju pāriet komersanta uzņēmumā ietilpstošās lietas un nemateriālās vērtības, saskaņā 

ar vispārīgo principu nav vajadzīga rakstiska forma. Tomēr zinātniskajā literatūrā ir pamatoti norādīts, 

ka uzņēmuma pirkuma līgumu, ievērojot sarežģīto līguma priekšmetu, ir vēlams noslēgt rakstiskā 

formā tiesiskā drošuma un pierādīšanas atvieglošanas nolūkā.5 6 S 

Sk.: Kalniņš E. Rakstiska forma kā nosacījums prasības tiesībai uz darījuma pamata i! Privāttiesību 
teorija un prakse, 161. lpp. 
Publisko iepirkumu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 25.04.2006, nr. 65. 
Lošmanis A. Unternehmenskauf im deutsch-lettischen Rechtsvergleich, 270. lpp. 
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(2) Dalībnieku nolūks izteikt darījumu rakstiskā aktā, lai atvieglotu pierādīšanu, var 

pastāvēt vienlaikus ar dalībnieku vēlmi nepiešķirt darī jumam spēku pi rms tā izteikšanas 

rakstiskā formā. Tiesiskā darījuma dalībnieku galvenais mērķis, it īpaši, ja v iņiem nav 

zināšanu par darījuma spēkā esamības juridiskajām niansēm, parasti ir rakstiski fiksēt 

savus gribas iz te ikumus, lai pretējā puse nevarētu apšaubīt panāktās v ienošanās n o 

teikumus. Tomēr darījuma dalībnieku patiesā griba tikpat labi var būt vērsta uz to, lai 

jebkādas mutvārdu norunas vai konkludentas vienošanās pirms to izteikšanas rakstiskā 

formā nebūtu juridiski saistošas. Ja rodas strīds par to , kāds ir bijis dalībnieku nolūks, 

vienojoties par darījuma noslēgšanu rakstveidā, tad šaubu gadījumā p ieņemams, ka raks

tiskā akta sastādīšanas mērķis ir bijis atvieglot pierādīšanu, nevis nepiešķirt darī jumam 

spēku pi rms tā ietveršanas rakstiskā formā (CL 1490. p.) . 

f) Rakstiskajam dokumentam izvirzāmās prasības 

( 1 ) Tiesisko darījumu formas brīvības princips nozīmē arī to, ka arī rakstiskais darī

j u m a akts var tikt sastādīts brīvā formā. Saskaņā ar CL 1492. pantu rakstisku darījumu 

aktus var sastādīt tādā formā, kā katrs vēlas, nav vajadzīgas nekādas sevišķas formalitātes 

un darījuma dalībnieki nav saistīti ne ar kād iem paraugiem. Praksē civiltiesiskās apgro

zības paātr ināšanas un v ienkāršošanas nolūkā ļoti bieži tiek izmantoti jau gatavi l īgumu 

formulāri un tipveida līgumi, vienpusēji uzspiežot l īguma noteikumus otram līdzējam. 5 6 9 

Tipveida l īgumus darījumu noslēgšanā, tostarp, noslēdzot l īgumus ar patērētājiem, parasti 

izmanto preču pārdevēji un pakalpojumu sniedzēji. Tipveida l īgumos to dalībniekiem 

bieži nav iespējams panākt nekādas izmaiņas un viņiem atliek tikai piekrist otras puses 

piedāvātaj iem l īguma note ikumiem vai atteikties noslēgt l īgumu. Tipveida l īgumu iz

mantošana un minimālās iespējas grozīt to saturu tomēr nav CL 1492. panta note ikumu 

pārkāpums, bet gan nenovēršama realitāte, kas izriet no nepieciešamības paātrināt un 

vienkāršot civiliesisko apgrozību. 

(2) Rakstiski izteiktais tiesiskais darījums var tikt f iksēts ne vien uz papīra, bet pat 

uz cita materiāla, ja vien materiāla īpašības ļauj uz tā uzrakstīt un saglabāt darī juma 

tekstu, kā arī pušu parakstus. CL 1492. pants attiecas uz tiesisko darījumu izteikšanu 

vienkāršā rakstiskā formā, darījumus noslēdzot privātā kārtībā. Noslēdzot tiesiskos da

rījumus pie notāra, bāriņtiesā vai citā institūcijā, kas saskaņā ar l ikumu veic darījumu 

publisku apliecināšanu, darījumu aktu sastādīšanā ir jā ievēro attiecīgo l ikumu speciālajos 

noteikumos paredzētās formalitātes. 

Jāpiebilst, ka uz tiesisko darījumu formu nekādā ziņā neattiecas "Dokumentu izstrādāšanas un 
noformēšanas noteikumi"5 7 0, ko Ministru kabinets 1996. gadā izdevis saskaņā ar Ministru kabineta 

Sk.: Torgāns K. CL 1492. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 70. lpp. 
1 Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi 

nr. 154. Latvijas Vēstnesis, 30.04.1996, nr. 74/75. 
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iekārtas likuma5 7' 14. panta 3. punktu. Šie noteikumi paredz ļoti detalizētas formas prasības lietve
dības dokumentiem, norādot, ka dokumentiem ir "juridisks spēks" tikai noteikumos minēto prasību 
ievērošanas gadījumā. "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu" normas nedrīkst radīt 
maldīgu priekšstatu, it kā tie būtu piemērojami arī tiesiskajiem darījumiem. Ministru kabineta iekārtas 
likuma 14. panta 3. punkts ļauj Ministru kabinetam izdot normatīvus aktus - noteikumus, ja attiecī
gais jautājums ar likumu nav noregulēts. Tiesisko darījumu formas prasības ir izsmeļoši noregulētas 
Civillikumā un citos likumos. Arī Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu 2.3. punktā ir 
noteikts: "Ja likumi nosaka citādas dokumentu izstrādāšanas, izdošanas, pieņemšanas un noformēšanas 
prasības nekā šie noteikumi, tad piemērojamas attiecīgo likumu normas." 

( 3 ) Nos lēdzot t iesisko darījumu rakstiskā formā, jā ievēro CL 1493. panta noteikumi 

par darī juma akta parakst īšanu un eksemplāru skaitu. Paraksts nodibina prezumpciju, ka 

darī juma dalībnieks no brīvas gribas ir izteicis piekrišanu dokumentā fiksētajam darījuma 

saturam. 5 7 2 Saskaņā ar CL 1493. panta 1. daļā ietverto vispārīgo principu, " la i akts būUi 

spēkā", vienpusēj iem tiesiskajiem darī jumiem (p iemēram, pilnvarai, tes tamentam) obli

gāti vajadzīgs darījuma dalībnieka vai v iņa vietnieka, respektīvi, pārstāvja paraksts, bet 

daudzpusēj iem darī jumiem (piemēram, l īgumiem) - visu darī juma dalībnieku vai viņu 

vietnieku (pārstāvju) paraksti . Jāpiebilst, ka CL 1493. panta 1. daļas sākumā ietvertie 

vārdi " la i akts būtu s p ē k ā " ne visos gadī jumos ir at t iecināmi uz t iesiskā darī juma spēkā 

esamību. Akta neatbilstība CL 1493. panta prasībām n o z ī m ē paša t iesiskā darī juma spēkā 

neesamību tikai tajos gadījumos, kuros darī juma noslēgšana rakstiskā formā ir tā spēkā 

esamības pr iekšnoteikums. Ja darī juma izteikšana rakstiskā formā nav tā spēkā esamī

bas pr iekšnoteikums, tad darījums būs spēkā arī tad, ja rakstiskais akts neatbildīs CL 

1493. panta pras ībām. Neatbi lst ības sekas būs tikai tādas, ka darījumu nevarēs uzskatīt 

par noslēgtu rakstiskā formā. 

Ja darī juma akts i r sastādīts vairākos eksemplāros, tad pietiek, ja katrs no eksemplāra 

saņēmēj iem ir parakstījis tikai visus pārēj iem dal ībniekiem izdalāmos eksemplārus (CL 

1493. p. 2. d.). Tātad CL 1493. panta 2. daļā reglamentētajā situācijā nav vajadzīgs, lai 

uz saņēmējam d o m ā t ā eksemplāra būtu arī v iņa paša paraksts . Toties v iņa paraks tam 

j ā b ū t uz vis iem eksemplār iem, kas atdoti pārē j iem tiesiskā darījuma dalībniekiem. Kā 

norādīts CL 1494. pantā, rakstītnepratējs var uzdot parakstīt ies savā vietā citai personai, 

ko ar saviem parakst iem uz darījuma akta apl iecina divi l iecinieki. 

CL 1493. panta noteikumi ir apliecinājums tam, ka, lai gan darījuma dalībniekiem ir plašas iespējas 
sastādīt darījuma aktu atbilstoši savām vēlmēm, šim dokumentam eksemplāru skaita un dalībnieku 
parakstu ziņā ir jāatbilst Civillikuma prasībām. Civillikumā ietverto prasību mērķis ir nodrošināt, lai 
no rakstiskā dokumenta būtu skaidri redzama dalībnieku piekrišana darījuma noslēgšanai un visiem 
darījuma noteikumiem. Tas nozīmē, piemēram, ka grāmatvedības uzskaitei nepieciešamie dokumenti, 
kas izdoti saistībā ar darījumu kā pavadzīmes vai kases čeki, nekādā gadījumā nav uzskatāmi par 

5 7 1 Ministru kabineta iekārtas likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis. 20.07.1993, nr. 52. 
5 7 2 von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. I I I . 
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Civillikuma prasībām atbilstošiem rakstiskiem aktiem. Šie pavaddokumenti var but pierādījumi da
rījuma esamībai, bet ne vairāk. 

(4) Civ i l l ikumā nav a t r o d a m a s tiešas norādes par pašrocīga paraksta nepiecieša

mību, tomēr darī juma akts dal ībniekiem ir jāparaksta pašrocīgi . 5 7 3 Pirms Otrā pasaules 

kara izdotajā Latvijas tiesību literatūrā, atsaucoties uz tālaika Latvijas Senāta praksi, ir 

a t rodama norāde, ka darījuma dalībnieka parakstam jābūt pašrocīgam un jāa t spoguļo 

dalībnieka identitāte, kaut ar i nav jāsatur pilns dalībnieka vārds . 5 7 4 Pašrocīgs paraksts 

vajadzīgs tāpēc, lai neradītu šaubas par to, ka persona, kas d o k u m e n t ā norādīta kā darī

juma dalībniece, darījuma noslēgšanai un tā saturam patiešām piekritusi (sk. CL 1431. p.). 

Minētais attiecas arī uz darī juma dal ībnieka pārstāvja parakstu. Tā kā CL 1493. pants 

parakstu nosauc par akta "būt i sku p i e d e r u m u " , to nevar aizstāt ar ieskenētu, faksimila 

formā vai citādi atveidotu un uz darījuma akta fiksētu paraksta attēlu. Ja rakstiskā forma 

tiesiskajam darī jumam nav obligāta saskaņā ar l ikumu, tad spēkā ir arī tāds darījums, 

kura dalībnieki vienojušies par paraksta atdarinājuma izmantošanu. Šādu darījumu, kurā 

pašrocīgs paraksts atvietots ar paraksta attēlu, tomēr nevar uzskatīt par noslēgtu rakstiskā 

formā, jo tas neatbilst Civi l l ikumā noteiktajām prasībām par rakstisko formu. 

Civi l l ikumā nav arī ietverti noteikumi par paraksta novieto jumu darī juma aktā. Pa

rakstam tomēr jāatrodas dokumenta noslēgumā. Paraksta atrašanās dokumenta noslēgumā 

liecina par to, ka darījuma dalībnieks pilnībā piekrīt akta saturam. Parakstus, kas atrodas 

nevis d o k u m e n t a beigās, bet s ā k u m ā vai citur, nevar uzskatīt par Civi l l ikuma prasībām 

atbilstošiem, jo šādi parakstīti dokumenti nerada pārliecību par to, ka parakstītājs patie

šām ir piekritis visam tā saturam. Ja darījuma noteikumu teksts aptver vairākas lapas, tad 

pietiek parakstīt tikai pēdējo, ja vien lapas ir savstarpēji sastiprinātas (sašūtas, saskavotas, 

salīmētas) va i v i smaz tās vieno nešaubīga savstarpēja saikne secīgas numerāci jas vai 

nepārprotamu norāžu veidā. 5 7 5 

4. Tiesisko darījumu elektroniska forma 

( 1 ) Kopš 20. gadsimta 90. gadiem arvien izplatītāka kļuvusi tiesisko darījumu noslēg

šana elektroniskajā vidē, p iemēram, nosūtot elektroniskā pasta vēstules vai iepērkoties 

interneta veikalos. Darī jumu noslēgšanu elektroniskajā vidē sekmē arvien plašākā da-

tortehnoloģiju un interneta pieejamība ciešā sasaistē ar telekomunikāci ju attīstību. No 

darījumu formas viedokļa nozīmīga ir nevis jebkāda darījumu noslēgšana elektroniskajā 

vidē, bet gan darījumu noslēgšana l ikuma prasībām atzītā elektroniskajā formā. Līdzīgi 

>1} Sk.: Snipe, Arta. Saistību tiesību komentāri. IX. Tiesiska darījuma sastāvdaļas un forma // Jurista Vārds. 
06.03.2007, nr. 10, 21. lpp. 

1,74 von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 110. 
575 Handkommentar-BGB/Dörner, § 126 BGB Rn. 5. 
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kā Civi l l ikums paredz noteiktus kritērijus rakstiskajai formai, ari e lektroniskā forma ir 

saistīta ar z ināmu l ikuma prasību ievērošanu. īpaši svarīgs šajā kontekstā ir drošs elektro

niskais paraksts, kas Latvijā ieviests, pamatojot ies uz Elektronisko d o k u m e n t u l ikumu 5 7 6 . 

Kā norādīts Elektronisko d o k u m e n t u l ikuma 3. panta 1. daļā, prasība pēc d o k u m e n t a 

rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam 

d o k u m e n t a m ir elektroniskais paraksts un elektroniskais d o k u m e n t s atbilst c i tām nor

matīvajos aktos noteiktajām prasībām. No šīs l ikuma n o r m a s izriet, ka l ikuma pras ībām 

atbilstoša elektroniskā forma ir p ie l īdzināma tiesisko darī jumu rakstiskai formai. 

(2) Kā norādīts Elektronisko dokumentu l ikuma 1. panta 2. punktā, drošs elektro

niskais paraksts ir tāds, kas 1) piesaistīts vienīgi parakstītājam, 2) nodroš ina parakstītāja 

personas identifikāciju, 3) radīts ar droš iem elektroniskā paraksta radīšanas l īdzekļiem, 

kurus var kontrolēt tikai parakstītājs, 4) ir saistīts ar parakstīto elektronisko dokumentu 

tā, lai vēlākas izmaiņas d o k u m e n t ā būtu p a m a n ā m a s un 5) ir apliecināts ar kvalificētu 

sertifikātu. Drošs elektroniskais paraksts uz elektroniskā d o k u m e n t a ir pašrocīga paraksta 

ekvivalents. 5 7 7 Tas izriet no Elektronisko dokumentu l ikuma 3. panta 2. daļas 1. teikuma, 

saskaņā ar kuru elektroniskais d o k u m e n t s uzskatāms par pašrocīgi parakstītu, ja tam ir 

drošs elektroniskais paraksts . 

Drošs elektroniskais paraksts ir elektroniskajam dokumentam pievienoti dati (ciparu kombinācija), 
ko apliecina "uzticama sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja" (šobrīd Latvijā - valsts akciju sabiedrība 
"Latvijas Pasts") izsniegts digilālais sertifikāts. Elektroniskā dokumenta parakstīšanai nepieciešamie 
tehniskie Iīdzek]i ir ar PIN kodu aizsargāta viedkarte, kurā saglabāti paraksta ģenerēšanai nepiecie
šamie elektroniskie dati, kā arī datoram pievienojams karies lasītājs. 

Saskaņā ar Elektronisko d o k u m e n t u l ikuma 3. panta 2. daļas 2. te ikumu elektro

niskais d o k u m e n t s uzskatāms par pašrocīgi parakstītu arī tajos gadī jumos, k a d tam ir 

elektroniskais paraksts un puses par elektroniskā d o k u m e n t a parakstīšanu ar elektronisko 

parakstu ir vienojušās rakstveidā. Šādā gadī jumā rakstveida v ienošanās noformējama 

un paraks tāma uz papīra vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu (Elektronisko 

d o k u m e n t u lik. 3. p. 2. d. 3. teik.). Tas n o z ī m ē , ka t iesiskos darī jumus var noslēgt 

rakstiskai formai l īdzvērtīgā elektroniskajā formā arī Elektronisko d o k u m e n t u l ikuma 

3. panta 2. daļas 2. un 3. te ikumā noteiktajā kārtībā, kas pieļauj l ikumā ietvertajiem 

d r o š u m a kritēri j iem neatbi lstoša elektroniskā paraksta izmantošanu. Minētā kārtība var 

būt lietderīga, p i e m ē r a m , tajos gadī jumos, kad p u s ē m ir pastāvīgas un ilgstošas komer

ciālās attiecības, kuru ietvaros n a v vajadzīgs katru atsevišķu darījumu parakstīt ar drošu 

elektronisko parakstu. 5 7 8 

576 Elektronisko dokumentu likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 20.11.2002, nr. 169. 
577 Ruķers M. Elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments. Rīga: Turība, 2005, 79. lpp. 
5 7 8 Balodis K. Tiesisko darījumu noslēgšana elektroniskā formā // Likums un Tiesības. 2005, nr. 7, 

207. lpp. 
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(3) Elektronisko dokumentu i ikuma normas, kuras p iemērojamas tiesisko darījumu 

noslēgšanai elektroniskā formā, ir j ā a p l ū k o kopsakarā ar Civi l l ikuma note ikumiem par 

tiesisko darījumu rakstisko formu, īpaši CL 1482. pantu. Sāda pieeja izriet no 1) Elek

tronisko dokumentu l ikuma 3. panta 1. daļā ietvertās norādes uz elektroniskās formas 

pielīdzināšanu rakstiskajai formai un 2) Elektronisko dokumentu l ikuma 3. panta 2. daļas 

normas, saskaņā ar kuru elektroniskajam d o k u m e n t a m ne vien vajadzīgs elektroniskais 

paraksts, bet tam jāatbilst arī c i tām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Elektro

niskā formā gan nevar noslēgt kuru katru t iesisko darījumu. Saskaņā ar Elektronisko 

dokumentu l ikuma 3. panta 6. daļu šā l ikuma note ikumi nav piemērojami 1) l īgumiem, ar 

kuriem tiek radītas vai nodotas tiesības uz nekus tamo īpašumu, izņemot nomas tiesības, 

2) l īgumiem, kuri saskaņā ar l ikumu nav spēkā, ja tie nav apliecināti l ikumā noteiktajā 

kārtībā, 3) galvojuma l īgumiem, ja galvojumu piešķir, un ķīlas nodrošinājumiem, ja tos 

sniedz personas, kuras darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar šo personu arodu, uzņēmēj

darbību vai profesiju, un 4) darī jumiem ģimenes tiesību un manto juma tiesību j o m ā . 

Elektroniskā formā ar rakstiskajai formai piel īdzināmu jur idisko spēku var noslēgt 

visus t ies iskos darī jumus, kur iem l ikums prasa rakst isku formu kā darī juma būtisku 

sastāvdaļu (CL 1483. p. 1. pkt .) . I z ņ ē m u m s ir galvojums, ja to sniedz persona, k u r a 

darbojas nolūkos, kas nav saistīts ar tās arodu, uzņēmējdarbību vai profesiju, jo šādam 

galvojumam Elektronisko dokumentu likuma noteikumi nav piemērojami (sk. Elektro

nisko dokumentu lik. 3. p. 6. d. 3. pkt.) . Darī jumus, k a m saskaņā ar l ikumu obligāta 

ir notariālā forma, tostarp laulības un mantojuma l īgumus, e lektroniskā formā noslēgt 

nav iespējams. Tas izriet no Elektronisko dokumentu l ikuma 3. panta 6. daļas noteiku

miem, saskaņā ar kuriem šā l ikuma noteikumi nav piemērojami l īgumiem, kuri saskaņā 

ar l ikumu nav spēkā, ja tie nav apliecināti l ikumā noteiktajā kārtībā, kā arī darījumiem 

ģimenes tiesību un manto juma tiesību j o m ā . 

Darījuma noslēgšana elektroniskā formā pie notāra vai citās institūcijās, k u r ā m ir 

tiesības darī jumus publiski apliecināt, šobrīd nav iespējama arī gadījumos, ja konkrētā 

darījuma publiska apl iecināšana nav tā spēkā esamības pr iekšnoteikums, bet puses pašas 

labprātīgi vienojušās noslēgt darījumu pie notāra vai citās CL 1474. pantā minētajās 

iestādēs, vai pie turpat minēta jām amatpersonām (sk. CL 1483. p. 2. pkt .) . Paga idām 

Latvijā nav ieviests vajadzīgais tiesiskais regulējums un tehniskie risinājumi darījumu 

notariālai vai citādai publiskai apliecināšanai ar elektroniskiem līdzekļiem, tomēr nākotnē 

šādu iespēju izslēgt nevajadzētu. Pašlaik vienīgā norma šajā kontekstā ir Elektronisko 

dokumentu l ikuma 5. panta 2. daļa, kas pieļauj vienīgi e lektroniskus apl iecinājumus 

papīra d o k u m e n t u elektroniskajām kopijām, norakst iem un izrakstiem. Minētā norma 

paredz, ka persona, "kura i saskaņā ar normat īvo aktu pras ībām ir tiesības apliecināt 

dokumentu oriģinālu kopijas, norakstus vai izrakstus", var apliecināt papīra dokumentu 

elektroniskās kopijas, norakstus vai izrakstus ar drošu elektronisko parakstu un laika 
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zīmogu vai elektronisko parakstu, ja puses Elektronisko dokumentu l ikuma 3. panta otrajā 

daļā noteiktajā kārtībā rakstveidā vienojušās par elektroniskā d o k u m e n t a parakstīšanu 

ar e lektronisko parakstu un tas atbilst normatīvo aktu prasībām. 

(4) Tiesiskie darījumi, kur iem rakstiskā forma nepieciešama sakarā ar ierakstīšanu 

zemesgrāmatās (CL 1482. p. 3. pkt.), nevar tikt noslēgti rakstiskajai formai ekvivalentā 

elektroniskajā formā, jo saskaņā ar Elektronisko dokumentu l ikuma 3. panta 6. daļas 

1. p u n k t u šā likuma noteikumi nav piemērojami l īgumiem, ar kur iem tiek radītas vai 

nodotas tiesības uz nekus tamo īpašumu, izņemot nomas tiesības. Tātad nekustamā īpa

š u m a n o m a s l īgumu var noslēgt Elektronisko dokumentu l ikuma pras ībām atbilstošā 

elektroniskajā formā un tā būs l īdzvērtīga rakstiskai formai. Iespēja ierakstīt nomas 

līgumu zemesgrāmatā ir paredzēta CL 2126. pantā. Ar l īguma ierakstīšanu zemegrāmatā 

nomnieks iegūst lietu tiesību, kas ir spēkā arī pret trešajām personām. 

(5) Saistībā ar t iesisko darījumu elektronisko formu zināma nozīme ir arī neveiks

mīgi formulētajam un maldinoša jam CL 1483. panta 3. punktam, kurā rakstiska forma 

nosaukta par nosacī jumu prasības tiesībai uz darījuma pamata. Tā kā minētais punkts 

attiecas tikai uz t iem tiesiskajiem darī jumiem, kur iem rakstiskā forma ir spēkā esamības 

pr iekšnoteikums, tad šādu darījumu noslēgšana rakstiskajai formai ekvivalentā elektro

niskā formā rada piet iekamu pamatu prasības tiesībai uz darījuma pamata. 

( 6 ) Lai tiesiskā darījuma elektroniskā forma būtu līdzvērtīga rakstiskajai formai, ir 

jā ievēro ne tikai Elektronisko dokumentu l ikuma normas par elektroniskā dokumenta pa

rakstīšanas kārtību, bet arī CL 1493. p a n t a note ikumi par parakstu un eksemplāru skaitu. 

Elektroniskā d o k u m e n t a eksemplāru skaitu Elektronisko dokumentu l ikums neregulē. 

Ja elektroniskā formā tiek izteikts vienpusējs tiesiskais darījums, p iemēram, pilnvara, 

tad pietiek ar vienu elektroniskā dokumenta eksemplāru, ko parakstījis pilnvarotājs vai 

viņa vietnieks ar drošu elektronisko parakstu. Ja elektroniskā formā tiek noslēgts l īgums 

vai cits daudzpusējs tiesiskais darījums, tad saskaņā ar CL 1493. pantu pietiek ar vienu 

elektronisko dokumentu, ko ar drošu elektronisko parakstu parakstījuši visi dalībnieki 

vai viņu vietnieki. Ja turpretī l īgums izsniegšanai kat ram no dalībniekiem būs sagatavots 

vairāku identiska satura elektronisko dokumentu veidā, tad CL 1493. panta 2. daļas prasī

bas būs izpildītas, ja katrs no dalībniekiem ar drošu elektronisko parakstu būs parakstījis 

pārē j iem dal ībniekiem paredzētos elektroniskos dokumentus . Elektroniskā forma turpretī 

nebūs piel īdzināma rakstiskajai formai, ja viens l īguma dalībnieks būs parakstījis tikai 

oferti, bet otrs - tikai akceptu, jo tas neatbildīs CL 1493. pantā noteiktajiem rakstiskas 

formas kritēri j iem. 5 7 9 

S7" Balodis K. Tiesisko darījumu noslēgšana elektroniska formā // Likums un Tiesības. 2005, nr. 7, 210. lpp. 
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5. Formas prasību neievērošanas sekas 

(1) Tiesisko darī jumu formas kontekstā nozīmīgs ir jautā jums par l ikumā noteik

tās vai dal ībnieku norunātās sevišķās formas ne ievērošanas sekām. Darī jumu formas 

neievērošanas gadījumi dalībnieku nevērības vai citu apstākļu dēļ ir samērā izplatīta 

parādība. Pirmām kār tām šādos gadī jumos rodas jautā jums, vai darī jums ir spēkā un 

vai dal ībniekiem uz sevišķā formā neietvertās v ienošanās pamata rodas kādi savstarpēji 

prasījumi. Saskaņā ar CL 1475. pantu darījuma formas neievērošana tajos gadījumos, kad 

likums prasa darī juma noslēgšanu sevišķā formā vai kad līdzēji darījuši no tās atkarīgu 

darījuma spēku, padara darījumu par spēkā neesošu. CL 1475. panta noteikumi tomēr 

attiecas tikai uz gadī jumiem, kuros darījuma noslēgšana rakstveidā ir tā spēkā esamības 

pr iekšnoteikums, un neaptver visas iespējamās tiesiskās nianses, kas saistītas ar rakstiskā 

formā neizteikta darījuma sekām. 

Ne visos formas ne ievērošanas gadī jumos tiesiskais darī jums būs absolūti spēkā 

neesošs. Lai gan formas neievērošanas t iesisko seku regulē jums Civi l l ikuma 1 4 8 4 . -

1491. pantā ir kazuis t i sks un ārēji jucekl īgs , tajā ir z i n ā m a iekšēja loģ ika un sis

tēma. Darījuma formas neievērošanas t iesiskās sekas Civi l l ikumā ir regulētas, sekojot 

CL 1483. pantā ietvertajam iedalī jumam par gadī jumiem, kādos l ikums prasa darīju

m a m rakstisku formu. Tāpat Civi l l ikums noregulē tiesiskās sekas, kādas iestājas, ja nav 

ievērota rakstiskā forma, par kurn darī juma dalībnieki vienojušies labprātīgi. Kat ram 

no gadī jumiem, kuros darī jums nav ticis noslēgts l ikumā paredzētajā vai dal ībnieku 

labprātīgi norunātajā rakstiskajā formā, ir atšķirīgas tiesiskās sekas. 

(2) Ja l ikums prasa rakstisku formu kā darījuma būtisku sastāvdaļu, tad saskaņā ar 

CL 1484. pantu darījums pirms tā izteikšanas rakstiskā aktā nav spēkā. No CL 1484. panta 

izriet, ka pirms izteikšanas rakstiskā formā neviens no dal ībniekiem nevar prasīt n o 

slēdzamā tiesiskā darījuma izpildīšanu, pat ja viņi ir vienojušies par vis iem darī juma 

noteikumiem. CL 1484. pantā ietvertā norma, ka pirms rakstiska akta taisīšanas darī

j u m s nav spēkā, gan nenoz īmē, ka rakst iskā formā neietverta dal ībnieku v ienošanās 

ir bez j e b k ā d ā m tiesiskām sekām. Ja starp darī juma dalībniekiem ir notikusi vienoša

nās par visiem tā būtiskajiem note ikumiem, tad katrs no v iņiem var prasīt no otra, lai 

taisa atbilstošu aktu ( C L 1485. p.). Tātad l ikumdevējs ir devis darījuma dalībniekiem 

iespēju rakstiskā formā neietverto vienošanos padarīt par pilnvērtīgu un izpi ldāmu tie

sisko darījumu. Darī juma dalībnieku "v ienošanās par visiem tā būtiskiem noteikumiem 1 ' 

CL 1485. panta izpratnē nozīmē to, ka dalībnieki ir vienojušies ne tikai par darījuma 

būtiskajām sastāvdaļām, bet arī par j ebkādiem blakus noteikumiem, kurus viņi uzskatījuši 

par vajadzīgu iekļaut darī juma saturā. ' 8 0 Šāda CL 1485. panta interpretācija izriet arī no 

Kalniņš E. Rakstiska forma kā nosacījums prasības tiesībai uz darījuma pamata // Privāttiesību teorija 
un prakse, 164. Ipp. 



208 TIESISKAIS DARĪJUMS 

CL 1534. panta, saskaņā ar kuru līdzēju v ienošanās par būtiskajām sastāvdaļām nav at

zīs tama par l īguma noslēgšanu, kamēr puses nav vienojušās par līgumā iekļaujamajiem 

blakus note ikumiem. 

CL 1485. pantam līdzīga norma ir atrodama ari Darba likumā. Ja, noslēdzot darba līgumu, nav 
ievērota tā rakstveida forma, darbiniekam ir tiesības prasīt darba līguma izteikšanu rakstveidā (DL 
41 . p. 1. d. 1. teik.). 

Piemērojot CL 1485. pantu, rodas jautā jums, kā praktiski ī s tenot darījuma izteik

šanu rakstiskā formā, ja otrs dalībnieks tam nepiekrīt. Saskaņā ar C P L 197. pantu tiesas 

spr iedums var būt arī tāds, kas uzliek atbildētājam p ienākumu izpildīt noteiktas darības. 

kuras nav saistītas ar mantas vai naudas s u m m a s nodošanu. Tātad tiesa, kas noskaidrojusi 

rakstiskā formā neietvertās pušu vienošanās saturu, taisa spriedumu, uzliekot atbildētājam 

pienākumu parakstīt attiecīgu rakstisku aktu. CPL 197. pantā minētā sprieduma piespiedu 

izpildes kārtība ir noteikta C P L 620. pantā. Ja parādnieks tiesas noteiktajā termiņā ne

izpilda spr iedumu, kas uzliek v iņam par p ienākumu izpildīt darbības, kuras var izpildīt 

tikai viņš viens pats ( l īguma parakst īšana ir šāda darbība), tad tiesa var v iņam uzlikt 

naudas sodu, turklāt naudas soda samaksa neatbrīvo parādnieku no pienākuma izpildīt 

tiesas spr iedumā paredzētās darbības. 

(3) Saistībā ar rakstisku formu kā darījuma būtisku sastāvdaļu nozīmīgs ir arī jau

tājums, kādas t iesiskās sekas ir izpildītam l īgumam, kas pretēji l ikuma prasībām nav 

bijis noslēgts rakstveidā. Uz šo jautā jumu atbildes sniedz CL 1488. pants, kurš attiecas 

uz divpusējiem darī jumiem, respektīvi, l īgumiem. 5 8 1 CL 1488. panta sākumā minēts , ka 

tas attiecas uz gadī jumiem, " k a d prasības tiesību uz darījuma pamata vispār l ikums un 

par tā izpildīšanu sevišķi l ikums dara atkarīgu no tā rakstiskās formas1' un "rakstisks 

akts nav sastādīts" . No CL 1488. panta ievaddaļas ir redzama tā sasaiste ar CL 1483. 

panta 4. punktu, saskaņā ar kuru l ikums prasa rakstisku formu " k ā nosacī jumu prasības 

tiesībai uz darījuma p a m a t a " . Jāievēro, ka CL 1483. panta 4. punkts ir nevis vispārējs 

nosacījums prasības tiesībai uz darījuma pamata, bet gan attiecas tikai uz t iem darīju

miem, kuriem rakstiska forma ir spēkā esamības pr iekšnoteikums. Tāpēc CL 1488. pants 

ir p iemērojams t iem l īgumiem, kuriem likums prasa rakstisku formu kā darījuma būtisku 

sastāvdaļu, bet kuri n a v noslēgti rakstveidā. 

Saskaņā ar CL 1488. panta 1. punktu darī jumam, ko izpildījušas abas puses, ir tā

das pašas sekas, kādas būtu rakstveidā izteiktam darī jumam, tāpēc nevar atprasīt to. 

kas uz rakstiskā formā neietvertā darī juma pamata dots vai izdarīts. Gadī jumus, kuros 

darījumu izpildījis tikai v iens no dal ībniekiem, regulē CL 1488. panta 2. punkts . Ja 

531 Kalniņš E. Rakstiska forma kā nosacījums prasības tiesībai uz darījuma pamala // Privāttiesību teorija 
un prakse, 164. lpp. 
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viens no dalībniekiem darījumu izpilda, bet otrs izpildī jumu pieņem, tad pirmajam vairs 

nav tiesības izpildījumu atprasīt, ja vien otrs ir gatavs l īgumu izpildīt no savas puses . 

Ja turpretī otrs dalībnieks izvairās izpildīt savu saistību, tad pirmais dalībnieks nevar 

prasīt no otra dal ībnieka darī jumu izpildi, taču var atprasīt paša doto izpildījumu vai 

atlīdzinājumu par to . K a m ē r neviens no dal ībniekiem vēl nav neko izpildījis, darījums 

nav spēkā, prasības tiesība uz tā pamata nav pieļaujama un katrs dalībnieks var no tā 

vienpusēji atkāpties ( C L 1488. p. 3 . p k t ) . Tiesības vienpusēji atkāpties tomēr nedrīkst 

nonākt pretrunā ar CL 1485. pantā minētajām dalībnieku t iesībām prasīt rakst iska akta 

sastādīšanu. Tāpēc tiesības "vienpusēj i a tkāpt ies" no rakstveidā nenoslēgtās v ienošanās 

pastāv tikai līdz brīdim, kad kāds no dalībniekiem ceļ prasību par darī juma izteikšanu 

rakstiskā formā. 

CL 1488. pantā regulēto situāciju ilustrācijai var izmantot piemēru par dzīvojamās telpu īres lī
gumu. Pilsone īrisa lrbule mutiski vienojās ar namīpašnieku Norbertu Nazīti par dzīvokļa īres līguma 
noslēgšanu uz vienu gadu. Līguma noslēgšana rakstiskā formā aizkavējās, jo nama pārvaldniekam 
bija sabojājies dators. Kaut gan līgums vēl nebija noslēgts rakstveidā, Norberts Nazītis, kuram Irisa 
lrbule tajā pašā dienā samaksāja īres maksu par līguma termiņa pirmo un pēdējo mēnesi, atļāva viņai 
dzīvot īrētajā dzīvoklī. Dzīvojamās telpas īres līguma abpusējam izpildījumam šajā gadījumā ir tādas 
pašas sekas, it kā līgums būtu noslēgts rakstveidā. Tāpēc īraiece nevar atprasīt saņemto īres maksu, 
bet izīrētājs nevar prasīt atbrīvot dzīvokli, pamatojoties uz to vien, ka līgums nav izteikts rakstiskā 
formā (CL 1488. p. 1. pkt.). Ja turpretī Irisa lrbule, neskatoties uz rakstiska līguma neesamību, 
samaksātu Norbertam Nazītim īres maksu, bet Norberts Nazītis neļautu viņai aizņemt dzīvokli, tad 
īmiece nevarētu pretendēt uz dzīvokļa lietošanu, taču varētu atprasīt samaksāto īres maksu (CL 1488. 
p. 2. pkt.). Visbeidzot, ja neviens no līdzējiem vēl nebūtu neko izpildījis, bet Norberts Nazītis atrastu 
citu īrnieku, kas būtu gatavs maksāt lielāku īres maksu nekā Irisa lrbule, tad viņš, Norberts Nazītis, 
drīkstētu vienpusēji atkāpties no mutiskās vienošanās un īrisa lrbule nevarētu no viņa neko prasīt 
(CL 1488. p. 3. pkt.). Tiesības atkāpties no mutiskās vienošanās Norberts Nazītis drīkstēs īstenot 
tik ilgi, kamēr īrisa lrbule nebūs cēlusi CL 1485. pantā paredzēto prasību par darījuma izteikšanu 
rakstiskā formā. 

(4) Ja tiesiskais darījums saskaņā ar l ikumu ir j ānos lēdz pie notāra, respektīvi, notari

āla akta formā, tad j e b k ā d a iepriekšēja v ienošanās ir bez tiesiska spēka un n e d o d prasības 

tiesību ( C L 1486. p. 1. teik.). Ja notariālā formā nos lēdzamos divpusējos darī jumos kāds 

no dalībniekiem j a u kaut ko izpildījis o t ram par labu, tad saskaņā ar CL 1486. panta 

2. te ikumu viņam ir tiesības prasīt to atpakaļ. Tātad gadī jumos, kuros notariālā forma 

ir obligāta divpusējam darī jumam (mantojuma, laulības l īgums) iepriekšēja v ienošanās 

nedod pat tiesības prasīt darījuma izteikšanu notariālā formā. Uz l īgumiem, k a m obligāta 

ir notariālā forma, neatt iecas CL 1488. panta note ikumi. 

(5) Ja tiesiskais darījums jānos lēdz rakstiskā formā tāpēc, ka tas jā ieraksta zemes

grāmatās, tad darījums ir p u s ē m saistošs arī bez tā izteikšanas rakstiskā formā, tiklīdz 

dalībnieki i r vienojušies par v i sām būtiskajām sastāvdaļām ( C L 1487. p. I . teik.). Kā no

rādīts CL 1487. panta 2. te ikumā, dal ībniekiem n a v tiesības no šās v ienošanās vienpusēji 
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atkāpties un katrs var prasīt rakstiska akta sastādīšanu. Zemesgrāmatās ierakstāmajiem 

tiesiskajiem darī jumiem rakstiskā forma nav darījuma spēkā esamības priekšnoteikums. 

Lai darījuma dalībnieki saskaņā ar CL 1487. pantu būtu vienojušies par "v isām tā bū

t i skām sastāvdaļām", ir vajadzīgs, lai viņi būtu ne vien vienisprātis par darījuma būtis

kajām sastāvdaļām, p i e m ē r a m , nekustamā īpašuma pi rkuma pr iekšmetu un maksu, bet 

gan būtu vienojušies par vis iem note ikumiem, ko abpusēji uzskatījuši par vajadzīgu 

iekļaut darījuma saturā. 

Zemesgrāmatās ierakstāma, bet rakstiskā formā nenoslēgta līguma saistošo raksturu savā tiesu 
praksē uzsvēris Augstākās tiesas Senāts. Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 1997. gadā 
kasācijas kārtībā izskatīja strīdu par kādu rakstiskā formā nenoslēgtu nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu.582 Pircējs un pārdevējs bija vienojušies par to, ka pārdevējs par Ls 3000 pārdos pircējam 
māju Krāslavas rajonā. Pircējs pārdevējam samaksāja pirkuma maksu, un abi rakstiski vienojās par 
darījuma rakstisku noformēšanu pie notāra. Pirms darījuma ietveršanas rakstiskā formā pārdevējs 
nomira, bet viņa mantinieki nepiekrita pircēja īpašuma tiesību atzīšanai. Apelācijas instances tiesa, 
izvērtējot pušu tiesiskās attiecības, bija nepamatoti atsaukusies uz CL 994. pantu, saskaņā ar kuru 
par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās. Senāts 
atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu, cita vidū norādot, ka tiesa nav nemaz nav vērtējusi CL 
1487. panta piemērošanas iespējas. 

CL 1487. pantā ietvertā norāde, saskaņā ar kuru "darī jums saista pats par sevi arī 

bez tā izteikšanas rakstiskā formā", noz īmē to, ka dalībnieki var prasīt ne vien zemes

grāmatās ierakstāmā tiesiskā darījuma izteikšanu rakstiskā formā, bet arī paša darījuma 

kā tāda izpildi. Jau p i rms Otrā pasaules kara izdotajā Latvijas zinātniskajā literatūrā ir 

norādīts, ka nekustamā īpašuma ieguvējam, ja l īgums nav noslēgts rakstveidā, izdevīgāk 

un loģiskāk ir nevis celt prasību par nekustamā īpašuma atsavināšanas l īguma ietveršanu 

rakstiskā aktā, bet gan prasību par īpašuma tiesību atzīšanu, kuras mērķis ir darījuma 

koroborācija.5 8- Savā būtībā tā ir prasība par zemesgrāmatās ierakstāmā darījuma izpildi, 

jo apvieno CL 1487. panta 2. te ikumā minēto prasību par darījuma ietveršanu rakstiskā 

aktā un CL 1478. pantā paredzēto personisko prasību pret atsavinātāju, kuras mērķis ir 

koroborācija. Apmierinot prasību, tiesa atzīst, ka darījums ir noslēgts ar konkrēto saturu 

un ir ierakstāms zemesgrāmatā. Tādējādi ierakstīšana zemesgrāmatā var notikt uz tiesas 

spr ieduma pamata . Saskaņā ar Zemesgrāmatu l ikuma 44. pantu tiesas spr iedums ir viens 

no zemesgrāmatu ieraksta pamat iem. 

( 6 ) Civ i l l ikums regulē arī situācijas, kurās rakstiska forma dar ī jumam nav obli

gāta, bet dalībnieki nav īstenojuši savu labprātīgo v ienošanos par darījuma noslēgšanu 

rakstveidā. Kā norādīts CL 1489. pantā, šādos gadījumos jāizšķir, vai pušu vienošanās 

5 8 2 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 26.11.1997 spriedums lietā Nr. SPC-183. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 1997. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 1998, 269.-270. lpp. 

SS3 Vīnzarajs N. Prasība par formāla līguma noslēgšanu /7 Civiltiesību problēmas, 114. lpp. 
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nolūks ir bijis dabūt rakstisko aktu tikai kā pierādīšanas līdzekli (CL 1489. p. 1. alter

natīva) vai arī nedot darī jumam spēku pi rms tā izteikšanas rakstiskā formā (CL 1489. p. 

2. alternatīva). Tiesiskās sekas abos gadījumos ir atšķirīgas. Ja dalībnieki ir gribējuši, 

lai rakstisks akts būtu tikai līdzeklis pierādīšanas atvieglošanai, tad darījums ir spēkā 

arī bez rakstiskā akta sastādīšanas, t iklīdz puses ir v ienojušās par darījuma saturu. No 

brīža, kurā dalībnieki pilnībā vienojušies par darījumā ietveramajiem note ikumiem, viņi 

iegūst tiesības prasīt darījuma izteikšanu rakstiskā formā. Ja turpretī dalībnieku vieno

šanās nolūks ir bijis nepiešķirt darī jumam spēku pi rms izteikšanas rakstiskā formā, tad 

viņu v ienošanās par darījuma saturu ir nesaistoša un viņiem ir tiesības no tās vienpusēji 

atkāpties ( C L 1475. p. 1. d., 1489. p. 3. teik.). 

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2001. gadā apelācijas kārtībā izskatīja kādu lietu par 
aizdevuma pamatparāda, procentu, nokavējuma procentu un līgumsoda piedziņu.5 8 4 Aizņēmējs atsaucās 
uz to, ka esot mutiski vienojies ar aizdevēju par parāda samaksas termiņa pagarinājumu. Rakstiskajā 
aizdevuma līgumā bija noteikts, ka jebkuri šī līguma grozījumi un papildinājumi iegūst juridisku spēku 
tikai tad. ja tie noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas līgumslēdzējas puses. Tāpēc Civilliem 
tiesu palāta, atsaucoties uz CL 1475. pantu, atzina, ka grozījumi nebija spēkā, pat ja puses par līguma 
grozījumiem bija mutiski vienojušās. 

Ja tiesiskā darījuma dalībnieki gribējuši, lai rakstiskais akts būtu pr iekšnoteikums da

rījuma spēkā esamībai (CL 1489. p. 2. alternatīva), tad formas neievērošanai ir (ādas pašas 

tiesiskās sekas kā t iem darījuma formas neievērošanas gadī jumiem, kuros l ikums prasa 

rakstisku formu kā darījuma būtisku sastāvdaļu (sk. CL 1475., 1484., 1485., 1489. p. 

3. teik.). Ja darī juma spēku līdzēji darījuši atkarīgu no formas, bet rakstiski nenoslēg

tais darī jums ir pilnīgi vai daļēji izpildīts, tad tiesiskās sekās nosaka CL 1488. pants. 

Zinātniskajā literatūrā ir uzsvērts, ka CL 1488. panta noteikumi attiecas arī uz tādiem 

tiesiskajiem darī jumiem, kur iem likumā nav prasīta rakstiska forma kā darī juma būtiska 

sastāvdaļa, bet kuru dalībnieki labprātīgi vienojušies nedot darī jumam spēku pi rms tā 

izteikšanas rakstiskā formā. 5 8 S 

Ja dalībnieki labprātīgi vienojušies par rakstisku formu kā darījuma spēkā esamības 

priekšnoteikumu, tad p i rms darījuma izteikšanas rakstiskā formā nevienam no dalībnie

kiem nav tiesības prasīt darījuma izpildi, pat ja viņi vienojušies par vis iem darījuma notei

kumiem. CL 1489. pantā turpretī nekas nav teikts par to, vai šāda darī juma dal ībniekiem, 

ja viņi vienojušies par darī jumam būtiskajiem noteikumiem, ir prasības tiesība par darī

j u m a izteikšanu rakstiskā formā. Neskatot ies uz tiešas norādes neesamību Civil l ikumā, ir 

jāatzīst dalībnieku tiesības prasīt darī juma ietveršanu rakstiskā aktā. Šādu pieeju attaisno 

51,4 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 05.04.2001 spriedums lietā Nr. PAC-114. Latvijas Republikas 
apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās. 2001.-2002. gads. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 
2003, 570. !pp. 

>S5 Kalniņš E. Rakstiska forma kā nosacījums prasības tiesībai uz darījuma pamata /7 Privāttiesību teorija 
un prakse, 165. Ipp. 
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tas, ka Civi l l ikums, p i r m ā m kārtām CL 1475. pants, formas neievērošanas tiesisko seku 

ziņā neparedz atšķirības starp darī jumiem, kam likums prasa rakstisku formu kā būtisku 

sastāvdaļu, un darī jumiem, kuru dalībnieki labprātīgi vienojušies par darī juma noslēg

šanu rakstiskā formā. Tas noz īmē, ka CL 1489. panta 3. te ikumā paredzētās dalībnieku 

tiesības atkāpties no rakstveidā neizteiktas v ienošanās pastāv tikai līdz brīdim, kad kāds 

no dalībniekiem ceļ prasību par darījuma izteikšanu rakstveida formā. 

Ja tiesiskā darījuma dalībnieki vienojušies par rakstisku formu tikai tāpēc, lai at

vieglotu darī juma pierādīšanu ( C L 1489. p. 1. alternatīva), tad darī jums ir spēkā j a u 

p i rms rakstiskā akta sastādīšanas, tikko dalībnieki ir vienojušies par darījuma saturu un 

būtību, un no šā brīža viņiem rodas tiesības prasīt darījuma izteikšanu rakstiskā formā. 

Darī juma spēkā esamība noz īmē to, ka dal ībniekiem ir prasības tiesības ne tikai par 

rakstiska akta sastādīšanu, bet arī par paša darījuma izpildi. Lietderīgāk un loģiskāk ir 

uzreiz prasīt darījuma izpildi, nevis darījuma izteikšanu rakstiskā formā. Šajā ziņā tie

siskā situācija atšķiras no tiem gadī jumiem, kuros puses vienojušās par rakstisko formu 

kā darī juma spēkā esamības pr iekšnoteikumu, jo spēkā neesoša darījuma izpildi prasīt 

nevar. Jā ievēro tomēr, ka dalībnieku v ienošanās nolūks var būt ne vien pierādīšanas 

atvieglošana, bet v ienla ikus arī vē lme nepiešķirt darī jumam spēku p i r m s izteikšanas 

rakstiskā formā. Ja šie abi motīvi pastāv vienlaikus, tad formas neievērošanas tiesisko 

seku novērtējumā jāvadās pēc tā, ka rakstiskā forma ir bijusi domāta kā darījuma spēkā 

esamības pr iekšnoteikums. 

VIII. Prettiesiski darījumi un to sekas 

Tiesību subjekti savu privātautonomiju var īs tenot tikai l ikumā noteiktajos ietvaros. 

Pie privātautonomijas ierobežojumiem pieder arī l ikuma normas par noteikt iem tiesiskās 

kārtības standart iem neatbilstošu darījumu spēkā neesamību. Likums neatzīst darījumus 

ar noziedzīgu, klaji amorālu vai ci tādu prettiesisku saturu, jo šādi darījumi ir pretrunā 

ar sabiedrībā vispārpieņemtaj iem un tiesību n o r m ā s nostiprinātajiem uzskat iem par to, 

kāda tiesību subjektu rīcība ir uzskatāma par tiesiski pieļaujamu. 

1. Prettiesisku darījumu vispārīgs raksturojums 

( 1 ) Par prettiesisku un tāpēc absolūti spēkā neesošu nevar atzīt kuru katru darījumu, 

kura pr iekšmets ir l ikumam neatbilstoša darbība. P iemēram, darī jumnespējīgu subjektu 

noslēgtie darījumi nav spēkā, tomēr tiesību subjekta darī jumnespēja nav iemesls, lai pašu 

darījumu uzskatītu par prettiesisku. Darījuma spēkā neesamības iemesls šajā gadījumā 

ir darī jumnespēja kā tiesību subjekta īpašība, nevis paša darījuma raksturs. Visas četras 

Latvijas civiltiesībās pazīs tamo prettiesisko darījumu grupas ir minētas CL 1415. pantā. 
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Tie ir l i k u m a m pretēji darījumi, labiem t ikumiem pretēji darījumi, reliģijai pretēji darī

jumi, kā arī uz l ikuma apiešanu vērsti darījumi. Prett iesisko darījumu grupas savstarpēji 

atšķiras, tomēr nesavienojamība ar likumā, nostiprinātajiem tiesiskās sistēmas pr incipiem 

ir kopīga vis iem šiem darī jumiem. CL 1415. pants nenosauc kritērijus, saskaņā ar kur iem 

konkrēts darījums ir atzīs tams par pretēju l ikumam, labiem t ikumiem, reliģijai vai tādu, 

kas vērsts uz l ikuma apiešanu. Sie kritēriji ir ietverti citās l ikuma n o r m ā s vai arī t iek 

noskaidroti, piemērojot tiesību doktrīnas un tiesu prakses atziņas. Saskaņā ar CL 1415. 

pantu l ikumam, labiem t ikumiem vai reliģijai pretēji darījumi, kā arī darījumi, kas vērsti 

uz to, lai apietu l ikumu, ir absolūti spēkā neesoši . 

(2) Saistībā ar pret t ies i sk iem darī jumiem neskaidrības var radīt CL 1592. pants , 

saskaņā ar kuru "nev iens l īgums, kas veicina kaut ko pret l ikumīgu, net ikumīgu vai ne

godīgu, nesais ta", un, "ja v iena puses ar viltu piedabūta noslēgt tādu l īgumu, tad viņai 

ir tiesība prasīt zaudē jumu atlīdzību". CL 1592. pantu, tāpat kā CL 1415. pantu, nekādā 

gadījumā nedrīkst uzskatīt par l ikumā ietvertu vispārēju pi lnvarojumu atzīt par spēkā 

neesošu vai nesaistošu kuru katru no tiesību vai morāles viedokļa apšaubāmu darījumu. 

Zinātniskajā l i teratūrā ir norādīts, ka šajā p a n t ā ir tikai atkārtots un precizēts tas, kas j au 

noteikts CL 1415. pantā . 5 8 6 CL 1415. pants att iecas uz tiesiskajiem darī jumiem k o p u m ā , 

turpretī CL 1.592. pants attiecas uz l īgumiem, gandrīz pilnībā atkārtojot CL 1415. panta 

noteikumus. CL 1592. pantā lietotā terminoloģi ja ļauj secināt, ka tur i r minēt i l i k u m a m 

pretēji ("pret l ikumīgi") darījumi, labiem t ikumiem pretēji ( "net ikumīgi") darījumi, bet 

ar " n e g o d ī g i e m " darī jumiem domāti tādi, kas vērsti uz l ikuma apiešanu. CL 1592. pants 

nepaplašina CL 1415. panta p iemērošanas robežas un nerada j a u n a s prettiesisku darījumu 

grupas. Paskaidrojošs raksturs ir arī CL 1592. pantā ietvertajai norādei uz zaudē jumu 

atlīdzību, ja darījums noslēgts ar viltu. CL 1592. p a n t a 2. te ikums nevar tikt p iemērots 

atrauti no vispārēj iem note ikumiem par viltu ( C L 1459.-1462. p.) un zaudējumu atlīdzību 

(CL 1770.-1792. p . ) . 

2. Likumam pretēji darījumi 

L i k u m a m pretēji darījumi ir plašākā prett iesisko darījumu grupa. D a u d z o s l ikumos 

ir ietvertas normas , kas aizliedz prett iesiska satura darī jumus. 

a) L i k u m a m pretēja darījuma jēdziens un būtība 

(1) Darī jums ir pretējs l ikumam (pretl ikumīgs), ja darī juma priekšmets ir ar l ikumu 

aizliegta darbība. 5 8 7 Šāds darī jums ārēji atbilst kāda tiesiskā darī juma p a z ī m ē m , taču ir 

Torgāns K. CL 1592. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 120. lpp.; Balodis K. 
Si eher ungs Übereignung im deutsch-lettischen Rec hts vergi eich, S. 263. 
Sk.: Slicäne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās // Jurista Vārds, 19.04.2005, 
nr. 14, 4. lpp. 
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spēkā neesošs, jo darī juma pr iekšmetu veidojošā darbība ir pretrunā ar speciālo l ikuma 

normu, kas konkrētā veida darbību aizliedz. Darbība tādējādi ir " n e a t ļ a u t a " saskaņā ar 

CL 1415. pantu. Tas pats attiecas arī uz l ikumā aizliegtu bezdarbību, jo saskaņā ar CL 

1412. pantu darī juma priekšmets var izpausties ari bezdarbībā. Ja pretrunā ar speciālajām 

l ikuma n o r m ā m ir nevis tiesiskā darī juma pr iekšmets , bet kādi citi ar darījumu saistīti 

apstākļi, darījumu nevar atzīt par pretēju l ikumam. 

Augstākās tiesas Senāts savos spriedumos vairākkārt ir atzinis, ka CL 1415. pants attiecas tieši uz 

darījuma priekšmeta neatbilstību likuma prasībām.5 8 8 Piemēram, 2001. gadā Senāts izskatīja lietu, kurā 

starp kāda Latvijas rajona virsmežniecību un kādu sabiedrību ar ierobežotu atbildību bija noslēgts 

ilgtermiņa līgums par valsts meža nodošanu mežizstrādei. Līdzēji šo līgumu bija grozījuši un papil

dinājuši, noslēdzot blakuslīgumus par mežizstrādes apjoma palielināšanu. Valsts akciju sabiedrība, 

kuras pārziņā ir valstij piederošo mežu apsaimniekošana, pamatojoties uz CL 1415. un 1592. pantu, 

bija cēlusi prasību par grozījumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Prasītājs apgalvoja, ka blakuslīgumi 

esot pretlikumīgi, jo pretēji likuma prasībām nav noslēgti atklātu konkursu kārtībā. Senāts noraidīja 

prasītāja celto kasācijas sūdzību, norādot, ka prasītājs CL 1415. pantu attiecinājis uz darījuma noslēg

šanas procedūru, nevis uz darījuma priekšmetu. Apstrīdēto darījumu priekšmets, kā norādīja Senāts, ir 

valsts mežizstrādes tiesības, ko nevar uzskatīt par likumam pretēju darbību. Likumam pretēju darījumu 

jēdziens ļoti precīzi ilustrēts arī kādā Senāta 2003. gada spriedumā, kurā norādīts, ka "norāde Civilli

kuma 1415. pantā par neatļautām darbībām pirkuma līguma jomā attiecināma uz tādu lietu pirkšanu 

un pārdošanu, kas vispār aizliegta ar likumu, piemēram, narkotiku pirkšana vai pārdošana".5*19 

V 

CL 1415. pantā ir minēta neat ļauta darbība, kuras mērķis ir pretējs l ikumam. Sis 

CL 1415. pantā norādītās paz īmes jāsaprot tādējādi, ka l ikumam pretēja darī juma priekš

metu veidojošā darbība gan satura, gan mērķa ziņā ir tāda, kas pārkāpj l ikumā noteiktu 

aiz l iegumu. Tas pats jā ievēro arī, ja p iemēro CL 1592. pantu. Norāde uz darījumu "veici

nāšanu" , kas ietverta CL 1592. pantā, nedrīkst tikt interpretēta tā, ka spēkā neesošs ir jeb

kurš l īgums, kas veicinājis kādas l ikumā neatzītas norises. Pret l ikumīgs CL 1592. panta 

izpratnē būs tikai tāds darī jums, k u r ā darī juma pr iekšmets i r n e a p š a u b ā m ā pretrunā 

ar l ikumā noteiktu aiz l iegumu. Atzīstot darī jumu par pretēju l i k u m a m CL 1415. vai 

CL 1592. panta izpratnē, noteicošie ir nevis darījuma dalībnieku subjektīvie priekšstati 

par darījuma saturu un mērķi, bet gan tas, ka likums objektīvi noraida darījumu kā tādu. 

s Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 06.06.2001 spriedums lietā Nr. SKC-324. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2001. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 2002, 260. lpp.; Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 06.03.2002 
spriedums lietā Nr. SKC-59. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta sprie
dumi un lēmumi 2002. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2003, 250. lpp.; Augstākās tiesas Senāta 
Civillietu departamenta 02.04.2003 spriedums lielā Nr. SKC-180. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2003. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2004. 
165. lpp. 

,; Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 05.11.2003 spriedums lietā Nr. SKC-521. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2003. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs. 2004, 225. lpp. 
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Alkoholisko dzērienu aprites likuma59" 6. panta 2. daļā norādīts, ka mazumtirdzniecībā alkoholis
kos dzērienus ir aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Šādi pirkuma līgumi 
CL 1415. panta izpratnē ir pretēji likumam un spēkā neesoši. Ja, piemēram, nepilngadīgais alkoholu 
ir pircis nevis sev, bet vecākiem, savukārt veikals tikai vēlējies pārdot preci un gūt peļņu, tad šādi 
subjektīvi apgalvojumi nav vērā ņemami, pat ja tie ir patiesi. Alkohola pārdošana nepilngadīgām 
personām satura un mērķa ziņā objektīvi ir pretēja likumiskajam aizliegumam, kas likumā ietverts, 
lai aizsargātu pašus nepilngadīgos. 

(2) Gadī jumos, kad darījums tiek atzīts par pretēju l ikumam un spēkā neesošu tāpēc, 

ka vienlaikus veido noziedzīga nodarī juma sastāvu, ir jāpastāv arī vainai krimināltiesiskā 

izpratnē.5 9 1 Vainojamam noziedzīgā nodarī jumā jābūt v ismaz v ienam no darījuma dalīb

niekiem. Šis ir i zņēmuma gadījums, kad nepietiek ar l ikumā noteiktajiem objektīvajiem 

kritērijiem, bet vajadzīga arī vaina kā personas subjektīvā att ieksme pret izdarīto. Nepa

stāvot vainai, nodarī jumu nevar kvalificēt kā noziedzīgu atbilstoši Krimināl l ikumam, un 

nav pamata darījumu atzīt par pretēju l ikumam. Vainojamam noziedzīgajā nodarī jumā 

ābūt vismaz v ienam no darījuma dalībniekiem. 

Piemēram, Krimināllikuma (KL) 314. pants paredz kriminālatbildību par noziedzīgā kārtā iegūtas 
mantas iegādāšanos un realizēšanu. Ja persona pārdod kādu mantu, zinot, ka tā ir zagta, viņa ir 
vainojama KL 314. pantā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un attiecīgais pirkuma līgums nav 
spēkā. Pirkuma līgums ir spēkā neesošs neatkarīgi no tā, vai pircējs ir zinājis par to, ka iegādājas 
zagtu mantu. Pat ja pircējs nav zinājis, ka manta ir zagta, viņš nav labticīgs ieguvējs (CL 1003. p.) . ' 9 ? 

Nav pieļaujama situācija, kurā likums noziedzīgā kārtā dabūtas mantas pārdošanu atzītu par tiesiski 
pieņemamu rīcību. 

b) Likumiskie aizl iegumi un to pārkāpuma sekas 

( 1 ) CL 1415. pants norāda, ka l ikumam pretēji tiesiskie darījumi ir v iena no prettie

sisko darījumu grupām, kā arī nosaka šādu darījumu tiesiskās sekas - absolūtu spēkā 

neesamību. Saskaņā ar vispārīgo principu absolūti spēkā neesošs ir viss l ikumam pretējais 

darījums, tomēr dažreiz no darījumu aizliedzošās l ikuma normas mērķa izriet, ka darī

jums ir spēkā neesošs tikai daļēj i . 5 9 ' CL 1415. pants un ar to saistītais CL 1592. pants paši 

par sevi neaizl iedz kā l ikumam pretēju nevienu tiesisku darījumu. Likumiskie aizliegumi 

ir ietverti tiesību normās, kas atrodas dažādos l ikumos. Ar " l i k u m u " CL 1415. p a n t a 

izpratnē jāsaprot ne tikai l ikumos, bet arī citos ārējos normatīvajos aktos ietvertās tiesību 

normas. Teorētiski arī ieradumu tiesību normas ir " l i k u m s " CL 1415. panta izpratnē, kaut 

gan to praktiskās piemērošanas iespēja ir m a z t icama (sk. CL 2. p. 2. d.). 

(2) Tiesību normas, kas aizliedz darī jumus un kopsakarā ar CL 1415. pantu izraisa 

darījuma spēkā neesamību, ir a trodamas gan civiltiesību (privāttiesību), gan publisko 

5 , 3 Alkoholisko dzērienu aprites likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 01.05.2004, nr. 69. 
?" Handkommentar-BGB/Dōrner. § 134 BGB Rn. 6. 

Sk.: Grūtups/Kalniņš. CL 1003. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 141. Ipp. 
Handkommentar-BGB/Dōrner, § 134 BGB Rn. 9. 
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tiesību normatīvajos aktos. Likuma n o r m a s ne v ienmēr satur burtiskas norādes uz to, ka 

darījums ir aizliegts. Ne vienmēr tiesību normās, kurās noteikti l ikumiskie aizliegumi, 

tiek lietoti vārdi "aiz l iegts", "nevar" , "nedr īks t " vai tamlīdzīgi izteicieni. Ne v ienmēr šo 

normu primārais mērķis ir aizliegt pretl ikumīgus darī jumus. Aizl iegums noslēgt noteiktu 

darījumu var būt ne vien tieši ietverts l ikuma normas vārdiskajā formulējumā, bet arī 

izrietēt no l ikuma normas j ēgas un mērķa. Aizliedzošo normu saturam tomēr jābūt tā

dam, lai no tā būtu iespējams nepārprotami secināt, ka darījuma pr iekšmetu veidojošā 

darbība ir aizliegta un darījuma spēkā neesamība ir a iz l ieguma p ā r k ā p u m a loģiskās un 

nepieciešamās sekas. 

Krimināllikums (KL) ir publisko tiesību normatīvais akts, kura galvenais uzdevums ir definēt 
noziedzīgus nodarījumus un noteikt sodu par tiem. Civiltiesiskos aspektus KL nereglamentē. Tomēr 
vairākas KL Sevišķās daļas normas, kas paredz kriminālatbildību un sodu par noteiktiem noziedzī
giem nodarījumiem, reizē aizliedz darījumus ar atbilstošu noziedzīgu saturu. KL 117. pants paredz 
kriminālatbildību par slepkavību (citas personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu) pastiprinošos apstākļos, 
no kuriem viens ir mantkārīgs nolūks. Pasūtījuma slepkavība krimināltiesiski ir kvalificējama kā 
slepkavība mantkārīgā nolūkā.5*1 Ja kāds vienojas ar citu personu, ka šī persona par samaksu nonāvēs 
kādu trešo personu, tad šī nonina pēc ārējām pazīmēm atbilst arī CL 2212. pantā ietvertajai uzņēmuma 
līguma definīcijai. Šāds "uzņēmuma līgums" par pasūtījuma slepkavības izdarīšanu ir likumam pretējs 
un absolūti spēkā neesošs darījums CL 1415. panta izpratnē, jo KL 116. pants nepārprotami aizliedz 
šā darījuma priekšmetu • citas personas nonāvēšanu. Dažās KL normās precīzi nosaukts aizliegtā 
darījuma veids. Piemēram. KL 201. pants paredz kriminālatbildību par augļošanu - "dažāda veida 
aizdevumiem, kuri izdarīti, apzināti izmantojot aizdevuma ņēmēja smago materiālo stāvokli, un kuru 
nosacījumi ir viņam pārmērīgi apgrūtinoši". 

(3) N a v iespējams sniegt izsmeļošu pārskatu par v isām likuma normām, kuras aiz

liedz darī jumus. Likumiskie aizliegumi pārsvarā atrodas ārpus Civi l l ikuma, jo Civilli

k u m s nevis ierobežo privātautonomiju, bet gan maksimāl i veicina to. Darī jumus aizlie

dzošās n o r m a s meklējamas galvenokārt speciālajos l ikumos, kuri domāt i noteiktu saim

niecisku vai sociālpolitisku mērķu sasniegšanai. 5 9 5 Civi l l ikumā ir a t rodamas tikai dažas 

normas , kuras aizliedz noteikta satura darī jumus. Šādi l ikumiskie aizliegumi pārsvarā 

atrodas Civi l l ikuma ģ imenes tiesību daļā. Dažviet Civi l l ikuma speciālajos noteikumos 

par aizliegtiem darī jumiem jau ir tieši norādīts, ka aizliegtā darījuma tiesiskās sekas ir 

spēkā neesamība. Ja Civi l l ikumā vai citos l ikumos ietvertās aizliedzošās normas ietver 

gan aizl iegumu, gan norāda uz darī juma spēkā neesamību kā l ikumiskā aizl ieguma pār

kāpšanas tiesiskajām sekām, tad darījums ir uzskatāms par pretēju l ikumam un spēkā 

neesošu ari bez CL 1415. panta p iemērošanas . 

Piemēram, saskaņā ar CL 35. panta 1. daļu aizliegta laulība starp radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem 

ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām, šā aizlieguma pārkāpuma tiesiskās sekas jau konkrēti pare-

Krastiņš U./Liholaja V./Niedre A. Krimināltiesības. Papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 
2001, 202. Ipp. 
Larenz'Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 40 Rn. 6. 
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dzētas CL 63. pantā, saskaņā ar kuru par neesošu atzīstama laulība, kas aizliegta laulāto radniecības 

dēļ. Turpretī CL 35. panta 2. daļa aizliedz laulību starp viena dzimuma personām. CL noteikumi par 

laulības neesamību (CL 59.-68. p.) neprecizē šādas aizliegtas laulības tiesiskās sekas. Tāpēc jāpiemēro 

CL 1415. pants, saskaņā ar kuru jebkura laulība starp viena dzimuma personām kā likumam pretējs 

darījums ir spēkā neesoša no noslēgšanas brīža. 

Atsevišķi l ikumiskie aizl iegumi izriet no Civi l l ikuma imperatīvajām n o r m ā m , ku

ras nav burtiski formulētas kā aizl iegumi, bet gan personai piešķir noteiktas neatsauca

mas subjektīvās tiesības. Šādos gadī jumos tiesību normas iztulkošanas ceļā jānoskaidro, 

vai n o r m a s mērķis i r tikai piešķirt personai kādas n e a t s a u c a m a s un n e g r o z ā m a s sub

jektīvas tiesības, vai reizē aizliegt darījumu, kura pr iekšmets ir at teikšanās no š īm tie

sībām. 

CL 2313. pants ir imperatīva norma, kas dod pilnvarotājam tiesības katrā laikā vienpusēji atsaukt 

savu pilnvarojumu. Pilnvarojuma līgumā ietverts noteikums par pilnvarojuma neatsaucamību rada 

likuma mērķim pretēju un nesamērīgu situāciju, ka pilnvarotājs uz neierobežotu laiku ir atkarīgs no 

pilnvarotāja. Pilnvarotājam vienmēr ir jābūt iespējai pašam turpināt savu lietu kārtošanu.3 9 6 Tāpēc 

pilnvarojuma līguma noteikums par pilnvarojuma neatsaucamību ir pretējs likumam CL 1415. panta 

izpratnē un pilnvarnieks nevar atsaukties uz pilnvarojuma neatsaucamību. Spēkā neesošs gan būs 

tikai pilnvarojuma līgumā ietvertais noteikums par pilnvarojuma neatsaucamību, jo CL 2313. pants 

noraida nevis pilnvarojumu kā tādu, bet gan tā neatsaucamību. 

Civilt iesību (privāttiesību) speciālajos l ikumos ietvertie l ikumiskie aizl iegumi gal

venokārt vērsti uz to, lai sabiedrības vai atsevišķām sabiedrības g rupām piederīgu in

divīdu interesēs noteiktu saprātīgus ierobežojumus pušu privātautonomijai . Neret i šādu 

aiz l iegumu mērķis ir novērs t situācijas, kurās darī jums pārmērīgi aizskartu f inansiāl i 

vājāka, nepieredzējušāka vai sociāli neaizsargātāka subjekta pamatotās intereses. Šāda 

pieeja t ies isko darī jumu nos lēgšanas a iz l iegumu ziņā īpaš i raksturīga normatīva j iem 

tiesību akt iem darba tiesību j o m ā . 

Darba likuma 37. pantā paredzētie bērnu nodarbināšanas aizliegumi ir likumiskie aizliegumi, 

kuriem pretēji darba līgumi nav spēkā. Šie aizliegumi ir noteikti bērnu interesēs, lai aizsargātu viņu 

veselību un neapdraudētu viņu personības attīstību, kā arī novērstu situācijas, kurās darba devējs savās 

interesēs izmanto bērniem raksturīgo dzīves pieredzes trūkumu. Saskaņā ar CL 37. panta pirmajā daļā 

ietverto vispārīgo principu aizliegts pastāvīgā darbā nodarbināt bērnus - personas, kuras ir jaunākas 

par 15 gadiem vai kuras līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību. 

Vairāki l ikumiskie aizl iegumi, kas ierobežo dalībnieku privātautonomiju darī jumu 

noslēgšanā, pastāv speciālajos l ikumos regulētās sa imnieciskās darbības j o m ā s , īpaši 

konkurences tiesībās un komerctiesībās. Konkurences tiesībās ietverto aizl iegumu mērķis 

=% Sk.: Balodis K. CL 2313. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 596. lpp. 
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ir novērst sa imnieciskās apgrozības izkropļo jumus, kas būtu iespējami neierobežotas 

privātautonomijas apstākļos. Komerctiesību j o m ā likumiskie aizliegumi ietverti galve

nokārt sabiedrību tiesību normās ar nolūku novērst tādus darījumus, kuri varētu nodarīt 

kaitējumu komercsabiedrības interesēm. 

Saskaņā ar Konkurences likuma-''' 11. panta 1. daļu ir aizliegtas un kopš noslēgšanas brīža spēkā 

neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana 

vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par tirgu sadali, ņemot vērā teritoriju, pircē

jus, piegādātājus vai citus nosacījumus. KCL 241. pantā ir norādīts, ka akciju sabiedrībai ir aizliegts 

izsniegt aizdevumu trešajām personām šīs sabiedrības akciju iegādei. Šim likumiskajam aizliegumam 

pamatā ir sabiedrību tiesībās nozīmīgais sabiedrības mantas saglabāšanas princips, kas neļauj citām 

personām nepamatoti iedzīvoties uz akciju sabiedrības rēķina. Aizdevuma līgums, kas noslēgts pretēji 

KCL 241. pantam, ir spēkā neesošs saskaņā ar CL 1415. pantu. 

(4) Vērtējot tiesiskā darījuma atbilstību l ikumos ietvertajiem aizl iegumiem, jāievēro, 

ka ne visu aizl iegumu p ā r k ā p u m a sekas ir darījuma spēkā neesamība. Tiesiskais darī

j u m s ir atzīstams par l ikumam pretēju un spēkā neesošu tikai tad, ja spēkā neesamība 

nepārprotami izriet no a iz l ieguma veidā formulētās l ikuma normas jēgas un mērķa. 5 9 8 Jau 

p i rms Otrā pasaules kara izdotajā Latvijas tiesību literatūrā ir norādīts, ka v ienmēr ir 

precīzi jāpārbauda, vai l ikumiskais aizl iegums ir paredzēts privāttiesiskā darījuma spēkā 

esamības novēršanai vai arī pavisam citu mērķu sasniegšanai. 5 0 9 Reizēm aizlieguma veidā 

formulēto l ikuma n o r m u mērķis ir nevis panākt darī juma atzīšanu par spēkā neesošu, bet 

gan tiesiskās kārtības veicināšanas nolūkā attiecināt z ināmus ierobežojumus uz darījuma 

noslēgšanas apstākļiem. Ja l ikumiskais aizl iegums attiecas nevis uz darījuma saturu, bet 

gan uz darī juma noslēgšanas veidu, vietu vai laiku, tad darījums paliek spēkā. 6 0 0 

Piemēram, saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6. panta pirmās daļas 5. punktu alko

holisko dzērienu mazumtirdzniecība ir aizliegta no pulksten 22.00 līdz 8.00, izņemot tādas mazum

tirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti izlejamā veidā un tiek nodrošināta to 

patērēšana uz vietas, kā arī beznodokļu tirdzniecības veikalus. Šīs Alkoholisko dzērienu aprites likuma 

normas mērķis ir nevis aizliegt alkoholisko dzērienu pārdošanu kā tādu. bet gan sekmēt sabiedrisko 

kārtību, ierobežojot alkohola iegādāšanās iespējas vakara un nakts stundās. Ja kādā veikalā alkoholiskie 

dzērieni tiek pārdoti laikā no 22.00 līdz 8.00, tad alkoholisko dzērienu pirkuma līgumi paliek spēkā, 

bet veikala īpašnieks vai pārdevējs par likumpārkāpumu var tikt administratīvi sodīts. 

Kr iminā l l ikuma n o r m a s paredz kriminālatbi ldību par samērā daudz iem nodarīju

m i e m , kuri no civiltiesiskā aspekta izpaužas kā darījuma noslēgšana. Tomēr Krimināl

l ikuma normās paustais noziedzīgā nodarī juma nosodījums ne v ienmēr noz īmē to, ka 

5 9 7 Konkurences likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 01.05.2004, nr. 69. 
5 , 8 Sk.: Handkommentar-BGB/Dōrner, § 134 BGB Rn. 7. 
m von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 50. 
6 0 0 Koziol/Welser. Bürgerliches Recht I. S. 175. 
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noziedzīgā nodarī juma paz īmēm atbilstošais tiesiskais darījums ir atzīstams par l ikumam 

pretēju un spēkā neesošu CL 1415. panta izpratnē. Kad darījums vienlaikus ir tāds n o 

ziedzīgs nodarījums kā krāpšana (KL 177. p.), kredīta un citu a izdevumu negodprāt īga 

saņemšana ( K L 210. p .) , kā arī izspiešana ( K L 183. p.), tad šo darījumu civiltiesiskās 

sekas, kas paredzētas speciālās Civi l l ikuma n o r m ā s , ir atšķirīgas no CL 1415. pantā 

noteiktajām. Darī jumu tiesiskās sekas šajās situācijās ir jāvērtē saskaņā ar Civi l l ikuma 

speciālajām n o r m ā m , kaut arī tajās paredzētās tiesiskās sekas var atšķirties no CL 1415. 

pantā noteiktajām. 

Krāpšana, kas krimināltiesiskā izpratnē ir svešas mantas vai tiesību uz mantu iegūšana, ļaunprātīgi 

izmantojot uzticēšanos vai ar viltu, bieži izpaužas tādējādi, ka krāpšanā vainojamā persona ar viltu 

panāk tiesiskā darījuma noslēgšanu. Viltus civiltiesiskās sekas tomēr ir nevis tiesiskā darījuma absolūta 

spēkā neesamība, bet gan apstrīdamība (CL 1461. p.). Pieviltais darījuma dalībnieks var izvēlēties, vai 

viņam izdevīgāk ir saglabāt darījumu spēkā vai arī to apstrīdēt. Kredīta un citu aizdevumu negodprā

tīga saņemšana notiek tādējādi, ka saņēmējs pirms līguma noslēgšanas sniedz līgampartnerim apzināti 

nepatiesas ziņas.601 Tātad civiltiesiskā izpratnē tas būs viltus. Kredītlīgums (aizdevuma līgums) būs 

spēkā, taču kredīta vai aizdevuma izsniedzējs to varēs apstrīdēt saskaņā ar CL noteikumiem par viltu. 

Izspiešanai nereti ir raksturīgi vardarbības draudi, bet draudu ietekmē noslēgts tiesiskais darījums 

saskaņā ar CL 1467. pantu ir apstrīdams, nevis absolūti spēkā neesošs. 

3. Uz likuma apiešanu vērsti darījumi 

Uz l ikuma apiešanu vērsti darījumi ir lādi darījumi, kas nav tiešā pretrunā ar l ikumā 

noteiktajiem aiz l iegumiem, bet ir vērsti uz l ikuma pras ībām neatbilstoša rezultāta sa

sniegšanu ārēji l ikumīgā ceļā. 6 0 2 Uz l ikuma apiešanu vērsta darī juma dalībnieki vēlas 

panākt reālu tiesisko seku iestāšanos, tomēr viņu v ienošanās mērķis ir izvairīties no li

kuma normās noteikt iem pienākumiem vai ierobežojumiem. Tiesisko seku ziņā darījumi, 

kas vērsti uz l ikuma apiešanu, neatšķiras no l ikumam pretēj iem darī jumiem. Saskaņā ar 

CL 1415. pantu darījumi, kas vērsti uz to, lai apietu l ikumu, ir absolūti spēkā neesoši . Lai 

darījumu atzītu par tādu, kas vērsts uz l ikuma apiešanu, nav nepieciešams, lai darījuma 

dalībnieki pat iešām būtu gribējuši apiet l ikumu. Svarīgi ir nevis darī juma dalībnieku 

subjektīvie motīvi, bet gan tas, ka darījuma rezultāts ir objektīvi pretējs apietās l ikuma 

normas m ē r ķ i m un jēgai . 6 0 3 Darī jumi, kas vērsti uz l ikuma apiešanu, praksē nereti tiek 

noslēgti tāpēc, lai izvairītos no n o d o k ļ i e m vai n o d e v ā m , kas darī juma dal ībniekiem 

būtu obligāti, ja viņi savstarpējās civiltiesiskās attiecības nodibinātu l ikumam atbilstošā 

veidā. 

" Sk.: Krastiņš U./Liholaja V./Niedre A. KL 210. p. komentārs. Krimināllikuma zinātniski praktiskais 
komentārs. 3. grāmata. Sevišķā daļa. Rīga: ''AFS"', 2007, 137. Ipp. 

17 Schmidt R. BGB-Allgemeiner feil, Rn. 1176. 
Koziol/Welser. Büreerliches Recht I, S. 179. 
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Kāds laikraksts 2006. gadā publicēja rakstu, vēstot par to, ka vienā no Latvijas pilsētām pašvaldī
bas autobusu parks noslēdz ar savu autobusu šoferiem nevis darba līgumus, bet gan nomas līgumus, 
turklāt šoferi spiesti kļūt par individuālajiem komersantiem un katru dienu atdot autobusu parkam 
zināmu "nomas maksu" par autobusu izmantošanu."04 Lai gan autobusu iznomāšana individuālajiem 
komersantiem pati par sevi nav likumam pretējs darījums, nomas līgumu acīmredzamais mērķis 
konkrētajā gadījuma bija apiet Darba likuma normas, izvairoties no darba devēja pienākumiem pret 
darbinieku, kā arī no darba devēja pienākuma iemaksāt valsts budžetā likumā noteiktos maksājumus 
(sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) par darbiniekiem. 

4. Labiem tikumiem pretēji darījumi 

Saskaņā ar CL 14.15. pantu spēkā neesoši ir ari tādi darījumi, kuru pr iekšmets ir 

pretējs labiem t ikumiem. "Labi t i k u m i " ir plaši formulēts j ēdz iens , kas j āp iep i lda ar 

konkrētu saturu, lai noteiktu, kādi ir atzīstami par neatbi lstošiem labiem t ikumiem. 

a) Labu t ikumu jēdziens un saturs 

( 1 ) "Labi t i k u m i " i r ģenerālklauzula j e b vispārsaistoša rakstura jēdziens, kas jāpie

pilda ar konkrētu saturu, vadoties no tiesību doktrīnas un tiesu prakses ( judikatūras) 

atziņām. Tikai tad konkrētu dzīves gadījumu izšķiršanai varēs pielietot CL 1415. pantā 

ietverto normu, kas neatbilstību labiem t ikumiem pasludina par darījumu spēkā neesa

mības iemeslu. Ģenerā lk lauzulas " labi t i k u m i " vārdiskais formulējums liecina par to, 

ka šis j ē d z i e n s ir saistīts ar morāles vērt ībām, kas darī juma dal ībniekiem jārespektē . 

Jāatzīmē, ka arī bez CL 1415. pantā ietvertās atsauces uz labiem t ikumiem tiesībās jau 

ir ietverts morāles m i n i m u m s . 6 0 5 Tomēr CL 1415. pants īpaši izceļ morāli ētisko aspektu 

nozīmi, uzsverot, ka darījuma priekšmets nedrīkst būt labiem t ikumiem pretēja darbība. 

Šāda pieeja ir pamatota, ievērojot to, ka no sabiedrības morāles v iedokļa apšaubāmi 

darījumi civiltiesiskajā apgrozībā nav re tums. 

Labi tikumi CL 1415. panta izpratnē ir sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas 

j e b valdošā morā le . 6 0 6 Runa ir nevis par atsevišķu sabiedrības grupu vai indivīdu sevišķi 

stingrajiem vai īpaši brīvdomīgajiem uzskat iem par morāli , bet gan par v idusmēra pilsoņa 

sociālo morāl i . 6 0 7 Tie ir cilvēku savstarpējās uzvedības noteikumi, kurus sabiedrība atzīst 

par nepieciešamu ievērot pat tad, ja š iem note ikumiem nav normatīvi saistoša spēka. 6 0 8 

Vācijas tiesību dokrīna un tiesu prakse valdošās morāles apzīmēšanai j a u izsenis izmanto 

1 Arkliņa I. Šoferi - sistēmas ķīlnieki ii Diena, 17.01.2006. 
? Torgāns K. CL 1415. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 31. lpp. 
6 Slicāne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās /7 Jurista Vārds, 19.04.2005, nr. 14. 

1. lpp.; sk. arī: Strupišs A. KCL 29. p. komentārs. Komerclikuma komentāri. A daļa, 141. lpp. 
1 Handkommentar-BGB/Domer, § 138 BGB Rn. 3; Brox/Walker. Allgemeiner Tcil des BGB Rn. 329. 
s Slicāne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās // Jurista Vārds, 19.04.2005, nr. 14. 

1 IPP 
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formulējumu "visu godīgo un taisnīgi domājošo kr ie tnuma izjūta'1, ko raksturo sabiedrībā 

dominējošā apziņa par to, kādas pozit īvas morāl i ētiskas vērtības sabiedrības locekļ iem 

ir jārespektē savstarpējā saskarsmē. 6 0 9 Vērtējot darījumu atbilstību labiem t ikumiem, jā

ievēro, ka sabiedrības morāle laika gaitā mainās . Pārsvarā sabiedrība, v i smaz civilizētajā 

Rietumu pasaulē, kļūst l iberālāka. Pakāpeniski mainās sabiedrības vērtējums dažādām 

sociālajām parādībām, kas vēl nesen tika uzskatītas par morāl i n o s o d ā m ā m . 

(2) Sabiedrībā valdošās morā les j ēdz iens pats ir visai plašs un saturiski ietilpīgs. 

Ne v ienmēr "valdošās m o r ā l e s " kritēriji ir piet iekami, lai novērtētu darī juma atbilstību 

labiem t ikumiem. Labu t ikumu jēdz iena konkret izēšanā nepieciešamības gadī jumā jāiz

manto arī mūsdienu sabiedrībā vispāratzīt ie tiesiski ētiskie principi, kas nostiprināti Lat

vijas Republikas Satversmē ietvertajās cilvēka pamattiesību normās . 6 1 0 Vispārīgais princips 

ir tāds, ka cilvēka pamatt ies ības ir saistošas valstij, realizējot valsts varu attiecībā pret 

indivīdiem, nevis indivīdu savstarpējās civiltiesiskajās attiecībās (sk. Satversmes 89. p.) . 

Tas tomēr neizslēdz pamatt ies ību n o r m ā s ietverto tiesiski ētisko principu izmantošanu 

personu civiltiesisko attiecību satura noteikšanai . Pamatt ies ību n o r m ā s ietvertā vērtību 

sistēma ietekmē civiltiesības. Vācijas tiesību doktrīnā un konsti tucionālās tiesas praksē 

ir atzīta teorija par pamatt ies ību netiešo horizontālo iedarbību (mittelbare Drittwirkung 

der Grundrechte) privāttiesībās, kura īpaši izpaužas ģenerālklauzulu konkret izēšanā. 6 1 1 

Tiesiski ētiskos uzvedības noteikumus, kas cilvēkiem jārespektē arī savstarpējās darījumu attiecī
bās, var atvasināt, piemēram, no Satversmes 95. panta (cilvēka goda un cieņas aizsardzība), 99. panta 
(tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību), 100. panta (tiesības uz vārda brīvību), 
105. panta (tiesības uz īpašumu), 110. panta (laulības un ģimenes aizsardzība), 113. panta (zinātniskās, 
mākslinieciskās un citādas jaunrades brīvība).'"2 

Satversmē ietvertās pamatt ies ību n o r m a s nevar t iešā veidā piemērot, izvērtējot civil

tiesiska darījuma atbilstību labiem t ikumiem. Atbilstoši teorijai par pamatt ies ību net iešo 

horizontālo iedarbību pamatt ies ību n o r m a s neatris ina civiltiesiskos strīdus t iešā veidā, 

taču tās ie tekmē strīda r is inājumu pastarpināti, caur konkrētajā gadī jumā tieši piemēroja

m ā m civiltiesību n o r m ā m . 6 1 3 Lai atrisinātu konkrētu civiltiesisko strīdu, kura ietvaros tiek 

pārbaudīta t iesiskā darī juma atbilstība labiem t ikumiem, piemērots tiek CL 1415. pants . 

Savukārt tiesiski ētiskie principi, kurus l ikumdevējs ir ietvēris Satversmes pamatt ies ību 

normās, tiek izmantoti kā palīglīdzeklis, noteicot, vai darī juma saturs ir savienojams ar 

Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 41 Rn. 7. 
-' Slicāne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās // Jurista Vārds, 19.04.2005, nr. 14, 
_ l-/2.1pp. 

Sk.: Jarass in Jarass/Pieroth. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. Vorbem. 
vor Art. 1 GG Rn. 58/59. 

: Slicāne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās // Jurista Vārds, 19.04.2005, nr. 14, 
2.1pp. 

: ? Pieroth/Schlink. Grundrechte Staatsrecht II, Rn. 181. 
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labiem t ikumiem. Ja sabiedrībā valdošās morāles principi nesakrīt ar pamattiesību normās 

ietvertajiem tiesiski ētiskajiem principiem, tad priekšroka dodama pēdēj iem. 6 1 4 Ari šaubu 

gadījumos, kad nav skaidrības par valdošās morāles nostādnēm kādā jautā jumā, strīdus 

gadī juma ris ināšanai var izmantot p iemērotus tiesiski ēt iskos pr incipus, kas izriet no 

Satversmes pamatt ies ību normām. 

Piemēram, Somālijas pilsonis Jusufs Combe, kura mērķis ir saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā, 
vienojas ar Latvijas pilsoni Saulcerīti Smildziņu, ka samaksās tai Ls 5000, ja tā stāsies ar viņu fik
tīvā laulībā. Līgums, saskaņā ar kuru līdzējs apsola atlīdzību otrai pusei, ja tā stāsies ar viņu fiktīvā 
(šķietamā) laulībā, ir pretējs labiem tikumiem.6 1 5 Ievērojot mūsdienu sabiedrībā pastāvošo brīvdomību, 
šādas vienošanās atbilstība vai neatbilstība valdošajai morālei nav gluži acīmredzama. Saskaņā ar 
Satversmes 110. pantu valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti. Lau
lība kā savienība starp vīrieti un sievieti ir sociāla kopība, kas valstij un sabiedrībai ir vitāli svarīga. 
No tā izriet, ka nevar būt atbilstošs labiem tikumiem tāds līgums, kura mērķis ir panākt otras puses 
piekrišanu tiesiskas sekas neizraisošai laulībai un kurš faktiski vērsts uz laulības kā tiesību institūta 
degradāciju. 

(3) Neatbi ls t ība labiem t ikumiem ir pilnīgi patstāvīgs darī jumu spēkā neesamības 

pamats . Lab iem t ikumiem pretēji darījumi ir jānošķir no l ikumam pretēj iem darījumiem, 

kaut gan šo darījumu tiesiskās sekas ir līdzīgas. Juridiskajā literatūrā pamatotu kritiku ir 

izpelnījušies Latvijas tiesu praksē sastopamie spriedumi, kuros darījumi tiek vienlaikus 

atzīti par pretēj iem l ikumam un labiem t ikumiem, pat nepaskaidrojot, kāds l ikums ir 

pārkāpts un kā izpaudusies neatbilstība labiem t ikumiem. 6 1 6 Daži darījumi var būt vien

laikus pretēji l ikumam un labiem t ikumiem, tomēr neatkarīgi no tā ir vajadzīgs precīzs 

juridisks izskaidrojums konkrētajam likuma un labu t ikumu p ā r k ā p u m a m . 

Piemēram, pretēji likumam ir aizdevuma līgumi, kuri noslēgti, apzināti izmantojot aizņēmēja smago 
materiālo stāvokli, un kuru nosacījumi viņam ir pārmērīgi apgrūtinoši, jo par šādiem aizdevumiem 
(augļošanu) KL 201. pants paredz kriminālatbildību. Vienlaikus šādi aizdevumi ir pretēji labiem 
tikumiem, jo augļošana izpaužas darījumos, kas parādniekiem ir pārmērīgi apgrūtinoši. 

Labu t ikumu pārkāpums tāpat ir jānošķir arī no labas ticības principa pārkāpuma. 

N a v pieļaujama CL 1. panta un CL 1415. panta nemotivēta vienlaicīga piemērošana, 

lai atzītu par spēkā neesoš iem kādus šķietami apšaubāmus darī jumus. CL 1415. panta, 

arī labu t ikumu ģenerālklauzulas, piemērošanai un CL 1. pantā ietvertajam labas ticības 

principa piel ietojumam ir atšķirīgas funkcijas un mērķi. Labi tikumi ir kritērijs, lai vērtētu 

darījuma spēkā esamību atkarībā no tā atbilstības vispārpieņemtajām morāles n o r m ā m un 

tiesiski ētiskajiem pr incipiem, turpretī labas ticības principa primārais mērķis ir novērst 

0 1 4 Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 13 Rn. 20. 
6 1 3 Köhler TL BGB Allgemeiner Teil, § 13 Rn. 20. 
0 K' Sk.: Slicāne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās // Jurista Vārds. 19.04.2005. 

nr. 14, 4. Ipp. 
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personai formāli piemītošas subjektīvas tiesības ī s tenošanu, ja otras personas intereses 

ir s tādāmas augstāk. Lai gan praksē ir iespējamas situācijas, kad darī juma dalībnieku 

rīcībā vienlaikus saskatāms gan labas ticības principa, gan labu tikumu pārkāpums, CL 1., 

1415. un 1592. panta vienlaicīgai piemērošanai konkrēta strīdus gadījuma atrisināšanā 

jābūt pamatotai un argumentētai . 

Piemērs CL 1415. panta, CL 1592. panta un CL 1. panta vienlaicīgai nemotivētai piemērošanai 
ir Augstākās tiesas Senāta 2005. gada spriedums par kāda, visticamāk, šķietama jeb fiktīva laulības 
līguma spēkā esamību.0 1 7 Prasītājs M.K. bija cēlis prasību pret atbildētājiem A.K.. un O.K.. (laulāta
jiem) par laulības līguma atzīšanu par spēkā neesošu. Atbildētāja A.K. bija parādā prasītājam M.K. 
Ls 115 000 saskaņā ar kādu citu tiesas spriedumu un bija noslēgusi ar savu vīru O.K. laulības lī
gumu, kura mērķis, visticamāk, bija pasargāt atbildētājas mantu no gaidāmās piespiedu piedziņas. 
Apelācijas instances tiesa M.K. prasību bija noraidījusi, citastarp norādot, ka prasītāja atsauce uz 
CL 1415. un 1592. panta noteikumiem ir nepamatota, jo laulības līgums nesatur nekādas neatļautas 
vai nepieklājīgas darbības pazīmes un neveicina neko pretlikumīgu. Kasācijas sūdzībā M.K. ne tikai 
bija norādījis uz laulības līguma fiktīvo raksturu, bet arī apgalvojis, ka apelācijas instances tiesa, tai
sot spriedumu, sašaurināti tulkojusi CL 1415. pantu un līdz ar to pārkāpusi CL 1. panta noteikumus, 
kas nosaka, ka tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības. Senāts atcēla apelācijas 
instances tiesas spriedumu, norādot, ka tā "CL 1415. pantu tulkojusi sašaurināti7', kā arī "nav vērtējusi 
CL 1415. panta piemērošanas nosacījumus kopsakarā ar CL 1. pantu". Apelācijas instances tiesa savā 
spriedumā acīmredzami kļūdaini bija atzinusi, ka prasītājs, nebūdams līgumslēdzēja puse, nevar prasīt 
atbildētāju noslēgtā laulības līguma atzīšanu par spēkā neesošu. Uz šo apelācijas instances tiesas 
kļūdu savā spriedumā pareizi norāda arī Senāts. Tomēr pretēji Senāta viedoklim var pilnībā piekrist 
apelācijas instances tiesas spriedumā ietvertajai norādei, ka nepamatota ir bijusi prasītāja atsauce uz 
CL 1415. un 1592. pantu. 

b) Labu t ikumu pārkāpuma tipiskie gadījumi 

( 1 ) Ģenerālklauzulu saturs tiek noskaidrots ar vispārēji atzītu piemērveida gadījumu 

palīdzību.6 1 * Tas attiecas arī uz CL 1415. pantā ietverto labu t ikumu ģenerālklauzulu. 

Latvijas tiesu prakse labu t ikumu ģenerālklauzulas p iemērošanas jautā jumos pagaidām 

vēl nav pietiekami plaša, tāpēc vispārēji atzīto piemērveida gadījumu sagrupēšanai no

teiktā s istēmā ir j ā izmanto citu Eiropas valstu, p i r m ā m kārtām Vācijas, pieredze. Tieši 

Vācijas tiesu praksē un civiltiesību doktrīnā labu t ikumu ģenerālklauzulas p iemērošanas 

jautājums guvis visplašāko atspoguļojumu. 

Tematiskās grupas, kurās piemērveida gadījumi apkopoti , ne v ienmēr ir iespējams 

skaidri nošķirt citu no ci tas . 6 1 9 Tiesību doktrīnā un tiesu praksē nav radīti arī vienoti šo 

grupu apzīmējumi. Piemērveida gadījumu grupu absolūti precīza definēšana un savstarpēja 

7 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 05.10.2005 spriedums lieta Nr. SK.C-481. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2005. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2006, 45.-50. Ipp. 

h Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 377. Ipp. 
11 Handkommcntar-BGB/Dōnier, § 138 BGB Rn. 6. 



224 TIESISKAIS DARĪJUMS 

nošķiršana nav nepieciešama, jo tam būtu tikai teorētiska, nevis praktiska nozīme. Skaidri 

definēts un negrozāms piemērveida gadī jumu grupu iedalī jums būtu nevēlams sakarā ar 

laika gaitā notiekošajām izmaiņām labu tikumu ģenerālklauzulas satura izpratnē. 

(2) Parādnieku pārmērīgi apgrūtinoši līgumi ir sa imnieciskās darbības j o m ā izpla

tītākā labiem t ikumiem pretēju darījumu grupa. Jāievēro, ka l īgumi, kuros viens no 

līdzējiem u z ņ e m a s kādas smagas saistības, saskaņā ar vispārīgo pr incipu nebūt nav 

atzīstami par morāli n o s o d ā m i e m un līguma spēkā neesamību izraisošiem. Subjektīvie 

apstākļi, sakarā ar kuriem līdzējs nevar izpildīt saistību, paši par sevi nav pamats līguma 

atzīšanai par pretēju labiem t ikumiem. 6 2 0 Līgumu var atzīt par pretēju labiem t ikumiem 

tikai tad, ja l īgums nosaka v ienam no līdzējiem tādus mantiska rakstura ierobežojumus 

vai p ienākumus, kas ir atzīstami par absolūti n e p i e ņ e m a m i e m no morāles un tiesiski 

ēt isko principu viedokļa. 

Parādnieku pārmērīgi apgrūtinošs līgums var būt. piemēram, ķīlas līgums, ja ieķīlāto lietu vērtība 
daudzkārt un acīmredzami nesamērīgi pārsniedz ķīlas devējam izsniegtā kredīta summu. 

Latvijas apstākļos parādnieku pārmērīgi apgrūtinošu līgumu kontekstā īpašu vietu 

ieņem līgumi, kuros parādnieks saistību neizpildes gadī jumam ir uzņēmies pārmērīgu 

l īgumsodu (CL 1716. p.). Strauji pieaugoši l īgumsodi, kuru apmērs noteikts procentos 

no parāda p a m a t s u m m a s , bija sevišķi raksturīgi 20. gads imta 90. gadiem, kad Latvijas 

ekonomiskais stāvoklis vēl nebija nostabilizējies. Jau toreiz juridiskajā literatūrā tika 

atzīts, ka par prett iesiskiem jāpas ludina straujā progresijā pieaugoši l īgumsodi, kurus 

apzīmē ar "skaitītāja ies lēgšanu". 6 2 1 Patērētāju aizsardzības tiesībās pārmērīgu līgumsodu 

jautā jums tika atrisināts pagājušā gadsimta 90. gados, ietverot l ikumā normas par šādu 

l īgumsodu spēkā neesamību. 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6. panta 4. un 8. daļu līgumā ar patērētāju 
ietvertie noteikumi, kas uzliek patērētājam neproporcionāli lielu līgumsodu par līgumsaistību neizpildi, 
ir atzīstami par netaisnīgiem un tāpēc spēkā neesošiem. Līgums ar patērētāju paliek spēkā, ja tas var 
pastāvēt aiī turpmāk, kad izslēgts netaisnīgais noteikums. Tādējādi neproporcionāli lieli līgumsodi, 
kas ietverti ražotāju, pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju līgumos ar patērētājiem, ir atzīstami par 
likumam pretējiem. 

Līgumi ar patērētājiem tomēr aptver tikai daļu no civiltiesiskajā apgrozībā noslēdza

majiem līgumiem. Uz l īgumiem, ko savstarpēji noslēdz komersanti, patērētāju tiesību 

aizsardzības normas neattiecas. Pārmērīgi l īgumsodi ir sastopami arī šodienas Latvijā 

relatīvi attīstītas ekonomikas apstākļos. Tajā civiltiesiskās apgrozības daļā, kas neietver 

Slicāne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecības // Jurista Vārds, 26.04.2005, nr. 15. 
10. lpp. 

6 2 ] Torgāns K. CL 1716. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 224. lpp. 
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ar patērētāj iem nos lēdzamos l īgumus, novērst pārmērīgus l īgumsodus var, vērtējot tos 

kā labu t ikumu p ā r k ā p u m u . Jaunākajā Latvijas saistību tiesību literatūrā ir skaidri atzīta 

pārmērīgu l īgumsodu neatbilstība labiem t ikumiem. 6 2 2 Lai gan arī Augstākās tiesas Senāts 

ir atzinis pārmērīga l īgumsoda nepieļaujamību, šādu spr iedumu argumentāci jā j ā i z m a n t o 

arī atsauce uz CL 1415. pantā ietverto labu t ikumu ģenerālklauzulu. 6 2 3 

Augstākās tiesas Senāts 2005. gadā, kasācijas kārtībā izskatot lietu par pamatparāda Ls 8000 un 
līgumsoda Ls 85 600 piedziņu, atstāja negrozītu apelācijas instances tiesas spriedumu, saskaņā ar 
kuru prasība lika apmierināta daļēji, piedzenot pamatparādu Ls 8000. bet līgumsodu - tikai Ls 7880 
apmērā.''24 Senāts atbalstīja apelācijas instances tiesas viedokli, ka prasītājs, apzināti vēloties panākt lī
gumsoda pieaugumu un ilgstoši neceļot prasību par aizdevuma un līgumsoda atmaksu, ir rīkojies pretēji 
CL 1. pantā ietvertajam labas ticības principam. Vienlaikus Senāts spriedumā norādīja uz acīmredzami 
pārmērīgu līgumsoda nepieļaujamību, pamatojot savu viedokli ar Eiropas Padomes Ministru komitejas 
1978. gada rekomendāciju "Par soda klauzulu civiltiesībās", kas saskaņā ar Eiropas Kopienu tiesas 
nolēmumiem kā Eiropas Kopienu institūcijas rekomendācija esot jāņem vērā arī nacionālajām tiesām. 
Juridiskajā literatūrā ir pamatoti norādīts, ka Senāts šajā spriedumā kļūdaini uzskatījis Eiropas Padomes 
Ministru komiteju par Eiropas Kopienu institūciju un līdz ar to izdarījis nepamatotus secinājumus 
par minētās Ministru komitejas rekomendāciju iedarbību.625 Vienlaikus pozitīvi jāvērtē tas, ka Senāts 
spriedumā ir atzinis pārmērīgu līgumsodu nepieļaujamību. Lai samazinātu acīmredzami pārmērīgus 
līgumsodus, ir jāpiemēro CL 1415. pants, jo šādi līgumsodi ir vērtējami kā labu tikumu pārkāpums. 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas sagatavotais Civi l l ikuma grozījumu projekts 

paredz Civi l l ikumu papi ldināt ar 1724.' pantu šādā redakcijā: " J a l īgumsoda apmērs paī

sai stības neizpi ldīšanu vai neizpildīšanu pienācīgi ir pārmērīgs, salīdzinot ar neizpildī

šanas vai neizpildīšanas pienācīgi radīto kaitējumu vai ņ e m o t vērā citus apstākļus, tad 

pēc tiesiskā darī juma dal ībnieka lūguma tiesa var samazināt l īgumsodu līdz saprātīgam 

a p m ē r a m . " 6 2 6 Šāda n o r m a piešķirtu t iesām burtisku pi lnvarojumu samazināt pārmērīgus 

l īgumsodus un sekmētu vienotas t iesu prakses izveidošanos pārmērīgu l īgumsodu jautā

jumā. Jāatzīmē, ka CL 1724.' pants ieplānotajā redakcijā nebūt neizslēdz CL 1415. p a n t a 

piemērošanu, novērtējot to, vai l īgumsods konkrētajā gadī jumā ir pārmērīgs . Civi l l ikuma 

grozījumu projektā ietvertā n o r m a paredz, ka kritērijs l īgumsoda p ā r m ē r ī g u m a m var būt 

ne tikai nesamērība ar neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas radīto kaitē jumu, bet 

arī "c i t i apstākļ i" . Plānotajā CL 1724.1 panta redakcijā minēt ie "ci t i apstākl i " kā pārmē

rīga l īgumsoda kritērijs n o z ī m ē l īgumsoda apmēra neatbilstību labiem t ikumiem. 

Torgans K. Saistību tiesības. I daļa, 130. Ipp. 
:? Sk.: Torgāns K. Judikatūras teorija un pielietojamā judikatūra // Jurista Vārds, 13.12.2005, nr. 47, 3. 

Ipp. 
74 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 26.01.2005 spriedums lietā Nr. SKC-49. Jurista Vārds, 

19.04.2005, nr. 14, 14.-15. Ipp. 
:? Ozoliņš M. Latvijas tiesu prakse līgumsoda jomā: analīze un kritika // Jurista Vārds, 27.02.2007. nr. 9, 

I I . Ipp. 
:'J Grozījumi Latvijas Republikas Civillikumā: likumprojekts. Pieejams: http://www.tm.gov.lv/objs/tm_pro-

jects/project 68978.doc. [skatīts 22.06.2007]. 

http://www.tm.gov.lv/objs/tm_pro-
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Par parādnieku pārmērīgi apgrūtinošiem l īgumiem ir jāatzīst arī uz augļošanu vērsti 

l īgumi. Kr iminā l l ikuma 2 0 1 . pantā i r paredzēta kr iminālatbi ldība par augļošanu, kas 

izpaudusies tādu a izdevuma l īgumu noslēgšanā, apzināti izmantojot a izdevuma ņēmēja 

smago materiālo stāvokli, kuru nosacījumi ir v iņam pārmērīgi apgrūtinoši. Šādi aizdevuma 

līgumi ir atzīstami par l ikumam pretējiem CL 1415. panta izpratnē. Lai gan parādnieku 

pārmērīgi apgrūtinoši a izdevumi ar nesamērīgi augstām procentu l ikmēm ir augļošanas 

t ipiskākā izpausme, civiltiesībās augļošanas j ēdz iens ir plašāks nekā krimināltiesībās. 

No civiltiesību viedokļa augļošana var izpausties ne tikai a izdevuma līgumu, bet arī ciia 

veida darījumu noslēgšanā, p iemēram, kā īres l īgums, kurā paredzēta pārmērīgi augsta 

ī res maksa. 6 - 7 Uz t iem civiltiesiskajiem l īgumiem, kas nav a izdevuma līgumi, neattiecas 

krimināltiesiskais augļošanas aizl iegums. Tāpēc no civiltiesību viedokļa tie ar augļošanu 

saistītie l īgumi, kas nav a izdevuma līgumi, ir jāvērtē tikai un vienīgi labu t ikumu pār

k ā p u m a kontekstā. Krimināltiesībās augļošanas obligāta pazīme ir l īgumpartnera smagā 

materiālā stāvokļa izmantošana. Civiltiesībās parādnieka smagā stāvokļa apzināta izman

tošana ir tikai viena no iespējamajām augļošanas paz īmēm. Augļotājs var izmantot ne 

tikai l īgumpartnera smago materiālo stāvokli, bet arī pieredzes t rūkumu vai arī vecuma 

vai veselības stāvokļa izraisītu nespēju izprast darī jumam būtiskos apstākļus. 

(3) Cita labiem t ikumiem pretēju darījumu grupa ir l īgumi, kas pārmērīgi ierobežo 

l īgumpartnera saimniecisko vai personisko rīcības brīvību.6 2 8 Šādos līgumos parādnieks 

apņemas l īguma izpildes gaitā vai pēc līgumattiecību izbeigšanās ievērot kādu acīmre

dzami nepamatotu un no morāli ētiskā viedokļa n o s o d ā m u saimnieciskās vai personiskās 

rīcības brīvības ierobežojumu. Šī labiem t ikumiem pretējo darījumu grupa z ināmā mērā 

ir līdzīga parādnieku pārmērīgi apgrūtinošiem līgumiem. Tomēr parādnieku pārmērīgi 

apgrūtinošo līgumu grupai tipiska ir pārmērīgu finansiālu vai citādu mantisku saistību 

uzņemšanās. Turpretī l īgumiem, kas pārmērīgi ierobežo l īgumpartnera saimniecisko vai 

personisko rīcības brīvību, ir raksturīga līdzēja apņemšanās atturēties no noteiktas rīcības. 

Parasti tas izpaužas tādējādi, ka līdzējs pretēji savām interesēm uzņemas v iņam piederošo 

mant isko, intelektuālo vai citādu resursu izmantošanas ierobežojumus. Labu t ikumu pār

k ā p u m s var izpausties, p i e m ē r a m , kā pārmērīgi ilgs l īguma termiņš, beztermiņa l īgums 

bez reālas iespējas l īgumu izbeigt vai arī kā pārmērīgs konkurences ierobežojums līguma 

darbības laikā vai pēc l īguma izbeigšanās. 6 2 9 

Piemēram, Darba likumā (DL 61. p.) un Komerclikumā (KCL 61.. 82., 122., 171. p.) ietvertie 
konkurences ierobežojumi un aizliegumi, kas atliecas uz darbiniekiem, komereaģenliem, sabiedrību 
dalībniekiem un valdes locekļiem, ir tik precīzi reglamentēti satura, termiņa un tiesisko seku ziņā, 

627 Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 707-709. 
"2S Slicāne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās //' Jurista Vārds. 26.04.2005. nr. 14. 

6. Ipp.; von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 56. 
629 Handkommentar-BGB/Dörner, § 138 BGB Rn. 11: von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldar

stellungen. Das Rechtsgeschäft. S. 56. 
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ka to pārkāpumu izvērtēšanā atsaukšanās uz CL 1415. pantu nav nepieciešama. Tomēr konkurences 
ierobežojumi ir iespējami arī jomās, kurās tie nav reglamentēti likumā. Piemēram, pārdodot ārsta, 
advokāta vai notāra praksi, pirkuma līgumā var tikt iekļauti noteikumi, kas aizliedz prakses pārde
vējam zināmu laiku atvērt jaunu praksi noteiktā teritorijā, lai neatņemtu klientus prakses ieguvējam. 
Konkurences ierobežojumi ir pretēji labiem tikumiem, ja tie vietas, laika vai satura ziņā pārkāpj 
lietderības robežas.6 3 0 

(4) Labiem t ikumiem pretēji ir darījumi, kas klaji pārkāpj laulības un ģ imenes ētis

kos principus. 6 3 1 Lai gan laulības un ģimenes tiesiskās attiecības pārsvarā ir piet iekami 

skaidri noregulētas ar imperatīvajām likuma n o r m ā m , daļu no savstarpējām tiesiskajām 

attiecībām laulātie un viņu ģ imenes locekļi var veidot paši, balstoties uz l īgumu brīvības 

principu. Tāpēc arī ģ imenes tiesībās ir sastopami labiem t ikumiem pretēji darījumi. 

Labiem tikumiem pretēja ir, piemēram, laulāto vienošanās par līgumsodu, ko maksā laulātais, pēc 
kura iniciatīvas laulība šķirta vai kurš ar savām darbībām veicinājis laulības iziršanu.632 Saskaņā ar 
CL 1717. pantā ietverto vispārīgo principu līgumsodu var pievienot ne tikai saistību līgumiem, bet 
jebkuram līgumam. Arī laulība pēc savas juridiskās dabas ir civiltiesisks līgums. Lai gan saskaņā 
ar CL 26. pantu nav spēkā līgumsods, kas noteikts gadījumam, ja saderināta persona atsakās doties 
laulībā, likums neparedz vispārēju līgumsoda aizliegumu ģimenes tiesībās. Piemēram, laulātajiem, 
ciktāl tas neskar CL 80.-81. panta imperatīvu normu prasības, ir tiesības vienoties par savstarpējiem 
uzturdošanas pienākumiem laikam pēc laulības šķiršanas, turklāt uzturdošanas saistību neizpildes ga
dījumam var paredzēt arī līgumsodu. Turpretī laulības šķiršanas gadījumam līgumsods ir nepiemērots 
jau tāpēc, ka ir raksturīgs tikai tādiem līgumiem, kuru izpildi ir iespējams panākt piespiedu kārtā.63"1 

Ņemot vērā to. ka laulības kā specifiska ģimenes tiesību līguma "piespiedu izpilde'1 nav iespējama, 
kā arī, respektējot laulību kā valsts aizsargātu, uz brīvprātības un savstarpējas uzticības pamatiem 
pastāvošu savienību starp divām pretēja dzimuma personām, vienošanos par līgumsodu laulības šķir
šanas gadījumam ir jāatzīst par labiem tikumiem pretēju un spēkā neesošu. 

Laulības un ģ imenes attiecību j o m ā ir iespējami ar i tādi darī jumi, kuri var radīt 

z ināmas šaubas par to atbilstību morāles n o r m ā m un tiesiski ētiskajiem principiem, bet 

kuru neatbilstība labiem t ikumiem ir strīdīga. 

Juridiskajā literatūrā ir norādīts, ka pretēja labiem tikumiem un spēkā neesoša ir saderināšanās 
starp personām, no kurām viena vai abas atrodas laulībā un abas zina par šo laulību.634 Cits tiesību 
zinātnē izteikts uzskats ir tāds, ka saderināties var arī tādas personas, kam saderināšanās brīdī vēl 
ir šķēršļi laulības noslēgšanai, piemēram, iepriekšējās laulības iziršanas gadījumā vēl nav izšķirta 
šī laulība.6'5 Mūsdienu apstākļos saderināšanās vēl pastāvošas laulības laikā tomēr nav atzīstama par 
pretēju labiem tikumiem. CL 64. pants aizliedz laulību, kuras noslēgšanas laikā viens no laulātajiem 

6 3 0 Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 13 Rn. 28. 
Larcnz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 41 Rn. 49. 

"s" Sk.: Slicānc E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās // Jurista Vārds, 26.04.2005, 
nr. 15, 11. Ipp. 

•'" Sk.: Vēbers .1. CL 26. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības, 11. Ipp. 
Kalniņš E. Saderināšanās /7 Privāttiesību teorija un prakse, 13. Ipp. 

s 3 5 Vēbers J. CL 26. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības, 10. Ipp. 
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atradies citā laulībā, tāpēc jaunu laulību līdz iepriekšējās laulības šķiršanai saderinātie nemaz nevar 
noslēgt. No mūsdienu sabiedrībā valdošās morāles viedokļa nav nosodāma gatavošanās jaunai laulībai, 
kamēr kāds no partneriem vai abi no viņiem vēl ir iepriekšējā laulībā. 

(5) Darījumi, kas skar seksuālās morāles j o m u , mūsdienās pretstatā agrākajiem uz

skatiem un praksei vairs tikpat kā netiek atzīti par pretēj iem labiem t ikumiem. Seksuālā 

morāle ir tā sabiedrībā valdošās morāles joma, kur uzskati par labiem t ikumiem atbilstošu 

vai pretēju rīcību laika gaitā ir mainījušies visstraujāk, turklāt tie attīstījušies arvien lielāka 

liberālisma un brīvdomības virzienā.6 3 6 Tāpēc kuru katru no seksuālās morāles viedokļa ap

šaubāmu darījumu nevar atzīt par pretēju labiem tikumiem. Pat darījumi tādā no morāles 

viedokļa pretrunīgā jomā kā prostitūcija pārsvarā ir atbilstoši labiem tikumiem. 

Piemēram, prostitūtas un klienta vienošanās, kuras priekšmets ir seksuālo pakalpojumu sniegšana 
par maksu, nav pretēja labiem tikumiem. Sabiedrībā prostitūcija tiek uzskatīta par sociāli negatīvu 
parādību, ar kuras pastāvēšanu tomēr jāsamierinās. Latvijas Republikas Ministru kabinets 2001. gadā 
ir izdevis "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumus''."7 Šo MK noteikumu mērķis ir sekmēt prostitūcijas 
ierobežošanu un kontroli ar administratīviem līdzekļiem, nevis regulēt ar seksuālo pakalpojumu snieg
šanu saistītos civiltiesiskos aspektus. MK noteikumi prostitūciju neaizliedz un pat sniedz prostitūcijas 
definīciju kā "seksuālo pakalpojumu sniegšanu par maksu". Noteikumos saskatāmā nostāja pret prosti
tūciju sakrīt ar sabiedrībā dominējošajiem uzskatiem, saskaņā ar kuriem sabiedriskās kārtības interesēs 
prostitūcija ir jākontrolē, taču seksuālo pakalpojumu sniegšana par maksu kā tāda netiek nosodīta. 
Pretējs labiem tikumiem nav arī īres līgums, ko prostitūta noslēgusi par dzīvokli ar mērķi izmantot 
šo dzīvokli seksuālo pakalpojumu sniegšanai (sk. "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu" 5. pkt.). 

Mūsdienās daudzi cilvēki uzsāk kopdzīvi, nestājoties laulībā, un ārpuslaulības kop

dzīves laikā nereti nos lēdz viens ar otru tiesiskos darī jumus. Tā kā savstarpēji nelaulātu 

personu kopdzīve sabiedrībā netiek nosodīta, tad mantiska rakstura vienošanās starp šādas 

kopdzīves partner iem saskaņā ar vispārīgo principu nav uzskatāmas par pretējām labiem 

t ikumiem arī tad, ja tās skar kopdzīves uzturēšanas personiskos aspektus. Mūsdienās ar 

labiem t ikumiem savienojami ir arī mantiska rakstura piešķīrumi, kurus partneri izdara, 

lai pamudinātu otru uzsākt vai turpināt ārpuslaulības kopdzīvi . 6 3 8 

Piemēram, kā labiem tikumiem atbilstoši jāvērtē tādi ārpuslaulības partneru savstarpējie darījumi, 
ar kuriem kāds no partneriem apdāvina otru par ārpuslaulības kopdzīves uzsākšanu vai ari kopdzīves 
laikā maksā partnerim atlīdzību, lai atturētu to no šādas kopdzīves pārtraukšanas. Turpretī par labiem 
tikumiem pretēju jāatzīst ārpuslaulības kopdzīves partneru vienošanās, kas uzliek pienākumu maksāt 
zināmu naudas summu par ārpuslaulības kopdzīves vienpusēju izbeigšanu, jo ar soda sankciju nevar 
ierobežot izvēli, kuru kopdzīves partneris drīkst brīvi īstenot jebkurā brīdī.6'9 

0 5 6 Slicāne E. Labi tikumi un to nozīme darījumu tiesiskajās attiecībās // Jurista Vārds, 26.04.2005, nr. 15. 
12. lpp. 
Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi. Latvijas Vēst
nesis, 22.05.2001, nr. 210. 

6 3 8 Sk.: Handkommcntar-BGB/Dorner. § 138 BGB Rn. 7. 
6 3 9 Kotz H. Europäisches Vertragsrecht 1, S. 238. 
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c) Labu t ikumu pārkāpuma tiesiskas sekas 

( 1 ) Saskaņā ar CL 1415. pantā ietverto vispārīgo pr incipu absolūti spēkā neesošs i r 

viss labiem t ikumiem pretējais darījums. Tomēr ir iespējamas arī situācijas, kurās darī

j u m s ir spēkā neesošs tikai daļēji. Ja labiem t ikumiem pretēji ir tikai atsevišķi darī juma 

noteikumi, tad pārējā daļā darī jums var tikt atzīts par spēkā esošu, ja vien spēkā neesa

mība neskar darī juma būtiskās sastāvdaļas. Labiem t ikumiem pretēja darī juma daļējas 

spēkā neesamības iespēja p i r m ā m kār tām izriet j a u no CL 1507. panta, saskaņā ar kuru 

darījums var tikt " p ē c iespējas" uzturēts spēkā. Lai darījumu daļēji uzturētu spēkā, ir vaja

dzīgs, lai labu t ikumu p ā r k ā p u m s nepārprotami attiektos tikai uz spēkā neesošo darī juma 

daļu un nebūtu nekādu šaubu par spēkā esošās daļas atbilstību labiem t ikumiem. 6 4 0 

Līgumā noteikts līgumsods, kas pārmērīgās summas dēļ ir pretējs labiem tikumiem, nebūt neizraisa 
visa līguma spēkā neesamību. Tiesai, pamatojoties uz CL 1415. pantu, kā arī, ievērojot lietas apstākļus 
un konkrētā līguma īpatnības, līgumsods ir jāsamazina, lai tā apmērs atbilstu labiem tikumiem. Līdz 
ar to daļēji spēkā paliek arī pati līgumsoda klauzula. 

(2) Vairākos Civil l ikuma pantos ir īpaši paredzēta atsevišķu labiem t ikumiem pretēju 

darījuma noteikumu spēkā neesamība, pieļaujot pārējo darījuma noteikumu spēka sagla

bāšanu. Kā norādīts CL 1932. pantā, dāvinājuma līgums paliek spēkā, ja dāvinājumam 

pievienotā uzlikuma izpilde nav pieļaujama "aiz l ikumiskiem vai t ikumiskiem iemesl iem". 

Saskaņā ar CL 1570. pantu netikumīgi un pretlikumīgi nosacījumi pilnīgi iznīcina no 

tiem atkarīgo rīkojumu. Tā kā nosacījums saskaņā ar CL 1549. pantu ir l īguma blakus 

noteikums, ar kuru l īguma spēks darīts atkarīgs no kāda nākoša un nezināma vai vismaz 

par tādu domājama noteikuma, tad nosacījuma spēkā neesamība nebūt nepadara darījumu 

par pilnīgi spēkā neesošu. 

Piemēram, vecāki Varis un Vera noslēdz ar savu meitu Matildi dāvinājuma līgumu, ar kuru uz
dāvina meitai māju Jūrmalā. Līgumā ir iekļauts nosacījums, ka tas zaudēs spēku, ja Matilde stāsies 
laulībā ar savu draugu Dāvi, jo Dāvis, kas ir sliņķis un dzērājs, Matildes vecākiem nepatīk. Atceļošais 
nosacījums ir pretējs labiem tikumiem un nav spēkā, kaut gan Matilde līgumu ir parakstījusi. Tāpēc 
līgums paliek spēkā arī tad, ja Matilde salaulājas ar Dāvi. 19. gadsimta beigās juridiskajā literatūrā 
par 1864. gada Civillikumiem (Baltijas Vietējo likumu kopojuma III daļu) tika atzīts, ka labiem 
tikumiem pretēji ir nosacījumi, kas aizliedz nevis laulības ar noteiktu personu, bet gan laulības vis
pār.641 Mūsdienās situācija ir mainījusies, jo šodien no sabiedrībā valdošās morāles viedokļa personas 
tiesības brīvi stāties laulībā nedrīkst būt atkarīgas no trešo personu iegribām. Tiesiski ētisks princips 
ar līdzīgu saturu izriet no Satversmes 110. panta, kas garantē laulībai valsts aizsardzību un atbalstu. 

5. Reliģijai pretēji darījumi 

( 1 ) CL 1415. pants pas ludina par spēkā neesoš iem arī reliģijai pretējus darī jumus. 

M ū s d i e n ā s neatbi l s t ība reliģijai i r novecoj i s kritēri js dar ī jumu atzīšanai p a r spēkā 

-,4n Sk.: Schmidt R. BGB-Allgemeiner Teil, Rn. 1262. 
7,41 Frdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Erster Band. Allge-

mciner Teil. Farailienrecht, S. 241. 
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neesošiem. Tomēr l ikumā "reliģijai pretēji dar ī jumi" ir minēti, tāpēc nozīmīga ir šā jē

dziena pareiza izpratne. Kā norādīts Latvijas Republikas Satversmes 99. pantā, ikvienam 

ir tiesības uz reliģiskās pārliecības brīvību, un baznīca ir atdalīta no valsts. Latvijā kā 

laicīgā valstī nav oficiālas valsts reliģijas un neviena no reliģijām nav obligāta. 6 4 2 Ja par 

tiesību n o r m u neievērošanu indivīdam draud piespiedu kārtā īstenojamas sankcijas, tad 

sods par reliģisko n o r m u neievērošanu var būt tikai garīgas ciešanas vai s irdsapziņas 

pārmetumi . 6 4 3 Reliģisko normu neievērošana nav un nevar būt pamats tiesiskā darījuma 

atzīšanai par spēkā neesošu. 

Reliģiskās normas ir, piemēram, Vecās Derības Otrās Mozus grāmatas 20. nodaļā ietvertie Desmit 
baušļi, kurus Dievs Mozum pavēstīja Sinaja kalnā. Tie ietver tādus kristiešiem un jūdaistiem nozīmīgus 
postulātus kā "'tev nebūs nokaut", "tev nebūs zagt", "'tev nebūs iekārot sava tuvāka namu" un citus. 
Tas vien, ka darījuma rezultātā tiek pārkāpis kāds no Desmit baušļiem, nevar būt pamats, lai darījumu 
atzītu par pretēju reliģijai CL 1415. panta izpratnē. Saskaņā ar Trešo bausli cilvēkam sešas dienas ir 
jāstrādā, bet septītajā viņš nedrīkst darīt nekādus darbus. Tas nenozīmē, ka par pretēju reliģijai saskaņā 
ar CL 14)5. pantu var uzskatīt tiesisko darījumu, kas dalībniekiem jāizpilda svētdienā. 

(2) Darī jumus nevar atzīt par pretējiem CL 1415. pantam tāpēc vien, ka tie neatbilst 

kādas reliģijas iekšējai tiesību sistēmai, p iemēram, R o m a s Katoļu baznīcas kanoniskajām 

tiesībām vai uz islama mācības pamata izveidotajai šariāta tiesību s istēmai. 6 4 4 Dažādu 

reliģiju iekšējām tiesībām Latvijā nav vispārsaistoša spēka, jo l ikumdevējs tās nav nedz 

izdevis, nedz sankcionējis. Tikai i zņēmuma gadījumos, p iemēram, deleģējot noteiktām 

reliģiskajām konfesijām tiesības laulāt ( C L 5 1 . p.), valsts ir atzinusi, ka reliģisko kon

fesiju iekšējo note ikumu piemērošana var ietekmēt tiesisko attiecību veidošanu. 6 4 5 

Uz islama reliģisko dogmu pamata veidotajā šariāta tiesību sistēmā par pretēju Korānam tiek uz
skatīta augļošana, ar ko tur tiek saprasta ne tikai aizdevumu izsniegšana uz pārmērīgiem procentiem, 
bet procentu maksāšana par aizdevumiem vispār.646 No Satversmes 99. panta izriet, ka Latvijā tiek 
respektētas ari tās reliģijas, kuru dogmas neatbilst Latvijā pastāvošajai sabiedrības vērtību sistēmai. 
Tas, protams, nenozīmē, ka Latvijā aizdevumi, par kuriem jāmaksā procenti, ir pretēji reliģijai un 
spēkā neesoši saskaņā ar CL 1415. pantu. 

(3) Tā kā darījuma atzīšana par spēkā neesošu tikai tāpēc vien, ka tajā ir saskatāms 

reliģisko normu p ā r k ā p u m s , nav savienojama ar Latvijas tiesiskās iekārtas pamatprin

cipiem, ir j āa t rod cits, daudz šaurāks CL 1415. pantā ietvertā reliģijai pretēju darījumu 

jēdziena skaidrojums. Par reliģijai pretējiem var atzīt tikai tādus darījumus, kuru mēr

ķis ir prettiesiska iejaukšanās reliģisko organizāciju reliģiskajā darbībā, ar kuriem tiek 

6 J 2 Sk.: Pleps J./Pastars E./Plakane 1. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004, 165. lpp. 
6 4 5 Balodis R. Baznīcu tiesības, 36. lpp. 
6 4 4 Sk.: Balodis R. Valsts un baznīca, 3 9 3 . ^ 0 0 . lpp.; Balodis R. Baznīcu tiesības, 536.-543. lpp. 
MS Sk.: Vēbers J. CL 51. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Ģimenes tiesības, 36. lpp. 
w 6 Sk.: Balodis R. Baznīcu tiesības, 539. lpp. 



Prettiesiski darījumi un to sekos 231 

veikta reliģijas za imošana 6 4 7 vai kuri ierobežo l īgumpartnera tiesības uz reliģiskās pār

liecības brīvību. Par labu tam, ka reliģijai pretēju darījumu jēdziens ietver l īgumpartnera 

reliģiskās pārl iecības brīvības a izskārumus, l iecina arī 1864. gada Civi l l ikumu 2 3 6 7 . 

pants, kas gan netika pārņemts 1937. gada Civi l l ikumu note ikumos par nosacī jumiem 

(CL 1549.-1578. p.). 1864. gada Civi l l ikumu 2367. pantā bija noteikts : "Nosac ī jums 

mainīt ticību nav atļauts; turpret im ir pielaižams nosacījums nemainīt ticību, pieņemot, 

ka tā nepieder valstī a iz l iegtām." Mūsdienās par prettiesisku ir atzīstams arī nosacī jums 

nemainīt ticību. Tomēr jāatz īmē, ka neatbilstība reliģijai kā l ikumā paredzēts patstāvīgs 

darījumu spēkā neesamības pamats ir lieks, jo reliģijai pretējie darījumi atkarībā no to 

konkrētajām izpausmēm vienlaikus ir pretēji l ikumam vai labiem t ikumiem. 

Piemēram, reliģiskā organizācija "Dieva mācekļi", kuras reliģiskās nostādnes būtiski atšķiras no 
Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju uzskatiem, nodibina reliģisku laikrakstu "Atklāsme" un par 
galveno redaktoru pieņem darbā žurnālistu Sīmani Svēteli. Darba līgumā tiek iekļauts noteikums, 
saskaņā ar kuru Sīmanim Svētelim ir pienākums izstāties no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznī
cas. Minētais noteikums CL 1415. panta izpratnē ir pretējs reliģijai. Reliģiskā organizācija "Dieva 
mācekļi" drīkst nepieņemt žurnālistu Sīmani Svēteli darbā, ja viņa evaņģēliski luteriskā pārliecība ir 
pretrunā ar organizācijas un tās laikraksta reliģisko ievirzi (sk. izņēmumu no atšķirīgas attieksmes 
aizlieguma Darba lik. 29. p. 10. d.). Taču izvirzīt darba līgumā iekļaujamu prasību par izstāšanos 
no luteriskās baznīcas tā nedrīkst. Vienlaikus minētais reliģijai pretējais darba līguma noteikums ir 
pretējs likumam, jo KL 150. pants paredz kriminālatbildību par personas tiesību ierobežošanu sakarā 
ar personas attieksmi pret reliģiju. 

6. Prettiesisku darījumu izpildījuma sekas 

( 1 ) Ja tiek izpildīts spēkā neesošais darījums, kas ir pretējs l ikumam, labiem t ikumiem 

vai reliģijai, vai arī tas ir vērsts uz l ikuma apiešanu, tad darījuma dalībnieki izpildīto 

var viens no otra atprasīt, pamatojoties uz Civi l l ikuma note ikumiem par prasī jumiem 

no netaisnas iedzīvošanās (CL 2369. un turpm. p.). Izpildījuma atdošanas (restitūcijas) 

princips attiecas gan uz prett iesiskiem darī jumiem, gan arī uz darī jumiem, kas ir absolūti 

spēkā neesoši citu iemeslu dēļ. CL 2387. pantā ir paredzēti īpaši noteikumi, kas regulē 

l ikumam un labiem t ikumiem pretēju darī jumu izpildījuma atprasīšanas nianses . Kā no

rādīts CL 2387. pantā, ja kāds kaut ko saņēmis net ikumīgam vai pret l ikumīgam mērķim, 

īo devējs, ja vien arī došana pati par sevi nav bijusi netikumīga vai pretl ikumīga, var 

atprasīt no saņēmēja vai viņa mantiniekiem, vienalga, vai paredzētais mērķis sasniegts 

vai ne. CL 2387. pants piemērojams ne vien attiecībā uz l ikumam vai labiem t ikumiem 

pretējiem darī jumiem, bet arī uz reliģijai pretējiem darī jumiem, kā arī uz darī jumiem, kas 

vērsti uz to, lai apietu l ikumu. Šāda v ienota pieeja v isām minētajām darījumu grupām 

ir attaisnojama ar to, ka CL 1415. pants noteic v ienādas tiesiskās sekas (absolūtu spēkā 

neesamību) visiem četriem prettiesisku darījumu veidiem. 

: 4 7 Balodis R. Baznīcu tiesības, 208. Ipp. 



232 TIESISKAIS DARĪJUMS 

(2) CL 2387. panta p iemērošanas obligāts pr iekšnoteikums ir izpildījuma saņemšanas 

mērķa net ikumība vai pretl ikumība. Ar to ir jāsaprot nevis saņemtā izpildījuma izlie

tošanas mērķis , bet gan darījumā paredzētais pamats izpildījumu saņemšanai . Līdz ar 

to CL 2387. pantā paredzētais prasī jums ir izlietojams gadījumos, kad pati izpildījuma 

p ieņemšana ir pretēja l ikumam vai labiem t ikumiem, bet izpildījuma izlietošanas mērķis 

var arī nebūt pretējs labiem tikumiem, š ā d s CL 2387. panta izskaidrojums ir loģisks 

tāpēc, ka saņemtā izpildījuma turpmākās izl ietošanas mērķis pats par sevi nevar būt 

piet iekams pamats atprasījuma tiesības piešķiršanai. 6 4 8 Atprasījuma tiesību var pamatot ar 

CL 2387. pantu tikai tad, ja l ikumam vai labiem t ikumiem pretējā darījumā prettiesiski 

rīkojies vienīgi izpildījuma saņēmējs. 

Piemēram, laulātie ir vienojušies, ka laulības šķiršanas gadījumā laulātais, kurš ar savām darbī
bām būs veicinājis laulības iziršanu, maksās otram līgumsodu. Tūlīt pēc laulības šķiršanas sieva, kas 
veicinājusi laulības iziršanu, jo uzsākusi kopdzīvi ar citu vīrieti, samaksā šķirtajam vīram līgumsodu. 
Tā kā šāds līgumsods ir pretējs labiem tikumiem, tad ir uzskatāms, ka šķirtais vīrs to saņēmis "ne
tikumīgam mērķim" 2387. panta izpratnē. Šķirtā sieva var atprasīt samaksāto naudu no sava bijušā 
vīra, pamatojoties uz CL 2387. pantu. 

(3) Jāatzīmē, ka izpildījuma atprasīšana, ja tā saņēmējs rīkojies pretēji l ikumam vai 

labiem t ikumiem, ir iespējama ne tikai uz CL 2387. panta pamata, bet arī, balstoties uz 

CL 2369. pantu vai CL 2389. pantu. Atsaukšanās uz CL 2369. pantu vai CL 2389. panu: 

tomēr nav pieļaujama, ja arī pats izpildījuma devējs ir rīkojies apzināti prettiesiski. Kā 

izriet no CL 2387. panta, tad izpildījuma devējs, kas apzināti rīkojies pretēji l ikumam 

vai labiem t ikumiem, vispār nevar atgūt izpildīto. Tas liecina, ka l ikumdevējs nav gri

bējis nekādos apstākļos piešķirt atprasī juma tiesības personai, kas atdod l īgumpartnerim 

mantiskas vērtības, prettiesisku nolūku vadīta. 

Piemēram, pilsonis Silvestrs Stroķis vienojās ar pilsoni Karlīni Klusētāju, ka samaksās pēdējai Ls 
1000, lai viņa neziņotu policijai par Silvestra Stroķa pastrādāto noziegumu. Šajā situācijā Silvestram 
Stroķim nav tiesiska pamata samaksāto Ls 1000 atgūšanai no Karlīnes Klusētājas. 

IX. Tiesisko darījumu iztulkošana 

Ne vienmēr tiesiskā darījuma saturs ir skaidrs un nepārprotams. Daudzos gadījumos 

dalībnieku gribas izteikumi, kas veido tiesisko darījumu, ir saprotami dažādās nozīmēs, 

turklāt pat šķietami nepārprotami izteikumi var neatbilst dalībnieku patiesajai gribai. Šā

dās situācijās absolūti nepieciešama ir tiesiskā darījuma iztulkošana. Jāatzīmē, ka tiesiskc 

darījumu iztulkošanai metožu ziņā nav nekā kopīga ar tiesību n o r m u iztulkošanu un šiš 

abi tiesībās pazīstamie iztulkošanas virzieni ir stingri jānošķir viens no otra. 

6 4 S Balodis K. CL 2387. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 663. lpp. 
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1. Iztulkošanas mērķi un priekšnoteikumi 

(1) Tiesiskā darījuma iztulkošanas mērķis ir noskaidrot darījuma note ikumu juridiski 

saistošo saturu. Iztulkošanas rezultātā noskaidrotais darījuma saturs ne v ienmēr būs tāds, 

kādu to gribēs redzēt visi darījuma dalībnieki. Civi l l ikuma normas par tiesiskā darījuma 

iztulkošanu ( C L 1504.-1510. pants) nav domātas tam, lai iztulkošanas procedūras rezul

tātā noteiktais darī juma saturs pilnībā atbilstu visu darījuma dalībnieku vē lmēm. Nereti 

iztulkošanas rezultāts ir labvēlīgs v ienam tiesiskā darī juma dal ībniekam, bet neapmierina 

otru. Likumā ietverto darījuma iztulkošanas n o r m u uzdevums ir nodrošināt, lai izmlko-

šanas gaitā tiktu panākts rezultāts, kas ir iespējami atbilstošākais darījuma dalībnieku 

gribai tā noslēgšanas laikā. 

(2) Tiesiskā darī juma iztulkošana v ienmēr ir vajadzīga tad, ja par darī jumā lieto 

vārdu vai izteicienu nozīmi rodas šaubas, tas ir, darījuma note ikumu saturam ir vairā

kas iespējamās nozīmes . Rodas jautā jums, vai ir vajadzīga arī nepārprotami formulētu 

darījuma note ikumu iztulkošana. CL 1504. pantā ir norādīts, ka, darī jumu iztulkojot, 

jāskatās uz darī jumā lietoto vārdu nozīmi, un, ja tie nav divējādi saprotami, tad tie cieši 

jā ievēro, ja v ien nepierāda, ka tie nesaskan ar dal ībnieku gribu. No CL 1504. panta 

izriet, ka iztulkot var arī darī jumus, kuru noteikumi nav "divējādi saprotami ' ' . Tātad arī 

nepārprotami formulētu darījuma note ikumu satura noskaidrošana saskaņā ar CL 1504. 

pantu ir uzskatāma par iztulkošanu. 

Ja darījuma noteikumi nav divējādi saprotami, par to nozīmi nerodas šaubas un nav 

pierādījumu, ka tie nesaskan ar dalībnieku gribu, tad iztulkošanas procedūra beidzas. Arī 

tad, ja darī juma dalībnieki paši vienojas par to, kādu nozīmi piešķirt note ikumiem, kurus 

viņi darī juma noslēgšanas brīdī ir formulējuši neskaidri, darījuma turpmāka iztulkošana 

vairs nav nepieciešama. Tiesiskā darījuma neskaidro note ikumu pamatīga un detalizēta 

iztulkošana ir nepieciešama civiltiesisku strīdu gadījumos, kad darījuma dalībniekiem ir 

atšķirīgi uzskati par darījumā ietverto vārdu un izteicienu nozīmi. Tāpēc tiesisko darījumu 

iztulkošana, piemērojot Civi l l ikuma normās ietvertos iztulkošanas principus un tā rezul

tātā noskaidrojot dal ībniekiem saistošo darījuma saturu, parasti ir tiesas uzdevums. 

2. Subjektīvā un objektīvā iztulkošana 

( 1 ) Civilt iesībās i r pazīstami divi ga lvenie gribas iz te ikumu un t ies isko darījumu 

iztulkošanas veidi: subjektīvā iztulkošana un objektīvā iztulkošana. Subjektīvā iztul

košana ir vērsta uz to, lai noskaidrotu darī juma dalībnieku patieso gribu. Subjektīvās 

iztulkošanas gaitā tiek izpētīti un noskaidroti katra dal ībnieka subjektīvie priekšstati 

par viņa gribas izteikumu saturu. Objektīvās iztulkošanas mērķis ir inteipretēt darījumā 

ietilpstošos gribas iz te ikumus tā, kā tos būtu drīkstējusi saprast saprātīga un neitrāla 
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persona, kas zina darī juma noslēgšanas apstākļus. Šajā gadī jumā darījuma saturs tiek 

noteikts atbilstoši tā objektīvi pieņemamajai nozīmei . Objektīvās iztulkošanas pamatā 

ir civiltiesībās pazīs tamais uzticības aizsardzības pr incips, jo objektīvās iztulkošanas 

rezultātā tiek aizsargāta personas uzticēšanās viņai adresētā gribas izteikuma objektīvi 

p ieņemamajam saturam. 

Subjektīvā iztulkošana atbilst tā sauktajai gribas teorijai, kas uzsver patiesās gribas 

nozīmi, bet objektīvās iztulkošanas p a m a t ā ir gr ibas izte ikuma teori ja. 6 4 9 Subjektīvā 

iztulkošana vairāk atbilst tā dalībnieka interesēm, kurš iztulkojamo gribas izteikumu iz

darījis. Objektīvā iztulkošana vairāk aizsargā gribas izteikuma adresātu, lai gan jāievēro, 

ka noteicošie ir nevis gribas izteikuma adresāta subjektīvie priekšstati, bet gan tas, kā 

gribas izteikuma adresāts ir objektīvi drīkstējis gribas izteikumu saprast. Ja objektīvās 

iztulkošanas ietvaros darījuma saturu noteiktu saskaņā ar gribas izteikuma adresāta (pa

rasti - l īgumpartnera) subjektīvo gribu, tad tā būtu nevis objektīvā iztulkošana, bet gan 

ačgārni veikta subjektīvā iztulkošana. 

Subjektīvā iztulkošana ir vairāk piemērota vienpusēju tiesisko darījumu, p iemēram, 

tes tamentu iztulkošanai, jo vienpusējos darījumos tiesiskās sekas izraisa tikai vienīgā da

lībnieka griba. Objektīvā iztulkošana ir lietderīga, lai iztulkotu daudzpusējus darījumus, 

īpaši l īgumus, tajos gadījumos, kad līdzēju patiesā griba ir dažāda. Ja katra dalībnieka 

patiesā griba izrādās atšķirīga, tad subjektīvās iztulkošanas ceļā nav iespējams nonākt 

pie kopīga rezultāta. Pielietojot objektīvo iztulkošanu un piešķirot darījuma note ikumiem 

tādu nozīmi, kādā tos būtu sapratusi saprātīga trešā persona, nereti tiek panākts rezultāts, 

kas v i smaz daļēji apmier ina katru no pusēm. 

(2) Mūsdienu civiltiesībās pārsvarā valda objektīvā iztulkošana. Vācijas civillikuma 

B G B (Bürgerliches Gesetzbuch) vispārīgajā daļā darījumu iztulkošanas pamatprincipi 

ir ietverti divās lakoniski formulētās normās . Saskaņā ar B G B 133.§ "'gribas izteikuma 

iztulkošanā ir jā izpēta patiesā griba, nevis jāturas pie izteiciena burtiskās jēgas" . Savukārt 

B G B 157. § norāda, ka " l īgumi ir jā iztulko tā, kā to prasa laba ticība, ievērojot apgrozības 

paražas" . Vācijas tiesībās B G B 133.§ un I57.§ tiek interpretēts tādējādi, ka citai perso

nai neadresēti gribas izteikumi, p i e m ē r a m , testamenti, ir jā iztulko atbilstoši dalībnieka 

reālajai gribai, bet citai personai adresētu gribas izteikumu, p iemēram, pilnvaru, kā arī 

l īgumu iztulkošanā galvenā nozīme tomēr ir izteikumu objektīvajai noz īmei . 6 5 0 

h4,) Rudans S. Saistību tiesību komentāri. IV. Tiesisku darījumu iztulkošana // Jurista Vārds, 09.05.2006. 
nr. 18, 8. lpp. 

65U Sk.: Handkommentar-BGB/D6Tner, § 133 BGB Rn 7/8, § 157 BGB Rn. 3; Horn/Kotz/Leser. German 
Private and Commercial Law, p. 75/76. 
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Ari no starptautisko privāttiesību normatīvaj iem aktiem un starptautiski pazīstama

j iem l īgumtiesību p a r a u g n o t e i k u m u a p k o p o j u m i e m izriet, ka objektīvā iztulkošana ir 

jā izmanto, kad nav iespējams konstatēt līdzēju pat ieso gribu vai viņu kopējo nodomu. 

Saskaņā ar A N O Vīnes 1980. gada konvenci jas par starptautiskajiem preču p i rkuma 

līgumiem 8. pantu puses paziņojumi un vai c i tāda puses rīcība tiek interpretēta saskaņā 

ar puses nodomu, ja otra puse zināja vai nevarēja nezināt, kāds bija šis n o d o m s , bet 

citos gadī jumos puses paziņojumi vai citāda puses uzvedība tiek interpretēta saskaņā 

ar to izpratni, kāda tādos pašos apstākļos būtu bijusi otrai pusei līdzvērtīgai saprātīgai 

personai. Saskaņā ar Eiropas l īgumtiesību pr incipu 5 :101. pantu vispirms ir j āmēģina 

noskaidrot pušu patiesās, tostarp kopīgās gribas aspekti, bet citos gadījumos l īgums ir 

jā iztulko saskaņā ar to noz īmi , kāda tādos pašos apstākļos būtu bijusi l īguma p u s ē m 

līdzvērtīgām saprātīgām personām. Līdzīgs note ikums ir ietverts U N I D R O I T starptau

tiskajos komercl īgumu principos: ja nav konstatējams pušu kopīgais n o d o m s , tad l īgums 

ir interpretējams saskaņā ar nozīmi, kādu tam piešķirtu l īguma pusēm līdzvērtīgas sa

prātīgas personas tādos pašos apstākļos (principu 4 . 1 . p.) . 

3. Civillikumā ietverto iztulkošanas normu vispārīgs raksturojums 

( 1 ) Civi l l ikuma vispārīgie noteikumi par tiesisko darījumu iztulkošanu (CL J 504.— 

1510. p.) ir 1864. gada Civi l l ikumu atbilstošo noteikumu (Civil l ikumu 3093.-3104. un 

3273.-3275. p.) saīsināts variants. Civi l l ikuma normas par tiesisko darījumu iztulkošanu 

ir samērā arhaiskas, un to veidotā tiesisko darījumu iztulkošanas noteikumu sistēma nav 

uzskatāma par pilnīgi optimālu un pārdomātu. Civi l l ikumā ietvertajos tiesisko darījumu 

iztulkošanas note ikumos ir gan subjektīvās, gan objektīvās iztulkošanas iezīmes. Saskaņā 

ar CL 1504. pantu, darījumu iztulkojot, jāskatās uz darī jumā lietoto vārdu nozīmi, un, 

ja tie nav divējādi saprotami, tad tie cieši jā ievēro, ja vien nepierāda, ka tie nesaskan ar 

dalībnieku gribu. Tas nozīmē, ka darī juma iztulkošanas iesākumā jānot iek tajā ietverto 

vārdu nozīmes noskaidrošanai . 6 5 1 Kā norādīts CL 1505. pantā, ja rodas šaubas par vārdu 

nozīmi, jā ievēro to j ē g a un darījuma dalībnieku skaidri izsacītais vai kā citādi izrādītais 

nodoms. 

CL 1504. pants kopsakarā ar CL 1505. pantu norāda uz to, ka tiesai, darījumu iztul

kojot, vispirms ir j āmēģina noteikt darījumā lietoto vārdu (plašākā noz īmē - darī juma 

noteikumu) objektīvā noz īme. 6 5 2 Ja darījumā lietotie vārdi nav divējādi saprotami un par 

to nozīmi nerodas šaubas vai ja nav pierādī jumu par dalībnieku lietoto vārdu nozīmes 

neatbilstību viņu gribai, tad darījuma juridiski saistošo saturu v ienmēr veido darījuma 

•rl Torgāns K. CL 1504. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 76. ipp. 
Sk.: Rudāns S. Saistību tiesību komentāri. IV. Tiesisku darījumu iztulkošana // Jurista Vārds, 09.05.2006, 
nr. 18, 8. Ipp. 
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noteikumu objektīvā nozīme. Nedaudz mīklaina un pretrunīga ir CL 1505. pantā ietvertā 

norāde, ka šaubu gadījumā jā ievēro darījumā lietoto vārdu jēga un dalībnieku skaidri 

izsacītais vai kā citādi izrādītais n o d o m s . Vārdu jēga ir vārdu objektīvā noz īme, be: 

dalībnieku n o d o m s noz īmē dalībnieku patieso gribu. Vienīgais izskaidrojums CL 1505. 

p a n t a m ir tāds, ka pat šaubu gadī jumos tiesai v ispirms ir j ā m ē ģ i n a piešķirt darījumā 

lietotajiem vārdiem (darījuma note ikumiem) objektīva nozīme, bet pušu patiesā griba ir 

jā izzina būtisku šaubu gadī jumos, kad pat lietas apstākļu vispusīga izvērtējuma rezultātā 

darījumā lietotajiem vārdiem nav iespējams piešķirt saprātīgu objektīvo nozīmi. 

Ievērojot iepriekš minēto, jāsecina, ka iztulkojamā tiesiskā darī juma dalībnieku pa

tiesā griba ir jānoskaidro, ja darījumā lietotie vārdi (plašākā noz īmē - darījuma notei

kumi) ir divējādi saprotami, par to nozīmi rodas būtiskas šaubas vai arī ir pierādījumi par 

dalībnieku lietoto vārdu nozīmes neatbilstību viņu gribai. Patiesās gribas noskaidrošana 

ir subjektīvās iztulkošanas izpausme. Darījumu iztulkošanā noskaidrojamā patiesā griba 

satura ziņā ir identiska civiltiesībās pazīstamajai iekšējai gribai, ar kuru apzīmē personas 

apziņā galīgi izveidojušās, bet vēl neizteiktas vē lmes un n o d o m u s . 6 5 3 Abos gadījumos 

ir runa par personas īsto gribu, taču darījumu iztulkošanas kontekstā pareizāk ir lietot 

jēdzienu "pat iesā griba". 

Dalībnieku patiesās gribas nozīmi darījumu iztulkošanā ir uzsvēris Augstākās tiesas Senāts, norādot, 
ka "sevišķi svarīga nozīme ir tiesiskā darījuma patiesās jēgas noskaidrošanai" un ka "Civillikums 
neatzīst formālu pieeju darījumu iztulkošanai, bet prasa noskaidrot dalībnieku īsto gribu, viņu izsacīto 
vai citādi izrādīto nodomu"/'-1 

(2) Tiesisko darījumu iztulkošanā nozīmīgs ir uz jebkuru tiesisko darījumu attiecinā

mais iztulkošanas noteikums, ka priekšroka, ja vien tas ir tiesiski iespējams, ir dodama 

iztulkojumam, ar kuru darījums pēc iespējas paliek spēkā (CL 1507. p.) . 

Augstākās tiesas Senāts 1998. gadā kasācijas kārtībā izsprieda lietu, kurā prasītājs bija cēlis prasību 
pret banku par hipotēkas dzēšanu. Prasītājs bija ieķīlājis bankā savu nekustamo īpašumu, lai nodrošinātu 
kādas trešās personas parādu šai pašai bankai. Ķīlas līgumā bija norādīts, ka ieķīlātājs uz laiku līdz 
31.12.1994 nodrošina kredītu, ko banka izsniegusi iepriekšminētajai trešajai personai. Cits ķīlas līguma 
punkts noteica, ka "ķīlas līgums ir juridisks dokuments, kas nosaka visu pušu savstarpējās tiesiskās 
attiecības un zaudē spēku tai brīdī, kad kredīta ņēmējs pilnīgi un precīzi izpildījis kredīta līguma notei
kumus". Līdz ķīlas līgumā minētajam termiņam 31.12.1994 kredīta ņēmējs nebija izpildījis kredītlīguma 
noteikumus. Lietas faktiskie apstākļi liecināja, ka hipotēka nav nodibināta uz laiku. Senāts atzina, ka ape
lācijas instances tiesa pamatoti iztulkojusi ķīlas līgumu kā darījumu, kas ir spēkā nevis līdz 31.12.1994, 
bet gan līdz kredīta prasījumu dzēšanai. Kā vienu no Civillikuma normām, kas pamato šādu secinājumu, 

6 5 5 Sk.: Torgāns K. CL 1427. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 37. Ipp. 
6S4 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 02.12.2004 spriedums lietā Nr. SKC-642. Latvijas Re

publikas Augstākās liesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2004. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 2005, 363. Ipp. 
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Senāts minēja CL 1507. pantu, saskaņa ar kuru iztulkojumam, pēc kura darījums liek uzturēts un pēc 
iespējas paliek spēkā, dodama priekšroka pret tādu iztulkojumu, kuram ir otrādas sekas.65' 

(3) Noskaidrojot dal ībnieku gribu, ir j ākons ta tē viņu griba darī juma nos lēgšanas 

^ridī.656 Tādējādi ir iespējams izvairīties no tā, ka dalībnieki j au pēc darījuma noslēgšanas 

nēģina piešķirt darījuma note ikumiem tādu nozīmi, kāda v iņiem šķiet izdevīga jaunajos 

ipstākļos. Note ikums, ka jānoskaidro tieši darījuma noslēgšanas brīdī pastāvējusī griba, 

ittiecas uz jebkura vienpusēja vai daudzpusēja tiesiskā darījuma iztulkošanu. Noskaid-

ojot darījuma dalībnieku gribu, tiesai ne tikai jāuzklausa dalībnieku paskaidrojumi, bet 

āņem vērā arī citi apstākļi, no kuriem secināma dalībnieku patiesā griba. īpaša uzma-

::ba j āp ievērš darī juma nos lēgšanas apstākļ iem un dalībnieku rīcībai p i r m s darī juma 

:oslēgšanas, tostarp pirmsl īguma sarunu saturam, kā arī dalībnieku savstarpējo darījumu 

ictiecību laikā ierastajai praksei. 

(4) Ja l īguma vai cita daudzpusēja darījuma iztulkošanas gaitā tiek noskaidrota da-

"bnieku patiesā griba un izrādās, ka tā sakrīt, tad tā veido dalībnieku patieso kopējo 

:odomu un iztulkošanas rezultātā noskaidroto darījuma saturu. Sarežģītākas ir tās strīdus 

«imācijas, kurās katram no līguma dalībniekiem ir bijusi atšķirīga izpratne par darījuma 

-.oteikumu nozīmi. Šādu gadījumu ris ināšanas metodes Civi l l ikumā atšķiras no daudz

viet citur Eiropā dominējošās objektīvās iztulkošanas. Ja tiesa konstatējusi, ka līdzēju 

?atiesā griba nesaskan vai patieso gribu vispār nav iespējams noskaidrot, tad darījums ir 

āiztulko par labu parādniekam (CL 1508., 1509. p.). Iztulkojums par labu parādniekam 

novecojis daudzpusē ju darī jumu iztulkošanas p a ņ ē m i e n s , t o m ē r Latvi jas apstākļos 

iam ir visai liela praktiskā noz īme neskaidri vai neprecīzi formulētu l īguma note ikumu 

iztulkošanā. 

(5) Saskaņā ar CL 1506. pantu " p a v i s a m tumši un nesaprotami, kā arī tieši sevī 

pretrunīgi gr ibas izteikumi n e m a z nav iztulkojami, bet ir atzīstami par n e e s o š i e m " . 

CL 1506. pantā ir runa par izteicieniem, kas ir tik nepareizi un absurdi no loģikas vie

dokļa, ka dalībnieku patieso gribu noskaidrot nav iespējams 6 ' 7 . Izslēdzot no darījuma 

tumšus un nesaprotamus, kā arī tieši sevī pretrunīgus izteikumus, pārējais darījums var 

palikt spēkā, ja vien neiztulkojamie noteikumi neietver darījuma būtiskās sastāvdaļas. 

Tomēr pat ļoti neskaidrus gribas izteikumus ir jācenšas iztulkot. Tiesas atteikšanās iz

tulkot šķietami pretrunīgus vai nesaprotamus darījuma note ikumus ir pieļaujama tikai 

i zņēmuma gadījumos. 

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 11.02.1998 spriedums lietā Nr. SKC-76. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 1998. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 1999, 256. lpp. 
Sk.: Rudāns S. Saistību tiesību komentāri. IV. Tiesisku darījumu iztulkošana // Jurista Vārds. 09.05.2006, 
nr. 18, 8. lpp. 
Sk.: Torgāns K. CL .1506. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 77. lpp. 
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Nesaprotamu un pretrunīgu darījuma noteikumu problemātiku Augstākās tiesas Senāts ir aplūkojis 
kādā spriedumā par lauksaimniecības zemes iznomātāja un nomnieka strīdu. 1999. gadā noslēgtajā 
nomas līgumā bija paredzētas nomnieka tiesības pirkt nomājamo zemi, kad iznomātājs to būs ierakstījis 
zemesgrāmatā. Apelācijas instances tiesa atrunu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā bija 
atzinusi par nesaprotamu, jo nomnieks savas īpašuma tiesības uz iznomāto zemi jau 1996. gadā bija 
nostiprinājis zemesgrāmatā. Apelācijas instances tiesas spriedumu Senāts atcēla. Senāts uzskatīja, ka 
apelācijas instances tiesai tomēr bija jātulko minētais līguma punkts un jāapsver, vai nomātās zemes 
pirkuma tiesības nav atkarīgas no citā līguma punktā ietvertā nosacījuma, kas paredzēja iznomātāja 
tiesības būvēt nomas objektā kādas būves un ierakstīt tās zemesgrāmatā. Savā spriedumā Senāts no
rādīja, ka apelācijas instances tiesa '"nav mēģinājusi tulkot līguma noteikumus un noskaidrot līguma 
dalībnieku īsto gribu, bet, neņemdama vērā būtiskus apstākļus, formāli atzinusi, ka atsevišķi līguma 
noteikumi ir nesaprotami. Taču atzinums, ka līguma noteikums ir nesaprotams, pats par sevi nevar būt 
par pietiekamu un likumīgu pamatu gribas izteikumu netulkošanai un līguma atzīšanai par neesošu, jo 
atbilstoši Civillikuma 1506. pantam tikai "pavisam tumši un nesaprotami, kā arī tieši sevī pretrunīgi 
gribas izteikumi" nemaz nav iztulkojami, bet atzīstami par neesošiem". 6 5 8 

4. Vienpusēju tiesisko darījumu iztulkošana 

(1) Vispārīgais princips vienpusēju tiesisko darījumu iztulkošanā ir tāds, ka vispirms 

ir j ānoskaidro darījuma note ikumu objektīvā nozīme (sk. CL 1504., 1505. p . ) . Ja vien

pusējais tiesiskais darījums sastāv no citai personai adresēta gribas izteikuma (pilnvara, 

uzteikums), tad no objektīvās iztulkošanas v iedokļa noz īme ir tam, kā gribas izteikumu 

drīkstēja saprast tā adresāts, p i e m ē r a m , īrnieks, kas saņēmis ī res l īguma uzteikumu, 

vai pi lnvarnieks kā pi lnvaras adresāts. Šādu vienpusēju tiesisko darījumu iztulkošanā 

noteicošie ir nevis gribas izteikuma adresāta subjektīvie priekšstati, bet gan tas, kā at

tiecīgo gribas izteikumu būtu sapratusi lietas apstākļus zinoša neitrāla trešā persona. Ja 

vienpusējā darī jumā lietotie vārdi ir divējādi saprotami, par to noz īmi rodas būtiskas 

šaubas, vai ir pierādījumi par to neatbilstību darījuma dalībnieka patiesajai gribai, tad 

ir j ānoskaidro dalībnieka patiesā griba. Tiesai jānoskaidro tā p i e ņ e m a m ā patiesā griba, 

kas vienīgajam darī juma dalībniekam bijusi darī juma noslēgšanas brīdī. 

(2) Vienpusēju tiesisko darī jumu iztulkošanai ir praktiska n o z ī m e arī testamentu 

iztulkošanā. Civi l l ikuma mantojuma tiesību daļā ir paredzēti speciāli noteikumi pēdējās 

gribas rīkojumu iztulkošanai (CL 632.-635. p .) , kuri piemērojami gan tes tamentiem, gan 

manto juma l īgumiem/' 5 9 Saskaņā ar CL 632. pantu pēdējās gribas rīkojumu iztulkošanai 

piemērojami vispārējie noteikumi tiesisko darījumu iztulkošanai ( C L 1504.-1510. p.i. 

ievērojot CL 6 3 3 . - 6 3 5 . pantu " sev i šķos pr iekšrakstus" . Juridiskajā literatūrā ir pausts 

viedoklis, ka CL 632. pantā ietvertais termins "priekšraksts '" piešķirot CL 633.-635. panta 

,,5S Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 02.12.2004 spriedums lietā Nr. SKC-642. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2004. Rīga: Latvijai 
Tiesnešu mācību centrs, 2005, 363. Ipp. 

6 5 9 Gencs Z. Mantošana, 239. Ipp. 
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note ikumiem vairāk rekomendē jošu raksturu un neprasot to kategorisku izpildīšanu, 

bet secinājumu pamatā būšot tiesas vērtējums. 6 6 0 CL 6 3 3 . - 6 3 5 . panta noteikumi tomēr 

ir l ikuma normas ar vispārsaistošu spēku. Tāpēc arī tiesai savā vērtējumā par konkrēta 

testamenta iztulkojumu ir strikti jā ievēro Civil l ikuma normas par tiesisko darījumu un 

pēdējās gribas izteikumu iztulkošanu, tostarp arī CL 6 3 3 . - 6 3 5 . pants. 

Tā kā testaments nav citai personai adresēts gribas izteikums, tad tā iztulkošanā no

teicošā ir testatora patiesā griba. Kā norādīts CL 633. panta sākumā, ja testamentā atrod 

neskaidrus, divdomīgus vai neveikli lietotus izteicienus, tie jāiztulko saskaņā ar šķieta

mām testatora domām. "Testatora šķietamās d o m a s " ir viņa patiesā griba, kas noskaidrota 

testamenta iztulkošanas gaitā. CL 633. pants orientē tiesu uz to, lai tiktu noskaidrota un 

izpildīta testatora patiesā griba, kaut arī testamentā ietvertie izteicieni nav noteikti un 

skaidri.6 6 1 Testamentu iztulkošanā nav pieļaujama Civill ikuma vispārējos noteikumos par 

tiesisko darījumu iztulkošanu paredzētā objektīvā iztulkošana, kura ir iztulkošanas proce

dūras pirmais solis saskaņā ar CL 1504. un 1505. pantu. Ar CL 632. pantā pieminētajiem 

vispārējiem noteikumiem tiesisko darījumu iztulkošanai p i rmām kārtām jāsaprot CL 1510. 

pants, saskaņā ar kuru pēdējās gribas rīkojumi jā iztulko tā, lai šaubu gadījumā arvien 

paliktu spēkā ar rīkojumu nodibinātās tiesības pēc iespējas plašākā apmērā. 

(3) Tes tamenta iztulkošana kļūst aktuāla pēc testatora nāves, kad testatora paša 

viedokli uzklausīt vairs nav iespējams. Lai t icamāk noteiktu, kāda bijusi testatora pa

tiesā griba, pēc iespējas jā izpēta testatora nostāja un rīcība p i rms testamenta taisīšanas. 

CL 633. pants ne tikai norāda, ka testaments jā iztulko atbilstoši testatora gribai, bet arī 

uzsver, ka testatora d o m u noskaidrošanā sevišķi jā ievēro viņa attiecības pret mantinieku, 

kā arī viņa parastais d o m u un runas veids. Savukārt šaubu gadījumā priekšroka d o d a m 

tam iztulkojamam, kas izdevīgāks testatora lejupējiem (bērniem, mazbērn iem utt.), bet 

pēc tā tam --, kas izdevīgāks mant in iekam un legatāram ( C L 635. p. 1. teik.). 

Piemēram, pilsonis Bērtulis Biezais nomira pēc ilgas un grūtas slimības, atstājot testamentu, ar 
kuru novēlēja "likumiskajiem mantiniekiem visu savu kustamo un nekustamo mantu". Tūlīt pēc tam 
savas mantojuma tiesības līdzīgās daļās pieteica Bērtuļa Biezā likumiskie mantinieki - viņa brālis 
Boriss Biezais un māsa Berta Budzc, kas mantojuma atstājēja dzīves laikā bija uzturējuši ar viņu 
labas attiecības un aprūpējuši slimības laikā. Negaidīti uz visu mantojumu pieteicās pilsone Barbara 
Burbule, kas izrādījās Bērtuļa Biezā ārlaulības meita. Par meitas eksistenci Bērtulis Biezais neko nebija 
zinājis un tāpēc nekādu mantu viņai atstāt nebija gatavojies. Ja Bērtulis Biezais neatstātu testamentu, 
tad nebūtu šaubu, ka meita likumiskās mantošanas kārtībā mantotu visu sava tēva mantu kā tuvākā 
lejupējā pēcnācēja un pirmās šķiras likumiskā mantiniece (sk. CL 404. p. 1. pkl.). bet māsa un brālis 
kā otrās šķiras likumiskie mantinieki nemantotu neko. Konkrētajā gadījumā testaments ir jāiztulko, 
noskaidrojot, ko īsti mantojuma atstājējs patiesībā domājis ar "likumiskajiem mantiniekiem". Apstākļi 

""' Krauzc R. CL 632. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības, 176. Ipp. 
": Krauze R. CL 633. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības. 176. Ipp. 
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nešaubīgi liecina par to, ka ar "likumiskajiem mantiniekiem" domāti Bērtuļa Biezā māsa un brālis. 
Tātad nav CL 635. panta 1. teikumā paredzētā šaubu gadījuma, kurā priekšroka dodama lejupējiem. 
Tāpēc meita Barbara Burbule kā neatraidāmā mantiniece (CL 422., 423. p.) manto no sava tēva Bērtuļa 
Biezā tikai neatņemamo mantojuma daļu. Barbaras Burbules neatņemamā mantojuma daļa sastāda 
pusi no visa Bērtuļa Biezā mantojuma, jo neatņemamā mantojuma daļa ir puse no tās mantojuma 
daļas vērtības, kādu mantinieks manto pēc likuma (CL 425. p.). 

5. Līgumu un citu daudzpusēju tiesisko darījumu iztulkošana 

(1) Iztulkojot l īgumus, v ispirms ir j ānoska idro tajos lietoto vārdu (plašākā noz īmē -

darī juma note ikumu) objektīvā noz īme (sk. CL 1504., 1505. p.) . Ja l īgumā lietotie vārdi 

ir divējādi saprotami, ja rodas būtiskas šaubas par to nozīmi vai ir pierādījumi par to 

neatbilstību dalībnieku gribai, ir j ānoska idro līdzēju patiesā griba ( C L 1504., 1505. p. i. 

Ja l īguma iztulkošanas rezultātā izrādās, ka līdzēju patiesā griba saskan, tad l īgums pa

liek spēkā ar līdzēju kopīgajai patiesajai gribai atbilstošu saturu. Ja izrādās, ka līdzējiem 

nav bijis vienprātības par l īguma būtiskajām sastāvdaļām, tad l īgums ir uzskatāms par 

nenoslēgtu. Vienošanās t rūkumu j e b nesaskaņu civiltiesībās sauc par disensu pretstatā 

konsensam, ar ko apzīmē līdzēju gribas iz te ikumu savstarpēju saskaņu. 6 6 2 Ja vienošanās 

t rūkums j e b disenss attiecas tikai uz kādu l īguma blakus note ikumu, tad spēkā nav tikai 

attiecīgais note ikums. 

(2) Līdzēju pat ieso gribu ne v ienmēr ir iespējams precīzi konstatēt, turklāt strīdus 

gadī jumos tie parasti apgalvo pretējo. Pastāvot p a m a t o t ā m šaubām par līdzēju patieso 

gribu, ir j āp iemēro CL 1508. un 1509. pants, saskaņā ar kur iem šaubu gadījumos darījums 

ir tulkojams par labu parādniekam un par ļaunu kredi toram, kuram vajadzēja izteikties 

skaidrāk un noteiktāk. Lai gan CL 1508. pantā atšķirībā no CL 1509. panta nav tiešas 

norādes uz p iemērošanu šaubu gadījumā, arī CL 1508. pants ir j ā p i e m ē r o gadījumos, kad 

ir radušās šaubas par līdzēju pat ieso gribu. Daudzpusē ja darī juma iztulkošana par labu 

parādniekam rada iespēju saglabāt darī juma vai atsevišķu darījuma note ikumu spēku, 

kaut ar i kredi toram šāds iztulkojums ir neizdevīgs. Tādējādi CL 1508. un 1509. panta 

note ikumi palīdz iedzīvināt CL 1507. pantā paredzēto principu, saskaņā ar kuru iztul

ko jamo darī jumu pēc iespējas j ācenšas uzturēt spēkā. 

Augstākās tiesas Senāts ir uzsvēris, ka CL 1508. un 1509. pants jāpiemēro tikai tad, ja no darījuma 
izriet dažādu tulkojumu iespēja.663 Senāts turklāt ir norādījis, ka CL 1509. pants jāpiemēro tikai tad, ja 
Šaubas pārdarījuma iztulkojumu rodas tiesai, bet civilprocesuālās tiesvedības pušu, tostarp atbildētāja, 
šaubas nav pamats šā panta piemērošanai.6 6 4 

',6- Kalniņš E. Līguma noslēgšana // Privāttiesību teorija un prakse. 180. Ipp. 
6 6 3 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 03.03.1999 spriedums lietā Nr. SKC-132. Latvijas Re

publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 1999. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs. 2000, 222. Ipp. 

hM Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 05.03.2003 spriedums lietā Nr. SKC-143. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2003. Rīga: Latvija; 
Tiesnešu mācību centrs, 2004, 147. Ipp. 
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CL 1508. un 1509. pants paredz v ienu un to pašu, prot i , parādniekam labvēlīgu 

/tulkojumu, tomēr tie attiecas uz dažādiem līgumu veidiem. CL 1508. pants ir domāts 

• lenpusēju līgumu iztulkošanai. Savukārt CL 1509. pants, kurā minēti "divpusēji dari-

umi, kas uzliek kādus p ienākumus abām pusēm' 1 , ir paredzēts divpusēju j e b savstarpēju 

"gurnu iztulkošanai/ ' 6 5 No CL 1510. panta izriet, ka l īgumi, kas ietver u z t u r d o š a n a s 

n e n ā k u m u , un manto juma līgumi ir jā iztulko tā, lai ar darījumu nodibinātās tiesības uz 

-zturu vai mantojumu šaubu gadījumā paliktu spēkā pēc iespējas plašākā apmērā. 

(3) Laikā kopš Civil l ikuma spēka at jaunošanas CL 1508. un 1509. panta piemērošana 

. : kļuvusi aktuāla gadī jumos, kad no līguma tekstā minētaj iem civilt iesisko sankciju 

formulējumiem nav skaidrs, vai līdzēji par l īguma neizpildi ir noteikuši l īgumsodu vai 

-.okavējuma procentus. Atšķirībā no procentos izteikta l īgumsoda pieauguma nokavējuma 

procentu p ieaugums saskaņā ar CL 1763. panta 1. punktu apstājas, kad vēl nesamaksāto 

procentu daudzums pārsniedz kapitāla lielumu, respektīvi, parāda p a m a t s u m m u . Protams, 

parādniekam izdevīgāka ir situācija, kurā viņam j ā m a k s ā nokavējuma procenti , nevis lī

gumsods. Augstākās tiesas Senāts savā tiesu praksē ir paudis viedokli, ka par nokavējuma 

procentiem ir atzīs tama civiltiesiskā sankcija, kas l īgumā nosaukta par " s o d a n a u d u " . 

Piemēram, 1999. gadā Augstākās tiesas Senāts taisīja spriedumu lietā, kurā prasītājs, maizes izstrādā
jumu ražotājs, prasīja līgumsodu no atbildētāja, veikala īpašnieka, jo veikala īpašnieks nebija samaksājis 
par veikalam piegādātajiem maizes izstrādājumiem. Kā izriet no spriedumā minētajiem lietas apstāk
ļiem, pašā līgumā soda sankcija bijusi nosaukta par Lisoda naudu". Senāts atbalstīja apelācijas instances 
tiesas viedokli, ka līgumā noteiktās sankcijas esot nokavējuma procenti par saistību pienācīgu neizpildi 
CL 1753. panta izpratnē, nevis līgumsods. Tā kā līgumā neesot precīzi pateikts, ka puses vienojušās 
par līgumsoda samaksu, tad atbilstoši CL 1508. un 1509. panta prasībām, ja no darījuma izriet dažādu 
tulkojumu iespēja, priekšroka esot tādam tulkojumam, kas vismazāk saista parādnieku/'*'6 

Juridiskajā literatūrā ir norādīts, ka procentos izteiktu civiltiesisko sankciju var iz

tulkot kā nokavējuma procentus, ja l īgumā, p iemēram, ir ierakstīts " m a k s ā 0,1 procentu 

par katru nokavē juma d ienu" , neparādot, vai domāt i nokavē juma procenti vai l īgumsods, 

taču nav pieļaujams kvalificēt kā nokavējuma procentus tādu civiltiesisko sankciju, kas 

'.īgumā skaidri nosaukta par " l ī g u m s o d u " vai " s o d a n a u d u " . 6 6 7 Šis viedoklis ir atbalstāms, 

jo nosaukumā "soda n a u d a " ir saskatāma l īgumsodam raksturīgā sodošā funkcija, kas 

izpaužas kā civiltiesiskā atbildība gadījumā, ja l īgumsodā ietvertie nelabvēlīgo mant i sko 

seku draudi nav atturējuši parādnieku no saistības pārkāpuma. 6 6 8 Tāpēc l īgumā ietvertais 

apzīmējums " soda n a u d a " liecina par to, ka puses patiesībā gribējušas noteikt l īgumsodu 

kā sankciju par l īguma neizpildi. 

Torgāns K. CL 1509. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 78. Ipp. 
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 14.04.1999 spriedums lietā Nr. SKC-244. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 1999. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 2000, 25.1./252. Ipp. 
Torgāns K. Saistību tiesības. I daļa, 128. Ipp. 
Torgāns K. Saistību tiesības.! daļa, 115. Ipp.; Torgāns K. CL 1716. p. komentārs. Civillikuma komentāri. 
Saistību tiesības, 223. Ipp. 
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Jāatzīmē, ka Augstākās tiesas Senāts nav bijis konsekvents, "soda naudu" iztulkojot kā nokavējuma 
procentus. 2000. gadā Senāts izskatīja kasācijas sūdzību kādā lietā, kurā prasītājs lūdza piedzīt no 
atbildētāja parādu un līgumsodu, jo atbildētājs nebija samaksājis par piegādātajiem minerālmēsliem. 
Līgumā bija noteikts, ka atbildētājs par samaksas nokavējumu maksā prasītājam "soda naudu". Senāts 
atstāja spēkā apelācijas instances tiesas spriedumu un norādīja, ka apelācijas instances tiesa pamatoti 
atzinusi līgumā noteikto soda naudu par līgumsodu.''6'' 

(4) Civi l l ikuma n o r m a s par tiesisko darījumu iztulkošanu attiecas arī uz daudzpusēju 

tiesisko darījumu otru grupu - lēmumiem. Atšķirībā no l īgumiem, kurus veido pretēji 

vērsti savstarpēji saskanīgi gribas izteikumi, lēmumi, p iemēram, komercsabiedrību da

lībnieku lēmumi, tiek pieņemti, izdarot l īdztekus vērstus gribas izteikumus. Uz lēmuma 

p ieņemšanu vērstie gribas izteikumi satura un mērķa ziņā var būt savstarpēji atšķirīgi. 

Vispārīgais princips ir tāds, ka l ēmuma pieņemšanai ir vajadzīgs attiecīgās lēmējinstitū

cijas locekļu balsu vairākums. Ja daļa lēmēju ir balsojuši pret l ēmuma pieņemšanu, tad 

p ieņemtā l ē m u m a saturu ve ido tikai par l ē m u m a pieņemšanu balsojušo personu gribas 

izteikumi. Ja iztulkošanas gaitā rodas nepieciešamība konstatēt lēmēju patieso gribu, tad 

ir j ānoska idro tikai to personu patiesā griba, kas balsojušas par l ēmuma pieņemšanu. Ja 

izrādās, ka patiesā griba ir dažāda, tad l ē m u m s paliek spēkā, ja tie lēmēji, kuru patiesā 

griba saskan, joprojām veido lēmuma pieņemšanai nepieciešamo vairākumu. Ja patiesās 

gribas noskaidrošanas rezultātā izrādās, ka balsu va i rākuma nav, lēmums zaudē spēku. 

Arī l ēmumu iztulkošanā jāievēro CL 1507. pants, saskaņā ar kuru darījums pēc iespējas 

ir j āuztur spēkā. Toties CL 1508. un 1509. pants attiecas tikai uz l īgumu, bet ne lēmumu 

iztulkošanu, jo l ē m u m ā nav kreditoru un parādnieku. 

(5) Speciāli l īgumu iztulkošanas noteikumi pastāv Patērētāju aizsardzības tiesībās. 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības l ikuma 6. panta 2. daļu l īguma noteikumi ir 

formulējami vienkāršā un saprotamā valodā, bet neskaidri un neprecīzi rakstveida līguma 

noteikumi tiek tulkoti par labu patērētājam. Minētā norma neparedz līdzēju patiesās gri

bas noskaidrošanu. Iztulkojot neskaidru vai neprecīzu note ikumu l īgumā ar patērētāju, 

uzreiz ir j ā p i e m ē r o Patērētāju tiesību aizsardzības l ikuma 6. panta 2. daļa. Ar CL 1508. 

un 1509. pantu Patērētāju tiesību aizsardzības l ikuma 6. panta 2. daļai kopīgs ir tas. 

ka l īguma noteikumi ir jā iz tulko par labu vienam no l īguma dalībniekiem. Vienlaikus 

Patērētāju tiesību aizsardzības l ikuma 6. panta 2. daļas noteikumi būtiski atšķiras no 

Civil l ikuma n o r m ā m par tiesisko darījumu iztulkošanu. Rakstveidā noslēgta līguma no

teikumi tiek tulkoti par labu patērētājam neatkarīgi no tā, vai v iņš attiecīgajā gadījumā 

ir parādnieks vai kreditors. Tātad preču pārdevējs, ražotājs vai pakalpojumu sniedzējs, 

ar kuru patērētājs noslēdz l īgumu, v ienmēr uzņemas risku, kas saistīts ar neskaidru vai 

neprecīzu noteikumu iekļaušanu līgumā. Šāds risinājums ir taisnīgs, jo parasti patērētājam 

ir tikai nelielas iespējas panākt izmaiņas l īgumpartnera piedāvātajā tipveida līgumā. 

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 19.02.2000 spriedums lietā Nr. SKC-5. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2000. Rīga: Latvija* 
Tiesnešu mācību centrs, 2001, 212./213. lpp. 
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6. Līguma papildinošā iztulkošana 

( 1 ) L īguma papi ldinošās iztulkošanas (ergänzende Vertragsauslegung - vācu vai.) 

uzdevums ir aizpildīt l īguma robus . 0 7 0 Līguma robs ir nepilnība, kas rodas, ja 1) puses 

nav vienojušās par kādiem l īguma sekmīgai izpildei būtiskiem jautā jumiem un 2) l ikuma 

di spoži tīvajās normās nav ietverts tiesiskais regulējums minēto nepilnību novēršanai. Ja 

galīgā atbilde uz l īgumā neatrisinātajiem jautā jumiem ir a t rodama l ikuma dispozitīvajās 

normās, tad papildinošā iztulkošana nav nepieciešama. 

Ja. piemēram, pircējs un pārdevējs pirkuma līgumā nav vienojušies par to, kādā apmērā pārdevējs 
uzņemas atbildību par lietas trūkumiem, tad pārdevēja atbildība jānoteic saskaņā ar CL 1612. un 
turpmākajiem pantiem. Līguma papildinošā iztulkošana šādā gadījumā nav vajadzīga. 

Papi ldinošā iztulkošana i r j ānošķi r no CL 1504.-1510. pantā ietvertajiem tiesisko 

darījumu iztulkošanas note ikumiem, kas domāti nevis darījuma robu aizpildīšanai, bet 

gan neskaidri formulētu darījuma note ikumu iztulkošanai. Plašākā noz īmē papildinošā 

iztulkošana ir at t iecināma ne tikai uz l īgumiem, bet arī uz pārējiem tiesiskajiem darī

j u m i e m . Papildinošo iztulkošanu drīkst veikt tikai tad, ja nav šaubu par to, ka l īgums 

pat iešām ir noslēgts . Ja l īgumā ir neskaidri vai neprecīzi note ikumi, kas ir j ā iz tu lko 

saskaņā ar Civi l l ikuma n o r m ā m par tiesisko darījumu iztulkošanu, tad CL 1504.-1510. 

pantā reglamentētajai iztulkošanai ir priekšroka. Tikai pēc tam, ja nepieciešams, drīkst 

ķerties pie l īguma papildinošās iztulkošanas. 

(2) Lai veiktu l īguma papi ld inošo iztulkošanu, ir j ā i z m a n t o CL 1. pantā ietvertais 

labas ticības princips. 6 7 1 Jāatzīmē, ka CL 1534. pants pi lnvaro tiesu pēc tās ieskata no

dibināt l īguma nejaušās sastāvdaļas, par kurām puses nav vienojušās. Saskaņā ar CL 5. 

pantu t iesnesim, izšķirot lietu pēc tiesas ieskata, jāspriež pēc taisnības atziņas un vispā

rīgajiem tiesību principiem. Labas ticības princips ir vispārējais tiesību princips, turklāt 

viena no tā funkcijām ir veicināt taisnīgumu civiltiesiskajās attiecībās. P u s ē m saistošais 

līguma robu saturs tiesai jānote ic , vadoties no dalībnieku hipotēt iskās gribas, respektīvi, 

noskaidrojot, par kādu l īguma noteikumu saturu puses būtu saprātīgi vienojušās, ja zinātu 

par robu esamību. 6 7 2 Papildinošās iztulkošanas rezultāts gandrīz nekad nedrīkst būt tāds, 

ka tiek atcelts spēkā esamības pr iekšnote ikumiem atbilstošs l īgums. Tiesas p ienākums ir 

atrast risinājumu, kas nevis atceļ l īgumu, bet gan papildina to ar saprātīgiem, abu pušu 

interesēm atbilstošiem note ikumiem. 

Piemēram, Ozoliņš pārdod Vītoliņam zemes gabalu, noklusējot, ka zemes gabals ir piesārņots ar 
naftas produktiem. Vītoliņš, neuzzinot par piesārņojumu, pārdod zemes gabalu Liepiņām. Pirkuma 

15711 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 138. 
671 Slicāne E. Labas ticības princips un tā piemērošana Latvijas civiltiesībās // Jurista Vārds, 06.02.2007, 

nr. 6, 9. lpp. 
fi7: Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB. Rn. 140. 
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līgumā, ko Vītoliņš noslēdzis ar Liepiņu, ir norādīts, ka VītoliņŠ neuzņemas atbildību par pārdotā 
zemes gabala iespējamajiem trūkumiem. Liepiņš nevar prasīt no Vītoliņa atbildību par zemes gabala 
trūkumiem, jo Vītoliņš nav tos ļaunā nolūkā apslēpis vai noklusējis (CL 1617. p.). Liepiņa pamatotās 
intereses iespējams aizsargāt, veicot Vītoliņa un Liepiņa līguma papildinošo iztulkošanu. Papildino
šās iztulkošanas rezultāts ir tāds, ka Vītoliņam ir pienākums cedēt (sk. CL 1793. p.) Liepiņām savu 
prasījumu pret Ozoliņu par atbildību par lietas trūkumiem.0 7 5 Šāds tiesiskais risinājums atbilst Liepiņa 
pamatotajām interesēm un vienlaikus saudzē Vītoliņu. 

X. Gribas trūkumi tiesiskajos darījumos 

Gribas trūkumi ir gribas veidošanās vai gribas izteikuma izdarīšanas laikā radušies 

gribas defekti, kas l ikumā noteiktajos gadī jumos ir pamats darī juma absolūtai spēkā 

neesamībai vai apstrīdamībai. 

1. Gribas trūkumu vispārīgs raksturojums 

( 1 ) Gribas trūkumi izpaužas kā personas izteiktās gribas neatbilstība viņas iekšējai 

j e b patiesajai gribai vai ari kā personas gribas izveidošanās maldīgu p i e ņ ē m u m u rezul

tātā. Ja personas izteiktā griba neatbilst v iņas patiesajai gribai, tad neatbilstības iemesls 

ir 1) personas apzināta nevēlēšanās, lai gribas izteikums sakristu ar iekšējo gribu, vai 

2) gribas izteikuma un patiesās gribas neapzināta nesakritība. Gribas trūkumi var izpaus

ties arī tādējādi, ka gribas izteikums gan atbilst personas patiesajai gribai, taču patiesā 

griba, kas negrozītā veidā pausta uz ārieni, veidojusies nepareizu ziņu vai k ļūdainu 

p i e ņ ē m u m u rezultātā. 

Ja, piemēram, noslēdzot pirkuma līgumu, pārdevējs, pašam nemanot, pārsakās un vēlamās cenas Ls 70 
vietā nosauc Ls 17, tad izteiktā griba neapzināti neatbilst patiesajai gribai. Ja divas personas stājas 
šķietamā (fiktīvā) laulībā, kuras mērķis ir nevis nodibināt ģimeni, bet gan nodrošināt vienai no šīm 
personām uzturēšanās atļauju valstī, tad personu izteiktā griba apzināti neatbilst patiesajai gribai. Ja 
mākslas priekšmetu kolekcionārs nopērk viltotu gleznu, domādams, ka tā ir slavena gleznotāja darbs, 
tad viņš pauž savu patieso gribu, kas ir radusies uz kļūdaina pieņēmuma pamata. 

(2) Ja gribas veidošanos vai gribas izteikumu ietekmējuši gribas t rūkumi, tad darījums 

nevar tikt uzskatīts par tādu, kas rada pilnvērtīgas un pal iekošas tiesiskās sekas. Tiesiskie 

darījumi, kas noslēgti gribas t rūkumu ietekmē, l ikumā noteiktajos gadī jumos ir abso

lūti spēkā neesoši vai apstrīdami, turklāt spēkā neesamība vai apstrīdamība ir atkarīga 

no gribas t r ū k u m u veida darījumā. Civi l l ikuma note ikumos par gribas izteikumu (CL 

1427.--1439. p.) ir paredzēti trīs veidu darījumi (gribas izteikumi), kas notikuši gribas trū

kumu ietekmē: nenopietni gribas izteikumi ( C L 1437. p.) , šķietami (fiktīvi) darījumi (CL 

6 7 3 Sk.: Kohler H. BGB Allgemeiner Teil, § 9 Rn. 19. 
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1438. p.) un simulattvi darījumi ( C L 1439. p.) . N ā k a m ā s trīs gribas t rūkumu izpausmes 

ir reglamentētas Civi l l ikuma note ikumos par gribas ī s tumu (CL 1440.-1468. p . ) : maldība 

,CL 1441.-1458. p.) , viltus (CL 1459.-1462. p.) un spaidi (CL 1463.-1468. p.) . 

(3) N e n o p i e t n u gribas iz te ikumu, kā arī šķ ie tamu un s imulat īvu darī jumu kopīgā 

iezīme ir tāda, ka dalībnieki apzināti nevēlas, lai darī jums vai gribas izteikums izrai

sītu tiesiskās sekas. Tāpēc minēt ie darījumi ir absolūti spēkā neesoši . Maldībai , v i l tum 

un spaidiem kopīgs ir tas, ka darī juma dal ībnieks paša k ļūdas dēļ vai citas p e r s o n a s 

ietekmē izdara savām interesēm pretēju gribas izteikumu. Ja maldība atbilst Civi l l ikumā 

noteiktajām svarīgas maldības p a z ī m ē m , tad darī jums ir absolūti spēkā neesošs . Viltus 

ietekmē noslēgti tiesiskie darījumi ir apstrīdami. Spaidu tiesiskās sekas ir atkarīgas no 

tā, vai spaidi izpaudušies kā f iziskas varas l ietošana vai kā draudi pret darījuma dalīb

nieku. Pirmajā gadī jumā spaidu rezultātā noslēgtais darī jums ir absolūti spēkā neesošs, 

bet otrajā - apstr īdams. 

Rakstisku līgumu teksta sākumā līdzēji nereti norāda, ka līgums noslēgts "brīvi, bez maldības, 
viltus un spaidiem". Šai no CL 1440. panta aizgūtajai frāzei ir tikai deklaratīvs raksturs. Ja patiešām 
izrādās, ka līgums noslēgts gribas trūkumu ietekmē, tad minētā deklarācija par līguma noslēgšanu 
"brīvi, bez maldības, viltus un spaidiem" neatņem līdzējiem likumā paredzētās tiesības prasīt līguma 
atzīšanu par spēkā neesošu vai to apstrīdēt. Līguma noslēgšanas brīdī līdzējs maldību vai viltu nemaz 
neapzinās. Arī tad, ja līgums patiesībā ir noslēgts nevis aiz brīvas gribas, bet gan spaidu rezultātā, 
tad deklaratīvā norāde, ka līgums noslēgts "bez spaidiem", neko nenozīmē, jo piespiestais līdzējs 
var līgumu apstrīdēt. 

2. Nenopietni gribas izteikumi 

Nenopie tn i j e b pa j o k a m izdarīti gribas izteikumi saskaņā ar CL 1437. pantu nav 

spēkā. CL 1437. pantā ietvertā norāde uz " p a j o k a m " izdarī t iem iz te ikumiem nebūt 

nenoz īmē, ka iz te ikums v ienmēr i r vērsts uz citas p e r s o n a s iz jokošanu vai komiskas 

situācijas radīšanu. 6 7 4 D o m ā t s ir j ebkurš izteikums, kas pēc sava burtiskā satura atbilst 

gribas izteikuma paz īmēm, bet vienlaikus demonstrē personas nenopietno att ieksmi pret 

pašas izdarīto izteicienu j ē g u un mērķi . Persona, kas izdara nenopietnu gribas izteikumu, 

nevēlas panākt tiesisko seku iestāšanos. Personas nevēlēšanās radīt tiesiskās sekas parasti 

ir redzama arī gribas izte ikuma adresātam un pārē jām personām. Nenopietni gribas iztei

kumi re izēm tiek izdarīti ar nolūku uz mirkli apmuls ināt citu personu, lai radītu pav i sam 

īslaicīgu iespaidu, it kā gribas izteikums būtu nopietni d o m ā t s . 6 7 5 Neret i personas izdara 

izteikumus tādos apstākļos, kas automātiski dod p a m a t u kvalificēt tos kā nenopietnus 

gribas izteikumus. 

Torgans K. CL 1437. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 43. Ipp. 
Larcnz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 35 Rn. 12. 
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Piemēram, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes mācībspēks, lekcijā izskaidrojot pirkuma 
līguma noslēgšanas nianses, saka: "Es pārdodu savu automašīnu par 1000 latiem!'", un kāds students 
no vietas izsaucas "Es pērku!". Nav nekāda pamata uzskatīt abus izteikumus par oferti un akceptu, 
kas vērsti uz pirkuma līguma noslēgšanu. No abu izteikumu izdarīšanas apstākļiem skaidri izriet, ka 
tie nav domāti nopietni un ka abām iesaistītajām pusēm nav bijis gribas tiesiski saistīties."76 

3. Šķietami darījumi 

(1) Kā norādīts CL 1438. pantā, ja griba izteikta tikai izskata pēc, tad tai nav nekādu 

tiesisku seku, ja vien ar to nav saistīts prettiesīgs trešās personas maldinājums. CL 1438. 

pants regulē šķietamus j e b f iktīvus darījumus (gribas izteikumus). Šķietamiem darīju

m i e m ir raksturīgs 1as, ka to dalībnieki nevēlas tiesisku seku iestāšanos, taču m ē ģ i n a radīt 

patiesi gribēta un reāli notikuša tiesiskā darījuma šķietamību. Visi šķietamā darījuma 

dalībnieki ir vienisprātis par to, ka patiesībā viņi nevēlas tiesiski saistīties. Atšķirībā 

no nenopietniem gribas izte ikumiem šķietama darījuma dalībnieki nemēģina viens otru 

izjokot, izraisīt komiskas situācijas vai pārsteiguma m o m e n t u . Šķietamā darījuma da

lībniekiem ir patiesa vēlēšanās, lai trešajām personām rastos iespaids par nos lēdzamā 

darījuma nopietnību. Šķietamā darījuma mērķis parasti ir iegūt personisku mantisku vai 

nemantisku labumu, maldinot valsts iestādes par kādiem juridiski nozīmīgiem faktiem. 

Piemēram, Latvijas pilsone Saulcerīte Smildziņa noslēdz fiktīvu laulību ar somālieti Jusufu Combi, 
lai pēdējais varētu saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā. Jusufs Combe par to samaksā Saulcerītei Smil
dziņai Ls 5000. Abi fiktīvās laulības partneri, radot nepatiesu iespaidu par stāšanos laulībā, maldina 
par uzturēšanās atļauju izsniegšanu atbildīgās Latvijas imigrācijas iestādes. 

CL 1438. pants nedrīkst tikt saprasts tā, it kā šķ ie tamam darī jumam varētu būt tiesis

kas sekas, ja ar darījumu ir saistīts prettiesīgs trešās personas maldinājums. Šķietamam 

darī jumam pašam nekad nav tiesisku seku, respektīvi, šāds darījums ir absolūti spēkā 

neesošs, neatkarīgi no tā, vai ar to ir saistīts prettiesisks trešās personas maldinājums. 

Ar "t iesiskajām s e k ā m " CL 1438. pantā d o m ā t a l ikumā paredzētā civiltiesiskā, admi

nistratīvā vai kr iminālā atbildība, pie kuras var tikt saukti fiktīvā darī juma dalībnieki 

par trešo personu maldināšanu. 

"Trešās personas mald inā jums" CL 1438. pantā nav identisks vi l tum CL 1459. panta 

izpratnē, bet gan ir plašāks jēdz iens . Viltus CL 1459. panta izpratnē ir otras personas 

prettiesīgs maldinājums, lai viņu piedabūtu izdarīt viņas interesēm pretēju civiltiesisku 

darījumu vai gribas izteikumu vai arī atturēties no šāda darījuma vai gribas izteikuma. 

Parasti vi ltus izpaužas tādējādi, k ā v i e n s no līdzējiem piedabū otru līdzēju noslēgt līgumu, 

sniedzot tam nepatiesas ziņas vai noklusējol faktus. Arī šķietams darī jums var radīt 

6 6 Sk.: Torgans K. CL 1437. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 43. Ipp. 
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rrešajai personai, p iemēram, valsts iestādei, tiesai vai kreditoriem, maldīgu priekšstatu 

oar kādu faktu esamību vai neesamību. Šķietamā darījuma rezultātā radušajos apstākļos 

trešajai personai parasti tiek liegta iespēja izdarīt kādu darbību vai tā tiek pamudināta uz 

tās patiesajām interesēm neatbilstošu rīcību. Situācijas, kurās šķietamā darījuma rezultātā 

notikušais trešās personas maldinājums vienlaikus ir vērtējams kā viltus, civiltiesiskā 

izpratnē nav izslēgtas, tomēr ir reti iespējamas. Parasti šķietami darījumi ir vērtējami 

nevis kā viltus, bet gan rada situācijas, kas apgrūtina valsts pārvaldes iestāžu vai tiesu 

varas institūciju funkciju izpildi. 

Nereti personas, kam draud saukšana pie kriminālatbildības par noziedzīgiem nodarījumiem, noslēdz 
ar saviem laulātajiem laulības līgumus par visas laulāto mantas šķtrtību un pēc tam uzdāvina laulātajam 
faktiski visu savu mantu, pārsvarā - nekustamos īpašumus. Laulības līgumā tiek noteikts, piemēram, 
ka "katram no laulātajiem pieder uz viņa vārda reģistrētais īpašums ar visiem piederumiem un to, kas 
šajā īpašumā atrodas, kā arī pirms laulības piederējusī manta, tā arī laulības laikā patstāvīgi iegūtā".077 

Šādos laulības līgumos un tiem sekojošos dāvinājuma līgumos ir saskatāmas šķietamu (fiktīvu) darījumu 
pazīmes, jo to mērķis ir nevis veikt reālas izmaiņas laulāto mantiskajās attiecībās, bet gan izvairīties no 
soda izpildes sekām, ja ar tiesas spriedumu kā sods tiktu noteikta mantas konfiskācija. 

(2) CL 1438. pantam ir p iezīme, ka "note ikumi par to darījumu apstrīdēšanu, kurus 

parādnieks noslēdzis kredi toram par ļaunu, a t rodas Civi lprocesa l ikumos" . Darī jumi, 

kurus parādnieks noslēdzis kreditoram par ļaunu, ir tādi darījumi, ar kuriem parādnieks, 

lai izvairītos no piespiedu piedziņas sakarā ar saistību neizpildi, fiktīvi nodod trešajām 

personām mantu vai tiesības uz mantu. Pirms Otrā pasaules kara Latvijas Civi lprocesa 

l ikuma 6 7 8 VI piel ikumā bija īpaši noteikumi, kas ļāva kreditoram civi lprocesa un maksāt

nespējas procesa ietvaros prasīt šādu darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem. Mūsdienu 

Latvijā iespēja apstrīdēt kreditoriem par ļaunu noslēgtus darījumus ir paredzēta maksāt

nespējas un bankrota tiesību normās . 

Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"6 7 0 69. panta noteiku
miem tiesa pēc maksātnespējīgā uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) administratora prasības var atzīt 
par spēkā neesošiem maksātnespējīgā parādnieka darījumus ar trešajām personām, ja parādnieks ar 
tiem ir apzināti nodarījis zaudējumus kreditoriem. Ne vienmēr šādi darījumi ir šķietami jeb fiktīvi, 
tomēr likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 69. panta normas attiecas arī 
uz fiktīviem darījumiem, ar kuriem nodarīti zaudējumi kreditoriem. 

(3) No šķietamiem darī jumiem ir j ānošķ i r fiduciārie j e b uzticības darījumi, kas Lat

vijas civiltiesiskajā apgrozībā, sevišķi banku praksē, ir pazīstami galvenokārt ar trasta 

'"7 Sk.: Lapsa L, Samilstoī krimināllietas draudiem, Auders glābj mantu ar laulības līgumu /•' Neatkarīgā 
Rīta Avīze. 18.07.2003, nr. 165. 

67K Sk.: 1932. g. izdevuma civilprocesa nolikums ar pārgrozījumiem un papildinājumiem līdz 1938. gada 
1. janvārim. Rīga: Aleksandra Novacka izdevums. 1938. 

0 7 9 Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju: Latvijas Republikas likums // Latvijas Vēstnesis, 
02.10.1996, nr. 165. 
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nosaukumu. Fiduciārs darījums ir civiltiesisks darījums, ar kuru viena persona, fiduciants. 

nodod otrai personai , f iduciāram, z ināmas tiesības ( īpašuma vai prasī juma tiesības) vai 

piešķir t iesisku varu, ko f iduciārs i zmanto savā vārdā, bet f iducianta interesēs ar no

teiktu mērķ i . 6 8 0 Attiecībās ar trešajām p e r s o n ā m fiduciārs uzstājas kā pilntiesīgs mantas 

īpašnieks vai v i smaz kā persona, k a m piešķirtas tiesības ar mantu rīkoties. Fiduciārus 

darī jumus, ja neiedziļ inās šo darījumu būtībā, iespējams sajaukt ar f iktīviem darījumiem 

tāpēc, ka f iduciants attiecībās ar f iduciāru paliek mantas faktiskais īpašnieks, k a m ē r f i

duciārs attiecībās ar trešajām personām uzstājas kā pilntiesīgs subjekts. Atšķirība ir tāda. 

ka šķietami darījumi tiek noslēgti tikai izskata pēc , bet f iduciāro attiecību dalībnieki reāli 

grib abpusējā l īgumā paredzēto tiesisko seku iestāšanos. 6 8 1 

Fiduciārās attiecības (ar trasta nosaukumu) p i r m ā m kār tām ir izplatītas Latvijas banku 

un citu f inanšu komercsabiedrību praksē, pārvaldot un apsaimniekojot klienta mantu. 

B a n k a klientu naudas l īdzekļus savā vārdā iegulda, p i e m ē r a m , vērtspapīros, vienlaikus 

saglabājot attiecības starp klientu kā īpašnieku un banku kā naudas pārvaldītāju. 6 8 2 Uz

ticēto naudas līdzekļu, vērtspapīru un cita veida aktīvu prasmīga ieguldīšana var nest 

bankas vai f inanšu sabiedrības k l ientam ievērojamu peļņu. Fiduciārie darījumi ir tiesiski 

iespējami arī saistību izpildes nodrošināšanā. Fiduciārā ķīla izpaužas tādējādi, ka lietas 

īpašnieks nodod to kreditoram īpašumā līdz parāda samaksai, tādējādi nodrošinot saistību 

izpildi. Kad parādnieks (fiduciants) ir samaksājis parādu, viņš atgūst ī p a š u m a tiesības 

saskaņā ar f iduciārās ķīlas l īgumu, kurā ietverta kreditora saistība ī p a š u m a tiesības atdot. 

Fiduciārā ķīla ir ī p a š u m a kā tiesību institūta izmantošana saistību izpildes nodrošināšanā, 

ko j a u izsenis atzinusi Latvijas tiesību doktrīna un tiesu prakse. 6 8 3 

2005. gadā Latvijā tika pieņemts Finanšu nodrošinājuma likums6"4, kas reglamentē finanšu līdzekļu 
vai finanšu instrumentu izmantošanu par finanšu saistību izpildes nodrošinājumu. Saskaņā ar Finanšu 
nodrošinājuma likuma 1. panta 2. un 3. punktu finanšu nodrošinājuma līgumu iespējams noslēgt ne 
tikai ka ķīlas līgumu, bet arī kā līgumu, saskaņā ar kuru nodrošinājuma, devēja īpašuma tiesības uz 
nodrošinājuma priekšmetu pāriet nodrošinājuma devējam. Līgums par finanšu nodrošinājumu ar īpa
šuma tiesību pāreju pēc savas juridiskās dabas ir fiduciārās ķīlas veids, kur nodrošinājuma priekšmets 
ir nevis ķermeniskas kustamas vai nekustamas lietas, bet gan nauda (izņemot banknotes vai monētas) 
vai citi nodrošinājuma devēja aktīvi, īpaši dematerializētā formā pastāvoši vērtspapīri. 

(4) Par f iduciāru, nevis šķietamu darījumu uzskatāms arī tā sauktais " s a l m u v ī ra" da

rījums (Strohmanngeschäft - vācu vai.), saskaņā ar kuru uzticības persona ("salmu vīrs") 

6 s y Balodis K. Fiduciāro darījumu vieta Latvijas privāttiesību sistēmā // Likums un Tiesības, 2005, nr. 9. 
270. Ipp.; Kalniņš E. Tiesību tālāk ve i došana /7 Privāttiesību teorija un prakse, 363. Ipp.; von Klot B. 
Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 79./80. 

6 8 1 Čakste K. Civiltiesības, 24. Ipp. 
6 ! s : Tihonovs V. Par mazzināmajām trasta attiecībām // Jurista Vārds, 30.01.2001, nr. 194, I. Ipp. 
m Sk.: Balodis K. Sicherungsübereignung im deutsch-lettischen Rechtsvergleich, S. 196/197. 
6 8 4 Finanšu nodrošinājuma, likums: Latvijas Republikas likums. Latvijas Vēstnesis, 11.05.2005, nr. 74. 
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savā vārdā, bet uzticētajā interesēs iegūst vai i zmanto z ināmu tiesību tāpēc, ka uzticētājs 

negrib vai nevar atklāti šo tiesību iegūt vai izlietot. 6 8 5 Salīdzinājumā ar citiem fiduciāriem 

"sa lmu v ī r s " i r ļoti atkarīgs no fiducianta norādī jumiem. 6 8 6 Tēlainais apzīmējums " sa lmu 

vīrs" radies vācu juridiskajā terminoloģi jā tāpēc, ka savulaik no sa lmiem tika izgatavotas 

lelles, bet lelle ir tās saimnieka varā. 6 8 7 " S a l m u vīra" darī jumiem plašākās piel ietojuma 

iespējas ir sabiedrību tiesībās, jo " s a l m u " vīram var uzticēt komercsabiedrības daļu vai 

akciju turē jumu fiducianta interesēs. " S a l m u v ī ra" darījuma, tāpat kā pārējo f iduciāro da

rījumu, p a z ī m e ir tāda, ka tas netiek f iksēts publ iskos reģistros. Tāpēc fiducianls, kuru ar 

""salmu vīru" - fiduciāru saista fi duci ārā v ienošanās par komercsabiedrību daļu vai citas 

mantas turējumu, var būt samērā drošs par savas identitātes paturēšanu slepenībā. 

4. Simulatīvi darījumi 

( 1 ) Simulatīva darī juma mērķis i r apslēpt k ā d u citu tiesisko darījumu, kura noslēg

šanu tā dalībnieki ir patiesi gribējuši. Saskaņā ar CL 1439. pantu patiesi gribētais tie

siskais darījums paliek spēkā, ja vien dal ībniekiem ar to nav bijis no lūks pievilt trešo 

personu vai v ispār izdarīt kaut ko prettiesīgu, b e t izskata pēc noslēgtais s imulatīvais 

darījums paliek spēkā tikai tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs patiesi gribētā darī juma uztu

rēšanai spēkā. T ā t a d no šķ ie tama darī juma simulatīvs darī jums atšķiras ar to, ka ap

slēpj citu, reāli gribētu t iesisko darī jumu. Simulatīvi darī jumi tiek noslēgti , lai slēptu 

no trešajām personām simulatīva darī juma dalībnieku tiesisko attiecību pat ieso raksturu. 

Nereti simulatīvie darījumi tiek noslēgti tāpēc, lai darī juma dalībnieki varētu izvairīties 

no p i e n ā k u m i e m pret valsti vai pašvaldībām, kuri v iņiem būtu jā izpi lda, ja apslēptais 

darījums tiktu noslēgts atklāti. 

Nekustamo īpašumu pārdevēji un pircēji pirkuma līgumos bieži norāda daudz zemāku pirkuma 
maksu nekā tā, par kuru viņi vienojas patiesībā. Tas tiek darīts, lai maksātu mazāku valsts nodevu par 
īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Piemēram, 2006. gadā presē tika aprakstīts gadījums, 
kur divi vienam īpašniekam piederoši nami tika piedāvāti pārdošanai par attiecīgi 4,5 un 2,6 miljo
niem eiro, bet pirkuma līgumos norādītā un zemesgrāmatā fiksētā pirkuma maksa bija attiecīgi Ls 
184 000 un Ls 102 000. i S S Par daudz augstāku reālo pirkuma maksu liecināja tas, ka pircējs, kuram abi 
nami tika pārdoti, šim nolūkam bija saņēmis bankā Ls 4,884 milj. kredītu. Šādā gadījumā darījumā 
par simulatīvu ir uzskatāms tikai līguma punkts par pirkuma maksu. Pirkuma līgums paliek spēkā. 
Simulatīvo pirkuma maksu aizstāj patiesi norunātā pirkuma maksa, bet pārējie līguma noteikumi 
paliek spēkā negrozītā veidā. 

":> Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana /7 Privāttiesību teorija un prakse, 364./365. lpp.; Grūtups/Kalniņš. 
CL 927. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 22. lpp. 

s Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 35 Rn 26. 
" Sk.: Balodis K. Fiduciāro darījumu vieta Latvijas privāttiesību sistēmā ii Likums un Tiesības, 2005. 

nr. 9, 277. lpp. 
%> Lapsa I... "Superlēts darījums": Divas Elkor ēkas Rīgas centrā oficiāli pārdotas vien par 290 tūkstošiem 

latu // Dienas Bizness, 17.01.2007, nr. 11. 
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(2) Praktiski neiespējamas ir tādas situācijas, kurās simulatīvais darī jums ir pilnībā 

neizmantojams apslēptā uzturēšanai spēkā. Kā izriet no CL 1439. panta, tad simulatīvā 

darījuma noteikumi " p ā r i e t " uz faktiski gribēto darījumu tiktāl, lai pēdējais konlaētības 

ziņā būtu piet iekams uzturēšanai spēkā. 6 8 9 Tas parasti ir iespējams pat tajos gadījumos, 

kad simulatīvais darī jums pieder v ienam likumā regulētam līguma tipam, bet apslēptais 

darījums ir pavisam cita veida līgums. Ja aiz dāvinājuma līguma apslēpts pirkuma līgums, 

tad dāvinājuma līguma noteikumi v ismaz daļēji var tikt izmantoti p irkuma līguma uzturē

šanai spēkā, lai gan dāvinājuma līgums ir bezatlīdzības, bet p irkuma līgums - atlīdzības 

l īgums. Abi līgumi ir atsavinājuma līgumi. Ne viens vien simulatīvā dāvinājuma līguma 

noteikums, p iemēram, noteikumi par l īguma objektu, dalībniekiem un lietas nodošanu 

ieguvēja valdījumā, var tikt pārcelts uz patiesi gribēto pirkuma līgumu. 

Praksē sastopami ir simulatīvi nekustamā īpašuma dāvinājuma līgumi, ar kuriem tiek apslēpti 
patiesi gribēli pirkuma līgumi. Simulatīvo dāvinājuma līgumu noslēgšanas mērķis ir atsavināt nekus
tamo īpašumu, nedodot pašvaldībai, kuras teritorijā nekustamais īpašums atrodas, iespēju izmantot 
pirmpirkuma tiesības. Kā norādīts likuma "Par pašvaldībām" 78. pantā, vietējām pašvaldībām ir pirm
pirkuma tiesības, ja pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas 
nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas."'"' Viens no izņēmuma gadījumiem, 
kurā pašvaldībai nav pirmpirkuma tiesību uz tās teritorijā esošu nekustamo īpašumu, ir nekustamā 
īpašuma bezatlīdzības atsavināšana (lik. "Par pašvaldībām" 78. p. 5. pkt.). Augstākās tiesas Senāts 
2002. gadā, kasācijas kārtībā izspriežot kādu lietu par simulatīvā dāvinājuma līguma atcelšanu, uzsvēra, 
ka "tiesai pie apstākļiem, kad tiek konstatēts simulalīvs darījums, ka viens nopietni gribēts darījums 
ir aizslēpts aiz cita, jāvadās no normām par konkrēti domāto līgumu. Konkrētajā gadījumā jāvadās no 
normām par pirkuma-pārdevuma līgumu, jo simulatīvā darījuma noteikumi pāriet uz faktiski gribēto 
tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs, lai pēdējo vispār atzītu par pietiekami konkrētu un uzturētu spēkā".6'-" 

(3) Simulatīvi darījumi ir j ānošķi r no darī jumiem, kas vērsti uz l ikuma apiešanu. 

CL 1415. pantā minētie darījumi, kas vērsti uz l ikuma apiešanu, tāpat kā simulatīvi da

rījumi, tiek noslēgti tāpēc, lai ar tiesiski apšaubāmas jur idiskas konstrukcijas palīdzību 

panāktu dal ībniekiem izdevīgāku situācijas r is inājumu. Simulatīvs darījums pats par 

sevi nerada nekādas tiesiskas sekas, jo dalībnieki vēlas apslēptā darījuma tiesisko seku 

iestāšanos. Turpretī uz l ikuma apiešanu vērsta darījuma dalībnieki patiesi vēlas darīju

m a m raksturīgo tiesisko seku iestāšanos. 

Piemēram, lai pārdotu nekustamo īpašumu, bet apietu pašvaldības pirmpirkuma tiesības (likuma 
"Par pašvaldībām" 78. p.), pārdevējs nodibina sabiedrību ar ierobežotu atbildību un mantiskā 
ieguldījuma veida iegulda nekustamo īpašumu sabiedrības pamatkapitālā. Pēc tam pārdevējs pārdod 

',SI> Torgāns K. CL 1439. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 44. lpp. 
m Par pašvaldību pirmpirkuma tiesībām sk.: Grūtups/Kalniņš. CL 1073. p. komentārs. Civillikuma komen

tāri, īpašums. 273./274. lpp. 
6 9 1 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 06.03.2002 spriedums lietā Nr. SKC-59. Latvijas Re

publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2002. Rīga: Latvija:-
Tiesnešu mācību centrs. 2003. 249. lpp. 
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visas SIA kapitāla daļas6''2 pircējam par nekustamā īpašuma cenu. Pircējs, kurš kļuvis par S1A vienīgo 
dalībnieku, pēc tam sabiedrību likvidē un kā daļu īpašnieks iegūst nekustamo īpašumu sev personiski. 
Sabiedrības kapitāla daļu pirkums šajā gadījumā ir uz likuma apiešanu vērsts darījums CL 1415. 
panta izpratnē, jo šīs ārēji likumīgās juridiskās konstrukcijas mērķis ir apiet likumā "Par pašval
dībām" ietvertās imperatīvās normas par pašvaldību pirkumpirkuma tiesībām tās administratīvajā 
teritorijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā. Minētais SIA kapitāla daļu pirkums nav 
simulatīvs darījums, jo pārdevējs un pircējs ir reāli vēlējušies kapitāla daļu pirkuma līgumā paredzēto 
tiesisko seku iestāšanos, proti, kapitāla daļu pāreju pircēja īpašumā saskaņā ar līgumā norādītajiem 
noteikumiem un cenu. 

5. Maldība 

Maldība plašākā noz īmē ir j ebkurš kļūdains priekšstats par objektīvo īstenību. Civil

l ikumā noteiktajos gadījumos maldība ir gribas t rūkums, kas izraisa darījuma absolūtu 

spēkā neesamību. 

a) Maldības jēdz iens un veidi 

( 1 ) Maldība civiltiesiskā izpratnē ir personas apziņā izveidojies kļūdains priekšstats 

par objektīvo īstenību, kura ietekmē persona izdara savām patiesajām interesēm neatbil

stošu gribas izteikumu. Kā izriet no CL 1443. panta, maldība rodas "savā paša darbībā", 

respektīvi, maldības rašanās ir paša gribas izteikuma izdarītāja darbības vai domu gaitas 

sekas. Darī juma dalībnieka pārstāvja maldība ir automātiski uzskatāma par dalībnieka 

paša maldību ( C L 1457. p.) . 

(2) Gribas izteikuma izdarītājs maldot ies pats ir pieļāvis k ļūdu sava gribas izteikuma 

norisē vai arī šo gribas izteikumu izdarījis uz nepareizu ziņu vai p i e ņ ē m u m u pamata, 

šajā situācijā gribas izteikuma izdarītājs parasti ir ieinteresēts, lai kļūmīgais gribas iz

te ikums nebūtu v iņam saistošs. Otrs dalībnieks savukārt ir ieinteresēts, lai noslēgtais 

darījums paliktu spēkā, jo l īgumpartnera maldība viņu pārāk neinteresē. Šādas interešu 

nesakritības apstākļos l ikumdevējs ir uzskatījis, ka maldījušās personas intereses iespēju 

robežās ir jāaizsargā, maldības rezultātā noslēgto darījumu atzīstot par spēkā neesošu. 

Taču l ikumdevējs ir respektējis arī otra dalībnieka ieinteresētību darījuma spēka sagla

bāšanā. Tāpēc darī juma spēkā neesamība iestājas nevis jebkurā situācijā, kad darījuma 

noslēgšanu ietekmējusi maldība, bet gan tikai l ikumā īpaši paredzētos gadī jumos. 

(3) Civi l l ikuma 1441. un turpmākajos pantos l ikumdevējs ir ietvēris note ikumus par 

maldību un tās veidiem, norādot arī maldības dažādo izpausmju tiesiskās sekas. Vispirms 

CL 1441. pants norobežo faktisku maldību no tiesiskas maldības. Faktiska maldība ir 

maldība par kādiem faktiskajiem apstākļiem, bet tiesiska maldība ir maldība par tiesību 

oi2 p a r kapitāla daļu pirkuma tiesiskajām sekām sk: Lošmanis A. L'nternehmeuskauf im deutsch-let
tischen Rechtsvergleich, S. 317/318. 
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n o r m u saturu, j ē g u un nozīmi. CL 1442. pantā i r norādīts, ka "faktiska maldība darbības 

izdarītājam nekaitē, ja vien tā nav notikusi v iņa paša neuzmanības dē ļ " . No CL 1442. 

panta p i r m ā m kār tām izriet, ka tiesiskas sekas ir vienīgi faktiskai, nevis tiesiskai mal-

dībai, jo neviens nevar atsaukties uz l ikumu nez ināšanu. 6 ^ Tiesiskas maldības iespējamās 

negatīvās sekas pilnībā j āc ieš p a š a m darī juma dal ībniekam, kurš nav zinājis par kādām 

tiesību n o r m ā m vai nav sapratis t iesības normas j ē g u un nozīmi. Darī juma dalībniekam 

nav absolūti nekādu no paša pieļautās tiesiskās maldības izrietošu prasī jumu. 

Piemēram, pilnsabiedrības biedrs, uzteicot sabiedrības līgumu (KCL 99. p. 1. d.). izstājas no piin-
sabiedrības. maldīgi pieņemot, ka izstāšanās atbrīvos viņu no atbildības par pilnsabiedrības saistībām. 
Tā ir tiesiska maldība, jo saskaņā ar KCL 117. pantu pilnsabiedrības biedrs, izstājoties no sabiedrības, 
atbild par tām sabiedrības saistībām, kuras radušās pirms viņa izstāšanās un kuru izpildes termiņš vai 
nosacījums iestājies pirms viņa izstāšanās vai piecu gadu laikā pēc izstāšanās, skaitot no dienas, kad 
sabiedrības biedra izstāšanās ierakstīta komercreģistrā. 

(4) Lai gan gribas izteikuma izdarītājs saskaņā ar vispārīgo pr incipu var vērst sev 

par labu savas faktiskās maldības negatīvās sekas, ir jā ievēro CL 1442. pantā ietvertā 

piebilde, ka faktiska maldība darbības izdarītājam nekaitē tikai tad, ja tā nav notikusi viņa 

paša neuzmanības dēļ. Tas noz īmē, ka gribas izteikuma izdarītājs var novērst faktiskās 

maldības sekas vienīgi tad, ja pats nav bijis maldība vainojams. Ja maldības p a m a t ā bijusi 

gribas izte ikuma izdarītāja va ina rupjas vai vieglas neuzmanības formā, tad maldībai nav 

nekādas tiesiskas nozīmes un gribas izte ikuma izdarītājam jāc ieš paša pieļautās maldības 

sekas. 6 9 4 Visbeidzot, faktiska maldība izraisa darī juma spēkā neesamību tikai tad, ja tā 

ir atzīstama par svarīgu maldību ( C L 1445. p . ) . Ja maldība ir nesvarīga, tad tiesiskais 

darī jums pal iek spēkā, bet darī juma dalībnieks, kurš maldījies, ir tikai jāaizsargā pret 

zaudē jumiem CL 1446. pantā noteiktajā kārtībā. 

b) Svarīgas maldības pr iekšnoteikumi un sekas 

(1) Kā izriet no CL 1441.-1445. panta, tad maldība izraisa darī juma spēkā neesa

mību tikai tad, ja tā ir, pirmkārt, faktiska, otrkārt, a tvainojama un, treškārt, svarīga. Kā 

norādīts CL 1445. pantā, svarīga maldība iznīcina visu darī juma spēku, jo maldījusies 

persona šajā gadī jumā nav devusi darī jumam savu piekrišanu un darī jums tātad nemaz 

nav noticis. Noteicot, ka darījums ir absolūti spēkā neesošs vienīgi svarīgas maldības 

gadī jumā, l ikumdevējs ir būtiski ierobežojis to gadī jumu skaitu, kuros maldības dēļ 

noslēgts t iesiskais darī jums nav spēkā. Tikai Civi l l ikuma n o r m ā s precīzi definētajos 

gadī jumos maldība ir atzīs tama par svarīgu. Līdz ar to par svarīgu maldību ir uzskatāma 

tikai tāda maldība, kas ir faktiska, atvainojama un atbilst CL 1447.-1454. pantā minēto 

svarīgas maldības gadī jumu paz īmēm. 

<,'', Grūlups/Kalniņš. CL 996. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 133. lpp.; Rudāns S. Saistību 
tiesību komentāri. V. Gribas īstums // Jurista Vārds, 01.12.2006, nr. 47, 7. lpp. 

m Sk.: Torgāns K. CL 1444. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 47. lpp. 



Gribas trūkumi tiesiskajos darījumos 253 

(2) Ārvalstu civiltiesībās ir sastopama dažāda pieeja maldības gadījumu ris ināšanai. 

Vācijas civi l l ikums B G B (Bürgerliches Gesetzbuch) atšķirībā no Latvijas Civi l l ikuma 

neietver sīkāku maldības iedalījumu, kā arī nesaista maldības ietekmē noslēgta darījuma 

apstrīdēšanu ar darījuma dalībnieka vainu. Tas salīdzinājumā ar Latvijā pastāvošo tiesisko 

regulējumu paver plašākas iespējas maldības ietekmē noslēgta darījuma apstrīdēšanai. 

BGB 119.§ 1. daļā ir tikai norādīts, ka persona, kas gribas izteikuma izdarīšanā ir mal

dījusies par gribas izteikuma saturu vai vispār negribēja izdarīt attiecīgā satura gribas 

izteikumu, var gribas izteikumu apstrīdēt, ja vien var pieņemt, ka, zinot patiesos apstākļus 

un saprātīgi novērtējot situāciju, viņa gribas izteikumu nebūtu izdarījusi. 

Francijas civiltiesībās situācija ir sal īdzināma ar Latvijas tiesībām tādā ziņā, ka arī 

Francijā darījuma spēkā neesamību izraisa svarīga maldība (erreur substantielle - franču 

vai.), kaut gan Francijas civi l l ikums Code Civil s īkāk nedefinē atsevišķos svarīgas mal

dības gadī jumus. 6 9 5 Saskaņā ar Austrijas civil l ikumu A B G B (Allgemeines bürgerliches 

Gesetzbuch) maldība tiek iedalīta svarīgā un nesvarīgā (sk. A B G B 871. , 872., 873.§). 

Svarīga maldība Austrijas civiltiesībās ir tāda maldība, bez kuras persona nebūtu no

slēgusi līgumu, turklāt svarīgai maldībai jāatt iecas uz darījuma " s m a g u m p u n k t u " , ar ko 

tiek saprasta lieta, persona vai to būtiskas īpašības. 6 9 6 Maldība Austrijas civiltiesībās ir 

n e s v a r ī g a j ā tā attiecas uz darī juma blakusapstākļ iem ( A B G B 872.§). Tomēr atšķirībā no 

Latvijas Civi l l ikuma Austrijas civi l l ikumā A B G B nav ietverts svarīgas maldības veidu 

jeb gadī jumu katalogs. 

(3) Ja civiltiesiska strīda ietvaros rodas jautā jums par darījuma iespējamo spēkā ne

esamību svarīgas maldības dēļ, tad darījums vispirms ir jā iztulko. Iztulkošanas rezultātā 

var izrādīties, ka darījuma dalībnieku gribas izteikumi atbilst viņu patiesajai gribai. Pirms 

darījuma iztulkošanas n e m a z nav iespējams pārliecinoši pateikt, ka maldība pat iešām 

bijusi.6 9 7 Iztulkošanas prioritāte attiecībā pret darījuma atzīšanu par spēkā neesošu maldības 

dēļ ir uzskatāma par v ienu no civiltiesību a k s i o m ā m . 6 9 8 

c ) S v a r ī g a s m a l d ī b a s veidi 

( 1 ) CL 1447.-1454. pantā i r sniegts pilnīgs un izsmeļošs svarīgas maldības gadījumu 

katalogs jeb saraksts. Ja uzskatītu, ka bez minētajos pantos aprakstītajiem gadījumiem 

ir iespējami arī citi, l ikumā nedefinēti svarīgas maldības gadījumi, tad nebūtu iespējams 

noteikt, kāda faktiska un atvainojama maldība ir uzskatāma par svarīgu, bet kāda - par 

nesvarīgu. Svarīga maldība ir jānošķir no nesvarīgas maldības, jo katram no šiem abiem 

maldības ve id iem ir atšķirīgas tiesiskās sekas. CL 1447.-1454. pantā ietvertās normas 

•95 Ferid/Sonnenberger. Das Französische Zivilrecht 1/1, Rn. 1 F 416-1 F 434. 
m Koziol/Welser. Bürgerliches Recht, S. 154. 
V17 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 36 Rn. 30. 
4 0 8 Sk.: Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 410. 
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aptver ļoti daudzus praksē iespējamus maldības gadījumus, taču vienlaikus noteic precī

zas robežas tam, kuros gadījumos darījums ir spēkā neesošs maldības dēļ. Likumdevēja 

pieeja, ierobežojot svarīgas maldības gadījumu skaitu, ir attaisnojama un nepieciešama, 

jo tiesiskās stabilitātes interesēs ir jāveic ina darījumu spēkā esamība. 

(2) No CL 1447.-1454. pantā ietvertajām n o r m ā m izriet, ka pastāv deviņi svarīga^ 

maldības veidi: maldība par darījuma šķiru (CL 1447. р. 1. teik.), maldība par lietas 

identitāti (CL 1448. р.), maldība par līgumsaistību pastāvēšanu (CL 1449. р.) , maldība 

par personas identitāti ( C L 1450. р. 1. teik.), maldība par personas spējām un īpašībām 

( C L 1450. p. 2. teik.), maldība par lietas īpaš ībām ( C L 1451. р.) , maldība par atvietojamu 

lietu daudzumu divpusējā līgumā (CL 1452. р.), maldība par darījuma priekšmeta piederību 

( C L 1453. p. 2. d.) un maldība par darījuma priekšmeta pastāvēšanu (CL 1454. р.). 

(3) Pirmais CL 1447.-1454. panta normās reglamentētais svarīgas maldības veids 

ir maldība par darī juma šķiru (CL 1447. р. 1. teik.), kuras gadī jumā viens dalībnieks 

domā, ka noslēdz citu l īgumu nekā tas, kādu noslēdz otrs. Šajā gadījumā notiek līguma 

dalībnieku abpusēja maldība. Jēdziens "darī juma šķira" nozīmē darījuma veidu, piemē

ram, darījuma šķiras ir sajauktas, ja viena puse dod otrai naudu glabājumā, bet otra puse 

uzskata, ka nauda tiek aizdota. 6 4 9 Likumdevējs maldību par darījuma šķiru ir atzinis par 

svarīgu tāpēc, ka atšķirīgiem darī jumiem ir atšķirīgas tiesiskās sekas. Ja katra līdzēja 

griba ir vērsta uz atšķirīgu tiesisko seku iestāšanos, tad l īgums nav noslēgts un līdz ar 

to nevar būt spēkā. 

Kādā Latvijas tiesā izskatītā lietā, kurā maldība par darījuma šķiru bija iemesls darījuma atzī
šanai par spēkā neesošu, viena puse bija domājusi, ka noslēdz uztura līgumu, bet otra puse līgumu 
uzskatīja par mantojuma līgumu.7 0 0 Astoņdesmitgadīga vientuļa sirmgalve bija vienojusies ar kaimiņos 
dzīvojošu laulāto pāri, ka tie viņu aprūpēs, saņemot par to mēnesī nelielu naudas summu. Pēc kāda 
laika laulātais pāris ierosināja, lai sirmā kundze atstāj viņiem mantojumā savu nekustamo īpašumu, 
tādējādi atlīdzinot par viņu pūlēm aprūpējamās labā. Sirmgalve parakstīja mantojuma līgumu, kad 
laulātie atveda uz viņas mājām notāri ar mantojuma līguma projektu. Vēlāk viņa apgalvoja, ka esot 
uzskatījusi to par uztura līgumu, kam piekrita pirmās instances un apelācijas instances tiesa, atzīstot 
noslēgto līgumu par spēkā neesošu uz CL 1447. panta pamata. 

Maldība par darījuma šķiru ir abpusēja maldība. Abpusēja svarīga maldība izraisa 

darījuma spēkā neesamību arī tad, ja viens no līdzējiem ir maldījies aiz neuzmanības 

N a v obligāti nepieciešams, lai atvainojami maldījušies būtu abi dalībnieki. Šāda pie

eja ir attaisnojama tāpēc, ka jau viena līdzēja atvainojamā maldība izraisa viņa gribas 

izteikuma spēkā neesamību. Ja spēkā neesošs ir v iena līdzēja gribas izteikums, tad ar! 

6 . 9 Torgāns K. CL 1447. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 48. lpp. 
7.10 Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 19.08.1999 spriedums lietā Nr. РЛС-368. Latvijas Republika: 

apelācijas instances nolēmumu apkopojums civillietās. 1998.-1999. gads. Rīga: Tiesu namu aģentūra. 
2000, 474. lpp. 
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līgums nevar būt spēkā, pat ja otra līdzēja gribas izteikums saskaņā ar Civi l l ikuma nor

m ā m par maldību ir atzīstams par spēkā esošu. Minētais attiecas ne tikai uz CL 1447. 

panta 1. te ikumā paredzēto maldību par darījuma šķiru, bet arī uz pārējiem Civil l ikumā 

reglamentētajiem abpusējas svarīgas maldības gadī jumiem: maldību par lietas identitāti 

(CL 1448. p.), maldību par atvietojamu lietu daudzumu (CL 1452. p. 2. teik.), maldību 

par darījuma priekšmeta piederību ( C L 1453. p. 2. d.) un maldību par darījuma priekš

meta pastāvēšanu ( C L 1454. p.) . 

(4) Saskaņā ar CL 1448. pantu līdzēju savstarpējās v ienošanās t r ū k u m s iznīcina 

tiesisko darījumu, kad pārpratums attiecies uz lietas identitāti un katrs līdzējs domājis 

citu tās veidu vai šķiru. Maldība par lietas identitāti izpaužas tādējādi, ka viens no 

līdzējiem domā, ka l īguma objekts ir kāda konkrēta lieta, bet otrs līdzējs par l īguma 

objektu uzskata pavisam citu lietu. Praksē maldība par lietas identitāti gadās samērā 

reti . 7 0 1 Parasti šī maldība attiecas uz lietām, kurām ir z ināma savstarpēja līdzība, bet 

kuras nav identiskas. 

Piemēram, restorāna apmeklētāja pasūta "glāzi Šampanieša", bet apkalpotāja viņai atnes Latvijā 
ražotu dzirkstošo vīnu. Pasūtītāja atsakās maksāt par atnesto dzirkstošo vīnu, jo esot gribējusi īstu Fran
cijā ražotu šampanieti, nevis surogātu, kāds ir dzirkstošais vīns. No vienas puses, Latvijā šampanietis 
plašākā nozīmē liek lietots kā ierasts nosaukums dažādām dzirkstošā vīna šķirnēm, arī ārpus Francijas 
ražotajām. No otras puses, vispārzināms ir fakts, ka "īsts" Šampanietis ir tikai tāds dzirkstošais vīns, 
kas pēc noteiktas tehnoloģijas ir izgatavots Francijā Sampaņas novadā. Tā kā katrai no pusēm šajā 
ziņā ir "sava taisnība", nevar apgalvot, ka pasūtītāja vai apkalpotāja būtu pieļāvušas neuzmanību. 
Tāpēc jāatzīst, ka ir notikusi CL 1448. pantā minētā svarīgā maldība par lietas identitāti. 

CL 1448. panta pareizai izpratnei svarīgi ir noteikt, ko l ikumdevējs domājis ar lietas 

"citu veidu vai šķiru". 1864. gada Civi l l ikumiem veltītajā juridiskajā literatūrā ir norādīts, 

ka tas, vai lieta ir uzskatāma par atšķirīgu, ir atkarīgs no konkrētā tiesiskā darī juma. 7 0 2 

Tas nozīmē, ka par atšķirīgām lietām ir uzskatāmas ne vien, p iemēram, televizors un 

radioaparāts, bet arī dažādi lietu tipi un modifikācijas plašākas savstarpēji līdzīgu lietu 

šķiras ietvaros, p iemēram, viena automašīnas modeļa dažādi paveidi. Lietu savstarpējās 

atšķirības un līdz ar to piederība dažādām lietu šķirām var izpausties pat sīkās niansēs. 

Svarīgi ir tas, cik liela n o z ī m e Šīm atšķirībām ir pušu v ienošanās kontekstā. 

(5) Svarīga maldība par saistību pastāvēšanu ir regulēta CL 1449. pantā, no kura 

izriet, ka maldība ir svarīga, ja šķietamas saistības dēļ kāds ir kaut ko apsolījis vai izpil

dījis. Šajā gadī jumā maldība izpaužas tādējādi, ka darījuma dalībnieks aiz atvainojama 

pārpratuma uzskata darījumu par spēkā esošu un to izpilda. CL 1449. panta palīgteikums. 

" Sk.: Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 763. 
12 Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen. Erster Band. Allgemeiner Teil. Familienrecht, 

S. 193. 
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kas maldību par saistību pastāvēšanu pasludina par svarīgu, ir lieks no tāda viedokļa, ka 

šādā gadījumā līguma spēkā neesamībai ir jau kādi citi iemesli. Faktiski CL 1449. pants 

tikai rada papildu normatīvo pamatu darījuma atzīšanai par absolūti spēkā neesošu. 

Piemēram, līguma noslēgšanas un izpildes laika līdzējs nezina, ka viņa līgumpartneris gara slimības 
dēļ ir darījumnespejīgs un atrodas aizgādnībā. Līdzējs domā, ka līgums ir spēkā un ir izpildāms. Šajā 
gadījumā līgums jau ir spēkā neesošs līgumpartnera darījumnespējas dēļ. 

( 6 ) CL 1450. panta 1. te ikums regulē maldību par personas identitāti, kas ir svarīga 

maldība, ja vien personu samainī jums nav bez j e b k ā d a s nozīmes tam, kas maldījies. 

Maldība par personas identitāti ir iespējama tad, ja darī juma dalībnieks ir gribējis noslēgt 

darījumu ar konkrētu personu, bet aiz atvainojamas pārskatīšanās noslēdzis darījumu ar 

pavisam citu personu. 7 0 4 

Maldība par personas identitāti nereti rodas sakarā ar līdzīgiem komercsabiedrību nosaukumiem vai 
fizisko personu uzvārdiem. Piemēram, Baltijas valstīs praktizējošais somu advokāts Jusi Pckkonens 
meklēja juristu savam Rīgas birojam. Viņš vērsās pie sava drauga, respektablā latviešu jurista Borisa 
Burbuļa, lai tas ieteiktu piemērotu kandidātu. Burbulis ieteica Pekkonenam jauno, daudzsološo juristi 
Vandu Vāceli, kura nupat pabeigusi studijas ārzemēs. Boriss Burbulis teica Jusi Pekkonenam, ka Vanda 
Vācele jau nākamajā dienā varēšot ierasties Pekkonena birojā. Nākamajā dienā birojā ieradās cita 
jaunās paaudzes juriste - Anda Vēdzele, kura no savas Pekkonena birojā strādājošās draudzenes bija 
dzirdējusi, ka birojam vajadzīga darbiniece. Jusi Pekkonens, kurš neprata latviski un nespēja atšķirt 
līdzīgus latviešu personvārdus, bija pārliecināts, ka Anda Vēdzele ir tā pati Borisa Burbuļa ieteiktā 
juriste. Tā kā Pekkonens uzticējās Burbuļa rekomendācijām, viņš deva rīkojumu nekavējoties noslēgt 
darba līgumu ar Andu Vēdzeli. Pēc trijām dienām Pekkonenam piezvanīja Vanda Vācele, kas bija 
tikko atgriezusies no ārzemēm. Jusi Pekkonens saprata, ka ir maldījies. Viņa maldība ir vērtējama 
kā maldība par personas identitāti CL 1450. panta 1. teikuma izpratnē, jo viņam bija būtiski noslēgt 
darba līgumu tieši ar Vandu Vāceli, nevis ar citu personu. 

Līgumpartnera identitātei pārsvarā ir n o z ī m e i lgtermiņa l īgumos, kuru sekmīgai iz

pildei vajadzīga savstarpēja l īgumpartneru uzticība un pārliecība, ka otrs līdzējs savas 

saistības pat iešām pildīs. Personu samainī jums parast i ir mazsvarīgs vai b e z jebkādas 

nozīmes tādos darī jumos, kurus abas puses uzreiz izpilda. 

Piemēram, Jānis ir nopircis automašīnu un lūdz savam draugam Pēterim, lai tas ieteic kādu labu 
autoservisu, kur mašīnai uzlikt ziemas riepas. Pēteris ieteic autoservisu ''Autostop". Jānis aiz pār
skatīšanās iebrauc autoservisā "Autoshop", kur viņa automašīnai tiek tūlīt uzliktas ziemas riepas, un 
Jānis uzreiz samaksā. Šajā gadījumā Jāņa maldībai nav nekādas tiesiskas nozīmes, jo abi autoservisi 
var sniegt Jānim vajadzīgo pakalpojumu. 

( 7 ) Maldība par kāda personiskajām spējām un īpašībām ir svarīga, ja maldīgi pie

ņemtās spējas vai īpašības pēc darījuma rakstura ir bijušas svarīgas (CL 1450. p. 2. teik. i. 

7115 von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft. S. 92. 
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Maldījusies persona šajā gadī jumā ir līdzējs, kurš l īgumu nebūtu noslēdzis, ja būtu zinā

jis, ka v iņa l īgumpartnerim vajadzīgās spējas vai īpašības nepiemīt. Spējas un īpašības 

ir personai piemītošas paz īmes, kuru pie l ieto jumam ir prakt iska n o z ī m e civiltiesiskajā 

apgrozībā. Ar personiskajām spējām un īpaš ībām CL 1450. panta 2. teikuma izpratnē 

tiek saprastas nevis īs laicīgas paz īmes, bet gan tādas, kas piemīt personai pastāvīgi vai 

ilgāku laiku.7 0 4 CL 1450. panta 2. te ikums attiecas uz j ebkura tiesību subjekta, tostarp 

f iz i sku un juridisku personu, spējām un īpašībām. Spējas un īpašības CL 1450. panta 

2. te ikuma izpratnē ir, p i e m ē r a m , d z i m u m s , fiziskās īpašības, izglītība, profesionālā kva

lifikācija, amata prasme, hroniskas sl imības, sodāmība, reliģiskā, pārliecība, maksātspēja. 

Kā norādīts CL 1450. panta 2. te ikumā, personas spēju un īpašību svarīgums ir atkarīgs 

no konkrētā tiesiskā darī juma rakstura. 

Piemēram, noslēdzot aizdevuma līgumu, svarīga ir aizņēmēja maksātspēja, nevis viņa redzes de
fekti. Ja turpretī persona vēlas stāties darbā par šoferi, tad redze ir būtiska, bet maksātspējai nav 
nozīmes. Reliģiskā pārliecība nav svarīga, ja cilvēks strādā, piemēram, par pārdevēju veikalā. Tomēr 
tā ir svarīga, ja cilvēks vēlas darboties kā noteiktas reliģiskas konfesijas garīdznieks. Sievietes grūt
niecība saskaņā ar vispārīgo principu nav personas īpašība CL 1450. panta izpratnē, jo grūtniecība ir 
nevis pastāvīgs, bet gan pārejošs stāvoklis.705 Tomēr grūtniecība var būt darījumā svarīga personiskā 
īpašība, ja darba līgums ir terminēts un grūtniecība rada šķēršļus tā izpildei.7116 

( 8 ) Mald ība par lietas īpaš ībām, kas paredzēta CL 1451. pantā, i r līdzīga CL 1450. 

pantā reglamentētajai maldībai par personas spējām un īpašībām. Atšķirība starp Šiem 

diviem svarīgas maldības ve id iem ir tāda, ka CL 1451. pantā minētā maldība attiecas 

nevis uz personu, bet gan uz lietu. Līdzējs ir maldīgi uzskatījis, ka lietai ir kāda īpašība, 

taču patiesībā šī īpašība lietai nepiemīt un lieta tāpēc pieder pavisam citai lietu šķirai. 

Maldība par lietas īpaš ībām ir j ānošķ i r no CL 1448. pantā reglamentētās maldības par 

lietas identitāti. Maldība par lietas identitāti ir abpusēja maldība, bet par lietas īpaš ībām 

maldās tikai v iena no darī juma pusēm. Turklāt atšķirībā no maldības par lietas identi

tāti, kas rodas tikai gribas izteikšanas gaitā, maldīgais p i e ņ ē m u m s par lietas īpaš ībām 

ir radies personas apziņā j a u p i rms gribas izte ikuma izdarīšanas un ir pamudināj is v iņu 

noslēgt darī jumu. 

Kā izriet no CL 1451. panta, maldība par lietas īpaš ībām ir svarīga tikai tad, ja tieši 

maldīgā p i e ņ ē m u m a rezultātā per sona ir noslēgusi l īgumu. Ja maldīgajam p i e ņ ē m u m a m 

par lietas īpaš ībām ir bijusi tikai otršķirīga n o z ī m e l īguma noslēgšanā, tad šāda mal

dība l īguma spēku neiznīcina. Lietas īpašības ir j ebkādi faktiskie vai t iesiskie apstākļi, 

kas tiešā veidā ie tekmē lietas vērtību.7"7 Lietas vērtība nav lietas īpašība CL 1451. panta 

Rudāns S. Saistību tiesību komentāri. V. Gribas īstums // Jurista Vārds, 05.12.2006, nr. 48, 15. Ipp. 
Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 36 Rn. 39. 
Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 7 Rn. 21 . 
Sk.: Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB Rn. 769. 
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izpratne, jo lietu vērtība j e b cena ir mainīgs l ielums, ko noteic tirgu pastāvošais piedā

vājums un pieprasī jums. 

Lietas īpašības CL 1451. panta izpratnē ir, piemēram, zemes gabala apbūvējamība un ģeogrāfiskais 

novietojums, mākslas priekšmeta īstums, automašīnas izgatavošanas gads, nobraukums un motora 

jauda. Turpretī īres nama īrnieku maksātspēja vai īres līgumu termiņi nav uzskatāmi par lietas īpašī

bām, jo tiem nav tiešas saistības ar paša īres nama kā lietas eksistenci.7 0 8 

Lietu šķiras izpratne CL 1451. pantā ir tāda, ka visas lietas, kas savu īpašību ziņā 

ir identiskas l īgumā minēta jam līguma objektam, pieder vienai lietu šķirai, bet lietas, 

kurām šo īpašību nav, - kādai citai lietu šķirai. 

Piemēram, gleznu kolekcionārs Vilibalds Rubulis kādā gleznu galerijā par Ls 2000 nopirka gleznu 

"Top jaunā Rīga'*, par kuras autoru bija norādīts pazīstamais latviešu gleznotājs Indulis Zariņš (1929— 

1997). Pēc kāda laika Vilibalds Rubulis no sava drauga Mākslas akadēmijas profesora Roberta Ķelles 

uzzināja, ka minētās gleznas patiesais autors ir mazpazīstamais gleznotājs Bertrams Bigūzis. Prof. 

Ķelle norādīja, ka mākslas pazinēju aprindās vaida maldīgs uzskats par Induli Zariņu kā gleznas autoru, 

bet gleznas patiesā tirgus vērtība ir tikai apmēram Ls 500. Tātad Vilibalds Rubulis ir maldījies par 

gleznas "Top jaunā Rīga" autorību, kas ir gleznas vērtību noteicoša īpašība CL 145.1. panta izpratnē. 

CL 1451. panta kontekstā tā lietu šķira, kurai glezna patiesi pieder, ir Bertrama Bigūža gleznas, bet 

Induļa Zariņa gleznas - cita lietu šķira. 

Lietas īpašību jēdziens CL 1451. pantā ir jānosaka saskaņā ar objektīviem kritēri

j i em, nevis atkarībā no darījuma dalībnieku subjektīvajiem priekšstatiem. Izvērtējot to, 

vai lietas īpašībai ir noz īme darījuma kontekstā, ir j ā ņ e m vērā tamlīdzīgiem darījumiem 

raksturīgais saimnieciskais mērķis . 7 0 9 Lietas īpašību svarīgumu noteicot saskaņā ar objek

tīviem kritērijiem, ir iespējams izvairīties no līguma atzīšanas par neesošu maznozīmīg i 

iemeslu dēļ. 

Ja, piemēram, pilsonis X nolūkā iegādāties sev mājokli nopērk dzīvokli, atvainojami maldoties, 

ka dzīvoklis ir atbrīvots no īrniekiem, kuriem patiesībā ir beztermiņa īres līgums, tad tā ir svarīga 

maldība CL 1451. panta izpratnē. Tas apstāklis, ka dzīvokli aizņem īrnieki, dzīvokļa pirkuma līguma 

kontekstā ir būtiska lietas īpašība. Ja turpretī pilsone Y grib nopirkt sev mitekli, kurā iespīd vakara 

saule, bet izrādās, ka sakarā ar dzīvokļa novietojumu tajā iespīd tikai rīta saule, tad šī gaismas 

ieplūdes nianse nav atzīstama par būtisku CL 1451. panta kontekstā, kaut arī maldīgais pieņēmums 

par dzīvokļa izgaismojumu ir pamudinājis viņu nopirkt šo dzīvokli. Dzīvokļa izgaismojuma īpatnības 

var ietekmēt iemītnieka labsajūtu, taču tā nav īpašība, kas ļautu atzīt darījumu par spēkā neesošu 

saskaņā ar CL 1451. pantu. 

Iespējamas ir tādas situācijas, kurās prasī jumi par l īguma atzīšanu par spēkā ni 

esošu sakarā ar maldinu par lietas īpašībām konkurē ar lietas ieguvēja prasī jumiem pr 

Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 36 Rn. 40. 
Latenz/Wolf. Aligemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 36 Rn. 43. 
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atsavinātāju par lietas t r ū k u m i e m un īpaš ībām ( C L 1612. un turpm. p.) . Šādi gadījumi 

i r iespējami, kaut gan l ietas īpaš ības j ē d z i e n s CL 1612. un t u r p m ā k o pantu kontek

stā daļēji atšķiras no lietas īpaš ības j ē d z i e n a izpratnes CL 1451. pantā. Atšķir ībā no 

CL 1451. pantā domāta jām lietas īpaš ībām, kuru svar īgums ir n o t e i c a m s saskaņā ar 

objektīviem kritērijiem, lietas īpaš ību izpratne CL 1612. un turpmāko pantu kontekstā 

ir vairāk atkarīga no tā, cik lielu nozīmi paši līdzēji tām piešķīruši savā l īgumā. Šāds 

secinājums izriet no CL 1593. panta 2. punkta, saskaņā ar kuru atsavinātājs ir atbildīgs 

pret lietas ieguvēju par to, ka lietai nav nekādu apslēptu t rūkumu un ka tai ir visas tās 

labās īpaš ības, kādas "apga lvotas vai p i e ņ e m a m a s " . Ja i r konstatēta svarīga maldība 

saskaņā ar CL 1451. pantu, tad l īguma absolūtā spēkā neesamība izslēdz CL 1612. un 

turpmāko pantu piemērošanu. Pr iekšnoteikums pras ī jumiem sakarā ar lietas t r ū k u m i e m 

vai īpaš ībām (l īguma atcelšana, lietas cenas samazināšana vai zaudējumu atlīdzība) ir 

l īguma spēkā esamība (sk. CL 1620. p . ) . 

( 9 ) CL 1452. pants sarežģītā veidā reglamentē svarīgu maldību par atvietojamu lietu 

daudzumu divpusējā līgumā. Pie atvietojamām lietām pieder visas tās lietas, ko noteic ar 

skaitu, mēru un svaru (CL 844. p. 1. d. 3. teik.). Tiesiskās sekas, kuras izraisa maldība par 

atvietojamu lietu daudzumu, saskaņā ar CL 1452. pantu ir atkarīgas no tā, vai l īgums ir 

vienpusējs vai divpusējs. Vienpusējie līgumi paliek spēkā, turklāt no abiem daudzumiem 

dodams mazākais, bet divpusējie līgumi nav spēkā, ja saistītajam dalībniekam (parādnie

k a m ) bijis n o d o m s dot mazāk, bet otrai pusei (kreditoram) •- saņemt vairāk. Pretējā gadī

j u m ā divpusējais līgums paliek spēkā un dodams mazākais daudzums. No CL 1452. panta 

izriet, ka maldība par atvietojamu lietu daudzumu ir atzīstama par svarīgu maldību tikai 

divpusējā līgumā, kad saistītajam ir bijis nodoms dot mazāk, nekā domājusi otra puse. 7 1 0 

Viens no atvietojamu lietu veidiem ir nauda. Piemēram, igauņu komersants un dāņu komersants, 
kuriem ir filiāles Latvijā, noslēdz Latvijā izpildāmu līgumu. Puses norunā, ka igauņu komersants maksās 
dāņu komersantam 50 000 kronas par precēm, bet aizmirst precizēt, vai domātas Igaunijas vai Dānijas 
kronas. Dāņu komersants ir domājis Dānijas kronas, bet igauņu komersants - Igaunijas kronas. Dānijas 
krona attiecībā pret citām valūtām ir vērtīgāka nekā Igaunijas krona. Tā kā saistītajai pusei - igauņu 
komersantam - ir bijis nodoms dot mazāk, bet dāņu komersants gribējis saņemt vairāk, tad CL 1452. 
panta izpratnē tā ir svarīga maldība par atvietojamu lietu daudzumu un līgums nav spēkā. 

No CL 1452. panta 3 . t e ikuma izriet, ka maldība par atvietojamu lietu d a u d z u m u nav 

atzīs tama par svarīgu maldību un l īgums paliek spēkā, ja divpusējā l īgumā parādniekam 

ir bijis n o d o m s dot vairāk, bet kredi toram - saņemt mazāk. 

Ja iepriekšminētajā piemērā, kurā aprakstīta maldība par dāņu un igauņu kronām divpusējā lī
gumā, maksātājs būtu bijis nevis igauņu komersants, bet gan dāņu komersants, kas atšķirībā no 
igauņu partnera patiesībā gribējis maksāt vērtīgākajās dāņu kronās, tad līgums paliktu spēkā un dāņu 

7 1 0 Torgāns K. CL 1452. p. komentārs. CL komentāri. Saistību tiesības, 51. lpp. 
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komersantam būtu pienākums maksāt 50 000 igauņu kronas, šāds risinājums nodrošina adekvātu 

situācijas risinājumu, jo kreditora situācija nepasliktinās un viņš faktiski saņem tādu naudas summu, 

kādu patiesībā gribējis. 

No CL 1452. panta 2. teikuma izriet, ka vienpusējā l īgumā maldība par atvietojamu 

lielu d a u d z u m u nekad nav atzīstama par svarīgu maldību, jo l īgums pal iek spēkā un 

parādniekam ir p ienākums dod kreditoram m a z ā k o daudzumu. 

Ja piemērā par dāņu un igauņu kronām situācija būtu tāda, ka dāņu komersants ir aizdevis igauņu 

komersantam 50 000 kronas, turklāt katrs no abiem ir domājis savas valsts kronas, tad aizdevuma 

līgums būtu uzskatāms par noslēgtu, tikko aizdevējs būtu aizņēmējam pārskaitījis vai citādi node

vis minēto summu. Igauņu komersantam, kurš dāņu partnera maldības dēļ saņēmis 50 000 dāņu 

kronas, kā aizdevuma summa ir jāatdod tikai 50 000 igauņu kronas. Starpību dāņu komersants var 

atprasīt no igauņu līgumpartnera saskaņā ar noteikumiem par prasījumiem no netaisnas iedzīvošanās 

(CL 2369. un turpm. p.). 

CL 1452. panta 4. t e ikumā ir norādīts , ka " jebkura cita maldība par pr iekšmeta 

daudzumu, ja nav bijis sevišķas norunas, ir nesvarīga". Šo piebildi nedrīkst saprast tā, 

it kā maldība par atvietojamu lietu daudzumu būtu svarīga ari tad, ja tā notikusi vien

pusējā l īgumā vai ja divpusējā l īgumā parādniekam bijis n o d o m s dot vairāk, bet kredi

toram - saņemt mazāk. Abos šajos gadījumos l īgums paliek spēkā, tāpēc abi minētie 

maldības gadījumi, ja vien maldība bijusi a tvainojama, ir kvalificējami kā nesvarīga 

maldība. Svarīga maldība CL 1452. panta izpratnē ir un paliek tikai maldība par atvie

tojamu lietu d a u d z u m u divpusējā l īgumā, kurā parādniekam ir bijis n o d o m s dot mazāk, 

bet kreditoram - saņemt vairāk. 

CL 1452. panta 4. teikuma vidū ietverto mīklaino iestarpinājumu "ja nav bijis se

višķas norunas" , ir iespējams interpretēt vienīgi tā, ka puses ar noteiktu v ienošanos var 

atzīt par svarīgu arī tādu maldību par l īguma priekšmetā ietilpstošo lietu skaitu, kura 

neatbilst CL 1452. panta iepriekšējos te ikumos aprakstīto maldības gadījumu pazīmēm. 

Šajā ziņā CL 1452. panta 4. te ikums paver ceļu zināmai tiesiskai nedrošībai, jo iznāk, 

ka šajā n o r m ā noteiktajā gadī jumā puses pašas var nesvarīgu maldību pasludināt par 

svarīgu maldību. Šāda iespēja ir unikāla tādā ziņā, ka darījumu absolūta spēkā neesa

mība civiltiesībās nav atkarīga no pušu gribas. Minētais iestarpinājums par pušu norunu 

Civi l l ikumā gandrīz negrozītā veidā, turklāt pilnīgi nevajadzīgi, ir pārņemts no 1864. ga

da Civi l l ikumu 2969. panta. Pozitīvi tomēr jāvērtē tas, ka šāda dīvaina situācija, kurā 

puses pašas l īgumā vai pēc l īguma noslēgšanas pas ludina nesvarīgu maldību par svarīgu 

maldību, praksē ir gandrīz neiespējama. 

(10) Maldība par darījuma pr iekšmeta piederību ir svarīga maldība tikai tad, ja viens 

no dalībniekiem ir domājis iegūt tiesības uz svešu lietu, bet darījuma priekšmets patie-
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sībā ir bijusi v iņa paša lieta ( C L 1453. p. 2. d.). Visos citos gadījumos, kuros kāds no 

darījuma dal ībniekiem ir maldīgi uzskatījis otru par lietas īpašnieku, maldība nav svarīga 

(CL 1453. p. 1. d.). Ar jēdz ienu "dar ī juma p r i e k š m e t s " CL 1453. pantā i r d o m ā t a nevis 

konkrētā t ipa darījumu raksturojošā darbība vai bezdarbība (sk. CL 1412. p.) , bet gan 

lieta, uz kuru darījums attiecas (darījuma objekts). 

Piemēram, zaglis A nozaga pilsonim B piederošo divriteni, kuru pārdeva tālāk pilsonim C. Pēc 

vairākiem mēnešiem B nopirka nozagto divriteni no C, nezinot, ka patiesībā pērk savu bijušo div

riteni. B ir maldījies par lietas piederību, un līgums nav spēkā, taču savu divriteni viņš var paturēt. 

Divriteņa īpašnieks viņš ir bijis visu laiku, jo noziedzīgā ceļā iegūtas mantas neviens no turpmākajiem 

ieguvējiem, izņemot, protams, īpašnieku, nevar labticīgi iegūt īpašumā.7 1 1 

( 1 1 ) Saskaņā ar CL 1454. pantu svarīga maldība i r arī maldība par darī juma priekš

m e t a pastāvēšanu. Ja darī juma pr iekšmets (darījuma objekts) vai tā lielākā daļa vairs 

nepastāv, p i e m ē r a m , p ā r d o d a m ā māja ir pilnīgi vai daļēji nodegus i , tad darī jums nav 

spēkā. CL 1454. pantā minētais gadī jums būtībā apraksta darī juma izpildes sākotnējo 

objektīvo neiespējamību, k a d darī juma izpi lde objektīvu iemeslu dēļ n a v iespējama 

nevienai personai . 7 1 2 Šajā ziņā CL 1454. pants faktiski dublē CL 1413. panta n o r m u , 

saskaņā ar kuru darī jums par neiespējamu pr iekšmetu nav spēkā, un CL 1543. p a n t a n o 

te ikumu par to, ka spēkā nav l īgumi par kaut ko neiespējamu. CL 1454. pants atšķiras no 

CL 1413. panta vai CL 1543. panta tādā ziņā, ka aptver tikai situācijas, kurās lieta, vie

n a m vai abiem līdzējiem nezinot, pilnīgi vai daļēji gājusi bojā. CL 1413. un 1543. pants 

attiecas arī uz c i t iem sākotnējās objektīvās neiespējamības gadī jumiem. Līdzējam, pa

matojot l īguma spēkā neesamību, tomēr vieglāk būs atsaukties tieši uz CL 1413. vai 

1543. pantu, jo CL 1454. panta gadī jumā ir j āp ierāda not ikusī maldība, tai skaitā arī 

tās atvainojamība. 

d) Svarīga maldība lietu tiesībās 

(1) Atsevišķi svarīgas maldības jautā jumi ir regulēti arī Civi l l ikuma lietu tiesību daļā. 

Nozīmīgākie note ikumi par maldības liettiesiskajiem aspekt iem ir ietverti CL 996. pantā. 

Saskaņā ar CL 996. panta 1. daļu nodošana, kas izdarīta, maldot ies par pašu n o d o d a m o 

lietu vai nodevēja ī p a š u m a tiesību uz to , ī p a š u m a pāreju nenodibina. Ja notikusi kāda 

cita maldība, īpašuma tiesības pāriet uz ieguvēju, bet nodoto pr iekšmetu var atprasīt ar 

personisku prasību ( C L 996. p. 2. d.). Svarīga maldība ir tikai CL 996. panta 1. daļā 

minētā maldība. 7 1 3 

71L Sk.: Grūtups/Kalniņš. CL 1003. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 141. Ipp. 
1 1 2 Sk.: Balodis K. Līguma izpildīšanas neiespējamības regulējums Latvijas un Eiropas Savienības valstu 

tiesībās // Tiesību transformācijas problēmas sakarā ar integrāciju Eiropas Savienībā. Rīga: Latvijas 
Universitātes Juridiskā fakultāte, 2002, 266. Ipp. 

7 1 5 Grūtups/Kalniņš. CL 996. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 133. Ipp. 
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No darījumu teorijas viedokļa nodošana kā rīcības darī jums ir j ānošķi r no tās pamatā 

esošā atsavinājuma līguma, kas ir apņemšanās darī jums. 7 1 4 CL 996. panta 1. daļā minētā 

svarīgā maldība var notikt gan atsavinājuma līguma noslēgšanas, gan pašas nodošanas 

laikā. Šādas situācijas ir iespējamas, ja nodošana notiek kādu laiku pēc atsavināšanas 

l īguma noslēgšanas. Tiesiskās sekas, respektīvi, nodošanas spēkā neesamība, gan nemai

nās no tā, kurā brīdī svarīgā maldība notikusi, jo atsavinājuma līguma spēkā esamība ir 

nodošanas spēkā esamības pr iekšnoteikums (sk. CL 989. p.). 

(2) CL 996. panta 1. daļa nenodibina j a u n u s svarīgas maldības veidus, bet gan ir 

j ā a p l ū k o Civi l l ikuma saistību tiesību daļā ( C L 1447.-1454. p.) reg lamentēto svarīgas 

maldības gadījumu kontekstā. Ar maldību " p a r pašu n o d o d a m o l ietu" p i r m ā m kārtām 

ir domāta CL 1448. pantā regulētā maldība par lietas identitāti . 7 1 5 Arī CL 1452. panta 

2. te ikuma beigās regulētā svarīgā maldība par atvietojamu lietu d a u d z u m u var būt 

maldība par n o d o d a m o lietu CL 996. panta 1. daļas izpratnē. Ar CL 996. panta 1. daļā 

m i n ē t o ieguvēja maldību par " n o d e v ē j a īpašuma t ies ību" i r j ā saprot CL 1453. panta 

2. daļā paredzētais gadī jums, kad ieguvējs ir domājis iegūt ī p a š u m ā svešu lietu, bet 

n o d o d a m ā lieta patiesībā ir viņa paša īpašums. Ja CL 996. panta 1. daļu attiecinātu uz 

jebkuru maldību par lietas nodevēja īpašuma tiesību, tad ši norma būtu pretruna ne tikai ar 

CL 1453. pantā noteikto vispārīgo principu, ka maldība par darītāju tiesiskajām attiecī

bām pret darījuma pr iekšmetu ir nesvarīga, bet arī ar Civi l l ikuma n o r m ā m par kustamu 

lietu labticīgu iegūšanu īpašumā ( C L 1065. p.). 

e) Darījuma izpildījums svarīgas maldības gadījumā 

( 1 ) Kad daudzpusējā darījumā ir maldījies tikai viens darī juma dalībnieks, tad sa

skaņā ar CL 1456. pantu viņš v ienmēr v a r prasīt, lai to izpilda, ja v iņam darī juma 

izpildīšanā ir tiesiska interese un ja viņš savukārt ir izpildījis saistības, kuras uzņēmies . 

CL 1456. pantā aprakstītajā situācijā divpusējs (daudzpusējs) l īgums faktiski ir noslēgts 

no jauna, jo svarīgas maldības gadījumā līguma vispār nav bijis. Ja tomēr tas līdzējs, 

kurš ir maldījies, uzskata, ka svarīga maldība v iņam netraucē, viņš var l īgumu izpildīt. 

CL 1456. pantā l ikumdevējs ir vadījies no p i e ņ ē m u m a , ka otrs līdzējs, kurš nav maldī

j ies, v ienmēr gribēs, lai l īgums tiktu izpildīts. Tā kā l īguma noslēgšana, tostarp atkārtota 

noslēgšana uz iepriekšējiem note ikumiem, ir līdzēju brīvprātīgas vienošanās rezultāts, 

tad CL 1456. pants nevar tikt p iemērots , lai piespiestu otru līdzēju izpildīt l īgumu, kurā 

viņš nav ieinteresēts. 

Kolekcionārs Kristers Korķītis par Ls 1000 nopirka no mākslas priekšmetu tirgotāja Teodora Tū-

daliņa kafijas kannu, par kuru tika uzskatīts, ka tā piederējusi slavenajai latviešu dzejniecei Aspazijai. 

7 , 4 Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse, 142./143. lpp. 
7 1 5 Grūtups/Kalniņš. CL 996. p. komentārs. Civillikuma komentāri. īpašums, 134. lpp. 
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Tā kā Korķītim bija jāveic arī citi maksājumi, viņš norunāja ar Tūdaliņu, ka samaksās pēc mēneša 

un Tūdaliņš tad viņam kannu atdos. Tūdaliņš piekrita, jo Korķītis bija viņa pastāvīgais klients. Pēc 

mēneša Korķītis pārskaitīja Tūdaliņam Ls 1000, bet vēl pirms kafijas kannas saņemšanas uzzināja, 

ka tā tomēr nav piederējusi Aspazijai. Viņš uzrakstīja Tūdaliņam c-pastu, ka esot pieļāvis svarīgu 

maldību par kannas kādreizējo piederību Aspazijai un viņam, Korķītim, vēl jāaprunājas ar sievu 

par kannas pirkumu. Korķīša sievai kafijas kanna ļoti patika kā skaists un saimniecībā noderīgs 

19. gadsimta amatnieku darinājums. Sievas ietekmē Korķītis devās pie Tūdaliņa un noteikti paziņoja, 

ka tomēr pērk kafijas kannu. Tūdaliņš atbildēja, ka pēc Korķīša e-pasta saņemšanas apsolījis kannu 

citam klientam, bet Korķīša samaksātos Ls ! 000 atdos atpakaļ. Korķītis konsultējās ar savu meitu, kas 

studēja jurisprudenci, un piedraudēja Tūdaliņam ar "tiesu darbiem", jo tas neesot izpildījis līgumu, 

pieļaujot "rupju CL 1456. panta pārkāpumu". Šajā situācijā Korķītim nav tiesību prasīt līguma izpildi, 

jo Tūdaliņu nesaistīja līgums, kas bija spēkā neesošs svarīgas maldības dēļ. 

(2) Ja svarīgas maldības ietekmē noslēgtais darījums ir izpildīts, tad pusēm ir tiesības 

izpildījumu atprasīt saskaņā ar Civi l l ikuma note ikumiem par prasī jumiem no netaisnas 

iedzīvošanās ( C L 2369. un turpm. p.). Kas b e z tiesiska pamata un tikai maldīgi uzska

tīdams to par savu p ienākumu kaut ko izdara vai apsola izdarīt otram par labu, tas var 

prasīt, vai nu lai atdod izpildījumu, vai lai atsvabina viņu no dotā apsolī juma (CL 2369. 

p. 1. d.). CL 2369. pantā ir ietverts neesoša parāda izpildījuma atprasī jums (condictio 

indebiti - latīņu v a i ) , kas gan nav vienīgais, bet ir nozīmīgākais no prasī jumiem no 

netaisnas iedzīvošanās. 

Izpildījums bez maldības dod CL 2369. pantā paredzētās atprasījuma tiesības tikai 

tad, ja izpildī jumu izdarījusi rīcībnespējīga per sona (CL 2 3 7 3 . p. 2. d.). Kā norādīts 

CL 2373. panta 1. daļā, CL 2369. pantā minētais prasī jums pastāv tikai tad, ja maldība 

ir bijusi atvainojama. Jāatzīmē, ka CL 2369. un turpmākajos pantos ietvertais maldības 

j ē d z i e n s nav identisks svarīgas maldības j ē d z i e n a m CL 1447.-1454. panta izpratnē. 

CL 2369. pantā paredzētais prasī jums var rasties ne tikai tad, kad izpildīts svarīgas 

maldības rezultātā noslēgts darī jums, bet arī ci tos gadī jumos, kuros persona maldīgi 

izpildījusi spēkā neesošu darījumu. CL 2369. pantā paredzētās atprasījuma tiesības dod 

ne tikai svarīga, bet arī nesvarīga faktiska maldība. 7 " ' 

f) Maldība gribas izteikšanas norisē un motīvu maldība 

( 1 ) Lai gan maldības tiesiskās sekas Civi l l ikumā ir regulētas galvenokārt atkarībā 

no tā, vai maldība ir faktiska vai tiesiska, atvainojama vai netvainojama, svarīga vai 

nesvarīga, nozīmīgs ir arī maldības iedalī jums maldība gribas izteikšanas norisē un 

motīvu maldība. 7 1 7 Maldība gribas izteikšanas norisē ir neapzināta maldība, kas rodas gri

bas izteikuma izdarīšanas gaitā. Šajā gadījumā personas izteiktā griba nesaskan ar viņas 

7 , 6 Balodis K. CL 2373. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 654. Ipp. 
7 1 7 Sk.: Vīnzarājs N. Gribas trūkumi // Civiltiesību problēmas, 95.-106. Ipp. 
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iekšējo j e b patieso gribu. Motīvu maldība ir maldība par gribas izteikuma izdarīšanai 

būtiskiem apstākļ iem, kas pamudinājuši personu izdarīt attiecīgā satura gribas izteikumu. 

Motīvu maldība izveidojas nepareizu ziņu vai kļūdainu p i e ņ ē m u m u rezultātā. Ja persona 

būtu zinājusi patiesos apstākļus, viņa darījumu nebūtu noslēgusi . Motīvu maldība rodas 

p i rms gribas izteikuma izdarīšanas, tāpēc motīvu maldības gadījumā personas izteiktā 

griba atbilst viņas iekšējai (patiesajai) gribai. 

(2) Par maldību gribas izteikšanas norisē ir atzīstami šādi četri Civi l l ikumā regulēti 

svarīgas maldības veidi : maldība par darījuma šķiru ( C L 1447. р. 1. teik.), maldība par 

lietas identitāti (CL 1448. р.), maldība par personas identitāti ( C L 1450. р. 1. teik.) un 

maldība par atvietojamu lietu d a u d z u m u (CL 1452. р.). Motīvu maldības j ē d z i e n s ir 

pieminēts CL 1449. pantā, saskaņā ar kuru maldība par darījuma iemeslu ir nesvarīga 

un neiznīcina darī juma spēku, ja vien kāds šķietamas saistības dēļ nav ko apsolījis 

vai izpildījis. CL 1449. pantā ir ietverts vispārīgais princips, saskaņā ar kuru motīvu 

maldība ir nesvarīga. Motīvu maldība ir svarīga maldība Civi l l ikumā noteiktajos pie

cos i z ņ ē m u m a gadījumos." maldība par saistību pastāvēšanu (CL 1449. р.) , maldība 

par personas spējām un īpašībām (CL 1450. p. 2. teik.), maldība par lietas īpaš ībām 

( C L 1451 . р.), maldība par darījuma priekšmeta piederību ( C L 1453. p. 2. d.) un maldība 

par darījuma priekšmeta pastāvēšanu (CL 1454. р.) . Tātad motīvu maldības kā svarīgas 

maldības gadījumu skaits pat ir l ielāks nekā to gadījumu skaits, kurā l ikums par svarīgu 

atzīst maldību gribas izteikšanas norisē. 

( 3 ) Maldības atzīšanai par motīvu maldību vai maldību gribas izteikšanas norisē 

ir n o z ī m e , p i e m ē r a m , tajos gadī jumos, kad p i r m s maldības konstatēšanas tiek veikta 

darī juma iztulkošana. Lai gan iztulkošanai v ienmēr ir prioritāte attiecībā pret darījuma 

atzīšanu par spēkā neesošu maldības dēļ, daudz lielāka praktiskā nozīme iztulkošanai 

ir tieši tad, kad darī jumu, iespējams, ietekmējusi maldība gribas izteikšanas nor isē . 7 1 8 

Tas izskaidrojams ar to, ka maldība gribas izteikšanas nor i sē izraisa patiesās gr ibas 

neatbilstību izteiktajai gribai, bet motīvu maldības gadījumā patiesā griba atbilst izteik

tajai. 

g) Nesvarīgas maldības izpausmes un t iesiskās sekas 

( 1 ) Nesvarīga maldība ir j ebkura faktiska atvainojama maldība, kas saskaņā ar Civil

likuma note ikumiem nav atzīstama par svarīgu maldību. Civi l l ikuma normās par maldību 

ir minēti vairāki nesvarīgas maldības piemēri, kuri gan neveido izsmeļošu nesvarīgas 

maldības gadījumu sarakstu. Par to, ka CL 1441 - 1 4 5 8 . panta normās minēto nesvarīgas 

maldības gadī jumu saraksts nav galīgs, l iecina CL 1449. pantā ietvertais vispārīgais 

Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 36 Rn. 30. 
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princips, saskaņā ar kuru maldība par darījuma iemeslu ir nesvarīga un neiznīcina darī

juma spēku. CL 1449. pants faktiski pieļauj, ka maldība par darījuma iemeslu j e b motīvu 

maldība var izpausties dažādos veidos. 

Nesvarīga maldība notiek, piemēram, tad, ja kāds nopērk publiskas akciju sabiedrības akcijas, 

kļūdaini pieņemot, ka šo akciju kurss celsies un pēc vērtības pieauguma tās varēs pārdod jau dār

gāk. Maldība par nākotnē iespējamo lietas vērtību nav svarīga motīvu maldība par lielas īpašībām 

CL 1451. panta izpratnē. 

(2) No Civi l l ikuma noteikumos par maldību ietvertajiem nesvarīgas maldības pie

mēr iem pirmām kārtām j ā m i n nesvarīga maldība par l īguma priekšmeta (objekta) dau

dzumu, kas visai juceklīgi ir aprakstīta CL 1452. pantā. No šī panta izriet, ka svarīga 

maldība ir tikai maldība par atvietojamu lietu daudzumu divpusējā līgumā, turklāt tikai 

tajos gadī jumos, kad p a r ā d n i e k a m ir bijis n o d o m s dot mazāk, bet k red i toram - sa

ņ e m t vairāk. Pārējos gadījumos maldība par l īguma priekšmeta d a u d z u m u ir nesvarīga. 

CL 1453. panta I. daļā ir ietverts vispārīgs princips, ka nesvarīga ir maldība par darī

j u m a dalībnieku tiesiskajām attiecībām pret darī juma pr iekšmetu. Parasti tā ir maldība 

par l īgumpartnera īpašuma t iesībām uz lietu vai viņa t iesībām ar lietu rīkoties. Vis

beidzot, CL 1455. p a n t ā ir norādīts, ka maldība tikai par vārdu vai kādu citu personu 

vai lietu a p z ī m ē j u m u v ienmēr ir nesvarīga un nav jā ievēro . CL 1455. pantā runa ir 

par gadī jumiem, kad dalībnieki saskaņā ar savu patieso gribu ir domājuši vienu un to 

pašu personu vai lietu, bet ir tikai kļūdījušies apzīmējumā. Jāpiebilst gan, ka šādu darī

j u m u spēkā esamība jau izriet no Civil l ikuma n o r m ā m par tiesisko darījumu iztulkošanu 

( C L 1504. un turpm. p.) . 

Piemēram, izīrētājs gatavojas izīrēt dzīvokli konkrētai personai uzvārdā Avots. īres līgumā izīrētājs 

aiz pārskatīšanās ieraksta uzvārdu "Akots", un īrnieks to paraksta, nepamanot kļūdu. Tā kā abi līdzēji 

ir domājuši vienu un to pašu, šī maldība ir nesvarīga un tai nav nekādu tiesisku seku. 

(3) Saskaņā ar CL 1446. pantu darījums, kas noslēgts nesvarīgas maldības ietekmē, 

paliek spēkā, bet tam, kurš maldījies, ir t iesības prasīt atvietojumu vai samērīgu atlī

dzību par zaudē jumiem, ko viņš cietis savas maldības dēļ. CL 1446. pantā norādītās 

tiesības prasīt atlīdzību nebūt nepastāv kurā katrā nesvarīgas maldības gadījumā. Parastā 

nesvarīgas maldības gadījumā šādu tiesību n e m a z nebūs. Tiesības celt pret otru līdzēju 

prasību par zaudējumu atl īdzināšanu vai samērīgu atlīdzību (kompensāci ju) darī juma 

dal ībniekam rodas tikai tad, kad otrs dalībnieks ir vainojams prettiesiskā darbībā, kas 

ir bijusi nesvarīgās maldības cēlonis. Zaudējumu atlīdzības pamatot ība ir jāpierāda tam 

dal ībniekam, kas ir maldījies. CL 1446. pantā ietvertā prasī juma praktiskās p iemērošanas 

iespējas ir ļoti ierobežotas arī tāpēc, ka citas personas prettiesiska rīcība, kas izraisījusi 
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nesvarīgu maidību, nereti ir vērtējama kā viltus. Šādā situācijā persona, kura maldīju

sies, var izlietot arī Civi l l ikuma noteikumos par viltu (CL 1459. un turpm. p.) minētos 

prasījumus. 

6. Viltus 

Viltus gadījumā viena persona nevardarbīgā, bet prettiesiskā veidā pamudina otru 

personu noslēgt t iesisko darījumu. Viltum ir raksturīgs tas, ka pieviltā persona vilni neap

zinās. Likumdevējs ir atzinis viltus prettiesiskumu, nodrošinot pieviltajai personai tiesiskās 

aizsardzības līdzekļus, ar kuriem ir iespējams novērst tai nelabvēlīgās viltus sekas. 

a) Vi l tus j ē d z i e n s 

( 1 ) Viltus ir otras personas prettiesīgs maldinājums, lai piedabūtu viņu izdarīt viņas 

interesēm pretēju darbību vai atturēties no tās ( C L 1459. p.). Viltus var izpausties, pie

m ē r a m , e lementāros melos , nepilnīgas informācijas sniegšanā darījuma par tner im vai 

pat krāpšanā, kura veido noziedzīga nodarījuma sastāvu.7 1 9 Lai gan otras personas prettie

siskais maldinājums re izēm izpaužas arī kā krāpšana kriminālt iesiskā izpratnē (sk. KL 

177. p .) , viltus civiltiesībās un krāpšana krimināltiesībās pēc to p a z ī m ē m nav identiski 

jēdzieni . Krāpšana kriminālt iesiskā izpratnē v ienmēr tiek īstenota ar nolūku iegūt svešu 

mantu vai tiesības uz svešu mantu. 7 2 0 Turpretī civiltiesībās nolūks iegūt svešu mantu vai 

tiesības uz svešu m a n t u nepieder viltus obligātajām p a z ī m ē m . 7 2 ' 

(2) Nereti viltus pats par sevi tiek uzskatīts par gribas t rūkumu. Tas nav gluži pa

reizi, jo patiesībā gribas t rūkums, kas rodas viltus gadījumā, ir maldība. Viltus rezultātā 

radusies maldība atšķiras no CL 1441.-1458. pantā reg lamentētās maldības tāpēc, ka 

to izraisa citas personas veikts mērķtiecīgs maldinājums. 7 2 2 Ne tikai pats prettiesiskais 

maldinājums, bet arī tā izraisītā maldība ir iemesls darījuma noslēgšanai. Tāpēc viltus 

radītā maldība ir motīvu maldība j e b maldība par darījuma iemeslu. Reizēm viltus izraisa 

darījuma partnerī svarīgu maidību, tomēr izraisītās maldības svarīgums nav noteicošais 

faktors, lai personas rīcību atzītu par viltu. 

Piemēram, neveiksmīgs komersants saņem bankā kredītu, jo maldina banku, uzrādot viltotus 
grāmatvedības dokumentus, kuri liecina par viņa it kā spožo saimniecisko stāvokli. Šajā gadījumā 
komersanta maksātspēja vienlaikus ir darījuma raksturam svarīga personas īpašība CL 1450. panta 
2. teikuma izpratnē. Tomēr komersanta rīcība ir atzīstama par viltu nevis bankas svarīgās maldības 
dēļ, bet gan tāpēc, ka komersants attiecībā pret banku ir izdarījis prettiesisku maldinājumu. 

7I'' Torgāns K. CL 1459. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 54. lpp. 
T2° Mežulis D. īpašuma krimināltiesiskā aizsardzība. Rīga: Biznesa augstskola Turība. 2006, 203. lpp. 
7-' von Kīot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 98. 
712 von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 97. 
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b) Viltus izpausmes 

( 1 ) Viltus var izpausties gan kā nepatiesu ziņu sniegšana, gan arī darījumā būtisku, 

patiesībai atbilstošu faktu noklusēšana. 7 2 3 Nepatiesu ziņu apzināta sniegšana neapšaubāmi 

ir vērtējama kā prettiesisks maldinājums. Sarežģītāk ir izvērtēt, kuros gadī jumos perso

nai ir p ienākums atklāt l īgumpartnerim patiesus faktus. Civiltiesībās nepastāv vispārīgs 

p ienākums izstāstīt l īgumpartnerim visus iespējamos uz darījumu att iecināmos objektīvās 

īstenības faktus, tomēr no CL 1. pantā ietvertā labas ticības principa ir atvasināms viena 

līdzēja p i e n ā k u m s noteiktos gadī jumos paziņot ot ram l īdzējam darī juma noslēgšanai 

būtiskos patiesos faktus. Jebkurā gadījumā personai ir p ienākums paziņot tos patiesos 

faktus, par kuriem otrs līdzējs jautā vai interesējas. 

Pienākums paziņot būtiskus, ar darījumu saistītus faktus gadījumos, kad otra puse 

par t iem nejautā, ir atkarīgs no tā, kāda veida darī jums tiek noslēgts . Uz preču-nau-

das apgrozību vērstos l īgumos p ienākums paziņot l īgumpartnerim patiesus faktus nav 

tik izteikts kā l īgumos, kas ietver ilgstošu savstarpēju uzticības attiecību nodibināšanu 

(piemēram, sabiedrības l īgums, darba l īgums). 7 2 4 Tomēr izšķirošs v ienmēr ir ar konkrētā 

darījuma noslēgšanu saistītās situācijas izvērtējums. 7 2 5 

Piemēram, pilsonis X, ņemot bankā kredītu dzīvokļa iegādei, neinformē banku par to, ka smagas 
slimības dēļ viņam acīmredzami būs jāpārtrauc strādāt un viņš nespēs kredītu atdot. Šī kredītlīguma 
kontekstā slimības fakta noklusēšana nav viltus, ņemot vērā to. ka darījuma raksturs neliek viņam 
paziņot slimības faktu kredīta devējam. Ja turpretī pilsonis X noklusē savu smago slimību, stājoties 
darbā un zinot, ka drīzumā vairs nespēs attiecīgo darbu veikt, tad slimības fakta noklusēšana ir vērtē
jama kā viltus. Vācijas tiesību literatūrā, atsaucoties uz Vācijas tiesu praksi, ir minēti vairāki piemēri, 
kuros viltus izpaudies kā faktu noklusēšana, piemēram, nekustamā īpašuma pārdevējs neinformē 
pircēju par naftas piesārņojumu nekustamajā īpašumā vai par satiksmes ceļu izbūvi, kas plānota tieši 
blakus nekustamajam īpašumam.1 2 6 

(2) Prettiesīgā maldinājuma izdarītājs parasti ir otrs l īguma dalībnieks. Tomēr iespē

j a m o maldinātāju loks CL 1459. pantā netiek ierobežots ar otru l īguma dalībnieku vien. 

Viltus var būt nozīmīgs arī tad, ja tas nāk no trešās personas, kas nav l īguma dalībniece, 

bet ir kaut kā saistīta ar vienas puses interesēm. 7 2 7 Lai trešās personas viltus būtu tiesiski 

nozīmīgs, dal ībniekam, ar kuras interesēm trešā persona ir saistīta, par viltu ir j āz ina . 7 2 8 

Par trešās personas viltu nav atzīstams viltus, kas nāk no darījuma dalībnieka l ikumiskā 

vai l īgumiskā pārstāvja, jo pārstāvja viltus ir uzskatāms par paša dalībnieka viltu. 

7 : 5 Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 37 Rn. 6; Koziol/Welser. Bürgerliches Recht I, 
S. 166/167; Rudāns S. Saistību tiesību komentāri. VI. Viltus // Jurista Vārds, 16.01.2007, nr. 3, 1. Ipp. 

1 2 i Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 451. 
7 2 > Torgāns K. GL 1459. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 54. Ipp. 
7 2 6 BroxAValker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 451. 
7 2 7 Torgāns K. CL 1459. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 54. Ipp. 
7 2 8 Sk.: Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, §7 Rn. 45. 
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Trešās personas viltus var izpausties, piemēram, tādējādi, ka īrnieks X, uzteicot dzīvojamās telpas 
īres līgumu ar namīpašnieku Y. ieteic tam kā nākamo īrnieku savu labāko draugu Z, melīgi saslavējot 
to kā "mierīgu un kārtīgu" cilvēku, turpretī patiesībā Z ir dzērājs, nemiera cēlājs un kauslis, kas savas 
neciešamās uzvedības dēļ jau vairākkārt tiesas ceļā izlikts no iepriekšējiem mitekļiem. Pamatojoties 
uz X maldinošo rekomendāciju, Y noslēdz dzīvojamās telpas īres līgumu ar Z. 

(3) Viltus var būt iemesls ne tikai daudzpusē j iem, bet ar i v ienpusēj iem tiesiska

j i e m darī jumiem, p iemēram, te s tamentam vai pi lnvarai . Šajā gadī jumā maldinātājs ir 

nevis darījuma partneris, jo vienpusējā darījumā tāda vispār nav, bet gan persona, kas 

ir ieinteresēta, lai nepatiesu ziņu sniegšanas vai patiesu faktu noklusēšanas rezultātā 

t iktu izdarīts attiecīgais vienpusējais darījums. Testamenta gadījumā šāda ieinteresētā 

persona varētu būt, p iemēram, kāds no potenciālajiem mantiniekiem. Norādes uz viltu 

kā testamenta taisīšanas iespējamo iemeslu atrodas Civi l l ikuma mantojuma tiesību daļas 

normās . Saskaņā ar CL 4 63 . panta 2. te ikumu testaments taisāms bez spaidiem, maldības 

vai viltus. Savukārt CL 786. panta 3. daļa paredz iespēju j au pēc testatora nāves atzīt 

par spēkā neesošu testamentu, kura taisīšana ir panākta ar viltu. 

(4) Ja persona viltu varējusi viegli noskārst, tad tiesiskā ziņā viņa nav atzīstama par 

pieviltu (CL 1460. pants). Viegli nojaušams maldinājums nav viltus CL 1459. panta iz

pratnē, un tāpēc maldinātais darījuma dalībnieks nevar ar šo maldinājumu pamatot nekā

dus prasī jumus. Jāievēro, ka CL 1460. panta p iemērošana nekādi nav saistīta ar pieviltās 

personas pašas iespējamo vainu, jo atšķirībā no n o r m ā m par maldību likums nenoteic, 

ka pieviltās personas neuzmanība būtu šķērslis no viltus izrietošajiem prasī jumiem. 

N a v iespējams noteikt v ienotus kritērijus gadījumiem, kuros viltus uzskatāms par 

viegli nojaušamu. Kādu viltu ir viegli noskārst, tas atstāts tiesas izvēr tē jumam. 7 ^ Katrā 

ziņā situācijai j ābūt tādai, lai darī juma dalībnieks, neveicot īpaši rūpīgu faktu izpēti, 

no maldinātāja uzvedības, darījuma objekta īpašībām vai citiem darījuma noslēgšanas 

apstākļ iem varētu darī juma noslēgšanas brīdī secināt, ka otra persona sniedz nepareizu 

informāciju vai noklusē darījuma noslēgšanai būtiskus faktus. 

Piemēram, rīdzinieks Ruperts Ruņģis pirka vasaras māju Jēkabpils rajonā Daugavas krastā, kur 
ledus iešanas laikā gadās plūdi. Uz Runga jautājumu par iespējamiem plūdiem mājas īpašnieks Pēte
ris Praznicāns paskaidroja, ka māja atrodoties piekalnē, tāpēc tā nekad nav applūdusi un neapplūdīs. 
Pircējs noticēja šim apgalvojumam, jo nekad nebija pārāk nopietni uztvēris masu mediju ziņas par 
Daugavas plūdiem pavasarī. Kad nākamajā pavasarī māja applūda, Ruņģis piezvanīja Praznicānam 
un piedraudēja tam ar "tiesu darbiem". Lai gan mājas pārdevēja apgalvojums pēc ārējām pazīmēm 
atbilda viltum, saskaņā ar CL 1460. pantu to tiesiskā ziņā nevar atzīt par villu. Pircējam vajadzēja 
nojaust, kādas sekas var būt mājas pirkumam Daugavas piekrastes plūdu zonā. Līdzīga situācija, 
kurā villu var viegli noskārst, būtu tad, ja lietotas automašīnas pārdevējs apgalvotu, ka automašīna 

~29 Torgāns K. CL 1460. panta komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 55. lpp. 
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ir 5 gadus veca, kaut art pircējs, ieskatoties automašīnas reģistrācijas apliecībā, varētu konstatēt, ka 
patiesībā tai ir 10 gadi. 

Par viltu nav atzīstami vispārīgi vai pārspīlēti s lavinājumi, kurus preču pārdevēji 

vai pakalpojumu sniedzēji adresē pircējiem un kl ientiem, lai tie nopirktu viņu preci vai 

piekristu saņemt pakalpojumu. Šādu slavinājumu nozīme ir vēl vieglāk apjaušama un 

daudz n e p ā r p r o t a m ā k a nekā CL 1460. p a n t ā minēta jam vi l tum, kuru var viegli no

skārst. 

Piemēram, modes dāma D smalka drēbju veikala skatlogā ierauga apžilbinoši skaistu kostīmu. 
Uzlaikošanas gaitā pārdevēja P glaimīgā tonī apgalvo, ka kostīms pircējai "ir pašā laikā, ļoti piestāv 
un lietiski izceļ augumu". Sākot kostīmu valkāt ikdienā, D atklāj, ka tas viņai galīgi neder, apgrūtina 
kustības, šur tur ir par šauru, bet dažviet par platu. Viņa domā, ka veikalā esot "piekrāpta''. Pādevējas 
izteiktajiem preces slavinājumiem šajā situācijā nav nekāda sakara ar viltu, tiem pat nav nekādas 
tiesiskas nozīmes no patērētāju aizsardzības tiesību viedokļa. 

c) Viltus tiesiskie priekšnoteikumi 

( 1 ) Lai kādas personas izdarītu maldinājumu, kas pamudināj is otru personu noslēgt 

darī jumu, atzītu par viltu CL 1459. p a n t a izpratnē, i r obl igāt i j ā k o n s t a t ē šādi vi l tus 

pr iekšnoteikumi: I) maldinājums, 2) cēloņsakarība starp maldinājumu un pieviltās per

sonas gribas izteikumu, 3) maldinājuma prett iesiskums un 4) tīšs maldinājums. Ja kāds 

no viltus pr iekšnote ikumiem nepastāv, tad nav arī viltus un maldinātajai personai nav 

nekādu no viltus izrietošu prasījumu. 

Maldinā jums ir nepatiesu ziņu sniegšana vai patiesu faktu noklusēšana, ko persona 

veic attiecībā pret otru personu. Cēloņsakarība starp maldinājumu un pieviltās (maldi

nātās) personas gribas izteikumu nozīmē to, ka maldinājums bijis izšķirošais iemesls uz 

darījuma noslēgšanu vērstā gribas izteikuma izdarīšanai. Cēloņsakarības nav, ja darījuma 

dalībnieks tādu pašu gribas iz te ikumu būtu izdarījis arī vai nu bez maldinājuma, vai 

maldinājumu apzinoties . Maldinātāja vaina ļauna nolūka veidā ir viltus pr iekšnoteikums, 

kaut gan Civi l l ikumā tas tieši nav minēts . Maldinātāja ļauns nolūks ir vi ltus obligāts 

pr iekšnoteikums tāpēc, ka viltus v ienmēr izpaužas apzinātā, mērķt iec īgā darbībā vai 

bezdarbībā. Pievilt otru personu aiz neuzmanības nav iespējams. 

(2) Lai gan viltus prett iesiskuma jēdziens Civi l l ikuma n o r m ā s par viltu nav izskaid

rots, pastāv vispārīgs princips, saskaņā ar kuru neviens nav tiesīgs izmantot tādus līdzek

ļus kā nepatiesu ziņu sniegšana vai patiesu faktu noklusēšana, lai panāktu citas personas 

iesaistīšanos viņas interesēm pretējā darī jumā. 7 3 0 Tāpēc otras personas maldinājums, ar 

kuru tiek panākta šīs personas iesaistīšanās viņas interesēm pretējā darījumā, v ienmēr 

von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Rinzeldarstellungen. Das Rechtsgescbāft, S. 98. 
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ir prettiesisks, ja neskaita izņēmuma gadījumus, kad no l ikuma izriet personas tiesības 

sniegt nepatiesu informāciju.7 3 1 

Saskaņā ar Darba līkuma 33. panta 2. dalu darba intervijā nav pieļaujami tādi darba devēja jau
tājumi, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim 
darbam, kā arī jautājumi, kas ir tieši vai netieši diskriminējoši, piemēram, jautājumi par reliģisko 
pārliecību vai etnisko izcelsmi. Ja darba devējs tomēr uzdod potenciālajam darbiniekam jautājumus, 
kas ir nepieļaujami DL 33. panta 2. daļas izpratnē, tad nepatiesas atbildes nav atzīstamas par pret
tiesisku maldinājumu. 

d ) V i l tus t ies i skās s e k a s 

( 1 ) Ja viltus ir bijis iemesls darījuma noslēgšanai, tad pieviltā persona var darījumu 

apstrīdēt. CL 1461. panta 1. te ikumā paredzētās tiesības prasīt darījuma atcelšanu noz īmē 

tiesības darījumu apstrīdēt. Tas nozīmē, ka pieviltais darījuma dalībnieks var izvēlēties, 

vai pēc paša iniciatīvas panākt darījuma atcelšanu vai arī atstāt to spēkā, ja otra alternatīva 

izrādās izdevīgāka. Lai darījumu apstrīdētu, pieviltajam darījuma dalībniekam ir jāceļ 

prasība tiesā. Prasības apmier ināšanas gadī jumā darījums ir atzīstams par spēkā neesošu 

no paša sākuma un tā izpildījums ir jāa tdod saskaņā ar Civi l l ikuma note ikumiem par 

prasī jumiem no netaisnas iedzīvošanās ( C L 2369. un turpm. p . ) . Ja prasība par darījuma 

apstrīdēšanu tiek noraidīta, tad darījums saglabā spēku. 

(2) Tiesisko seku ziņā viltus rezultātā noslēgti darījumi atšķiras no svarīgas maldības 

dēļ noslēgtiem darī jumiem, kas ir absolūti spēkā neesoši j a u no paša sākuma. Likum

devēja atšķirīgā at t ieksme pret svarīgas maldības rezultātā noslēgt iem darī jumiem un 

viltus ietekmē noslēgt iem darī jumiem acīmredzami ir izskaidrojama ar to, ka saskaņā ar 

vispārīgo principu svarīga maldība veidojas gribas izteikšanas norisē, izraisot izteiktās 

gribas neatbilstību patiesajai, bet viltus rada tikai motīvu maldību, kas parasti ir nesvarīga 

maldība, ja raugās no maldību regulējošo n o r m u viedokļa (sk. CL 1449. p.) . 

Likumdevēja atšķirīgā pieeja viltus un svarīgas maldības tiesisko seku reglamentā

cijai nav īsti saprotama tāpēc, ka lielākā daļa no Civi l l ikumā reglamentētaj iem svarīgas 

maldības veidiem ir tieši motīvu maldības gadījumi. Piemērotāks būtu bijis risinājums, 

saskaņā ar kuru gan maldības. gan viltus, gan arī spaidu gadījumā darījums ir apstr īdams. 

Tas dotu iespēju ne tikai viltus un spaidu, bet arī maldības rezultātā noslēgta darījuma 

dalībniekam izvēlēties starp darījuma uzturēšanu spēkā un darījuma apstrīdēšanu. To

mēr likuma regulējums ir jā ievēro, kaut arī tas nav opt imāls no lietderības apsvērumu 

viedokļa. 

Ja viltus izraisītā maldība vienlaikus ir svarīga maldība, tad rodas jautā jums, vai 

var apstrīdēt darījumu, kas j au tāpat ir absolūti spēkā neesošs. Š im j a u t ā j u m a m tomēr 

Rudans S. Saistību tiesību komentāri. VI. Viltus 7 Jurista Vārds. 16.01.2007, nr. 3. 2. Ipp. 
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ir teorētiska, nevis praktiska n o z ī m e , jo civilt iesiska strīda gadī jumā atcelt darī jumu 

viltus dēļ vai atzīt darī jumu par spēkā neesošu sakarā ar svarīgu maldību var tikai 

tiesa. Pirms tiesas sprieduma spēkā stāšanās jautā jums par juridiski pareizāko darījuma 

neesamības iemeslu vēl nav izšķirts. Tāpēc darī juma dal ībniekam ir tiesības izvēlēties, 

vai apstrīdēt darījumu sakarā ar viltu vai prasīt tā atzīšanu par spēkā neesošu sakarā ar 

svarīgu maldību. Ceļot prasību tiesā, darījuma dalībnieks var reizē atsaukties uz viltu 

un svarīgu maldību. 

(3) Viltus rezultātā noslēgtu darījumu saskaņā ar vispārīgo principu var apstrīdēt pats 

darījuma dalībnieks, bet pēc dalībnieka nāves šīs tiesības pāriet uz v iņa mant in iek iem. 7 3 2 

Šajā ziņā tiesiskā situācija atšķiras no svarīgas maldības dēļ noslēgtiem darījumiem. Tā kā 

svarīgas maldības t iesiskās sekas ir darījuma absolūta spēkā neesamība, prasīt darījuma 

atzīšanu par spēkā neesošu var ne tikai tas, kas ir maldījies, bet arī trešās personas, ja 

vien tām ir pamatota tiesiska interese. Specifiski apstrīdēšanas noteikumi l ikumā pare

dzēti tes tamentam. Saskaņā ar CL 637. pantu apstrīdēt testamentu var tās personas, kas 

ieceltas par mantiniekiem kādā citā pēdējās gribas rīkojumā vai kas testatora miršanas 

brīdī bijuši viņa tuvākie l ikumiskie mantinieki . Turklāt testamenta apstrīdēšana, tostarp 

sakarā ar viltu, ir iespējama tikai pēc testatora nāves. Pašsaprotamā kārtā l ikumā nekas 

nav teikts par pievilta testatora tiesībām vēl dzīves laikā apstrīdēt testamentu, jo saskaņā 

ar CL 799. pantu testators var testamentu katrā laikā atsaukt. 

(4) Ja viena persona ar viltu ir piedabūjusi otru personu noslēgt atsavinājuma l īgumu, 

maldinot l īgumpartneri par lietas īpašībām, tad CL 1461. panta 1. te ikumā minētais pra

sījums par darījuma atcelšanu nereti pastāv līdzās CL 1619. panta 1. daļā paredzētajam 

zaudējumu atlīdzības prasī jumam. CL 1619. pants ir viens no Civil l ikuma note ikumiem 

par atsavinātāja atbildību par lietas t rūkumiem un īpašībām (CL 1612. un turpm. p.) . 

Saskaņā ar CL 1619. panta 1. daļu atsavinātājam, kas ļaunā nolūkā noklusējis vai apslē

pis v iņam z ināmos lietas t rūkumus, vai noteikti apgalvojis, ka tai ir z ināmas īpašības, ir 

jāat l īdzina ieguvējam visi zaudējumi. Prasījumu konkurences apstājos pieviltā persona 

var izvēlēties, kas viņai ir izdevīgāk - apstrīdēt l īgumu, pamatojoties uz CL 1461. panta 

1. teikumu, vai arī izlietot CL 1619. panta 1. daļā ietverto prasījumu.'7 3 3 

(5) Ja viltus ir bijis iemesls tikai daž iem darī juma n o t e i k u m i e m , tad saskaņā ar 

CL 1461. panta 2. teikumu pieviltais nevar darījumu apstrīdēt, bet var tikai prasīt viltus 

rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību. CL 1461. panta 2. te ikumā ietvertā norāde uz 

viltu kā iemeslu "t ikai dažiem darījuma noteikumiem 1 ' nedrīkst tikt interpretēta burtiski. 

CL 1461. panta 2. te ikumā runa ir par visiem tiem gadījumiem, kuros viltus ir noticis, bet 

nav bijis izšķirošais iemesls darījuma noslēgšanai. Pieviltais darījuma dalībnieks būtu da

rījumu noslēdzis arī tad, ja būtu zinājis patiesos apstākļus, un būtu ar tiem samierinājies. 

": Rudāns S. Saistību tiesību komentāri. VI. Viltus /7 Jurista Vārds, 16.01.2007, nr. 3, 3. Ipp. 
7" Sal.: Brox H. AUgemeincr Teil des BGB. Rn. 462. 
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Runa ir p a r gadī jumiem, kad darī juma noslēgšana personai ir bijusi svarīgāka nekā 

nebūtiski blakusapstākļi, par kuriem viņa saņēmusi nepatiesu informāciju vai kuri viņai 

noklusēti . 

Piemēram, pilsonis X, lai nopirktu sev mitekli, kopā ar potenciālo pārdevēju apskata māju, kura 
viņam ļoti patīk. Pārdevējs vairākkārt uzsver, ka tās jumts esot labā kārtībā, kaut arī zina, ka jumts 
vairākās vietās jāremontē. Pircējs, aplūkojot māju, nekādus jumta defektus nemana. Šis viltus gadī
jums, kad jumta stāvoklim nav bijusi izšķiroša nozīme pircēja piekrišanā līgumam, atbilst CL 1461. 
panta 2. teikumā aprakstītajai situācijai. 

(5) Abpusēja viltus tiesiskās sekas divpusējos l īgumos l ikumdevējs noteicis, pamatoti 

uzskatot, ka personas, kas darbojas ar viltu, nepelna tiesisku aizsardzību. 7-4 Kā izriet 

no CL 1462. panta, gadī jumos, kuros divpusējā darī jumā (domāti divpusēji l īgumi) da

lībnieki viens otru pievīluši, tad 1) nev ienam no viņiem nav tiesības l īgumu apstrīdēt, 

2) neviena no pusēm nevar prasīt vēl neizpildīta l īguma izpildi un 3) neviena no pusēm 

nevar prasīt no otras zaudējumu atlīdzību, ja l īgums ir izpildīts. CL 1462. pants neliedz 

abiem līdzējiem labprātīgi izpildīt l īgumu, ja viņi to vēlas. 

CL 1462. pants tomēr ir p iemērojams tikai tajos gadījumos, kad l īgumpartnera viltus 

katram no viņiem bijis izšķirošais darījuma noslēgšanas motīvs, respektīvi, abu līdzēju 

viltus ir v ienl īdz nozīmīgs . CL 1462. pantu nedrīkst p iemērot situācijās, kurās v iens 

līdzējs ar viltu piedabūts noslēgt l īgumu, bet otrs tikai pievilts par mazāk svarīgiem 

līguma aspektiem ("dažiem darījuma n o t e i k u m i e m " CL 1461. panta 2. teikuma izpratnē) 

un būtu noslēdzis l īgumu tik un tā. Taisnīgu un adekvātu risinājumu atšķirīga s m a g u m a 

viltus pielietošanas gadī jumiem ir iespējams panākt, piemērojot CL 1461. panta 1. un 

2. teikumu. Līdzējs, kura viltus būs bijis p a m a t s tikai dažiem darījuma note ikumiem, 

varēs darījumu apstrīdēt. Savukārt tas līdzējs, kura viltus ir bijis izšķirošais iemesls, lai 

otrs līdzējs noslēgtu darījumu, varēs prasīt zaudējumu atlīdzību. 

7. Spaidi 

Spaidi n o z ī m ē to, ka persona tiek piespiesta izdarīt viņas interesēm pretēju gribas 

izteikumu. Spaidu gadījumā personas griba nav veidojusies brīvi, tāpēc piespiestajai 

personai ir l ikumā paredzētie tiesību aizsardzības līdzekļi, lai novērstu spaidu rezultātā 

noslēgtā darī juma nelabvēlīgās sekas. 

a ) F i z i s k a s v a r a s l i e t o š a n a u n d r a u d i 

( 1 ) Spaidi var būt gan nevardarbīga, gan ar spēka piel ietošanu saistīta otras personas 

gribas ietekmēšana, lai radītu personā bailes (CL 1463. p.). Spaidu izpausmes ir divējādas: 

7 , 1 Torgāns K. CL 1462. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 55. Ipp. 
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1) draudi un 2) fiziskas varas l ietošana. Draudi paši par sevi ir nevardarbīgi, taču iz

paužas kā p iedraudējums nepakļaušanās gadī jumā lietot vardarbību, nodarīt morā lu vai 

mantisku kaitē jumu vai arī izraisīt j ebkādas citādas piespiestajai personai nelabvēl īgas 

sekas. Draudi tiek dēvēti arī par ps ihiskiem spaidiem. 7 3 5 D r a u d u rezultātā persona, kaut 

arī nebrīvi, tomēr izdara gribas izteikumu. Gribas t rūkums, kas rodas draudu rezultātā, ir 

izteiktās gribas neatbilstība patiesajai gribai. Ja pret personu t iek lietota fiziska vara, tad 

gribas izteikums vispār nenotiek ( C L 1463. p. 2. teik.). Atšķirībā no draudiem, kad perso

nai pastāv v i smaz teorētiska izvēles iespēja, fiziskas varas l ietošanas gadī jumā piespiestā 

persona pati neveic apzinātu darbību un viņai nav gribas radīt tiesiskas sekas . 7 3 6 

Ja, piemēram, persona pārdod savu zemes gabalu, jo saņem reālus draudus, ka pretējā gadījumā 
tiks nogalināta, tad viņa, kaut nebrīvi, ir izdarījusi uz līguma noslēgšanu vērstu gribas izteikumu. 
Ja turpretī zemes gabala īpašnieka mājās ierodas spēcīgi vīri, satver viņa roku un uzvelk parakstu 
uz līguma dokumenta, tad tā ir fiziskas varas lietošana, kuras rezultātā nekāda piespiestās personas 
gribas izteikuma vispār nav bijis. 

(2) Spaidu īstenotājs draudu vai fiziskas varas formā var būt gan darī juma partneris, 

gan arī j ebkura trešā persona (sk. CL 1468. p.) neatkarīgi no tā, vai šai trešajai personai 

pašai ir interese par konkrēto darī jumu. Draudu adresāts ir persona, kura radušos baiļu 

rezultātā izdara gribas izteikumu. Piedraudētās nelabvēl īgās sekas j e b piedraudētais ļau

n u m s tomēr var attiekties ne tikai uz pašu piespiesto personu, bet arī uz ci tām, ar v iņu 

saistītām vai v i ņ a m p a z ī s t a m ā m personām, p i e m ē r a m , ģ imenes locekļ iem, draugiem, 

darba kolēģ iem vai darījumu partneriem. I z ņ ē m u m a gadī jumos piedraudētais ļ aunums 

var pat būt tāds, kas skar ne t ikai piespiesto personu, bet arī pašu draudētāju. 

Piemēram, darbiniece, kurai darba devējs uzteicis darba līgumu, piedraud darba devējam, ka iz
darīs pašnāvību, ar to izraisot "lielu skandālu", ja darba devējs uzteikumu nekavējoties neatsauks. 
Zinot darbinieces nestabilo un emocionālo raksturu, darba devējs nobīstas no iespējamā skandāla un 
uzteikumu patiešām atsauc. 

(3) Kā norādīts CL 1466. pantā, pierunās vien, ja ar tām nav saistīts viltus, darī juma 

spēku ne ie tekmē. Pierunās, ja tās pēc savām p a z ī m ē m neatbi lst d raudiem vai v i l tum, 

būtībā i r tikai p a d o m i un ieteikumi, kas n e d o d p a m a t u darī jumu apstrīdēt. 7 3 7 Pierunā

šana, kuras mērķis ir radīt otrā personā pārl iecību par nepieciešamību darī jumu noslēgt, 

civiltiesiskajā apgrozībā ir parasta lieta. Intensīva vai neatlaidīga pierunāšana, protams, 

noz īmē to, ka uz personu t iek izdarīts z ināms spiediens. Tomēr atšķirībā no spaidiem 

pierunāšana neizpaužas kā b īs tamu seku piedraudējums un nerada otrā personā bailes. 

Tāpēc nav nekāda p a m a t a pierunās piel īdzināt spaidiem. 

'•" von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschäft, S. 100. 
716 Rudāns S. Saistību tiesību komentāri. VIL Spaidi /'/ Jurista Vārds, 16.01.2007, nr. 4, .12. Ipp. 
737 Torgāns K. CL 1466. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 57. Ipp. 
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b) S p a i d u t iesiskie p r i e k š n o t e i k u m i 

( 1 ) Spaidu tiesiskie priekšnoteikumi daļēji atšķiras atkarībā no tā, vai spaidi ir izpau

dušies kā fiziskas varas lietošana vai draudi. Fiziskas varas l ietošana darījumā v ienmēr ir 

prettiesiska. Ja tiek konstatēts, ka darījums ir tiešs fiziskas varas l ietošanas rezultāts, tad 

tas automātiski ir absolūti spēkā neesošs. Draudu tiesisko pr iekšnoteikumu konstatēšana 

un izvērtēšana ir sarežģītāka. Draudu pastāvēšanas priekšnoteikumi ir 1) nelabvēlīgu 

seku piedraudējums, 2) draudu prett iesiskums un 3) cēloņsakarība starp piedraudējumu 

un piespiestās personas iesaistīšanos darījumā. Spaidu gadījumā atšķirībā no viltus nav 

nepieciešams konstatēt draudētāja v a i n u . " 8 

(2) Nelabvēlīgu seku piedraudējumam izvirzāmie kritēriji ir noteikti CL 1465. pantā. 

Lai draudiem būtu tiesiska nozīme, bai lēm par draudu īstenošanu j ā b ū t dibinātām. Tāpēc 

piedraudētās nelabvēlīgās sekas ("piedraudētais ļ aunums") nedrīkst būt mazsvarīgas un 

tām jābūt tādām, kuras nav iespējams viegli novērst citādi, kā tikai pakļaujoties drau

diem. Tas noz īmē, ka nepastāv v ienoti izteikto draudu bīs tamības kritēriji, kas būtu 

piemērojami visiem iespējamajiem draudu gadī jumiem. Konkrētas personas spēja no

vērtēt un izprast draudu nopietnības pakāpi ir atkarīga no viņai piemītošajām īpašībām. 

N o z ī m e ir ne tikai draudu nopietnības pakāpes objektīvam izvērtējumam, bet arī tam, 

kā piespiestā persona subjektīvi uztvēra izteiktos draudus. Lai gan tiesai nav iespējams 

iedziļināties visās draudu upura psihes niansēs, izvērtējot piedraudētā ļaunuma nopietnību 

un bīstamību, tai j ā ņ e m vērā piespiestās personas vecums, veselības stāvoklis, dzīves 

un profesionālā pieredze. 7 3 9 

Piemēram, AS "KRIMI" Rīgas nomalē uzpērk zemes gabalus, kur gatavojas būvēt lielāko hiper-
lielveikalu Austrumeiropā. Visi apkārtējie zemes gabali jau ir nopirkti, taču kāda astoņdesmitgadīga 
sirmgalve stūrgalvīgi atsakās pārdot savējo, uz kura atrodas viņas māja. AS "KRIMF" valdes priekšsēža 
vietnieks Kallc Svensons paskaidro sirmajai kundzei, ka nekas cits viņai neatliks, kā nekustamo īpa
šumu pārdot, jo visas komunikācijas ejot caur apkārtējiem jau nopirktajiem zemes gabaliem un kādu 
rītu viņa varot pamosties bez elektrības, gāzes un ūdens. Sirmgalve momentā nobīstas un paraksta AS 
"KRĪMI" piedāvāto pirkuma līgumu. Ja turpretī zemes gabals piederētu nevis sirmgalvei ar trauslu 
veselību, bet gan rūdītam un pieredzējušam nekustamo īpašumu tirgus darbonim, kas zinātu, kā rīkoties 
attiecīgajā gadījumā, tad Kalles Svensona izteikto brīdinājumu nevarētu vērtēt kā draudus. 

(3) Draudu prett ies iskumam (CL 1464. p.) ir trīs iespējamie izpausmes veidi. Pirmām 

kārtām pati p iedraudētā darbība vai bezdarbība var būt prettiesiska. Tas ir biežākais 

draudu izpausmes veids . Otrkārt, prett iesisks (sk. CL 1415. p.) var būt pats draudu 

ietekmē noslēdzamais darījums, kamēr piedraudētā darbība vai bezdarbība var arī nebūt 

prettiesiska. Treškārt, draudu prett iesiskums var izpausties tādējādi, ka pati par sevi pret

tiesiska nav n e d z piedraudētā darbība vai bezdarbība, nedz draudu rezultātā noslēdzamais 

7 , s Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 37 Rn. 43. 
739 Sk.: Torgāns K. GL 1465. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 56. Ipp. 
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tiesiskais darījums, tomēr attiecīgais piedraudējums ir atzīstams par nepieļaujamu līdzekli 

konkrētā darījuma noslēgšanai. Vācijas tiesību literatūrā, atsaucoties uz tiesu praksi, pēdējais 

prettiesisku draudu gadījums tiek raksturots kā "draudu līdzekļa un mērķa nesamērība". 7 4 0 

Draudu līdzekļa un mērķa nesamērības gadījumā draudus var atzīt par prettiesiskiem tad, 

ja piedraudētajai darbībai vai bezdarbībai nav sakara ar noslēdzamo darījumu.7 4 1 

Piemēram, komersants A piespiež komersantu B noslēgt neizdevīgu piegādes līgumu, piedraudot 
ziņot Valsts ieņēmumu dienestam, ka B izvairās no nodokļiem, maksājot saviem darbniekiem "ap
lokšņu algas". B pārkāpums nav saistīts ar A un B savstarpējiem līgumiem. Ja turpretī izīrētājs panāk 
kāda asociālas uzvedības īrnieka piekrišanu īres maksas paaugstināšanai, piedraudot celt tiesā prasību 
par izlikšanu sakarā ar to, ka īrnieks pārkāpj dzīvojamās telpas lietošanas noteikumus, padarot citiem 
dzīvošanu ar viņu vienā mājā par neiespējamu, tad izīrētāja rīcība nav vērtējama kā draudi. Šajā gadī
jumā īrniekam izteiktais brīdinājums par prasības celšanu ir tieši saistīts ar dzīvojamās telpas īres līguma 
attiecībām un tā izmantošana, lai panāktu īres maksas paaugstināšanu, nav vērtējama kā prettiesiska. 

(4) Cēloņsakarība starp piedraudējumu un piespiestās personas iesaistīšanos darījumā 

izpaužas tādējādi, ka p iedraudē jums ir cēlonis piespiestās personas ba i lēm un bailes 

savukārt ir iemesls, lai personas piekristu izdarīt darī juma noslēgšanai nepiec iešamo 

gribas izteikumu. 7 4 - Piespiestajai personai ir j āp ierāda, ka bez draudiem viņa nebūtu 

izdarījusi attiecīgo gribas izte ikumu. 7 4 3 

c) S p a i d u t ies i skās sekas 

( 1 ) Kā norādīts CL 1467. pantā, tiesisks darījums, kas noslēgts spaidu dēļ, pats par 

sevi nebūt nav spēkā neesošs, bet piespiestais var to apstrīdēt. Jāievēro, ka apstrīdami 

ir draudu rezultātā noslēgtie darījumi. Ja darī juma noslēgšanas brīdī pret dalībnieku ir 

piel ietota f iziska vara, tad šāds darī jums ir absolūti spēkā neesošs . Draudu rezultātā 

noslēgta darījuma apstrīdamība noz īmē to, ka piespiestais var izvēlēties, vai celt tiesā 

prasību par darījuma atcelšanu vai uzturēt to spēkā. Piespiestas personas tiesiskās iespējas 

šajā ziņā ir sa l īdzināmas ar pieviltas personas iespējām. Draudu rezultātā nos lēgt iem 

darī jumiem atšķirībā no viltus ietekmē noslēgt iem darījumiem tomēr raksturīga lielāka 

gribas veidošanās nebrīvības pakāpe. Draudu rezultātā noslēgtie darījumi gandrīz v ienmēr 

ir īpaši nelabvēlīgi piespiestajam darī juma dal ībniekam. Tāpēc jāšaubās, vai šis darī juma 

dalībnieks no brīvas gribas izvēlēsies uzturēt darījumu spēkā. 

(2) Ja daudzpusē jā darī jumā spaidus (draudus) izdarījusi kāda trešā persona, tad 

saskaņā ar CL 1468. pantu piespiestais ne tikai var darī jumu apstrīdēt, bet arī vērst 

zaudējumu atlīdzības prasī jumu pret to, kas viņu piespiedis darījumu noslēgt. Prasība, 

™! Handkommentar-BGB/Dömer, § 123 BGB Rn. 10. 
741 Sk.: von Klot B. Lettlands Zivilgesetzbuch in Einzeldarstellungen. Das Rechtsgeschält, S. 102; Brox/ 

Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 470. 
7 4 : Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB. Rn. 466. 
™ Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, §7 Rn. 53. 
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ar kuru darī jums tiek apstrīdēts, ir jāceļ pret l īgumpartneri , bet zaudējumu atl īdzības 

prasība - pret trešo personu. CL 1468. panta mērķis ir pasargāt civiltiesisko darījumu 

dalībniekus no prettiesiskas trešo personu iedarbības.7 4 4 No vienas puses, CL 1468. pantam 

ir paskaidrojoša nozīme, jo pieviltās personas tiesības prasīt prettiesisku draudu rezultātā 

nodarīto zaudējumu atlīdzību jau tāpat izriet no Civi l l ikuma vispārīgajiem noteikumiem 

par zaudējumu atlīdzību. No otras puses, minētā norma ir vērtējama pozitīvi no tāda 

viedokļa, ka skaidri norāda uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas piespiestajai personai 

pieejami attiecībā pret trešajām personām. 

XI. Pārstāvība tiesisko darījumu noslēgšanā 

Nereti kāda persona nespēj , nevar vai negrib pati piedalīties civiltiesiskajā apgrozībā, 

iemesli tam var būt dažādi, p i e m ē r a m , personas rīcībsnespēja, prombūtne, z ināšanu vai 

laika t rūkums. Tāpēc viņas vietā l ikumā vai tiesiskajā darījumā noteiktajos gadījumos 

darbojas cita persona - pārstāvis. 

1. Pārstāvības un vletniecības jēdziens 

( 1 ) Pārstāvība ir vienas personas (pārstāvja) atklāta, uz l ikumā vai tiesiskajā darījumā 

piešķirtas pārstāvības varas pamata veikta darbība citas personas (pārstāvamā) vārdā, 

noslēdzot pārstāvamajam saistošus tiesiskos darī jumus un izdarot gribas izteikumus. Pār

stāvības būtība ir aprakstīta CL 1515. pantā: "ja kāds darbojas atklāti kā otra vietnieks, 

t.i., noslēdz l īgumu tieši viņa vārdā, nepārkāpdams savas varas robežas, tad līgums, tiklab 

p ienākumu, kā arī tiesību ziņā saista tieši pašu atvietojamo". CL 1515. pantā ir minēti abi 

būtiskākie pārstāvības pr iekšnoteikumi: atklātums un darbība pārstāvības varas robežās. 

Lai gan CL 1515. pants atrodas Civi l l ikuma saistību tiesību nodaļā par l īgumiem, tajā 

ietvertā pārstāvības definīcija attiecas uz tiesiskajiem darījumiem kopumā, jo Civi l l ikumā 

nav citas normas , kurā būtu precīzi aprakstītas pārstāvības pazīmes. 

(2) CL 1515. pantā pārstāvis ir nosaukts par vietnieku, kas darbojas atklāti. Vietnie-

cības j ēdz iens ir plašāks nekā pārstāvības jēdziens . 7 4 5 Pārstāvība j e b atklāta vietniecība 

ir viens no vietniecības veidiem. Atklāta darbība nozīmē to, ka pārstāvis atklāj trešajām 

personām tās personas vārdu, kuras vietā viņš darbojas, vai v i smaz no darījuma noslēg

šanas apstākļ iem ir redzams, ka viņš darbojas citas personas vārdā. 

Piemēram, kasieris lielveikalā ir veikala īpašnieka pārstāvis. Pircējam nav svarīgi, kam lielveikals 
pieder, un viņš arī nepūlas noskaidrot tā īpašnieka identitāti. Arī kasieris nestāsta pircējam par to, kas 

"J4 Torgāns K. CL 1465. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 57. lpp. 
J'15 Torgāns K. CL 1515. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 82. lpp. 
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ir veikala īpašnieks, jo apstākļos, kādos norisinās preču pārdošana Iielveikala, pec ta nav nekādas 
vajadzības. Lietas apstākļi jau paši par sevi liecina, ka kasieris darbojas veikala īpašnieka vārdā. 

Abi pārējie vietniecības veidi ir k lusā vietniecTba ( C L 1516., 1517. p.) un neuz

dota lietvedība ( C L 2325.-2342. p.) . Klusā vietniecība nav pārstāvība, jo nav atklāta. 

Klusa i s v ietnieks neizpauž darī jumu par tner iem atvietojamās personas vārdu un pats 

kļūst par darī juma dalībnieku. Atvietojamais kļūst par darī juma dalībnieku tikai tad, ja 

vēlāk pats iestājas darī jumā klusā vietnieka vietā ( C L 1516. p.) . N e u z d o t a i lietvedībai 

savukārt raksturīgs ir tas, ka darbība citas personas labā vispār notiek b e z šīs personas 

ziņas. N e u z d o t a s l ietvedības gadī jumā kāds bez pi lnvarojuma vai cita t iesiska p a m a t a 

u z ņ e m a s kārtot citas personas lietas, kad v iņam ir pamats p ieņemt, ka šāda vietniecība 

atbilst atvietojamās personas gribai un interesēm. 7 4 6 

2. Pārstāvības varas jēdziens un rašanās pamati 

(1) Pārstāvības vara ir pārs tāv im piešķirts p i lnvaro jums izdarīt pār s tāvamā vārdā 

tiesiskos darījumus, par kuru dalībnieku kļūst nevis pārstāvis pats, bet gan pārstāvamais . ' 4 7 

Jēdzieni "pārstāvības v a r a " un " p i l n v a r o j u m s " nereti t iek lietoti kā s inonīmi. No civiltie

sību teorijas v iedokļa pārstāvības vara ir īpaša t iesiska vara, kas 1) nav u z s k a t ā m a par 

subjektīvo tiesību paveidu un 2) ir j ānošķ i r no personai kā tiesību subjektam piemītoša

j ā m patstāvīgajām tiesiskajām īpaš ībām kā, p i e m ē r a m , darījumspējas vai deliktspējas. 7 4 8 

Pārstāvības vara nav subjektīva tiesība tāpēc, ka tā tiek pārstāvim piešķirta pēc svešas 

gribas. Personai nav subjektīvu t iesību pašai p ē c savas gribas k ļūt p a r citas personas 

pārstāvi. Tā kā pārstāvības vara rodas pēc svešas gribas, tad ir saprotams, ka tā nav arī 

personai piemītoša patstāvīga tiesiska īpašība. Rīcībspēja un tās abas sastāvdaļas darī-

jumspē ja un deliktspēja saskaņā ar vispārīgo principu piemīt v is iem tiesību subjektiem. 

Turpretī tiesību subjekts var arī ne reizi m ū ž ā nekļūt par citas personas pārstāvi. 

(2) Pārstāvības varas rašanās t iesiskais p a m a t s ir t iesiskais darī jums vai l ikums. 

Atkar ībā no pārstāvības varas rašanās t iesiskā p a m a t a pārstāvību iedala l īgumiskajā 

un likumiskajā pārstāvībā. Jēdziens " l īgumiskā pārstāvība" ir vienkāršots apz īmējums 

vis iem gadī jumiem, kad pārstāvības vara personai ir piešķirta ar t iesisko darī jumu. Lie

tojot terminu " l īgumiskā pārstāvība", ir iespējams izvairīties no sarežģītā apz īmējuma 

"pārstāvība uz tiesiskā darī juma p a m a t a " l ietošanas. Lai gan pārs tāvamā un pārstāvja 

savsarpējās tiesiskās attiecības veidojas uz l īguma, p i e m ē r a m , pi lnvarojuma vai darba 

l īguma p a m a t a , pārstāvības vara pārs tāv im var tikt piešķirta ne tikai pār s tāvamā un 

16 Balodis K. Iepriekšējas piezīmes CL 2325.-2342. pantam. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 
604. lpp. 

17 Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 46 Rn. X. 
IS Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, § 46 Rn. 11. 



278 TIESISKAIS DARĪJUMS 

pārstāvja noslēgtā l īguma, bet pat bez pārstāvja ziņas un piekr išanas ar pi lnvaru ka 

vienpusēju tiesisko darī jumu. 

Likumiskās pārstāvības gadījumi ir izsmeļoši aprakstīti likumā. Tā kā l ikuma normas 

attiecas uz neierobežoti daudziem līdzīgiem dzīves gadī jumiem, tad tiešā veidā l ikums 

nevienai konkrētai personai nepiešķir tiesības pārstāvēt citu personu. Lai persona kļūtu 

par citas personas l ikumisko pārstāvi, ir jāiestājas t iem likumā minētaj iem juridiskajiem 

faktiem, kuri ir attiecīgās l ikumiskās pārstāvības pr iekšnoteikums. 

Piemēram, bērna dzimšana ir juridiskais fakts, kura rezultātā vecāki kļūst par bērna dabiskajiem 
aizbildņiem - viņa likumiskajiem pārstāvjiem (sk. CL 223. p.). Lai bez vecāku aizgādības palikušam 
bērnam ieceltu aizbildni, ir vajadzīgs bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu (sk. CL 222., 239. 
p.). Bāriņtiesas lēmums ir arī pamats tam, lai konkrēta persona kļūtu par rīcībnespējīgas garā slimas 
personas aizgādni (CL 217. p. 2. d. 1. pkt., 355. p.). 

Konkrētas personas iecelšana par l ikumisko pārstāvi nereti notiek ar tiesisko darī

j u m u , p iemēram, ar komercsabiedrības pārvaldes institūcijas l ēmumu. Tas tomēr nemaina 

likumiskās pārstāvības būtību un nepārvērš to par l īgumisko pārstāvību. Likumiskajam 

pārstāvim piešķirtās pārstāvības varas robežas attiecībā pret trešajām personām vienmēr 

ir precīzi noteiktas l ikumā, bet pārstāvības varas modifikācijas, ja l ikums tās vispār 

pieļauj, ir iespējamas tikai l ikumā noteiktajos gadījumos. 

Piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību likumiskie pārstāvji ir valdes locekļi (KCL 221. p. 
1. d., 223. p. 1. d. 1. teik.). Valdes pārstāvības tiesības attiecībā uz trešajām personām nevar ierobežot 
(KCL 223. p. 3. d.). Kā norādīts KCL 210. panta 4. punktā, valdi ievēl SIA dalībnieku sapulce, tātad 
jābūt dalībnieku lēmumam, lai konkrēta persona kļūtu par valdes locekli. Valdes locekļi ir SIA liku
miskie pārstāvji CL 1410. panta 2. daļas izpratnē, kaut gan konkrētu personu iecelšanai par valdes 
locekļiem ir nepieciešams dalībnieku lēmums, tātad tiesiskais darījums. 

3. Pārstāvības pieļaujamība tiesiskajos darījumos 

( 1 ) Pārstāvība ir pieļaujama gribas izteikumu izdarīšanā un saņemšanā, to skaitā -

tiesisko darījumu noslēgšanā. Pārstāvja gr ibas izteikuma izdarīšana pārs tāvamā vārdā 

var izpausties dažādi, p iemēram, kā ofertes vai akcepta izteikšana l īguma noslēgšanā, 

kā balsojums sabiedrības dal ībnieku sapulcē vai ar i kā vienpusējs tiesiskais darījums 

(pilnvaras izdošana, uzteikuma izdarīšana). Pārstāvība ir pieļaujama ne tikai gribas iz

teikumu izdarīšanā, bet arī. izdarot vai p ieņemot zināšanai darījumam līdzīgas darbības. 

Darī jumam līdzīga darbība ir gribas izpaudums vai paziņojums, kas rada tiesiskas sekas, 

pamatojoties uz l ikumu, bet neatkarīgi no tā, vai subjekts ir gribējis attiecīgo tiesisko 

seku iestāšanos. Civiltiesībās pastāvošais vispārīgais princips, saskaņā ar kuru civiltie

sību normas par darī jumiem un gribas izteikumiem darī jumam ir analogi piemērojamas 
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arī darī jumam līdzīgām darbībām, attiecas arī uz pārstāvību. 7 4 9 Likumā īpaši noteiktos 

gadī jumos normas par tiesiskajiem darījumiem un gribas izteikumiem, tostaip pārstā

vību reglamentējošās tiesību normas, ir pat tieši piemērojamas attiecībā uz darī jumam 

līdzīgām darbībām. 

Darījumam līdzīgas darbības nozīmīgākais piemērs ir CL 1653. pantā minētais parādniekam ad
resētais kreditora atgādinājums, kura rezultātā iestājas parādnieka nokavējums. Civillikuma normas 
noteikti norāda uz pārstāvības pieļaujamību šīs darījumam līdzīgās darbības izdarīšanā un pieņem
šanā zināšanai. CL 1653. pantā ir teikts, ka parādniekam jādabū atgādinājums no kreditora vai viņa 
vietnieka. Savukārt saskaņā ar CL 1654. pantu atgādinājums ir jādabū pašam parādniekam vai viņa 
vietniekam. 

(2) Pārstāvība nav pieļaujama tajos tiesiskajos darī jumos, kuros tiesību subjektam 

saskaņā ar l ikumu ir jāpiedalās personiski. Tie ir ģ imenes tiesībās un mantojuma tiesī

bās sastopamie tiesiskie darījumi, kas ir saistīti ar īpaši nozīmīgu lēmumu pieņemšanu 

personiskajā dzīvē vai mantiskajā j o m ā . Šādi tiesiskie darījumi ir laulība ( C L 56. p.). 

laulības l īgums (CL 115. p. 1. d.), tes taments ( C L 434., 445. , 460. p. 2. d.) un manto juma 

līgums 7 5 " ( C L 6 4 1 . p.). Arī saderināšanos, kas no civiltiesību teorijas viedokļa ir uzskatāma 

nevis par l īgumu, bet gan par vienošanos, kas panākta ar darījumam līdzīgām darbībām, 

tās personiskā rakstura dēļ nevar noslēgt sader ināmo pārstāvji.7 5 1 

(3) Ar pārstāvību saistīto uzticības alliecību kontekstā nozīmīgs ir jautā jums, vai 

pārstāvim ir at ļauts noslēgt tādus tiesiskos darījumus, kuros viņš vienlaicīgi darbojas gan 

pats savā vārdā un labā, gan arī pārs tāvamā vārdā. Šādiem darī jumiem nereti raksturīgas 

interešu konflikta situācijas. Latvijas civiltiesībās nav ietverts vispārējs aizl iegums, kas 

neļautu pārstāvim, vienlaicīgi pārstāvot citu personu, noslēgt, darījumu pašam ar sevi. 

Lai gan šādi tiesiskie darījumi ir spēkā, pārstāvamais var pret pārstāvi celt prasību par 

zaudējumu atlīdzību, ja ar darījumu tādi ir nodarīti. 

Piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes priekšsēdētājs iekāro sabiedrībai piederošo 
vieglo automašīnu un par simbolisku cenu to iegādājas sev īpašumā. Pirkuma līgumā viņš vienlai
kus ir mašīnas pircējs un paša vadītās SĪA pārstāvis. Lai gan pirkuma līgums ir spēkā, sabiedrība 
var prasīt no valdes priekšsēdētāja darījuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību, pamatojoties uz 
KCL 169. pantu. 

Atsevišķos gadījumos likums tomēr noteikti aizliedz pārstāvim noslēgt t iesisko da

rījumu ar sevi, vienlaicīgi rīkojoties pārstāvamā vārdā. Šādi aizliegumi ir noteikti aiz

bildņu darī jumiem ar aizbildnībā esošo nepilngadīgo, kā arī aizgādņu darī jumiem ar viņu 

aizgādnībā esošajām personām. Likumdevēja noteikto aizl iegumu iemesls ir aizbildnībā 

7 4 0 Sk.: Larenz/Wolf. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. § 46 Rn. 6. 
Krauze R. CL 641. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības, 186. Ipp. 

7*' Kalniņš E. Saderināšanās // Privāttiesību teorija un prakse, 10., 12. Ipp. 
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un aizgādnībā esošo personu, īpaši nepi lngadīgo un garā s l imo, atkarība no aizgādņu 

darbības, kurā a izgādnim jābūt godprāt īgam attiecībā pret aizbi ldnībā un aizgādnībā 

esošo personu mantiskajām interesēm. 

Saskaņā ar CL 298. pantu aizbildnim aizliegts aizņemties no sava aizbilstamā un viņš nedrīkst lietot 
aizbilstamā mantu, tostarp noslēgt ar sevi līgumus par aizbilstamā mantas nodošanu savā lietošanā. 
Aizbildnim ir aizliegts arī nomāt aizbilstamā nekustamo īpašumu (CL 291. p. 2. teik.). Šie aizliegumi 
attiecas arī uz garā slimo personu aizgādņiem un tādu personu aizgādņiem, kuras atrodas aizgādnībā 
izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ (sk. CL 356.p., 367. p. 1. teik.). 

( 4 ) Tā kā pārstāvības nepieciešams pr iekšnoteikums ir pārstāvja gribas izpausme, tad 

par pārstāvību nav atzīstamas citas personas uzdevumā veiktas darbības, kuru izpilde 

neietver trešajai personai adresētu pārstāvja gribas izpaudumu. Šīm darbībām atkarībā 

no konkrētās situācijas var tikt dots citāds civiltiesisks novērtējums, taču tās nav kvali

ficējamas kā pārstāvības izpausme. 

Piemēram, pilsonis A, kas ir dzimis Daugavpilī, bet dzīvo un strādā Rīgā. iedod savam novad
niekam B 100 latus, lai tas pēc atgriešanās Daugavpilī tos nodotu tur dzīvojošajai A mātei. 100 latu 
piešķīrums ir vērtējams kā A dāvinājums savai mātei, bet. B šajā darījumā ir bijis tikai ziņnesis jeb 
starpnieks svešas gribas tālāknodošanā. 

4. Pārstāvja personai izvirzāmas prasības 

(1) Pārstāvis saskaņā ar civiltiesībās pastāvošo vispārīgo principu var būt jebkurš tie

sību subjekts, tostarp fiziska vai juridiska persona. Pārstāvības būtībai vairāk atbilst tieši 

fiziskas personas darbība pārstāvamā labā, jo pārstāvja un pārstāvamā tiesiskajās attiecībās 

nozīmīga loma ir savstarpējai uzticībai. Ja pārstāvis ir juridiskā persona, tad izmaiņas tās 

orgānu sastāvā nozīmē arī uzticības personu nomaiņu. 7 5 2 Tomēr juridiskā persona var būt 

citas personas pārstāvis, izņemot tos gadījumus, kad likumā ir noteikts pretējais vai kad 

juridiskā persona nevar būt pārstāvis sakarā ar konkrētās pārstāvības īpašo raksturu. 

Piemēram, komereaģents jeb komersants, kas pilnvarots citas personas (principāla) vārdā un labā 
pastāvīgi slēgt darījumus ar trešajām personām vai arī sagatavot to noslēgšanu (KCL 45. p.), var 
būt ne tikai individuālais komersants, tātad fiziska persona, bet arī komercsabiedrība, tostaip pilnsa-
biedrība vai komandītsabiedrība, kaut arī abas pēdējās nav juridiskās personas.7" Turpretī prokūrists 
(komercpilnvarnieks, kas ir tiesīgs komersanta vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru ko
mercdarbību saistītās tiesiskās darbības) var būt tikai fiziskā persona. Lai gan likumā tas nav īpaši 
noteikts, šāds secinājums izriet pirmām kārtām no īpašajām uzticības attiecībām starp komersantu 
un viņa prokūristu.5 4 

7S-' Sk.: Strupišs A. KCL 34. p. komentārs. Komerclikuma komentāri. A daļa. 154. Ipp. 
75-; Kalniņš E. Komereaģents // Privāttiesību teorija un prakse, 200. Ipp. 
7 S J Strupišs A. KCL 34. p. komentārs. Komerclikuma komentāri. A daļa, 154. Ipp. 
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(2) Civil l ikuma un citu l ikumu noteikumi par pārstāvību nesniedz atbildi, vai pār

stāvim vienmēr j ā b ū t darī jumspējīgam. Pārstāvja spējai atbildīgi veidot un paust pār

stāvamajam saistošu gribu ir noz īme tāpēc, ka pārstāvis izdara savu, patstāvīgu gribas 

izteikumu, nevis nodod tālāk pārs tāvamā gribas izteikumu. Par pārstāvi nekādā gadījumā 

nedrīkst būt personas, kas ir rīcībnespējīgas gara slimības dēļ (CL 358. p.), jo gara slimība 

izraisa absolūtu nespēju veidot tiesiski nozīmīgu gribu. Tomēr nebūtu pamatoti izvirzīt 

prasību, lai visos gadī jumos pārstāvis būtu pilnībā darījumspējīgs. No l ikuma izriet, ka 

nepilngadīgie un personas, kas atrodas aizgādnībā izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, 

noteiktos gadījumos var kļūt par citu personu pārstāvjiem. Darbojoties pārstāvības varas 

ietvaros pārs tāvamā labā, minētās personas drīkst noslēgt arī tādus darī jumus, kurus 

viņas nedrīkstētu noslēgt patstāvīgi. 

Darba likuma 37. pantā noteiktajā kārtībā nepilngadīgie var stāties darba attiecībās, respektīvi 
kļūt par darbiniekiem. Ja pusaudzis, piemēram, strādā par pārdevēju, tad viņš automātiski kļūst par 
darba devēja pārstāvi, jo viņa pienākumos ietilpst pirkuma līgumu noslēgšana ar pircējiem darba 
devēja vārdā. 

P e r s o n ā m , kas atrodas aizgādnībā tāpēc, ka izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ 

draud novest sevi vai savu ģimeni t rūkumā vai nabadzībā (CL 365. p.), darījumspēja 

ir atņemta tikai daļēji. Aizgādnības nodibināšanas iemesls ir nevis minēto personu ne

spēja veidot un paust tiesiski nozīmīgu gribu, bet gan viņu dzīvesveids. Minētās perso

nas pat drīkst patstāvīgi noslēgt tiesiskos darījumus, izlietojot tos tīros ienākumus, kas 

tām paliek pāri pēc visu ar m a n t a s pārvaldību un ģ i m e n e s uzturu saistīto i z d e v u m u 

segšanas (CL 367. p.) . Darī jumspējas daļējas a tņemšanas un aizgādnības nodibināša

nas mērķis ir pašu izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ aizgādnībā nodoto personu un 

viņu ģ imenes locekļu, nevis citu personu aizsardzība. T ā p ē c per sonas , kas atrodas 

aizgādnībā izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ. saskaņā ar vispārīgo principu drīkst 

būt pārstāvji. 

Tomēr personas, kas atrodas aizgādnībā izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, nedrīkst būt savas 
ģimenes locekļu likumiskie vai līgumiskie pārstāvji, kā arī nedrīkst pārstāvēt trešās personas darī
jumos ar saviem ģimenes locekļiem, jo tāda veida pārstāvība būtu pretrunā ar minētās aizgādnības 
mērķiem. 

Dažos l ikumiskās pārstāvības gadījumos l ikumdevējs, ņemot vērā konkrētās pārstā

vības raksturu, ir skaidri noteicis, ka pārstāvim j ā b ū t darī jumspējīgam vai arī izvirzījis 

potenciālajam pārstāvim prasības, kas faktiski izslēdz darījumnespējīgas personas kļū

šanu par pārstāvi. 
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KCL 221. panta 3. daļa noteic, ka sabiedrībā ar ierobežotu atbildību par valdes locekli var būt 

rīcībspējīga fiziskā persona. Saskaņā ar KCL 304. panta 2. dalu arī par akciju sabiedrības valdes lo

cekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona. Nebūtu loģiski, ja atbildīgie valdes locekļa pienākumi 

varētu tikt uzticēti rīcībnespējīgai un līdz ar to arī darījumnespējīgai personai. Saskaņā ar Bāriņtiesu 

likuma 29. pantu bāriņtiesai jāraugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu 

pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, tostarp "spēja pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiska

jās attiecībās". Turklāt, izvērtējot personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai, bāriņtiesa ņem 

vērā atzinumus par personas veselības stāvokli, tostarp psihiatra atzinumu. No Bāriņtiesu likuma 29. 

panta skaidri izriet, ka darījumnespējīgu personu par aizbildni iecelt nevar. 

S. Pārstāvja darbības tiesiskās sekas 

Pārstāvja noslēgtie darījumi to noslēgšanas brīdī kļūst saistoši pārstāvamajam. Lai 
gan pārstāvis ir izdarījis savu paša gribas izteikumu, tiesiskās sekas ir tādas, it kā gribas 
izteikumu būtu izdarījis pārstāvamais personiski. Līdz ar to pārstāvja noslēgtais tiesis
kais darījums kļūst par pārstāvamā paša darījumu gan tiesību, gan arī p ienākumu ziņā 
(sk. CL 1515. p.). A r i pārstāvja gr ibas t rūkumu sekas tieši skar pašu p ā r s t ā v a m o 
(sk. CL 1457. p.). Ja darī jums noslēgts pārstāvja maldības vai pretējās puses viltus vai 
spaidu rezultātā, tad prasīt darījuma atzīšanu par spēkā neesošu vai darījumu apstrīdēt 
var tikai pats pārstāvamais, nevis pārstāvis. Celt prasību par maldības rezultātā noslēgta 
darījuma atzīšanu par spēkā neesošu un apstrīdēt darījumu viltus vai spaidu gadījumā 
pārstāvis drīkst tikai tad, ja viņš tam ir īpaši pilnvarots.7 - 5 

6. Darbība bez pārstāvības varas 

( 1 ) Ja persona darbojas pavisam bez pārstāvības varas vai pārkāpj viņai piešķirtās pār

stāvības varas robežas, tad viņas noslēgtie tiesiskie darījumi un izdarītie gribas izteikumi 

ir absolūti spēkā neesoši. Šis civiltiesībās pastāvošais princips izriet no CL 1518. panta, 

kurš formulēts šādi: " J a vietnieks pārkāpis v iņam piešķirto varu vai ja v iņam nemaz 

nav bijis vietnieka īpašību, tad otrs līdzējs var vērst savus prasī jumus tikai pret viņu, ja 

vien atvietojamais nav vēlāk l īgumu apstiprinājis." CL 1518. pantā darījumu absolūta 

spēkā neesamība nav tieši minēta. Tomēr pārstāvības varas neesamības vai tās robežu 

pārkāpuma gadījumā darījuma spēkā neesamība ir pārstāvja darbības vienīgi iespējamās 

sekas, jo pārstāvim nav bijis gribas noslēgt darījumu sev, respektīvi, personiski iegūt no 

darījuma izrietošās tiesības un uzņemties no darījuma izrietošos p ienākumus. 5'' 

Piemēram, ja pilnvarniekam ir tiesības nopirkt pilnvarotājam automašīnu par ne vairāk kā 9000 

latiem, bet viņš tam nopērk automašīnu par 10000 latiem, tad pirkuma līgums ir absolūti spēkā neesošs 

sakarā ar pārstāvības varas robežu pārkāpumu. 

(2) CL 2302. panta 1. daļā, kas pieder pie note ikumiem par pi lnvarojuma l īgumu un 

attiecas uz l īgumisko pārstāvību, ir norādīts, ka gadījumos, kuros pi lnvarnieks ir pārkāpis 

™ Sk.: Köhler H. BGB Allgemeiner Teil, § 11 Rn. 48. 
~% Erdmann С. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curland. Erster Band. Allge

meiner Teil. Familicnrechl, S. 249. 
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pilnvarojuma robežas, viņa izdarītā darbība ir spēkā tikai tiktāl, ciktāl tā ir izpildīta sa

skaņā ar uzdevumu. Minēto normu nedrīkst interpretēt tā, it kā darījums, ko pilnvarotājs 

noslēdzis, pārkāpjot pārstāvības varas (pi lnvarojuma) robežas, daļēji ir spēkā, bet daļēji 

nav. CL 2302. panta 1. daļa nebūt negroza CL 1518. pantā ietverto pārstāvības varas 

p ā r k ā p u m a seku regulējumu. Saskaņā ar uzdevumu izdarītā pi lnvarnieka darbība paliek 

spēkā tikai tad, ja šo darbību pēc tās rakstura un sasniedzamā rezultāta var skaidri no

šķirt no darbības, kurā pilnvarojuma robežas ir pārkāptas . 7 3 7 Šāda situācija var rasties, 

piemēram, gadījumā, kad pilnvarnieks saskaņā ar vienu un to pašu pilnvaru ir noslēdzis 

vairākus atsevišķus darī jumus un dažus no t iem noslēdzis p i lnvarojuma ietvaros, bet 

citus - , pārkāpjot pi lnvarojuma robežas. Ja turpretī pārstāvības varas j e b pi lnvarojuma 

robežas ir pārkāptas, noslēdzot vienu atsevišķu darījumu, tad nav spēkā pi lnvarnieka 

darbība k o p u m ā . 

(3) CL 1518. pantā ietvertā norāde, ka pārstāvības varas neesamības vai tās robežu 

pārkāpuma gadījumā otrs līdzējs var vērst savu prasī jumu tikai pret pašu pārstāvi (viet

nieku), nenozīmē, ka darījums kļūst saistošs pašam pārstāvim. Absolūti spēkā neesošs 

darījums nav saistošs nevienam. Tāpēc no vietnieka l īguma izpildi prasīt nevar. Prasījumi, 

kurus saskaņā ar CL 1518. pantu var vērst pret personu, kas rīkojusies bez pārstāvības 

varas vai pārkāpusi tās robežas, ir zaudē jumu atlīdzības prasījumi. Tie ir zaudējumi, 

kurus l īgumpartncr is cietis tāpēc, ka uzticējies v ie tniekam un drīkstējis paļaut ies uz 

l īguma spēkā esamību. 

Augstākās tiesas Senāts kādā 2005. gada spriedumā ir atzinis, ka CL 1518. pantā minētie prasījumi, 
kurus otrs līdzējs var vērst pret vietnieku, ir zaudējumu atlīdzības prasījumi. Senāta izskatītajā lietā 
kāda degvielas tirdzniecības S1A bija noslēgusi ilgtermiņa sadarbības līgumu par degvielas pārdo
šanu ar AS "Latvijas pasts" filiāli vienā no Latvijas pilsētām. Lai uz līguma pamata saņemtu kārtējo 
degvielas daudzumu, pasta filiāle bija izdevusi savam darbiniekam pilnvaru ar tiesībām saņemt 1000 
litrus degvielas. Darbinieks turpretī saņēma no degvielas tirdzniecības SIA kopā 2900 litrus degvie
las un parakstīja attiecīgu pavadzīmi. Izrādījās, ka 1900 litri degvielas, kurus pilnvarnieks, apzināti 
pārkāpjot pārstāvības varas robežas, bija saņēmis papildus, līdz degvielas pircējam - AS "Latvijas 
pasts" filiālei, nemaz nebija nonākuši. Apelācijas instances tiesa bija kļūdaini uzskatījusi, ka pilnvar
nieks esot atbildīgs tikai pilnvarotājam un zaudējumu atlīdzību par pilnvarojuma robežu pārkāpšanu 
varot prasīt tikai pilnvarotājs (AS '"Latvijas pasts" filiāle), nevis trešā persona (degvielas tirdzniecības 
SIA). Augstākās tiesas Senāts turpretī pamatoti atzina, ka saskaņā ar CL 1518. pantu minētās filiāles 
darbinieks kā fiziska persona atbild par zaudējumiem, ko pilnvarojuma robežu pārkāpuma rezultātā 
nodarījis degvielas pārdevējam.7 ? s 

Zaudējumi, kurus cietis otrs līdzējs, ir tā sauktie ""uzticības zaudējumi" . Tie ir j ānošķi r 

no zaudē jumiem, kas rodas l īguma neizpi ldes dēļ. Z a u d ē j u m u s līguma neizpi ldes dēļ 

7 7 7 Balodis K. CL 2302. p. komentārs. Civillikuma komenlāri. Saistību tiesības, 587. lpp. 
7:1X Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 02.02.2005 spriedums lietā Nr. SKC-64. Latvijas Re

publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2005. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2006, 170.-174. lpp. 
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l īgumpartneris pārstāvības varas robežu pārkāpuma vai pārstāvības varas neesamības ga

dījumā nevar piedzīt, jo nav spēkā pats līgums. Līgumpartner im, kas pamatot i uzticējies 

darījuma spēkā esamībai, ir tiesības uz tā mantiskā stāvokļa at jaunošanu, kas pastāvētu, 

ja viņš nebūtu uzticējies v ietniekam un iesaistījies l īguma noslēgšanā. 7 5 9 

Piemēram, pilnvarnieks ir pārdevis citai personai pilnvarotāja dzīvokli par daudz mazāku 
summu, nekā tā, par kuru pilnvarotājs viņam ļāvis dzīvokli pārdot. Pircējs, kas par pirkuma summas 
ierobežojumiem neko nav zinājis, vēl pirms līguma izpildes ir samaksājis transporta firmai par viņa 
iedzīves pārvešanu uz jauno mitekli. Lai gan pirkuma līgums nav spēkā, pircējs, pamatojoties uz CL 
1518. pantu, var prasīt no pilnvarnieka, lai tas atlīdzina viņam transporta firmai samaksāto summu. 

(4) No darbības bez pārstāvības varas ir j ānošķi r darbība ar svešu vārdu. Šajā ga

dījumā persona nevis atklāti darbojas otras personas vārdā, reizē darot z ināmu arī savu 

pašas vārdu, bet gan u z d o d a s par citu reāli eksistējošu personu. Tiesisko seku ziņā 

darbība ar svešu vārdu tomēr ir piel īdzināma CL 1518. pantā aprakstītajai darbībai bez 

pārstāvības varas, ja l īgumpartneris vēlas noslēgt darī jumu tieši ar vi ltvārža minēto 

personu un viltvārdis savukārt gribējis, lai darījuma izpilde tiktu prasīta nevis no viņa, 

bet no personas, kuras vārdu viņš prettiesiski izmanto. 7 h 0 Šādai situācijai piemīt arī pa

zīmes, kas raksturīgas vi l tum (CL 1459. p.) un svarīgai maldībai par personas identitāti 

( C L 1450. р. 1. teik.), tomēr l īgumpartnerim vieglāk un vienkāršāk būs atsaukties tieši 

uz CL 1518. pantu, jo svarīga maldība vai viltus ir grūtāk pierādāmi. Ja turpretī līgum

partner im ir bijis vienalga, ar ko noslēgt konkrēto tiesisko darījumu, un arī viltvārdis 

gribējis darījumu noslēgt sev, tad darījums ir spēkā un ir saistošs gan l īgumpartnerim, 

gan pašam viltvārdim. 7 6 1 

Ja, piemēram, krāpnieks A, uzdodoties par pārdevējam zināmo maksātspējīgo B, iegādājas preces 
uz nomaksu un ar saņemtajām precēm pazūd, tad darījums saskaņā ar CL 1518. pantu ir absolūti 
spēkā neesošs. Ja turpretī pilsonis X kopā ar draugiem apmetas viesnīcā un, gribēdams draugu priekšā 
pajokot, viesnīcas reģistratorei uzdodas par populāro aktieri Y, tad viesnīcas istabas īres līgums ir 
spēkā, jo ir vienalga, vai to noslēdz nepazīstamais X vai plaši pazīstamais aktieris Y. 

(5) Saskaņā ar CL 1518. pantu darījums, ko persona noslēgusi citas personas vārdā 

vai nu bez pārstāvības varas, vai pārkāpjot pārstāvības varas robežas, var iegūt spēku, ja 

atvietojamais l īgumu vēlāk apstiprina. Apstiprinājums ir lietderīgs tad, ja atvietojamais 

uzskata darījumu par sev izdevīgu. Vē lākam apstiprinājumam saskaņā ar CL 1435. pantu 

ir atpakaļejošs spēks, un tas attiecas uz darī juma noslēgšanas laiku. Tātad tiesiskais darī

j u m s no apstiprinājuma brīža ir atzīstams par tādu, kas bijis spēkā no noslēgšanas brīža. 

Tā kā CL 1518. pants pieder pie Civi l l ikuma vispārīgajiem note ikumiem par pārstāvību 

75'' Balodis K. CL 2302. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 587. lpp. 
760 Sk.: Вгох H. Allgemeiner Teil des BGB. lln. 530. 
y
'
]
 Вгох II. Allgemeiner Teil des BGB. Rn. 529. 
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tiesiskajos darījumos, tad šajā pantā paredzētā apstiprinājuma iespēja attiecas ne tikai uz 

i lgumiem, kas pantā minēti burtiski, bet gan uz visiem tiesiskajiem darījumiem, kuros 

pārstāvība ir tiesiski pieļaujama. Apstiprinājums, tāpat kā jebkurš cits gribas izteikums, 

var tikt izdarīts rakstiski, mutiski vai ar konkludentām darbībām. 

CL 1518. pantā minētā apstiprinājuma nozīmi savā tiesu praksē uzsvēris arī Augstākās tiesas Senāts. 

Piemēram. 1999. gadā Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments kasācijas kārtībā izskatīja lietu, 

kurā autoservisa pakalpojumu SIA bija noslēgusi degvielas pirkuma līgumu ar degvielas tirdzniecības 

komercsabiedrību. Autoservisa pakalpojumu sabiedrības vārdā līgumu bija noslēdzis kāds tās darbi

nieks, kam nebija tiesību rīkoties sabiedrības vārdā. Degvielas tirdzniecības komercsabiedrība cēla 

prasību, lūdzot piedzīt parādu par degvielas piegādēm. Savukārt autoservisa pakalpojumu S1A cēla 

pretprasību, lūdzot atzīt līgumu par spēkā neesošu sakarā ar to, ka viņu darbiniekam neesot bijušas 

tiesības līgumu noslēgt. Senāts savā spriedumā norādīja, ka pircējs vēl pirms prasības celšanas daļēji 

norēķinājies ar prasītāju par degvielu, kas saņemta uz līguma pamata, un tas nepārprotami norāda uz 

to, ka atvietojamais darījumu apstiprinājis.702 

(6) CL 1518. pantā ietvertais regulē jums, saskaņā ar kuru darījums pārstāvības varas 

robežu p ā r k ā p u m a gadī jumā v ienmēr ir spēkā neesošs , ir raksturīgs tieši v ispārē jām 

civiltiesībām. No CL 1518. panta izriet, ka trešajām personām (otram līdzējam) ir jārēķi

nās ar iekšējiem pārstāvības varas ierobežojumiem, ko pārstāvamais noteicis pārstāvim. 

Vispārējo civiltiesību princips, saskaņā ar kuru pārs tāvamo nesaista t iesiskās sekas, kas 

radušās, pārstāvim pārkāpjot pārstāvības varas robežas, tiek saukts par ultra vires prin

cipu.7 6* CL 1518. pants vairāk aizsargā nevis otru līdzēju, kas ir uzticējies tam, ka pārstāvis 

darbojas viņam piešķirtās pārstāvības varas robežās, bet gan atvietojamo. 

Pārstāvības regulējumā komerctiesībās atšķirībā no vispārējām civiltiesībām valda 

trešo personu aizsardzības princips. 7 6 4 Komerctiesībās pārstāvības varas apjoms tiek precīzi 

noteikts l ikumā. Vienlaikus komerctiesību normas paredz, ka pārstāvamā un pārstāvja 

savstarpējās tiesiskajās attiecībās pastāvošie iekšējie pārstāvības varas ierobežojumi nav 

saistoši trešajām personām, ar kurām pārstāvis, darbojoties pārs tāvamā vārdā, stājas 

tiesiskajās attiecībās. Tādējādi komerctiesībās aizsargā otra līdzēja uzticību tam, ka pār

stāvis ir rīkojies l ikumā noteiktajās pārstāvības varas robežās . Trešo personu aizsardzība 

pārstāvības j o m ā veicina komerciālās apgrozības stabilitāti un ātrumu. 

7 6 2 Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 01.12.1999 spriedums lietā Nr. SPC-76. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 1999. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 2000, 371. Ipp. 

''^ Strupišs A. Piezīmes pirms KCL 34. panta komentāra. Komerclikuma komentāri. A daļa, 152. Ipp.; Tor-
gāns K. Prokūra: jauni un veci pārstāvības jautājumi // Latvijas Universitātes Raksti. 657. sēj. Juridiskā 
zinātne. Nr. 667. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003, 9. Ipp. 

?6" Lošmanis A. Commercial Law as a Part of Private Law in Europe // Humanities and Social Sciences 
Latvia. 2(31)/200L p. 35. 
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Komersants saskaņā ar KCL 34. pantu var izdot prokūru - komercpilnvaru, kas piešķir prokūristam 
tiesības komersanta vārdā slēgt darījumu un veikt citas ar jebkuru komercdarību saistītas darbības. 
Kā norādīts KCL 36. panta I. daļā. prokūras apjoma ierobežojumi nav spēkā attiecībā uz trešajām 
personām. Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrībā valdes pārstāvības tiesības attiecībā 
uz trešajām personām nevar ierobežot (KCL 223. p. 3. d. 1. teik., 303. p. 3. d. 1. teik.). 

7. Pilnvara 

LTgumiskā pārstāvība tiek nodibināta ar pilnvaru. Atšķirībā no l ikumiskās pārstāvī

bas, kuras apjoms ir noteikts l ikumā, pilnvarotājs var pilnvarā brīvi noteikt vajadzīgo 

pārstāvības varas apjomu. 

a) Pi lnvaras jēdziens 

Pilnvara ir ar tiesisko darījumu nodibināta pārstāvības vara. 7 6 5 Pilnvaras izdoŠana> 

mērķis ir parādīt trešajām personām, ka pi lnvarniekam ir tiesības darboties pilnvarotāja 

vārdā pilnvarā minētās pārstāvības varas jeb pi lnvarojuma robežās . 7 6 6 Neret i pi lnvara pati 

tiek saukta par tiesisko darījumu. Civiltiesiskajā apgrozībā ar j ēdz ienu "p i lnvara" parasti 

saprot dokumentu, kurā pilnvara ir ietverta. Tātad j ē d z i e n a m "p i lnvara" ir trīs izpratnes: 

1) pilnvara kā pārstāvības vara, 2) pilnvara kā tiesiskais darījums un 3) pilnvara kā pār

stāvības varu apliecinošs dokuments . Pilnvaras dēvēšana par tiesisko darījumu ir plaši 

ieviesusies juridiskajā terminoloģi jā 7 6 7 , un nebūtu lietderīgi to uzskatīt par aplamu piln

varas jēdziena skaidrojumu. Tomēr no darījumu teorijas v iedokļa par t iesisko darījumu 

pareizāk ir uzskatīt nevis pašu pilnvaru, bet gan pi lnvaras izdošanu. 7 6 8 Pi lnvara var arī 

tikt identificēta ar dokumentu, kurā tā ietverta, tomēr to nevar attiecināt uz gadījumiem, 

kuros pi lnvara nav ietverta rakstiska vai citāda, p i e m ē r a m , elektroniska, dokumenta 

t o n n ā . Tāpēc pi lnvaras būtību visprecīzāk raksturo definīcija, saskaņā ar kuru pilnvara 

ir ar t iesisko darījumu nodibināta pārstāvības vara. 

b) Pilnvaras izdošanas kārtība un forma 

(1) Pilnvaras izdošana ir vienpusējs tiesiskais darījums. Pilnvara tiek izdota tādējādi, 

ka pilnvarotājs izdara pi lnvarniekam adresētu gribas izteikumu. Līdz ar to uz pilnvaras 

spēkā stāšanos attiecas vispārīgie note ikumi par citai personai adresēta gribas izteikuma 

stāšanos spēkā. Ja pilnvara tiek izdota k lātesošam pi lnvarniekam, tad tā stājas spēkā, 

tikko pilnvarotājs savu gribas izteikumu ir tā izpaudis uz ārieni, ka pi lnvarnieks to ir 

spējis saprast un pieņemt zināšanai. Ja pilnvara tiek izdota klātncesošam pilnvarniekam, 

tā stājas spēkā brīdī, tiklīdz pilnvarotāja gribas izteikums ir tā nogādāts pilnvarnieka 

765 BroxAValker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 540; Köhler H. BGB Allgemeiner Teil. § 11 Rn. 24. 
766 Balodis K. CL 2291. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 576. lpp. 
767 Sk. Krastiņš 1. (darba grupas vad.). Juridisko terminu vārdnīca. Rīga: Nordik, 1998. 205. lpp. 
™ Sk.: Kalniņš E. Tiesisks darījums // Privāttiesību teorija un prakse. 139. lpp. 
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Sk.: Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 14.03.2001 spriedums lietā Nr. SKC-145. Latvijas 
Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2001. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs, 2002, 224. Ipp. 

1 Balodis K. CL 2291. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 577./578. Ipp. 

varas sfērā, ka pi lnvarniekam bijis iespējams iepazīties ar pilnvaras saturu. Pilnvarnieka 

piekrišana pilnvarai nav nepieciešama, jo pi lnvara pati par sevi neuzliek pi lnvarniekam 

nekādus p ienākumus, bet gan piešķir tikai tiesības. Nereti pi lnvara ir ietverta pilnvaro

j u m a līgumā vai citā līgumā, kas regulē pārs tāvamā un pārstāvja savstarpējās tiesiskās 

attiecības. Integrēšana l īgumā tomēr nemaina pi lnvaras izdošanas kā vienpusēja t iesiskā 

darījuma būtību. 

(2) Saskaņā ar civiltiesībās pastāvošo formas brīvības principu (CL 1473. p.) pi lnvara 

var tikt izdota j e b k ā d ā formā: vienkāršā rakstiskā formā, notariālā formā, mutiski vai 

ar konkludentām darbībām. 7 6 0 Noteiktos gadī jumos pat pi lnvarnieka klusēšana ir atzīs

tama par pi lnvarojuma došanu (sk. CL 2290. p . ) . Pi lnvaras izdošana rakstiskā formā ir 

ieteicama tāpēc, lai radītu trešajām personām skaidru priekšstatu par pi lnvarnieka tiesī

bām un lai pilnvarotājs pats strīdus gadījumā varētu pierādīt pārstāvības varas apjomu. 

Pilnvaras forma arī nav saistīta ar tā tiesiskā darījuma formu, kura noslēgšanai tā izdota. 

Ja arī darījums ir jānos lēdz rakstiskā formā, pati pi lnvara var pat būt izdota mutiski vai 

ar konkludentām darbībām. Tikai l ikumā noteiktajos nedaudzajos izņēmuma gadījumos 

pilnvarai ir vajadzīga noteikta forma. 

Prokūru - koincrcpilnvaru, kas piešķir prokūristam tiesības komersanta vārdā slēgt darījumus un 
veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītas tiesiskās darbības, var izdot tikai ar noteiktu gribas 
izteikumu (KCL 35. p. 1. d.). Tas nozīmē, ka prokūru nevar izdot ar konkludentām darbībām, tomēr 
savu noteikto gribas izteikumu komersants var ietvert jebkādā formā. 

( 3 ) Būtiska praktiska n o z ī m e ir pārstāvībai civilprocesā uz pi lnvaras pamata. Proce

suālās pi lnvaras pēc savas jur idiskās dabas neatšķiras no pārējām pi lnvarām. 7 7 0 Procesu

ālajām pi lnvarām l ikumā ir noteikta vienkārša rakstiska forma vai pat notariāla forma. 

Tas ir nepieciešams, lai tiesa varētu nepārprotami pārliecināties, ka pušu pārstāvjiem ir 

piešķirta attiecīga pārstāvības vara. Tomēr arī civilprocesā, kur pastiprināta nozīme ir 

tiesiskajai noteiktībai, i zņēmuma gadījumos ir pieļauta pilnvaru izdošana mutiskā formā, 

ja pārstāvamais izdara attiecīgu tiesai adresētu gribas izteikumu. 

Civilprocesuālo pilnvaru forma ir noteikta Civilprocesa likuma 85. pantā. Ja advokāts uzstājas kā 
puses pilnvarots pārstāvis, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru. Fizisko personu pārstā
vībai ir nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara, tomēr pārstāvamais šādu pilnvarojumu var tiesā 
izteikt mutvārdu pieteikumā. Juridisko personu pārstāvība civilprocesā saskaņā ar CPL 85. panta 
2. dalu var notikt divējādi: pārstāvību apliecina rakstiska pilnvara vai dokumenti, kas apliecina tiesības 
bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt juridisko personu. 
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( 4 ) Civi l l ikums atzīsi, ka pi lnvara var rasties ar i klusējot, ar k lusēšanu saprotot 

nevis konkludentu gribas izteikumu, bet gan pilnīgu bezdarbību. Šāda pilnvaras izdoša

nas iespēja izriet no CL 2290. panta, saskaņā ar kuru pi lnvarojuma līguma dalībnieku 

v ienošanās var notikt arī klusējot, ja "kāds apzināti pielaiž trešo personu vest savas 

l ietas". Lai gan CL 2290. pantā tieši minēta pi lnvarojuma l īguma noslēgšana, pārstāva

majam klusējot, arī pilnvaras izdošana var notikt līdzīgā veidā, jo pi lnvarojuma līgumā 

norādītā u z d e v u m a izpilde ir saistīta ar trešajām personām adresētu gribas izteikumu 

izdarīšanu. 

Pilnvaru, kas rodas, ja pārstāvamais pilnvaras izdošanai nav izdarījis nekādu gribas 

izteikumu, bet tomēr zina un pacieš citas personas darbību viņa lietu kārtošanā, sauc par 

klusējot paciestu pilnvaru. (Diddungsvollmacht - vācu vai.)7 7 1 Pārstāvamā klusēšanas atzī

šana par pilnvaras izdošanu ir viena no civiltiesībās sastopamajām uzticības aizsardzības 

pr incipa izpausmēm. Likumdevējs tādējādi aizsargā trešo personu pamatoto uzticēšanos 

pārstāvības varas esamībai. 

Piemēram, sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes priekšsēdētāja sekretāre regulāri pasūta kan
celejas preces sabiedrības biroja vajadzībām, bet sabiedrība apmaksā kancelejas preču piegādātāja 
rēķinus. SIA valdes priekšsēdētājs, kas sekretāri nav pilnvarojis, par viņas rīcību zina, bet neiejaucas 
un pacieš to. Pēc kāda laika SIA valdes priekšsēdētājs tiek nomainīts, un jaunais valdes priekšsēdētājs 
atsakās apmaksāt pēdējos kancelejas preču piegādātāja rēķinus. Šajā situācijā tomēr SIA pienākums 
ir rēķinus apmaksāt, jo iepriekšējais valdes priekšsēdētājs ar savu klusēšanu ir radījis darījumu part
nerī pamatotu uzticēšanos tam. ka sekretāre ir pilnvarota SIA vārdā pastāvīgi iegādāties kancelejas 
preces. 

Klusējot paciestajai pilnvarai, kuras izdošanas iespēju paredz CL 2290. pants, rad

niecīga ir šķietamā pilnvara. Abām pi lnvarām kopīgs ir tas, ka pārstāvamais ir klusējis 

un pi lnvaras izdošanai nav izdarījis gribas izteikumu. Šķie tamās pi lnvaras gadī jumā 

pārstāvamais nezina par otras personas darbību viņa lietu kārtošanā, tomēr būtu varējis 

par to uzzināt, ievērojot pienācīgu rūpību. 7 7 2 Lai atzītu šķietamās pilnvaras esamību, jābūt 

tādiem apstākļiem, kuros trešās personas drīkst pieņemt, ka pi lnvarniekam pārstāvības 

vara pat iešām piemīt. Civi l l ikums šķietamo pilnvaru neatzīst, jo saskaņā ar CL 2290. 

pantu pi lnvara klusēšanas rezultātā var rasties tikai tad, ja pārstāvamais zina, bet pacieš 

otras personas darbošanos viņa lietu kārtošanā. Ja Civi l l ikums atzītu arī šķietamo piln

varu, tad trešo personu uzticības aizsardzība būtu pārāk tālejoša un pānnērīg i aizskartu 

pārs tāvamā intereses. Šķietamā pi lnvara tomēr ir atzīta Latvijas komerctiesībās. Šāda 

pieeja ir attaisnojama, jo komerct ies ībās trešo personu uzticības aizsardzībai ir daudz 

lielāka noz īme nekā vispārējās civiltiesībās. 

771 Brox/Walker. Allgemeiner teil des BGB Rn. 565. 
: ' : Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 566. 
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Saskaņā ar KCL 42. pantu komersanta darbinieki, kas nodarbināti preču pārdošanas vai pakalpo
jumu sniegšanas vietā, uzskatāmi par pilnvarotiem tādai preču pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai 
un citu ar to saistīto tiesisko darbību veikšanai, kādas parasti tiek veiktas šādā vietā. Šāds komersanta 
darbinieku pilnvarojums ir vērtējams kā šķietama parastā komercpilnvara (sk. arī KCL 40. p.). Par 
komersanta darbiniekiem KCL 42. panta izpratnē ir uzskatāmas jebkuras personas, kuras uzturas ko
mersantam piederošā preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas vietā un kuras labticīgai trešajai 
personai ir pamats uzskatīt par pilnvarotām preču pārdošanai vai pakalpojumu sniegšanai.'7 3 KCL 42. 
pantam ir liela praktiska nozīme. No tā, piemēram, ka piemēram, pārdevēji, kasieri un cits komersanta -
veikala īpašnieka personāls, kas uzturas veikala tirdzniecības telpās, ir uzskatāmi par pilnvarotiem 
preču pārdošanai veikala īpašnieka vārdā. 

c ) P i l n v a r a u n t ā s p a m a t ā esošais l ī g u m s 

( 1 ) Pi lnvara i r j ānošķi r no tās pamatā esošā l īguma. Pilnvaras izdošanas mērķis i r 

piešķirt pi lnvarniekam pārstāvības varu, lai viņš varētu pilnvarotāja vārdā izdarīt trešajām 

personām adresētus gribas izteikumus. Pilnvara kā vienpusējs t iesiskais darī jums dod 

pi lnvarniekam tikai tiesības, bet neuzliek p ienākumus, kā arī nenote ic nekādus pi lnvaro

tāja p i e n ā k u m u s pret pi lnvarnieku. Pilnvaras p a m a t ā esošais l īgums turpretī regulē piln

varotāja un pi lnvarnieka savstarpējās t iesiskās attiecības. Ja pilnvarotāja un pi lnvarnieka 

iekšējās t iesiskās attiecības neregulētu l īgums, tad nebūtu iespējams noteikt pi lnvarnieka 

atbildību pret pilnvarotāju un pilnvarotāja p ienākumus pret pi lnvarnieku. 

Visbiežāk pilnvarnieka un pilnvarotāja savstarpējās tiesiskās attiecības regulē pilnvarojuma līgums 
(CL 2289.-2317. p.). Ja darbinieks ir pilnvarots savu darba pienākumu ietvaros darba devēja vārdā 
noslēgt darījumus ar trešajām personām, tad pilnvaras pamatā esošais līgums ir darba līgums. Rei
zēm pilnvaras pamatā ir arī citi līgumi, kuru izpildei var būt nepieciešama viena dalībnieka stāšanās 
tiesiskajās attiecībās ar trešajām personām otra dalībnieka vārdā. Piemēram, uzņēmuma līgums (CL 
2212.-2229. p.) var ietvert arī pilnvaru, ja uzņēmējam ir nepieciešams pasūtītāja vārdā veidot tiesiskās 
attiecības ar trešajām personām. Viens no komerctiesiskajā apgrozībā sastopamajiem līgumiem, kas 
saistīts ar pilnvarojumu, ir komerc aģenta līgums (KCL 45., 46. p.). Lai noslēgtu darījumus principāla 
vārdā ar trešajām personām, komereaģentam jābūt attiecīgi pilnvarotam, turklāt pilnvara var izrietēt 
arī tieši no komereaģenta līguma.7 7 4 

(2) Pilnvaras izdošana un tās pamatā esošā līguma noslēgšana laika ziņā ne v ienmēr 

sakrīt. Iespējamas ir arī situācijas, kad pilnvara vismaz kādu laiku pastāv bez līguma, kas 

regulē pilnvarotāja un pilnvarnieka abpusējās tiesiskās attiecības. Tas notiek, ja pilnvaro

tājs ir izdevis pilnvaru, kas ir stājusies spēkā, bet pilnvarnieks nav devis ne noteiktu, ne 

konkludentu piekrišanu pilnvarā norādītā uzdevuma izpildei. Tomēr pilnvarojuma līgums 

starp pilnvarotāju un pilnvarnieku būs uzskatāms par noslēgti), vēlākais, tajā brīdī, kad 

pilnvarnieks sāks darboties saskaņā ar pilnvaru. 7 7 5 Pilnvarotāja dotā uzdevuma izpildes uz

sākšana ir vērtējama kā konkludenti izteikts akcepts pilnvarojuma līguma noslēgšanai. 

Strupišs A. KCL 42. p. komentārs. Komerclikuma komentāri. A daļa, 183./184. Ipp. 
""" Kalniņš E. Komercaģenls // Privāttiesību teorija un prakse, 201. Ipp. 

Balodis K. CL 2291. p. komentārs. CL komentāri. Saistību tiesības, 577. Ipp. 
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(3) Kaut gan pilnvara un tās pamatā esošais l īgums savstarpēji atšķiras, tie vien

laikus ir cieši saistīti. Apl iecinājums pi lnvaras un tās pamatā esošā l īguma sasaistei 

ir arī tas, ka pi lnvaras ir regulētas Civi l l ikuma note ikumos par pi lnvarojuma līgumu 

(CL 2 2 1 2 . - 2 2 2 9 . p.) . Uz to, ka Civi l l ikuma normas par pi lnvarojuma līgumu regulē 

ne tikai pilnvarotāja un pi lnvarnieka attiecības, bet ari attiecības ar trešajām personām, 

skaidri norāda arī CL 2294. pants, saskaņā ar kuru "līdzēju attiecības pret trešam per

s o n ā m nosakāmas pēc vispārējiem noteikumiem par vietniecību". Vairums Civil l ikuma 

n o r m u par pi lnvarojuma l īgumu attiecas uz pilnvarotāja un pi lnvarnieka savstarpējām 

tiesiskajām attiecībām, daļa no šīm n o r m ā m ir p iemērojamas gan pilnvarojuma l īgumam, 

gan pi lnvarām, bet citas - tikai pi lnvarām. 

Piemēram, CL 2307. pants, saskaņā ar kuru pilnvarotājam ir pienākums atlīdzināt uzdevuma iz
pildīšanai nepieciešamos pilnvarnieka izdevumus, reglamentē līdzēju savstarpējās tiesiskās attiecī
bas. Turpretī CL 2312. pants, kas noteic pilnvarojuma līguma izbeigšanās pamatus, attiecas gan uz 
pilnvarojuma līgumu, gan uz pilnvaru. Savukārt CL 2291. pantā, kas ietver pilnvaru iedalījumu pēc 
pilnvarojuma apjoma, ir reglamentēti pilnvaru veidi, nevis pilnvarojuma līgums. 

d) Pilnvaru iedalījums pēc pi lnvarojuma apjoma 

(1) Pēc pilnvarojuma jeb pi lnvarniekam piešķirtās pārstāvības varas apjoma pilnvaras 

iedala speciālpilnvarās, ģenerālpilnvarās un universālpilnvarās. Saskaņā ar CL 2 2 9 1 . pantu 

speciālpi lnvara ir paredzēta atsevišķu un noteiktu lietu, ģenerālpi lnvara - z ināmas šķi

ras lietu, bet universālpi lnvara - visu pilnvarotāja lietu vešanai . Speciālpi lnvara var 

t ik izdota vai nu viena atsevišķa gribas iz te ikuma izdarīšanai, vai arī vesela gribas 

izteikumu k o p u m a izdarīšanai viena atsevišķa uzdevuma ietvaros. Ģenerālpi lnvara dod 

pi lnvarniekam tiesības noslēgt pi lnvarnieka vārdā noteikta veida t iesiskos darī jumus 

vai arī noslēgt dažāda veida tiesiskos darī jumus, kuri attiecas uz noteiktu pilnvarotāja 

darbības j o m u . Universālpilnvara pi lnvarniekam ļauj pilnvarotāja vārdā izdarīt j ebkādas 

darbības, kurās ir pieļaujama pārstāvība. Tāpēc universālpilnvara ir pilnvara, kurai rak

sturīga visaugstākā pilnvarotāja uzticēšanās pakāpe pilnvarniekam. 7 - 7 6 Ģenerālpi lnvarās 

un universālpilnvarās pastāvēšanai salīdzinājumā ar speciālpilnvaru ir raksturīgs zināms 

ilglaicīgums, kas izskaidrojams ar nos lēdzamo darījumu lielāku skaitu. 

Speciālpilnvara var tikt izdota, piemēram, visu tiesisko darbību veikšanai, kas nepieciešamas, 
lai pilnvarnieks nopirktu nekustamo īpašumu un reģistrētu to zemesgrāmatā uz pilnvarotāja vārda. 
Ģenerālpilnvarās izdošana var izpausties, piemēram, tādējādi, ka pilnvarnieks, kas ir pilnvarotājam 
piederošas dzīvojamās mājas pārvaldnieks, tiek pilnvarots noslēgt visus īres līgumus mājā. Univer
sālpilnvarās izdošana var būt lietderīga, piemēram, gadījumos, kad pilnvarotājs ilgstošas prombūtnes 
vai slimības dēļ pats nespēj kārtot savas lietas, un tāpēc uztic to vešanu universālpilnvarniekam. 

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 14.02.2001 spriedums lietā Nr. SKC-74. Latvijas Re
publikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi un lēmumi 2001. Rīga: Latvijas 
Tiesnešu mācību centrs. 2002. 213. Ipp. 



Pārstāvība tiesisko darījumu noslēgšanā 291 

(2) Kaut gan univcrsālpi lnvara dod it kā ne ierobežotu pārstāvības varu, Civilli

kumā universālpilnvarnieka rīcības brīvībai ir noteikti z ināmi ierobežojumi. Saskaņā ar 

CL 2 3 0 1 . panta 2. daļu izdarīt atsavinājumus, ieķīlājumus vai nekustama īpašuma apgrū

tinājumus ar lietu tiesībām, vest prāvas, izdarīt pār jaunojumus, kā arī izdarīt un saņemt 

maksā jumus, universālpi invarnieks, ja v iņam uz to nav noteikta pi lnvarojuma, drīkst 

tikai nepiec iešamos gadī jumos un lai pasargātu pilnvarotāju no draudoš iem zaudēju

miem. Šādus ierobežojumus likums paredz minēto tiesisko darbību nozīmīguma un ar 

tām saistīto būt isko tiesiskā stāvokļa izmaiņu dēļ . 7 7 7 Universālpilnvaru izdošanas praksē 

ir vērojams ļoti sīks universālpi lnvarnieka tiesību uzskaitī jums, lai neradītu bažas par 

pārstāvības varas ap jomu. 7 7 8 

"Note ik t s p i lnvaro jums" CL 2 3 0 1 . panta 2 . daļas izpratnē gan nenozīmē, ka jebkura 

no šajā normā norādītajām darbībām ir burtiski j ā m i n universālpilnvarā. Ir pieļaujams 

CL 2 3 0 1 . panta 2. daļā minētās darbības universālpilnvarā pieminēt apkopojošu norāžu 

veidā, p iemēram, kā tiesības "nos lēgt visāda veida ar l ikumu atļautus darī jumus par 

kustamas un nekus tamas mantas pārvaldīšanu un rīcību ar t o " , ja vien no šādām no

rādēm var izdarīt piet iekami skaidrus secinājumus par universālpi lnvarnieka tiesībām 

izdarīt attiecīgās darbības.7 7 ' ' Ja ikkatru pi lnvarniekam atļauto darbību universālpilnvarā 

vajadzētu p ieminēt burtiski, tad nenozīmīgu neprecizitāšu gadījumā pilnvarotājam būtu 

plašas iespējas neatzīt universālpi lnvarnieka darbību par tādu, kas nav veikta pārstāvības 

varas robežās. Tas apdraudētu tiesisko stabilitāti un aizskartu to personu intereses, kurām 

bijis pamats uzticēties universālpi lnvarnieka pārstāvības varai. 

e) Pilnvaru iedalījums atkarībā no pārpilnvarojuma tiesībām 

( 1 ) Pi lnvaras iedala pamatpi lnvarās un pārpi lnvarojuma kārtībā izdotās pi lnvarās 

atkarībā no tā, vai pi lnvaru ir izdevis pilnvarotājs vai arī pi lnvarnieks, kurš piešķīris 

citai personai pilnvarotāja izdotajā pilnvarā ietverto pārstāvības varu. Tā kā pilnvarnieka 

un pilnvarotāja savstarpējās t ies iskās att iecības ir uzticības att iecības, p i lnvarniekam 

saskaņā ar vispārīgo principu u z d e v u m s ir jāpi lda personiski. Tomēr CL 2299. pants 

ļauj pi lnvarniekam izņēmuma gadījumos nodot pamatpi lnvarā ietverto pārstāvības varu 

citai personai (substitūtam). Ja pilnvarotājs p i lnvarniekam nav aizliedzis veikt pārpiln

varojumu, tad tas ir pieļaujams, ja I) pilnvarotājs Šādas tiesības ir noteikti piešķīris vai 

2) uzdevuma izpildīšana ir s teidzama, bet iemesli, kas cēlušies no pi lnvarnieka paša, 

kavē viņu personiski izpildīt u z d e v u m u . 

Balodis K. CL 2301. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 585. Ipp. 
"s Sk.: Torgāns K. (red.). Civiltiesisku līgumu paraugi. 2. izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2004. 

43./44. Ipp. 
'' Sk.: Erdmann C. System des Privairechts der Ostseeprovinzcn Liv-, Est- und Curland. Vierler Band. 

Obligationen recht. S. 432, Fn. 3. 
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CL 2299. panta I. daļā minētie "iemesli, kas ceļas no pilnvarnieka paša", ir ar pilnvarnieka per
sonu saistīti apstākļi, piemēram, prombūtne, slimība vai uzdevuma izpildei nepieciešamo zināšanu 
trūkums.7*' 

(2) Substituís ir nevis pi lnvarnieka, bet gan pilnvarotāja pārstāvis. Izdodot pilnvaru 

substitūtam, pilnvarnieks pārstāvības varu viņam piešķir nevis savā, bet gan pilnvarotāja 

vārdā.7 8 1 Substituís nevis tikai palīdz pi lnvarniekam vai albalsta to, bet gan pats patstā

vīgi veic pi lnvarā atļautās darbības. Pārpilnvarojuma kārtībā izdotajā pi lnvarā ietvertās 

pārstāvības varas apjoms var būt mazāks, bet ne plašāks par pamatpi lnvaras apjomu. 

Tā kā substituís ir pilnvarotāja pārstāvis, tad viņa darbības sekas tieši skar pilnvarotāju 

CL 1518. pantā noteiktajā kārtībā. Ja substituís ir pārkāpis pārstāvības varas robežas, 

tad viņa noslēgtais darī jums nav saistošs pi lnvarotājam. Savukārt darī juma partneris, 

pamatojoties uz CL 1518. pantu, var prasīt, lai substituís at l īdzina zaudējumus, kurus 

viņš. darījuma partneris, cietis tāpēc, ka uzticējies substituía pārstāvības varai un līdz 

ar to - darījuma spēkā esamībai. 

i") Pi lnvaras izbeigšanās 

( 1 ) Pilnvaras izbeigšanās pamati sakrīt ar CL 2312. pantā nosauktaj iem pilnvaro

j u m a l īguma izbeigšanās pamat iem. Pilnvara izbeidzas 1) ar pilnvarotāja un pilnvarnieka 

savstarpēju v ienošanos, 2) ar p i lnvarniekam dotā u z d e v u m a pabeigšanu, 3) kad piln

varotājs atsauc pilnvaru, 4) kad pilnvarnieks uzteic pi lnvarojuma l īgumu. 5) ar pilnva

rotāja un pi lnvarnieka nāvi un 6) kad notecējis pi lnvarojuma laiks. CL 2312. pantā ir 

ietverti visām civiltiesībām kopīgi vispārējie noteikumi par pilnvaru izbeigšanos. Tāpēc 

CL 2312. pantā nosauktajos gadī jumos izbeidzas ne īikai uz pi lnvarojuma līguma pamaia 

izdoīa pilnvara, beī arī uz ciiu l īgumu pamata izdotas pilnvaras. Pats vienkāršākais ir 

pēdējais CL 2312. pantā minētais pi lnvaras izbeigšanās pamats - pi lnvarojuma laika 

notecējums jeb pi lnvarojuma beigu termiņa iestāšanās (CL 1579. p.). Pārējie pieci piln

varas izbeigšanās pamati ir juridiski sarežģītāki un niansētāki, tāpēc ir nepiec iešams to 

de tal i žēlāks iztirzājums. 

(2) Pirmais CL 2312. pantā nosauktais pi lnvaras izbeigšanās pamats ir "savstarpēja 

v ienošanās" . Tā kā pilnvaras izdošana ir vienpusējs tiesiskais darījums, tad CL 2312. panta 

1. punktā norādītā savstarpējā v ienošanās ir j ā saprot kā pilnvarotāja un pilnvarnieka 

vienošanās par pilnvaras pamatā esošā pi lnvarojuma l īguma izbeigšanu. Arī j ebkura cita 

pilnvaras pamatā esoša l īguma izbeigšana ar savstarpēju v ienošanos izbeidz pilnvaru. 

Pilnvaras pamatā esošā l īguma izbeigšanās v ienmēr izbeidz uz l īguma pamata izdoto 

pilnvaru, ja vien puses nav vienojušās par pi lnvaras turpināšanos arī pēc l īguma izbeig

šanās . 7 S : Tas nozīmē, ka CL 2312. panta 1. punktam ir dispozitīvs raksturs. 

"Sū Balodis K. CL 2299. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 582. Ipp. 
"S! Brox/Walkcr. Atlgemeiner Teil des BGB. Rn. 548. 
7x2 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 552. 



Pārstāvība tiesisko darījumu noslēgšanā 293 

( 3 ) D o t ā uzdevuma pabeigšana ( C L 2 3 1 2 . p . 2 . plet.) kā patstāvīgs pi lnvaras iz

beigšanās pamats ir at t iecināms tikai uz speciālpi lnvarām vai ģenerālpi lnvarām. 7 8 3 Tā kā 

universālpi lnvara ietver v i splašāko pārstāvības varu, tad universālpi lnvaras gadī jumā 

vispār nav iespējams pateikt, kad dotais u z d e v u m s ir uzskatāms par pabeigtu. Tikai tajos 

gadījumos, kuros universālpilnvara i ir noteikts be igu termiņš, var izveidoties situācija, 

kad dotais uzdevums ir izpildīts ar beigu te rmiņa iestāšanos. Taču nav izslēgti arī tādi 

gadījumi, kad universālpi lnvaras be igu termiņa iestāšanās brīdī universal pi lnvarnieks 

vēl joprojām nav pabeidzis kāda darījuma noslēgšanu. Tātad dotā u z d e v u m a pabeigšana 

kā patstāvīgs, no citiem pilnvaras izbeigšanās p a m a t i e m neatkarīgs izbeigšanās pamats 

pat iešām attiecas vienīgi uz speciālpi lnvaru un ģenerālpi lnvara. 

(4) Pilnvarotājs var katrā laikā izbeigt pilnvaru, to vienpusēji atsaucot ( C L 2312. p. 

3 . p k t , 2 3 1 3 . p . ) . Pi lnvaras a t saukšana i r v ienpusē js t iesiskais darī jums. 7 * 4 Pi lnva

ras vienpusējs a t saukums var izpausties arī kā pi lnvarotāja v ienpusēja a tkāpšanās no 

pi lnvarojuma l īguma. Tiesības pi lnvaru katrā laikā atsaukt pi lnvarotā jam ir tāpēc, lai 

dotu v i ņ a m iespēju p a š a m turpināt savu lietu kārtošanu. 7 8 - CL 2 3 1 3 . p a n t ā noteiktās 

pilnvarotāja tiesības ir neierobežotas. Juridiskajā literatūrā ir a t rodams viedoklis, it kā 

CL 2313. pants pieļaujot pi lnvarnieka un pilnvarotāja v ienošanos par to, ka pēdējais drīkst 

atsaukt pi lnvarojumu tikai svarīga iemesla dēļ . 7 8 6 CL 2 3 1 3 . pants tomēr i r imperatīva 

norma, kas aizsargā pilnvarotāja pamatotās intereses. Netaisnīga attiecībā uz pi lnvaro

tāju būtu situācija, kurā v iņš nonāktu atkarībā no pi lnvarnieka, jo zaudētu tiesības pēc 

brīvas gr ibas pats atsākt savu lietu kārtošanu. Kā pretēja l i k u m a m un spēkā neesoša 

CL 1415. panta izpratnē ir jāvērtē pi lnvarojuma l īgumā ietverta v ienošanās, kas atceļ 

vai ierobežo pilnvarotāja tiesības katrā laiktā atsaukt pi lnvarojumu. 

Tiesības katrā laikā atsaukt pilnvaru ir pazīstamas arī ko mērc tiesībās. Saskaņā ar KCL 39. panta 
1. daļu komersantam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atsaukt prokūru neatkarīgi no tās tiesiskās 
attiecības, uz kuras pamata prokūra izdota. KCL 39. panta 1. daļā noteikto neierobežoto prokūras 
atsaukuma tiesību mērķis ir komersanta aizsardzība. Zinātniskajā literatūrā ir pamatoti norādīts, ka 
"prokūrists ir komersanta uzticības persona, bet, zaudējot uzticību, zūd prokūras jēga un komersan
tam rodas risks. Tādēļ komersanta tiesības jebkurā laikā vienpusēji atsaukt prokūru nav atņemamas. 
Atsaukumam nav nepieciešams pamatojums". 7 " 

Pilnvarotāja tiesības katrā laikā vienpusēji atsaukt pi lnvaru ir ierobežotas tikai tad, ja 

pi lnvarnieka darbība ir l īguma izpildījuma n e a t ņ e m a m a sastāvdaļa un l ikums neparedz 

"sr> Lrdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzcn Liv-, Est- und Curland. Vicrtcr Band. Obli
gāti onenrecht, S. 436, Fn. 4. 

"S4 Kalniņš E. Tiesisks darījums /7 Privāttiesību teorija un prakse, 139. Ipp. 
' S i Balodis K. CL 2313. p. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 596. Ipp. 
~s<' Sk.: Rudāns S. Vai var ierobežot pilnvarotāja tiesības atsaukt pilnvarojumu? // Jurista Vārds, 17.04.2007, 

nr. 16, 8—13. Ipp. 
"S7 Strupišs A. KCL 39. p. komentārs. Komerclikuma komentāri. A daļa, 173./174. Ipp. 
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pārstāvamajam neierobežotas tiesības no l īguma katrā laikā atkāpties. Šāds l īgums ir 

komerct ies ībās pazīs tamais k o m e r c a ģ e n t a l īgums, kura nepiec iešams e lements ir ko-

m e r c a ģ e n t a m izdota komercpi lnvara slēgt darī jumus principāla vārdā. 7 8 8 Uzteicot uz 

nenoteiktu laiku noslēgtu komercaģenta l īgumu, pr incipālam ir jā ievēro K C L 57. pantā 

noteiktie uzte ikuma termiņi. Jebkuru komercaģenta līgumu katra no pusēm drīkst katrā 

laikā uzteikt tikai tad, ja ir svarīgs iemesls ( K C L 58. p. 1. d.). 

Pilnvaras atsaukuma gadījumā būtisks ir CL 2314. panta noteikums, saskaņā ar kuru 

pilnvarnieka darbība pēc tam. kad viņš uzzinājis par pi lnvarojuma atsaukšanu, nav spēkā, 

izņemot gadījumus, kad trešās personas, ar kurām pi lnvarnieks noslēdzis t iesiskos da

rījumus pilnvarotāja vārdā, atvainojami nav zinājušas par atsaukumu. CL 2314. pantā 

ietvertās normas mērķis ir aizsargāt labticīgas trešās personas. CL 2314. pants paredz 

pi lnvaras spēkā esamības f ikci ju, respektīvi, j au izbeigusies pi lnvara trešo personu inte

resēs tiek uzskatīta par joprojām pastāvošu. 7 8 9 

(5) Pi lnvarnieka izdarīts p i lnvarojuma u z t e i k u m s ir pi lnvaras izbeigšanās pamats 

( C L 2312. p. 4. pkt.) . Tā kā pilnvara ir pilnvarotāja izdarīts vienpusējs tiesiskais darī

j u m s , tad pilnvarnieks var uzteikt nevis pilnvaru, bet gan tās pamatā esošo pilnvarojuma 

līgumu, kura izbeigšanās izbeidz arī pašu pilnvaru. Atšķirībā no pilnvarotāja, kuram nav 

j ā p a m a t o pilnvaras a tsaukuma iemesli, pi lnvarnieks nedrīkst pēc sava ieskata kurā katrā 

laikā uzteikt pi lnvarojuma līgumu. Tas izskaidrojams ar to, ka, piekrītot pi lnvarojumam 

(noslēdzot pi lnvarojuma l īgumu), pi lnvarnieks ir apņēmies uzdevumu izpildīt. Saskaņā 

ar CL 2315 . panta 1. te ikumu pilnvarnieks var uzteikt pi lnvarojumu, bet viņš to nedrīkst 

darīt jaunā nolūkā un nelaikā, lai pi lnvarotājam būtu iespējams spert citus soļus lietas 

vešanai. Kā tālāk norādīts CL 2315. pantā, pi lnvarnieks var uzteikt pi lnvarojuma līgumu 

jebkurā laikā tikai tad, ja v iņam ir svarīgs iemesls, savukārt iemesla svarīgumu izšķir 

tiesa. 

Svarīgi iemesli, kas dod pilnvarniekam tiesības jebkurā laikā uzteikt pilnvarojuma līgumu, līdz 
ar to izbeidzot uz tā pamata izdoto pilnvaru, ir, piemēram, pilnvarnieka slimība, būtiskas nesaska
ņas ar pilnvarotāju, pilnvarnieka attaisnojama prombūtne, uzdevuma bezmērķīgums vai tā izpildes 
neiespējamība. 

CL 2315. pants regulē tikai pi lnvarojuma l īguma uzteikumu un līdz ar to attiecas 

vienīgi uz tādu pilnvaru izbeigšanos, kuru pamatā ir pi lnvarojuma līgums. Ja personai 

izdotās pilnvaras pamatā ir kāds cits l īgums, tad viņa var šo līgumu vienpusēji izbeigt 

tikai saskaņā ar t iem l ikuma note ikumiem, kas ļauj vienpusēj i atkāpties no attiecīgā 

' s s Sk.: Kalniņš E. Komercaģents // Privāttiesību teorija un prakse, 201. lpp. 
7S9 Balodis K. CL 2314. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 596. lpp. 

Erdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-. Est- und Curland. Vierter Band. Obli-
gationenrecht, S. 437. 
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līguma. Jāatzīmē gan, ka vairākiem citiem civiltiesiskajiem l īgumiem, kas var būt pilnva

ras izdošanas pamatā, l ikums paredz samērā līdzīgus vienpusējas izbeigšanas note ikumus 

kā CL 2315. pants . 

No darbinieka līguma nereti izriet darbinieka pilnvarojums stāties tiesiskajās attiecībās ar trešajām 
personām darbinieka vārdā. Darbiniekam saskaņā ar DL 100. panta 1. daļu ir tiesības uzteikt darba 
līgumu vienu mēnesi iepriekš, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikts īsāks uzteikuma 
termiņš. Ka norādīts DL 100. panta 5. daļā, darbiniekam ir tiesības uzteikt darba līgumu, neievērojot 
uzteikuma termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls jeb katrs tāds apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības 
un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba attiecības. Komerctiesībās nozīmīgo komercaģenta 
līgumu, no kura izriet komercaģentam dota komcrcpilnvara. komercaģenls var izbeigt KCL 57. pantā 
noteiktajos uzteikuma termiņos, bet saskaņā ar KCL 58. pantu arī izdarīt tūlītēju uzteikumu svarīga 
iemesla dēļ. Par svarīgu iemeslu atzīstama, piemēram, otra līdzēja - principāla - pasludināšana par 
maksātnespējīgu.7'" 

(6) Pilnvaru izbeidz arī pilnvarotāja vai pi lnvarnieka nāve. Šo abu CL 2312. panta 

5. punktā minēto pilnvaras izbeigšanās pamatu īpatnība ir tāda, ka l ikumā norādītajos 

gadī jumos pilnvara kādu laiku turpina pastāvēt f ikci jas veidā arī pēc pilnvarotāja vai 

pi lnvarnieka nāves, respektīvi, darbība uz pilnvaras pamata izraisa tiesiskās sekas, kaut 

gan pilnvara ir izbeigusies. No CL 2316. panta 1. daļas izriet, ka pilnvarotāja nāve iz

beidz pilnvaru līdzīgi a t saukumam. Tas nozīmē, ka CL 2314. pants ir analogi j āp iemēro 

pi lnvarnieka darbībai pēc pilnvarotāja nāves. Ja trešā persona (otrs līdzējs) nav zinājusi 

par pilnvarotāja nāvi un nav vainojama nezināšanā, tad saistības, kuras pi lnvarnieks ir 

uzņēmies mirušā pilnvarotāja vārdā, pāriet uz pilnvarotāja mantiniekiem. Lai nepieļautu 

lādu pi lnvarnieka darbību, pilnvarotāja mant in iek iem ir paš iem jāparūpējas par trešo 

personu informēšanu, p iemēram, jāpubl icē attiecīgs paziņojums oficiālā laikrakstā. 

Cita pilnvaras spēkā esamības (turpināšanās) fikcija pastāv pilnvarotāja mantinieku 

interesēs. Saskaņā ar CL 2316. panta 3. daļu pi lnvarniekam, kas, uzzinot par pilnvarotāja 

nāvi, jau ir iesācis darboties saskaņā ar pilnvaru, ir ne vien tiesība, bet arī p ienākums 

vest pilnvarotāja lietas līdz mantinieku rīkojumam. Līdzīga pilnvaras turpināšanās fikcija 

pi lnvarnieka nāves gadī jumā ir paredzēta CL 2317. panta 2. daļā, tikai šoreiz pilnvaro

tāja interesēs. Ja pi lnvarnieks p i rms savas nāves ir sācis darboties saskaņā ar pilnvaru, 

tad pi lnvarnieka mantiniekiem, kuri ir p ieņēmuši un ieguvuši manto jumu, ir p ienākums 

turpināt lietu līdz pilnvarotāja r īkojumam. 

8. Klusās vietniecības raksturojums 

( 1 ) Klusajai vietniecībai civiltiesiskajā apgrozībā ir liela praktiskā noz īme. Klusā 

vietniecība ir radniecīga pārstāvībai tādā ziņā, ka vietnieks, izdarot trešajām personām 

7 9 1 Kalniņš E. Komercaģcnts /7 Privāttiesību teorija un prakse. 237. Ipp. 
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adresētus gribas izteikumus, darbojas atvietojamā labā un tā interesēs. Galvenā atšķirība 

starp ab iem vietniecības veidiem ir tā, ka pārstāvībai jābūt atklātai, bet klusā vietniecība 

nav atklāta (sk. CL 1515., 1516. p.). Klusais vietnieks atšķirībā no pārstāvja darbojas savā 

vārdā. Klusā vietniecība atšķiras no pārstāvības arī tādējādi, ka klusā vietniecība rodas 

tikai uz tiesiskā darī juma pamata, bet pārstāvības rašanās pamats var būt gan tiesiskais 

darījums (l īgumiskā pārstāvība), gan l ikums. 

(2) Tā kā klusais vietnieks darbojas savā vārdā, tad viņu pašu, nevis atvietojamo, 

saista l īgums, ko viņš noslēdzis atvietojamā labā. Atvietojamais kļūst par l īguma dalīb

nieku tikai tad, ja l īgums tiek uz viņu sevišķi pārvests (CL 1516. p.) . Ja klusais vietnieks 

ir noslēdzis divpusēju līgumu ar kādu trešo personu, tad tas nozīmē, ka atvietojamais 

kļūst par pilntiesīgu l īguma dal ībnieku, iestājoties tajā gan kā kreditors, gan kā pa

rādnieks. Divpusēja l īguma pārvešana uz atvietojamo notiek, noslēdzot pārjaunojuma 

līgumu, kuram vajadzīga arī trešās personas j e b otra līdzēja piekrišana (sk. CL 1868. p. 

1876. p. 2. pkt .) . 7 9 2 Tiesiski iespējama ir arī cesija, ar kuru klusais vietnieks bez otra 

līdzēja piekrišanas nodod atvietojamam savus no divpusējā l īguma izrietošos prasī jumus 

pret trešo personu. 7 9 3 Tomēr šādā gadījumā atvietojamais kļūst tikai par kreditoru, nevis 

pilnībā iestājas l īgumā kreditora vietā. 

Ja klusais vietnieks, darbojoties atvietojamā labā, ir nos lēdzis vienpusēju l īgumu, 

kurā viņš ir kreditors, tad CL 1516. pantā minētā līguma p a n e š a n a uz atvietojamo var 

notikt ne tikai ar pārjaunojumu, bet arī cesiju, ar kuru klusais vietnieks cedē atvietoja

m a m savus prasī jumus pret trešo personu. 7 9 4 Tātad pieļaujama ir gan pārjaunojuma, gan 

cesijas izmantošana līguma pārvešanai no klusā vietnieka uz atvietojamo. Jāievēro tikai, 

ka pār jaunojums atšķirībā no cesijas pilnībā izbeidz p i r m s pār jaunojuma pastāvējušo 

klusā vietnieka un trešās personas līgumu (sk. CL 1869. p., 1800. p. beigas). 

( 3 ) Kā norādīts CL 1517. pantā, ja klusais vietnieks izlieto pēc l īguma saņemto at

vietojamam par labu, tad uz atvietojamo tieši pāriel, samērā ar izlietoto, arī p ienākuma 

izpildīšana otram līdzējam par labu. CL 1517. pantā reglamentētajā situācijā atvietojamais 

ir saņēmis no klusā vietnieka lietas vai citas mant iskas vērtības, kuras klusais vietnieks 

uz līguma pamata ieguvis no trešās personas (otra līdzēja). Šādas situācijas praksē ir 

ļoti iespējamas, jo iegūtās mantas atdošana atvietojamam saskan ar klusās vietniecības 

mērķiem. CL 1517. pants dod otram līdzējam tiesības celt prasību nevis pret k luso viet

nieku, bet gan tieši pret atvietojamo, pieprasot l īguma izpildīšanu tādā proporcijā, kādā 

atvietojamais ir saņēmis mantiskas vērtības no klusā vietnieka. Savukārt pats klusais 

~*2 Sk.: Grūtups A. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 1793, p. komentāra. Civillikuma komentāri. Saistību 
tiesības. 282. lpp. 

m Sk.: Grūtups A. CL 1800. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 295. lpp. 
7<M Grūtups A. CL 1794. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 286. lpp. 
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vietnieks tiek atbilstošā proporcijā atbrīvots no līguma izpildes p ienākuma. Šī sākotnēji 

no romiešu t iesībām aizgūtā un no 1864. gada Civ i l l ikumiem pārmantotā prasība ir 

nevis l īguma izpildīšanas prasība, bet gan prasība pret personu, kas guvusi labumu no 

citas personas darījuma iactio de in mm verso - latīņu vai.). 7 9 5 CL 1517. pantā ietvertais 

arhaiskais prasījums nav labvēlīgs drošumam un stabilitātei civiltiesiskajā apgrozībā, jo 

rada augsni neskaidrībām par to, pret kuru personu īsti jāvēršas klusā vietnieka līgum-

partnerim. 

(4) Klusā vietniecība ir tiesiski iespējama un pieļaujama ļoti daudzos gadī jumos, 

kuros viena persona noslēdz darījumu savā vārdā, bet citas personas labā. Likumā vis

precīzāk noregulētais klusās vietniecības gadījums ir komis ionāra darbība komitenta labā 

saskaņā ar komisijas l īgumu ( C L 2 3 2 1 . -2324. p.). Saskaņā ar CL 2 3 2 1 . pantu komisijas 

līgums ir tāds l īgums, ar ko viena puse (komitents) uztic otrai (komis ionāram) kustamu 

lietu pārdošanai par z ināmu cenu, ar nosacī jumu, lai komis ionārs pēc z ināma laika, 

bet, ja laiks nav noteiks, pēc komitenta pieprasī juma vai nu samaksā minēto cenu, vai 

atdod pašu lietu. Pirkuma līgumu par komitenta uzticētās lietas pārdošanu komis ionārs 

noslēdz savā vārdā, un komitenta vārdu viņš var arī neizpaust. 7 9 6 Parasti kustamas lietas 

tiek uzticētas personām, kas ar komisijas tirdzniecību nodarbojas saimnieciskās darbības 

veidā, bet lietu potenciālajiem pircējiem komitenta personība ir pilnīgi vienaldzīga. Atklāta 

pārstāvība komisijas līguma izpildē nav lietderīga un nav īsti savienojama ar šo l īgumu. 

Piemēram, pilsonis Severīns SmildziņŠ nodeva pārdošanai antikvariātā politiķes un sabiedriskās 
darbinieces Vlerildas Mittiķes sarakstīto autobiogrāfisko grāmatu "No barikādēm līdz atjaunotās Lat
vijas Saeimai", kurā viņa aprakstīja savu politisko tapšanu. Antikvariāta plauktā grāmatu ieraudzīja 
un nopirka žurnālists Tālrīts Tinte, kas par enerģisko politisko darbinieci gatavoja rakstu. Pērkot 
grāmatu antikvariātā, pircējam Tālrītam Tintēm nav svarīgi, kas ir grāmatas Īpašnieks - pilsonis 
Severīns SmildziņŠ vai kāds cits. 

Klusā vietniecība var balstīties ne tikai uz komisi jas l īgumu, bet arī citiem civiltie

siskajiem līgumiem, kuru izpilde saistīta ar kāda pasākuma vai uzdevuma veikšanu citas 

personas labā. Klusā vietniecība ir lietderīga gadījumos, kuros persona grib iegādāties 

kādu lietu, tomēr par katru cenu vēlas paturēt savu vārdu nos lēpumā. Ja, p iemēram, 

kāds sabiedrībā pazīs tams cilvēks nevēlas piesaistīt lieku uzmanību, pērkot nekus tamo 

ī p a š u m u vai vērtīgu mākslas darbu, viņš var izmantot klusā vietnieka pakalpojumus. 

Starp kluso vietnieku un atvieto jamo noslēgtais l īgums šādā gadījumā visbiežāk būs 

kvalificējams kā pi lnvarojuma l īgums. Pi lnvarojuma līgums var būt ne tikai atklātas 

l īgumiskās pārstāvības (pilnvaras), bet arī klusās vietniecības pamatā.7 ' ' 7 Iespējama ir arī 

Hrdmann C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und Curlartd. Erster Band. Allge
meiner Teil. Familienrecht. S. 153. 

"'*' Toigāns K. CL 2321. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību liesības. 601. 1pp. 
07 Balodis K. CL 2294. p. komentārs. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības, 579. Ipp. 
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klusa vielniecība uz darba l īguma pamata, kad darbinieks savu darba p ienākumu ietvaros 

kā klusais vietnieks noslēdz līgumu darba devēja vārdā. 

(5) Klusās pārstāvības pamatā nereti ir arī tā sauktie fiduciāric j e b uzticības darījumi, 

ar kuriem viena persona, fiduciants, ir nodevusi otrai personai, fiduciāram, īpašuma vai 

prasī juma tiesības vai piešķīrusi tiesisku varu, ko fiduciārs izmanto savā vārdā, bet fī-

ducianta interesēs ar noteiktu mērķi . 7 ' * Latvijā fiduciāri darījumi pārsvarā pazīstami kā 

banku praksē izplatītais trasts, kura ietvaros banka iegulda klienta uzticētos līdzekļus 

vērtspapīros vai citos aktīvos, vienlaikus saglabājot attiecības starp klientu kā īpašnieku 

un banku kā klienta naudas pārvaldītāju."4 9 Fiduciārie darījumi var izpausties ne tikai 

kā banku trasta pakalpojumi, bet ari citās j o m ā s , p iemēram, kā saistību nodrošinājums 

fiduciārās ķīlas veidā, nekustamo īpašumu vai komercsabiedrību kapitāla daļu pārvaldī

j u m s fiducianta labā.s o° Klusajai vietniecībai un fiduciāra darbībai fiducianta labā uz abu 

savstarpējā l īguma (fiduciārās norunas) pamata ir gan kopīgas, gan atšķirīgas iezīmes. 

Fiduciārs, noslēdzot ar trešajām personām darī jumus savā vārdā, bet sava klienta - fi

ducianta labā, parasti darbojas kā klusais vietnieks. 8 0 1 Tomēr fiduciāra tiesiskā vara, ko 

tam piešķīris fiduciants, tostarp rīcības brīvība ar uzticētajām mantiskajām vērtībām, ir 

plašāka par vienkārša klusā pārstāvja tiesībām.*0 2 

7I,S Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana // Privāttiesību teorija un prakse, 364./365. lpp. 
m Tihonovs V. Par mazzināmajām trasta attiecībām // Jurista Vārds, 30.01.2001. nr. 194. 1. lpp. 
m Sk.: Balodis K. Fiduciāro darījumu vieta Latvijas privāttiesību sistēmā /7 Likums un Tiesības. 2005, nr. 

9. 274.-277. lpp. 
8U1 Īlandkommenlar-BGB/Dōrner. Vor § 164-181 BGB Rn. 10. 
so2 Balodis K. Fiduciāro darījumu vieta Latvijas privāttiesību sistēmā // Likums un Tiesības. 2005, nr. 9. 

274. lpp. 
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CIVILTIESISKO KĀZUSU RISINĀŠANA 

L i t e r a t ū r a : Nīcgaiis A. Prasījumu metode. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2003; Kalniņš E. Tiesību 
normu piemērošanas loģiskā shēma /7 Likums un Tiesības. 2000, nr. 5, 148. -152. Ipp. Neimanis J. 
Juridisku kāzusu risināšanas tehnika. Rīga: zv. adv. J.Neimanis, 2004; Danovskis E. Kā pareizi atrisināt 
juridisku kāzusu /7 Jurista Vārds, 09.05.2006. nr. 18. 11.-15. Ipp.; Bārdiņš G. Būtisko lietas apstākļu 
noskaidrošana un vērtēšana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006. 

Civilt iesisko strīdu risināšana ir jurista darba svarīga sastāvdaļa. Metodiski p iemēro

jot tiesību normas, kas att iecināmas uz konkrēto strīdus gadījumu, ir iespējams sekmīgi 

atrisināt j ebkuru civiltiesisku konfliktu. Pārskats par civilt iesisko kāzusu r is ināšanas 

paņēmieniem ir adresēts galvenokārt tiesību zinātnes s tudentiem, ievērojot to, ka prasme 

risināt civiltiesiskos strīdus būs vajadzīga praktiskajā jurista darbā. 

I. Civiltiesisko kāzusu metodiskas risināšanas nozīme 

( 1 ) Ar civiltiesisku strīdu risināšanu p i rmām kārtām nodarbojas praktizējoši jurist i . 

Tomēr reālajā dzīvē iespējamu civiltiesisko strīdu risināšanas paņēmieni topošajiem ju

ristiem jāapgūs t j a u tiesību zinātnes studiju laikā, risinot prakt isko u z d e v u m u formā 

ietvertus kāzusus (latīņu vai. casus - gadījums). Civiltiesiskie kāzusi ietver reālajā dzīvē 

notikušus konfliktus, kas ņemti galvenokārt no tiesu prakses, vai ar i i zdomātus , bet 

praksē iespējamus strīdus gadī jumus. Tiesību n o r m a s ir civi lt iesisko konfliktu atrisi

nāšanas instruments. Juristam tiesību normas ir j āp iemēro, lai noskaidrotu, vai strīda 

dalībnieku pieteiktajiem prasī jumiem ir tiesisks pamats . Ja šāds tiesisks pamats ir, tad 

strīda dal ībniekam ir tiesības prasīt, lai otrs dalībnieks izpilda savus p ienākumus. Kā-

zusa risinājumā ietvertajai juridiskajai analīzei ir j ābūt vērstai uz neskaidro jautājumu 

noskaidrošanu un konflikta atrisinājuma sasniegšanu. 8 0 3 

(2) Jebkuras t iesiskās problēmas ris ināšanai ir vajadzīga metodiska pieeja. Ja ci

viltiesiskais kāzuss tiek risināts haotiski un nemērķt iec īg i , tad rezultāts bieži vien ir 

m Danovskis E. Kā pareizi atrisināt juridisku kāzusu /7 Jurista Vārds, 09.05.2006, nr. 18, 15. Ipp. 
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kļūdains vai arī r i s inājumam jāpatērē nevajadzīgi daudz laika. Turpretī ar metodisku 

pieeju civiltiesiskus kazusus ir iespējams nekļūdīgi atrisināt pēc būtības, sniedzot skaidru 

un precīzu vērtējumu dalībnieku prasījumu pamatotībai. Kāzusa atrisināšanai ir jā izmanto 

p iemērota metode j e b noteiktā secībā l ietojamu ris ināšanas paņēmienu k o p u m s . Šai 

metodei ir jābūt piet iekami universālai, lai to varētu izmantot dažāda veida civiltiesisku 

strīdu atrisināšanai. N a v iespējams izstrādāt vienu metodi visu iespējamo civiltiesisko 

kāzusu atrisināšanai. Tomēr vairumā kāzusu viena persona grib iegūt no otras kādu man

tisku vērtību. Tāpēc kāzusu risināšanas p a ņ ē m i e n i e m jābūt p iemērot iem strīdā iesaistīto 

personu prasī jumu pamatotības noskaidrošanai . 

(3) Civilt iesisko kāzusu ris ināšanas kontekstā nozīmīgs ir jautā jums, vai kāzusam 

var būt vairāki savstarpēji atšķirīgi atrisinājumi. Tādas situācijas, kurās divi vai vairāki 

atrisinājumi šķiet juridiski pamatoti , civiltiesisku kāzusu risināšanā nav retums. Tomēr 

nekādā gadījumā nedrīkst piedāvāt vairāk kā v ienu kāzusa galīgo a t r i s i n ā j u m u . m Pie

dāvājot alternatīvus atris inājumus, kāzuss netiktu atrisināts. Kāzusa atris inājumu var 

sal īdzināt ar t iesas spr iedumu civil l ietā. Tiesas spr iedumam j ā b ū t kategor i skam, tajā 

noteikti un nepārprotami jā izteic tiesas att ieksme pret prasību - vai tā tiek pilnīgi vai 

daļēji apmierināta vai arī noraidīta. S 0 5 Alternatīvi spriedumi vai spriedumi ar nosacījumiem 

nav pieļaujami.8 1 ' 6 Arī kāzusa risinātājam ir j ā p a u ž skaidrs un nepārprotams viedoklis par 

kāzusā minēto personu prasī jumu pamatotību. 

Risinot civiltiesiskos kāzusus, var rasties arī tādas situācijas, kad atšķirīgs juridiskais 

pamato jums noved pie viena un tā paša atrisinājuma. Ja pie viena un tā paša atrisinā

j u m a iespējams nonākt vairākos savstarpēji atšķirīgos veidos, ir jāizvēlas pamatotākais 

un pārl iecinošākais r is inājuma variants. Ja kāzusa ris inājumā tiek ietverti savstarpēji 

atšķirīgi jur idiskā pamatojuma varianti, kas noved pie viena un tā paša rezultāta, tad 

tas liecina par risinātāja nedrošību tiesību n o r m u praktiskajā p iemērošanā. Visos kāzusa 

r is inājuma posmos ir j ā p a r ā d ā s risinātāja prasmei precīzi un metodiski piemērot vaja

dzīgās tiesību normas . 

II. Prasījumu metode 

Pazīstamākā civiltiesisko kāzusu risināšanas metode ir prasī jumu metode. Prasījumu 

metode ir jur idiskās analīzes metode, kas ir plaši izplatīta Vācijā, bet ir piemērota civil

tiesisko problēmu risināšanai ari citu kontinentālās Eiropas valstu t iesībās. 8 0 ' Prasījumu 

Sl!4 Ncimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika. 52. lpp. 
s' :b Rozenbergs J. CPL 189. p. komentārs. Civilprocesa likuma komentāri, 273. lpp. 
Sfl" Rozenbergs .1. CPL 189. p. komentārs. Civilprocesa likuma komentāri. 273. lpp. 
Ku? Nīcgalis A. Prasījumu metode, 4. lpp. 
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metodi raksturo sistcmiska pieeja lietas apstākļu novērtēšanai, tiesību n o r m u precīza 

p iemērošana un mērkt iecīgums kāzusa galīgā atrisinājuma sasniegšanā. 

1. Prasījumu metodes būtība 

( 1 ) Prasījumu metode ir civiltiesisko kāzusu ris ināšanas metode, ar kuru tiek no

skaidrota kāzusā darbojošos personu prasījumu pamatotība. Ar prasī jumu metodi tiek 

noskaidrots, vai personai ir prasījumi pret k ā d ā m citām kāzusā iesaistītajām personām. 

Prasījumu metodes pielietojuma loma ir ļoti plaša, jo civiltiesisko strīdu dalībnieki parasti 

grib, lai pretējā puse izdarītu kādu darbību vai atturētos no tās. Tie var būt prasījumi 

par naudas samaksu, lietas atdošanu, īpašuma vai valdījuma aizskārumu pārtraukšanu, 

kā arī citi prasī jumi. Prasījumu metodes p a m a t u s visērtāk ir apgūt, kā piemēru izman

tojot samērā vienkāršu civiltiesisko kāzusu, kura atrisinājuma paraugs sniegts nodaļas 

noslēgumā. 

Laikmetīgās mākslas kolekcionārs Pēteris Pušķa ieradās gleznu galerijā "Jaunrade", kurā todien 

notika izstāde-pārdošana. Tur viņš ieraudzīja gleznu "Top veikals Siockmann". Galerijas īpašnieks 

Boriss Kaupēns norādīja, ka gleznas autore ir jaunā, talantīgā gleznotāja, laikraksta Diena gada balvas 

kultūrā laureāte Samanta Saša-Zaša, kura savās gleznās avangardisma stilā ataino Rīgas jauncelsmi. 

Būdams Samantas Sašas-Zašas talanta cienītājs. Pēteris Pušķa nopirka bagātīgiem krāsu plankumiem 

rotāto gleznu, samaksājot Borisa Kaupēna prasīto cenu 1000 latus. 

Pusgadu vēlāk Pēteris Pušķa gleznu parādīja savam paziņam [vlākslas akadēmijas profesoram Mag

nusam Ķellēm. Prot. Ķelle norādīja, ka gleznas autore diemžēl ir nevis daudzsološā jaunā gleznotāja 

Samanta Saša-Zaša. bet gan kāda Zilgma Zvērkalne. kas bijusi Samantas Sašas-Zašas kursabiedrene 

Mākslas akadēmijā. Viduvējā studente Zilgma Zvērkalne esot spējusi uzgleznot labu gleznu tikai 

tāpēc, ka nozagusi Samantai Sašai-Zašai skices, kuras tā izgatavojusi iecerētajai gleznai ' T o p veikals 

Stockmann". Pēc tam Zilgmai Zvērkalnei izdevies gleznu izdevīgi pārdot, uzdodot to par par daudz

sološās gleznotājas Samantas Sašas-Zašas gleznu. Par savu prettiesisko rīcību Zilgma Zvērkalne esot 

pat izslēgta no Maksas akadēmijas. Savukārt Samanta Saša-Zaša kursabiedrenes rīcības dēļ dabūjusi 

nervu sabrukumu, kas izraisījis radošo krīzi. Gleznu "Top veikals Stockmaivr Samanta Saša-Zaša 

nevarot būt gleznojusi jau tāpēc vien, ka tajā laikā pārdzīvojumu dēļ aizbraukusi strādāt uz Īriju. Prof. 

Ķelle gan norādīja, ka plašākai publikai šī drāma neesot zināma un glezniecības lietpratēju aprindās 

valdot maldīga vienprātība par Samantu Sašu-Zašu kā gleznas autori. Gleznas patiesā tirgus vērtība 

esot kādi 200 lati. 

Pēteris Pušķa, kuram nebija vajadzīga kaut kādas krāpnieces glezna, devās pie galerijas īpašnieka 

Borisa Kaupēna un pieprasīja, lai tas atdod samaksāto naudu un ņem atpakaļ gleznu. Boriss Kaupēns 

aizrādīja, ka gleznas tapšanas apstākļi viņam ir pilnīgs jaunums. Atdot naudu Boriss Kaupēns atteicās, 

jo viņš pats esot pilnīgi bez vainas un dzīvē vienmēr gadoties dažādi pārpratumi. Turklāt viņš, Boriss 

Kaupēns, jau div tis gadus studējot jurisprudenci. Tāpēc viņš zinot, ka līguma atcēluma prasībai, kuru 

ieguvējs varot celt pret atsavinātāju sakarā ar lietas trūkumiem, saskaņā ar CL 1633. pantu nupat 

iestājies sešu mēnešu noilguma termiņš. 
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Pēteris Pušķa tomēr nolēma nepadoties un lūdza juridisku konsultāciju zvērinātai advokātei Gitai 
Gudriniecei. Advokāte apstiprināja, ka atgūt samaksāto naudu, atsaucoties uz Civillikuma noteikumiem 
par atsavinātāja atbildību par lietas trūkumiem, Pēteris Pušķa vairs nevar. Tomēr Gita Gudriniece 
apsolīja pārdomāt šo gadījumu un noskaidrot, kādā veidā Pēteris Pušķa varētu atgūt samaksāto naudu 
no Borisa Kaupēna. 

Sniedziet Pēterim Puškam padomu, kā atgūt Borisam Kaupēnam samaksāto naudu! 

(2) Prasījums ir personas subjektīvā tiesība prasīt no citas personas kādas darbības 

izdarīšanu vai atturēšanos no tās. Prasījuma tiesības personai piemīt tikai tad, ja prasī

j u m a m ir tiesisks pamats . Prasī jumu metodes ietvaros par prasījuma pamatu tiek sauktas 

objektīvo tiesību normas, kas dod personai tiesības prasīt no otras personas konkrētas 

darbības izdarīšanu vai at turēšanos no tās. Jā ievēro, ka mater iā lo tiesību normu, kas 

ir prasījuma pamats , nedrīkst sajaukt ar prasības pamatu civilprocesā. No civilprocesa 

tiesību viedokļa prasības pamats ir juridiskais fakts, kas bijis materiālticsiskā prasī juma 

rašanās iemesls, bet ne tiesību norma pati par sevi . 8 0 8 Risinot kāzusu ar prasī juma metodi, 

tiek noskaidrots, vai kāzusā minētie atris inājumam būtiskie lietas apstākļi pēc savām 

p a z ī m ē m atbilst prasī juma pamata (prasījuma normas) sastāva paz īmēm. Ja atbilstība 

tiek konstatēta, tad iestājas n o r m ā paredzētās t iesiskās sekas, bet, ja atbilstības nav, 

tiesiskās sekas neiestājas. 

Ja, piemēram. Pētera Puškas un Borisa Kaupēna noslēgtais pirkuma līgums kādu tiesisku iemeslu 
dēļ nav spēkā, tad Pēterim Puškam rodas prasījums pret Borisu Kaupēnu par pirkuma maksas Ls 
1000 atdošanu. Iespējamais prasījuma pamats ir CL 2369. pairta 1. daļa. kas paredz tiesības atprasīt 
izpildījumu, ja kāda no pusēm ir izpildījusi spēkā neesošu līgumu. Ja kāzusa risināšanas gaitā izrādī
tos, ka Pētera Puškas un Borisa Kaupēna līgums tomēr ir spēkā, tad CL 2369. panta I. daļā norādītās 
tiesiskās sekas neiestātos un prasījums nebūtu pamatots. 

(3) Prasījuma metodes būtību saīsināti var formulēt šādi: kas var prasīt ko, no kā, uz 

kāda tiesiskā pamata ^m Šajā formulā ir ietverts prasītājs (kas var prasīt?) un atbildētājs 

(no kā var prasīt?), kā arī norādes uz prasījuma saturu (ko var prasīt?) un prasījuma 

pamatu (uz kāda tiesiskā pamata var prasīt?). Prasītājs un atbildētājs ir personas, pra

sījuma pamats ir materiālo tiesību norma. Savukārt prasī juma saturs ir tā darbība vai 

bezdarbība, kuru prasītājs grib panākt no atbildētāja, p iemēram, naudas samaksa, lietas 

nodošana, pasūtī juma izpilde, atturēšanās no īpašuma tiesību aizskāruma. 

2. Kāzusa atrisināšanas secība 

Kāzusa atrisināšanai ir pieci posmi: 1) lietas apstākļu noskaidrošana un novērtēšana. 

2) prasītāja, atbildētāja un prasījuma satura noskaidrošana, 3) prasī juma pamata atrašana. 

** Tihonovs V. liesu prakse civillietās. 12. Ipp. 
m Bucher/Wiegand. Übungen im Obligationenrecht, S. 16; Kohler-Gehrig E. Fallbearbeitung im Bürger

lichen Recht. S. 19. 
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4) prasī juma pastāvēšanas pārbaude un 5) secinājumu formulēšana. Kazusa risinājums 

rakstveidā ir jāsagatavo precīzi un loģiski formulēta jur idiskā atz inuma stilā. 

a) Lietas apstākļu noskaidrošana un novērtēšana 

( 1 ) Risinātāja pirmais uzdevums ir kāzusu rūpīgi izlasīt, lai iepazītos ar lietas aps

tākļiem. 8 1 0 Dažādu autoru darbos lietas apstākli liek saukti arī par faktiskajiem apstākļiem 

vai vienkārši par laktiem, taču juridisko kāzusu ris ināšanas kontekstā visi šie jēdzieni 

ir s inonīmi . 8 " Kāzusā ietvertā informācija risinātājam ir jāuztver kā īstenībai atbilstoši 

lietas apstākļi. Rūpīgi izlasot kāzusu, ir iespējams panākt, ka ārpus risinātāja redzesloka 

nepaliek neviens lietas apstāklis. Risinātājam kāzusa izlasīšanas gaitā sāk rasties pārdo

mas un vērtējumi par kāzusā minēto personu viedokļiem, un šis pirmais priekšstats ir 

nozīmīgs kāzusa turpmākajā r is inājumā. 8 : 2 

(2) Pēc iepazīšanās ar lietas apstākļu k o p u m u risinātājam ir jānošķi r kāzusa atri

s inājumam būtiskie lietas apstākļi no nebūtiskaj iem. Reālajā dzīvē jur i s tam nereti ir 

j ānovēr tē ļoti sarežģīts lietas apstākļu kopums. Kāzusos, kas jār i s ina tiesību zinātnes 

s tudentiem, parasti ir norādīti gandrīz tikai tiesiski svarīgie lietas apstākļi, tomēr lietas 

apstākļu šķirošana tāpat ir jāveic. Nereti arī s tudentiem domātajos kāzusos ir norādīti 

kāzusa atr i s inājumam nebūtiski lietas apstākļi, lai padarītu kāzusu interesantāku vai 

pietuvinātu to reālās dzīves situācijām. Noskaidrot ie būtiskie lietas apstākļi nav īpaši 

j ānorāda kāzusa ris inājuma sākumā, jo atsevišķs lietas apstākļu uzskaitī jums neatbilstu 

jur idiskā atz inuma stilam, kurā jāsastāda kāzusa risinājums. Ja risinātājam tomēr šķiet, 

ka lietas apstākļu rakstiska sašķirošana būtiskajos un nebūtiskajos var palīdzēt atrisināt 

kāzusu, tad to var veikt uz atsevišķas melnraksta lapas. 

Kāzusā par gleznu būtisks lietas apstāklis ir. piemēram, fakts, ka gleznas autore ir nevis talantīgā 
gleznotāja Samanta Saša-Zaša, bet gan viduvējā Mākslas akadēmijas studente Zilgma Zvērkalne. Pie 
būtiskajiem lietas apstākļiem pieder fakts, ka kolekcionārs Pēteris Pušķa gribēja pirkt tieši Samantas 
Sašas-Zašas. nevis citas autores gleznu. Būtisks lietas apstāklis ir arī tas. ka maldīgā pārliecība par 
Samantu Sašu Zasu kā gleznas autori atbilda mākslas lietpratēju aprindās valdošajam viedoklim. Par 
būtisku lietas apstākli jāuzskata arī Pētera Puškas vēlme pilnībā atgūt par gleznu samaksāto naudu, 
nevis izvirzīt kādus citus prasījumus. Turpretī Samantas Sašas-Zašas pārciestais nervu sabrukums 
ir nebūtisks lielas apstāklis. Kāzusa atrisinājumam nebūtisks lietas apstāklis ir arī fakts, ka Zilgmai 
Zvērkāvei glezna izdevās labi tikai tāpēc, ka viņa bija nozagusi Samantas Sašas-Zašas sagatavotās 
skices. 

(3) Kāzusā minēt ie lietas apstākļi ir jāuzskata par tādiem, kas ne tikai atbilst ob

jektīvajai īstenībai, bet arī ir pietiekami kāzusa atrisināšanai. Kāzusa papi ldināšana ar 

m Sk.: Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika. 16. lpp. 
*" Sk.: Bārdiņš G. Būtisko lietas apstākļu noskaidrošana un novērtēšana, I I . lpp. 
1,1 - Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika, 16. lpp. 
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risinātāja izdomātiem lietas apstākļiem nav pieļaujama. Nedrīkst izvairīties no kāzusa 

atrisināšanas, aizbildinoties ar to, ka tekstā nav minēti kādi fakti. Ja izņēmuma gadījumā 

tomēr izrādās, ka kāds kāzusa atrisināšanai ļoti svarīgs apstāklis tomēr nav minēts , tad tas 

ir jānoskaidro, rūpīgi interpretējot tekstā minētos faktus. N a v pieļaujama lietas apstākļu 

patvaļīga, nepamatota vai kāzusā atainotajai situācijai neatbilstoša interpretācija. 

Kāzusa par gleznas pirkumu ir minēti pilnīgi visi kāzusa sekmīgai atrisināšanai vajadzīgie lietas 
apstākļi. Šī kāzusa risinājumā nav pieļaujams, piemēram, apspriest jautājumu par to, vai gleznas 
pircējs Pēteris Pušķa un pārdevējs Boriss Kaupēns bijuši darījumspējīgi. Iesaistīto personu darījums-
pēja vai citas īpašības nav jāpiemin vai speciāli jānorāda, ja no kāzusa ir acīmredzams, ka attiecīgais 
jautājums kāzusa atrisināšanas kontekstā nav aktuāls. Tā kā kāzusā nav nekādu norāžu uz darījum-
ncspējas varbūtējiem iemesliem, tad ir automātiski uzskatāms, ka Pēteris Pušķa un Boriss Kaupēns 
ir darijumspējīgas fiziskas personas. 

b) Prasītāja, atbildētāja un prasījuma satura noskaidrošana 

( 1 ) Šajā kāzusa r is ināšanas posmā ir j ā sn iedz atbilde uz jautā jumu kas var prasīt 

ko, no kā? Jānoskaidro persona, kas prasī jumu pieteic (prasītājs), persona, pret kuru 

prasī jums vērsts (atbildētājs), kā arī prasījuma saturs (ko prasītājs konkrēti grib). No 

civi lprocesa tiesībām aizgūtie termini ' 'prasītājs" un "atbi ldētā j s" maleriālt iesisko kā-

zusu risināšanā netiek lietoti civi lprocesuālā noz īmē, bet gan kā ērti un piemērot i pušu 

apzīmējumi. Ja kāzusā figurē tikai divas personas, starp kurām ir civiltiesisks strīds, tad 

prasītāja un atbildētāja identifikācija parasti nesagādā grūtības. Sarežģītākos kāzusos. 

kuros jā izvērtē vairāku prasītāju un vairāku atbildētāju savstarpējie prasījumi, prasītāji: 

un atbildētāju noskaidrošana var prasīt vairāk pūļu. Var būt arī tādas situācijas, kurās 

viena un tā pati persona ir gan prasītājs, gan atbildētājs. 

Kāzusā par gleznu "Top veikals Stockmunn" prasītājs ir Pēteris Pušķa, bet atbildētājs - Boriss 
Kaupēns. 

Nereti kādu no kāzusā minētajiem strīda dalībniekiem pārstāv l ikumiskais vai līgu-

miskais pārstāvis. Šādos gadījumos par prasītāju un atbildētāju uzskatāms nevis pārstāvis, 

bet gan persona, kuras vārdā viņš darbojas. No katra konkrētā kāzusa ir secināms, va: 

pārstāvības jautā jums ir nozīmīgs prasītāja un atbildētāja noskaidrošanai . 

(2) Prasījuma saturs izriet no kāzusa beigās uzdotā jautājuma, uz kuru atrisinājuma 

jāatbild. Kāzusa jautā jums var būt vairāk vai mazāk konkrēts, taču no tā ir secināms, ko 

prasītājs īsti grib no atbildētāja. Reizēm kāzusa jautā jumā ir skaidri norādīts arī prasītāja 

un atbildētājs, tādējādi atvieglojot pušu identifikāciju. Ja nepieciešams, tad risinātājam 

kāzusa jautā juma saturs ir jākonkretizē, tādējādi noskaidrojot prasījuma saturu. Kāzus^ 

jautā juma satura konkretizāci ja jāveic, vadoties no kāzusā minētajiem lietas apstākļiem 

Kāzusa jautā jums var būt ietverts tieši jautā juma formā, bet var būt formulēts arī pavēles 

izteiksmē kā norādī jums vai pamudinājums. 
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Kāzusā par gleznas pirkumu dota norāde: "Sniedziet Pēterim Puškam padomu, kā atgūt Borisam 
Kaupēnam samaksāto naudu!" Tajā ir ietverts kāzusa jautājums, vai Pēteris Pušķa var prasīt no Bo
risa Kaupēna samaksātos Ls 1000. Tātad prasījuma saturs ir Ls 1000 atdošana. Kā redzams, kāzusa 
jautājums un no tā izrietošais prasījuma saturs konkrētajā kāzusā ir konstatējami pavisam vienkārši, 
pat bez īpašas konkretizēšanas. Citi iespējamie varianti tamlīdzīga kāzusa jautājumam varētu būt, 
piemēram, šādi: "Kādi ir Pētera Puškas prasījumi pret Borisu Kaupēnu?*', "Vai Pēteris Pušķa var 
prasīt no Borisa Kaupēna Ls 1000?". 

(3) Nereti kāzusa risinājumā jāizvērtē nevis viena, bet gan vairāku prasī jumu pama

totība. Tas nozīmē, ka šie prasī jumi ir jāidentificē un to saturs jānoskaidro, vadoties no 

kāzusā minētajiem faktiem j e b lietas apstākļ iem, kā arī no kāzusa jautā juma. K o n k r e 

tizējot kāzusa jautā jumu, risinātājam ir jāatrod visi iespējamie prasījumi šā jautā juma 

ietvaros. 8 1 3 

Ja kāzusa risinājumā ir jānovērtē vairāku prasījumu pamatotība, tad tic parasti netiek detalizēti 
minēti pašā kāzusa jautājumā. Šādos gadījumos kāzusa jautājums parasti būs formulēts kā "Analizējiet 
pušu tiesības un pienākumus!", "Kādi ir pušu savstarpējie prasījumi?'', "Kāds ir tiesiskais stāvoklis?" 
vai tamlīdzīgi. 

c) Prasījuma pamata atrašana 

( 1 ) Pēc prasītāja, atbildētāja un prasījuma satura noskaidrošanas ir jāatrod iespējamais 

prasījuma pamats . Tas noz īmē, ka l ikumā vai citā tiesību avotā ir j āa t rod civiltiesību 

norma, uz kuras pamata prasītājs var īs tenot savu prasījumu. R e i z ē m prasījuma pamats 

tiek saukts ari par prasījuma normu. Prasījuma pamats var sastāvēt arī no vairākām tiesību 

normām. Prasījuma pamats var būt tikai tāda tiesību norma, kurā aprakstītās tiesiskās 

sekas sniedz tiešu atbildi uz jautā jumu par prasī juma pamatotību.8 1"4 Reizēm prasī juma 

pamats ir minēts j au kāzusa tekstā vai pat kāzusa jautā jumā, tomēr visbiežāk tas būs 

jāatrod pašam risinātājam. Civiltiesību normās ietvertās tiesiskās sekas var būt pirkuma 

vai īres maksas samaksa, zaudējumu atlīdzība, lietas nodošana prasītājam, īpašuma vai 

valdījuma aizskārumu pārtraukšana un tamlīdzīgi. No konkrētā prasī juma satura ir at

karīga tiesību normas piemērotība prasī juma varbūtējai pamatošanai . 

Piemēram, viens no vispazīstamākajiem Civillikumā ietvertajiem prasījumu pamatiem ir CL 2021. 
pants, saskaņā ar kuru pirkuma līguma pusēm - pircējam un pārdevējam - izceļas savstarpējas pra
sījumu tiesības par līguma izpildīšanu, bet neizpildes gadījumā - tiesības uz zaudējumu atlīdzību. 

(2) Civiltiesībās izplatītākie prasījumi tiek iedalīti vairākās grupās un apakšgrupās 

atkarībā no tā, kāda veida tiesiskās att iecības vai jur id i sk ie fakti ir bijuši prasī juma 

izcelšanās pamatā . 8 1 5 Turpmāk norādītā prasī jumu iedalījuma mērķis ir atvieglot kāzusa 

; : : ! Sk.: Neimanis .1. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika, 23. Ipp. 
< 4 Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika, 26. Ipp. 
":- Sk.: Nīcgalis A. Prasījumu metode, 31.-34. Ipp. 
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atr i s inājumam p i e m ē r o t ā prasī juma p a m a t a izvēli. Ja kāzusā i r j ā p ā r b a u d a dažādas 

izcelsmes prasī jumu pamatot ība, tad pārbaude jāve ic atbilstoši prasī jumu iedalījumā 

ievērotajai secībai. 8 1 6 Prasī jumu iedalījums atkarībā no to izcelšanās pamatiem ir šāds: 

1) Prasījumi no līguma 

- Prasījumi par līguma izpildīšanu (primārie no līguma izrietošie prasī jumi): 

Piemēri: CL 1590. pants vispārīgais prasījums par līguma izpildīšanu, kas izmantojams, ja nav 
speciālu normu; CL 2021. pants - pārdevēja un pircēja prasījumi par pirkuma līguma izpildīšanu; 
CL 2141. p. - izīrētāja (iznomātāja) prasījums par īres maksas samaksu. 

- Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā radušies prasījumi (sekun

dārie no l īguma izrietošie prasī jumi): 

Piemēri: CL 1779. pants - vispārīgais zaudējumu atlīdzības prasījums; CL 1718. pants - pra
sījums par līgumsoda samaksu; CL 1662. pants - kreditora zaudējumu atlīdzības prasījums pret 
nokavējušu parādnieku; CL 1461. pants - prasījums par viltus rezultātā noslēgta tiesiskā darījuma 
atcelšanu; CL 2021. pants - pircēja un pārdevēja savstarpējie zaudējumu atlīdzības prasījumi sakarā 
ar līguma neizpildi. 

2) Prasījumi no l īgumam līdzīgām tiesiskajām attiecībām 

Ārpuslīgumiskas tiesiskās attiecības, kas pēc savas juridiskās dabas tomēr ir līdzīgas līgumam, 
rodas starp lietvedi un pārstāvamo neuzdotā lietvedībā, kā arī starp vietnieku, kas pārkāpis pārstā
vības varas robežas vai rīkojies vispār bez pārstāvības varas, un otru līdzēju. Piemēri prasījumiem 
no līgumam līdzīgām tiesiskajām attiecībām ir CL 1518. pants - otra līdzēja zaudējumu atlīdzības 
prasījums pret vietnieku, kas darbojies bez nepieciešamās pārstāvības varas, kā ari CL 2339. panta 1. 
daļa - lietveža prasījums pret pārstāvamo par neuzdotas lietvedības izdevumu atlīdzību. 

3) Lietu tiesību prasījumi 

Piemēri: CL 921. pants - prasījums par atņemta valdījuma atjaunošanu; CL 1039. pants - īpaš
nieka prasījums par īpašuma aizskārumu pārtraukšanu (negatorā prasība); CL 1044. pants - īpašuma 
jeb vindikācijas prasība. 

4) Prasījumi no delikta 

Piemēri: 2347. panta 1. daļa - prasījums par miesas bojājumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlī
dzību; CL 2347. panta 2. daļas 1. teikums - prasījums par paaugstinātas bīstamības avota nodarīto 
zaudējumu atlīdzību; CL 2354. un 1779. pants -prasījums par mantas prettiesiskas bojāšanas rezultātā 
nodarīto zaudējumu atlīdzību. 

*16 Brox/Walker. Allgemeiner Teil des BGB, Rn. 839. 
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5) Prasījumi no netaisnas iedzīvošanās 

Piemēri: CL 2369. panta 1. daļa - neesoša parāda izpildījuma atprasījums: CL 2384. panta 1. 
daļa - nākoša notikuma izredzē izpildītā atprasījums; CL 2387. pants - atprasījums nelikumīga vai 
pretlikumīga pamata dēļ. 

(3) Ja kāzusa tekstā prasī juma p a m a t s nav tieši minēts , tad kāzuss satur v i s m a z 

aptuvenas norādes vai pieturas punktus, kas pal īdz prasī juma p a m a t u sameklēt. Tā kā 

civiltiesību normu ir daudz, tad prasī juma pamata atrašana var izrādīties visai sarežģīta, 

it īpaši t iem, kas tikai sākuši apgūt civiltiesības. Lai sekmīgi atrastu prasī juma pamatu, 

ir vajadzīgs, lai kāzusa risinātājam būtu v ismaz vispārīgs priekšstats par Civi l l ikuma 

struktūru, kā arī par speciālo privāttiesību, tostarp komerctiesību, darba tiesību, patērētāju 

aizsardzības tiesību, intelektuālā īpašuma tiesību vietu civiltiesību sistēmā. Izpratne par 

civiltiesību apakšnozaru sistēmu un regulēšanas priekšmetu atvieglo orientēšanos gan 

Civi l l ikuma, gan speciālo l ikumu normās . Lai atrastu vajadzīgo prasī juma pamatu, ir 

nepieciešams, lai kāzusa risinātājs j au pašā ris ināšanas procesa sākumā pamatvi lc ienos 

saprastu pušu tiesisko attiecību būtību. 

Piemēram, no lietas apstākļiem, kas minēti kāzusā par neveiksmīgi nopirkto gleznu, var secināt, ka 
prasītājs Pēteris Pušķa samaksāto naudu no gleznu galerijas īpašnieka varēs atgūt tikai tad. ja pirkuma 
līgums būs spēkā neesošs. Ja pirkuma līgums ir spēkā, izpildījumu atgūt nevar. Lai gan kāzusa risinā
šanas sākumā vēl nevar izdarīt nekādus galīgos secinājumus par līguma spēkā esamību, lietas apstākļi 
liecina, ka pirkuma līguma spēkā neesamības iemesls varētu būt pircēja Pētera Puškas iespējamā maldība 
par gleznas patieso autori. Ja persona grib atgūt mantiskas vērtības, ko viņa nodevusi citai personai uz 
spēkā neesoša līguma pamata, tad piemērotu prasījuma pamatu var atrast Civillikuma noteikumos par 
prasījumiem no netaisnas iedzīvošanās (CL 2369. un turpm. p.). Iespējamais prasījuma pamats, uz kurn 
var atsaukties prasītājs Pēteris PuŠka, ir CL 2369. panta 1. daļa. Kā norādīts CL 2369. panta 1. daļā, kas 
bez tiesiska pamata un tikai maldīgi uzskatīdams to par savu pienākumu kaut ko izdara vai apsola izdarīt 
otram par labu, tas var prasīt, vai nu lai atdod izpildījumu, vai lai atsvabina viņu no dotā apsolījuma. 

(4) Kāzusa risināšanā ir iespējamas situācijas, kad viena un tā paša satura prasījumu 

var balstīt uz vairākiem prasī juma p a m a t i e m . Tā ir prasī juma p a m a t u j e b prasī jumu 

konkurence. 8 1 7 Tādos gadī jumos j a u risinājuma sākumā ir jā izvērtē katras šādas tiesību 

normas p iemērošanas iespējas. Ja izrādīsies, ka prasītājs savu prasījumu var pamatot uz 

jebkuru no vairākām konkurējošām n o r m ā m , tad pie viena un tā paša atrisinājuma varēs 

nonākt vairākos savstarpēji atšķirīgos veidos. Šajos gadī jumos ir jā izvē las prasī juma 

pamats un līdz ar to risinājuma variants, kas šķiet ne tikai pamatotākais un drošākais, 

bet arī vienkāršākais. 

Piemēram, ja uz spēkā neesoša līguma pamata citas personas (atbildētāja) mantā nonākusi kāda 
ķermeniska lieta, tad šo lietu var atprasīt gan saskaņā ar Civillikuma noteikumiem par netaisnu 
iedzīvošanos (CL 2369. un turpm. p.), gan arī ar īpašuma prasību (CL 1044. p . ) . m Vairumā gadījumu 

s p Kohler-Gehrig E. Fallbearbeitung im Bürgerlichen Recht, S. 21 . 
MS Grūtups/Kalniņš. Civillikuma komentāri. īpašums, 219./220. Ipp. 



308 CIVILTIESĪBU VIETA UN LOMA TIESĪBU SISTĒMĀ 

vienkāršāka bīis atsaukšanās uz Civillikuma normām par prasījumiem no netaisnas iedzīvošanās, jo 
šajā gadījumā nav jāpamato prasītāja īpašuma tiesības uz lietu.-'11 

(5) Ar norādi uz prasī juma p a m a t u ir jāsāk kāzusa risinājums. Norāde uz prasījuma 

pamaļu risinājuma sākumā ir jāizteic varbūtības formā, norādot, ka prasītājam varētu būt 

prasī jums pret atbildētāju, pamatojoties uz attiecīgo tiesību normu. Risinājuma sākumā 

vēl nav skaidrs, vai prasījums pat iešām ir pamatots . Secinājums par prasī juma pamatotību 

var tikt izdarīts tikai pašās kāzusa ris inājuma beigās. 

Kāzusam par gleznas pirkumu ir jāsākas ar teikumu: "Pēterim Puškam varētu būt prasījums pret 
Borisu Kaupēnu par Ls 1000 atdošanu, pamatojoties uz CL 2369. panta 1. daļu." Nav pieļaujams 
kāzusa risinājumu uzsākt ar tādu teikumu kā "Pēterim Puškam ir prasījums pret Borisu Kaupēnu par 
Ls 1000 atdošanu, pamatojoties uz CL 2369. panta .1. daļu" vai "Pētera Puškas prasījums pret Borisu 
Kaupēnu par Ls 1000 atdošanu ir pamatots saskaņā ar CL 2369. panta 1. dalu". 

d ) P r a s ī j u m a p a s t ā v ē š a n a s p ā r b a u d e 

( 1 ) Kad noskaidrots prasītājs, atbildētājs, prasī juma saturs un iespējamais prasījuma 

pamats , tad kāzusa risinājuma turpinājumā jāizpēta, vai prasī jums pastāv. Prasījuma pa

stāvēšanas pārbaude ir apjoma ziņā visplašākā risinājuma daļa. Prasī juma pastāvēšanas 

pārbaudes gaitā kāzusa risinātājam ir stingri jā ievēro prasī juma robežas . Tas nozīmē, 

ka risinātājs nedrīkst iztirzāt tādu prasī jumu pamatotību, kuru pārbaudes nepieciešamība 

neizriet no kāzusa jautā juma. Risinātāja p ienākums ievērot prasī juma robežas, risinot 

civiltiesisku kāzusu, ir sal īdzināms ar tiesas p ienākumu ievērot prasī juma robežas sprie

d u m ā . Saskaņā ar C P L 192. pantu tiesa taisa spr iedumu par prasībā noteikto prasības 

priekšmetu un uz prasībā norādītā pamata, nepārsniedzot prasī juma robežas . Tas nozīmē, 

ka tiesai ir jātaisa spr iedums tikai par prasī jumiem, kas sastāda prasības vai pretprasības 

pr iekšmetu. 8 2 0 Tiesas rīcība, piedzenot no atbildētāja par labu prasītājam kaut ko tādu, ko 

prasītājs nemaz nav prasījis, būtu ne tikai absurda, bet arī prettiesiska. 

(2) Civilt iesiskā kāzusa r is ināšana ir tiesību n o r m u piemērošana, attiecinot tās uz 

kāzusa kā reāla vai fiktīva dzīves gadījuma apstākļiem. Tāpēc prasī juma pastāvēšanas 

pārbaudes gaitā kāzusa risinātāja p a m a t u z d e v u m s ir noskaidrot, vai būtiskie lietas aps

tākļi atbilst tās n o r m a s sastāva paz īmēm, kas kāzusa ris inājuma sākumā norādīta kā 

iespējamais prasī juma pamats . Būtisko lietas apstākļu pakārtošana prasī juma normas 

(prasījuma pamata) sastāva p a z ī m ē m , lai noskaidrotu lietas apstākļu un prasī juma nor

mas savstarpējo atbilstību, ir subsumcija. 8 2 1 Ja subsumcijas rezultātā izrādās, ka konkrētā 

Balodis K. Iepriekšējas piezīmes pirms CL 2369. p. komentāra. Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. 
649. lpp. 
Rozcnbergs J. CPL 192. p. komentārs. Civilprocesa likuma komentāri, 279. lpp. 
Kalniņš E. Tiesību normu piemērošanas loģiskā shēma // Likums un Tiesības. 2000, nr. 5, 150. lpp.: 
Nīcgalis A. Prasījumu metode, 5. lpp. 
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kāzusa būtiskie lietas apstākļi atbilst prasī juma n o r m a s sastāva p a z ī m ē m , tad iestājas 

n o r m ā paredzētās tiesiskās sekas. 

Piemēram, kāzusā par gleznu iespējamais pamats Pētera Puškas prasījumam par Ls 1000 atgūšanu 
ir CL 2369. panta 1. daļa. No tiesību normas struktūras viedokļa CL 2369. panta 1. daļā ietvertie 
vārdi "Kas bez tiesiska pamata un tikai maldīgi uzskatīdams to par savu pienākumu kaut ko izdara 
vai apsola izdarīt otram par labu" ir normas sastāvs, bet tiem sekojošie vārdi "tas var prasīt, vai nu 
lai atdod izpildījumu vai lai atsvabina viņu no dotā apsolījuma" - tiesiskās sekas. Tātad, ja pirkuma 
maksas Ls ¡000 samaksai nebūs bijis tiesiska pamata, tad tos varēs atprasīt. 

(3) Prasī juma pastāvēšanas pārbaude ir pakāpenisks process, kura sākumā vēl ne

drīkst izdarīt secinājumus par būtisko lietas apstākļu atbilstību prasī juma n o r m a s sastāva 

paz īmēm. Kāzusa risinātājs nedrīkst izdarīt tūlītējus galīgos secinājumus bez dziļākas 

lietas apstākļu un tiesību n o r m u anal īzes . 8 2 2 Pārbaudot būtisko lietas apstākļu atbilstību 

prasī juma n o r m a s sastāva p a z ī m ē m , t iek p iemērotas arī tādas tiesību n o r m a s , k u r ā m 

kāzusa atr is ināšanā ir pa l īgnozīmc. Līdz ar to kāzusa r is inājuma ietvaros i r j ā i z d a r a 

starpsecinājumi, kas pal īdz nonākt pie r is inājuma beigās n o r ā d ā m ā galīgā secinājuma. 

Risinājuma gaitā juridiski jā izvērtē gan t ie lietas apstākļi, no kur iem var izdarīt seci

nājumus par prasī juma pamatotību, gan arī j āpārbauda, vai prasī juma pastāvēšanai vai 

ī s tenošanai nav tiesisku šķēršļu. Vispirms ir j ā n o s k a i d r o tās p a z ī m e s , kas l iecina, ka 

prasī jums pat iešām varētu būt radies un pastāv. 

Kāzusā Pēteris Pušķa nopirka gleznu, kuras autore bija nevis talantīgā gleznotāja Samanta Saša-
Zaša, bet gan viduvējā Mākslas akadēmijas studente Zilgma Zvērkalne. Šis pārpratums liecina 
par Pētera Puškas maldību. Pie svarīgas maldības gadījumiem pieder maldība par lietas īpašībām 
(CL 1451. p.). Svarīga maldība iznīcina visu darījuma spēku (CL 1445. p.). Arī maldība par gleznas 
patieso autoru jeb gleznas auto rību ir maldība par lietas īpašībām. Ja kāds izpildījis spēkā neesošu 
līgumu, domādams, ka līgums ir spēkā, tad viņš var atprasīt izpildījumu saskaņā ar CL 2369. panta 
1. dalu. Tiktāl lietas apstākļu juridiskais novērtējums liecina par to. ka Pēterim Puškam ir CL 2369. 
panta 1. daļā paredzētais prasījums par samaksātās pirkuma maksas Ls 1000 atgūšanu. 

Kad pamatv i lc ienos konstatēta prasī juma rašanās, j ā n o s k a i d r o varbūtēj ie tiesiskie 

šķēršļi prasī juma pastāvēšanai vai ī s tenošanai . Prasī jums nebūs pamatots , ja izrādīsies, 

ka kāzusa atrisināšanā ir j ā p i e m ē r o prasī jumu izslēdzošas tiesību n o r m a s . 8 2 3 Prasī jumu 

izslēdzošajām tiesību n o r m ā m ir divi veidi: 1) prasī juma pastāvēšanu izslēdzošās t iesību 

normas un 2) prasī juma ī s tenošanu izslēdzošās tiesību normas . 

Prasī juma pastāvēšanu izs lēdzošās t iesību n o r m a s ir v i sbiežāk p iemēro jamais no 

abiem prasī jumu izslēdzošo n o r m u veidiem. Prasī juma pastāvēšanu izslēdzošās tiesību 

normas var būt tādas, kas 1) izslēdz prasī juma rašanos vai 2) izbeidz sākotnēji radušos 

*~ Sk.: Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika, 50. Ipp. 
•"3 Sk.: Neimanis .). Juridisku kāzusu risināšanas tehnika, 29. Ipp. 
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prasījumu. Jebkādas prasī juma pastāvēšanu izslēdzošās tiesību normas kāzusa risinātā

j a m ir obligāti j ā ņ e m vērā un jāp iemēro, tiklīdz ir kļuvis skaidrs, ka pastāv šo normu 

piemērošanas pr iekšnoteikumi. 

Piemēram, līguma izpildes prasījums vispār nevar rasties, ja kāzusa risināšanas gaitā izrādās, ka 

līgums ir pretējs labiem tikumiem un tāpēc spēkā neesošs (CL 1415. p.). Līguma izpildes prasījums, 

kas sākotnēji pastāvējis, ir izbeidzies, ja no lietas apstākļiem izriet, ka atbildētājs līgumu ir izpildījis 

(CL 1811. p.). Kāzusā par gleznas pirkumu tiesību norma, kura, iespējams, izslēdz prasījuma raša

nos un līdz ar to - prasījuma pastāvēšanu, ir CL 1442. pants, saskaņā ar kuru maldība nedrīkst būt 

radusies maldījušās personas neuzmanības dēļ. Tomēr lietas apstākļi liecina, ka gleznas pircējs nav 

pieļāvis neuzmanību, maldīgi uzskatot Zilgmas Zvērkāves gleznu par Samantas SaŠas-Zašas gleznu, 

jo glezniecības lietpratēju vidū pastāvēja vienprātība par Samantu Sašu-Zašu kā gleznas autori. Tātad 

konkrētā kāzusa risinājumā neuzmanības jautājums ir jāanalizē, taču jāizdara secinājums, ka prasītāja 

Pētera Puškas maldībā neuzmanība nav bijusi. 

Prasījuma īstenošanu izslēdzošās tiesību normas ir tās, kas pastāvošu prasījumu neļauj 

ī s tenot pavisam vai uz laiku. Prasī juma ī s tenošanu izslēdzošās tiesību normas kāzusa 

r is ināšanas gaitā ir j ā ņ e m vērā tikai tad, ja no lietas apstākļ iem redzams, ka atbildētāja 

rīcība ir vērtējama kā minētajās normās paredzēta ieruna. Saskaņā ar subjektīvo tiesību 

iedalījumu ieruna ir subjektīvā tiesība, ar kuras izlietošanu tiek aizkavēta vai izslēgta 

citas personas prasī juma īs tenošana. 

Piemēram, Civillikums paredz vispārīgu principu, ka galvinieks, pret kuru kreditors ceļ prasību, 

var prasīt, lai kreditors vispirms mēģina parādu piedzīt no galvenā parādnieka (CL 1702. p. 1. d.). 

Galvinieka ieruna uz laiku neļauj īstenot kreditora prasījumu pret galvinieku. Ja īpašnieks ceļ pret 

lietas turētāju īpašuma prasību (CL 1044. p.), bet atbildētājs lietu aiztur sakarā ar savu prasījumu pret 

īpašnieku, tad aizturējuma tiesības izlietošana (CL 1734. p.) ir ieruna, kas aizkavē īpašuma prasības 

īstenošanu līdz aizturētāja prasījuma apmierināšanai. Ja prasījuma īstenošanu traucē ieruna, kas celta 

uz prasījuma īstenošanu izslēdzošas normas pamata, risinājumā ir jānorāda, ka prasījums ir pamatots, 

bet to īstenot būs iespējams tikai tad, kad atbildētāja ierunai vairs nebūs tiesiska pamata. 

(4) Ja no kāzusa jautā juma izriet, ka risinājuma ietvaros jāpārbauda vairāku prasījumu 

pamatot ība, tad ris inājuma ietvaros pēc kārtas jā izvērtē katra prasī juma pastāvēšanas 

iespējamība. Ja prasī jumiem ir dažāds tiesiskais pamats , tad pārbaude jāveic šādā secībā: 

1) prasījumi no l īguma, 2) prasījumi no līguma l īdzīgām tiesiskajām attiecībām, 3) lietu 

tiesību prasī jumi, 4) prasījumi no delikta, 5) prasījumi no netaisnas iedzīvošanās. 

e) S e c i n ā j u m u f o r m u l ē š a n a 

Ja prasī juma pastāvēšanas pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, tad var konstatēt, ka ir 

iestājušās prasī juma n o r m ā (prasījuma pamatā) paredzētās tiesiskās sekas, p iemēram, 

atbildētāja p ienākums atdot no prasītāja saņemto izpildījumu. Ja rezultāts ir negatīvs, 

tad tiesiskās sekas neiestājas. Prasī juma normā paredzēto tiesisko seku iestāšanās vai 
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neiestāšanās, att iecinot tās uz konkrētā kāzusa apstākļ iem, kā galīgais secinājums ir 

j ā p a u ž risinājuma beigās. Vienā te ikumā jānorāda, vai prasī jums ir pamatots , daļēji pa

matots vai nav pamatots . Galīgajam secinājumam jābūt izteiktam beznosacī juma formā, 

tādējādi paužot risinātāja pārl iecību par izvēlētā atrisinājuma pareizību. Ja pastāvoša 

prasī juma ī s tenošanu kavē atbildētāja ieruna, secinājumā ir j ānorāda, ka prasī jums ir 

pamatots, bet to īstenot būs iespējams tad, kad būs zudis tiesiskais pamats atbildētāja 

celtajai ierunai. 

Risinot kāzusu par Pētera Puškas neveiksmīgo gleznas pirkumu, aplami būtu, piemēram, tādi 
nenoteikti secinājumi kā "Pēteris Pušķa var prasīt no Borisa Kaupēna Ls 1000, pamatojoties uz 
CL 2369. panta 1. daļu. ja viņš var pierādīt svarīgas maldības esamību" vai "Ja prasītājs un atbildē
tājs nevienojas par abpusēji pieņemamu risinājumu, tad Pēteris Pušķa var piedzīt no Borisa Kaupēna 
Ls 1000 saskaņā ar CL 2369. panta 1. daļu". Secinājumam jāskan: "Pētera Puškas prasījums pret 
Borisu Kaupēnu par Ls 1000 latu atdošanu ir pamatots." Pareizs ir arī secinājums "Pēterim Puškam 
ir prasījums pret Borisu Kaupēnu par Ls 1000 atdošanu, pamatojoties uz CL 2369. panta I. daļu". 

3. Paraugs kāzusa atrisinājumam juridiska atzinuma stilā 

Kāzusa atrisinājums juridiska atz inuma stilā noz īmē to, ka risinātājs loģiskas argu

mentācijas veidā soli pa solim no uzdotā jautā juma virzās uz rezultātu. Atz inuma stils 

atbilst loģiskas domāšanas veidam un novērš risku pārsteidzīgi ātri fiksēt galīgo rezul

tā tu . 8 2 4 Lai gan starp kāzusa risinājumu un tiesas spriedumu civillietā formas un satura ziņā 

ir būtiskas atšķirības, faktiski arī tiesas spriedums ir sastādāms atz inuma stilā, no lietā 

konstatēto faktu un pierādījumu vērtē juma virzoties uz secinājumu par prasības pilnīgu 

vai daļēju apmierināšanu vai par tās pilnīgu vai daļēju noraidīšanu (sk. C P L 193. p.) . 

Līdzība starp kāzusa atrisinājumu jur idiska a tz inuma stilā un tiesas spr iedumu vēlreiz 

apstiprina to, ka prasī juma m e t o d e ir tā kāzusu r is ināšanas metode, kas ir v istuvākā 

t iesneša darba m e t o d ē m , izspriežot civil l ietu pēc būtības. T u r p m ā k sniegts jur id iska 

atzinuma stilā sastādīts atrisinājums kāzusam par gleznas p i rkumu: 

1. Pēterim Puškam varētu būt prasījums pret Borisu Kaupēnu par Ls 1000 atdošanu, pamatojoties 

uz CL 2369. panta 1. daļu. 

2. Pēterim Puškam ir CL 2369. panta 1. daļā ietvertais prasījums no netaisnas iedzīvošanās, ja nav 
spēkā viņa un Borisa Kaupēna pirkuma līgums par gleznu '"Top veikals Slockmmm". Pirkuma līguma 
spēkā neesamības iemesls varētu būt svarīga maldība par gleznas patieso autori. 

3. Gleznas autoriba ir īpašība, kas ietekmē tās vērtību (tirgus cenu). Ja prasītājs Pēteris Pušķa būtu 
zinājis, ka gleznas autore ir nevis talantīgā gleznotāja Samanta Saša-Zaša. bet gan viduvējā Mākslas 
akadēmijas studente Zilgma Zvērkalne, viņš gleznu nebūtu pircis. Saskaņā ar CL 1451. panta I. tei
kumu maldība par lietas īpašībām ir svarīga, ja līguma priekšmetā pieņemtās īpašības dēļ šis priekšmets 

:" Neimanis J. Juridisku kāzusu risināšanas tehnika. 51. lpp. 
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būtu pieskaitāms nevis tai lielu šķirai, kurai tas patiesi pieder (Z.Zvērkalnes gleznām), bet citai 
(S.Sašas-Zašas gleznām). Turklāt ir jāpiegriež vērība tam. vai tiešām minētais pieņēmums pamudinājis 
maldījušās personu noslēgt līgumu tā tagadējā veidā. Prasītāja maldīgais pieņēmums par Samantu 
Sašu-Zasu kā gleznas autori ir cēlonis ne tikai līguma noslēgšanai par cenu Ls 1000. bet arī līguma 
noslēgšanai vispār, jo viņš gleznu nopirka tāpēc, ka bija Samantas Sašas-Zašas talanta cienītājs. 

4. Persona, kura maldījusies, nevar panākt maldības ietekmē noslēgta līguma atzīšanu par spēkā 
neesošu, ja maldība radusies viņas pašas neuzmanības dēļ, jo maldība ir svarīga tikai tad, ja tā ir 
atvainojama (CL 1442., 1444. p.). Lietas apstākļi tomēr nedod pamatu secināt, ka prasītājs Pēteris 
Pušķa pieļāvis vieglu vai rupju neuzmanību, nepārbaudot, vai gleznas autore nav kāda cita persona. 
Prasītājs drīkstēja paļauties uz glezniecības lietpratēju aprindās valdošo vienprātību par to, ka gleznas 
autore ir Samanta Saša-Zaša. Tā kā nekas neliecina par prasītāja neuzmanību, ir jāsecina, ka viņš 
pirkuma līgumu ir noslēdzis svarīgas maldības ietekmē un līgums nav spēkā (CL 1445. p.). Absolūti 
spēkā neesoša līguma dalībniekam, kas līgumu izpildījis, maldoties par tā spēkā esamību, ir tiesības 
izpildījumu atprasīt saskaņā ar CL 2369. panta 1. daļu. 

5. Tātad Pētera Puškas prasījums pret Borisu Kaupēnu par Ls 1000 latu atdošanu ir pamatots. 

5. Vēsturiskā metode 

( l ) Risinot civiltiesiskos kāzusus ar vēsturisko metodi, būtiskie lietas apstākļi tiek 

sarindoti hronoloģiskā kārtībā un t iek secīgi izvērtētas laika gaitā not ikušās tiesiskā 

stāvokļa izmaiņas . Padomju okupāci jas laikā vēsturiskā metode faktiski bija vienīgā 

Latvijas augstākajā juridiskajā izglītībā izmantotā kāzusu ris ināšanas metode, un tā tur

pina ietekmēt juridisko analīzi arī mūsdienu Latvijā.8 2 5 Tas nenozīmē, ka vēsturiskā metode 

pati par sevi ir negatīvi vērtējama, tomēr to drīkst izmantot tikai tādu civiltiesisko kāzusu 

risināšanai, kuriem tā ir piemērota. Vēsturiskā metode ir jā izmanto tad, ja kāzusa atrisinā

jumā ir nevis jānovērtē prasījuma pamatotība, bet gan jākonstatē kādas tiesiskās attiecības 

pastāvēšana vai arī jānoskaidro kāda subjekta tiesiskais statuss, p iemēram, jānoskaidro, vai 

līgums ir noslēgts, vai kāda persona ir lietas īpašniece vai arī ir atzīstama par citas personas 

mantinieci . 8 2 6 Ar vēsturisko metodi ir risināms, piemēram, šāds kāzuss, kas sastādīts, daļēji 

izmantojot iepriekšējā kāzusā par gleznas pirkumu ietvertos lietas apstākļus: 

Jaunā, talantīgā gleznotāja, laikraksta Diena kultūras gada balvas laureāte Samanta Saša-Zaša kādā 
iedvesmas brīdi uzgleznoja gleznu "Rīga miglā". Samanta Saša-Zaša gleznu uz pusgadu patapināja 
bijušajai studiju biedrenei Zilgmai Zvērkalnei, kura to izlika publiskai apskatei savā gleznu galerijā. 
Neilgi pēc tam Samantai Sašai-Zašai iestājās radošā krīze, un viņa devās strādāt uz Īriju, nemaz 
nepainteresējoties par Zilgmai Zvērkalnei uzticēto gleznu. Zilgma Zvērkalnc nolēma, ka izklaidīgā 
Samanta Saša-Zaša savu gleznu "Rīga miglā" jau ir aizmirsusi. Uzdodoties par gleznas īpašnieci, 
Zilgma Zvērkalnc pārdeva to citas gleznu galerijas - galerijas "Jaunrade" īpašniekam Borisam Kau-
pēnam. Kādu dienu galerijā "Jaunrade" ieradās gleznu kolekcionārs un Samantas Sašas-Zašas talanta 

S 2 5 Nīcgalis A. Prasījumu metode. 4. lpp. 
m Sk.: Bucher/Wiegand. Übungen im Obligationenrechl, S. 17/18. 
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cienītājs Pēteris Pušķa, kurš gleznu ''Rīga miglā" no Borisa Kaupēna nopirka. Kad Samanta Saša-Zaša 

negaidīti atgriezās Rīgā. viņa bija sašutusi par Zilgmas Zvērkalnes rīcību un uzrakstīja iesniegumu 

policijai. Kad policija noskaidroja gleznas likteni. Pēteris Pušķa taisnojās, ka esot labticīgi nopircis 

gleznu un tāpēc to viņam neviens nevarot atņemt. 

Kura no kāzusā minētajām personām ir gleznas īpašniece? 

(2) Izmantojot prasījumu metodi, jau kāzusa risinājuma sākumā jānoskaidro varbūtējo 

prasījumu saturs un jāatrod iespējamie prasījumu pamati . Prasījumu metode dod iespēju 

jau pašā sākumā nospraust risinājuma virzienu un aprises, kā arī paredzēt iespējamos ga

līgā atrisinājuma variantus. Izmantojot vēsturisko metodi, iespējamie ris inājuma rezultāti 

nav tik skaidri paredzami, jo kāzusa r is ināšanas gaitā situācijas tiesiskais novērtē jums 

var mainīties, novērtējot katrus n ā k a m o s hronoloģiskā secībā sarindotos lietas apstākļus. 8 2 7 

Vēsturiskās metodes t rūkums ir arī tāds, ka tās ietvaros nav iespējams optimāli nošķirt 

svarīgo no nesvarīgā.X 2 S Konkrētas metodes izmantošana kāzusa risināšanā ir atkarīga no 

tā, kā formulēts kāzusa jautājums. Reizēm atrast atbildi uz kāzusā ietverto problēmu ir 

iespējams, risinot kāzusu ar prasī jumu metodi, tomēr arī izmantot prasī jumu metodi var 

tikai tad, ja kāzusa jautā jums ir atbilstoši formulēts. 

Ja kāzusā par gleznotājai nozagto un pārdoto gleznu beigu jautājums skanētu: "Vai Samanta Saša-

Zaša var atprasīt gleznu no Pētera Puškas?'\ tad kāzuss būtu jārisina ar prasījumu metodi. Kāzusa 

risinājuma gaitā, iespējams, tiktu noskaidrota arī persona, kas ir gleznas īpašniece. Tomēr kāzusa jau

tājums uzdod noskaidrot gleznas īpašnieku, nevis iespējamā gleznas atdošanas prasījuma pamatotību. 

Tāpēc kāzusa risinājumā izmantojama nevis prasījumu metode, bet gan vēsturiskā metode. 

(3) Arī vēsturiskās metodes ietvaros ir jāveic subsumcija, kāzusa atrisināšanai būtiskos 

lietas apstākļus pakārtojot tiesību normu sastāva pazīmēm. Prasījumu metodes ietvaros 

būtiskie lietas apstākļi tiek pakārtoti prasījuma normas sastāva pazīmēm. Vēsturiskā metode 

turpretī neprasa atrast nekādu visaptverošu prasījuma pamatam pielīdzināmu tiesību normu, 

bel gan veikt atsevišķus secīgus subsumcijas soļus atbilstoši lietas apstākļu hronoloģijai. 

Kāzusa atrisinājums, pielietojot vēsturisko metodi, ir jāsastāda kā loģiski un precīzi argu

mentēts juridisks atzinums. Kad kāzuss jārisina ar prasījumu metodi, tad juridiskā atzinuma 

stilā veiktajam atrisinājumam raksturīgas ir algoritma paz īmes un z ināms shematisms. 

Turpretī ar vēsturisko metodi sagatavots kāzusa risinājums vairāk atgādina juridiski argu

mentētu stāstījumu. Lai ilustrētu vēsturiskās metodes izmantošanas rezultātus, turpinājumā 

sniegts atrisinājums kāzusam par patapinājumā nodoto un pārdoto gleznu. 

I. Gleznas "Rīga miglā" īpašniece varētu būt kāda no kāzusā minētajām četrām personām: Samanta 

Saša-Zaša, Zilgma Zvērkalne, Boriss Kaupēn.s vai Pēteris Pušķa. Lai noteiktu gleznas īpašnieku, ir 

' : ' Sk.: Nīcgalis A. Prasījumu metode, 11. Ipp. 
N Bucher/Wiegand. Übungen im Obligationenrecbt. S. 19. 
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jānoskaidro, vai gleznas patapinājuma un pārdošanas rezultāta ir izbeigušas Samantas Sašas-ZaŠas īpa

šuma tiesības uz gleznu un vai kāda no pārējām minētajām personām ir ieguvusi gleznu īpašumā. 

2. Gleznas autore Samanta Saša-Zaša gleznu bija ieguvusi īpašumā kā pašas izgatavotu jaunradītu 
lietu. Tā kā Samanta Saša-Zaša bija nodevusi gleznu Zilgmai Zvērkalnei tikai patapinājuma uz pus
gadu, Zilgma Zvērkalne nekļuva par gleznas īpašnieci, jo patapinājuma līgums neietver lietas nodošanu 
īpašumā patapinājuma ņēmējam. Saskaņā ar CL 1947. pantu patapinājums ir līgums, ar kuru kādam 
nodod lietu noteiktai lietošanai bez atlīdzības, ar nosacījumu atdot to pašu lietu. 

3. Gleznas pircējs Boriss Kaupēns gleznu varētu būt labticīgi ieguvis īpašumā. Svešas kustamas 
lietas labticīgu iegūšanu īpašumā paredz CL 1065. pants, saskaņā ar kuru īpašuma prasību nevar celt, 
ja īpašnieks (Samanta Saša-Zaša) kustamu lietu labprātīgi uzticējis citai personai (Zilgmai Zvērkalnei), 
nododot to patapinājuma. glabājumā, ķīlā vai kā citādi, un šī persona valdījumu nodevusi labticīgai 
trešajai personai (Borisam Kaupēnam). Glezna tika uzticēta Zilgmai Zvērkalnei, nododot patapinājuma, 
un Boriss Kaupēns to nopirka, būdams labticīgs attiecībā uz Zilgmas Zvērkalnes īpašuma tiesībām. 
Boriss Kaupēns nezināja un viņam nebija jāzina par to, ka Zilgma Zvērkalne nav gleznas īpašniece. 
Tāpēc Boriss Kaupēns kļuva par gleznas "Rīga miglā'" īpašnieku'", kad Zilgma Zvērkalne uz pirkuma 
līguma pamata viņam gleznu nodeva (CL 987. p. 2. d.). 

4. Borisa Kaupēna īpašuma tiesības uz gleznu "Rīga miglā7* varētu būt izbeigušās brīdī, kad viņš 
gleznu pārdeva un nodeva Pēterim Puškam, savukārt Pēteris Pušķa pirkuma rezultātā varētu būt 
kļuvis par īpašnieku. Pētera Puškas labticībai, uz kuru viņš pats atsaucas, šajā gadījumā nav tiesis
kas nozīmes, jo līguma noslēgšanas brīdī glezna piederēja Borisam Kaupēnam, nevis citai personai. 
Tikko Boriss Kaupēns bija nodevis gleznu Pēterim Puškam. pēdējais saskaņā ar CL 987. panta 2. 
daļu ieguva to īpašumā. 

5. Gleznas "'Rīga miglā"' īpašnieks ir Pēteris Pušķa. 
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BY KASPARS BALODIS 

SUMMARY 

I. Aims and scope of the book "Introduction to Civil Law" 

The legal system of Latvia includes two branches of law: civil law and public law. 

The monograph "Introduction to Civil L a w " explains the place of civil law in the legal 

system and provides a comprehens ive analysis of legal concepts common to all sub-

branches of civil law. Latvian civil law is divided into general civil law and special civil 

law. The basic Latvian legal act in the field of civil law is the Civil Law (Civillikums) 

of Latvia of 1937. The Civil Law is a code containing general civil law. Family law, 

inheritance law, property law, and law of obligations included in the Civil Law belong to 

general civil law. Besides, many Latvian laws govern special areas of civil law, e.g. the 

Commercia l Law, the Labor Law and the Consumer Rights Protection Law. In contrast 

to the civil codes of many other countries, the Civil Law of Latvia does not contain a 

general part with a unified set of rules common to all sub-branches of general and special 

civil law. However , the legal concepts common to the whole civil law are included in 

the Civil Law, mainly in its law of obligations part. 

The main legal concepts important to all branches of civil law are the legal t rans

action, subjects of civil law, subjective rights adhering to the subjects of law, as well 

as objects of civil law. These legal concepts arc crucial for the existence of the whole 

system of Latvian civil law. The monograph "Introduction to Civil L a w " provides both 

basic knowledge and in-depth analysis and is aimed at lawyers interested in civil law as 

well as law students. This is the first comprehensive monograph on introductory topics of 

civil law since restoration of the Civil Law of Latvia in 1992-1993 . The book provides 

answers to a number of complex legal problems of Latvian civil law. It is based not 

only on Latvian legal doctrine and pract ice of Latvian courts but also takes into account 

foreign and European civil law developments . In explaining the concepts of civil law, 

the German, Austr ian, and Swiss doctr ines have been closely examined because the 
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civil law of German-speaking countries is quite similar to Latvian civil law. In the book, 

analysis of legal problems is illustrated with many practical examples. Thus , the book 

combines both theoretical and practical approaches important for a proper explanation 

of fundamentals of civil law. 

II. Place and role of civil law in the legal system 

Part One of the monograph "'Introduction to Civil L a w " explains the place and role 

of civil law in the legal system. Civil law, or private law, is the branch of law that 

regulates mutual legal relations of equal subjects. This definition of civil law derives 

from the subordination theory, which is one of the leading theories dist inguishing civil 

law and public law. in contrast to civil law, publ ic law governs subordination relations

hips between the state and individuals . The main legal instrument of civil law is the 

legal transaction. In the field of public law, the administrat ive act is the most common 

tool regulating legal relationships between the state and its subjects. A differentiation 

between civil law and public law is theoretically and practically important. Applicat ion 

of civil law or public law norms depends on the legal qualification of a legal case as a 

civil law or public law case. 

One of the main characteris t ics of civil law is the private au tonomy enjoyed by 

individuals . The principle of pr ivate au tonomy is the fundamental pr inciple of civil 

law. The principle of private autonomy means that subjects of law can build their legal 

relationships freely and in accordance with their will. In the field of civil law, indivi

duals independently decide whether to make use of their subjective rights or to abstain 

from exercising those rights, whether to conclude a contract with another individual or 

refrain from doing so. Freedom of contract is the most important expression of private 

autonomy. However , the private autonomy enjoyed by the subjects of law is not limitless. 

Restrictions on private au tonomy can be imposed by law to protect justified interests 

of other individuals. In contrast to civil law, the principle of private autonomy is not a 

characteristic principle in public law. In the field of public law, individuals must obey 

the lawful orders of the state. 

Civil law as substantive law needs to be distinguished from procedural law, especially 

from the law of civil procedure . Civil law governs the origin, alteration, devolution, 

and extinction of the subjective rights belonging to an individual. Civil law does not 

regulate enforcement of subjective rights. In many cases , an individual ' s subjective 

rights are not respected by other individuals , for example , a valid and binding con

tract is not performed by the other party. Civil procedure ensures that the subjective 

rights belonging to individuals can be effectively enforced in the courts. In Latvia, civil 
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procedure is governed by the Civil Procedure Law of 1998. Procedural law forms part 

of public law. The court system is organized and maintained by the stale. Participants 

:n court proceedings must obey the procedural rules. Civil procedure includes not only 

rules leading to a court judgment but also norms ensur ing enforcement of the judgment . 

Court j udgement s have the force of law. 

in Latvia, according to the tradition prevail ing in continental Europe , civil law di

vides into general civil law and special civil law (somet imes called general private law 

3 n d special private law). General civil law; applies to every individual, whereas special 

civil law applies only to particular groups of subjects of law, e.g. merchants , consumers , 

or employees . Most general civil law legal norms are incorporated in the Civil Law of 

Latvia. However, some general civil law provisions can be found in special laws outside 

the Civil Law. Thus, the location of a civil law norm outside the Civil Law does not 

always mean that the norm belongs to special civil law. 

The Civil Law of Latvia consists of an introduction and four parts: family law, 

inheritance law. proper ty law, and law of obligat ions. The introduction of the Civil 

Law includes the first 25 articles of the code. Articles 1-6 contain rules governing the 

orinciples and methods of applying and interpreting civil law. The important principle of 

good faith is mentioned at the very beginning of the Civil Law. According to Article 1, 

rights must be exercised and duties performed in good faith. The remaining provisions 

of the introduction of the Civil Law are conflict of laws rules (private international law). 

These rules determine whether Latvian courts have to apply Latvian or foreign law in cases 

involving a foreign element. The introduction of the Civil Law is the only place in Latvian 

law where rules of private international law are combined into a unified system. 

The law of obligations is the largest branch of general civil law. Some legal norms 

belonging to the law of obligations can be found in special laws. It would be impossible 

to include all provis ions of the law of obl igat ions into the Civil Law. The pract ical 

importance of the law of obl igat ions is highly significant. It includes provisions on 

contracts which are crucial for the exchange of goods . Another important part of the 

law of obligations is tort law. Property law governs the various forms of possession and 

ownership of personal and real property. Whereas the law of obligations governs legal 

relationships between subjects of law (persons, individuals) , no legal relat ionships exist 

between individuals and things belonging to them. In property law, individuals exercise 

absolute rights over things they possess. Family law regulates a broad range of legal re

lationships related to family, marr iage, guardianship of minors , and trusteeship of adults. 

Inheritance law governs distribution of the estate of a deceased person to the heirs. Fa

mily law and inheritance law represent parts of the Civil Law which were substantially 

modernized during restoration of the Civil Law in 1992-1993 and afterwards. 
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The main branches of special civil law (special private law) in Latvia are commercial 

law, labor law, intellectual property law, and consumer protect ion law. The special bran

ches of civil law in Latvia are heavily influenced by European Union law. Commercia l 

law is the special civil law of merchants governed by the Commercia l Law of Latvia of 

2000. Commercia l Law recognises five types of merchants : an individual merchant (a 

natural person engaging in commercia l activity), a full partnership, a limited partnership, 

a company with limited liability and a slock company. Labor law in Latvia is a special 

civil law concerning employees . Intellectual properly law includes a large number of 

rules on protection of copyrights , patents, t rademarks , and industrial designs. As in other 

European Union countries, the consumer protection law of Latvia is primari ly based on 

the rules of European Union directives regarding protection of consumer rights. Besides 

commercial law. labor law, intellectual property law, and consumer protection law. other 

branches of special civil law exist in Latvia. These include insurance law, and landlord 

and tenant law. 

The sources of civil law in Latvia are laws and other normative acts adopted by the 

national legislator, European Union law, international law, general principles of law, 

customary law, jur isprudence of the courts, and legal doctrine (legal science). According 

to Latvian legal theory, Latvian laws, acts of the European Union, international treaties, 

customary law, and general principles of law are independent sources of law because they 

comprise generally binding legal norms. Jurisprudence of the courts and legal doctrine 

are auxiliary sources of law because they do not contain generally binding legal norms. 

Jurisprudence of the courts and legal doctrine are irreplaceable tools for understanding 

and interpreting legal norms. Included in legal doctr ine are the non-binding model rules 

elaborated by international groups of scientists or international organisations working in 

the field of unification of private law. For example, the Principles of European Contract 

Law and the U N I D R O I T Principles of International Commerc ia l Contracts belong to 

the doctrine of civil law. 

III. Subjects and objects of civil law 

Part Two of the book "Introduction to Civil L a w " deals wi th subjects and objects of 

civil law. In Latvia, three types of subjects of law exist: natural persons, legal persons and 

commercial partnerships with legal capacity. All subjects of law possess legal capacity, 

which is the capacity to hold legal rights and duties. Every human being is a natural 

person. Legal persons are entities founded to achieve certain goals and recognized by

law as subjects of legal rights and duties. Legal persons have their own property, which 

is separate from the property of their founders, members , or shareholders. Full partner

ships and limited partnerships governed by the Commerc ia l Law of Latvia are subjects 
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of law, too. Partnerships are not legal persons because the partners are personally liable 

for the obligations of the partnership. Nevertheless, a full partnership as well as a limited 

partnership may acquire rights and assume obligations, acquire property and other rights 

pertaining to property, as well as be a plaintiff and defendant in a court. 

Subjects of law7 possess capacity to act which includes capability to enter into legal 

transactions and responsibility for torts. Under the Civil Law of Latvia, minors , persons 

under guardianship due to a dissolute or wasteful lifestyle, and the mental ly ill lack the 

capacity to act, unless directly otherwise provided by law. These persons are represented 

by their legal representatives. The mentally ill lack capacity to act. Minors possess a 

partial capacity of entering into legal transactions in some cases mentioned in law. For 

example, a minor w h o has reached the age of sixteen m a y independently conclude legal 

transactions in respect to his unrestricted property (e.g., salary, income from independent 

commercial activity, gifts from parents). Moreover, a minor may independently conclude 

legal transactions evidently beneficial to him. All persons under guardianship due to a 

dissolute or wasteful lifestyle possess partial capacity to enter into legal transactions. 

These persons can independently conclude legal transactions in respect to the net income 

which remains after expenses related to the administration of their property and mainte

nance of their family have been covered. Legal persons, too, have capacity to act. They 

conclude legal transactions through their legal representatives. The Civil Law of Latvia 

contains no sufficient rules on the responsibili ty of legal persons for torts. Nevertheless , 

it should be recognized in Latvian civil law that legal persons are fully responsible for 

torts commit ted by their executive bodies. 

Objects of law are things or immaterial goods which can be placed under the legal 

power of a subject of law. Thus , an object of law is the opposite to a subject of law. 

Objects of civil law are corporeal and non-corporeal th ings , aggregat ions of things, 

business enterprises, and objects of intellectual property. The Civil Law of Latvia re

cognizes corporeal as well as non-corporeal things. In contrast to corporeal th ings , 

non-corporeal things do not have a material shape. Non-corporeal things are different 

subjective rights of a person, insofar as they are constituent parts of property. In other 

words, every subjective right with monetary value is a non-corporeal thing. However, 

the practical importance of the concept of a non-corporeal thing is quite insignificant. 

The origin, transfer, and extinction of rights regarding oligations, property r ights, and 

other rights considered non-corporeal things are governed by other legal norms, not by 

the rules concerning the classification of things. 

Latvian civil law recognizes business enterprises as objects of law. Under the C o m 

mercial Law of Latvia, a merchant ' s enterprise is an organisational economic unit that 

includes both tangible and intangible things belonging to a merchant as well as other 
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economic benefits (values) utilised by the merchant to perform commercial activities. 

This commercial law definition can also be applied to other business enterprises. Any 

person independently carrying out an economic activity, for example , a lawyer, physi

cian, or farmer, possesses a business enterprise. Objects of intellectual property are all 

creations of a person protected by intellectual property law, among them literary works, 

ar tworks, inventions, and trademarks. 

IV. Subjective rights 

Subjective rights inherent to subjects of civil law form the topic of Part Three of 

the monograph "Introduction to Civil Law". A subjective right is a legal power assig

ned to a person by law and exercised by that person to implement his or her interests. 

Subjective r ights are the means for implement ing the private au tonomy of a person 

(subject of law). To exercise a subjective right, a person has to express his or her will. 

No subjective right exists without a subject. If a natural person dies or a legal person 

ceases to exist, then the subjective rights of those persons expire or are transferred to 

other persons. The legal possibilities for exercising subjective rights are not limitless. 

Subjective rights attributed to a person are often restricted by law. The subjective rights 

and legit imate interests of other subjects of law have to be respected. Subjective rights 

can be described as an authorization to act controlled by law. 

Subjective rights belonging to a subject of law are subdivided into absolute rights 

and relative rights. Absolute rights exist in relation to every subject of law. Relative 

rights exist only in relation to particular subjects of law. The subgroups of absolute rights 

are dominat ion rights and personali ty rights. Dominat ion rights {Herrschaftsrechte in 

German) mean that a person (subject of law) exercises direct and immediate legal power 

over an object of law. First, property rights which are absolute rights by their nature, 

especially ownership rights, belong to domination rights. Intellectual property rights are 

dominat ion rights, too. Personality rights arc inalienable rights that every person has in 

respect to the elements of his or her own personality. Although the Civil Law of Latvia 

does not contain a complete list of protected aspects of a personality, these aspects or 

elements of a personali ty include, in the first place, life, freedom, health, sexual invio

lability, morality, reputation, and dignity. The right of a person to his or her own image 

is of increasing practical importance. To determine the content of specific personality 

rights, the ethical values incorporated in the fundamental rights provisions of the Latvian 

Consti tution (Satversme) are used. 

Relative rights are subdivided into claims, constitutive subjective rights, and objec

tion rights. This subdivision, well known in German civil law is the most suitable fo: 
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Latvian civil law. A claim {Anspruch in German) is a subjective right to demand from 

another subject of law an action or omission of an action. A claim to perform a contract 

is such an example , where an action is demanded from the other party. Const i tut ive 

subjective rights {Gestaliungsrechte in German) enable a subject of law to change the 

existing legal situation by unilateral expression of will. For example , notice to terminate 

a contract, set-off. and rights of pre-emption are constitutive subjective rights. Objection 

rights are subjective rights enabling a subject of law to unilaterally impede or preclude 

the execution of another person 's claim. A well-known objection right in Latvian civil law 

is the objection to non-performance of a bilateral contract. If an action is brought con

cerning performance of a bilateral contract, the plaintiff must ei ther promise appropriate 

performance, or prove that he has already performed the contract on his part. Otherwise, 

an objection for not performing the contract may be raised against h im, unless it arises 

from the nature of the contractual relationship that the defendant must perform first. 

V. Legal transactions 

Part Four of the monograph "Introduct ion to Civil L a w " examines legal transactions 

in a mos t comprehensive way. According to the Civil Law of Latvia, a legal transaction 

is a permissible action to establish, change, or terminate legal relations. A legal transac

tion is an act of will of a person (a subject of law). Legal transactions have t remendous 

practical importance in the everyday life of people and in the field of commerce . From 

the point of view of legal science, the notion of a legal transaction is the pivotal element 

of the doctr ine of legal t ransact ions. This doctr ine reviews the fundamental general 

issues regarding all legal t ransactions: the concept of an expression of wil l , types of 

legal transactions, form of legal transactions, interpreting legal t ransactions, unlawful 

transactions, defects of will in legal transactions, agency in legal transactions. 

An expression of will is the basic element and the core of a legal transaction. The 

notion of expression of will is not identical to the concept of a legal transaction. Depen

ding on the type of transaction, a legal transaction may result from expressions of will 

of one, two, or more parties. Expressions of will may be either explicit or implied. As a 

general principle, silence cannot be seen as an expression of will , unless otherwise provi

ded by law. An expression of will can be conveyed as consent or later confirmation. The 

coming into force of an expression of will depends on whether it is addressed to another 

person. An expression of will that is not adressed to another person for example , a 

will - comes into force at the moment of pronunciation of intent. Expressions of will 

addressed to other persons , for example an offer to enter into a contract, can be declared 

towards present or absent persons. An expression of will addressed to a present person 

comes into force as soon as declared in a way that al lows the addressee to comprehend 
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the expression. An expression of will addressed to an absent person comes into force at 

the moment the expression reaches the addressee. 

Legal transactions can be classified according to various criteria. Depending on the 

number of parties participating, a legal transaction can be classified either as unilateral 

or multilateral. A unilateral legal transaction consists of an expression of will of one 

party acting alone. Multilateral legal transactions include expressions of will of two or 

more parties. Contracts are the mos t important form of multilateral legal transaction. A 

contract is an agreement between at least two parties and is composed of their mutually 

corresponding expressions of will. Contracts can be classified in different ways. Contracts 

arc unilateral or bilateral depending on the number of primary duties stipulated. Thc-

primary duties inherent in a certain type of contract are prescribed by law. For example, 

the pr imary duties of a contract of sale are the duty of the buyer to pay the purchase 

price and the duty of the seller to deliver the goods sold to the buyer. A contract of sale 

is a bilateral contract because it contains the primary duty of each party. The primary 

duties of the parties in a bilateral contract are reciprocal, so that bilateral contracts are 

somet imes called reciprocal contracts. Unilateral contracts have jus t one primary dut\ 

undertaken by only one of the parties. For example , a gift is a unilateral contract because 

only the donor has a primary duty - but not the donee. 

The form is the outer framework of a legal transaction. The general principle is tha: 

a transaction can be concluded in any form. Freedom of form is a component of freedom 

of contract. Legal transactions can be concluded orally, by conduct implying intent, ir. 

written form, in notarial form, or in electronic form. If the law prescribes a certain form 

as mandatory for a legal transaction, the usual form is simple written form. In Latvia, 

written form is mandatory for employment contracts, guarantees, rental agreements for 

living accomodat ion, transactions to be recorded in the land register, and some other 

types of transactions. Notarial form is mandatory for marr iage sett lements and contracts 

of inheritance. The parties are also free to choose a particular form when the form is no: 

mandatory for their transaction. The function of a mandatory written form is to warn the 

parties about the seriousness of the transaction and to secure evidence. If notarial form 

is required, the notary provides legal advice to the parties according to law (advisor, 

function of form). If the mandatory form of transaction has not been observed by the 

parties, the transaction is void in most cases. However , if the parties have agreed or 

all essential provisions of the transaction they can claim conclusion of the transaction 

in written form. 

According to the Civil Law of Latvia, four types of transactions are considered un

lawful: transactions contrary to law, transactions contrary lo good morals, transactions 

contrary to religion, and transactions circumventing the law. Unlawful transactions are 
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void. Determining the unlawfulness of a t ransact ion is a complex issue because the 

Civil Law itself provides no specific instructions. Not every transaction that is dubious 

from the legal point of view- can be declared unlawful. A transaction is contrary to law 

if its subject-matter is an activity forbidden by law, such as an assatination contract, a 

contract for sale of illegal drugs, or a contract for sale of alcoholic beverages to a minor. 

"Good morals'" is a general clause which has to be concretized in the jur isprudence of 

the courts and in legal science. Generally, good morals is the average morali ty domina

ting in society. Changes in moral and ethical values have to be taken into account while 

assessing compliance of a transaction with good morals . For example , sexual morals 

prevail ing in society are much more liberal nowadays than decades ago. Many transac

tions contrary to good morals occur in the sphere of business relations and commerce , 

e.g. usury transactions. 

"Contrary to rel igion" transactions are aimed at unlawful interference in religious 

affairs of religious organizations, blasphemy, or restricting the freedom of religious con

viction of the other party. Nowadays , contradiction to religion is an outdated criterion 

for unlawfulness of a transaction. Usually, such transactions arc already contrary to law 

or good morals . Transactions circumventing the law do not directly contradict to the law 

but aim at achieving an unlawful aim in an outwardly legal way. For example , cases 

have occurred in Latvia where taxi and bus companies concluded "lease agreements" on 

busses and cars with their "se l f -employed" drivers. This was done to c i rcumvent labor 

law provis ions. Instead, employment contracts should have been concluded because 

relations be tween a taxi or bus company and drivers employed by the company are 

employment relations subject to the labor law. 

The aim of in t e rpo la t ing legal transactions is to establish their legally binding con

tent. In civil law, two basic methods exist for interpreting legal transactions and expres

sions of will: subjective interpretation and objective interpretation. The aim of subjective 

interpretation is to establish the true will of a party. Objective interpretation means a legal 

transaction is interpreted according to the meaning that a reasonable person of the same 

kind as the parties would give to it in the same circumstances. The interpretation rules 

of the civil codes of many countries seek to combine both methods of interpretation, 

though objective interpretation often dominates . The rules of interpreting of contracts of 

the Principles of European Contract Law and the UNIDROIT Principles of International 

Commercia l Contracts combine both methods of interpretation. 

According to the interpretation rules included in the Civil Law of Latvia, both ob

ject ive and subjective interpretation have to be used when interpreting legal transactions. 

First, considerat ion mus t be g iven to the mean ing of the words used in the t ransac

tion. Thus , the primary step in the interpretation procedure is to ascertain the objective 
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meaning of the terms of the transaction. If the meaning of the words in the transaction 

is ambiguous , then subjective interpretation applies and the true will of the participant* 

has to be found. A contract remains in force if the true will of one party matches the 

true will of the other party. If the true will of the parties differs, then the contract (or -

clause of the contract) is void. However , the Civil Law of Latvia includes interpretation, 

rules for cases, where doubts exist as to the true intent of the parties. In cases of doubt, a 

contract is interpreted against the party who is the creditor in the relevant case and wh.. 

therefore should have expressed himself with more clarity and precision. In the case o: 

a will , the assumed true will of the testator has always to be ascertained. 

The Civil Law of Latvia determines the legal fate of transactions affected by defects 

of will. Fictitious or simulated transactions and unserious expressions of will are void. 

In the Civil Law of Latvia, the concept of mis take is regulated in a complex way. N o : 

every mistake is considered legally relevant. A mistake in law is legally irrelevant and 

the mistaken party to the transaction has to bear the consequences of it. A transaction 

affected by mistake is void only if the mis take is an excusable mis take about a fact and 

in addition can be qualified as a "substantial mistake". The Civil Law contains an ex

haustive catalog of substantial mistakes. For example, if a mistake concerns someone 's 

personal abili t ies and character is t ics , then the transaction is void if the erroneously 

presumed characteristic was a matter of substance due to the nature of the transaction. 

A transaction affected by fraud is not void but contestable. In cases of duress, the law 

makes a distinction between use of physical force and threats which induce fear in a 

person. When physical force is used, there is no expression of free will and the transac

tion is void. If a transaction is concluded under threats it is not void but the threatened 

party may contest it. 

The civil law concept of agency is necessary because m a n y cases occur when a 

person is unable to personal ly part icipate in legal t ransact ions. The reasons for such 

inability vary: lack of capacity to act, absence, insufficient skills, or lack of time. Agenc \ 

means that one person (the agent) is concludes legal transactions or conveys expres

sions of will in the name of another person (the principal). Agency is always open and 

should therefore be separated from the so called undisclosed agency when a person acts 

for an undisclosed principal. Agency originates either in law or in a legal transaction. 

The authority of legal representat ives (e.g., parents , guardians, trustees, company board 

members) originates in law. To establish an agency by a legal transaction, a power of 

attorney is granted to an agent. Legal transactions concluded by an agent in the name of 

the principal automatically become binding on the latter. If an agent exceeds the scope 

of the authority granted to h im or has never had such authority, the transaction is void, 

unless the principal confirms it. If the principal does not confirm a contract concluded 

by an agent without authority, then the agent has to compensate the other party for the 

damage he or she suffered due to reliance on the contract. 
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VI . Case resolution in civil law 

The final part (Part Five) of the monograph ""Introduction to Civil Law" addresses 

the practically important topic of case resolution in civil law. Usually, legal conflicts 

between parties to civil legal relations include claims by one party against another. Such 

legal conflicts can be resolved by the so-called method of claim (Anspruchsmethode in 

German) . The method of claim is characterized by a systematic and determined approach 

resolving a case. The aim of resolving a legal case is to ascertain the validity of the claims 

brought forward by the participants. Case resolution by the method of claim includes five 

stages: 1) clarifying and assessing the facts of the case, 2) determining the claimant, the 

defendant and the contents of the claim, 3) finding the legal norm suited as a basis for 

the claim, 4) examining the existence of the claim, 5) formulating the conclusions. The 

conclusion should give a clear answer whether the claim is justified, partially justified, 

or not justified. Another method of case resolution is the historical method. This method 

of case resolution applies if the existence of a legal relationship or the legal status of 

a person should be ascertained, for example, whether a contract has been concluded or 

whether somebody owns a thing. When the historical method is applied, the relevant 

facts of the case are arranged in a chronological line and the consecutive changes in 

the legal situation are assessed. Legal assessment of the final legally relevant fact in the 

chain of facts provides an answer to the principal question of the case. 
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Biedrība 9 1 , 92, 100, 101-/02, 104 

Blakus noteikumi 767, 207, 208, 240 

Cēloņsakarība 269, 274, 275 

Cesija 33 , 84, 111, 229, 136, 173, 175, 296 

Cilvēka dzimšana 27, 74-75, 135, 278 

Cilvēka pamattiesības 34, 35, 37, 4 3 , 127, 128, 2 2 1 , 222 

Cilvēka nāve 38, 39, 75-76, 77, 105, 120, 135, 140, 156, 170, 

191, 193, 239, 2 7 1 , 292, 295 
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Darbība bez pārstāvības varas 

Darī jumam līdzīga darbība 

Darīju m spēja 

- jēdziens 

- kā rīcībspējas sastāvdaļa 

- daļēja 

Daudzpusējs tiesiskais darījums 

Divpusējs l īgums 

Dāvinājuma l īgums 

Deliktspēja 

- kā rīcībspējas sastāvdaļa 

Delikts 

Derības 

Direktīva 

- kā Eiropas Savienības tiesību akts 

Disenss 

Dizainparaugs 

D o m ā j a m ā daļa 

Draudi 

Draudzīgs pakalpojums 

Dzimtsarakstu nodaļa 

D zi m u m n e ai zskaramība 

Dzīvojamās telpas īres l īgums 

Dzīvojamo telpu īres tiesības 

- kā speciālās civiltiesības 

E 

Eiropas l īgumtiesību principi 

Eiropas Savienības tiesību akti 

- kā civiltiesību avots 

Eiropas komercsabiedrība (Eiropas 

uzņēmējsabiedrība, Societas Europaea) 

Elektroniskais dokuments 

Elektroniskais paraksts 

2 8 2 - 2 8 6 

168-169 

93, 162, 166, 277, 2 8 1 , 304 

78 

7 7 

80, 87 

120, 152, 171-172, 240, 242 

30, 84, 120, 132, 180, 180 183, 2 4 1 , 259, 

260, 262, 265, 272, 296, 

33 , 36, 62, 80, 8 1 , 84, 105, 109, 120, 130, 

137, 149, 167, 175, 181, 182, 183, 198, 229, 

247, 250 

79, 80, 93 , 94, 98, 277 

77 

33, 79, 135, 136 

32 

4 5 , 47, 53-55, 56, 57 

240 

44, 45, 56, 57, 59, 115, 122, 123 

143, 155 

219, 245, 272-276 

32 

75, 90, 152 

124, 125 

48, 144, 155, 193, 194, 209, 268, 275 

42, 48, 171, 177 

68, 146, 147, 148, 158, 159, 235 

52-57 

55 

204, 206 

2 0 4 - 2 0 6 
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Gribas trūkumi 

- to izpausmes veidi 

- to tiesiskās sekas 

Ģenerālklauzula 

Ģenerālpi lnvara 

Ģ i m e n e 

Ģ i m e n e s tiesības 

2 4 4 - 2 4 5 

245, 252, 265-266, 2 7 0 - 2 7 2 

61, 141, 220, 2 2 1 . 222, 2 2 3 , 224, 225 

290, 293 

20, 37, 39, 47, 87, 124, 135, 175, 186, 2 2 1 , 2 2 7 , 

244, 281 

19, 2 5 , 26, 35-37, 52. 80, 111, 119, 176, 180, 

192, 205, 216, 279 

H 

Hipotēka 

I 

Ieradumu tiesības 

Iebildumi 

- kā tiesību aizsardzības līdzeklis 

īe i lgums 

Iekšējā griba 

Ierunas 

- atl iekošās 

- izslēdzošās 

Ieskaits 

Iestāde 

- kā juridiska persona 

Incoterms 

Individuālais komersants 

Intelektuālā īpašuma objekti 

Intelektuālā īpašuma tiesības 

Interešu teorija 

īpašuma prasība 

ī p a š u m s 

198. 236 

50, 62-63, 215 

132, 133-134 

136, 139, 

152, 236, 244 

132-133, 182, 310, 311 

132 

132, 133 

129, 130, 131, 134, 140 

97, 103-104 

64 

4 1 , 83, 220, 280 

109, 115-116, 122 

43-45, 48 , 55, 56, 59, 121, 123, 307 

23 

34, 121, 129, 132, 139, 306, 307, 310, 314 

33, 35, 37, 62, 95, 99, 104, 107, 108, 110, 111, 

112, 113. 118, 119, 125, 128, 162, 164, 168, 173. 

174, 179, 183, 1 8 4 , 2 2 1 , 2 3 8 , 2 4 8 , 2 6 1 , 2 6 2 , 2 6 5 . . 

279, 298, 302, 305, 314 
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Komercreģistrs 

Komercsabiedrība 

Komercti esības 

Komersants 

Komersanta u z ņ ē m u m s 

Komisijas l īgums 

Komplementārs 

Konkurences tiesības 

Konosaments 

Konst i tucionālās tiesības 

Konstitutīvās subjektīvās tiesības 

Kooperat īvā sabiedrība 

Kopakts 

Kopīpašums 

Koppārstāvība 

Krāpšana 

Kriminālatbildība 

Krimināltiesības 

Kriminālprocesuālās tiesības 

Kultūrvēsturiskais mantojums 

Ķ 

Ķīlas tiesības 

Ķīlāšanas tiesība 

40, 4 1 , 62, 9 1 , 92, 123, 159, 194, 196, 252 

23, 29, 38 , 4 0 , 41, 55, 73, 90, 100, 107, 172, 

176, 249, 278, 280, 298, 

28, 29, 39-41, 48 . 49, 63, 155, 159, 161, 194, 

217, 218, 285, 288, 2 9 3 , 294, 295, 307 

22, 24, 26, 39, 40, 4 1 , 42, 44 . 49, 58, 63 , 107, 

113, 114, 132, 159, 176. 177, 178, 194, 195, 

196, 224, 259, 260, 266, 275, 280, 286, 287, 

289, 293 

106, 109, 113-114, 137, 200 

174, 181, 182, 183, 297 

107 

49, 217 

59 

21 

130-131, 132 

101 

170-171 

137, 143, 154, 155, 197 

170 

219, 266 

18, 215, 216, 218, 222, 226, 2 3 1 , 246, 247 

21, 48, 55. 95, 96, 215, 216, 219, 226. 266 

24, 96 

164 

33, 34, 112, 121, 236 

129 

Labas ticības princips 

Labi t ikumi 

Labiem t ikumiem pretējs darījums 

Labticība 

Laulāto mantas kopība 

2 5 , 6 1 , 62, 140-149, 222, 2 2 3 , 225, 2 4 3 , 267 

151, 179, 186, 213, 220-229, 2 3 1 , 232, 310 

151, 179, 186, 213, 220, 222, 223-228, 231, 310 

138, 142, 314 

137, 138, 180 
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- netipisks 

rcāl līgums 

- salikts 

- tipisks 

- vienpusējs 

Līgumu brīvības pr incips 

Līguma formas izvēles brīvība 

Līguma noslēgšanas brīvība 

Līguma satura izvēles brīvība 

Līgumsods 

Likuma robs 

Likumam pretējs darījums 

Likumiskie aizliegumi 

Likumiskais pārstāvis 

Likums 

- kā normatīvā akta veids 

Līzings, līzinga l īgums 

ŗ 

Ļauns nolūks 

M 

Mācība par tiesisko darījumu 

Maiņas l īgums 

Maksātnespējas tiesības 

- kā tiesību apakšnozare 

Maldība 

- abpusēja 

- atvainojama 

- faktiska 

- gribas izteikšanas norisē 

- motīvu 

- nesvarīga 

- svarīga 

- tiesiska 

183, 184 

180, 183 

¡84, 185 

183, 184 

84, 85 , 120, 180-183, 2 4 1 , 259 , 260, 296 

6 1 , 176-180, 189, 227 

177, 180, 190 

177 

177 

64, 130, 211, 224, 225, 227, 229, 232, 2 4 1 , 242, 306 

6 1 , 65, 72 

213-219, 220, 222 , 226, 231 

2 1 5 - 2 1 9 

36, 74, 77, 80, 93 , 105, 161 

50 

46 , 60 , 183, 184 

95 , 244, 2 7 1 , 269, 294 

151 

62 , 176 

49 

152, 245, 251, 266, 268 , 282 , 307, 309, 310, 312 

254, 257 

2 5 3 , 264 

251 252, 263 , 

2 6 3 - 2 6 4 

2 6 3 - 2 6 4 

2 6 4 - 2 6 6 

134. 186, 252-263. 264, 266. 270, 271 , 284, 309. 311 

2 5 1 - 2 5 2 
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o 
Objektīvā iztulkošana 

- kā darījumu iztulkošanas veids 233-235, 236, 237, 238, 239, 240 

Objektīvās tiesības 3 1 , 33 , 36, 38, 7 3 . 117, 118, 134, 302 

Oferte 153, 156, 157, 158, 159, 170, 172, 206, 246, 

278 

P 

Pamatkapitā ls 

Paraksts 

- elektroniskais 

- rakstiskā darījumā 

Paražas 

- kā uzvedības un rīcības noteikumi 

Pārjaunojums 

Pārmērīgs zaudē jums 

Pārpi lnvarojuma tiesības 

Pārstāvība 

- j ēdz iens 

- l īgumiskā 

- l ikumiskā 

- tās pieļaujamība 

- tās tiesiskās sekas 

Pārstāvības vara 

- j ēdz iens 

- neesamības un p ā r k ā p u m a sekas 

Pārstāvis 

- tā darbības sekas 

- tā personai izvirzāmās prasības 

Pārstāvamais 

Pārvadājuma līgums 

Pašvaldība 

- kā juridiska persona 

Patapinājuma līgums 

Patents 

Patērētāja kreditēšana 

88, 100, 101, 250 

204, 205, 206 

2 0 2 - 2 0 3 

18, 63, 64, 117, 234 

134, 140, 162, 291 

131 

2 9 1 - 2 9 2 

276 

154, 161, 267, 277, 2 8 1 , 282, 286, 296, 297 

106, 154, 2 77-278, 2 8 1 , 286 

2 7 8 - 2 8 0 

282 

93, 287, 288, 289, 290, 2 9 1 , 292, 293 

277 

7 1 , 154, 186, 282-286 

282 

2 8 0 - 2 8 2 

154, 160, 186, 282, 285, 287, 288, 294, 306 

59, 153 

9 9 - 1 0 0 

85, 184, 314 

44, 59, 116, 123 

46, 194 
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Pirmpirkuma tiesības 99. 130. 131. 250 

Pirms līguma tiesiskās attiecības 147, 148 

Prasības pamats 302 

Prasījuma un parāda sakri tums 134, 140 

Prasī juma pamats 302, 305, 306, 307, 308, 310, 313 

Prasī jums 20, 24, 3 1 , 33, 34, 38, 7 1 , 82, 84, 85, 98, 106, 

122, 124, 125, 127. 128. 131, 132, 133, 134, 

135. 136, 137, 140. 155, 162, 173, 174, 175, 

182,183, 207, 2 3 2 , 2 4 4 , 2 4 8 , 2 5 2 , 2 5 8 , 259,265, 

268, 269, 271, 275, 282, 283, 296, 297, 298 

- j ēdz iens 128 

- materiālt iesisks 128, 189 

- c i v i l p r o c e s u ā l s / 2 9 , 1 3 0 

- lietu tiesību 306. 310 

- no delikta 306, 310 

- no l īguma 306. 310 

- no l īgumam līdzīgām attiecībām 306. 310 

- no netaisnas iedzīvošanās 260, 2 6 3 , 270, 307, 310 

Prasības piete ikums 129 

Prasī jumu konkurence 271 

Prasī jumu metode 3 0 0 - 3 0 2 

Preču z īme 44, 4 5 , 56, 115, 122, 123 

Prettiesiski darījumi 151, 212-213 

Privātautonomija 21, 35, 38, 49, 6 1 , 117, 123, 150, 176, 212, 

216, 2 1 7 . 218 

Privāttiesības 

- kā civiltiesībām identisks jēdziens 20, 2 1 , 53 , 58, 67 

Prokūra 196, 286, 287. 293 

Prostitūcija 228 

Publiskie iepirkumi 107, 200 

Publiskās t icamības princips 6 1 , 62, 123, 138, 139 

Publiskie reģistri 90, 9 1 , 123, 180, 192, 198, 249 

Publisks atlīdzības izsolījums 170, 173, 174 

R 

Realitātes teorija 

- j u r i d i s k a s personas definēšanā 89 
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Speciālās civiltiesības 

- - j ēdz iens 

Specialitātes pr incips 

Spcciālpi lnvara 

Starptautiskās privāttiesības 

Starptautisko tiesību akti 

- kā civiltiesību avots 

Statūti 

Subjektīvā iztulkošana 

- kā darījumu iztulkošanas veids 

Subjektīvās tiesības 

- j ēdz iens 

iegūšana 

- izbeigšanās 

- rašanās 

- veidi 

Subjektu teorija 

Subordināci jas teorija 

Svarīgi iemesli 

24, 39 

62, 113, 137, 138 

195, 290, 293 

2 5 , 26, 21, 28 , 30, 31 

5 7 - 6 0 

55, 9 1 , 92, 93 , 94, 100, .1.0. 102, 104, 172 

233-234, 235, 236 

20, 2 3 , 24, 3 1 , 33 , 34, 36, 38, 4 5 , 6 1 , 73 , 108, 

111, 119, 141, 142, 143, .144, 147, 173,217, 2 2 3 , 

277, 302, 310 

.117-118 

135-140 

2 3 , 140 

2 3 , 134, 135 

120-134 

23 

21, 23 

6.1, 294, 295 

S 

Šķietams (fiktīvs) darījums 186, 222, 2 2 3 , 244, 246, 247, 248, 249 

Taisnīguma princips 

Teleoloģiskā redukcija 

Termiņš 

- kā darī juma blakus note ikums 

Testaments 

Tiesas spr iedums 

6 1 , 148, 149 

198, 199 

3 2 , 6 4 , 7 6 , 9 3 , 111, 120, 131, 133, 140, 144, 149, 

162, 176, 179, 196, 2 0 8 , 209, 2 1 1 , 226, 236, 252, 

258, 292, 2 9 3 , 294, 295, 301 

167 

38, 39, 74, 92, 104, 105, 106, 119, 130, 152, 156, 

1.70, 187, 188, 191, 193, 197,202, 2 3 4 , 2 3 8 , 2 3 9 , 

268, 2 7 1 , 279 

24, 65, 66, 134, 140, 1.47, 189, 208, 210, 247, 

2 7 1 , 300, 311 
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Tipveida l īgums 

Trasts 

Turējums 

u 
Ūdeņi 

- privātie, publiskie 

Ultra vires princips 

UN1DROJT starptautisko 

komercl īgumu principi 

Universālpi lnvara 

Uz l ikuma apiešanu vērsts darī jums 

Uzl ikums 

U z ņ ē m u m a līgums 

U z ņ ē m u m s 

- kā tiesību objekts 

Uzte ikums 

Uzticības aizsardzības princips 

Uztura l īgums 

V 

Vaina 

Valde 

- kā jur idiskas personas orgāns 

Valdījums 

- labticīgs 

- ļaunticīgs 

- prettiesīgs 

- tiesīgs 

Valsts 

- kā juridiska persona 

Vecāki 

- kā bērnu likumiskie pārstāvji 

Vērtspapīri 

4 7 , 2 0 1 , 242 

58, 247, 248, 298 

249 

110 

285 

146, 158, 235 

197, 290-291, 293 

151, 179, 2 1 3 , 219-220, 2 3 1 , 250, 251 

84, 167, 229 

84, 117, 165, 176, 181, 216, 289 

11.3-114 

130-131, 144, 156. 160, 170, 238. 273, 278, 294, 

295 

6 1 , 62, 138, 155, 179, 234, 288 

181, 254 

79, 94, 96, 138, 142, 215, 252, 268, 269, 274 

6 1 , 155, 161, 172, 226, 278, 279, 281, 286, 288 

93-94. 95 

22, 3 3 , 4 5 , 112, 122, 123, 132, 139, 142, 250, 

301, 305, 306, 314 

142 

142 

122, 129 

122 

97-99 

80-81, 161, 170, 278 

90, 248, 298 
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