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PRIEKŠVĀRDS 

1996.gadā iznākušie Civillikuma īpašuma nodaļas komentāri tika 
sagatavoti laikā, kad vēl nebija izveidojusies noteikta Aiesu prakse. Arī 
Civillikuma normu izpratne tolaik vēl bija visai vienkāršota un nepilnīga. 
Komentāru galvenais uzdevums bija restaurēt Civillikuma jēdzienu un 
sistēmas izpratni, kā arī apgūt tā praktiskās piemērošanas pieredzi, kas bija 
uzkrāta līdz 1940.gadam. Līdztekus šim uzdevumam Civillikuma komentāros 
bija jāietver visai plašie un pretrunīgie aŗ īpašuma reformu saistīto normatīvo 
aktu noteikumi, jo to piemērošana bija jāsaskaņo ar Civillikuma normām. 

1996.gadā iznākušie komentāri vēl saglabāja ciešu saikni ar LPSR 
Civilkodeksu. Definējot Civillikumā ietvertos jēdzienus, salīdzinājumam bija 
jāizmanto kādreizējā Civilkodeksa normas. Šāds salīdzinājums sekmēja 
Civillikuma izpratni un norādīja uz tām atšķirībām, kas raksturīgas abiem 
likumiem. 

Rēķinoties ar to, ka tiesu prakse, vadoties no taisnīguma, lietderības vai 
citiem kritērijiem, varētu ieviest Civillikuma piemērošanā zināmas korekcijas, 
komentāru tēzes apzināti tika veidotas tā, lai izvairītos no pārmērīga 
kategorisma. Šobrīd šāds komentāru tēžu elastīgums un vispārīgums var kavēt 
tiesiskās kārtības nostiprināšanos. 

Laikā pēc komentāru pirmā izdevuma iznākšanas savu aktualitāti lielā 
mērā zaudējusi īpašuma reformas likumdošana; iznākuši vairāki nozīmīgi 
teorētiski darbi, kas būtiski padziļinājuši Civillikuma izpratni. Lielā mērā 
apgūts arī pirmskara tiesību zinātnieku atstātais mantojums. Juridiskajā 
zinātnē un praksē arvien lielāku nozīmi iegūst ārvalstu (Vācijas, Šveices, 
I'Vancijas) tiesībzinātnieku darbi. 

Kopš 1996.gada tiek sistemātiski apkopoti un izdoti Latvijas Republikas 
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedumi, kas palīdz 
orientēties samērā sarežģītajā Civillikuma jēdzienu un principu sistēmā. 

Tiesiskā dzīve arvien vairāk attālinās no reformas laiku nenoteiktības, 
tiesību normu sadrumstalotības un tiesu prakses daudzveidības. Nostiprinoties 
tiesiskajai kārtībai, arvien lielāku nozīmi iegūst Civillikuma klasiskie institūti 
un attiecības. Arvien mazāku lomu spēlē dažādi izņēmumi un reformas laiku 
savdabības. 

Visi minētie apstākļi arī nosaka nepieciešamību pārskatīt un pilnveidot 
Civillikuma jēdzienu izpratni, papildinot to ar teorētiskajām atziņām un 
jaunāko tiesu praksi. 

Daudzu Civillikuma noteikumu komentāru redakcija aktualizēta 
atbilstoši tiem normatīvajiem aktiem, kuri pieņemti, grozīti vai atcelti pēc 
komentāru pirmā izdevuma iznākšanas 1996.gadā. 

To pantu komentāru saturs, kuru redakcija pilnībā pārstrādāta, kļuvis 
I'iesātinātāks un koncentrētāks. Komentāros iekļautas jaunas klasifikācijas un 
jēdzieni. Daudz plašāk izmantota gan vēsturiskā, gan mūsdienu juridiskā 
literatūra. Citētie ārvalstu autoru darbi ļauj salīdzināt pašmāju un ārzemju 
tiesībzinātnieku viedokļus. Likuma normu izpratne kļuvusi daudz niansētāka 



и Priekšvārds 

UI1 pIlnvIrtTgākl Atsevišķu Civillikuma pantu skaidrojums arvien vairāk 
Itbllfl zinātniski praktiska komentāra pazīmēm, tāpēc šis apstāklis varētu 
•••ii'-zģlt komentāru apguvi. Tomēr autori cer, ka tas neapgrūtinās komentāru 
satura uztveri un sekmēs likuma kopējo izpratni. Šāda pieeja izvēlēta, lai 
sekmētu komentāru galveno uzdevumu - tiesiskās kārtības nostiprināšanu 
valstī. 

Civillikuma īpašuma nodaļas otrā izdevuma komentāri rezumē tikai daļu 
no tā darba, kuru iecerēts paveikt, lai pilnveidotu šā vēsturiskā likuma jēgas 
izpratni. 

Komentāru otrajā izdevumā daļēji mainīts labticīgā ieguvēja statusa, kā 
arī īpašuma prasības nošķiršanas no citiem prasību veidiem skaidrojums. 
Darbs pie šiem tiesu praksē tik svarīgiem jautājumiem vēl turpināsies. Tāpat 
turpināsies darbs pie to civiltiesību institūtu skaidrojumiem, kuru 
komentāriem saglabāta vecā redakcija. 

Autori labi apzinās, ka atsevišķas viņu izvirzītās tēzes var būt 
apstrīdamas un kritizējamas. Jebkura kritika tiks izmantota, lai pilnveidotu 
komentāru trešo izdevumu, darbs pie kura jau ir aizsākts. Katrs komentārs 
atspoguļo noteiktu laikmetu ar visām tā laika saimnieciskās dzīves 
aktualitātēm un īpatnībām. Arī šis izdevums nav izņēmums, tāpēc tā 
pilnveidošanas nepieciešamība izriet no pašas lietu attīstības loģikas. 

Civillikuma īpašuma nodaļas komentāri tiek laisti klajā kā divu autoru 
darbs, kas sevī ietver zināmas stilu un pieeju atšķirības. Autori tomēr cer, ka 
tas netraucēs teksta uztveri un apgūšanu. 

Ar visdziļāko cieņu un pietāti pret katru šā darba lasītāju un kritizētāju 

Andris Grutups un Erlens Kalniņš 

Tekstā lietotie saīsinājumi 

ЛР Augstākā Padome 
Л PK Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss 
лт LR Augstākā tiesa 
Aufl Auflage (izdevums) 
BGB Bürgerliches Gesetzbuch 
с. страница (lappuse) 
CD Senāta Civillietu departaments 
CK LPSR Civilkodekss 
CKD Senāta Civilais kasācijas departaments 
CL Civillikums 
CPL Civilprocesa likums 
d. daļa 
f. (ff.) und nächstfolgende (turpmākie) 
Fn Fussnote (vēre) 

gs. gadsimts 
KL Krimināllikums 
koment. komentārs 
lik. likums 
Ipp. lappuse 
LT Likums un Tiesības 
LV Latvijas Vēstnesis 
MĪ Mans īpašums 
MK Ministru kabinets 
MP Ministru Padome 
N Randnote (rindkopas numurs) 
not. noteikumi 
Nr. numurs 

P; pants, arī punkts 
piem. piemēram 
pk. punkts 
RD Rīgas dome 
red. redaktors, redakcijā 
resp. respektīvi 
rik. rīkojums 
Rn Randnummer (rindkopas numurs) 
RZR Rigasche Zeitschrift für Rechtwissenschaft 
S. Seite (lappuse) 
sast. sastādītājs 
sal. salīdzināt 
sk. skatīt 
sl. sleja 
spried. spriedums 
teik. teikums 
TMV Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 
turpm. turpmākais 
ZGL Zemesgrāmatu likums 
прим. примечание (vēre) 
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KRAUZE R., GENCS Z. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. 
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Rīga: Latvijas Juristu biedrība, 1996. 
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VIŠŅAKOVA G., BALODIS K. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. 
Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu lietu (841.-926.p., 1130.-1400.p.). 
Rīga: Mans īpašums, 1998. 

BALODIS K. Sicherungsübereignung im deutsch- lettischen Rechtsvergleich. 
Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 

BAUR F./BAUR J./STÜRNER R. Sachenrecht. 17.Aufl. München: 

C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1999. 

BLAESE H, MENDE S. Das Sachenrecht. Lettlands Zivilgesetzbuch vom 
28Januar 1937 in Einzeldarstellungen. Bd.II, 2. Riga: Verlag der A/G 
"Ernst Plates", 1940. 

BROX H. Allgemeiner Teil des BGB. 23.Aufl. Köln: Carl Heymanns Verlag 
KG, 1999. 
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Verlag, 1889. 

ERDMANN C. System des Privatrechts der Ostseeprovinzen Liv-, Est- und 
Curland. Bd.II. Sachenrecht. Riga: N.Kymmel's Verlag, 1894. 

FERID M./SONNENBERGER H.J. Das Französische Zivilrecht. Bd 2. 
2.AufI. Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft GmbH, 1994. 
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К LOT B.V. Das Rechtsgeschäft. Lettlands Zivilgesetzbuch vom 28. Januar 
1937 in Einzeldarstellungen. Bd.II, 1. Riga: Verlag der A/G "Ernst Plates", 
1940. 

KÖHLER H. BGB Allgemeiner Teil. 24.Aufl. München: C.H.Beck'sche 

Verlagsbuchhandlung, 1997. 

LARENZ K./WOLF M. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts. 8.Aufl. 
München: C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1997. 

REY H. Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum. Grundriss des 
schweizerischen Sachenrechts. Bd I. Bern: Stämpfli Verlag AG, 1991. 

SCHMID J. Sachenrecht. Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag, 1997. 

SCHWAB K.H./PRÜTTING H. Sachenrecht. 28.Aufl. München: 
C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1999. 

WOLFM. Sachenrecht. 13.Aufl. München: C.H.Beck'sche Verlagsbuchhand

lung, 1996. 

БАШМАКОВЪ A.A. (Сост.) Практическое руководство для 
крепостных отделений Прибалтийского края. Либава: Издание Лито 
- Типографии М.Петерсона, 1894. 

БАШМАКОВЪ A.A. Осповныя начала ипотечнаго права. Либава: 
Издание Лито - Типографии М.Петерсона, 1891. 

БУКОВСКИЙ В. (Сост.) Сводь гражданскихъ узаконений губерний 
Прибалтийскихъ (съ продолжениемъ 1912-1914 г.г. и съ 
разъяснениями) въ 2 томахъ. T.I., содержащий Введение, Право 
семейственное, Право вещное и Право наследования. Рига: Г.Гемпель 
и Ко, 1914. 

БУКОВСКИЙ В. (Сост.) Сводь гражданскихъ узаконений губерний 
Прибалтийскихъ (съ продолжениемъ 1912-1914 г.г. и съ 
разъяснениями) въ 2 томахъ. Т.Н., содержащий Право требований. 
Рига: Г.Гемпель и Ко, 1914. 

ГАСМАНЪ А., НОЛЬКЕНЪ А. Положения о преобразовании судебной 
части и крестьянскихъ присутственныхъ месть въ Прибалтийскихъ 
губернияхъ и правша о приведении озиаченныхъ положений въ 
действие (съ изложениемъ соображений, на коихъ они основаны). С-
Петербургъ: Типография Правительствующаго Сената, 1890. 

ГРИММЪ Д. Лекции по догме римскаго права. Изд. 5. Рига: Давидъ 
Гликсманъ, 1924. 

ДЕРНБУРГЪ Г. Пандекты. Т.1. Общая часть. Москва: Университетская 
типография, 1906. 

ДЕРНБУРГЪ Г. Пандекты. Т.Н. Вещное рпаво. С.-Петербургъ: 

Государственная типография, 1905. 

ДОЖ ДЕВ Д.В. Римское частное право. Москва: Издательская группа 
"Инфа М - Норма", 1996. 
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ЗОМЪ Р. Институции. Учебникъ истории и ситемы римского 
гражданского права. С.-Петербургъ: Складъ издания въ 
ЮриДИЧескомъ Книжномъ Магазине Н.К.Мартынова, 1910. 

ИОЛЫШГЪ А. (Сост.) Сводъ гражданскихъ узаконений губерний 
Прибалтийскихъ (съ разъяснениями Правительствующаго Сената). 
Петроградъ: Издание Юридическаго книжнаго склада "Право", 1915. 

СИНАЙСКИЙ В.И. Основы гражданского права (в связи с частью 
Свода узаконений, действующих в Латвии и Эстонии). Вып. 2. Рига: 
Вальтере и Рапа, 1926. 

ТЮТРЮМОВЪ И.М. Гражданское право. Изд. 2. Тарту: Типография 
Г.Лаакманъ, 1927. 

ХВОСТОВ В. Система римского рпава. Москва: Издательство "Спарк", 
1996. 

Tiesu prakse 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 
spriedumi: 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi. 1996. 
Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1997. 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 
spriedumi un lēmumi. 1997. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1998. 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 
spriedumi un lēmumi. 1998. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 1999. 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 
spriedumi un lēmumi. 1999. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2000. 
Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 
spriedumi un lēmumi. 2000. Rīga: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, 2001. 

Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumi:2 

Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940). 6.sējums. Senāta Civilā kasācijas 
departamenta spriedumi (1919-1922). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā 
tiesa; Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997. 

Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940). 7.sējums. Senāta Civilā kasācijas 
departamenta spriedumi (1923). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa; 
Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997. 

1 Komentāros izmantotajiem Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Civillietu 
departamenta (CD) spriedumiem norādīts sprieduma datums, numurs, sprieduma 
krājuma gads un lappuse. 

Komentāros izmantotajiem Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta (CKD) 
spriedumiem norādīts sprieduma gads, sprieduma publicēšanas numurs, sējuma 
numurs un lappuse. 

Izmantota juridiska literatura un tiesu prakse 13 

Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940). 8.sējums. Senāta Civilā kasācijas 
departamenta spriedumi (1924). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa; 
Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997. 
Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940). 9.sējums. Senāta Civilā kasācijas 
departamenta spriedumi (1925). Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa; 
Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997. 

Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940). 10.sējums. Senāta Civilā 
kasācijas departamenta spriedumi (1926-1927). Rīga: Latvijas Republikas 
Augstākā tiesa; Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997. 
Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940). 11.sējums. Senāta Civilā 
kasācijas departamenta spriedumi (1928-1929). Rīga: Latvijas Republikas 
Augstākā tiesa; Senatora Augusta Lēbera fonds, 1998. 

Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940). 12.sējums. Senāta Civilā 
kasācijas departamenta spriedumi (1930-1933). Rīga: Latvijas Republikas 
Augstākā tiesa; Senatora Augusta Lēbera fonds, 1998. 

Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940). 13.sējums. Senāta Civilā 
kasācijas departamenta spriedumi (1934-1936). Rīga: Latvijas Republikas 
Augstākā tiesa; Senatora Augusta Lēbera fonds, 1998. 

Latvijas Senāta spriedumi (1918-1940). 14.sējums. Senāta Civilā 
kasācijas departamenta spriedumi (1937-1940). Rīga: Latvijas Republikas 
Augstākā tiesa; Senatora Augusta Lēbera fonds, 1998. 
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TREŠĀ NODAĻA 
ĪPAŠUMS (927.-1129.p.) 

Pirmā apakšnodaļa 
Vispārīgi noteikumi (927.-929.p.) 

Literatūra 

Buka А. Par tiesībām uz īpašumu. LV. 1999, Nr. 151/154; Freimanis 
V. īpašuma raksturs. TMV, 1936. Nr.2, 324.-33 Lipp; Freymann W. Das 
Wesen des Eigentums. RZR. 1932, l.Heft, S.l-10; Griķis J. Duguit 
teorija un Latvijas civiltiesību jaunākās normas. TMV. 1926, Nr.5/6, 
229.-241 .lpp.; Камышанский В. Право собственности: пределы и 
ограничения. Москва, 2000, с. 10-184; Sinaiskis V. īpašuma tiesību 
robežas un ierobežojumi sakarā ar īpašuma tiesību jēdzienu. TMV. 1931, 
Nr.3/4, 81.-87.lpp.; Sinaiskis V. Saimniecības tiesību lietiskās normas. 
TMV. 1935, Nr.4, 659.-663., 693.-703.lpp.; Vīnzarājs N. Civiltiesību 
problēmas. Rīga, 2000, 43.-62.lpp. 

Iepriekšējas piezīmes 

1. Tiesību uz īpašumu konstitucionālā aizsardzība. Tiesības uz 
īpašumu ir vienas no svarīgākajām pamattiesībām. Tās aizsargā LR 
Satversmes 105.p. nostiprinātā īpašuma garantija ("ikvienam ir tiesības 
uz īpašumu"), nodrošinot ikvienas personas brīvību mantiski tiesiskajā 
jomā un iespēju patstāvīgi iegūt un lietot mantiskus labumus, kā arī ar 
tiem rīkoties. īpašuma garantija aizsargā tiesības uz īpašumu gan kā 
tiesību institūtu (t.s. institucionālā garantija), gan kā konkrētai personai 
piederošu (subjektīvu) mantiska rakstura tiesību (t.s. individuālgarantija). 

a) Institucionālā garantija. Likumdevējs ir tiesīgs ar likumu noteikt 
"tiesību uz īpašumu" saturu un robežas. Taču institucionālā garantija 
uzliek par pienākumu likumdevējam saglabāt to tiesību institūtu būtību, 
kuri nodrošina mantisku labumu lietošanu un brīvu rīcību ar tiem. Nav 
pieļaujams "tiesības uz īpašumu" aizstāt ar kaut ko tādu, kas vairs 
neatbilstu šim jēdzienam un kā rezultātā tiktu principiāli ierobežota vai 
pat atcelta ar LR Satversmes 105.p. aizsargātā personas brīvība mantiski 
tiesiskajā jomā. Šāda valsts rīcība būtu pretkonstitucionāla 
(sal. Baur/Stürner, § 24 Rn 15; Schmid, N 648; sk. arī Ziemele I. (Red.) 
Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Rīga, 2000, 31.-32.lpp.). 

b) Individuālgarantija aizsargā konkrētai personai piederošu 
mantiska rakstura tiesību (visā tās sastāvā) pret aizskārumiem no valsts 
puses. Šajā nozīmē ar "tiesībām uz īpašumu" (subjektīvo tiesību izpratnē) 
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ipiolnmas visas mantiska rakstura tiesības, kuras tiesīgā persona var 
I Hi lol par labu sev un ar kurām tā var rīkoties pēc savas gribas, 
i ' rn, i . m i , īpašums (CL 927.p. izpratnē), ķīlas tiesības, servitūtu tiesības, 
lUtortiesības, tiesības uz izgudrojumiem un preču zīmēm, tiesības, kas 

i i no kapitāla daļām vai akcijām (kā arī citiem vērtspapīriem), 
i ITbtiesiski prasījumi, kas pamatoti ar līgumu vai deliktu, koncesiju 

и, iibas, tiesības (uz licences pamata) veikt komercdarbību u.c. Tādējādi 
i i Satversmes 105.p. paredz visaptverošu mantiska rakstura tiesību 

u.iiiliju un neaprobežojas vienīgi ar īpašuma tiesību (CL 927.p. 
i i п.iinc) aizsardzību (sal. Wolf, R n 3 1 ; Schwab/Prutting, R n 3 1 7 ; sk. arī 
BukaA. Par tiesībām uz īpašumu. LV. 1999, Nr. 151/154). 

Individuālgarantija aizsargā ikvienu personu pret tai piederošas 
tiesības uz īpašumu prettiesīgu ierobežošanu vai atņemšanu. Saskaņā ar 
I К Satversmes 105.p. "īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar 
likumu", t.i., pamatojoties uz likumu un likumā noteiktajā kārtībā, 
"īpašuma piespiedu atsavināšana" jeb personai piederošas tiesības uz 
i | u M i m u pilnīga vai daļēja atņemšana pieļaujama tikai izņēmuma 

и1 iiiimos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību, turklāt 
šādai atņemšanai jābūt tiesiski pamatotai ar sabiedrības vajadzībām, 
riesības uz īpašumu nedrīkst izlietot pretēji sabiedrības interesēm (sk. LR 
'..iiversmes 105.p.). Tāpēc, jo ciešāk attiecīgais tiesību objekts ir saistīts 
.и visas sabiedrības interešu (vajadzību) nodrošināšanu un aizsardzību, jo 
vairāk mantiska rakstura tiesības uz šādu objektu var būt pakļautas 
ierobežojumiem vai pat piespiedu atsavināšanai (sal. Baur/Stiirner, 
§ 24 Rn 14). 

2. īpašuma garantija starptautiskajās tiesībās ir nostiprināta gan 
Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 17.p., gan Eiropas Cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola l .p. 
Salīdzinājumā ar Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas principiālo 
regulējumu Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas Pirmajā protokolā līdzās vispārējai normai, saskaņā ar kuru 
"jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības uz īpašumu", ietverts 
detalizētāks tiesiskais regulējums attiecībā uz īpašuma atņemšanu un 
valsts tiesībām īstenot kontroli pār īpašuma tiesību objektu izmantošanu 
(sk. plašāk Frowein J.A., Peukert W. Europäische MenschenRechts-
Konvention. EMRK - Kommentar. 2.Aufl. Kehl, Strassburg, Arlington, 
1996, S.763-827; Гомьен Д., Харрис Д., ЗваакЛ. Европейская конвен
ция о правах человека и Европейская Социальная Хартия. Москва, 
1998, с.406-424; Harris D., О'Boyle М., Warbrick С. Law of the 
European Convention on Human Rights. London, Dublin, Edinburg, 
1995, p.517-539). 

http://43.-62.lpp
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J. īpašuma tiesību regulējums Civillikumā. CL 927.-1129.p. 
lej'.ulelas pašas svarīgākās no Satversmes 105.p. aizsargātajām "tiesībām 
uz īpašumu" - īpašuma tiesības (jeb īpašums) uz kustamām un 
nekustamām lietām. Civillikumā ietverts vienīgi vispārīgs tiesiskais 
regulējums attiecībā uz īpašuma iegūšanu un izbeigšanos (CL 930.-
1035.p.), īpašnieka tiesībām (CL 1036.-1066.p.) un īpašuma aprobežo

jumiem (CL 1067.-1129.p.). Tāpēc atsevišķi īpašuma tiesību jautājumi (jo 
īpaši - īpašuma aprobežojumi) un pat atsevišķi tiesību institūti (piem., 
dzīvokļa īpašuma institūts) ir regulēti veselā virknē citos (speciālajos) 
normatīvajos aktos. 

927. īpašums ir pilnīgas varas tiesība par lietu, t.i. tiesība 
valdīt un lietot to, iegūt no tās visus iespējamos labumus, ar to 
rīkoties un noteiktā kārtā atprasīt to atpakaļ no katras trešās 
personas ar īpašuma prasību. 

Pārskats 

1. īpašuma jēdziens un saturs 
a) īpašuma pozitīvā un negatīvā puse 
b) Vispilnīgākā un visaptverošākā lietu 

tiesība 
c) Aprobežota tiesība 

2. īpašuma priekšmets 
a) Ķermeniska lieta 
b) īpašums un ķermenisku lietu kopība 

c) Bezķermeniskas lietas un 
bezķermeniski labumi 

3. īpašuma veidi 
a) Individuāls īpašums 
b) Kopīpašums 
c) Fiduciārais (jeb uzticētais) īpašums 

4. "īpašums" un "nekustams īpašums" 

1. īpašuma jēdziens un saturs. CL 927.p. īpašums jēdzieniski 
definēts kā "pilnīgas varas tiesība par lietu", saturiski to raksturojot ar 
īpašniekam piešķirto pilnvaru uzskaitījumu (īpašniekam ir tiesība valdīt, 
lietot un rīkoties ar lietu). Tādējādi, pirmkārt, īpašums ir subjektīva lietu 
tiesība jeb konkrētai personai piederoša tieša un ekskluzīva tiesiska vara 
pār lietu. Otrkārt, salīdzinājumā ar citām lietu tiesībām īpašums ir 
vispilnīgākā un visaptverošākā tiesība uz ķermenisku lietu (sk. Erdmann, 
II, S.9; TiompioMoe-b, c.165; Konrādi, Valters, 157.-158.1pp.; Čakste, 
41.1pp.; Sinaiskis, 38.1pp.; Rey, N 566 ff; Baur/Stürner, § 24 Rn 5). 

a) īpašuma pozitīvā un negatīvā puse. Ar tiešu tiesisku varu pār 
lietu saprotama īpašnieka tiesiska iespēja šo lietu faktiski valdīt, lietot un 
iegūt no tās visus iespējamos labumus, kā arī to pārveidot, patērēt vai 
iznīcināt (sk. CL 1038.p.). Bez tam minētā vara pār lietu nozīmē 
īpašnieka iespēju tiesiski rīkoties ar lietu, slēdzot tiesiskus darījumus starp 
dzīvajiem vai nāves gadījumam, t.i., pārnest īpašumu uz lietu citai 
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Di rsonai (piem., pamatojoties uz pirkuma, maiņas vai uztura līgumu), 
и lobc/.ot savu tiesisko varu pār lietu ar lietu tiesībām (piem.. nodibinot 
lirvitūta vai ķīlas tiesību) vai saistību tiesībām (piem., pamatojoties uz 

palapinājuma, nomas vai īres līgumu), kā arī atmest lietu, nepārnesot 
īpašumu citai personai (sk. CL 1037., 1032.р.). Minētās īpašnieka 
pilnvaras raksturo īpašuma pozitīvo pusi. 

īpašuma ekskluzivitāte raksturo šīs tiesības negatīvo pusi. Tā kā 
īpašums ir absolūta tiesība, tā ir spēkā attiecībā pret visām trešajām 
personām, kurām ir pienākums atturēties no īpašuma aizskaršanas. Tāpēc 
īpašniekam pēc vispārīgā principa ir tiesība aizliegt jebkurai citai personai 
ietekmēt viņa lietu (sk. CL 1039., 1040.р.), kā arī noteiktā kārtā atprasīt to 
.iipakaļ no jebkuras trešās personas ar īpašuma prasību (sk. CL 1041., 
I044.p.) (sk. Буковский, I, с.370; Тютрюмовъ, с. 166; Sinaiskis, 40.-
I Upp.; Rozenfelds, 60.1pp.; Rey, N 573 ff; Schwab/Prutting, Rn 307 f). 

Minētā tiesība nav uzskatāma par īpašuma sastāvā ietilpstošu īpašnieka 
pilnvaru (kā tas varētu izrietēt no CL 927.p.), bet gan par atsevišķu 
īpašuma aizsardzības tiesību (prasījumu), kura ir atkarīga no īpašuma un 
FOdas tā prettiesīga aizskāruma gadījumā (sk. Blaese, Mende, S.72, Fn 1; 
sal. Brox, Rn 597). 

b) Vispilnīgākā un visaptverošākā lietu tiesība. īpašums ir 
vispilnīgākā un visaptverošākā lietu tiesība, kādu pazīst mūsu tiesiskā 
iekārta; tā piešķir īpašniekam visplašāko lietošanas un rīcības iespēju pār 
lietu. Pārējās lietu tiesības (t.s. "tiesības uz svešu lietu") pēc būtības ir 
atvasinātas no īpašuma un piešķir tiesīgajai personai vienīgi saturiski un 
parasti arī laika ziņā ierobežotu iedarbības iespēju attiecībā uz lietu, kura 
atrodas citas personas īpašumā (piem., rokas ķīlas tiesība piešķir ķīlas 
ņēmējam tiesisku iespēju vienīgi valdīt ieķīlāto lietu, kā arī to pārdot, ja 
ieķīlātājs noteiktā laikā nav izpildījis ar ķīlu nodrošināto prasījumu 
(sk. CL 1340., 1319.p.); savukārt lietot ieķīlāto lietu ķīlas ņēmējs ir 
tiesīgs tikai tad, ja šāda tiesība viņam ir noteikti pielīgta 
(sk. CL 1348.p.)). 

Pastāvot "tiesībai uz svešu lietu" (piem., servitūta vai ķīlas tiesībai), 
šīs lietas īpašnieks ir ierobežots atsevišķu īpašuma sastāvā ietilpstošo 
pilnvaru izlietošanā. Kolīdz šāda tiesība izbeidzas, īpašnieka pilnvaru 
izlietošanas iespēja pati no sevis atjaunojas tās sākotnējā apjomā (t.s. 
īpašuma elastīguma princips) (sk. Erdmann, II, S.9; Буковский, I, c.370; 
Тютрюмовъ, с. 168; Čakste, 41.1pp.; Sinaiskis, 68.1pp., Rozenfelds, 
60.1pp.; Rey, N 580 ff; Schwab/Prutting, Rn 306; Larenz/Wolf 
§ 15 Rn 6 f; sk. arī CL 928.p. koment. 4.tēzi). 

c) Aprobežota tiesība. Kaut arī īpašums ir vispilnīgākā un 
visaptverošākā lietu tiesība, tas nenozīmē, ka īpašums ir neaprobežota 
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tiesība (sk. TiompioMoeh, c l 6 5 ) . No īpašuma jēdziena viedokļa 
CL 927.p. vienmēr jāaplūko kopsakarā ar CL 1036.p., kas ierobežo visai 
plaši formulētos CL 927.p. noteikumus (sk. Blaese, Mende, S.68). 
īpašums satura ziņā ir aprobežota tiesība: tās saturs un robežas ir 
noteiktas likumā. Arī īpašuma izlietošana var būt ierobežota (piem., 
pastāvot citu personu tiesībām attiecībā uz īpašniekam piederošo lietu vai 
arī pamatojoties uz tiesas nolēmumu). Bez tam īpašuma izlietošanu 
aprobežo likumā noteiktās subjektīvo tiesību izlietošanas vispārējās 
robežas (sk. CL 1036.p. koment.). 

2. ī p a š u m a priekšmets. Par īpašuma priekšmetu var būt tikai 
ķermeniska lieta (sk. Zwingmann, V, S.42; Erdmann, II, 10-11; 
TwmpioMoe-b, c.168; Konrādi, Valters, 72.-73.lpp.; Šiliņš A. īpašuma 
prasība pie pirkuma uz nomaksu. Rīga, 1936, 31.1pp.; Blaese, Mende, 
S.38; sk. tomēr Sinaiskis, 40.-41.lpp.; Rozenfelds, 57.1pp.). Šāds uzskats 
jo īpaši tiek pamatots ar to, ka atbilstoši CL 1050.p. par īpašuma prasības 
priekšmetu var būt kā atsevišķa ķermeniska lieta, tā arī lietu kopība, kas 
sastāv vienīgi no ķermeniskām lietām. 

a) Ķermeniska lieta. Ar ķermenisku lietu saprotams tāds 
bezpersonisks, pats par sevi pastāvošs un telpiski norobežots trīsdimen-
sionāls objekts, kas var tikt pakļauts cilvēka varai (sk. Rey, N 66 ff; 
Schmid, N 3 ff). No telpiskās norobežotības viedokļa ir svarīga ne tikai 
attiecīgā objekta dabiskā, bet arī uz saimnieciskiem apsvērumiem 
pamatotā tiesiskā norobežoffba (sk. Rey, N 69). 

Vienkāršas lietas, kas radušās dabiskā ceļā (piem., ābols, suns) vai 
izveidotas mākslīgi (piem., galds, krūze), veido fizikālu vienību; to 
telpiskā norobežotība ir acīmredzama (sk. Rey, N 70). Nekustamu lietu 
(horizontālā) norobežotība tiek noteikta ar zemes robežu plānu un 
tehniskās inventarizācijas plānu, kā arī ar robežzīmju palīdzību (sk. arī 
CL 1042.p. koment. 2.tēzi). Šķidrumi un gāzveida vielas iegūst 
nepieciešamo norobežotību, kolīdz šīs vielas ir iepildītas kādā tvertnē 
(traukā, rezervuārā), kā rezultātā tās noteiktā daudzumā var tikt, piem., 
uzglabātas, nodotas tālāk vai izlietotas (sk. Klot, S.46; sal. Larenz/Wolf, 
§ 2 0 Rn 12). 

Līdzās vienkāršām lietām izšķiramas t.s. saliktās lietas, kas 
izveidotas mākslīgi, savstarpēji savienojot vairākas lietas, kuras ar 
savienošanas brīdi zaudē atsevišķas lietas raksturu un tiesiskā ziņā 
uzskatāmas par saliktās lietas sastāvdaļām (piem., ēka, kas sastāv no tajā 
iebūvētiem materiāliem, vai automašīna, kas sastāv no rāmja, motora, 
kabīnes riteņiem utt.). Vairāku savstarpēji savienotu priekšmetu 
kvalificēšana par saliktu lietu pamatojas uz akcesijas principu 
(sk. CL I042.p. koment. 4.tēzi), atbilstoši kuram saliktās lietas 
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•..r.liivdaļas veido tiesisku vienību un seko galvenās lietas liettiesiskajam 
liktenim (sk. Rey,N 73 f). 

Bez tam līdzās vienkāršām lietām izšķiramas t.s. daudzuma lietas 
(piem., smiltis, labība, akmeņogles, bišu saime). Šajā gadījumā 
ķermeniskas lietas raksturs ir nevis fizikālai vienībai (piem., atsevišķam 
l.ibibas graudam vai bitei), bet gan apgrozībā pieņemtam šādu 
alvietojamu priekšmetu daudzumam, kas veido saimniecisku vienību 
(sk. Rey, N 76; Schmid, N 8). 

Enerģija (piem., elektroenerģija, siltumenerģija) nav uzskatāma par 
ķermenisku lietu (sk. Larenz/Wolf, § 20 Rn 15; Rey, N 81), tāpēc tā nevar 
būt par īpašuma priekšmetu (sk. Тютрюмовъ, с. 168). Attiecībā uz 
enerģiju lietu tiesību noteikumi piemērojami vienīgi pēc analoģijas 
(sal. Rey, N 85 ff; Blaese, Mende, S.10; sk. arī Enerģētikas likuma l.p.). 

b) īpašums un ķermenisku lietu kopība. īpašums pastāv vienīgi 
II!liecībā uz atsevišķām ķermeniskām lietām (t.s. specialitātes princips). 
A ii tad, ja šādas lietas veido lietu kopību (sk. CL 849.p., piem., 
ganāmpulks, preču krājums, bibliotēka), īpašums pastāv nevis attiecībā uz 
lietu kopību kā tādu, bet gan attiecībā uz katru tajā ietilpstošu lietu 
atsevišķi (sk. Erdmann, I, S. 143-145; Буковский, I, c.257; Hillners E. 
Preču krājums kā prasījuma nodrošinājuma objekts. Rīga, 1937, 4.-5.lpp.; 
Blaese, Mende, S.12; sal. Baur/Stürner, § 24 Rn 4; Schmid, N 1 4 ) . Ja 
I I I I и kopību (kā tādu) atzītu par īpašuma priekšmetu, tad saskaņā ar 
Cl, 849.p. 2.d. īpašums attiektos arī, piem., uz katru ganāmpulkam 
nejauši pieklīdušu svešu dzīvnieku vai preču noliktavā novietotu citai 
personai piederošu preču partiju (sk. Дернбургъ, I, с. 186). Bez tam, 
alkrītot nolūkam, kura dēļ atsevišķas lietas tikušas sakopotas vienā 
•.aslāvā, vienlaikus vajadzētu izbeigties arī īpašumam uz attiecīgo lietu 
kopību (sk. Brox, Rn 735). 

Juridiskajā literatūrā izteikts arī pretējs viedoklis, atzīstot 
ķermenisku lietu kopību (kā tādu) par īpašuma priekšmetu; šis viedoklis 
tiek pamatots ar CL 848. un 1050.p. noteikumiem (sk. Balodis, S.216-
217). Taču jau romiešu tiesībās lietu kopība tikai izņēmuma veidā varēja 
būt par lietojuma tiesības un ķīlas tiesības priekšmetu, kā arī īpašuma 
prasības priekšmetu (sk. Гриммъ, c.61; Хвостов, с.126-127; Дождев, 
c351) . Arī atbilstoši Civillikumam attiecībā uz lietu kopību iespējams 
nodibināt lietojuma tiesību (sk. Višņakova, Balodis, 105.lpp.), ķīlas 
liesību (sk. CL 1301., 1303.p., Komercķīlas likuma 3.p. l.d.), turklāt 
ķermenisku lietu kopība var būt par īpašuma prasības priekšmetu 
(sk. CL 1050.р.). Taču šie izņēmuma gadījumi paši par sevi nedod 
pumatu tam, lai ķermenisku lietu kopību kā tādu atzītu par īpašuma 
priekšmetu (tas netika atzīts arī romiešu tiesībās, sk. Зомъ, c.149-150; 
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Дернбургъ, I, с. 186; Гриммъ, c.61; Хвостов, с. 126-127; Дождев, 
с.351). 

Saskaņā ar CL 848.p. lietu kopība var būt ne tikai par tiesību (piem., 
ķīlas tiesības), bet arī par saistību priekšmetu. Tā, piem., ar pirkuma 
līgumu pārdevējs var apņemties pārdot lietu kopību (preču krājumu, 
uzņēmumu). Taču arī šādā gadījumā atbilstoši specialitātes principam 
pārdevēja pienākums ir pārnest pircējam īpašumu uz katru attiecīgajā 
lietu kopībā ietilpstošo lietu atsevišķi (sal. Rey, N 337 ff; Schmid, N 14; 
Brox, Rn 736). 

c) Bezķermeniskas lietas un bezķermeniski labumi. Par īpašuma 
priekšmetu nevar būt bezķermeniskas lietas (sk. CL 841.p. 2.d.), t.i., 
mantiskas tiesības, kuras ietilpst mantas sastāvā (t.sk. tiesības, kas izriet 
no kapitāla daļām vai akcijām). Teiktais tāpat attiecas uz tādiem 
bezķermeniskiem labumiem, kā, piem., autora darbs, izpildījums un tā 
fiksācija, izgudrojums, dizainparaugs, preču zīme u.tml., kaut arī 
izņēmuma tiesības uz šiem objektiem parasti dēvē par "intelektuālo 
īpašumu" (sk. Baur/Stiirner, § 24 Rn 4; Ferid/Sonnenberger, 
Rn 3 А 208). 

Jēdziens "intelektuālais īpašums" aptver autortiesības un 
blakustiesības, kā arī "rūpniecisko īpašumu", ar ko savukārt saprotamas 
izņēmuma tiesības uz izgudrojumiem, lietderīgajiem modeļiem, 
dizainparaugiem, preču (pakalpojumu) zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām, kā arī tiesības uz firmu, 
komercnoslēpumu un citiem līdzīgiem objektiem, ieskaitot tiesības uz 
aizsardzību pret negodīgu konkurenci (sk. Poļakovs G. Rūpnieciskā 
īpašuma aizsardzība (Skaidrojošā vārdnīca). Rīga, 1999, 71.-73., 98.-
99.Ipp.; Козырев A.H. Оценка интеллектуальной собственности. 
Москва, 1997, с. 13-17). Minētās tiesības (tāpat kā īpašums) ir absolūtas 
tiesības (sk. Тютрюмовъ, c.262), taču to priekšmets ir bezķermeniski 
labumi un tās pakļautas īpašiem noteikumiem, kas regulē šo tiesību 
iegūšanu un izbeigšanos, saturu un pastāvēšanas ilgumu 
(sal. Ferid/Sonnenberger, Rn 3 А 209; Larenz/Wolf, § 1 5 R n 8 f f ; 
sk. Autortiesību likums, Patentu likums, Dizainparaugu aizsardzības 
likums, lik. "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", 
Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likums, Komerclikuma 
26.-33.р., Konkurences likums u . c ) . Tā, piem., izņēmuma tiesības uz 
izgudrojumu un preču zīmi nevar būt par īpašuma prasības priekšmetu 
(sk. lik. "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 
4.p. l l .d .) , tās nevar iegūt ar ieilgumu vai piegūšanu 
(sal. Ferid/Sonnenberger, Rn 3 А 209), turklāt (atšķirībā no īpašuma, kas 
ir laika ziņā neierobežota tiesība) izņēmuma tiesības uz izgudrojumu pēc 
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\ r.purīgā principa ir spēkā 20 gadus, skaitot no pieteikuma Patentu valdei 
Iesniegšanas dienas (sk. Patentu likuma 3l .p. 4.d.), bet izņēmuma tiesības 
I I / preču zīmi - 10 gadus, skaitot no pieteikuma Patentu valdei 
P .iliegšanas dienas (sk. lik. "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norādēm" 21.p. l.d.). Tajā pat laikā izņēmuma tiesībām uz izgudrojumu 
un preču zīmi (līdzīgi kā īpašumam) ir raksturīga to atsavināmība, kā arī 
pBrejamība mantiniekiem (sk. Patentu likuma 36.p., lik. "Par preču 
/unēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 4.p. 1 l.d.). 

3. īpašuma veidi. Lieta var atrasties ne tikai vienas fiziskās vai 
juridiskās personas īpašumā, bet vienlaikus arī vairāku personu īpašumā. 
Šajā ziņā izšķirams individuālais īpašums un kopīpašums. Bez tam kā 
īpašs īpašuma veids parasti liek izšķirts t.s. fiduciārais īpašums. 

a) Individuāls īpašums. Individuālā īpašuma gadījumā lieta pieder 
Vienai personai (īpašniekam), resp., šai personai vienai pašai ir pilnīgas 
Vflras tiesība pār lietu (sal. CL 1036.p.). 

b) Kopīpašums. Ar kopīpašumu (plašākā nozīmē) saprotams tāds 
vairāku personu īpašums uz vienu un to pašu lietu, kā rezultātā katram 
kopīpašniekam (salīdzinājumā ar pārējiem kopīpašniekiem) ir kvalitatīvi 
līdzīgs tiesiskais stāvoklis attiecībā pret kopējo lietu. No kopīpašuma 
nodibināšanas un izlietošanas viedokļa izšķirams t.s. dalītais un 
nedalītais kopīpašums (sk. plašāk iepriekšējas piezīmes pirms 
CL 1067.p.). 

(1) Dalītā kopīpašuma gadījumā viena un tā pati lieta atrodas 
vairāku personu īpašumā tādējādi, ka ikviens no kopīpašniekiem ir tiesīgs 
patstāvīgi (t.i., bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas) rīkoties ar noteiktu 
viņam piederošu domājamo daļu kopējā lietā. Līdzās "parastajam" 
dalītajam kopīpašumam (sk. CL 1067.-1075.p.) izšķirams īpašums uz 
"dzīvokļa īpašumu" (kā "kvalificēts" kopīpašums, sk. lik. "Par dzīvokļa 
īpašumu" 1.-3.p.) un t.s. nepatstāvīgais kopīpašums (piem., kopīpašums 
uz kopmūri (robežmūri), sk. CL 1070., 1097.p.). 

(2) Nedalītā kopīpašuma gadījumā katrs kopīpašnieks var izlietot 
īpašumu vienīgi kopīgi ar pārējiem kopīpašniekiem; viņiem nepieder 
alscvišķas domājamās daļas kopējā lietā, ar kurām tie varētu patstāvīgi 
rīkoties. Šāds kopīpašums pastāv attiecībā uz "laulāto mantas kopībā" 
(sk. CL 124. un turpm.p.) un civiltiesiskās sabiedrības (sk. CL 2241. un 
lurpm.p.) "biedru kopīgā mantā" jeb "sabiedrības mantā" ietilpstošām 
lielām. 

c) Fiduciārais (jeb uzticētais) īpašums tiek nodibināts, pamatojoties 
uz fiduciāru darījumu, atbilstoši kuram uzticētājs (fiduciants) pārnes 
uzticības personai (fiduciāram) īpašumu ar norunu, ka uzticības persona 
Savā vārdā, bet uz uzticētajā rēķina izlietos šo tiesību noteiktam mērķim. 
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TS kā fiduciārā darījuma tiesiskās sekas sniedzas tālāk par tā dalībnieku 
patiesi gribēto saimniecisko mērķi, fiduciārā īpašuma gadījumā raksturīga 
"tiesiskā" īpašuma nošķirtība no "saimnieciskā" īpašuma. Attiecībā pret 
trešajām personām uzticības persona uzstājas kā pilntiesīgs īpašnieks, 
taču viņai piešķirtās tiesiskās varas izlietošanas ziņā uzticības persona 
(attiecībā pret uzticētāju) ir ierobežota ar saistī'btiesisku (fiduciāro) 
norunu. Atbilstoši šai norunai uzticības persona apņemas viņai pārnesto 
īpašumu neizlietot vispār vai arī izlietot uzticētajā vai savās interesēs un, 
iestājoties zināmiem priekšnoteikumiem, īpašumu pārnest tālāk citai 
personai vai arī atpakaļ uzticētajam (sk. Буковский, II, cl 121; 
Тютрюмовъ, c.91; Loebers A. Fiduciāri darījumi. TMV. 1933, Nr.9/10, 
221.-231.lpp.; Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga, 1933, 
414.-415.lpp.; Klot, S.79-83; sk. arī Baur/Slurner, § 3 Rn 34; Wolf, 
Rn 43 ff). 

(1) Fiduciārais īpašums var būt nodibināts dažādu saimniecisku 
mērķu sasniegšanai: 1) lietas pārvaldīšanai (piem., nekustama īpašuma 
pārvaldīšanai ārvalstīs dzīvojošas personas interesēs) vai 2) lietas 
atsavināšanai (piem., iespējami izdevīgākai mākslas darbu pārdošanai), 
kā arī 3) uzticības personas prasījuma nodrošināšanai (t.s. fiduciārās 
ķīlas veidā). Fiduciārās ķīlas gadījumā parādnieks (uzticētājs) pārnes 
īpašumu kreditoram (uzticības personai) nolūkā nodrošināt viņa 
prasījumu, kurš savukārt apņemas prasījuma dzēšanas gadījumā pārnest 
īpašumu atpakaļ parādniekam (sk. Senāta CKD spried. Nr. 1927/32, X, 
3925.lpp.; Senāta CKD spried. Nr. 1928/198, XI, 4303.-4304.lpp.; Senāta 
CKD spried. Nr.1935/52, XIII, 5141.-5142.lpp.; sk. arī Hillners E. Preču 
krājums ka prasījuma nodrošinājuma objekts. Rīga, 1937, 16.-20.lpp.; 
Balodis K. Kustamu lietu ieķīlāšanas tiesiskā regulējuma problēmas. 
Latvijas Universitātes Zinātniskie Raksti. 621. Saistību izpildes 
juridiskais nodrošinājums. Rīga, 1999, 42.-44.lpp.; Kalniņš E. Tiesību 
tālākveidošana. LT. 2001, 3.sēj., Nr.8, 244.-246.lpp.). 

( 2 ) Fiduciārā darījuma paveids ir t.s. "salmu vīra" darījums 
(Strohmanngeschāft), atbilstoši kuram uzticības persona ("salmu vīrs") 
savā vārdā, bet uzticētajā interesēs un uz viņa rēķina iegūst īpašumu 
tāpēc, ka pats uzticētājs negrib vai nevar atklāti savā vārdā iegūt šo 
tiesību (sk. Senāta CKD spried. 1923/43, VII, 2734.-2736.lpp.; Senāta 
C K D spried. Nr. 1931/7, XII, 4624.-4627.lpp.; sk. arī Schwenzer I. 
Schweizeriches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Bern, 1998, 
N 3 0 . 1 0 ; Medicus D. Allgemeiner Teil des BGB. 6.Aufl. Heidelberg, 
1994, Rn 601 ff). 
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4. " īpašums" un "nekustams īpašums". Juridiskajā literatūrā 
«teikts viedoklis, ka Civillikumā termins "īpašums" lietots divās nozīmēs, 
ar to apzīmējot gan īpašuma tiesību (CL 927., 928.p.), gan arī 
l 01 menisku, kādai personai piederošu lietu (CL993.p. 3.d.), ko pareizāk 
laukt par īpašuma priekšmetu (kā CL929.p.) (sk. Rozenfelds, 11., 
v/.lpp.). Arī Latvijas 20.gadsimta trīsdesmito gadu juridiskajā literatūrā 
lika izteikta kritika attiecībā uz termina "īpašums" lietojumu Civillikuma 
projektā "ne tikai tiesisku attiecību, bet arī tiesisku objektu apzīmēšanai", 
norādot, ka, sākot ar 1923.gadu, likumdošanas praksē tiesību objektu 
ap/imešanai gandrīz vienīgi tiek lietots termins "manta", t.i., "kustamajai 
nekustama manta" (sk. Disterlo B. Daži vārdi par terminoloģiju 
likumdošanā. TMV. 1936, Nr.4, 873.-875.lpp.). 

Oponējot šim viedoklim, tika precīzi argumentēts, ka, pirmkārt, 
terminu "manta" nedrīkst lietot atsevišķa lietu tiesību objekta 
Apzīmēšanai, jo manta ir "visu to naudā novērtējamo tiesību kopība, kas 
pieder zināmam tiesību subjektam" (Būmanis A. Piezīmes pie B.Disterlo 
kga raksta par terminoloģiju likumdošanā. TMV. 1936, Nr.4, 876.lpp.; 
sal. Larenz/Wolf, § 21 Rn 2 ff; Rey, N 131). Mantu var iedalīt kustamā un 
nekustamā (sk. CL 846.p.), taču tādējādi tiek dalītas tikai mantas 
sastāvdaļas, t.i., tiesības. Otrkārt, apgalvojums, ka ar terminu "īpašums" 
Civillikumā apzīmēta nevien tiesiska attiecība, bet arī tiesību objekts, 
balstās uz pārpratumu. Civillikumā "nekur nav "īpašuma" uz "īpašumu", 
īpašuma tiesības priekšmets ir vai nu "kustama vai nekustama lieta" vai 
"nekustams īpašums" ... "divvārdis "nekustams īpašums" lietots kā 
noteikts termins, kas apzīmē to pašu, ko immobilija, protams, tikai tad, 
kad tas tiek lietots pilnīgā veidā. Lietojot kādu vārdu kopā ar citu vārdu, 
las bieži dabū pavisam citādu nozīmi, nekā tam ir vienam pašam. Tā, 
piem., kara vīrs var būt arī tikai zēns, nama māte nebūt nav katrreiz māte, 
ugunsgrēks nav nekāds grēks utt." (Būmanis A. Piezīmes pie B.Disterlo 
kga raksta par terminoloģiju likumdošanā. TMV. 1936, Nr.4, 877.lpp.). 

Tādējādi ar terminu "īpašums" Civillikumā tiek apzīmēta vienīgi 
īpašuma tiesība, turklāt ar šo terminu nekur nav apzīmēts tiesību objekts 
(nekustama lieta). Nekustama lieta (sk. CL 842.p.) tiek apzīmēta ar 
terminu "nekustams īpašums" (sk., piem., CL 992.-995.p.), ar ko savukārt 
Civillikumā nekur nav apzīmēta īpašuma tiesība (sk. Būmanis A. 
Piezīmes pie B.Disterlo kga raksta par terminoloģiju likumdošanā. TMV. 
P)36, Nr.4, 877.lpp.). Teiktais tāpat attiecas arī uz termina "dzīvokļa 
īpašums" izpratni (sk. lik. "Par dzīvokļa īpašumu" 1 .p.). 
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928 • Kaut gan īpašums var kā pec privātas gribas, ta ari pēc 
likuma būt dažādi aprobežots, tomēr visi šādi aprobežojumi 
iztulkojami to šaurākā nozīmē, un šaubu gadījumā arvien 
pieņemams, ka īpašums ir neaprobežots. 

1. Iztulkošanas norma. īpašums var būt pakļauts dažādiem 
aprobežojumiem (sk. CL 1036.p. koment) , taču saskaņā ar CL 928.p. visi 
šādi aprobežojumi iztulkojami to šaurākā nozīmē. Minētā iztulkošanas 
norma attiecas uz visa veida aprobežojumiem; tā piemērojama, iztulkojot 
gan likumā, gan arī ar tiesisku darījumu, tiesas nolēmumu vai 
administratīvu aktu noteiktos īpašuma aprobežojumus (sal. Slegman H. 
Uber Eigentumsbeschrānkungen im interesse des Denkmalsschutzes und 
der historischen Forschung in Lettland. RZR. 1935/36, 2.Heft, S.81). 

CL 928.p. noteikumi piemērojami ne tikai, lai noskaidrotu īpašuma 
aprobežojumu saturu, bet arī lai izvērtētu to, vai īpašnieks ar savu rīcību 
nav pārkāpis īpašuma robežas (aprobežojumus). Tiesai šis pants 
jāpiemēro ex officio, Li., neatkarīgi no tā, vai uz CL 928.p. piemērošanas 
nepieciešamību attiecīgā strīda izšķiršanai atsaucas kāds no lietas 
dalībniekiem. 

(1) Iztulkojot likumā noteiktos īpašuma aprobežojumus, pirmām 
kārtām jāņem vērā CL 4.p. noteikumi, kas vispārīgi regulē likuma 
iztulkošanu. Šajā pantā cita starpā ir paredzēta iespēja piemērot likumu 
pēc analoģijas (sk. arī CPL 5.p. 4.d.). Taču tā kā CL 928.p. attiecībā pret 
CL 4.p. ir speciālā norma, īpašuma aprobežojumus regulējošās likuma 
normas (kā izņēmuma noteikumi) nav iztulkojamas paplašinoši un vēl jo 
vairāk nav piemērojamas pēc analoģijas (sk. Sinaiskis V. Personība un 
personiskās tiesības jaunajā Civillikumā. TMV. 1938, Nr.2, 346.lpp.; 
Kalniņš E. Tiesību tālākveidošana. LT. 2001, 3.sēj., Nr.5, 146.lpp.). 
Saskaņā ar CL 928.p. minētās normas jebkurā gadījumā jāiztulko 
sašaurinoši, t.i., jāizvēlas tā iztulkojamās likuma normas nozīme, kurai 
salīdzinājumā ar citām iespējamajām šīs normas nozīmēm ir visšaurākā 
piemērošanas joma. 

Iztulkojot ar tiesisku darījumu noteiktos īpašuma aprobežojumus, 
līdzās CL 928.p. jāņem vērā arī CL 1504.-1510.p. noteikumi, kas regulē 
tiesisku darījumu iztulkošanu vispār, un CL 632.-635.p. noteikumi, kas 
speciāli regulē pēdējās gribas rīkojumu iztulkošanu. Bez tam iztulkošanas 
ziņā CL 928.p. noteikumi ir savstarpēji saistīti, piem., ar CL 1132.p. 
noteikumiem, atbilstoši kuriem gadījumā, ja rodas šaubas par servitūta 
apmēru (vai par servitūta pastāvēšanu vispār), tas arvien pieņemams 
vismazākā apmērā, resp., servitūta pastāvēšana nekad nav prezumējama 
(sk. Višņakova, Balodis, 65.-66.lpp.). 
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(2) CL 928.p. attiecas arī uz nostiprinājumiem zemesgrāmatā (t.i., 
ierakstiem un atzīmēm). Iztulkojot ierakstus un atzīmes, kuru veidā 
zemesgrāmatā nostiprināti īpašuma aprobežojumi, tām nevar tikt piešķirts 
tāds saturs, kāds neizriet no attiecīgā nostiprinājuma vārdiskās nozīmes. 
Jo precīzāk šāds nostiprinājums ir formulēts, jo mazāka kļūst iespēja 
izmantot citus iztulkošanas līdzekļus, piem., tiesisku darījumu vai tiesas 
nolēmumu, uz kura pamata izdarīts nostiprinājums (sal. Schmid, N 575, 
1277 ff). Taču jebkurā gadījumā visi šādi nostiprinājumi saskaņā ar 

CL 928.p. jāiztulko sašaurinoši. 
2. īpašuma neaprobežotības prezumpcija. Ar CL 928.p. ietverto 

i/tulkošanas normu cieši saistīta t.s. īpašuma neaprobežotības 
prezumpcija (sk. Sinaiskis, 68.lpp.; sal. TiompioAioet, c l 6 8 ) . Atbilstoši 
Šai prezumpcijai šaubu gadījumā pieņemams, ka īpašums ir neaprobežots. 

(1) Tiesiskā prezumpcija ir likumā paredzēts pieņēmums, saskaņā ar 
kuru nezināms, taču iespējams juridisks fakts tiek atzīts par pierādītu. 
Šādas prezumpcijas tiek radītas, vispārinājuma ceļā apvienojot zināmām 
kategorijām piederošu parādību vai gadījumu vairākumu; to mērķis ir 
novērst ar īpaši nozīmīgu juridisku faktu pierādīšanu saistītās grūtības, kā 
urī izvairīties no nelabvēlīgām sekām, kas iestātos attiecīgu pierādījumu 
trūkuma gadījumā. Tiesisko seku ziņā izšķiramas absolūtās prezumpcijas, 
atbilstoši kurām iespējams juridisks fakts tiek atzīts par negrozāmi 
pierādītu, un relatīvās (jeb vienkāršās) prezumpcijas, atbilstoši kurām 
Itspejams juridisks fakts tiek atzīts vienīgi par relatīvi pierādītu, 
vienlaikus nosakot pierādīšanas pienākuma sadalījumu starp pusēm 
(sk. Kalniņš E. Par laulāto kopmantas prezumpcijām. LV. 1998, 
Nr.201/204). 

(2) CL 928.p. ietvertā īpašuma neaprobežotības prezumpcija pirmām 
kārtām vērsta uz to, lai neuzliktu īpašniekam par pienākumu pierādīt 
negatīvu faktu (t.i., to, ka īpašums ir neaprobežots). Šī prezumpcija ir 
ir/atīva, resp., tā ir "apgāžama", pierādot pretējo. Kamēr nav noteikti 
pieradīta zināma īpašuma aprobežojuma esamība vai tā saturs (t.i., ciktāl 
par to pastāv pamatotas šaubas), īpašums šajā ziņā atzīstams par 
^aprobežotu (sk. arī Senāta CKD spried. 1933/78, XII, 4969.-4970.lpp.). 

3. Pierādīšanas pienākums. Saskaņā ar CL 928.p. konkrēts 
ip.i auna aprobežojums (tā esamība un saturs) jāpierāda tam, kurš uz to 
atsaucas. Savukārt īpašniekam nav pienākuma pierādīt sava īpašuma 
nr.ipiobežotību (sk. Sinaiskis, 68.lpp.), kā arī to, ka viņš ar savu rīcību 
II.iv pārkāpis īpašuma robežas vai aprobežojumus (sal. Schwab/Prutting, 
1 V 11 109); šajā ziņā īpašnieks ir atbrīvots no pierādīšanas pienākuma. 
i .idrjadi CL 928.p. paredz izņēmumu no CPL 93.p. l.d. ietvertā principa, 
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atbilstoši kuram katrai pusei jāpierāda tie fakti, uz kuriem tā atsaucas kā 
uz savu prasījumu un iebildumu pamatojumu. 

No īpašuma neaprobežotības prezumpcijas izrietošais pierādīšanas 
pienākums nav attiecināms uz likumā noteiktiem īpašuma aprobežoju
miem (kā tādiem). Par pierādīšanas priekšmetu var būt juridiski fakti, bet 
nevis likuma normas saturs un jēga. Tāpēc attiecībā uz šādu aprobežo
jumu esamību un saturu piemērojama vienīgi CL 928.p. ietvertā iztulko
šanas norma. 

4. īpašuma elastīguma princips. īpašuma neaprobežotības pre
zumpcija juridiskajā literatūrā parasti tiek aplūkota kopsakarā ar t.s. 
īpašuma elastīguma principu (sk. Erdmann, II, S.9; Буковский, I, c.370; 
Тютрюмовъ, с. 168; Sinaiskis, 68.1pp.). Saskaņā ar šo principu īpašums 
var būt pakļauts dažādiem aprobežojumiem (kuriem mūsdienās ir 
tendence gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi pieaugt); tie pat var "uzkrāties" 
tādā mērā, ka īpašnieka pilnvaru izlietošana tiek pilnībā paralizēta. Taču 
kolīdz atkrīt viens vai otrs šāds aprobežojums, īpašums (satura vai tā 
izlietošanas ziņā) pats no sevis atjaunojas tajā apjomā, kāds pastāvēja 
pirms attiecīgā aprobežojuma noteikšanas. Tāpēc īpašumu tēlaini var 
salīdzināt ar gumijas bumbu - kamēr to saspiež, tā nav apaļa, taču kolīdz 
atlaiž, tā no jauna kļūst apaļa (sk. Čakste, 41 .lpp.). 

Par īpašuma priekšmetu var but viss tas, kas ar likumu 

nav noteikti izņemts no vispārējās apgrozības. 

Pārskats 

1. Apgrozības spēja un tiesību objekts 
2. Apgrozības spēja un īpašums 
3. Res extra commercium 
4. Ķermenisku lietu norobežošana no 
citiem tveramiem "objektiem" 

a) Dzīva cilvēka ķermenis 
b) Miruša cilvēka ķermenis 
c) Citi "objekti" 

5. Lietas, kuru apgrozība ir ierobežota 
a) Publiskās lietas 

b) "Pārvaldes mantā" ietilpstošās lietas 
c) Reliģiskiem un līdzīgiem mērķiem 

domātās lietas 
d) Kultūrvēsturiskais mantojums 
e) Lietas, kuras saglabājamas dabas 

aizsardzības nolūkā 
f) Dzīva un miruša cilvēka audi un 

orgāni 
g) Atļaujas kārtība 

6. No apgrozības izņemtās lietas 

1. Apgrozības spēja un tiesību objekts. Atbilstoši CL 929.p. "tas 
viss", kas ar likumu nav noteikti izņemts no vispārējās apgrozības (jeb 
privāttiesiskās apgrozības, sal. CL 1414.p.), var būt par īpašuma 
priekšmetu. No otras puses, par īpašuma priekšmetu CL 927.p. izpratnē 
var būt tikai ķermeniskas lietas (sk. CL 927.p. koment. 2.tēzi). Tāpēc 
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visas ķermeniskās lietas pēc vispārīgā principa uzskatāmas par 
apgrozības spējīgām lietām, t.i., tās var iegūt īpašumā, valdīt, lietot, kā arī 
rīkoties ar tām, slēdzot tiesiskus darījumus. 

(1) Savukārt "tas viss", kas nav uzskatāms par ķermenisku lietu, 
nevar būt par īpašuma priekšmetu. Teiktais nebūt nenozīmē, ka visi šie 
"objekti" ir izņemti no vispārējās apgrozības. Ciktāl tie (līdzīgi kā 
ķermeniskas lietas) uzskatāmi par tiesību objektiem, t.i., par 
bezķermeniskām lietām (sk. CL 841.p.) vai bezķermeniskiem labumiem 
(sk. 927.p. koment. 2.tēzi), tiem piemīt apgrozības spēja. 

Tiesību objekts (civiltiesību izpratnē) ir katrs labums, kas var tikt 
pakļauts tiesiskai varai, ar to saprotot civiltiesisku iespēju šo labumu 
iegūt, lietot un rīkoties ar to. Šādā nozīmē tiesību objekti ir ķermeniskas 
lietas (kustamas vai nekustamas lietas), bezķermeniskas lietas, t.i., 
mantiskas tiesības, kuras ietilpst mantas sastāvā (piem., lietojuma tiesība, 
prasījuma tiesība) un bezķermeniski labumi (piem., autora darbs, 
izgudrojums, preču zīme). No tiesību objektiem jānorobežo tiesību 
subjekti (fiziskās un juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības), 
tiesības, kas cieši saistītas ar cilvēka personu (piem., tiesība uz brīvību, 
personas goda un cieņas neaizskaramību, tiesība uz vārdu, vecāku vara 
jeb t.s. aizgādība) un personu darbības (kaut arī tās var būt par 
saistībtiesiska darījuma priekšmetu, sal. Brox, Rn 727 ff; Kōhler, 
§ 10 Rn 1 ff; par jēdziena "tiesību objekts" izpratni padomju civiltiesībās 
sk. Vēbers, 88.-97.lpp.). 

(2) Tādējādi CL 929.p. izpratnē ar "to visu", kas izņemts no 
vispārējās apgrozības, pēc būtības saprotami tie "objekti", kuri vai nu pēc 
savas dabas (sal. CL 502.p.) vai arī pēc likuma (sk. CL 929.p.) nevar tikt 
pakļauti tiesiskai varai un kas līdz ar to nav uzskatāmi par tiesību 
objektiem. Vienīgi tiesību objektiem ir raksturīga apgrozības spēja. 
Tomēr izņēmuma kārtā no vispārējās apgrozības var būt izņemti arī tādi 

objekti, kas uzskatāmi par ķermeniskām lietām (piem., kodolieroči, 
ķīmiskie ieroči, sk. arī 6.tēzi). 

2. Apgrozības spēja un īpašums. Saskaņā ar CL 929.p. visas 
ķermeniskās lietas, kas var būt par īpašuma priekšmetu, ir apgrozības 
spējīgas lietas. No apgrozības spējas viedokļa nav nozīmes īpašnieka 
tiesiskajam statusam; CL 929.p. ir runa kā par valsts un pašvaldību, tā arī 
par citu personu īpašumu. Tāpēc, piem., jūras piekrastes josla, publiskās 
upes un ezeri nav uzskatāmi par lietām, kas izņemtas no vispārējās 
apgrozības, jo tās saskaņā ar CL 1104.p. atrodas valsts īpašumā (sk. arī 
Rozenfelds, 36.-37.lpp.). 

Turpretī padomju civiltiesībās par lietām, kuras izņemtas no 
vispārējās apgrozības, tika uzskatītas zeme, tās dzīles, ūdeņi un meži 
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(sk. Vēbers, 90.1pp.). Minētās lietas atradās valsts ekskluzīvā īpašumā, 
turklāt tās varēja piešķirt lietošanā citām personām atbilstoši zemes, 
zemes dzīļu, ūdeņu un mežu likumdošanas noteikumiem (sk. Latvijas 
PSR Civilkodeksa 95.p. 2.d.). Šajā ziņā CL 929.p. noteikumi būtiski 
atšķiras arī no romiešu tiesību noteikumiem par to, kas uzskatāms par 
izņemtu no vispārējās apgrozības (kaut gan minētā panta redakcija ir 
izstrādāta, recipējot romiešu tiesību noteikumus). Tāpēc, ievērojot šo 
paralēli starp romiešu tiesībām un CL 929.p. noteikumiem (sk. arī 
Rozenfelds, 36.1pp.), pirmām kārtām nepieciešams noskaidrot, kas 
romiešu tiesībās tika uzskatīts par lietām, kuras izņemtas no vispārējās 
apgrozības. 

3. Res extra commercium. Atbilstoši ķermenisku lietu klasifikācijai 
romiešu tiesībās tika izšķirtas apgrozības lietas {res in commercio) un no 
apgrozības izņemtās lietas (res extra commercium). Ar pēdējām saprata 
tās lietas, kuras (vai nu savu dabisko īpašību dēļ vai arī saskaņā ar spēkā 
esošo tiesību noteikumiem) nevar atrasties privātu personu īpašumā un 
kuras līdz ar to uzskatāmas par izņemtām no privāttiesiskās apgrozības 
(sk. Jļepn6ypz-b, I, c l 8 8 ; rpmiMt, c.68). Tādas bija: 

1) visiem kopīgās lietas (res omnium communes), kuras savu 
dabisko īpašību dēļ nevar tikt pakļautas kādas personas ekskluzīvai 
tiesiskai varai (piem., atmosfēras gaiss, jūra un tās dzīles, jūras piekraste, 
tekošs ūdens). Šīs lietas tika uzskatītas par tādām, kuras nevis valsts, bet 
pati daba devusi vispārējai lietošanai. Tomēr par īpašuma priekšmetu 
varēja būt atsevišķas šo lietu telpiski norobežotas daļas (piem., muca ar 
ūdeni, ledus gabals, jūras piekrastē salasīti akmentiņi). Pastāvēja arī 
viedoklis, ka jūras piekraste un jūra gar krastu tomēr atrodas valsts 
īpašumā; 

2) dievišķo tiesību lietas (res divini iuris), kuru starpā izšķīra 
svētlietas (piem., tempļi, upurtrauki, dievnami), reliģijas lietas (piem., 
kapa vietas) un dievu sargātās lietas (piem., pilsētas sienas un vārti). Šīs 
lietas tika uzskatītas par bezīpašnieka lietām (res nullius), kuras kalpo 
reliģiskiem mērķiem; 

3) publiskās lietas (res publiciae publico usui destinatae), kuras 
atradās valsts vai pilsētu kopienu īpašumā un domātas vispārējai 
lietošanai (piem., publiskie ceļi, laukumi, tilti, ostas, lielās upes). īpašums 
uz šādām lietām tika pakļauts nevis civiltiesību noteikumiem, bet gan 
īpašam tiesiskajam regulējumam (publiskajām tiesībām). Tomēr ar 
publiski tiesisku aktu varēja tikt atcelts publisko lietu īpašais raksturs, kā 
rezultātā tās kļuva par apgrozības lietām (piem., laukums varēja tikt 
nodots apbūvēšanai ar dzīvojamām mājām); 
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4) brīva cilvēka ķermenis; tas juridiski neatradās arī paša cilvēka 
īpašumā (kaut gan miesas bojājumu nodarīšanas gadījumā pēc analoģijas 
lika pielietotas prasības, kas izriet no lietas bojāšanas). Turpretī no dzīva 
cilvēka ķermeņa atdalītas daļas (piem., nogriezti mati, izrauti zobi) kļuva 
par apgrozības lietām. Strīdīgs ir vienīgi jautājums par to, vai arī miruša 
cilvēka ķermenis tika uzskatīts par lietu, kas izņemta no apgrozības 
(sk. Зомъ, c.152-153; Дернбургъ, I, c.188-199; Гриммъ, c.68-71, 73-74; 
Хвостов, с. 133-137; Kalniņš, 94.-95.lpp.). 

Mūsdienu tiesībās lielākā daļa no tā, ko romiešu tiesībās saprata ar 
visiem kopīgām lietām, vispār nav uzskatāmas par ķermeniskām lietām 
īstā nozīmē (uz šo apstākli ir norādījuši jau romiešu tiesību pētnieki, 
sk. Зомъ, с. 153). Teiktais attiecas arī uz dzīva cilvēka ķermeni. Savukārt 
tās lietas, kuras romiešu tiesībās tika pieskaitītas dievišķo tiesību lietām 
un vispārējai lietošanai domātajām publiskām lietām, mūsdienās var būt 
(un ir) īpašuma priekšmets (sk. Erdmann, I, S. 168-169; Klot, S.47), līdz 
ar to CL 929.p. izpratnē minētās lietas nav uzskatāmas par izņemtām no 
vispārējās apgrozības (kaut arī to apgrozība ir ierobežota). Tādējādi 
saistībā ar CL 929.p. noteikumiem ir nepieciešams jēdzieniski norobežot 
ķermeniskas lietas no tiem tveramajiem "objektiem", uz kuriem neattiecas 
šis jēdziens, kā arī raksturot tās ķermeniskās lietas, kuru apgrozība ir 
ierobežota. Vienīgi pēc tam iespējams pareizi kvalificēt no apgrozības 
i/.ņemtās lietas. 

4. Ķermenisku lietu norobežošana no citiem tveramiem 
"objektiem". Ar ķermenisku lietu saprotams tāds bezpersonisks, pats par 
• , i • vi pastāvošs un telpiski norobežots trīsdimensionāls objekts, kas var tikt 
pakļauts cilvēka varai (sk. CL 927.p. koment. 2.tēzi). 

a) Dzīva cilvēka ķermenis. Ķermeniska lieta ir bezpersonisks 
objekts, tāpēc dzīva cilvēka ķermenis (un tā neatdalītas daļas) nav 
uzskatāms par lietu. Tāpat par lietu nav uzskatāmas mākslīgās daļas, kas 
cieši sasaistītas ar cilvēka ķermeni (piem., zobu plomba, mākslīgā niere, 
sil i kona implantants, mākslīgā locītava). Savukārt tās daļas, kurām trūkst 
ciešas sasaistes ar cilvēka ķermeni (piem., parūka, izņemama zobu 
BtOtēze, noņemama koka kāja), uzskatāmas par patstāvīgām kustamām 
Ietam (sal. Rey, N 100 f, 109 ff; Brox, Rn 732; Mediáis D. Allgemeiner 

Tcil des BGB. 6.Aufl. Heidelberg, 1994, Rn 1176). 

Cilvēks zināmās robežās var dot piekrišanu atsevišķu sava ķermeņa 
dii(u atdalīšanai (piem., matu nogriešanai, zobu izraušanai). Audu un 
orgānu izņemšana no dzīva donora (nolūkā tos izmantot zinātniskiem 
pltTjumiern un mācību mērķiem, transplantācijai, ārstniecisku preparātu 
nu bioprotēžu izgatavošanai) iespējama tikai ar viņa rakstveida 
piekrišanu, pieļaujot minimālu risku donora veselībai un informējot 
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donoru par minētās iejaukšanās mērķi, raksturu, sekām un risku. Šādi var 
izņemt tikai atjaunoties spējīgus audus; izņēmuma kārtā pieļaujama 
vienas nieres izņemšana transplantācijas nolūkā (sk. lik. "Par miruša 
cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu 
medicīnā" 1., 13.-16.p.). Likumā noteiktos gadījumos atsevišķu ķermeņa 
daļu atdalīšana pieļaujama arī bez attiecīgās personas piekrišanas (piem., 
asiņu, siekalu vai matu paraugu izņemšana salīdzināmai pētīšanai, 
sk. Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 187.p.). 

No dzīva cilvēka ķermeņa atdalītas daļas (piem., nogriezti mati, 
noņemtas asinis vai sperma, transplantācijas nolūkā izņemti orgāni) iegūst 
patstāvīgas kustamas lietas raksturu; ar atdalīšanas brīdi attiecīgais 
cilvēks iegūst īpašumu uz šīm lietām (sal. Rey, N 104 ff; Medicus D. 
Allgemeiner Teil des BGB. 6.Aufl. Heidelberg, 1994, Rn 1178). 

b) Miruša cilvēka ķermenis (un tā neatdalītas, t.sk. ar to cieši 
sasaistītas mākslīgas daļas) pēc vispārīgā principa nav uzskatāms par 
kustamu lietu (kaut gan šis jautājums ir strīdīgs, jo pastāv arī viedoklis, ka 
miruša cilvēka ķermenis atzīstams par nevienam nepiederošu lietu). 
Tāpēc pat piederīgie neiegūst īpašumu uz mirušā cilvēka ķermeni. Tomēr 
viņiem ir tiesība (resp., pienākums), ievērojot mirušā pirmsnāves gribu, 
gādāt par mirušā cilvēka ķermeņa apbedīšanu vai kremāciju, kā arī tiesība 
aizsargāt šo ķermeni pret trešo personu prettiesīgiem aizskārumiem, 
piem., pret nepamatotu sekcijas (patologanatomiskās izmeklēšanas) 
veikšanu (sk. Rey, N 1 1 2 ff; Brox, Rn 732; Ferid/Sonnenberger, 
Rn 3 A 36; sal. Köhler, § 11 Rn 4; Medicus D. Allgemeiner Teil des 
BGB. 6.Aufl. Heidelberg, 1994, Rn 1177; sk. arī MK 14.03.2000. not. 
Nr. 101 "Ar infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, 
glabāšanas un apbedīšanas kārtība"; MK 04.07.1995 not. Nr. 186 
"Kremācijas noteikumi"). Kā atzīts juridiskajā literatūrā, piederīgo tiesība 
(resp., pienākums) gādāt par mirušā cilvēka ķermeņa apbedīšanu 
(kremāciju) cita starpā izriet no CL 680., 711. un 2350.p. noteikumiem, 
kur ir runa par apbedīšanas izdevumu atlīdzību (sk. Blaese, Mende, S.l 1; 
sk. arī Senāta CKD spried. Nr. 1920/24, VI, 2207.-2208. lpp.). 

No miruša cilvēka ķermeņa atdalītas daļas (piem., nogriezti mati, 
transplantācijas nolūkā izņemti orgāni) iegūst patstāvīgas kustamas lietas 
raksturu. Taču šāda veida rīcība ar miruša cilvēka ķermeni (t.i., daļu 
atdalīšana) pēc vispārīgā principa pieļaujama vienīgi nolūkā minētā 
ķermeņa audus un orgānus izmantot zinātniskiem pētījumiem un mācību 
mērķiem, transplantācijai, ārstniecisku preparātu un bioprotēžu 
izgatavošanai. Miruša cilvēka ķermeņa audu un orgānu izņemšanu 
transplantācijai drīkst izdarīt tikai tajā gadījumā, ja mirušais dzīves laikā 
nav aizliedzis izņemt sava ķermeņa audus un orgānus un ja to nav 
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aizlieguši mirušā tuvākie piederīgie; miruša bērna audus un orgānus 
aizliegts izņemt transplantācijai, ja to nav atļāvis viens no vecākiem vai 
aizbildnis (sk. lik. "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka 
audu un orgānu izmantošanu medicīnā" 1.-4., 9.-12.p.; MK 12.11.1996. 
not. Nr.431 "Noteikumi par miruša cilvēka audu un orgānu uzkrāšanas un 
izmantošanas kārtību medicīnā"; Labklājības ministrijas 25.10.1995. rīk. 
Nr.296 "Par grozījumiem likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa 
aizsardzību un orgānu izmantošanu medicīnā""). Arī tad, ja un kamēr viss 
miruša cilvēka ķermenis tiek izmantots zinātniekiem pētījumiem un 
mācību mērķiem, tas pēc būtības ir uzskatāms par kustamu lietu un var 
būt, piem., par zādzības priekšmetu. Bez tam noteikumi par kustamām 
lietām pēc analoģijas būtu attiecināmi uz tādu miruša cilvēka ķermeni, ja 
un kamēr tas tiek pārvadāts (sk. MK 14.03.2000. not. Nr.101 "Ar 
infekcijas slimību miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas un 
apbedīšanas kārtība"; Labklājības ministrijas 22.02.1996. rīk. Nr.49 "Par 
līķu starptautisko transportēšanu un ārvalstu pilsoņu tiesu medicīnisko 
izmeklēšanu"). 

Kustamas lietas raksturu neapšaubāmi iegūst tāds miruša cilvēka 
ķermenis vai tā daļa, attiecībā uz kuru laika gaitā ir zudusi godbijības 
sajūta, piem., mūmija, skelets, galvaskauss (sk. Rey, N 1 1 5 ; Brox, 
Rn 732). 

c) Citi "objekti". Par ķermenisku lietu atzīstams tikai tāds telpiski 
norobežots objekts, kas var tikt pakļauts faktiskai un tiesiskai varai 
(sk. Rey, N 77). Tāpēc, piem., saule un citas zvaigznes, atmosfēras gaiss, 
tekošs ūdens un atklātā jūra nav uzskatāma par ķermenisku lietu tiesiskā 
nozīmē (sk. Klot, S.46; attiecībā uz atmosfēras gaisu sk. Senāta CKD 
spried. Nr. 1936/49, XIII, 5273.lpp.). 

Atmosfēras gaiss jāatšķir no gaisa telpas, kura saskaņā ar CL 1042.p. 
pieder zemes īpašniekam (sal. Erdmann, I, S.168, Fn.2; Klot, S.46). 
Savukārt tekoši ūdeņi parasti tiek pretnostatīti t.s. stāvošiem ūdeņiem 
(sk. arī CL 1108.p.), kaut gan šo ūdeņu starpā nav principiālas atšķirības; 
starpība ir tikai tā, ka tekošos ūdeņos maiņas process notiek straujāk un 
acīmredzamāk, nekā stāvošos ūdeņos. Tāpēc juridiskajā literatūrā izteikts 
arī viedoklis, ka par īpašuma priekšmetu var būt katrreizējā ūdensmasa, 
kas atrodas īpašnieka tiesiskā sfērā (piem., viņam piederošās upes daļas 
robežās). Kolīdz konkrētā ūdensmasa iziet no īpašnieka tiesiskās sfēras 
(piem., aizplūst jūrā), īpašums uz to izbeidzas, taču tajā pat laikā viņš 
iegūst īpašumu uz jaunatplūdušajām ūdensmasām (sk. Korps, 1108.-
1109.lpp.; sk. arī Rey, N 7 9 ) . Jebkurā gadījumā par ķermenisku lietu 
uzskatāms kādā tvertnē iepildīts (noslēgts) gaiss vai ūdens, jo tādējādi šīs 
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vielas iegūst nepieciešamo norobežotību (sal. Erdmann, I, S. 168; sk. arī 
CL 927.p. koment. 2.tēzi). 

5. Lietas, kuru apgrozība ir ierobežota. Sabiedrības interesēs 
noteiktu lietu apgrozība ir ierobežota, t.i., attiecībā uz šādām lietām 
pastāv īpaši noteikumi par to iegūšanu īpašumā, lietošanu un rīcību ar 
tām. Apgrozība var būt ierobežota dažādu mērķu sasniegšanai, piem., lai 
nodrošinātu publisko lietu vispārējo lietošanu, valsts vai pašvaldības 
institūciju funkciju izpildi, reliģiskās darbības veikšanu, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanu, dabas aizsardzību, sabiedrisko drošību. Lietas, 
kuru apgrozība ir ierobežota, nav iespējams izsmeļoši uzskaitīt, tāpēc var 
sniegt vienīgi piemērveida uzskaitījumu. 

a) Publiskās lietas. Ar publiskām lietām saprotamas tās valstij vai 
pašvaldībai, kā arī citām personām piederošas lietas, kuras domātas 
vispārējai lietošanai (sk. Klot, S.47). Ikvienam ir tiesība tās lietot kopīgi 
ar pārējiem, ievērojot attiecīgos lietošanas noteikumus (ierobežojumus) 
un neaizskarot citu personu tiesības. Šeit pieskaitāma teritoriālā jūra 
(sk. Latvijas Republikas valsts robežas likuma 4.p. 1 .d.), ostas iekšējo 
ūdeņu daļa (sk. Likuma par ostām 4.p. 2.d.), jūras piekrastes josla un 
CL 1.pielikumā uzskaitītie ezeri un upes (sk. CL 1102.р.), valsts autoceļi 
un pašvaldību ceļi, t.sk. pilsētu un ciematu ielas, laukumi, ietves, tilti, 
tuneļi utt. (sk. lik. "Par autoceļiem" 2.-5.р.), publiskās lietošanas dzelzceļi 
(sk. Dzelzceļa likuma 5.p.), publiskie telekomunikāciju tīkli (sk. lik. "Par 
telekomunikācijām" l.p. 17.pk.), sabiedriskās ēkas, pilsētu (ciematu) 
publiskie dārzi un parki. 

b) "Pārvaldes mantā" ietilpstošās lietas ir tās kustamās un 
nekustamās lietas, kuras atrodas valsts vai pašvaldības īpašumā un ir 
nepieciešamas attiecīgajai civiliestādei (t.i., valsts vai pašvaldības 
institūcijai, kas tiek finansēta no valsts vai pašvaldību budžeta) tās 

funkciju izpildes nodrošināšanai (piem., tiesu un prokuratūras iestāžu 
ēkas un šo ēku telpu aprīkojums). Šīs lietas pēc vispārīgā principa 
aizliegts atsavināt un ieķīlāt (sk. lik. "Par valsts un pašvaldību mantas 
atsavināšanas kārtību" 1., 4.p., lik. "Par valsts un pašvaldību finansu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 9.р.). 

Pārvaldes mantā ietilpstošās lietas jāatšķir no lietām, kuras ietilpst 
valsts vai pašvaldību t.s. "finansu mantā". Tās nav tieši domātas publisku 
uzdevumu izpildei, bet gan kalpo par ienākumu avotu (sal. Rey, N 177, 
182; Хвостов, с. 13 5). Taču arī attiecībā uz šīm lietām pastāv zināmi 
ierobežojumi to atsavināšanā, ieķīlāšanā vai citādā rīcībā ar tām 
(sal. Ferid/Sonnenberger, Rn 3 А 44, sk. lik. "Par valsts un pašvaldību 
mantas atsavināšanas kārtību", "Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu 
un mantas izšķērdēšanas novēršanu"). Valsts finansu mantā ietilpst, 
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piem., kontinentālā šelfa dabas bagātības (sk. lik. "Par Latvijas 
Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu" 5.p.), 
valsts meži (sk. Meža likuma 4.p. 2.d., 44.p., meža īpašnieka funkcijas 
veic VAS "Latvijas valsts meži"), valsts nekustamie īpašumi, ciktāl tie 
neietilpst pārvaldes mantā (tos pārvalda un apsaimnieko VAS "Valsts 
nekustamā īpašuma aģentūra", sk. MK 07.05.1996. not. Nr.164 "Valsts 
akciju sabiedrības "Valsts nekustamā īpašuma aģentūra" statūti"), valstij 
piekritīgā manta (sk. MK 19.05.1998. not. Nr.188 "Noteikumi par valstij 
piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju"). 

c) Reliģiskiem un līdzīgiem mērķiem domātās lietas. Reliģiskiem 
mērķiem domātās lietas ir dievnami (piem., baznīcas, sinagogas, mošejas) 
un rituāla priekšmeti jeb lietas, kuras nepieciešamas reliģiskās darbības 
veikšanai un tās nodrošināšanai (piem., svētbildes, krucifiksi, biķeri). 
Minētās lietas parasti atrodas reliģisko organizāciju īpašumā un tās pēc 
vispārīgā principa nav izmantojamas laicīgiem mērķiem, kuriem šīs lietas 
nav domātas (piem., atsavināšanai peļņas gūšanas nolūkā). īpaši 
ierobežota ir to dievnamu un rituāla priekšmetu apgrozība, kuri atzīti par 
kultūras pieminekļiem. Jebkurā gadījumā dievnamus un rituāla 
priekšmetus aizliegts ieķīlāt un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc izpildu 
dokumentiem (sk. Reliģisko organizāciju likuma 16.p., CPL 1.pielikuma 
9.pk.). 

Tāpat ir ierobežota to lietu apgrozība, kuras domātas apbedīšanas 
mērķiem un mirušo piemiņai, t.i., kapsētas, atsevišķas kapavietas, kapu 
pieminekļi, kapličas un citas lietas, kuras atbilstoši reliģiskajām paražām 
un tradīcijām kalpo šiem mērķiem (īpaši ierobežota ir to senkapu, 
kapsētu, kapa pieminekļu apgrozība, kuri atzīti par kultūras 
pieminekļiem). Minētās lietas var atrasties valsts, pašvaldības, reliģisko 
organizāciju vai citu personu īpašumā (sk. arī RD 25.04.2000. saistošos 
noteikumus Nr.74 "Rīgas kapsētu uzturēšanas noteikumi"). 

d) Kultūrvēsturiskais mantojums. Ar kultūrvēsturisko mantojumu 
pirmām kārtām saprotami kultūras pieminekļi, t.i., kultūrvēsturiskas 
ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko 
notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi 
kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un 
priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda 
kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst 
Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm. Minētās 
ktīstāmās un nekustamās lietas var atrasties valsts, pašvaldību vai citu 
personu īpašumā. Šīs lietas pēc vispārīgā principa aizliegts iznīcināt, 
pārvietot un pārveidot, kā arī izvest ārpus Latvijas teritorijas, un tās ir 
pakļautas īpašiem noteikumiem, kas regulē šo lietu aizsardzību, 
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izmantošanu un restaurāciju (sk. lik. "Par kultūras pieminekļu 
aizsardzību", MP 26.11.1992. lēm. Nr.506 "Par kultūras pieminekļu 
uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumiem". 

Pie kultūrvēsturiskā mantojuma cita starpā pieskaitāms arī valsts 
arhīvu fonds, kas atrodas valsts īpašumā. Valsts arhīvu fonda dokumentus 
aizliegts atsavināt, tostarp aizliegta jebkādu citu tiesisku darījumu 
slēgšana, kuru rezultātā tiek pārkāpts valsts īpašums uz šiem 
dokumentiem (sk. lik. "Par arhīviem" 2.p. l.d.). 

e) Lietas, kuras saglabājamas dabas aizsardzības nolūkā. Lai 
aizsargātu un saglabātu dabas (bioloģisko) daudzveidību, nodrošinātu 
zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību, kā arī lai saglabātu 
sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas, ir 
ierobežota īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apgrozība. īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas 
atrodas īpašā valsts aizsardzībā. Li., dabas rezervāti, nacionālie parki, 
biosferas rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi un 
aizsargājamo ainavu apvidi. Zeme īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
var atrasties valsts, pašvaldību vai citu personu īpašumā. Apgrozības 
ierobežojumi galvenokārt attiecas uz šo teritoriju (tajās esošo dabas 
resursu) lietošanu, turklāt minētie ierobežojumi atšķiras atkarībā no īpaši 
aizsargājamo teritoriju iedalījuma funkcionālās zonās (piem., dabas 
rezervātu un nacionālo parku stingrā režīma zonās aizliegta jebkāda 
saimnieciskā darbība, arī mežsaimnieciskā darbība, sk. lik. "Par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām", MK 21.10.1997. not. Nr.354 "īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas 
noteikumi"). 

Tāpat šajā nolūkā ir ierobežota, piem., īpaši aizsargājamo sugu 
dzīvnieku un augu apgrozība. Šādus dzīvniekus pēc vispārīgā principa 
aizliegts iegūt īpašumā ar piegūšanu, turēt nebrīvē, transportēt, atsavināt 
vai piedāvāt atsavināšanai. Savukārt savvaļā ievāktus īpaši aizsargājamo 
sugu augus pēc vispārīgā principa aizliegts audzēt, kolekcionēt, 
transportēt, atsavināt vai piedāvāt atsavināšanai. Jebkurš beigts īpaši 
aizsargājamas sugas dzīvnieks vai putns atrodas valsts īpašumā un ir 
nododams Latvijas Dabas muzejam; no minētajiem dzīvniekiem vai 
putniem izgatavotie izbāžņi var būt tikai valstij piederošas kolekcijas 
sastāvdaļa un nav pārdodami vai citādi komerciāli izmantojami (sk. Sugu 
un biotopu aizsardzības likuma 11.-15., 23.p., sk. arī lik. "Par 1973.gada 
Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām 
savvaļas dzīvnieku un augu sugām"). 

f) Dzīva un miruša cilvēka audi un orgāni. Gan dzīva, gan miruša 
cilvēka ķermeņa audu un orgānu izņemšana un izmantošana kalpo 
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medicīnas attīstībai, un tai ir bezpeļņas raksturs. Audu un orgānu 
izņemšana veicama, stingri ievērojot izteikto piekrišanu vai nepiekrišanu, 
turklāt Šo audu un orgānu atlase, nosūtīšana un izmantošana nevar būt 
par komercdarījumu priekšmetu (sk. lik. "Par miruša cilvēka ķermeņa 
aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošana medicīnā" 18.p. l.d., 
sk. arī MK 12.11.1996. not. Nr.431 "Noteikumi par miruša cilvēka audu 
un orgānu uzkrāšanas un izmantošanas kārtību medicīnā"). 

g) Atļaujas kārtība. Zināmu lietu apgrozība ir ierobežota tādējādi, 
ka to iegūšanai īpašumā, valdīšanai, lietošanai, kā arī rīcībai ar tām 
nepieciešama speciāla atļauja (licence). Pie šādām lietām pieskaitāmas, 
piem., narkotiskās un psihotropās vielas un zāles, kā arī prekursori 
(sk. lik. "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites 
kārtību", lik. "Par prekursoriem"), šaujamieroči un gāzes pistoles 
(revolverī) (sk. lik. "Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem 
pašaizsardzībai"), jonizējošā starojuma avoti (sk. lik. "Par radiācijas 
drošību un kodoldrošību"), ģenētiski modificētie organismi (sk. MK 
19.09.2000. not. Nr.323 "Ģenētiski modificēto organismu izmantošanas 
un izplatīšanas noteikumi"). Tāpēc, piem., šaujamieročus un to patronas 
pašaizsardzībai drīkst iegādāties, glabāt un nēsāt vienīgi tad, ja saņemta 
valsts policijas rakstveida atļauja. Savukārt šaujamieroču un to patronu 
realizācijai nepieciešama Iekšlietu ministrijas izsniegta speciāla atļauja 
(licence) (sk. lik. "Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem 
pašaizsardzībai" 2.p., 14.p. l.d.). 

6. No apgrozības izņemtās lietas ir tādas ķermeniskas lietas, kuras 
saskaņā ar likumu vispār aizliegts iegūt īpašumā (piem., ražot, izstrādāt 
vai iegūt jebkādā citā veidā), valdīt (piem., glabāt un uzkrāt), lietot 
(piem., pielietot naidīgiem mērķiem), kā arī rīkoties ar tām (piem., 
Atsavināt citām personām). Ja šādas lietas jau atrodas kāda īpašumā vai 
valdījumā, tās atbilstoši likumam ir pakļautas obligātai iznīcināšanai vai 
pārveidošanai. Tikai tad, ja minētais aizliegums attiecas arī uz pašu valsti, 
ir runa par lietu, kas patiesi uzskatāma par izņemtu no vispārējās 
Apgrozības (t.i., par tādu lietu, kas nevar atrasties pat valsts īpašumā). Tā, 
piem., no apgrozības ir izņemti kodolieroči (sk. AP 21.01.1992. lēm. "Par 
pievienošanos 1968.gada 1 .jūlija Kodolieroču neizplatīšanas līgumam"), 
ķīmiskie ieroči (sk. lik. "Par Konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, 
i gatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču 
l/nīcināšanu"), bakterioloģiskie {bioloģiskie) un toksiskie ieroči (sk. lik. 
Tai' 1972.gada Konvenciju par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko 
Ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to 
l/nīcināšanu"). 
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Otrā apakšnodaļa 
īpašuma iegūšana (930.-1031.p.) 

Iepriekšējas piezīmes 

īpašuma iegūšanas veidus (pamatus) pieņemts iedalīt sākotnējos un 
atvasinātos. Sākotnējie īpašuma iegūšanas pamati attiecināmi uz lietām, 
kuras "no to rašanās brīža vai nu nevienam nepieder vai vismaz neatrodas 
neviena valdījumā, vai arī uz šīm lietām iepriekšējais īpašnieks savas 
tiesības zaudējis" (J.Rozenfelds "Lietu tiesības", R., 1994, 42.1pp.). Pie 
sākotnējiem īpašuma iegūšanas veidiem pieskaitāma (1) īpašuma iegū
šana ar piešūšanu, t.i., dzīvnieku ķeršana (CL 932.-939.p.), lietu atrašana 
(CL940.-954.p.), lietas augļu iegūšana (955.-959.p.), (2) īpašuma 
iegūšana ar pieaugumu, t.i., viena zemes gabala pievienošanās otram 
(CL 960.-967.p.), ēku celšana (CL 968.-972.p.), sēšana un stādīšana 
(CL 973.-979.p.), kustamu lietu savienošana un svešu lietu apstrādāšana 
(CL 980.-986.p.); (3) īpašuma iegūšana ar ieilgumu (CL 998.-1031.). 
Īpašuma iegūšanu ar ieilgumu atkarībā no konkrētiem īpašuma iegūšanas 
apstākļiem var pieskaitīt gan pie sākotnējiem, gan atvasinātajiem īpašuma 
iegūšanas veidiem. Atvasinātais īpašuma iegūšanas pamats rodas tad, kad 
īpašuma iegūšana tiek atsavināta no citas personas, t.i., īpašumā tiek 
iegūtas lietas, kurām jau ir īpašnieks. Pie atvasinātiem īpašuma 
iegūšanas veidiem pieskaitāma (1) īpašuma iegūšana ar nodošanu 
(CL 987.-997.p.), kuras pamatā tiek prezumēts tiesisks darījums 
(CL 989.p.); (2) īpašuma iegūšana mantošanas ceļā (sk. CL otro daļu); (3) 
īpašuma iegūšana uz atņemto un nacionalizēto īpašumu un (4) īpašuma 
iegūšana valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas ceļā. Valsts īpašuma 
ieguve jāizdala atsevišķā grupā, jo valsts ar likumdošanas institūciju 
starpniecību pati nosaka sava īpašuma statusu, pie tam valsts īpašuma 
iegūšana nereti saistīta ar to, ka citiem īpašuma subjektiem tas tiek 
atsavināts. Par tiem gadījumiem, kad īpašums tiek saglabāts valstij vai arī 
valsts piespiedu kārtā iegūst īpašumu, sk. CL930.p . un 1033.p. 
komentāru. 

Tā kā Civillikumā nav speciāli apskatīta īpašuma tiesību atjaunošana 
uz atņemto un nacionalizēto īpašumu, kā arī valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācija, sniegsim īsu speciālo likumu pārskatu, kuri regulē minētos 
īpašuma iegūšanas veidus. 

L īpašuma tiesību atjaunošanu uz atņemto un nacionalizēto īpašumu 
reglamentē šādi tiesību akti (piezīme - tā kā katras tiesiskas attiecības 
likumība jāapspriež pēc tā likuma, kas bijis spēkā šīs attiecības rašanās, 
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pārgrozīšanās vai izbeigšanās bridi, - atzīmēti arī tie normatīvie akti, kuri 
zaudējuši spēku): 

(1) attiecībā uz represēto personu īpašumiem - nolikums "Par 
kārtību, kādā atdodama manta vai atlīdzināma tās vērtība pilsoņiem, kuru 
administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu", 
apstiprināts ar LPSR MP 1988.gada 5.decembra lēmumu Nr.396. 
Hronoloģiski nākošais nolikums apstiprināts ar LPSR MP 1989.gada 
29.augusta lēmumu Nr.190. 1992.gada 26.maijā LR MP ar lēmumu 
Nr.191 pieņēma jaunu nolikumu, kurš ar grozījumiem ir spēkā arī šobrīd; 

(2) zemes īpašuma atjaunošanu paredz LR AP 1990.gada 
21.novembra likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku 
apvidos", LR AP 1992.gada 9.jūlija likums "Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos" un 1991.gada 20.novembra likums "Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās"; 

(3) namīpašumu atdošanu regulē LR AP 1991.gada 30.oktobrī 
pieņemtie likumi "Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" 
un "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem"; 

(4) uzņēmumu denacionalizāciju reglamentē 1993.gada 30.martā 
pieņemtais likums "Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un 
citiem īpašuma objektiem"; 

(5) reliģisko organizāciju īpašuma tiesību atjaunošanu paredz 
1992.gada 12.maijā pieņemtais likums "Par īpašuma atdošanu 
reliģiskajām organizācijām" (sīkāk par īpašuma tiesību atjaunošanu 
sk. A.Grūtups, E.Krastiņš. īpašuma reforma Latvijā, R., 1995, 12.-
88.1pp.). 

II. Valsts un pašvaldību īpašuma privatizāciju reglamentē šadi 
tiesību akti: 

(1) LR MP 1990.gada 3.septembra lēmums "Par neatliekamiem 
īpašuma konversijas realizācijas pasākumiem Latvijas Republikā" 
(zaudējis spēku ar MK 08.02.1994. lēmumu Nr.12 "Par Latvijas 
Republikas Valdības pieņemto lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"), 
kurš pilnvaroja ministrijas un pašvaldības slēgt nomas līgumus ar 
uzņēmumiem, darba kolektīviem, kā arī fiziskām personām; 

(2) LR AP 1991.gada 20.marta lēmums "Par valsts īpašumu un tā 
konversijas pamatprincipiem", kurš noteica privatizācijas pamatprincipus; 

(3) LR MP 1991.gada 31.jūlija lēmums "Par eksperimentu 
tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu mazo 
objektu privatizācijā" (zaudējis spēku ar MK 17.05.1994. lēmumu Nr.54 
"Par Valdības pieņemto lēmumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"); 

(4) LR AP 199!.gada 5.novembra likums "Par pašvaldību īpašumā 
esošo tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu 
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mazo objektu privatizāciju"; vēlāk likuma darbība tika attiecināta uz 
visiem objektiem, izslēdzot no likuma vārdu "mazo" (zaudējis spēku ar 
15.06.1994. likumu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma 
objektu privatizāciju""); 

(5) LR AP 1992.gada 3.marta lēmums "Par valsts un pašvaldību 
īpašuma privatizācijas koncepciju un sagatavošanas programmu" 
(zaudējis spēku ar 17.02.1994. likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma 
objektu privatizāciju"); 

(6) LR AP 1992.gada 12.marta likums "Par valsts un pašvaldību 
privatizācijas komisijām" (zaudējis spēku ar 10.02.1994. likumu "Par 
valsts un pašvaldību privatizācijas komisijām"); 

(7) LR AP 1992.gada 10.jūnija likums "Par privatizējamo valsts un 
pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) un to mantas novērtēšanas 
kārtību" (zaudējis spēku ar 10.02.1994. likumu "Par privatizējamo valsts 
un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību"); 

(8) LR AP 1992.gada 16.jūnija likums "Par valsts un pašvaldību 
īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību" (zaudējis spēku ar 
17.02.1994. likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 
privatizāciju"), kurš bija pirmais visaptverošākais, privatizāciju reglamen
tējošais likums; 

(9) LR AP 1992.gada 7jūlija likums "Par valsts un pašvaldību uzņē
mumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" (šobrīd spēkā 08.07.1996. likums 
"Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās"); 

(10) LR AP 1992.gada 4.novembra likums "Par privatizācijas 
sertifikātiem" (šobrīd spēkā 16.03.1995. likums "Par privatizācijas 
sertifikātiem"); 

(11) LR AP 1993.gada 23.februāra likums "Par valsts un pašvaldību 
uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu"; 

(12) 1994.gada 3.martā tika izsludināts Saeimas pieņemtais likums 
"Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju", kura jaunā 
redakcija reglamentēja pāreju no decentralizētās uz centralizēto privatizā
ciju ar Privatizācijas aģentūras palīdzību; 

(13) 1994.gada 10. un 17. februārī Saeima pieņēma grozījumus un 
jaunas redakcijas likumos "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizāci
jas komisijām", "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu 
novērtēšanas kārtību" un "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas 
fondiem"; 

(14) Banku privatizācija tika uzsākta ar 1992.gada 2.decembra LR 
AP lēmumu "Par Latvijas Bankas reorganizāciju, tās struktūrvienību pār
veidošanu un privatizāciju" (zaudējis spēku ar 17.02.1994. likumu "Par 
valsts īpašuma fondu"); 
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(15) Lauksaimniecības uzņēmumu privatizācija tika ievadīta ar 
1991.gada 21.jūnija likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un 
zvejnieku kolhozu privatizāciju"; 

(16) Pārtikas un agroservisa uzņēmumu privatizāciju reglamentēja: 
1993.gada 19.janvāra likums "Par piena pārstrādes uzņēmumu privatizā
ciju"; 1993.gada 30.marta likums "Par īpašuma privatizāciju agroservisa 
uzņēmumos"; 1993.gada 18.maija likums "Par gaļas pārstrādes uzņēmu
mu privatizāciju" un 1993.gada 1.jūnija likums "Par maizes ražošanas 
valsts uzņēmumu privatizāciju". Saskaņā ar 1996.gada 10.aprīļa MK no
teikumiem Nr.135 "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma 
objektu privatizāciju"", atzīti par spēku zaudējušiem likumi "Par piena 
pārstrādes uzņēmumu privatizāciju", "Par gaļas pārstrādes uzņēmumu 
privatizāciju" un "Par maizes ražošanas valsts uzņēmumu privatizāciju" 
(par uzņēmumu privatizāciju sk. A.Grūtups, E.Krastiņš. īpašuma reforma 
Latvijā, R., 1995, 123.-214.lpp.); 

(17) Jāatzīmē, ka zemes privatizāciju reglamentē jau iepriekš 
nosauktie zemes reformas tiesību akti; 

(18) Valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju regulē 
1995.gada 21.jūnijā Saeimā pieņemtais likums "Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju". 

I . ī p a š u m a i e g ū š a n a a r p i c g ū š a n u ( 9 3 0 . - 9 5 0 . p . ) 

1. Vispārīgi noteikumi (930.-931.p.) 

930 • Ar piegušami var iegūt par īpašumu tikai bezīpašnieka 

lietas, bet vienīgi tajā gadījumā, kad ar lietas varā ņemšanu tieši 

saistīts nodoms iegūt to par īpašumu. 
Piezīme. Nekustamas bezīpašnieka lietas piekrīt valstij. 

1. Piegūšana ir sākotnējais (pirmatnējais) īpašuma iegūšanas 
veids, kurš attiecas uz: 

- bezīpašnieka lietām, t.i.. lietām, kuras to rašanās brīdī nevienam 
nepieder vai neatrodas neviena valdījumā; 

- kustamām lietām, jo nekustamās piekrīt valstij, un piegūšanu 
raksturo lietas varā ņemšana, kas uzskatāma par notikušu (CL 883.p.), ja 
lieta saņemta savās rokās; kad tā krīt slazdos vai tīklos; kad tā tiek 
apsargāta; kad tā ievietota ieguvēja telpās vai ieguvēja rokās ir to telpu 
atslēga, kurās lieta atrodas; kad lietai uzlikta piederības zīme. 
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Lietas vara ņemšanai jābūt ar nodomu iegūt to savā īpašumā. 
Nodoms iegūt lietu savā īpašumā ir ieguvēja subjektīvā attieksme pret 
lietu, kura raksturojas ar vēlmi rīkoties ar to kā ar savu. 

2. Jautājumā par bezīpašnieka nekustamo lietu pāriešanu valsts 
īpašumā jāatzīmē, ka saskaņā ar 1995.gada 11.aprīļa likuma "Par valsts 
un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes
grāmatās" 7.pantu pēc zemes reformas pabeigšanas tā zeme, kura zemes 
reformas gaitā nav nodota īpašumā fiziskām vai juridiskām personām, 
piekrīt valstij un zemesgrāmatās ierakstāma uz valsts vārda. 

Saskaņā ar 1991.gada 20.novembra likuma "Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās" 4.pantu pilsētas pašvaldība patur savā rīcībā 
zemi, kura izmantojama zemes reformas pabeigšanai atbilstoši šā likuma 
un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās" prasībām. 

Saskaņā ar 1991 .gada 30.oktobra likuma "Par namīpašumu atdošanu 
likumīgajiem īpašniekiem" 2.pantu pieteikumi par atsavināto 
namīpašumu atdošanu iesniedzami tiesai vai pašvaldībai pēc namīpašuma 
atrašanās vietas līdz 1994.gada 1.jūnijam. Tā kā minētais termiņš nav 
atjaunojams, tad termiņa nokavēšanas gadījumā namīpašums pāriet valsts 
vai pašvaldības īpašumā vai arī to saglabā līdzšinējais īpašnieks, 
piemēram, labticīgais ieguvējs. Līdzīga kārtība attiecināma arī uz likuma 
"Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" 3.pantā noteikto 
termiņu un tā neievērošanas sekām. Tā, piemēram, LR Augstākās tiesas 
Civillietu tiesu palāta 1995.gada 25.oktobrī izskatīja kasācijas kārtībā 
civillietu (Lieta Nr.CK-2050), kurā prasītājs iesniedza prasību tiesā pret 
pašvaldību par īpašuma tiesību atjaunošanu uz namīpašumu, vienlaikus 
lūdzot atjaunot noilguma termiņu, norādot, ka pieteikšanās termiņš 
nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ. Saskaņā ar LR likuma "Par 
namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" 3.pantu pieteikumi 
par namīpašuma denacionalizāciju jāiesniedz rajona padomei līdz 
1994.gada 1.jūnijam. Tiesa savā lēmumā norāda, ka minētais termiņš ir 
noteikts ar speciālu likumu, kas nosaka kārtību un laiku, kādā risināms šis 
jautājums. Tā kā termiņš ir noteikts materiālo tiesību normā, tad tas nav 
atjaunojams. 

Saskaņā ar CL 416.pantu valsts īpašumā pāriet bezmantinieka 
manta, kā arī zināmos gadījumos valstij paliek manta pēc juridisko 
personu izbeigšanās (CL 417.p.). 
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931 • Par piegušanas priekšmetu var būt: 
1) dzīvi bezīpašnieka priekšmeti, it sevišķi meža dzīvnieki; 
2) nedzīvas kustamas lietas, kas vēl nevienam nav piederējušas, 

vai kuras to īpašnieks ir atmetis, nozaudējis vai noslēpis, kā arī 
apslēpta manta. 

Ar piegūšanu iegūstamās lietas klasificētas dzīvos bezīpašnieka 
priekšmetos un nedzīvās kustamās lietās. Katrā no šīm lietu grupām ir 
dažādi noteikumi, kurus ievērojot, var iegūt tās īpašumā. Pie dzīviem 
bezīpašnieka priekšmetiem bez meža dzīvniekiem pieskaitāmi arī ūdens 
dzīvnieki. Tāpat pie nedzīvām kustamām lietām pieskaitāma meža blakus 
produkcija u.c. lietas. Katrai no šo priekšmetu grupām ir dažādi 
noteikumi to iegūšanai īpašumā (sk. komentāru pie 932.-939.p. un 940.-
954.p.). 

2. Dzīvnieku ķeršana (932.-939.p.) 

932. Dzīvnieki, kas vēl atrodas dabiskā savvaļas stāvoklī, 
kļūst par tā īpašumu, kas viņus noķer vai nogalina, ciktāl likums 
nenosaka citādi. Dzīvnieka ievainošana, to nesaņemot savā varā, vēl 
nav piegūšana. 

1. Panta norma, deklarējot vispārējo principu, ka savvaļas dzīvnieki 
kļūst par tā īpašumu, kas viņus noķer, atsaucas uz speciāliem likumiem 
un tur noteikto kārtību. Tā 1995.gada 1.jūnijā pieņemtais Medību likums 
(4.p.) nosaka, ka medījamie dzīvnieki kļūst par fizisko un juridisko 
personu īpašumu tikai pēc tam, kad tie ir nomedīti šajā likumā un medību 
noteikumos paredzētajā kārtībā. Minētā likuma 4.pants nosaka, ka 
medību resursus (t.i., visus Latvijas teritorijā medījamos dzīvniekus) 
Latvijas teritorijā pārvalda (uzskaita un aizsargā) valsts. Valsts nosaka 
medību kārtību, medījamo dzīvnieku nomedīšanas apjomus, medīšanas 
termiņus un medību veidus. Likuma 24.pants nosaka, ka arī nemedījamos 
savvaļas dzīvniekus drīkst iegūt, medīt vai turēt nebrīvē ar Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ikreizēju atļauju. LR MK 
08.08.1995. noteikumos Nr.251 "Medību noteikumi" precīzi uzskaitīti 
medījamie dzīvnieki un medīšanas termiņi, licences saņemšanas kārtība 
u.c. noteikumi. 
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2. Zvejniecības likuma (pieņemts 1995.gada 12.aprīlī) 3.pants 
deklarē, ka zivju resursi Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un 
teritoriālajos ūdeņos ir valsts īpašums. Tiesības iegūt īpašumā zivis un 
citus ūdens bezmugurkaulniekus tiek regulētas ar likuma 6.pantā 
paredzētajām zvejas tiesībām, kuras tiek diferencētas atkarībā no ūdeņu 
piederības, kā arī zvejas veida - rūpnieciskās vai amatierzvejas. 
Rūpniecisko zveju regulē MK 13.11.2001. noteikumi Nr.479 "Noteikumi 
par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas 
ūdeņos", kā arī MK 12.12.2000. noteikumi Nr.433 "Noteikumi par 
ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību 
izmantošanas kārtību". Amatierzveju reglamentē MK 13.02.2001. 
noteikumi Nr.67 "Makšķerēšanas noteikumi". 

3. Par patvaļīgu medīšanu (KL 112.p.), kā arī patvaļīgu zvejošanu un 
ūdensdzīvnieku iegūšanu (KL 110.p.) paredzēta kriminālatbildība. 
Saskaņā ar APK 80.pantu administratīvā atbildība paredzēta par medību, 
zvejas, makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī cietsirdīgu 
izturēšanos pret dzīvniekiem. Saskaņā ar MK 08.08.1995. noteikumu 
Nr.251 "Medību noteikumi" 125.punktu no fiziskajām vai juridiskajām 
personām, kas vainīgas nelikumīgā medījamo dzīvnieku nomedīšanā, 
nelikumīgā iegūšanā (piesavinoties, pērkot medību produkciju un 
nepieprasot uzrādīt medību atļauju talonus vai to kopijas, neatzīmējot 
mednieka apliecības numuru un tamlīdzīgi), nelikumīgā dzīvnieku 
turēšanā nebrīvē, dzīvnieku alu vai putnu ligzdu izpostīšanā, tiek iekasēta 
(neatkarīgi no šo personu saukšanas pie atbildības) likumos un citos 
tiesību aktos noteiktajos apmēros un kārtībā medību saimniecībai 
nodarīto zaudējumu atlīdzība, kā arī piesavinātās un nelikumīgi iegūtās 
medību produkcijas un trofeju vērtība. 

Noķerts savvaļas dzīvnieks, ja tas no jauna izsprūk 
brīvībā, atzīstams atkal par bezīpašnieka dzīvnieku, bet tikai tādā 
gadījumā, kad tas pavisam izzūd no sava vajātāja īpašnieka redzes 
aploka, vai kaut arī vēl būtu īpašniekam saredzams, bet tik lielā 
tālumā, ka nav vairs iespējams to vajāt. 

Savvaļas dzīvnieki, kas noķerti un ieslēgti sprostos, zivju kastēs 
un tamlīdzīgās ievietnēs, no kurām tie nevar izkļūt, nevar būt par 
piegūšanas priekšmetu. 

Savvaļas dzīvnieki, kas pēc to noķeršanas pieradināti un pierod 
pie zināmas vietas, paliek, kaut arī tie staigātu brīvībā, par to 
noķērēja īpašumu tik ilgi, kamēr neatmet paradumu atgriezties 
mājās. 
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1. Pēc vispārēja principa īpašuma tiesības ir mūžīgas, jo tieši 
īpašuma mūžīguma princips ir pamatā mantošanas tiesībām. Taču likums 
var paredzēt arī terminētas īpašuma tiesības. Savvaļas dzīvnieks pēc tā 
noķeršanas kļūst par tā noķērāja īpašumu tikai tik ilgi, kamēr tas no jauna 
neizsprūk vai neatmet paradumu atgriezties mājās. Tātad īpašuma tiesības 
šajā gadījumā ir terminētas ar to laiku, kamēr savvaļas dzīvnieks atrodas 
pieguvēja valdījumā. Šādu dzīvnieku vajāšanu likums ierobežo ar 
īpašnieka redzes aploku vai redzamības robežu un līdz ar to nav juridisku 
šķēršļu to vēlāk iegūt īpašumā kā bezīpašnieka dzīvnieku citai personai, 
īpašuma prasību pret jauno ieguvēju par izsprukušā dzīvnieka atprasīšanu 
likums neparedz (CL 934.p.). 

2. Jāņem vērā, ka 1995.gada 1.jūnija Medību likuma 24.pants 
nosaka, ka gan medījamos, gan nemedījamos dzīvniekus drīkst turēt 
nebrīvē tikai ar Valsts mežu dienesta ikreizēju atļauju. 

3. Savvaļas dzīvnieki, kas noķerti, ieslēgti sprostos, zivju kastēs un 
tamlīdzīgās ievietnēs, jau ir nonākuši kādas personas valdījumā, tāpēc 
nevar tikt uzskatīti par bezīpašnieka dzīvniekiem un līdz ar to nevar būt 
par piegūšanas priekšmetu. 

934. Mājas kustoņi nav uzskatami par bezīpašnieka 
kustoņiem pat arī tad, ja tie aizbēg vai nomaldās. Tādu kustoņu 
pieguvējs neiegūst īpašuma tiesību uz tiem, tāpat kā uz 
pieradinātiem savvaļas dzīvniekiem. 

1. Mājas kustoņiem jau ir īpašnieks, tāpēc tos nevar kā bezīpašnieka 
dzīvniekus iegūt īpašumā ar piegūšanu. Saskaņā ar 1995.gada 1.jūnija 
Medību likuma 3.pantu izbēgušos mājlopus var vajāt, ķert un nogalināt 
tikai, pamatojoties uz īpašnieka rakstveida lūgumu. 

1995.gada 3.oktobrī pieņemti MK noteikumi Nr .291, kuri 
reglamentē suņu un kaķu turēšanas kārtību. Noteikumi paredz suņu 
reģistrāciju, vakcināciju un piederības žetonu izsniegšanu, kā arī kaķu 
uzskaiti, sastādot to sarakstus. Minētās funkcijas veic pašvaldības. 
Saskaņā ar noteikumiem izķertie suņi, kuriem ir kaklasiksna ar tai 
piestiprinātu žetonu, un kaķi jānogādā dzīvnieku savākšanas punktā, un 
piecu dienu laikā īpašnieks (valdītājs) var tos saņemt, uzrādot konkrētā 
dzīvnieka vakcinācijas apliecību un sedzot visus izdevumus, kas saistīti ar 
dzīvnieka ķeršanu, transportēšanu un uzturēšanu. Ja īpašnieks nav 
pieteicies vai nevēlas saņemt savu suni vai kaķi, izķertais dzīvnieks tiek 
eitanizēts. Pamatojoties uzminētajiem valdības noteikumiem, pašvaldības 
izstrādā savus noteikumus, kuros tiek detalizēta suņu un kaķu 
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reģistrācijas un vakcinēšanas kārtība, kā arī paredzēta atbildība par šo 
noteikumu pārkāpšanu. 1995.gada 31.oktobrī Rīgas dome pieņēmusi 
Suņu un kaķu turēšanas noteikumus (publicēti laikrakstā "Rīgas Balss" 
15.11.1995.). Rīgas domes pieņemto noteikumu 4.1.2.punkts paredz, ka 
suņu un kaķu izolācijas dienestam ir pienākums ziņot izķertā reģistrētā 
(žetons pie kaklasiksnas) suņa īpašniekam par klaiņojošā suņa izolāciju. 
2001.gada 31.jūlijā ar MK noteikumiem Nr. 349 ierobežota atsevišķu 
suņu šķirņu turēšana. 

2. Mājas kustoņu pieguvējs neiegūst īpašuma tiesību, tāpēc īpašnieks 
tos var atprasīt no pieguvēja. Attiecībā uz pieradinātiem savvaļas 
dzīvniekiem sk. 933.p. komentāru. 

īpašuma tiesības iegūšana uz noķertu vai nogalinātu 
savvaļas dzīvnieku neatkarājas no tam, vai tas noķerts vai 
nogalināts uz savas vai svešas zemes. 

Zemes īpašniekam ir tiesība aizliegt ikvienai svešai personai 
ķert vai medīt dzīvniekus viņam piederošās zemes robežās, bet 
aizliegumu pārkāpjot -prasīt no pārkāpēja atlīdzību. 

1. īpašuma iegūšana uz savvaļas dzīvniekiem ar piegūšanu ir 
patstāvīgs īpašuma iegūšanas veids, kuru var ierobežot zemes īpašnieks. 
Tā 1995.gada 1.jūnija Medību likuma 23.pants par nelikumīgām 
medībām atzīst medīšanu bez zemes īpašnieka vai lietotāja un medību 
tiesību lietotāja piekrišanas. Likums par medību tiesību īpašnieku atzīst 
ne tikai zemes īpašnieku, bet arī zemes lietotāju līdz zemes īpašuma 
tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatās ( l .p.). Līdz ar to medīt savā zemes 
platībā var aizliegt ne tikai zemes īpašnieks, bet arī zemes lietotājs. 
Tomēr medības, kuru mērķis ir epizootijas apkarošana, nedrīkst aizliegt 
ne zemes īpašnieks vai lietotājs, ne medību tiesību lietotājs. Saskaņā ar 
1995.gada 12. aprīļa Zvejniecības likuma 10.pantu katram Latvijas 
Republikas iedzīvotājam ir tiesības nodarboties ar amatierzveju -
makšķerēšanu - visos Latvijas Republikas ūdeņos, ja tajos amatierzveja -
makšķerēšana - nav aizliegta, izņemot ezerus, kuri ir privātā īpašumā vai 
atrodas viena zemes īpašnieka zemes gabala robežās un kuros zvejas 
tiesības nepieder valstij. Līdz ar to pārējos privātos ūdeņos (izņemot 
ezerus, dīķus u.tml.) zemes īpašnieks nevar liegt amatierzveju, bet tikai 
noteikt tās kārtību. Kas attiecas uz rūpniecisko zveju, tad zvejas tiesības 
privātos ūdeņos (izņemot Civillikuma 2. un 3. pielikumā minētos) pieder 
ūdeņu īpašniekiem (Zvejniecības likuma 6.p.). Tāpat zvejas tiesības 
publiskajās upēs pieder katram piekrastes zemes īpašniekam gar viņa 
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īpašuma robežu tajā daļā, kas viņa zemei ir tuvāka nekā cita īpašnieka 
zemei (Zvejniecības likuma 6.p.). Arī šī piekrastes īpašnieka tiesība nevar 
ierobežot amatierzveju, bet gan rūpniecisko zveju, kura atkarīga no zemes 
īpašnieka jeb zvejas tiesību subjekta gribas. 

2. Ar atlīdzību šā panta izpratnē būtu jāsaprot atlīdzība gan par 
nomedīto (noķerto) dzīvnieku, gan arī par zaudējumiem, kuri nodarīti, 
organizējot dzīvnieku ķeršanu vai medīšanu. 

936. īpašuma tiesība uz savvaļā dzīvojošām bišu saimēm 

pieder zemes īpašniekam, uz kura zemes saime atrodas. 

Ja medījamie dzīvnieki kļūst par fizisko un juridisko personu 
īpašumu tikai pēc tam, kad tie nomedīti, bet zivju resursi ir valsts īpašums 
un to iegūšana īpašumā tiek regulēta ar zvejas tiesībām, tad savvaļā 
dzīvojošās bites pieder tam, uz kura zemes tās atrodas. Šāds likuma 
regulējums noteikts sakarā ar bišu dabu, jo konkrētās saimes uzturas 
samērā ierobežotā apgabalā, pēc spietošanas pārceļas vidēji 2-3 km 
attālumā (bet ne vairāk kā 10 km) no vecās dzīvesvietas, un līdz ar to bišu 
uzturēšanās vieta var nosacīti sakrist ar viena zemes īpašuma robežām. 

937, Bišu īpašniekam ir tiesība sekot savam spietam arī uz 

viņam nepiederošas zemes, pie kam viņam jāatlīdzina svešas zemes 

īpašniekam nodarītie zaudējumi. 
Spieta īpašnieks zaudē īpašuma tiesību uz aizlidojošo spietu, ja 

viņš tam neseko un 24 stundu laikā pēc spieta nomešanās nepieteic 
savas tiesības personai, kas spietu saņēmusi vai pārzina zemi, uz 
kuras spiets nometies. 

1. Tā kā bites pieder zemes īpašniekam, pēdējam ir tiesības sekot 
savam spietam uz svešas zemes. 

2. Bišu spietošana ir bišu saimju dalīšanās, kuru izsauc darba 
trūkums bišu stropā. Šāda dalīšanās parasti notiek divreiz gadā (var būt 
arī biežāk) pavasarī (maija beigās, jūnija sākumā) un rudenī (parasti 
augustā). 

3. Konkrēto bišu saimju identitāti un līdz ar to arī piederību praktiski 
nav iespējams pierādīt, tādēļ spieta īpašniekam ir jāseko savām bitēm un 
ļoti īsā laikā (24 stundas) jāpiesaka savas tiesības uz konkrētajām bitēm, 
pretējā gadījumā viņš zaudē īpašuma tiesības uz aizlidojošo spietu. 
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Ja spiets salaižas otra biškopja stropā pie tur esošām 

bitēm, tad spieta īpašnieks zaudē uz to savas tiesības. 

1. Panta norma regulē izņēmumu no 937.pantā noteiktās bišu 
īpašuma tiesību pieteikšanas kārtības, jo, spietam salaižoties otra 
īpašnieka stropā pie tur jau esošām bitēm, spieta īpašnieks zaudē uz to 
savas tiesības. 

2. Kā jau tas minēts iepriekšējā panta komentārā - konkrēto bišu 
identitāti ir praktiski neiespējami pierādīt un, tām savienojoties ar cita 
īpašnieka bitēm, to dabiska nošķiršana ir neiespējama, līdz ar to juridiski 
zūd pats īpašuma priekšmets. 

939. Prasība par īpašuma tiesību uz aizlidojušu spietu 

noilgst mēneša laikā, skaitot no spietošanas dienas. 

Saīsinātais prasības noilguma termiņš saistīts ar bites vidējo mūža 
ilgumu, kurš ir viens mēnesis un desmit dienas. Notekot šim termiņam, 
zūd pats prasības priekšmets. 

3. Lietu atrašana (940.-954.p.) 

940. Kustamas lietas, kas vēl nav atradušās neviena īpa

šumā, kļūst par tā īpašumu, kas tās atradis un ņēmis savā varā. 
Piezīme. Zemes īpašniekam piešķirtā aizlieguma tiesība 

(935.p. 2.d.) attiecas arī uz šo gadījumu. 

1. 2000.gada 24.februārī pieņemtā Meža likuma 16.pants nosaka, ka 
meža nekoksnes materiālās vērtības - savvaļas ogas, augļus, riekstus, 
sēnes un ārstniecības augus - personas var iegūt pēc sava ieskata, ja meža 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav noteicis ierobežojumus saskaņā ar tā 
paša likuma 5.panta ceturtās daļas noteikumiem. 

Minētā meža blakus izmantošana ir atkarīga no tā, kam pieder mežs. 
Iedzīvotājiem ir tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties valsts un 
pašvaldības mežā, bet uzturēšanos un brīvu pārvietošanos citā mežā var 
ierobežot to īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (5.p.). 

Meža likuma 5.pants nosaka, ka fiziska persona - meža īpašnieks -
var noteikt kārtību un maksu par savvaļas ogu, augļu, riekstu, sēņu un 
ārstniecības augu ieguvi, bet nevar šos meža izmantošanas veidus savā 
mežā aizliegt vispār. 
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2. Fiziskas personas var bez maksas veikt staltbriežu, aļņu un 
Stimāžu nomesto ragu meklēšanu un izmantošanu savām vajadzībām 
(MK 08.08.1995. noteikumu Nr.251 "Medību noteikumi" 50.р.). 

941. Kustamas lietas, no kurām agrākais īpašnieks atteicies, 

izsakot to tieši vai ar lietas atmešanu, kļūst par atradēja īpašumu. 

1. Lai iegūtu īpašuma tiesības uz bezīpašnieka mantu, nepietiek ar to 
vien, ka īpašnieks to atstājis bez pieskatīšanas vai tiešas savas ietekmes, 
bet jānoskaidro īpašnieka vēlme atteikties no savām tiesībām uz mantu. 
Vai šī vēlme atteikties no mantas ir izteikta vārdiem vai arī darbībām, no 
kurām tā nepārprotami izrietētu, tam, kas šo mantu vēlas iegūt īpašumā, 
nedrīkst būt šaubu par īpašnieka vēlmi atteikties no savas mantas. Pretējā 
gadījumā tā ir nelikumīga atrastas mantas piesavināšanās un kā tāda nevar 
kalpot par īpašuma iegūšanas veidu. (Сводъ гражданских узаконений 
губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.314). 

2. Darbības par atrastas mantas vai tādas gadījuma pēc pie personas 
nokļuvušas vērtīgas mantas piesavināšanos, kas izgājusi no īpašnieka 
valdījuma pret viņa gribu, varētu kvalificēt kā patvarību (KL 279.p.). 

3. Manta, kura izmesta atkritumu konteineros un citās atkritumu 
savākšanas vietās, neskatoties uz to, ka īpašnieks ir nepārprotami no tās 
atteicies, var arī nekļūt par bezīpašnieka mantu. Rīgas domes 1995.gada 
16. maija noteikumi Nr. 24 "Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu savākša
nas, transportēšanas, šķirošanas, pārstrādes un noglabāšanas noteikumi" 
nosaka, ka tiesības rīkoties ar savāktajiem sadzīves atkritumiem pieder 
Rīgas pilsētai (8.1.punkts). Pēc atkritumu nodošanas pārstrādei vai 
noglabāšanai tie pāriet atkritumsaimniecības organizāciju un firmu rīcībā 
(8.2.punkts). Tātad atkritumos izmestas lietas var nekļūt par bezīpašnieka 
mantu, ja tā jau ir savākta, t.L, pārņemta kāda valdījumā. 

4. Skatīt CL 952.p. 2.tēzi. 

942. Lietas, ko īpašnieks izlaiž no savas varas ārēju apstākļu 

spiests, nav atzīstamas par atmestām. 

1. Lietu izlaišana no savas varas ārēju apstākļu ietekmē var notikt 
gan ar īpašnieka gribu, gan pretēji viņa gribai, taču jebkurā gadījumā šī 
griba nav vērsta uz to, lai atteiktos no īpašuma tiesībām uz lietu, tādēļ 
šādu mantu nevar iegūt īpašumā ar piegūšanu (piemēram, kravas 
izmešana no grimstoša kuģa, lai atvieglotu tā gaitu, vai arī mantas 
izmešana, glābjoties no vajātājiem u.tml.). 
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2. Saskaņā ar Jūras kodeksa 264.pantu - ja vraks netiek pieprasīts 
sešu mēnešu laikā no dienas, kad oficiālā valdības izdevumā publicēts 
paziņojums par vraka atrašanu, vraks pāriet valsts īpašumā. Par vraku tiek 
atzīti: 

1) no jūras izskaloti priekšmeti, avārijas laikā no kuģa izmesta vai 
izskalota krava, vai pamests kuģis, kas atrasti Latvijas ūdeņos vai izmesti 
Latvijas krastos; 

2) apgādes priekšmeti vai iekārtas; 
3) kuģa avārijā cietušo personu personiskais īpašums; 
4) jebkurš gaisa kuģis, kas cietis avārijā, jebkura tā daļa un krava. 
Likuma "Par aviāciju" (pieņemts 1994.gada 5.oktobrī) 66.pants 

nosaka, ka personām, kuru darbības rajonā gaisa kuģis cietis nelaimes 
gadījumā, pirms Aviācijas meklēšanas un glābšanas valsts dienesta 
ierašanās savu iespēju robežās jāveic neatliekami pasākumi, lai glābtu 
cilvēkus, sniegtu viņiem medicīnisko un citu nepieciešamo palīdzību, kā 
arī lai apsargātu gaisa kuģi un dokumentāciju, ierīces un mantu, kas tajā 
atrodas. 

Lieta uzskatama par nozaudētu, kad tas nozaudētājs 
nezina, kur to meklēt, vai no kā pieprasīt, vai kādā kārtā dabūt 
atpakaļ savās rokās. 

1. Lieta uzskatāma par nozaudētu, ja vairs nepastāv fiziska vara pār 
lietu (CL 896.p.). Fiziska vara pār lietu izbeidzas, kad: 

1) lietu ņem savā varā cita persona, kaut arī vardarbīgi vai slepeni; 
2) valdītājs lielu nozaudējis, nevar to atrast; 
3) viņam nav iespējams tai piekļūt (CL 898.p.). Šīs fiziskās varas 

trūkums pār lietu nosaka arī subjektīvu faktoru - nozaudētajā nezināšanu, 
kur šo lietu meklēt vai kādā kārtā dabūt to atpakaļ savās rokās. 

2. Līdz ar to noteikumi par lietu atrašanu, tai skaitā arī tiesības uz 
atradēja algu, attiecas arī uz nozagtajām lietām. Piemēram, tiek atrasta 
nozagta un vēlāk pamesta automašīna. Teikto nevar attiecināt uz 
"atradēju", kurš pats ir nozieguma izpildītājs vai arī līdzdalībnieks, kurš 
pret atlīdzību piedāvā nozagto lietu. 

3. Nozaudēt var kā ķermeniskas, tā arī bezķermeniskas lietas, 
piemēram, parādzīmi vai citus vērtspapīrus (CL 841.p.). 

4. Noziedzīgā ceļā dabūtu lietu nevar iegūt par īpašumu ne pats 
noziedzīgā nodarījuma izdarītājs, ne arī trešā persona (CL 1003.p.). 
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944. Nozaudētas lietas atradējam, ja viņam nozaudētājs 

zināms, jāatdod tā pēdējam, saņemot no viņa pienākošos atradēja 

algu (948.p.). 
Par tādas lietas atrašanu, kura pieder pie karavīra 

apbruņojuma, jāpaziņo tuvākai kara priekšniecībai. 

1. No minētās normas satura izriet, ka atradēja alga jāmaksā lietas 
nozaudētajam, nevis īpašniekam, ja vien nozaudētājs un īpašnieks 
nesakrīt vienā personā. "Atradēja alga domāta kā motīvs lietas atradēja 
pamudināšanai atdot atrasto lietu tās nozaudētajam. ... norma par atradēja 
algu dibinās uz pilsoņu negodīguma prezumpciju ..." (V.Sinaiskis. 
Latvijas Civiltiesību apskats. Lietu tiesības, R., 1940, 26.1pp.). 

2. Šajos gadījumos piemērojama arī CL 1734.pantā paredzētā 
aizturējuma tiesība, kad uz aizturējuma tiesības pamata tā persona, kuras 
rokās atrodas kāda lieta, var to neatdot tik ilgi, kamēr nav nolīdzināts 
kāds viņas pašas prasījums - konkrētajā gadījumā tā ir atradēja alga 
(CL 948.p-)-

3. Saskaņā ar Aizsardzības spēku Iekārtas reglamenta (apstiprināts ar 
LR MP 13.05.1993. lēmumu Nr. 236) 357.punktu karavīru pienākums ir 
saudzēt personiskā lietošanā izsniegto formas tērpu un uzkabes 
priekšmetus, dienesta lietošanā izsniegtos ieročus, munīciju, speciālos 
līdzekļus, pārvietošanās līdzekļus, kara tehniku, tehnikas apgādes 
priekšmetus un citu kara mantu. Karavīrs ir materiāli atbildīgs par kara 
mantas iznīcināšanu, bojāšanu, izlaupīšanu, piesavināšanos, izšķērdēšanu, 
pazaudēšanu vai citu nelikumīgu darbību. Materiāli atbildīgi ir arī 
struktūrvienību komandieri, ja šīs amatpersonas nav nodrošinājušas kara 
mantas glabāšanas, uzskaites un lietošanas noteikumus (Reglamenta 
358.p.). Par dienesta mantas izšķērdēšanu vai pazaudēšanu paredzēta arī 
kriminālatbildība (KL 343.p.). 

4. Arī par lietas atrašanu, kura pieder pie karavīra apbruņojuma, 
pienākas atradēja atlīdzība. Aizturējuma tiesība (CL 1734.p.) šajos 
gadījumos nav piemērojama, jo lietas, kuras pieder pie karavīra 
apbruņojuma, ir lietas, attiecībā uz kurām pastāv civilās apgrozības 
ierobežojumi (sk. 929.p. komentāru). 
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941:». Ja lietas atradējs nezina, kas to nozaudējis, tad viņam 

jāpaziņo par savu atradumu vietējai policijai nedēļas laikā no 

atrašanas dienas. 

1. Atrasto lietu pirmreizējo uzskaiti veic policija (sk. MK 
19.05.1998. noteikumi Nr.188 "Noteikumi par valstij piekritīgās mantas 
uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju"). 

2. Atradējam nav pienākums nodot atrasto lietu, izņemot ātri 
bojājošos mantu (sk . CL 946.p.), policijai, bet ir pienākums nedēļas laikā 
par atradumu paziņot policijai. Ja atradējs par to nepaziņo policijai, tad 
šādu rīcību varētu kvalificēt kā patvarību (KL 279.p.). 

946 • Ja atrasta lieta ir tada, kas ilgāki glabājot var maitāties 

vai kļūt nevērtīgāka, tad policijai tā nekavējoties jāpārdod izsolē un 

ieņemtā nauda jāuzglabā, lai to izdotu nozaudētajam. 

Ātri bojājošās mantas, atšķirībā no citām atrastām mantām, ir 
jānodod policijai, kurai tās jārealizē, lai iegūto naudu - atskaitot 
izdevumus un atradēja atlīdzību - izdotu nozaudētajam. 

947. Ja pēc policijas sludinājuma ierodas atrastas lietas 
īpašnieks vai tās nozaudētājs un pierāda savas tiesības uz to, tad 
pati lieta vai par to ieņemtā nauda izdodama viņam, iepriekš 
saņemot no viņa vai atvelkot viņam izdevumus, kas taisīti lietas 
uzturēšanai un sludināšanai, kā arī atradējam pienākošos atradēja 
algu (948.p.). 

1. Atrastās lietas īpašniekam vai nozaudētajam jāierodas pēc 
nozaudētās lietas sešu mēnešu laikā. Šo termiņu nokavējot, īpašnieks 
zaudē savu īpašuma tiesību (sk. CL 949.p.). Par atrastajiem mājas 
kustoņiem sk. komentāru pie CL 934.panta. 

2. Atrastās lietas īpašniekam vai nozaudētajam ir jāpierāda savas 
tiesības uz nozaudēto lietu. To var izdarīt, izmantojot visus pierādīšanas 
līdzekļus, nepieciešamības gadījumā griežoties tiesā sevišķā vai prasības 
kārtībā. 

3. Saņemot nozaudēto mantu, vispirms no īpašnieka vai nozaudētajā 
jāsaņem uzturēšanas un sludināšanas izdevumi un atradēja alga. 

4. Policijas sludinājumam būtu jāpielīdzina arī citi sludinājumi. 
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948. Ja atradējs, nododot lietu (944.p.) vai paziņojot par 
atradumu policijai (945.p.), prasījis atradēja algu, tad tā noteicama 
pēc tiesas ieskata, bet ne augstāka par trešo daļu no atrastās lietas 
vērtības pēc izdevumu atvilkšanas, ja vien nozaudētājs nav atklāti 
izsolījis augstāku summu vai nav ar atradēju labprātīgi vienojies. 

Atradēja algas apmērs tiek noteikts: 
- atradējam un nozaudētajam savstarpēji vienojoties; 
- nozaudētajam atklāti izsludinot atlīdzību par lietas atrašanu (kā tas 

nereti praksē sastopams sakarā ar automašīnu zādzībām vai mājdzīvnieku 
pazušanu). 

Abos šajos gadījumos atradēja alga var pārsniegt likumā noteikto 
trešo daļu no atrastās lietas vērtības; 

- ceļot prasību tiesā, kur atlīdzība nosakāma pēc tiesas ieskata, 
nepārsniedzot trešo daļu no lietas vērtības. Šāds strīds risināms prasības 
kārtībā (Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских, 
сост. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.317.). Lietu vērtība nosakāma 
atbilstoši CL 870.-874.panta normām. 

949. Ja sešu mēnešu laikā no policijas sludinājuma dienas 
īpašnieks neierodas, tad atrastā lieta vai to pārdodot ieņemtā nauda 
(946.p.) pāriet atradēja īpašumā, uzliekot viņam tomēr lietas 
uzglabāšanas un citus izdevumus. 

1. Ja bezīpašnieka lietas kļūst par ieguvēja īpašumu līdz ar to 
pārņemšanu valdījumā, tad atrasta manta kļūst par atradēja īpašumu, ja 
nozaudētājs nav sešu mēnešu laikā atsaucies uz policijas sludinājumu. 

2. Minētā panta norma, ka atrastā lieta, pastāvot zināmiem 
nosacījumiem, pāriet atradēja īpašumā, ir pretstats 1963.gada Civil
kodeksa 147.panta noteikumiem, saskaņā ar kuriem atrastā lieta pēc sešu 
mēnešu notecējuma pārgāja valsts īpašumā. 

3. CL 949.panta noteikumi nav attiecināmi uz lietām, kuru civilā 
apgrozība ir ierobežota. Šajos gadījumos atradējs var pretendēt tikai uz 
naudu, kura ieņemta, lietu pārdodot. Ja atrastā lieta ir izņemta no 
vispārējās apgrozības, tad, domājams, atradējs nevarētu pretendēt ne uz 
pašu lietu, ne arī uz atlīdzību naudā. 
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950: • Noteikumi par atrastām lietām (944.-949.p.) attiecas ari 

uz lietām, kas paglābtas no bojā ejas. 

1. Panta norma, nosakot, ka noteikumi par atrastām lietām attiecas 
arī uz lietām, kas paglābtas no bojāejas, tuvāk nepaskaidro, kas jāsaprot 
ar lietām, kuras paglābtas no bojāejas. Analoģiska norma Baltijas vietējo 
civillikumu kopojumā (741.p.), kurš bija spēkā līdz Civillikuma 
pieņemšanai, par lietām, kuras paglābtas no bojāejas, atzina lietas, kas 
atņemtas zagļiem un laupītājiem vai plēsīgiem un zaglīgiem kustoņiem. 

2. Tā kā likums tuvāk nedefinē šo lietu kategoriju, tad par lietām, 
kuras paglābtas no bojāejas, jāatzīst lietas, kuras paglābtas no pilnīgas vai 
daļējas bojāejas gan cilvēku pretlikumīgas darbības, gan dabas spēku 
(plūdi, ugunsgrēks, vētra, zemestrīce, plēsīgu dzīvnieku uzbrukums u. 
tml.) rezultātā, neizslēdzot arī mantas tiešu atņemšanu zagļiem, kaut arī 
šajā gadījumā tas nesaistītos ar mantas glābšanu no bojāejas. 

3. Noteikumi par kuģa (arī gaisa kuģa), tā kravas, cita īpašuma un 
cilvēku dzīvības glābšanu paredzēti Jūras kodeksa 269.-292.pantā. 
Minētie noteikumi paredz atlīdzību par jūras un gaisa kuģu glābšanas 
operācijām. 

4. Uz lietām, kas paglābtas no bojāejas, attiecas noteikumi par 
atrastām lietām, t.i., paredzēta gan atlīdzība par glābšanu (948.p.), gan, 
pastāvot zināmiem nosacījumiem, lietas pāriešana glābēja īpašumā 
(949.p.). 

Ja atrod zeme ieraktas, iemūrētas vai ka citādi 
noslēptas lietas, kuras tomēr nevar atzīt par apslēptu mantu 
(952.p.), tad tām piemērojami tie paši noteikumi, kā atrastām 
lietām. 

Ja īpašnieks pierāda, ka viņš zinājis to vietu, kur atrastās lietas 
bijušas noslēptas, tad viņam nav pienākums maksāt atradēja algu. 

1. Atšķirība starp zemē ieraktām, iemūrētām vai kā citādi noslēptām 
lietām, kuras tomēr nevar atzīt par apslēptu mantu, un apslēptām mantām 
CL 952.panta izpratnē reducējas uz vienu kritēriju - iespējamību uzzināt 
un atrast šo mantu īpašnieku. Ja apslēptai mantai (952.p.) īpašnieks 
notecējušā laika ilguma dēļ vairs nav uzzināms, tad 951.pantā norādītai 
mantai, neatkarīgi no tās noslēpšanas, īpašnieku ir iespējams uzzināt. Tas 
jebkurā gadījumā ir fakta jautājums, kurš vērtējams gan atkarībā no 
noslēpto mantu vecuma, gan pašas slēptuves iekārtošanas vecuma, veida 
un citiem apstākļiem, kuri norāda uz iespējamā īpašnieka esamību. 
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2. Ja lieta nav atzīstama par apslēptu mantu, tai piemērojami 
CL 944.-949.panta noteikumi, ar to izņēmumu, kurš noteikts 951 .p. 2.d. 
normā, t.i., ja pats īpašnieks šo mantu ir noslēpis un to var pierādīt, tad 
atradēja algas (948.p.) noteikumi nav piemērojami. 

952. Apslēpta manta ir visas zemē ieraktas, iemūrētas vai kā 

citādi noslēptas vērtīgas lietas, kuru īpašnieks notecējušā laika 

ilguma dēļ vairs nav uzzināms. 

Apslēpta manta, kas atrasta uz savas paša vai uz bezīpašnieka 

zemes, kļūst par atradēja īpašumu. 

1. Apslēpta manta ir: 
1) ar nekustamu lietu savienotas (zemē ieraktas, iemūrētas vai citādi 

noslēptas) lietas; 
2) vērtīgas lietas; 
3) lietas, kuru īpašnieks notecējušā laika ilguma dēļ vairs nav 

uzzināms. 
Ja kāda no trim minētajām pazīmēm trūkst, tad lieta atzīstama par 

atradumu vai nevienam nepiederošu lietu (J.Rozenfelds. Lietu tiesības, 
R., 1994,48.lpp.). 

2. Jautājums par notecējušā laika ilgumu, kura deļ apslēptas mantas 
īpašnieks vairs nav uzzināms, ir fakta jautājums. Likums nekādu termiņu 
nenosaka, jo svarīgākā pazīme ir neiespējamība uzzināt īpašnieku. 
Latvijas teritorijā abu pasaules karu darbības un kara bēgļu repatriācijas, 
izsūtīšanas un piespiedu emigrācijas rezultātā daudzi cilvēki bija spiesti 
noslēpt vērtīgas lietas, kuras laika gaitā ieguva apslēptas mantas statusu -
to īpašnieku nav iespējams uzzināt. Latvijas teritorijā nereti tiek atrasti 
monētu depozīti, kas ir "naudas pārpalikums, kas tiek izņemts no 
apgrozības, rūpīgi iesaiņots un noglabāts briesmu gadījumā vai nebaltām 
dienām, kā arī uzkrājot" (K. Ducmane, Ē. Vēciņš. Nauda Latvijā, R., 
1995, 10.lpp.). Arī šāda manta parasti iegūst apslēptas mantas statusu, jo 
depozītu vecums nereti mērāms gadsimtos. 

1999.gadā daudz strīdu radīja Džūkstes pagastā no purva izvilktais 
Padomju armijas tanks T-34. Pagasta padome šo atradumu mēģināja 
traktēt kā apslēptu mantu, kura pieder zemes īpašniekam, t.i., pagasta 
padomei. 

Šādu pieeju nevarēja atzīt par pamatotu, jo par apslēptu mantu var 
atzīt tikai tādu mantu, kuras īpašnieku notecējušā laika ilguma dēļ vairs 
nevar uzzināt. Turpretim attiecībā uz atrasto tanku T-34 bija pilnīgi 
skaidrs, ka tas savulaik piederējis Padomju Savienībai, kura kara laikā to 

A.Grutups, E.Kalniņš 



54 OTRĀ APAKŠNODAĻA. īpašuma iegūšana 

atstājusi purvā, vairāk kā piecdesmit gadus par to nav interesējusies un 
tādejādi faktiski atteikusies no šā īpašuma. Saskaņā ar CL 951.pantu, ja 
atrod zemē ieraktas lietas, kuras nevar atzīt par apslēptu mantu 
(CL 952.p.), tad tām piemērojami tie paši noteikumi, kā atrastām lietām. 

Līdz ar to atrastajam tankam pilnībā piemērojams CL 941.pants, 
kurš nosaka, ka kustamas lietas, no kurām agrākais īpašnieks atteicies, 
izsakot to tieši vai ar lietas atmešanu, kļūst par atradēja īpašumu. 

Tā kā purvā atrasto tanku T-34 nevarēja uzskatīt par apslēptu mantu, 
tad attiecībā uz to nevarēja piemērot CL 953.pantu, kas aizliedz meklēt 
apslēptu mantu uz svešas zemes. 

3. Apslēptā manta principā pieder zemes īpašniekam, pretēji 
1963.gada Civilkodeksa 150.pantam, saskaņā ar kuru apslēptā manta 
pāriet valsts īpašumā. Apslēptas mantas piederība attiecināma arī uz 
personu, kurai zeme piešķirta lietošanā zemes reformas gaitā un kurai 
saskaņā ar likumu ir atjaunojamas zemes īpašuma tiesības vai kurai zeme 
piešķirta īpašumā par samaksu. Tā kā saskaņā ar CL 930.pantu 
nekustamas bezīpašnieka lietas piekrīt valstij, tad jautājums par apslēptas 
mantas atrašanu uz bezīpašnieka zemes un no tā izrietošā atradēja 
īpašuma statuss ir diskutējams, jo saskaņā ar likumu nevar pastāvēt 
bezīpašnieka zeme. Šajos gadījumos būtu piemērojami CL 953.p. 2.d. 
noteikumi par apslēptas mantas atrašanu uz svešas zemes. 

4. Valstij piekrītošās apslēptās mantas pirmreizējo uzskaiti veic 
policija (MK 19.05.1998. noteikumi Nr.188 "Noteikumi par valstij 
piekritīgās mantas uzskaiti, novērtēšanu un realizāciju" 4.4.p.). 1992.gada 
12. februāra likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 17.panta 2. 
daļa nosaka, ka par objektiem, kuri atrasti zemē, virs zemes, ūdenī, senās 
celtnēs vai to daļās un atliekās un kuriem varētu būt vēsturiska, 
zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība, atradējam 10 dienu 
laikā jāpaziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai. Tas, ka 
atrastā apslēptā manta ir kultūras piemineklis, neizmaina atradēja īpašuma 
statusu. Minētā manta tiek vienīgi pakļauta kultūras pieminekļu 
aizsardzības noteikumiem, t.i., to aizliegts iznīcināt, bez atļaujas izvest 
ārpus valsts, jānodrošina tās saglabāšana, atsavināšanas gadījumā valstij 
ir pirmpirkuma tiesības un, ja netiek nodrošināta tās saglabāšana, tā var 
tikt atsavināta tiesas ceļā. 

953 . Aizliegts meklēt apslēptu mantu uz svešas zemes. Kas 
rīkojas pretēji šim noteikumam, nedabū neko no viņa atrastās 
apslēptās mantas, un visa šī manta piekrīt tam, kam pieder zeme. 
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Kas uz svešas zemes nejauši atradis apslēptu mantu, iegūst pusi 
no tās; bet otra puse piekrīt zemes īpašniekam. 

1. No tēzes, ka apslēpta manta principā pieder zemes īpašniekam, 
izriet aizliegums meklēt apslēptu mantu uz svešas zemes un sekas, kuras 
iestājas šī aizlieguma pārkāpšanas gadījumā. 

2. Jautājums par nejauši atrastu mantu ir fakta jautājums. Piemēram, 
veicot būvdarbus uz īpašnieka zemes, kāds no būvstrādniekiem atrod ap
slēptu mantu. Šajā gadījumā būvstrādnieks iegūst pusi no apslēptās 
mantas. Tā nav atradēja alga (948.p.). jo atradējam šajā gadījumā 
pienākas puse tieši no apslēptās mantas, bet nevis kāda atlīdzība, kura 
tiek aprēķināta no atrastās mantas vērtības. Jautājums par kompensācijas 
izmaksu var rasties tikai tad, kad apslēptā manta nav tiesiskā zinā dalāma 
(847.p.). 

954. Ja tādās kustamas lietas, kas nav ne ieraktas, ne 
iemūrētas, ne citādi kā noslēptas, atrasta nauda vai citas vērtīgas 
lietas, kuru īpašnieku nevar uzzināt, tad uz tām 952. un 953.panta 
noteikumi neattiecas un tām piemērojami noteikumi par noslēptu 
lietu atradumiem (951.p.). 

Sk. 951 .panta komentāru. 

II. Lietas augļu iegūšana par īpašumu 
(955.-959.p.) 

955. Galvenās lietas īpašnieks kļūst arī par tas augļu 

īpašnieku, tiklīdz tie rodas. 

1. CL 955.panta norma nosaka vispārīgu principu, ka "augļi pieder 
īpašniekam tiklīdz tie rodas, neatkarīgi no tā, kādā kārtā tie sāk savu 
eksistenci . . ." (V.Sinaiskis. Latvijas Civiltiesību apskats. Lietu tiesības, 
R., 1940, 28.1pp.). Līdz ar to augļi pieder īpašniekam neatkarīgi no to 
atdalīšanas un ņemšanas savā varā. Augļu atdalīšanās un ņemšanas varā 
fakts ir svarīgs svešas lietas lietotājam, jo ar šīm darbībām saistās zināmas 
juridiskas sekas. 

2. Augļi vārda plašākā nozīmē ir katrs labums, ko var iegūt no 
galvenās lietas, to lietojot. Augļi šaurākā nozīmē ir viss tas, ko no lietas 
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dabū vai nu kā tās dabiskos ražojumus, vai kā ienākumus, ko tā nes 
sakarā ar sevišķām tiesiskām attiecībām; pirmajā gadījumā augļus sauc 
par dabiskiem, otrā - par civiliem. Pie pēdējiem pieskaitāma nomas un 
īres maksa un kapitāla procenti (CL 855.p.). 

3. Tā kā CL 957.pantā minēts arī tāds augļu veids kā "rūpnieciskie", 
tad augļi iedalāmi: 

1) dabiskajos, kurus lieta ražo pati sakarā ar lietas dabiskām 
īpašībām, piemēram, augļi, kurus dod augļu koki, dzīvnieku pieaugums u. 
tml.; 

2) rūpnieciskajos - mērķtiecīgas iedarbības rezultātā no augļu 
nesējas lietas iegūti augļi, kaut arī tie tieši nesaistītos ar rūpniecisko 
ražošanu. Pie šādiem augļiem pieskaitāmi gan rūpnieciskie, gan arī 
lauksaimnieciskie ražojumi, piemēram, no iesētas sēklas iegūtā labība. 
Iedalījums dabiskos un rūpnieciskos augļos ir nosacīts, jo mērķtiecīgas 
darbības elementi sastopami arī dabisko augļu iegūšanas procesā; 

3) civilajos, kuri rodas, kad īpašnieks pats nevēlas ekspluatēt lietu, 
bet uztic to citiem, nododot to lietošanā par noteiktu samaksu (par civilo 
augļu paveidu - procentiem sk. CL 1753.-1769.p.; par nomas un īres 
maksām sk. CL 2141 .-2149.p.). 

Kam ir tiesība lietot svešu lietu, tas iegūst šas lietas 
augļus tiem atdaloties, ja viņš augļu atdalīšanās laikā šo lietu valda 
vai tur. 

1. 956.panta norma regulē gadījumus, kad personas lieto svešu lietu 
uz tiesiska pamata. Persona, kurai ir tiesība lietot svešu lietu, var būt gan 
valdītājs, gan turētājs CL 876.panta izpratnē, piemēram, lauku zemes 
nomnieks. 

2. Tiesības uz augļiem šāda persona iegūst, tiem atdaloties, turklāt 
augļu atdalīšanās brīdī šādai personai ir reāli jābūt valdītājam vai 
turētājam, jo nevar pretendēt uz augļiem persona, kurai ar īpašnieku gan 
faktiski pastāv, piemēram, zemes nomas attiecības, bet kura zemes gabalu 
nevalda, neapstrādā, nelieto u.tml. 

3. Personai, kurai ir tiesības lietot svešu lietu, pieder arī tiesība "ar 
īpašuma prasību atprasīt augļus, kurus viņš ražojis..." (Civillikums. Trešā 
daļa. Lietu tiesības ar komentāriem, sagatavojis J.Rozenfelds, R., 1993, 
30.1pp.). 

4. Augļu atdalīšanās ir tad, kad objektīvi zud augļu saistība ar 
galveno lietu, piemēram, dabisko augļu nogatavošanās u.tml. 
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957. Kam ir tiesība lietot svešu lietu, tas iegūst tās 

rūpnieciskos augļus jau tajā brīdī, kad pabeigti to ražošanai 

vajadzīgie darbi. 

1. 957.panta norma ir speciāla attiecībā pret 956.pantu, jo paredz 
rūpniecisko augļu iegūšanu. Par rūpnieciskajiem augļiem sk. 955.panta 
komentāru. 

2. Vietējo civillikumu kopojuma III daļas 754.pants (Baltijas vietējo 
civillikumu kopojums. III daļa, R., 1928, 102.lpp.) paredzēja analoģisku 
normu, kurā kā rūpniecisku augli minēja zemē iesētu sēklu, nosakot, ka 
"tiklīdz iesēta zemē sēkla, kurai jādod pļauja, pēdējā jau pieder sēklas 
sējējam". Minētā norma būtu attiecināma arī uz CL 957.pantā 
aprakstītajiem gadījumiem. Tādējādi, iegūstot rūpnieciskos augļus, 
īpašuma tiesības uz tiem rodas, nevis augļiem atdaloties, bet jau tajā brīdī, 
kad pabeigti to ražošanai vajadzīgie darbi (minētajā piemērā - iesēta 
sēkla). Šajos gadījumos īpašuma tiesības uz vēl darbā esošiem 
ražojumiem rodas arī rūpniecības uzņēmumā (CL 860.p.). Kā piederumi 
šādi vēl darbā esoši ražojumi iestājas citās tiesiskās attiecībās. 

3. Tos gadījumus, kad persona, kurai nav tiesības lietot svešu lietu, 
labticīgi vai ļaunticīgi apsēj vai apstāda svešu zemi, regulē CL 978. un 
979.pants. 

958. Svešas lietas civīlos augļus dabū tas, kam pieder tiesība 
šo lietu lietot, no tā laika, no kura iestājas to samaksas termiņš. Bet 
ja civīlie augļi, pēc sava rakstura, ienāk tekoši katru gadu, bet 
lietošanas tiesība izbeidzas pirms gada notecējuma, tad tādi civīlie 
augļi dalāmi starp lietotāju un to, kas viņam piešķīris lietošanas 
tiesību, samērā ar to laiku, pa kuru šī tiesība turpinājusies pēdējā 
lietošanas gadā. 

1. Panta norma attiecas uz civiliem augļiem-, piemēram, nomas un 
īres maksām, kapitāla procentiem u.c. maksājumiem, un izšķir divus 
augļu iegūšanas momentus: 

a) samaksas termiņa iestāšanās, kad lietošanas termiņš sakrīt ar 
samaksas termiņu un lietotājam no šī brīža pienākas civilie augļi; 

b) samērīguma princips - kad augļi pienākas par attiecīgu lietošanas 
laiku neatkarīgi no samaksas termiņa iestāšanās gadījumos, kad lietošanas 
un samaksas termiņi nesakrīt. 
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2. Šī panta norma nav attiecināma uz dabiskiem augļiem un "tikai ar 
līguma noteikumiem ... var ievest taisnīgāku dalīšanas veidu. Jo nevar 
taču, piemēram, attaisnot, ka ilggadīgais augļu dārza nomnieks, kas izlikts 
īsi pirms ražas ievākšanas, nekā no pēdējās nesaņem un paliek tikai ar 
tiesību uz izdevumu atlīdzību" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu 
tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 85.1pp.). 

959. Svešas lietas labticīgs valdītājs iegūst tas augļus taja 
brīdī, kad tie atdalās no galvenās lietas, neatkarīgi no tam, kādā 
kārtā tie atdalīti un kas, izņemot īpašnieku, tos atdalījis. 

1. Panta noteikumi par augļu iegūšanu īpašumā, tiem atdaloties, 
attiecas uz labticīgu valdītāju. Labticīgs valdītājs ir tas, kas pārliecināts, 
ka nevienam citam nav vairāk tiesību valdīt lietu, kā viņam (CL 910.p.). 

2. Labticīgs valdītājs iegūst augļus īpašumā, tos atdalot, visos 
gadījumos, izņemot gadījumu, ja augļus atdalījis lietas īstenais īpašnieks. 
Turklāt nav svarīgi, kādā veidā un kādos apstākļos īpašnieks tos atdalījis. 
Labticīgam valdītājam atšķirībā no ļaunticīga šajos gadījumos ir tiesības 
prasīt nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzību (sk. CL 978. un 
979.p.). v 

3. Šī norma par īpašnieka tiesībām uz atdalītiem augļiem ir speciāla 
attiecībā pret CL 920.-926.pantiem, kuros regulēta atņemta valdījuma 
atjaunošana. Ja tiek apmierināta īpašnieka prasība pret valdītāju attiecībā 
uz galveno lietu, tad īpašniekam ir tiesības uz lietas augļiem, kuri atdalīti 
(savākti) no prasības celšanas brīža, jo no šī brīža valdītājs atzīstams par 
ļaunticīgu (CL 1052. un 1053.p.). 

III. īpašuma iegūšana ar pieaugumu 
(960.-986.p.) 

Iepriekšējas piezīmes 

1. Pieauguma jēdziens. Ar pieaugumu (accessio) saprotama vienas 
ķermeniskas lietas pievienošanās vai pievienošana otrai (t.i., 
"savienošanās vienā ķermeni"), kas var notikt gan dabiskā, gan mākslīgā 
ceļā (sal. Erdmann, I, S.152; Konrādi, Valters, 86.1pp.). Atbilstoši šim 
īpašuma iegūšanas veidam vienas lietas īpašnieks, pamatojoties vienīgi uz 
otras lietas pievienošanos vai pievienošanu pirmajai, uz likuma pamata 
(ipso iure) kļūst arī par šīs otrās lietas (jeb precīzāk - viņa lietai kā 
"galvenajai lietai" pievienojušās jaunās sastāvdaļas) īpašnieku, turklāt 
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neatkarīgi no tā, vai pieaugums radies viņa paša rīcības rezultātā 
(sal. Erdmann, II, S. 125). īpaši noteikumi, kas paredz vairākus 
izņēmumus no minētā vispārīgā principa, attiecas vienīgi uz kustamu lietu 
savienošanu un apstrādāšanu (sk. CL 982.-986.p.). 

2. Pieauguma veidi. Atbilstoši Civillikumā ietvertajai klasifikācijai 
izšķirami šādi pieauguma veidi: 

1) viena zemes gabala pievienošanās otram jeb divu nekustamu lietu 
"savienošanās" (sk. CL 960.-967.p.); 

2) ēku (būvju) celšana (t.sk. materiālu iebūvēšana jau pastāvošā 
būvē) jeb kustamu lietu savienošana ar nekustamu lietu (sk. CL 968.-
972.p.); 

3) sēšana un stādīšana jeb kustamu lietu savienošana (savienošanas) 
ar nekustamu lietu (sk. CL 973.-979.p.); 

4) kustamu lietu savienošana un svešu kustamu lietu apstrādāšana 
(sk. CL 980.-986.p.) (sk. arī Blaese, Mende, S.84). 

1. Viena zemes gabala pievienošanās otram 
(960.-967.p.) 

960 • Pieaugums ar viena zemes gabala pievienošanos otram 

var rasties: izceļoties upes salai, mainot upei gultni un kā 

pieskalojums. 

1. Viena zemes gabala pievienošanās otram ir pamats īpašuma 
iegūšanai, ja iepriekšējā stāvokļa izmaiņas notikušas dabas procesu 
rezultātā un ir galīgas (sk. HojibKenh, c l 6 2 ; Konrādi, Valters, 86.1pp.; 
Rozenfelds, 100.lpp.), turklāt notikušajām izmaiņām jābūt tādām, kas 
pastāvēs (vairāk vai mazāk) ilgstoši (sal. Rey, N 1566). 

Saskaņā ar CL 960.p. šāda pievienošanās var rasties, 1) izceļoties 
salai (sk. CL 961.p.), 2) upei mainot gultni (sk. CL 962.p.), un 3) kā 
pieskalojums, ar ko saprotams gan pieskalojums šaurākā nozīmē 
(sk. CL 965.p.), gan arī straumes vai cita dabas spēka atrauta zemes 
gabala savienošanās ar citu zemes gabalu (sk. CL 966.p.). Vienīgi 
pirmajos divos gadījumos pēc būtības ir runa par divu nekustamu lietu 
"savienošanos", jo pieskalojuma gadījumā pieaugumu veido par 
kustamām kļuvušas citas nekustamas lietas daļas (sk. Erdmann, II, S.125-
126). 

2. īpašuma iegūšana. Divu nekustamu lietu "savienošanās" 
gadījumā zemes gabala (t.i., galvenās lietas) īpašnieks iegūst īpašumu uz 
pievienojušos jauno sastāvdaļu, pamatojoties uz likumu 
(sk. CL 1477.p. 2.d.). Tas nozīmē, ka no jauna radusies sala, atstātā upes 
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gultne un pieskalojuma rezultātā izveidojusies zemes platība "nonāk" 
zemes gabala īpašnieka īpašumā neatkarīgi no attiecīga ieraksta 
izdarīšanas zemesgrāmatā (sk. Erdmann, II, 139-140; Башмаковъ, 
Практическое руководство., c.78; Jurkovska, 103.lpp.; sk. citādi 
Буковский, I, c.324). 

Taču jānorāda, ka ne visos CL 960.p. minētajos gadījumos ir runa 
par īpašuma iegūšanu īstā nozīmē, t.i., par īpašuma iegūšanu uz 
klātpienākitšu (papildus) zemes platību. Zemes gabala (t.i., galvenās 
lietas) īpašnieks iegūst īpašumu uz papildu zemes platību vienīgi 
gadījumā, ja agrāko gultni atstāj publiskā upe (ja vien pati valsts nav 
publiskās upes piekrastu zemes gabalu īpašniece, sk. CL 962.p. koment. 
3., 5.tēzi), kā arī pieskalojuma rezultātā, ciktāl tas radies publiskā upē vai 
ezerā (ja. vien pati valsts nav publiskās upes vai ezera attiecīgā piekrastes 
zemes gabala vai salas īpašniece, sk. CL965.p. 1., 2.tēzi un CL 966.p. 
koment. l.tēzi). Visos pārējos gadījumos īpašniekam piederošā zemes 
gabala daļa (ezera vai upes gultne), kas līdz tam bijusi klāta ar ūdeni, 
kļūst par sauszemi, tāpēc nekādas pārmaiņas no zemes platības un līdz ar 
to arī no īpašuma iegūšanas viedokļa nenotiek (sk. Korps, 1125.-
1127.lpp.; sal. Тютрюмовъ, с. 183, прим.5). 

" 0 1 . Sala, kas radusies ezerā vai upē un cieši savienota ar 
ezera vai upes gultni, pieder tam, kam pieder ezers vai upe vai 
attiecīga ezera vai upes daļa. 

Cik liels salas gabals pieder katram no privātas upes pretējo 
piekrastu īpašniekiem, to noteic līnija, kas velkama gareniski pa 
upes vidu starp abu krastu ūdenslīnijām normālā ūdensstāvoklī. Ja 
sala nestiepjas šai līnijai pāri, tad viņa visa pieder tuvākā krasta 
īpašniekiem, bet ja līnija iet pār salu, tad tā uzskatāma par robežu, 
kas noteic pretējo piekrastu īpašniekiem piederošās daļas. 

1. Ezerā vai upē radusies sala. Šāda sala var rasties, piem., zemes 
uzskalojutna vai ūdenslīmeņa pazemināšanās rezultātā (sk. Rey, N 1571), 
kā arī tad, ja ar ezera vai upes gultni cieši savienojas straumes vai cita 
dabas spēka atrauts zemes gabals (pēdējā gadījumā piemērojami arī 
CL 966. un 967.p. noteikumi). Par salu, kura radusies, no upes atdaloties 
atzarojumam, kas tālākā ceļā atkal savienojas ar galveno upi, 
sk. CL 964.p. 

2. Salas piederība nosakāma atbilstoši ezera vai upes (vai attiecīgās 
šo ūdeņu daļas) piederībai (sk. CL961.p . l.d.). Saskaņā ar CL 1042.p. 
zemes gabala īpašnieka īpašums (attiecīgā zemes gabala horizontālo 
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robežu ietvaros) cita starpā attiecas arī uz to šī zemes gabala daļu, kas 
klāta ar virszemes ūdeņiem (t.i., uz ezera vai upes gultni). Tāpēc salas 
rašanās gadījumā nenotiek papildu zemes platības iegūšana īpašumā 
(sk. C L 9 6 0 . p . koment. 2.tēzi). Sala, kas radusies publiskos ūdeņos 
(sk. CL 1102., 1104.p.), pieder valstij. Savukārt sala, kas radusies 
privātos ūdeņos (sk. CL 1102.p.), pilnībā vai noteiktā reālā daļā (kopējos 
ūdeņos) pieder tai personai, kurai pilnībā vai attiecīgajā daļā pieder šie 
ūdeņi (sk. Korps, 1125.-1126.lpp.). Tāpēc ir kļūdains juridiskajā literatūrā 
izteiktais viedoklis (sk. Rozenfelds, 101.lpp.), ka publiskā ezerā radusies 
sala uzskatāma par nevienam nepiederošu lietu, kas saskaņā ar CL 930.p. 
piezīmi piekrīt valstij. Šāda sala kā attiecīgā publiskā ezera gultnes 
sastāvdaļa atbilstoši CL961.p . l.d., 1042.p. un CL 1104.p. pieder valstij. 

3. Sala, kas radusies kopējos (privātos) ūdeņos, pieder tai 
personai, kurai pieder attiecīgā ūdeņu, resp., upes vai ezera gultnes daļa 
(sk. CL 961.p. 2.d.). 

(1) Kritēriji, atbilstoši kuriem nosakāma upē radušas salas vai tās 
daļu piederība, pirmkārt, ir vidus līnija, kas velkama gareniski pa upes 
vidu starp abu pretējo krastu ūdenslīnijām normālā ūdensstāvoklī (sk. ari 
CL 1 109., 1105.р.), turklāt salas rašanās rezultātā minētās līnijas 
atrašanās vieta neizmainās (sk. Буковский, I, c.324; Нолькенъ, с. 163). Ja 
vidus līnija nešķērso salu, tā pilnībā pieder tuvākā piekrastes zemes 
gabala īpašniekam, bet, ja šī līnija šķērso salu, tā norobežo katram no 
pretējo piekrastu zemes gabalu īpašniekiem piederošās salas daļas. 
Otrkārt, kritērijs tās daļas noteikšanai, kura pieder vairākiem vienā upes 
krastā esošu zemes gabalu īpašniekiem, ir līnija, kas velkama 
perpendikulāri (stateniski) upes vidus līnijai caur robežpunktu ar normālo 
ūdenslīniju (sk. CL 1109.p.; sal. Дернбургъ, И, с Л 03; Хвостов, с.248). 

(2) Ezerā radusies sala vai tās daļa pieder piekrastes zemes gabala 
īpašniekam tajā ezera gultnes daļā, kas ir tuvāk viņa nekā cita zemes 
gabalam (sal. CL 1116.p.). Šajā gadījumā robežlīnijas (atkarībā no ezera 
piekrastes zemes gabalu īpašnieku skaita) veido atbilstošus (parasti -
trijstūra formas) sektorus. Ja sala atrodas viena sektora robežās, tā pilnība 
pieder attiecīgā (tuvākā) piekrastes zemes gabala īpašniekam, bet, ja salu 
šķērso vairāku sektoru robežlīnijas, tās norobežo katram no attiecīgo 
(tuvāko) piekrastes zemes gabalu īpašniekiem piederošās salas daļas. 

962. Ja upe atstāj savu agrāko gultni un ņem jaunu virzienu, 

tad tās atstātā gultne pieder tiem, kam pieder zeme gar krastu, 

samērā ar to, cik tālu katra zeme stiepjas gar krastu un upes gultnes 

vidus līniju starp abiem krastiem normālā ūdensstāvoklī. 
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Atstātās gultnes īpašniekiem ir tiesība viena gada laikā pēc 
notikušām pārmaiņām uzsākt darbus uz savu rēķinu agrākā 
stāvokļa atjaunošanai. 

Šā panta pirmās daļas noteikums piemērojams arī tad, kad upe 
atgriežas agrākā gultnē: tās atstātā jaunā gultne pieder tiem, kuru 
zemes tai piekļaujas, samērā ar to, cik tālu šīs zemes stiepjas gar 
krastu, un neatkarīgi no tam, kam šī gultne agrāk piederējusi. 

1. Atstāta upes gultne. Upe var atstāt savu agrāko gultni, piem., 
zemes nobrukuma vai grunts nosēšanās rezultātā (sk. Rey, N 1570), 
turklāt no CL 962.p. viedokļa nav nozīmes tam, vai ir runa par privātas 
vai publiskas upes atstātu gultni un vai agrākā gultne ir atstāta pilnībā vai 
tikai daļēji. 

2. Privātas upes atstātās gultnes piederība. Kā izriet no 
CL 962.p. l.d., piekrastes zemes gabala īpašnieks iegūst īpašumu uz 
atstāto upes gultni ar brīdi, kad beigusies gultnes izžūšana 
(sk. Тютрюмовъ, с. 184; Konrādi, Valters, 87.1pp.; Rozenfelds, 101.lpp.), 
turklāt samērā ar to, ciktāl zemes gabals stiepjas gar krastu, un samērā ar 
upes (agrāko) vidus līniju (sk. arī CL 1109., 1105.р.). 

Taču gadījumā, ja privāta upe atstāj savu agrāko gultni, nenotiek 
papildu zemes platības iegūšanu īpašumā, jo atstātā gultne (pilnībā vai 
noteiktā daļā) jau līdz tam, kad tā bija klāta ar ūdeni, piederēja attiecīgā 
piekrastes zemes gabala īpašniekam (sk. CL 960.p. koment. 2.tēzi). Tā, 
piem., gadījumā, ja privāta upe atstāj savu agrāko gultni un izlauž jaunu 
gultni tā paša īpašnieka zemes gabala robežās, viņa rīcībā nonāk jauna 
sauszemes josla, kas līdz tam bija klāta ar ūdeni, bet cita sauszemes josla 
pārklājas ar ūdeni. Ja privāta upe, atstājot savu agrāko gultni pilnībā vai 
daļēji, ielaužas citai personai piederošā zemes gabala robežās, tad 
agrākais šo ūdeņu īpašnieks zaudē daļu vai visus ūdeņus par labu savam 
kaimiņam, bet tiek pie jaunas sauszemes joslas. Ja privāta kopēja upe (kas 
noteiktās reālās daļās pieder piekrastu zemes gabalu īpašniekiem, 
sk. CL 1108., 1109.p.) pilnībā atstāj savu agrāko gultni, piekrastu zemes 
gabalu īpašnieku rīcībā nonāk attiecīgā gultnes daļa, kas viņiem jau 
piederēja līdz tam. Pat tad, ja privāta upe savu gultni atstātu pakāpeniski, 
t.i., laika gaitā pamazām ievirzītos vienā piekrastes zemes gabalā, 
CL 962.p. l.d. noteikumi negrozītu abu pretējo piekrastu zemes gabalu 
īpašniekiem piederošās zemes platību, kāda tā ierakstīta zemesgrāmatā un 
atbilst attiecīgā zemes gabala horizontālajām robežām (sk. Korps, 
1126.lpp.; Тютрюмовъ, с. 183, прим.5). 

3. Publiskas upes atstātās gultnes piederība. Vienīgi tajā 
gadījumā, ja publiska upe pilnībā vai daļēji atstāj savu agrāko gultni, ir 
runa par īpašuma uz papildu zemes platības iegūšanu (īstā nozīmē), un 
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arī tikai tad, ja pati valsts nav publiskās upes piekrastu zemes gabalu 
īpašniece (sk. CL 960.p. koment. 2.tēzi). Jāpiebilst, ka arī romiešu 
tiesībās noteikums par īpašuma iegūšanu uz atstātu upes gultni attiecās 
vienīgi uz publiskām upēm (sk. Гриммъ, с.191; Дернбургъ, II, с. 101, 

прим. 1; Хвостов, с.248). 
Atstājot gultni, publiska upe valsts labā "iekaro" sev jaunu zemi un 

veco "pamet" piekrastu zemes gabalu īpašniekiem, jo valsts nav 
ieinteresēta paturēt īpašumu uz šauru un garu zemes strēmeli (sk. Korps, 
1126.-1127.lpp.). Līdz ar to atstātās gultnes piekrastu zemes gabalu 
īpašnieki iegūst īpašumu uz izžuvušo gultni samērā ar to, ciktāl attiecīgais 
zemes gabals stiepjas gar krastu, un samērā ar publiskās upes (agrāko) 
vidus līniju (sk. CL 962.p. l.d.). Turpretī tā zemes gabala īpašnieks, kura 
robežās publiskā upe izlauž sev jauno gultni, zaudē īpašumu uz attiecīgo 
sava zemes gabala joslu par labu valstij (sk. CL 1033.p. 2.pk.). 

4. Tiesība atjaunot agrāko stāvokli. Tā kā upes gultnes izmaiņas 
var radīt, piem., nelabvēlīgus hidrotehniskos apstākļus, atstātās gultnes 
īpašniekam ir tiesība uz sava rēķina uzsākt darbus, lai atjaunotu agrāko 
stāvokli, t.i., upes tecējumu pa agrāko gultni (sk. CL 962.p. 2.d.). Šādus 
darbus (ar ko saprotami arī projektēšanas darbi) var uzsākt viena gada 
laikā pēc notikušajām pārmaiņām un turpināt pēc šī termiņa notecējuma. 
Minētā termiņa nokavējuma gadījumā atstātās gultnes īpašnieks zaudē 
tiesību atjaunot agrāko stāvokli. 

5. Upes atgriešanās agrākajā gultnē. CL 962.p. l.d. noteikumi 
piemērojami arī tad, ja gultni atstājusī upe atgriežas savā agrākajā gultnē 
(sk. CL 962.p. 3.d.). Ja agrākajā gultnē atgriežas privāta upe, nekādas 
pārmaiņas no zemes platības un līdz ar to arī no īpašuma iegūšanas 
viedokļa nenotiek (sk. CL 960.p. koment. 2.tēzi). Savukārt gadījumā, ja 
agrākajā gultnē atgriežas publiska upe, īpašumu uz no jauna atstāto gultni 
iegūst šīs gultnes piekrastu zemes gabalu īpašnieki samērā ar to, ciktāl 
attiecīgais zemes gabals stiepjas gar krastu, un samērā ar publiskās upes 
(agrāko) vidus līniju (ja vien pati valsts nav šīs gultnes piekrastu zemes 
gabalu īpašniece). Tajā pat laikā agrākās gultnes īpašnieks, kurš bija 
ieguvis īpašumu uz šo gultni saskaņā ar CL 962.p. l.d., to zaudē par labu 
valstij (sk. CL 1036.p. 2.pk.). 

6. Zvejas tiesība un tiesība lietot ūdeni. Upei mainot gultni, 
atstātās gultnes piekrastu zemes gabalu īpašniekiem piederējusī zvejas 
tiesība vai tiesība lietot ūdeni (savas saimniecības vajadzībām) 
neizbeidzas un viņi to var izlietot arī turpmāk (sk. CL 1107.р.). Jaunās 
gultnes piekrastu zemes gabalu īpašniekiem ir pienākums dot minētajām 
personām pieeju pie ūdens, ja tām viņu zemes gabalu robežās tādas 
lietojamas pieejas vairs nav (sk. CL 1107.p. koment) . 
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963. Appludums negroza īpašuma tiesību, un pēc ūdens 

nokrišanās zem tā bijušā zeme paliek agrākajam īpašniekam. 

1. Dabisks appludums. CL 963.p. noteikumi pirmām kārtām 
attiecas uz dabisku un pārejošu (arī periodisku) applūdumu, kas radies, 
piem., pavasara plūdu vai rudens lietavu rezultātā (sal. Erdmann, II, 
S.127; Blaese, Mende, S.84). Šāds appludums negroza īpašumu uz 
applūdušo zemes gabala daļu pat tad, ja no krastiem ir izgājusi publiska 
upe vai ezers, appludinot citām personām piederošus piekrastu zemes 
gabalus. Zemes gabala daļa, kas pieder attiecīgā zemes gabala īpašniekam 
un kas uz laiku ir applūdusi, arī pēc applūduma turpina atrasties viņa 
īpašumā. 

Ja applūdumam ir pastāvīgs raksturs, tas var grozīt īpašumu uz 
applūdušo zemes gabala daļu, piem., publiskai upei mainot gultni 
(sk. CL 962.p. koment. 3., 5.tēzi). 

2. Mākslīgs appludums. CL 963.p. noteikumi ir attiecināmi arī uz 
mākslīgi radītu applūdumu, turklāt neatkarīgi no tā, vai tam ir pārejošs 
vai pastāvīgs raksturs. Šāds appludums pats par sevi negroza īpašumu uz 
applūdušo zemes gabala daļu, turklāt applūdušā zemes gabala īpašniekam 
cita starpā ir tiesība prasīt, lai aizskārējs novērš prettiesīgi radīto 
applūdumu (sk. CL 1039.p., sk. arī CL 1094.-1096.p., 1120.-1121.p., 
1123.p.). 

Ja mākslīga applūduma (resp., ūdenskrātuves) izveidošana 
nepieciešama, piem., hidroelektrostacijas celtniecībai un ekspluatācijai, 
var tikt veikta īpašuma uz attiecīgo zemes gabalu piespiedu atsavināšana 
(sk. Enerģētikas likuma 19.p. 4.d.). 

9(64. Ja no upes, izraujot krastu, atdalās jauns atzarojums, 
kas savā tālākā ceļā atkal savienojas ar galveno upi, tad sala, kura 
tādā kārtā izveidojas no šo divu upju apskalojamās zemes, paliek tās 
agrākajam īpašniekam. 

Atšķirībā no CL 961.p., kur noteikta upes pamatgultnē radušās salas 
piederība, CL 964.p. regulēta tādas salas piederība, kura radusies, no upes 
atdaloties atzarojumam, kas tālākā ceļā atkal savienojas ar galveno upi. 
Ja C L 9 6 1 . p . paredzētajā gadījumā upē radusies sala pieder tam, kuram 
pieder upes gultne vai attiecīgā tās daļa (sk. CL 961 .p. koment. 2., 3.tēzi), 
tad CL 964.p. paredzētajā gadījumā sala, kuru apskalo upe un tās 
atzarojums, pieder tam, kuram piederēja ar upes atzarojumu ieskautā 
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piekrastes zemes gabala daļa pirms upes atzarojuma izveidošanās. Šajā 
ziņā nav nozīmes tam, vai atzarojums izveidojies privātai vai publiskai 
upei (sk. Erdmann, II, 128), līdz ar to arī publiskā upē šādi izveidojusies 
sala var piederēt citai personai (nevis valstij). 

965. Krastu vai salu pieaugumi, kas radušies ar pakāpe

niskiem zemes pieskalojumiem vai ar ūdenslīmeņa dabisku vai 

mākslīgu pazemināšanu, pieder krastu vai salu īpašniekiem, pie 

kam viņu īpašumu robežas noteicamas saskaņā ar 961.pantu. 

1. Pakāpenisks zemes pieskalojums. Ar pakāpenisku zemes 
pieskalojumu (alluvio) saprotams upju un ezeru krastu vai salu pieaugums 
(resp., attiecīgās piekrastes joslas palielinājums), kurš pamazām un 
nemanāmi ir izveidojies no ūdens (straumes) pieskalotām zemes daļiņām, 
turklāt šāds pieskalojums var būt saistīts ar citam īpašniekam piederošas 
krasta (salas) daļas atbilstošu atkāpšanos (samazināšanos) 
(Бк.Тютрюмовъ, с. 186). 

(1) Ja krasta vai salas pieaugums radies privātā upē vai ezerā, tad 
izveidojusies sauszemes josla pieder tai personai, kurai pieder attiecīgais 
piekrastes zemes gabals (sala vai salas daļa) un līdz ar to arī attiecīgā 
gultnes daļa. Tāpēc šajā gadījumā nenotiek papildu zemes platības 
iegūšana īpašumā, jo gultnes daļa, kas līdz tam bijusi klāta ar ūdeni, 
pieskalojuma rezultātā kļūst par sauszemi (sk. CL 960.p. koment. 2.tēzi). 

(2) Ja krasta vai salas pieaugums radies publiskā upē vai ezerā, 
turklāt attiecīgais piekrastes zemes gabals vai sala pieder citai personai 
(attiecībā uz publiskā upē radušās salas piederību citai personai 
sk. CL 964.p. koment.), šī persona iegūst īpašumu uz papildu zemes 
platību, t.i., uz pieskalojuma rezultātā izveidojušos sauszemes joslu, kas 
kļuvusi par zemes gabala sastāvdaļu. Jautājums par to, vai pieskalojums ir 
beidzies un notikušās izmaiņas ir tādas, kas pastāvēs (vairāk vai mazāk) 
ilgstoši, izšķirams atbilstoši konkrētā gadījuma apstākļiem. Taču no 
juridiskā viedokļa nevar uzskatīt pieskalojumu par pabeigtu, ja krastam 
pieguļošā paaugstinātā gultnes daļa normālā ūdensstāvoklī vēl ir klāta ar 
ūdeni, kaut arī, piem., braukšana ar laivu šajā vietā kļuvusi neiespējama 
un šī daļa ir aizaugusi ar ūdensaugiem (sk. Буковский, I, с.326; 
Rozenfelds, 101.-102.lpp.). 

2. Ūdenslīmeņa pazemināšanās. Ar pieskalojumu šaurākā nozīmē 
(sk. CL 960.p. koment. l.tēzi) saprotama arī ūdenslīmeņa pazemināšanās, 
turklāt neatkarīgi no tā, vai notikusi ūdenslīmeņa dabiska vai mākslīgi 
radīta pazemināšanās. Jāatzīmē, ka otrajā gadījumā ir runa par izņēmumu 
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no vispārīgā principa, atbilstoši kuram "viena zemes gabala pievienošanās 
otram" ir pamats īpašuma iegūšanai, ja iepriekšējā stāvokļa izmaiņas 
notikušas dabas procesu rezultātā (sk. CL 960.p. koment 1 .tēzi). 

(1) Ja notikusi privātas upes vai ezera ūdenslīmeņa dabiska 
pazemināšanās, arī šeit (tāpat kā pakāpeniska zemes pieskalojuma 
gadījumā) nekādas pārmaiņas no zemes platības un līdz ar to arī no 
īpašuma iegūšanas viedokļa nenotiek (sk. CL 960.p. koment. 2.tēzi). 
Turpretī gadījumā, ja dabiski pazeminājies publiskas upes vai ezera 
ūdenslīmenis, turklāt attiecīgais piekrastes zemes gabals vai sala pieder 
citai personai, šī persona iegūst īpašumu uz papildu zemes platību, Li., uz 
minētā pazeminājuma rezultātā no ūdens atbrīvojušos gultnes daļu. 

(2) Teiktais attiecas arī uz mākslīgi radītas ūdenslīmeņa 
pazemināšanās rezultātā atbrīvotās gultnes daļas piederību. Vienīgi tajā 
gadījumā, ja, regulējot ūdens notekas, pazemina ūdenslīmeni ezerā, no 
ūdens atbrīvotā gultnes daļa pieder tam, kam piederējis ezers (vai 
attiecīgā tā daļa) pirms ūdenslīmeņa pazemināšanas (sk. CL 1106.p.). 

3. Pieskalojums, kas radies kopējos (privātos) ūdeņos, pieder tai 
personai, kurai pieder attiecīgā upes vai ezera gultnes daļa, resp., robežas 
nosakāmas atbilstoši CL961.p. noteikumiem (sk. CL961.p . koment. 
3.tēzi). Līdz ar to, piem., tāds vienam piekrastes zemes gabala īpašniekam 
piederošas salas pieaugums, kurš iesniedzas citai personai piederošās 
gultnes daļas robežās, attiecīgajā daļā pieder šai otrajai personai, bet nevis 
salas lielākās daļas īpašniekam (sal. Erdmann, II, S. 127). 

Jautājums par to, vai pieskalojuma rezultātā mainās kopējās upes 
vidus līnijas atrašanās viela, uzskatāms par strīdīgu. No vienas puses, 
šāda viduslīnija nosakāma atbilstoši faktiskajai situācijai, resp., tā 
velkama gareniski pa upes vidu starp abu pretējo krastu ūdenslīnijām 
normālā ūdensstāvoklī (sk. CL 961., 1109.p.) un no šī viedokļa jāņem 
vērā arī sākotnējās krasta ūdenslīnijas vēlākās izmaiņas. No otras puses, 
juridiskajā literatūrā atzīts, ka, kopējai upei atstājot savu agrāko gultni, 
atstātās gultnes daļas īpašniekam nav nekādu tiesību uz zemi, kas atrodas 
ārpus agrākai vidus līnijai un atdala viņa zemes gabalu no upes jaunā 
krasta (sk. HojtbKeuh, c l 6 3 ; Konrādi, Valters, 87.1pp.). Tā kā 
pieskalojums pēc būtības ir pielīdzināms upes gultnes pakāpeniskai 
atstāšanai, arī šajā gadījumā jāatzīst, ka pieskalojuma rezultātā zemes 
gabalu agrākās robežas negrozās, resp., upes vidus līnijas atrašanās vieta 

juridiski nemainās (sal. CL 962.p. koment. 2.tēzi). 
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966 . Zemes gabals, ko straume vai cits dabas spēks atrauj no 

vienas zemes un pienes otrai, pieder šai pēdējai tikai no tā laika, kad 

tas ar to cieši savienojies. 

1. Atrauta zemes gabala savienošanās ar citu zemes gabalu. At
bilstoši CL 966.p. straumes vai cita dabas spēka ietekmē atrauts zemes 
gabals, kas tiek pienests citam zemes gabalam (avulsio), pieder attiecīgā 
piekrastes zemes gabala (resp., attiecīgās upes vai ezera gultnes daļas) 
īpašniekam ar brīdi, kad notikusi šo zemes gabalu cieša savienošanās 
(piem., ar koku vai citu augu saknēm, sk. Дернбургъ, II, с. 102, Kalniņš, 
109.lpp.; Хвостов, c.248). Atrautais zemes gabals var savienoties vai nu 
ar krastu un tam pieguļošo gultnes daļu, vai arī tikai ar gultni, veidojot 
salu (sk. CL 961 .p. koment. l.tēzi). Kamēr nav notikusi cieša savienoša
nās (resp., kamēr iepriekšējā stāvokļa izmaiņas nav galīgas), atrautais ze
mes gabals uzskatāms par patstāvīgu lietu, un uz to attiecas tās personas 
īpašums, no kurai piederošā zemes gabala tas ticis atrauts (sal. Хвостов, 
c.248). 

(1) Ja atrautais zemes gabals ir cieši savienojies ar privātas upes vai 
ezera krastu vai gultni, pēc būtības nenotiek papildu zemes platības 
iegūšana īpašumā, jo (līdzīgi kā pakāpeniska zemes pieskalojuma gadī
jumā, sk. CL 965.p.) gultnes daļa, kas līdz tam bijusi klāta ar ūdeni, šādas 
savienošanās rezultātā kļūst par sauszemi (sk. CL 960.p. koment. 2.tēzi.; 
par robežu noteikšanu kopējos ūdeņos sk. CL 961.p. koment. 3.tēzi). 

(2) Ja atrautais zemes gabals ir cieši savienojies ar publiskas upes 
vai ezera krastu, L i , piekrastes zemes gabalu, kas pieder citai personai, 
vai arī ar publiskā upē izveidojušos citai personai piederošu salu 
(sk. CL 964.p. koment.), šī persona iegūst īpašumu uz papildu zemes 
platību, t.i., uz šādas savienošanās rezultātā izveidojušos sauszemes joslu, 
kas kļuvusi par attiecīgā zemes gabala sastāvdaļu. 

2. Norobežošana no pakāpeniska zemes pieskalojuma. Pakāpe
niska zemes pieskalojuma gadījumā (sk. CL 965.p.) pieaugums pamazām 
un nemanāmi veidojas no ūdens (straumes) pieskalotām zemes daļiņām, 
kuru izcelsmi parasti nav iespējams noskaidrot. Turpretī gadījumā, ja 
atrauts zemes gabals cieši savienojas ar citu zemes gabalu, parasti ir 
iespējams noskaidrot, no kurienes tas ticis atrauts, un šajā gadījumā 
nebūtu taisnīgi agrākajam īpašniekam liegt jebkādas tiesības saistībā ar 
nejauši atrauto zemes gabalu (sk. Буковский, I, с.326; Тютрюмовь, 
с. 187, прим.З; Rozenfelds, 102.lpp.). Tāpēc agrākajam īpašniekam, kurš 
zaudē īpašumu uz atrauto zemes gabalu par labu ieguvējam (sk. CL 
1036.p. 2.pk.), ir tiesība prasīt no pēdējā atlīdzību, ciktāl ieguvējs šāda 
pieauguma rezultātā ir netaisni iedzīvojies (sk. CL 967., 2389.-2390.р.). 
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967. 962. un 965.panta noradītos gadījumos zaudējuma 
cietējam nav tiesības ne uz kādu atlīdzību. Turpretim 966.pantā 
paredzētā gadījumā pēc tam, kad starp norauto zemes gabalu un 
svešo zemi nodibinājies ciešs savienojums, agrākam īpašniekam 
divu gadu laikā ir tiesība prasīt no jaunā īpašnieka atlīdzību samērā 
ar to, par cik pēdējais ar šo pieaugumu iedzīvojies. 

1. Zaudējumu cietējs. Ar zaudējumu cietēju CL 967.p. l.teik. 
izpratnē pēc būtības saprotama 1) persona, kura zaudējusi īpašumu uz 
daļu no sava zemes gabala, publiskai upei mainot gultni (sk. CL 962.p. 
koment. 3., 5.tēzi), kā arī 2) persona, kurai piederošas krasta (salas) daļas 
atkāpšanās (samazināšanās) radusies sakarā ar atdalījušos zemes daļiņu 
pieskalos anu citam zemes gabalam (sk. CL 965.p. koment. i .tēzi). Kā 
vienā, tā otrā gadījumā zaudējumu cietējs nav tiesīgs prasīt atlīdzību no 
ieguvēja. 

2. Atprasījuma tiesība jeb prasījums no netaisnas iedzīvošanās 
attiecībā pret ieguvēju saskaņā ar CL 967.p. 2.teik. ir vienīgi straumes vai 
cita dabas spēka atrautā zemes gabala (agrākajam) īpašniekam, turklāt šis 
prasījums rodas ar atrautā zemes gabala un ieguvējam piederošā zemes 
gabala ciešas savienošanās brīdi un noilgst divu gadu laikā. Prasījuma 
pamats ir CL 967.p. kopā ar CL 2389.p. (sk. Torgāns K. (Red.). Latvijas 
Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400.p.). 
2.izd. Rīga, 2000, 665.Ipp.). Atlīdzības apmērs nosakāms atbilstoši tam, 
kādā mērā ieguvējs ir iedzīvojies sakarā ar atrautā zemes gabala 
pievienošanos viņa zemes gabalam. Līdz ar to atlīdzības apmērs 
nosakāms atbilstoši tā zemes gabala vērtības paaugstinājumam, kuram 
pievienojies atrautais zemes gabals. 

Šajā ziņā juridiskajā literatūrā izteikts kļūdains viedoklis, ka 
CL 967.p. paredzētā tiesība uz atlīdzību zūd, tiklīdz jaunais īpašnieks 
ieilguma rezultātā iegūst jaunu valdījuma pamatu, kas paralizē iepriekšējā 
īpašnieka tiesību uz atlīdzību (sk. Rozenfelds, 102.lpp.). Šādas situācijas 
izveidošanās nemaz nav iespējama, jo ieilguma termiņš attiecībā uz 
nekustamām lietām ir 10 gadi (sk. CL 1024.p.), turpretī CL 967.p. 
paredzēts divu gadu ilgs noilguma termiņš, kuram notekot, izbeidzas 
atrautā zemes gabala agrākā īpašnieka prasījuma tiesība (sk. CL 1910.p.). 

Iepriekšējas piezīmes (CL 968.-979.p.) 

1. Akcesijas princips un pieaugums. īpašuma iegūšana ar "ēku cel
šanu" (aedificatio) un "sēšanu un stādīšanu" (satio etplantatio) pamatojas 
uz akcesijas principu, atbilstoši kuram lietas "sastāvdaļas" seko "galvenās 
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lietas" liettiesiskajam liktenim (sk. CL 1042.p. koment. 4.tēzi). Romiešu 
tiesībās šis princips bija konkretizēts juridiskajā sakāmvārdā "superficies 
solo cedif ("kas uzbūvēts uz zemes vai ierakts, vai iestādīts zemē, tas 
pieder pie šīs zemes", sk. Kalniņš, 109.lpp.). 

Gan "ēku celšanas", gan "sēšanas un stādīšanas" gadījumā pieau
gums izpaužas kā kustamu lietu ķermeniska savienošana (savienošanās) 
ar nekustamu lietu (t.i., zemes gabalu), turklāt minētajam savienojumam 
jābūt tādam, kas attiecīgo kustamo lietu padara par zemes gabala (kā 
galvenās lietas) sastāvdaļu, bet nevis tikai par tā piederumu. Bez tam 
"ēku celšanas" gadījumā ir runa par kustamu lietu mākslīgu (mehānisku) 
savienošanu ar zemes gabalu (sk. CL 968.p.), bet "sēšanas un stādīšanas" 
gadījumā - gan par kustamu lietu dabisku savienošanos (sk. CL 973.p. 
l.d.), gan arī par mākslīgu savienošanu (sk. CL 976.p.) ar zemes gabalu 
(sal. Erdmann, II, S.129; Konrādi, Valters, 89.1pp.). 

Vienīgi tad, ja ar zemes gabalu savienota vai savienojusies citai 
personai piederoša (resp., sveša) lieta, ir runa par īpašuma iegūšanu ar 
pieaugumu īstā nozīmē. Šajā ziņā nav nozīmes, vai savienojums radies 
paša zemes gabala īpašnieka vai citas personas rīcības rezultātā, ar 
nodomu vai nejauši. Pieaugums pieder zemes gabala īpašniekam pat tad, 
ja viņš, piem., būtu nozadzis ēkā iebūvētos materiālus vai zemē iestādītos 
kokus (sk. Дернбургъ, II, с. 104). 

(1) Atbilstoši akcesijas principam galvenās lietas sastāvdaļa, kamēr 
tā nav atdalīta no galvenās lietas, nevar būt par patstāvīgu īpašuma 
priekšmetu. Tāpēc ar savienošanas (savienošanās) brīdi pievienotās sve
šās kustamās lietas īpašnieks zaudē īpašumu uz šo lietu par labu zemes 
gabala, t.i., galvenās lietas īpašniekam (sk. CL 1033.p. 2.pk.). No šī 
viedokļa tie gadījumi, 1) kuros savienojums saistīts ar pievienotās lietas 
substances izmaiņu vai arī kuros savienojums ir neatdalāms (piem., 
iestādīts koks, kas laidis zemē saknes, vai izsēta sēkla), romiešu tiesībās 
tika nošķirti no gadījumiem, 2) kuros minētie apstākļi nepastāv (piem., 
ēkā iebūvēts baļķis) (sk. Хвостов, с. 127-128). Pirmajā gadījumā pievie
notā lieta pat pēc atdalīšanas paliek zemes gabala īpašnieka īpašumā 
(sal. CL 973.p. 2.d.). Turpretī otrajā gadījumā (kā, vadoties no romiešu 
tiesībām, atzīts arī juridiskajā literatūrā un tiesu praksē, sk. Erdmann, II, 
S.129, Fn 7; Konrādi, Valters, 89.1pp.; Senāta CKD spried. Nr. 1929/128, 
XI, 4434.-4436.lpp.) pēc savienojuma izbeigšanās (piem., nojaucot ēku, 
kurā iebūvēts svešs baļķis) pievienotās lietas agrākā īpašnieka īpašums 
atjaunojas, un viņš šo lietu var atprasīt no zemes gabala īpašnieka ar 
īpašuma prasību (ja vien šī prasība nav noilgusi). 

(2) Kaut arī pievienotās svešās lietas īpašnieks ar savienošanas 
(savienošanās) brīdi zaudē īpašumu uz šo lietu par labu zemes gabala 
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īpašniekam, pēdējais līdz ar īpašumu ne vienmēr iegūst arī pilnu 
pievienotās lielas vērtību (sk. Erdmann, II, S. 130). Atkarībā no 
savienojuma rašanās apstākļiem agrākajam īpašniekam likumā paredzētos 
gadījumos ir tiesība prasīt no ieguvēja 1) atlīdzību par taisītajiem 
izdevumiem, t.sk. arī tiesība prasīt pie derīgo vai greznuma izdevumu 
šķiras piederošo uzlabojumu (izdaiļojamu) atdalīšanu un atdošanu viņam 
(sk. CL 969.p. l.d., 970.p., 978.p.), vai 2) atlīdzību par netaisni iedzīvoto 
(sk. CL 971., 977.p.) (sk. arī Senāta CKD spried. Nr. 1922/94, VI, 2603.-
2606.lpp.). Kā vienā, tā otrā gadījumā ir runa par saistībtiesisku 
prasījumu, turklāt minētās normas piemērojamas vienīgi tiktāl, ciktāl 
starp dalībniekiem nav nolīgts citādi (sk. Erdmann, II, S. 130, Fn 5; 
Blaese, Mende, S.85). 

Bez tam atkarībā no apstākļiem agrākajam īpašniekam pret ieguvēju 
var būt prasījums par izdevumu atlīdzību, kas izriet no līgumiskas attiecī
bas (sk. CL 969.p. 2.d.), vai zaudējumu atlīdzības prasījums, kas izriet no 
ieguvēja prettiesīgas rīcības (sk. arī CL 971. un 977.p. beigas, sal. Rey, 
N 4 4 9 ) . 

2. Piederības regulējums. Vienlaikus ar jautājumu par jaunuzceltu 
ēku un pārstādītu koku iegūšanu īpašumā CL 968. un 973.p. tiek regulēta 
šo objektu piederība vispār. Konkretizējot akcesijas principu, CL 968.p. 
noteikts, ka uz zemes gabala uzcelta un cieši ar to savienota ēka pieder 
attiecīgā zemes gabala īpašniekam, savukārt CL 973.p. l.d. noteikts, ka 
zemes gabalā iestādīti koki un citi augi pieder attiecīgā zemes gabala 
īpašniekam, kolīdz tie laiduši zemē saknes. Citiem vārdiem, minētās nor
mas ir piemērojamas arī tad, ja ar zemes gabalu savienota (savienojusies) 
pašam tā īpašniekam piederoša kustama lieta (kaut gan šajā gadījumā 
nav runa par īpašuma iegūšanu uz pievienotu svešu kustamu lietu). 

( l ) G a n CL 968.р., gan CL973 .p . ietverts vispārīgs noteikums 
attiecībā uz ēku (koku un citu augu) piederību. Juridiskajā literatūrā un 
tiesu praksē to dēvē arī par zemes un ēku (resp., zemes un koku (citu 
augu)) nedalāmības jeb vienotības principu (sk. Kalniņa I. Nekustamais 
īpašums: zemes un ēku nedalāmības princips un izņēmumi. MĪ. 1997, 
Nr.9, 47.1pp.; Senāta CD 09.02.2000. spried, lietā"Nr.SKC-32, 2000, 
233.lpp.). Minētā nedalāmība nozīmē to, ka vienkāršas (iedomātas) 
norobežošanas rezultātā nav iespējams ar zemes gabalu cieši savienotu 
ēku vai augošu koku "atdalīt" no zemes gabala, lai tādējādi nodibinātu 
atsevišķu īpašumu uz šo "atdalīto daļu" (sal. Буковский, I, c.258; sk. arī 
Senāta CD 18.12.1996. spried, lietā Nr.SPC-124, 1996, 52.-54.lpp.). 
Kamēr starp minētajiem objektiem pastāv cieša ķermeniska sasaiste, šāda 
ēka vai koks saskaņā ar akcesijas principu nevar būt par patstāvīgu 
īpašuma priekšmetu. 
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(2) Tā kā akcesijas principam ir imperatīvs raksturs, izņēmumi no tā 
pieļaujami vienīgi likumā paredzētos gadījumos (sk. CL 1042.p. koment. 
4.tēzi). Tādējādi ar zemes gabalu cieši savienota ēka vai augošs koks 
tiesiskā ziņā var būt "atdalīts" no attiecīgā zemes gabala (resp., būt par 
patstāvīgu īpašuma priekšmetu un piederēt citai personai) tikai tad, ja 
konkrētajā gadījumā to pieļauj likums (lielākā daļa no šiem izņēmuma 
gadījumiem paredzēti lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un kārtību" 14.p. l .d.). 

Jāatzīmē, ka lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un kārtību" 14.p. l.d. paredzētie izņēmumi no CL 968. un 
973.p. vispārīgajiem noteikumiem galvenokārt ir saistīti ar tām īpašuma 
attiecībām, kas pastāvēja 20.gs. 40.-90.g., kā arī ar 20.gs. 90.g. uzsākto 
īpašuma reformu (sk. Kalniņa I. Nekustamais īpašums: zemes un ēku 
nedalāmības princips un izņēmumi. MĪ. 1997, Nr.9, 47.-48.lpp.). 
Padomju varas gados zeme, tās dzīles un meži atradās valsts ekskluzīvā 
īpašumā; šos objektus varēja piešķirt vienīgi lietošanā (sk. Latvijas PRS 
Civilkodeksa 95.p. 2.d.). Tāpēc, piem., uz lietošanā piešķirta zemes 
gabala uzcelta dzīvojamā māja un iestādīti augļu koki, kas atradās t.s. 
personiskajā īpašumā, padomju tiesībās tika uzskatīti par patstāvīgiem 
īpašuma priekšmetiem. Veicot īpašuma reformu (tostarp īpašuma tiesību 
atjaunošanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem), nācās 
rēķināties ar 20.gs. 40.-90.g. pastāvējušajām īpašuma attiecībām. īpašuma 
reformu regulējošajos likumos zeme un ēkas (koki) parasti tika definēti 
kā patstāvīgi (atsevišķi) īpašuma priekšmeti, lai gan vēlākajos likuma 
grozījumos pastiprinājās tendence pēc iespējas apvienot šos objektus 
vienā īpašuma priekšmetā. Savukārt, atjaunojot Civillikumu, radās 
nepieciešamība sistematizēt jau pastāvošos izņēmumus no CL 968. un 
973.p. noteikumiem, un lielākā daļa no šiem izņēmuma gadījumiem tika 
ietverti lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma 
ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un 
kārtību" 14.p. l.d. (sk. arī Senāta CD 06.01.1999. spried, lietā Nr.SKC-
21, 1999, 120.-125.lpp.) 
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2. Ē k u celšana (968.-972.p.) 

Literatūra 

Alliks A. Par zemes nomas attiecībām. MĪ. 1999, Nr.23/24, 26.-
28.1pp.; Čakste K. Nama sadalīšana dzīvokļos. TMV. 1933, Nr.6-8, 9/10, 
145.-157., 193.-204.lpp.; Hillners E. Fabrikas mašīnas tiesiskais 
stāvoklis. Rīga, 1935; Kalniņa I. Nekustamais īpašums: zemes un ēku 
nedalāmības princips un izņēmumi. MĪ. 1997, Nr.9, 47.-51.lpp; 
Тютрюмовъ И. О вещном праве на часть дома. Законъ и Судъ. 1934, 
Nr.5 (45), с. 1545-1550; Zvidhņa D. Par piespiedu nomu un saistību 
tiesībām. LV. 2001, Nr.74; 78. 

968. Uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama 
par tās daļu. 

Pārskats 

1. Ēka kā zemes gabala sastāvdaļa 
2. Piemērošanas joma 

a) Ar zemes gabalu cieši savienota 
būve 

b) Būves sastāvdaļas 
c) Kustama būve 

3. Ar zemes gabalu cieši savienota būve 
kā patstāvīgs īpašuma priekšmets 

a) Atsevišķi izņēmuma gadījumi 
b) Ierakstīšana zemesgrāmatā 
c) Piespiedu noma 
d) Likumiskā pirmpirkuma tiesība 
e) Izpirkuma tiesība 

1. Eka kā zemes gabala sastāvdaļa. Atbilstoši CL 968.p. uz zemes 
uzcelta un cieši ar to savienota ēka uzskatāma par attiecīgā zemes gabala 
sastāvdaļu (sk. Senāta C K D spried. Nr. 1930/24, XII, 4519.-4520.lpp.). 
Šī norma, pirmkārt, regulē īpašuma iegūšanu uz svešām kustamām 
lietām, kuras savienojuma rezultātā kļuvušas par zemes gabala 
sastāvdaļām. Otrkārt, CL 968.p. regulē šādas ēkas piederību vispār, 
turklāt, kā atzīts tiesu praksē, šajā gadījumā ir runa par prezumpciju, 
atbilstoši kurai pieņemams, ka ēka pieder tam, kuram pieder attiecīgais 
zemes gabals (sk. Senāta CD 03.03.1999. spried, lietā Nr.SKC-146, 1999, 
146.-148.lpp.; sal. Ferid/Sonnenberger, Rn 3 C 347 f)- Minētā prezump
cija ir relatīva, resp., tā ir "apgāžama", pierādot to, ka konkrētajā 
gadījumā pastāv kāds no likumā paredzētiem izņēmumiem no CL 968.p., 
līdz ar ko attiecīgā ēka uzskatāma par patstāvīgu īpašuma priekšmetu 
(sk. 3.tēzi). 

Saskaņā ar CL 968.p. uz zemes gabala uzcelta un cieši ar to 
savienota ēka pieder zemes gabala īpašniekam uz likuma pamata 
(sk. CL 1477.p. 2.d.), t.i., neatkarīgi no attiecīga ieraksta izdarīšanas 
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zemesgrāmatā (sk. Erdmann, II, S.30, Fn 1, 140-141; Баиимаковъ, 
Практическое руководство .. с.78; Jurkovska, 103.lpp.; Konrādi, 
Valters, 89.1pp.; Rozenfelds, 103.lpp.), kaut arī zemesgrāmatā parasti tiek 
norādītas uz zemes gabala esošās ēkas (par šo problēmu sk. Gobziņš J. 
(Sast.) Zemesgrāmatu likums. Likuma teksts ar paskaidrojumiem. Rīga, 
1938, 12.-13.lpp.). Arī tad, ja, piem., pastāv kāds no lik. "Par atjaunotā 
Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un 
lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.p. l.d. 
paredzētajiem priekšnoteikumiem, bet ēka nav reģistrēta zemesgrāmatā, 
Valsts zemes dienestā vai pašvaldībā kā patstāvīgs īpašuma priekšmets, 
attiecībā pret trešam personām ir spēkā CL 968.p. ietvertā prezumpcija 
(sk. lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 
14.p. 4.d.). Šādā gadījumā ieinteresētajai personai ir tiesība vienīgi tiesas 
ceļā prasīt viņas īpašuma uz ēku nostiprināšanu zemesgrāmatā (sk. Senāta 
CD 27.09.2000. spried, lietā Nr.SKC-414, 2000, 179.-182.1pp.). 

2. Piemērošanas joma. CL 968.p. noteikumi (tāpat kā CL 969.-
972.p.) ir piemērojami ne tikai attiecībā uz ēkām, bet uz būvēm vispār 
(sal. CL 972.p., lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un kārtību" 14.p.). Bez tam no īpašuma iegūšanas viedokļa 
CL 968.p. noteikumi piemērojami ne tikai tad, ja ēka (būve) pilnībā ir 
uzbūvēta no svešiem materiāliem, bet arī tad, ja sveši materiāli ir iebūvēti 

jau pastāvošā ēkā (būvē) (sal. Senāta CD 11.03.1998. spried, lietā 
Nr.SKC-141, 1998, 516.-518.lpp.). 

ū)Ar zemes gabalu cieši savienota bāve. CL 968.p. noteikumi 
attiecas uz jebkāda veida arhitektoniskiem, tehniskiem vai konstruktīviem 
virszemes, pazemes vai zemūdens stacionāriem darinājumiem (būvēm), 
kas cieši un ilgstoši ir savienoti ar zemes gabalu, piem., dzīvojamā māja, 
šķūnis, tilts, dambis, asfaltēts laukums, aka, tunelis, cauruļvadu trase utt. 
(sk. Būvniecības likuma 1 .p. 3.pk.; sal. Rey, N 1083; Schmid, N 889). 

Ciešs savienojums ar zemes gabalu nozīmē to, ka attiecīgo būvi nav 
iespējams atdalīt no zemes gabala, šo būvi nebojājot vai neietekmējot tās 
būtību, vai arī tās atdalīšana ir saistīta ar nesamērīgiem izdevumiem 
(sk. CL 1042.p. koment. 4.tēzi). Minētajam savienojumam jābūt ar 
(vairāk vai mazāk) ilgstošu raksturu. Tāpēc gadījumā, ja būve ierīkota uz 
laiku, t.i., pārejošam mērķim, kuru sasniedzot, būvi paredzēts nojaukt vai 
pārvietot citur, turklāt starp būvi un zemes gabalu pastāv vāja ķermeniska 
sasaiste, ir runa par t.s. kustamu būvi (sal. Rey, N 541; sk. arī Kōhler, 
§ 11 Rn 14), kas nav pakļauta CL 968.p. regulējumam (sal. Erdmann, II, 
S.129, Fn 6). 
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b) Būves sastāvdaļas. Ar zemes gabalu cieši savienotas būves 
sastāvdaļas vienlaikus ir arī attiecīgā zemes gabala sastāvdaļas. Par būves 
sastāvdaļām, pirmkārt, uzskatāmi tie objekti, kurus nav iespējams atdalīt, 
nebojājot būvi vai atdalāmo objektu, vai kurus nav iespējams atdalīt, 
neietekmējot būves vai atdalāmā objekta būtību, kā arī tie objekti, kuru 
atdalīšana no būves ir saistīta ar nesamērīgiem izdevumiem. 

Otrkārt, par būves sastāvdaļām jebkurā gadījumā uzskatāmas tās 
lietas, kuras 1) izmantotas būves uzbūvēšanai vai 2) ir ar to savienotas un 
bez kurām attiecīgā būve atbilstoši apgrozībā valdošajam uzskatam nav 
atzīstama par pilnīgu (sk. CL 854.p.; sal. Larenz/Wolf, § 20 Rn 53 f; 
Kōhler, § 1 1 Rn 13). Tā, piem., lietas, kuras izmantotas būves 
uzbūvēšanai, ir tajā iebūvēti ķieģeli, dzelzsbetona bloki, baļķi, logi, 
durvis, jumta spāres, dakstiņi. Savukārt lietas, kuras savienotas ar būvi 
atbilstoši tās izmantošanas mērķim ir, piem., apkures katls un apkures 
sistēma, krāsns (kamīns), dūmvadi, ūdensvada un kanalizācijas caurules, 
sanitārās ietaises. Daļa no šiem objektiem uzskatāmi par būves 
sastāvdaļām, jau pamatojoties uz pirmo pazīmi. Savukārt, piem., logi, 
durvis, apkures katls, jumta dakstiņi ir viegli atdalāmi no būves, 
nekaitējot ne būvei, ne pašiem šiem objektiem. Tomēr, kolīdz šādi objekti 
vienreiz tiek savienoti ar kādu būvi, lai to padarītu lietojamu, tie kļūst pai
sīs būves sastāvdaļu (sk. tomēr Višņakova, Balodis, 23.1pp.). Šajā ziņā 
izšķirošā ir nevis atdalāmības pazīme, bet gan tas, vai šo objektu 
atdalīšanas rezultātā attiecīgā būve būs atzīstama par pilnīgu jeb, citiem 
vārdiem, vai šie objekti atbilstoši apgrozībā valdošajam uzskatam veido 
konkrētās būves daļu (piem., par dzīvojamās mājas daļu atzīstami logi, 
durvis, apkures katls, krāsns, bet nevis tādas patstāvīgas lietas kā, piem., 
gaismas ķermeņi, elektriskā plīts, mēbeles (pat tad, ja tās ir speciāli 
pielāgotas attiecīgajai telpai)). Bez tam nav nepieciešams, lai starp būvi 
un pievienoto objektu pastāvētu cieša ķermeniska sasaiste (piem., jumta 
dakstiņš ir ēkas sastāvdaļa, kaut arī tas netiek īpaši piestiprināts pie jumta, 
sa\.jJepH6yp2h, II, c l 0 4 , n p n M . l ) . Tajā pat laikā rūpniecības uzņēmuma 
mašīnas uzskatāmas par attiecīgās būves sastāvdaļu (pretēji CL 860.p.) 
tikai tad, ja starp mašīnu un būvi pastāv cieša ķermeniska sasaite, turklāt 
būve ir uzbūvēta tieši šīm mašīnām, bez kurām tā nevar tikt izmantota 
paredzētajam mērķim (sk. Hillners E. Fabrikas mašīnas tiesiskais 
stāvoklis. Rīga, 1935, 5.-7.1pp.; sal. Larenz/Wolf, § 20 Rn 54). 

Būves sastāvdaļa (piem., atsevišķs dzīvoklis vai ēkas stāvs) saskaņā 
ar CL 968.p. nevar būt patstāvīgs īpašuma priekšmets (sk. Čakste K. 
Nama sadalīšana dzīvokļos. TMV. 1933, Nr.6.-8, 9/10, 193.lpp.; 
sal. Larenz/Wolf, § 20 Rn 55; Rey, N 508). Arī dzīvokļa īpašuma (sk. lik. 
"Par dzīvokļa īpašumu" l.p. l.d.) sastāvā ietilpstošais "atsevišķais 
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īpašums", t.i., no pārējās daudzdzīvokļu mājas daļas nošķirta (būvnieciski 
nodalīta) telpa vai telpu komplekss ir attiecīgās mājas sastāvdaļa, bet 
nevis patstāvīgs īpašuma priekšmets (sk. CL 1067.p. koment. 3.tēzi). 

c) Kustama būve ir tāds arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs 
darinājums, kas ierīkots bez nodoma saglabāt ilgstošu savienojumu ar 
zemes gabalu, turklāt šīs būves un zemes gabala starpā pastāv vāja 
ķermeniska sasaiste. Šāda būve nav uzskatāma par zemes gabala 
sastāvdaļu un tā (kā patstāvīga lieta) var atrasties citas personas īpašumā 
(piem., "pagaidu būve" MK 01.04.1997. not. Nr.112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 17.p. izpratnē). 

Svarīgs kritērijs tam, lai kādu objektu atzītu par kustamu būvi, ir 
dalībnieku nodoms, jo īpaši būves ierīkotajā nodoms ierīkot būvi uz 
laiku un vēlāk to atdalīt. Šāds nodoms cita starpā prezumējams, ja būve 
tiek ierīkota, pamatojoties uz lietojuma tiesību (piem., lietotājam ierīkojot 
kokzāģētavu vai atdalāmus uzlabojumus ēkā, sk. CL 1208., 1209.p.; 
sk. arī Višņakova, Balodis, 117.-118.1pp.) vai nomas (īres) tiesību (piem., 
nomniekam ierīkojot dārza mājiņu uz nomātās zemes) (sal. Kōhler, 
§ 11 Rn 14; Brox, R n 7 7 1 ) . Tomēr līdzās dalībnieku nodomam kā 
izšķirošais kritērijs jāņem vērā attiecīgās būves un zemes gabala ārējā 
sasaiste. Līdz ar to gadījumā, ja attiecīgā būve ir cieši saistīta ar zemes 
gabalu (resp., tās atdalīšana nav iespējama, to nebojājot vai neietekmējot 
tās būtību vai arī tās atdalīšana ir saistīta ar nesamērīgiem izdevumiem), 
šī būve uzskatāma par zemes gabala sastāvdaļu un pieder zemes gabala 
īpašniekam pat tad, ja dalībnieku (vai ierīkotajā) nodoms bijis ierīkot 
kustamu būvi (sal. Rey, N 432 f, 546 f; sk. arī CL 1210.p.). Tā, piem., 
transportējama garāža, kiosks vai taksofona kabīne ir kustama būve (arī 
tad, ja šāda būve novietota uz zemē iebūvētiem pamatiem, tomēr būves 
atdalīšana no pamatiem ir iespējama, to nebojājot). Turpretī uz nomātā 
zemes gabala ierīkota, zemē cieši iebetonēta degvielas uzpildes stacija 
uzskatāma par zemes gabala sastāvdaļu. 

3. Ar zemes gabalu cieši savienota būve kā patstāvīgs īpašuma 
priekšmets. Kaut arī ar zemes gabalu cieši savienota būve uzskatāma par 
zemes gabala sastāvdaļu, likumā paredzētos izņēmuma gadījumos šāda 
būve tiesiski var būt "atdalīta" no attiecīgā zemes gabala, resp., ta var būt 
patstāvīgs īpašuma priekšmets un piederēt citai personai. Visos pārējos 
gadījumos attiecībā uz šādu būvi nevar pastāvēt īpašums citai personai 
(piem., būvi nevar atsavināt atsevišķi no zemes gabala vai arī reālas 
sadales ceļā "atdalīt" kā kopīpašumā esošas lietas reālu daļu), jo akcesijas 
principam ir imperatīvs raksturs (sk. CL 1042.p. koment. 4.tēzi). 

a) Atsevišķi izņēmuma gadījumi. Likumā paredzētie izņēmumi no 
akcesijas principa, atbilstoši kuriem ar zemes gabalu cieši savienota būve 
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var būt par patstāvīgu īpašuma priekšmetu, pirmām kārtām ir saistīti ar 
tām īpašuma attiecībām, kas pastāvēja 20.gs. 40.-90.g., kā arī ar 20.gs. 
90.g. uzsākto īpašuma reformu (sk. CL 968.-979.p. iepriekšējo piezīmju 
2.tēzi). Bez tam šāda veida izņēmumi likumā paredzēti, piem., sabiedrības 
vajadzību nodrošināšanai (sk. Enerģētikas likuma 19.p., lik. "Par teleko
munikācijām" 16.p.), vai arī to nepieciešamību radījusi saimnieciskā 
dzīve (sk. lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma 
ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un 
kārtību" 14.p. l.d. 5.pk.). Jāatzīmē, ka šāda veida izņēmumi bija pazīs
tami arī 20.gs. 20.-30.g. (sk. Senāta C K D spried. Nr. 1927/63, X, 3960.-
3962.lpp.; sal. Blaese, Mende, S.85, Fn 2). 

Atbilstoši lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civil
likuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās 
laiku un kārtību" 14.p. l.d. ar zemi cieši savienota ēka (būve) ir uzskatā
ma par patstāvīgu īpašuma priekšmetu: 

1) ja ēka uzcelta uz zemes gabala, kas atbilstoši likumiem piešķirts 
šim nolūkam, iegūts darījuma rezultātā vai uz cita tiesiska pamata pirms 
Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās dienas (1992.gada 
1 .septembra), bet īpašums uz šo zemes gabalu atjaunots vai atjaunojams 
bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam (tiesību pārņēmējam) vai arī 
zeme piekrīt vai pieder valstij vai pašvaldībai (sk. arī lik. "Par zemes 
reformu Latvijas Republikas pilsētās", lik. "Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos", lik. "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 
nostiprināšanu zemesgrāmatās"). Šajā gadījumā svarīgi ir tas, lai ēka būtu 
uzcelta (vai iegūta īpašumā uz cita tiesiska pamata) līdz 1992.gada 
1 .septembrim, turklāt atbilstoši tajā laikā spēkā esošajiem likumiem. 
Tāpēc, piem., gadījumā, ja ēka savulaik tikusi uzcelta bez apstiprināta 
būvprojekta un būvatļaujas uz zemes gabala, kas nav ticis piešķirts šim 
nolūkam, tā nevar būt patstāvīgs īpašuma priekšmets (sk. Senāta CD 
23.04.1997. spried, lietā Nr.SPC - 66, 1997, 259.-261.lpp.; sk. arī lik. 
"Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 
13.p. l .d.) ; 

2) ja ēka iegūta, privatizējot valsts vai pašvaldību uzņēmumus 
(uzņēmējsabiedrības) vai atsevišķus valstij vai pašvaldībai piederošus 
nekustamā īpašuma objektus. Šajā gadījumā, pirmkārt, ir runa par tām 
ēkām, kuras iegūtas īpašumā privatizācijas rezultātā saskaņā ar 20.gs. 
90.g. sākumā pieņemtajiem speciālajiem likumiem šajā jomā (sk. plašāk 
Grūtups A., Krastiņš E. īpašuma reforma Latvijā. Rīga, 1995, 123.-
213.lpp.). Otrkārt, šobrīd vēl joprojām norisinās ēku kā patstāvīgu 
īpašuma priekšmetu privatizācija saskaņā ar lik. "Par valsts un pašvaldību 
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īpašuma objektu privatizāciju" un lik. "Par valsts un pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizāciju"; 

3) ja ēka uzcelta uz valstij vai pašvaldībai piederoša vai piekrītoša 
zemes gabala, kas atbilstoši likumam piešķirts pastāvīgā lietošanā zemes 
reformas laikā. Šajā gadījumā attiecīgajam zemes gabalam, pirmkārt, 
jābūt tādam, kas pieder vai piekrīt valstij vai pašvaldībai (sk. lik. "Par 
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās"). Otrkārt, šim zemes gabalam ar attiecīgās pašvaldības 
lēmumu jābūt piešķirtam pastāvīgā lietošanā, t.i., lietošanā uz nenoteiktu 
laiku (sk. lik. "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" 8., 9., 13.p., 14.p., 
sk. arī lik. "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", lik. 
"Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"). Arī šajā gadījumā par 
patstāvīgu īpašuma priekšmetu nevar būt ēka, kas uzcelta patvaļīgas 
būvniecības rezultātā; 

4) ja ēka (būve), izmantojot būvlietojuma tiesību, uzcelta ka 
privatizētā uzņēmuma blakus lieta; šī ēka (būve) uzskatāma par 
patstāvīgu īpašuma priekšmetu kopā ar privatizētajām ēkām. Saja 
gadījumā ir runa par privatizētā uzņēmuma sastāvā ietilpstošām ēkām 
(būvēm), kas uzceltas uz citai personai piederoša zemes gabala, 
pamatojoties uz zemes gabala būvlietojuma tiesību (sk. lik. "Par valsts un 
pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" 7.p.). Saskaņā ar 
šajā likumā lietoto terminu skaidrojumu zemes gabala būvlietojuma 
tiesība ir Personalservituts, kas nodibināts par labu uzņēmuma īpašniekam 
vai nomniekam un dod viņam tiesību celt ēkas (būves) uz citai personai 
piederoša zemes gabala, uz kura atrodas uzņēmums, bez zemes gabala 
īpašnieka atļaujas (sk. arī Likuma par ostām 4.p. 5.d.). Jāņem vērā, ka 
šādi uzceltās ēkas (būves) kā patstāvīgs īpašuma priekšmets nevar 
pastāvēt atsevišķi no pārējām privatizētajām ēkām, jo uzceltās ēkas 
tiesiskā ziņā uzskatāmas par pārējo privatizēto ēku sastāvdaļu; 

5) ja ēka (būve) uzcelta uz nomāta zemes gabala, turklāt zemes 
nomas līgums noslēgts uz laiku, kas nav mazāks par desmit gadiem, un 
zemes gabala īpašnieka un nomnieka līgumā ir paredzēta nomnieka 
tiesība celt uz iznomātā zemes gabala ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma 
priekšmetu. Šāda ēka (būve) par patstāvīgu īpašuma priekšmetu 
uzskatāma tikai laikā, kamēr ir spēkā zemes nomas līgums. Izbeidzoties 
nomas līgumam (piem., ar termiņa notecējumu vai uzteikumu), izbeidzas 
arī nomnieka īpašums uz uzceltajām ēkām (būvēm). Ciktāl šādas ēkas 
(būves) nav nojauktas vai nav paredzētas nojaukšanai, īpašumu uz tām 
iegūst zemes gabala īpašnieks. Ja nomas līgumā nav paredzēta nomnieka 
tiesība celt uz iznomātā zemes gabala ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma 
priekšmetu, īpašumu uz nomnieka uzcelto ēku (būvi) iegūst zemes gabala 
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īpašnieks (sal. Senāta CD 08.01.1997. spried, lietā Nr.SKC-6, 1997, 830.-
834.lpp.). 

b) Ierakstīšana zemesgrāmatā. Ēka (būve), ciktāl tā saskaņā ar 
likumu uzskatāma par patstāvīgu īpašuma priekšmetu, ir atsevišķa 
nekustama lieta (nekustams īpašums) un ir pakļauta ierakstīšanai 
zemesgrāmatā. 

Ierakstot zemesgrāmatā ēku (būvi), kas kā patstāvīgs īpašuma 
priekšmets atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala, zemes
grāmatā tiek atklāts atsevišķs nodalījums (sk. lik. "Par nekustamā īpašu
ma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 14.p. 1 .d., sal. ZGL 29.p.). Ja vēlāk attie
cīgo zemes gabalu īpašumā iegūst ēkas (būves) īpašnieks (piem., 
pamatojoties uz pirmpirkuma tiesību), zemes gabals pievienojams ēkas 
(būves) īpašuma nodalījumam un zemes gabala iepriekšējais nodalījums 
slēdzams. Savukārt gadījumā, ja attiecīgo ēku (būvi) īpašumā iegūst 
zemes gabala īpašnieks (piem., izbeidzoties nomas līgumam, saskaņā ar 
kuru ēka (būve) tikusi uzcelta), ēka (būve) pievienojama zemes gabala 
īpašuma nodalījumam un ēkas (būves) iepriekšējais nodalījums slēdzams 
(sk. lik. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 14.p. 2., 
3.d.). Kā vienā, tā otrā gadījumā ir runa par vairāku nekustamu īpašumu, 
kuriem zemesgrāmatā atklāti atsevišķi nodalījumi, savienošanu vienā 
nodalījumā (sk. arī ZGL 37.p. 1., 3.pk.). Tomēr gadījumā, ja, piem., katrs 
no savienojamiem nekustamajiem īpašumiem ir apgrūtināti ar atšķirīgām 
ķīlas tiesībām, minētā savienošana var būtiski kaitēt hipotekārajam 
nodrošinājumam. Tā kā tiesības, kas apgrūtina vienu no savienojamiem 
nekustamajiem īpašumiem, pēc to savienošanas attiecas uz visu 
"jaunizveidoto" nekustamo īpašumu, kreditoriem tiek radītas neparedza
mas sekas jautājumā par šo tiesību savstarpējo prioritāti un apmierinā
šanas kārtību (par šo problēmu plašāk sk. Гасманъ, Нолькенъ, c.327-
328; Баишаковъ, Практическое руководство .. с.68-71; Jurkovska, 
99.-100.lpp.). 

Ēkas (būves) ierakstāmas zemesgrāmatā neatkarīgi no tā, vai attie
cīgais zemes gabals jau ir ierakstīts zemesgrāmatā (sk. lik. "Par 
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 15.-16.p.). 
Zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašuma priekšmetu var ierakstīt arī 
jaunbūves, t.i., iesāktas būves līdz to nodošanai ekspluatācijā (sk. lik. 
"Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 25.p.). Tajā pat 
laikā zemesgrāmatā nav ierakstāmas ēkas (būves), kuru tehniskās 
inventarizācijas lietā uzrādītas patvaļīgas būvniecības pazīmes, kā arī 
mazēkas un pagaidu būves (pēdējā gadījumā ir runa par kustamām 
būvēm). Bez tam zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma priekšmeti nav 
ierakstāmas virszemes un apakšzemes inženierkomunikācijas, cauruļvadu 
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trases, ceļi, ielas, stāvlaukumi un citas tamlīdzīgas būves (sk. lik. "Par 
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 19.p.). Lai attiecībā uz 
minētajiem objektiem (t.i., inženierkomunikācijām, cauruļvadu trasēm 
utt.) būtu nodrošināta nepieciešamā publicitāte, tos fiksē zemesgrāmatā 
kā attiecīgā zemes gabala apgrūtinājumus (sk. arī Boruks A. (Red.) Zemes 
izmantošana un kadastrs Latvijā. Rīga, 2001, 333.lpp.). Jāatzīmē, ka līdz 
1999.gada 9.jūlijam šādus objektus bija iespējams ierakstīt zemesgrāmata 
kā patstāvīgus īpašuma priekšmetus (atklājot atsevišķu nodalījumu); 
šobrīd šāda iespēja attiecas vienīgi uz tiem objektiem, kas nodoti 
privatizācijai līdz 1997.gada 5.martam un atrodas uz valstij vai 
pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemes gabala (sk. lik. "Par nekus
tamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" pārejas not. 2.pk.). 

c) Piespiedu noma. Lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas 
spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.p. l.d. l.-4.pk. minētajos gadījumos 
ēkas (būves) īpašnieks lieto citai personai piederošā zemes gabala daļu, 
pamatojoties uz līkumu (sk. arī Senāta CD 31.05.2000. spried, lietā 
Nr.SKC-241, 2000, 296.-298.lpp.). Citiem vārdiem, minētās lietošanas 
attiecības pastāv neatkarīgi no ēkas (būves) īpašnieka un zemes gabala 
īpašnieka gribas, resp., tām ir piespiedu raksturs (sal. Senāta CD 
11.10.2000. spried, lietā Nr.SKC-452, 2000, 343.-346.lpp.). Tajā pat 
laikā likumā attiecībā uz atsevišķiem šādiem gadījumiem ir noteikts, ka 
ēkas (būves) īpašniekam ir "garantētas tiesības nomāt zemi" (sk. lik. "Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos" 6.p. 4., 5.d.; lik. "Par zemes reformu 
Latvijas Republikas pilsētās" 12.p. l.d. 2.pk. piez.). Savukārt citos šādos 
gadījumos likumā noteikts, ka zemes gabala īpašniekam "ir pienākums 
noslēgt nomas līgumu" ar privatizētās ēkas (būves) īpašnieku (sk. lik. 
"Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"; lik. "Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"). Tāpēc juridiskajā literatūrā 
un tiesu praksē, apzīmējot šīs lietošanas attiecības, tiek lietots j_ēdziens 
"piespiedu noma" (sk. Alliks A. Par zemes nomas attiecībām. MĪ. 1999, 
Nr.23/24, 26.1pp.; Senāta CD 12.06.1996. spried, lietā Nr.SKC-41, 1996, 
420.-422.lpp.; Senāta CD 20.01.1999. spried, lietā Nr.SKC-36, 1999, 
191.-195.lpp.; Senāta CD 01.09.1999. spried, lietā Nr.SKC-507. MĪ. 
1999, Nr.23/24, 28.1pp.; Senāta CD 11.10.2000. spried, lietā Nr.SKC-
452, 2000, 343.-346.lpp.). 

(1) Kaut arī lietošanas attiecības starp ēkas (būves) īpašnieku un 
zemes gabala īpašnieku likumā regulētas kā (piespiedu) nomas attiecības, 
tās būtībā ir likumiskas, bet nevis līgumiskas attiecības. Šīm attiecībām ir 
tikai nosacīta līdzība ar nomas attiecībām (īstā nozīmē), resp., kā vienā, tā 
otrā gadījumā ir runa par lietas lietošanu pret atlīdzību. Jāatzīmē, ka 
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atsevišķos likumā paredzētos gadījumos lietošanas attiecības starp ēkas 
(būves) īpašnieku un zemes gabala īpašnieku tomēr ir noregulētas vai var 
tikt nodibinātas kā servitūta tiesība (sk., piem., lik. "Par 
telekomunikācijām" 33.p.; Likuma par ostām 4.p. 6., 7.d. un pārejas 
not. 2., 3.pk.). 

(2) Piespiedu nomas maksas apmēra maksimālās robežas likumā 
noteiktas vienīgi atsevišķos gadījumos (sk., piem., lik. "Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos" 6.p. 4., 6.d., lik. "Par zemes reformu Latvijas 
Republikas pilsētās" 12.p. l.d. 2.pk.piez., 2.d.; lik. "Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 53.p. 5.d., 54.p. 2.d.; sk. arī 
MK 15.04.1997. not. Nr.143 "Noteikumi par lauku apvidu zemes nomas 
maksas maksimālo lielumu un samaksas kārtību", MK 03.10.1995. not. 
Nf.292 "Noteikumi par valsts zemes nomu"). Šis nomas maksas apmēra 
ierobežojums piemērojams neatkarīgi no tā, vai attiecīgās ēkas (būves) 
pieskaitāmas pie ražojoša vai neražojoša rakstura objektiem (sk. Senāta 
CD 17.02.1999. spried, lietā Nr.SKC-115, 1999, 216.-218.lpp.). 

Gan gadījumos, kad likumā ir paredzēts nomas maksas 
ierobežojums, gan arī pārējos gadījumos konkrēto nomas maksas apmēru, 
pamatojoties uz ieinteresētās personas prasību, nosaka tiesa pēc sava 
ieskata. Kā atzīts tiesu praksē, apspriežot nomas maksas apmēru, tiesai 
tās apmēra atbilstība jāvērtē, ievērojot CL 5.p. noteikumus, kas paredz 
tiesas pienākumu strīdu izšķirt pēc taisnības apziņas un vispārīgiem 
tiesību principiem. Konkrētā gadījumā tas nozīmē noteikt tādu nomas 
maksas apmēru, kas atbilstu normālām tiesiski ekonomiskām attiecībām 
un nomas maksas jēdziena izpratnei (sk. CL2120.p.), lai zemes gabala 
īpašnieks neiegūtu pilnu zemes vērtības samaksu relatīvi īsā laikā, 
nomniekam tajā pat laikā uzlabojot izmantojamo zemes gabalu 
(sk. Senāta CD 11.10.2000. spried, lietā Nr.SKC-452, 2000, 343.-
346.lpp.). 

d) Likumiskā pirmpirkuma tiesība. Lai sekmētu būvju kā patstāvīgu 
īpašuma priekšmetu un zemes gabalu, uz kuriem šīs būves atrodas, 
apvienošanu vienā nekustamā lietā (nekustamā īpašumā), likumā šādu 
būvju un zemes gabalu īpašniekiem ir paredzēta likumiska pirmpirkuma 
tiesība. Tā, piem., saskaņā ar lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas 
spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.p. 2.d. noteikumiem pirmpirkuma (vai 
izpirkuma) tiesība ir 1) zemes gabala īpašniekam attiecībā uz ēku (būvi), 
kas atrodas uz šī zemes gabala, un 2) ēkas (būves) īpašniekam attiecībā 
uz zemes gabalu, uz kura atrodas šī ēka (būve)). 

(1) Izlietojot pirmpirkuma tiesību, tiesīgā persona ar vienpusēju 
gribas izteikumu var iestāties pirkuma līgumā (pircēja pusē), ko 
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noslēgušas divas citas personas (sal. Schwab/Prutting, Rn 934). Šādas 
iestāšanās rezultātā tiesīgā persona iegūst prasījuma tiesību pret saistīto 
personu (pārdevēju) par īpašuma uz pārdoto nekustamo lietu pārnešanu 
pirmajai atbilstoši minētā pirkuma līguma noteikumiem (sk. CL 2060., 
2062.p., sal. Senāta CKD spried. Nr.1927/182, X, 4074.-4075.lpp.; 
Baur/Stürner, § 2 1 R n 2 3 ; Schwab/Prutting, Rn 936; Schmidt 935). 
Tādējādi pirmpirkuma tiesība ir konstitutīva (jeb tiesību nodibinoša) 
tiesība, turklāt tās izlietošanas priekšnoteikums ir attiecīgās nekustamās 
lietas pārdošana trešai personai. Šīs tiesības izlietošanas rezultātā tiek 
grozītas nodibinātās tiesiskās attiecības, jo tiesīgā persona, "atstumjot" 
trešo personu, kļūst par jau noslēgta pirkuma līguma dalībnieku (pircēju), 
kaut arī viņa pati šo līgumu nav slēgusi (sk. Schwab/Prutting, Rn 938; 
sal. Larenz/Wolf, § 15 Rn 78 ff). 

Pirmpirkuma tiesība nav izlietojama, ja saistītā persona attiecīgo 
nekustamo lietu atsavina nevis pārdodot, bet citādi (sk. CL 2060.p. 2.d.), 
piem., noslēdzot dāvinājuma, uztura, maiņas līgumu (sk. CL 1093.p.) vai 
līgumu par nekustamās lietas ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitā
lā (sk. Senāta CD 07.01.1998. spried, lietā Nr.SKC-10, 1998, 502.-
507.lpp.). Bez tam pirmpirkuma tiesība nav izlietojama, ja attiecīgā 
nekustamā lieta tiek pārdota piespiedu izsolē (tas izriet no CL 1383.p. 
3.d., sal. Тютрюмовъ, c.173-174); lietas pārdošanas labprātīgā izsolē 
turpretī nav šķērslis pirmpirkuma tiesības izlietošanai (sal. Rey, 
N 1257 f). 

(2) Pirmpirkuma tiesība rodas ar brīdi, kad starp saistīto personu 
(pārdevēju) un trešo personu (pircēju) galīgi noslēgts pirkuma līgums 
(sk. CL 1533., 2004.p.) (sk. Erdmann, IV, S. 327; Буковский, И, с. 1688; 
Тютрюмовъ, C .365; sal. Rey, N 1266f). Tūlīt pēc pirkuma līguma 
noslēgšanas saistītās personas pienākums ir paziņot tiesīgajai personai par 
attiecīgās nekustamās lietas pārdošanu, darot zināmus pirkuma līguma 
noteikumus (t.i., nosūtot līguma norakstu) un piedāvājot nopirkt šo lietu 
atbilstoši minētā līguma noteikumiem (sk. C L 2 0 6 l . p . l.d., 2062.p.). Ja 
tiesīgās personas ir vairākas (resp., attiecīgā nekustamā lieta (zemes 
gabals vai būve) atrodas šo personu kopīpašumā), saistītajai personai 
paziņošanas pienākums jāizpilda attiecībā pret visām minētajām 
personām. 

Tiesīgā persona var izlietot pirmpirkuma tiesību divu mēnešu laikā, 
skaitot no pirkuma līguma noraksta saņemšanas dienās, t.i., no dienas, 
kad viņa uzzināja vai viņai vajadzēja uzzināt par pirkuma līguma 
noslēgšanu un tā saturu (sk. CL 206l.p. l.d., sal. 1073.p. l.d.; sk. arī 
Schmid, N 942). Pirmpirkuma tiesības izlietošana izpaužas kā tiesīgās 
personas piekrišanas izteikšana pārdotās nekustamās lietas pirkšanai 
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atbilstoši noslēgtā pirkuma līguma noteikumiem. Tā kā šī vienpusējā 
gribas izteikuma mērķis ir izbeigt nedrošo tiesisko stāvokli, tam jābūt 
noteiktam un viennozīmīgam, tas nedrīkst būt aprobežots ar termiņu vai 
nosacījumu, turklāt šis gribas izteikums nav atsaucams (sk. Rey, N 1236, 
1275). 

(3) Ja tiesīgā persona minētā termiņa ietvaros izlieto savu 
pirmpirkuma tiesību, nodibinās tāds tiesiskais stāvoklis, it kā viņa pati 
būtu noslēgusi pirkuma līgumu (kuru saistītā persona ir noslēgusi ar trešo 
personu). Citiem vārdiem, tiesīga persona pilnībā iestājas pircēja (trešās 
personas) tiesībās un pienākumos un viņai, ciktāl nav nolīgts citādi, 
jāpilda tie paši noteikumi, kas ietverti minētajā pirkuma līgumā 
(sk. CL 2026.p.). Līdz ar to saistītās personas pienākums ir pārnest 
tiesīgajai personai īpašumu uz attiecīgo nekustamo lietu. Savukārt 
tiesīgajai personai ir pienākums samaksāt pirkuma līgumā nolīgto 
pirkuma maksu un izpildīt šajā līgumā paredzētos pircēja 
blakuspienākumus. Ja tiesīgā persona nav spējīga pati izpildīt minētos 
blakuspienākumus, viņai ir pienākums atlīdzināt to vērtību (sk. Schmid, 
N 943). 

Ja pirmpirkuma tiesību vienlaikus izlietojušas vairākas tiesīgās 
personas, viņām ir tiesība iegūt pārdoto nekustamo lietu kopīgi, t.i., tādās 
domājamās daļās, kādas atbilst viņu domājamām daļām kopējā lietā (lai 
tādējādi notiktu abu nekustamo lietu apvienošanās vienā nekustamā lietā, 
sk. ZGL 39.p.). Gadījumā, ja pirmpirkuma tiesību izlieto tikai daži no 
kopīpašniekiem, kā rezultātā pārdotā lieta saglabās patstāvīga īpašuma 
priekšmeta raksturu (resp., zemes gabala un ar to cieši saistītas būves 
īpašnieki (kopīpašnieki) nebūs vienas un tās pašas personas), viņi savā 
starpā var brīvi vienoties par katra iegūstamās domājamās daļas lielumu 
pārdotajā lietā (sal. CL 1073.p. l.d.). 

Kolīdz tiesīgā persona ir pieteikusi savu pirmpirkuma tiesību, saistītā 
persona un trešā persona nav tiesīga vienoties par pirkuma līguma 
atcelšanu, lai tādējādi nepieļautu pirmpirkuma tiesības izlietošanu; šāda 
vienošanās attiecībā pret tiesīgo personu nav spēkā (sal. Senāta CD 
12.04.2000. spried, lietā Nr.SKC-155, 2000, 148.-153.lpp.; sk. arī Rey, 
N 1268). 

(4) Ja tiesīgā persona divu mēnešu termiņa ietvaros nedod 
apstiprinošu atbildi saistītās personas priekšlikumam izlietot 
pirmpirkuma tiesību, šī tiesība izbeidzas (sk. CL 2061 .p. 2.d.). Citiem 
vārdiem, pirmpirkuma tiesība ir aprobežota ar prekluzīvu termiņu (divi 
mēneši); jā šī termiņa ietvaros pirmpirkuma tiesība netiek izlietota, tā 
izbeidzas pati no sevis ar termiņa notecējumu (sk. plašāk Loebers A. Par 
prekluzīviem termiņiem. TMV. 1924, N r . l , 32.-46.lpp., Nr.4, 
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166.-177.lpp., Nr.5, 217.-226.lpp.; sk. arī Bukovskis V. Civilprocesa 
mācības grāmata. Rīga, 1933, 745.lpp, l.vēre). Bez tam pirmpirkuma 
tiesība izbeidzas, ja tiesīgā persona noteikti atsakās no tās izlietošanas. 

(5) Zemes gabala īpašnieka pirmpirkuma tiesība attiecībā uz būvi, 
kas cieši savienota ar šo zemes gabalu, un šādas būves īpašnieka 
pirmpirkuma tiesība attiecībā uz zemes gabalu vispārīgi paredzēta lik. 
"Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 
14.p. 2.d. (sk. arī lik. "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 10.p. l.d.; 
lik. "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 17.p. l.d.; lik. "Par 
valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 54.p. 3.d.; lik. "Par 
valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 51.p. 2., 3.d., 
57.p. 5.d.). 

Speciāli noteikumi, kas regulē pirmpirkuma tiesību valsts un 
pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas procesā, nosakot īpašu šīs 
tiesības izlietošanas kārtību, paredzēti lik. "Par valsts un pašvaldību 
īpašuma objektu privatizāciju" 17.p., 25.p., 35.p., 42.p., 51.p. 2.d., 64.p., 
85.p. (par pašvaldību pirmpirkuma tiesību attiecībā uz nekustamām 
lietām, kas atrodas to administratīvajā teritorijā, sk. CL 1073.p. koment. 
4.tēzi). 

e) Izpirkuma tiesība. Ja tiesīgajai personai nav bijis iespējams 
izlietot pirmpirkuma tiesību saistītās personas vainas dēļ (piem., saistītā 
persona nav paziņojusi tiesīgajai personai par pirkuma līguma noslēgšanu 
un tā saturu vai arī, ignorējot tiesīgās personas gribas izteikumu, 
pārnesuši īpašumu uz nekustamo lietu trešajai personai), tiesīgā persona 
var izlietot izpirkuma tiesību (sk. lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 
1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas 
spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.p. 2.d., lik. "Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos" 10.p. l.d., lik. "Par zemes reformu Latvijas Republikas 
pilsētās" 17.p. l.d., sk. arī CL 1381. un turpm.p.). Šajā gadījumā 
i/pirkuma tiesība ir pārkāptās pirmpirkuma tiesības aizsardzības veids. Tā 
piešķir tiesīgai personai iespēju iegūt īpašumā saistītās personas pārdotu 
nekustamu lietu, atstumjot trešo personu (ieguvēju) sakarā ar priekšrocību 
pret viņu un iestājoties viņa tiesībās (sk. CL 1381.p. l.d., sk. plašāk 
Višņakova, Balodis, 235.-248.lpp., sk. arī Senāta CD 12.04.2000. spried, 
lietā Nr.SKC-155,2000, 148.-153.lpp.). 

Tiesīgā persona var izlietot izpirkuma tiesību viena gada laikā, 
skaitot no dienas, kad zemesgrāmatā nostiprināts trešās personas 
(ieguvēja) īpašums uz attiecīgo nekustamo lietu, t.i., zemes gabalu vai 
būvi (sk. CL 1400.p.). Izpirkuma tiesība izlietojama, iesniedzot tiesā 
pieteikumu par nekustamā īpašuma izpirkšanu (sk. CPL 336.-341.p.). 
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Ja treša persona (ieguvējs) apstrīd iesniedzēja izpirkuma tiesību, tiesa 
atstāj pieteikumu bez izskatīšanas un strīds izšķirams prasības kārtībā 
(sk. CPL341.p.) . 

969 • Kas uzceļ pastāvīgu ēku apzināti uz svešas zemes, tas 
var prasīt par to atlīdzību tikai tādā mērā, kādā šī ēka ietilpst 
nepieciešamos izdevumos (865.p.); bet ja ēka pieder tikai pie derīgo 
vai greznuma izdevumu šķiras, tad tās cēlējam ir tikai tiesība to 
novākt, ievērojot 867.panta 3.daļā un 868.pantā norādīto 
aprobežojumu. 

Ja tādā gadījumā ēkas cēlējs atrodas ar zemes īpašnieku kādā 
sevišķā tiesiskā attiecībā, kā lietotājs, nomnieks u.c, tad šā panta 
vietā piemērojami minētai tiesiskai attiecībai paredzētie noteikumi. 

1. Ļa un ticīgs ēkas cēlējs. CL 969.p. l.d. noteikumi piemērojami 
ļaunticīgam ēkas cēlējam, t.i., personai, kura uzcēlusi ēku uz sveša zemes 
gabala, zinot, ka viņai nav tiesība veikt šādus būvdarbus (sk. Erdmann, II, 
S. 130-131; sal. Буковский, I, с.329; Тютрюмовъ, с.213). Par ļaunticīgu 
ēkas cēlēju uzskatāms arī tas, kuram konkrētā gadījuma apstākļos bija 
pietiekams pamats šaubīties par minētās tiesības esamību, kā arī tas, 
kuram, ievērojot tādu uzmanību un rūpību, kāda konkrētā gadījuma 
apstākļos būtu taisnīgi no viņa prasāma, vajadzēja zināt, ka viņam nav 
tiesības veikt būvdarbus (sal. CL 910., 1013.p.; Senāta C K D spried. 
Nr.1931/71, XII, 4678.-4679.lpp.; Konrādi, Valters, 58.1pp.; Blaese, 
Mende, S.40-41; Višņakova, Balodis, 50.1pp.; Rozenfelds, 48.1pp.; 
Дернбургъ, II, с. 18, 67; Хвостов, c.253-254, 283; Rey, N 1611, 1773 ff). 
Bez tam saskaņā ar lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un kārtību" 13.p. l.d. noteikumiem CL 969.p. l.d. 
piemērojama neatkarīgi no ēkas (būves) celšanas laika, ja tā uzcelta uz 
zemes gabala, kas nav bijis piešķirts tajā laikā spēkā esošajā likumā 
noteiktajā kārtībā un šajā jautājumā nav taisīts tiesas spriedums (resp., šai 
normai ir atpakaļvērsts spēks). 

Ar "ēkas cēlēju" šā panta izpratnē saprotams ne tikai tas, kurš uzcēlis 
jaunu ēku vai citu būvi, bet arī tas, kurš veicis jau pastāvošas būves 
remontu vai pārbūvi (sal. CL 968.p. koment. 2.tēzi). 

2. Izdevumi. Saskaņā ar CL 969.p. 1 .d. ļaunticīgs ēkas cēlējs var 
prasīt atlīdzību no zemes gabala īpašnieka vienīgi par nepieciešamiem 
izdevumiem. Ciktāl zemes gabalam taisīti derīgie vai greznuma izdevumi, 
ļaunticīgs ēkas cēlējs ir tiesīgs atdalīt no zemes gabala šo izdevumu 
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rezultātā radītos uzlabojumus (izdaiļojumus), ja vien tas viņam ir izdevīgi 
un ja to var izdarīt, nekaitējot galvenajai lietai (sk. CL 867.p. 3.d., 
868.р.). Tā kā likumā atkarībā no taisīto izdevumu veida paredzētas 
atšķirīgas tiesiskās sekas, tiesai precīzi jānosaka, vai un ciktāl konkrētajā 
gadījumā ir taisīti nepieciešamie, derīgie vai greznuma izdevumi 
(sk. Нолъкенъ, c.786; sal. Senāta CD 28.04.1999. spried, lietā Nr.SKC-
272, 1999, 440.-443.lpp.). 

а) Nepieciešamie izdevumi ir tādi, kas taisīti, lai uzturētu zemes 
gabala (vai tā sastāvdaļas) būtību vai aizsargātu to no pilnīgas bojāejas, 
sabrukuma vai izpostījuma (sk. CL 865.p.), piem., izdevumi saistībā ar 
jebkāda veida neatliekamu remonta darbu veikšanu (sk. Blaese, Mende, 
S.23, Fn 11; sk. arī CL 1084.p. l .d.), ēkas apkurināšanu (sk. Senāta C K D 
spried. Nr.1928/135, XI, 4242.-4243.lpp.; Rozenfelds, 34.1pp.). Jauna 
jumta uzlikšanu atkarībā no apstākļiem var kvalificēt gan kā 
nepieciešamos, gan kā derīgos izdevumus (sk. Senāta C K D spried. 
Nr. 1920/36, VI, 2223.-2226.lpp.; Višņakova, Balodis, 26.1pp.). Jaunas 
ēkas uzcelšana pēc vispārīgā principa nav kvalificējama kā nepieciešami 
izdevumi; tā varētu tikt kvalificēta kā derīgie izdevumi, ja šī ēka dod kādu 
labumu vai palielina ienākumus (sk. Senāta CD 28.04.1999. spried, lietā 
Nr.SKC-272, 1999, 440.-443.lpp.; par ēkas uzcelšanu kā nepieciešamiem 
izdevumiem sk. Senāta CKD spried. Nr. 1931/173, XII, 4750.-4751.lpp.). 
Par nepieciešamiem izdevumiem nav uzskatāmi, piem., apdrošināšanas 
prēmijas samaksa (sk. Erdmann, I, S.155, Fn 3), ar hipotēku nodrošināta 
parāda samaksa (sk. Blaese, Mende, S.23, F n l l ) vai izdevumi, kas 
saistīti ar akas ierīkošanu un lopu kūts uzcelšanu (sk. Нолъкенъ, с. 129). 

Nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi naudā (sk. Konrādi, Valters, 
30.lpp.; Blaese, Mende, S.25) katram ļaunticīgam ēkas cēlējam, izņemot 
vienīgi to, kurš ieguvis attiecīgo zemes gabalu (vai būvi) noziedzīgā ceļā 
(piem., krāpšanas rezultātā, sk. CL 866.p.). Zemes gabala īpašnieka 
pienākums atlīdzināt nepieciešamos izdevumus izriet no tā, ka viņam 
pašam bija pienākums vai arī viņa interesēs bija taisīt šādus izdevumus 
zemes gabalam, taču viņš to (laikus) nav darījis (sk. Буковский, I, с.271; 
sal. Višņakova, Balodis, 26.lpp.). Nepieciešamo izdevumu atlīdzības 
apmērs likumā nav ierobežots, tāpēc ļaunticīgs ēkas cēlējs ir tiesīgs prasīt 
atlīdzību par visiem šāda veida izdevumiem. Tā, piem., gadījumā, ja 
nepieciešamie izdevumi saistīti ar ēkas daļas uzcelšanu, viņam 
atlīdzināma visa šīs uzceltās ēkas daļas parastā vērtība (sk. Senāta C K D 
spried. Nr. 1931/173, XII, 4750.-4751.lpp.; Konrādi, Valters, 30.lpp.). Ja 
šajā gadījumā būvdarbi veikti, izmantojot zemes gabala īpašniekam 
piederošus materiālus, kā nepieciešamie izdevumi atlīdzināma vienīgi 
ieguldītā darba vērtība. 
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b) Derīgie un greznuma izdevumi. Derīgie izdevumi ir tādi, kas 
taisīti, lai uzlabotu zemes gabalu (vai tā sastāvdaļu), t.i., palielinātu 
ienākumus no tā (sk. CL 865.р.), piem., izdevumi saistībā ar noliktavas 
(sk. Senāta CKD kopsēdes spried. Nr. 1937/11, XIV, 5471.-5473.lpp.) vai 
citas ēkas uzcelšanu, ciktāl šī ēka palielina ienākumus no zemes gabala 
(sk. Senāta CD 28.04.1999. spried, lietā Nr.SKC-272, 1999, 440.-
443.lpp., sk. arī Нолъкенъ, с.786). Tāpat par derīgiem, piem., uzskatāmi 
izdevumi saistībā ar lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes 
uzlabošanu, ierīkojot meliorācijas sistēmu (sal. lik. "Par zemes lietošanu 
un zemes ierīcību" 30.p. 5.pk.) vai ēkas paplašināšanu, uzceļot piebūvi. 
Savukārt, piem., dzīvojamo telpu sienu apdari ar tapetēm atkarībā no 
apstākļiem var kvalificēt gan kā derīgos, gan kā nepieciešamos 
izdevumus (sk. Višņakova, Balodis, 28.-29.Ipp., sal. Blaese, Mende, S.23, 
Fn 12). 

Greznuma izdevumi ir tādi, kas taisīti, lai zemes gabalu (vai tā 
sastāvdaļu) padarītu vienīgi ērtāku, patīkamāku vai daiļāku 
(sk. CL 865.р.), piem., izdevumi saistībā ar dzīvojamo telpu pārplānošanu 
pēc ļaunticīgā ēkas cēlēja ieskatiem (sal. Blaese, Mende, S.23, Fn 13), 
apstādījumu un strūklaku ierīkošanu (sk. Kalniņš, 114.1pp.). Par 
greznuma izdevumiem uzskatāmi arī tie izdevumi, kas saistīti ar zemes 
gabala (vai tā sastāvdaļas) izmantošanas mērķa maiņu (piem., viena veida 
ražotnes pārveidošanu par cita veida ražotni vai dzīvojamo telpu 
pārveidošanu par ražošanas telpām, sk. Konrādi, Valters, 33.-34.Ipp.; 
Rozenfelds, 34.1pp.). Tāpēc greznuma izdevumi tiek dēvēti arī par 
nevajadzīgiem izdevumiem (sk. Гриммъ, c.203; Дернбургъ, II, с. 156). 

Saskaņā ar CL 969.p. l.d. ļaunticīgam ēkas cēlējam ir tiesība atdalīt 
no zemes gabala derīgo un greznuma izdevumu rezultātā radītos 
uzlabojumus (izdaiļojumus), ja vien tas viņam ir izdevīgi un ja to var 
izdarīt, nekaitējot galvenajai lietai (sk. CL 867.p. 3.d., 868.р.). Tāpēc šī 
tiesība atkrīt, ja, piem., būves nojaukšanas rezultātā tiktu apdraudēta 
blakus esošā būve (sk. Erdmann, II, S.131, Fn 4) vai arī uzlabojumu 
noņemšana nebūtu iespējama bez sienu un grīdu izlaušanas (sal. Konrādi, 
Valters, 33.-34.lpp.), kā arī tad, ja, piem., uzlabojumu (izdaiļojumu) 
atdalīšana nedod ļaunticīgajam ēkas cēlējam nekādu saimniecisku 
labumu, bet gan tiek veikta vienīgi nolūkā kaitēt zemes gabala 
īpašniekam (sk. Буковский, II, с. 1757; Хвостов, с.262). Visos šādos 
gadījumos ļaunticīgajam ēkas cēlējam nav tiesība ne atdalīt savus 
uzlabojumus (izdaiļojumus), ne arī prasīt atlīdzību par tiem. Bez tam 
ļaunticīgā ēkas cēlēja tiesība atdalīt uzlabojumus (izdaiļojumus) atkrīt, ja 
viņš to radīšanai izmantojis nevis savus, bet gan zemes gabala īpašniekam 
piederošus materiālus (sk. Нолъкенъ, с. 165). 
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Kā atzīts tiesu praksē, pat tad, ja uzlabojumu (izdaiļojumu) 
atdalīšana ir tiesiski iespējama, to nevar veikt bez zemes gabala īpašnieka 
piekrišanas. Vienīgi no zemes gabala īpašnieka gribas atkarīgs, vai atļaut 
ļaunticīgajam ēkas cēlējam atdalīt viņa radītos uzlabojumus 
(izdaiļojumus) vai arī piešķirt par tiem atlīdzību naudā, kas nosakāma 
atbilstoši šo uzlabojumu (izdaiļoiumu) vērtībai (sk. Senāta CKD kopsēdes 
spried. Nr.1937/11, XIV, 5471.-5473.lpp.; Senāta C K D spried. 
Nr. 1931/188. XII, 4761.lpp.; Буковский, II, с. 1757; Konrādi, Valters, 
32.1pp.; Blaese, Mende, S.25). 

3. Sevišķa tiesiskā attiecība. CL 969.p. l.d. noteikumi (tāpat kā 
CL 970.p.) piemērojami vienīgi tiktāl, ciktāl starp ēkas cēlēju un zemes 
gabala īpašnieku nav noslēgta vienošanās par attiecīgo būvdarbu veikšanu 
(sk. Erdmann, II, S. 130, Fn 5; Blaese, Mende, S.85). Tāpēc gadījumā, ja 
minētā vienošanās jeb "sevišķa tiesiskā attiecība" pastāv, piemērojami 
šādai līgumiskajai attiecībai (līgumā vai likumā) paredzētie noteikumi 
(sk. CL 969.p. 2.d.). Jāatzīmē, ka līgumiskas attiecības pastāvēšana ir 
obligāts priekšnoteikums tam, lai kāda persona atļautā kārtā varētu veikt 
būvdarbus uz sveša zemes gabala, jo atbilstoši Būvniecības likuma 
l l . p . l.d. zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas 
noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku. 

Šāda citas personas tiesība var būt paredzēta, piem., nomas (īres) 
līgumā, līgumā par lietojuma tiesības nodibināšanu vai būvuzņēmuma 
līgumā (sal. Erdmann, II, S. 130, Rn 5), turklāt tā var attiekties gan uz 
jaunas būves celšanu, gan arī uz jau pastāvošas būves remontu vai 
pārbūvi. 

a) Nomas (īres) līgums. Nomas (īres) līgumā var būt paredzēta ne 
tikai nomnieka (īrnieka) tiesība veikt, piem., iznomāto (izīrēto) telpu 
remontu vai pārbūvi. Ar nomas līgumu nomniekam var būt piešķirta arī 
tiesība celt uz iznomātā zemes gabala ēku (būvi) kā patstāvīgu īpašuma 
priekšmetu (sk. lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada 
Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā 
stāšanās laiku un kārtību" 14.p. l.d. 5.pk., sk. arī CL 968.p. koment. 
3.tēzi). 

Ja nomas (īres) līgumā nav nolīgts citādi, nomniekam (īrniekam) ir 
tiesība prasīt atlīdzību par nepieciešamiem un derīgiem izdevumiem 
(sk. CL 2140.р.), kas atlīdzināmi atbilstoši vispārīgajiem noteikumiem 
par izdevumu atlīdzināšanu (sk. CL 866. un turpm.p.). Bez tam, lai 
nodrošinātu šo izdevumu atlīdzināšanu, nomnieks (īrnieks) var izlietot 
aizturējuma tiesību (sk. CL 2155.р.). 

(1) Nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi nomniekam (īrniekam) pat 
tad, ja viņš šādus izdevumus taisījis bez iznomātāja (izīrētāja) piekrišanas 
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(sk. CL 866.p.). Jāņem vērā, ka atbilstoši lik. "Par dzīvojamo telpu īri" 
40.p. 4.d., ja izīrējamai dzīvojamai mājai (dzīvojamai telpai) 
nepieciešams kapitālais remonts vai arī remonts sakarā ar to, ka 
dzīvojamā māja (dzīvojamā telpa) neatbilst normatīvajos aktos 
noteiktajām būvniecības un higiēnas prasībām, izīrētājs un īrnieks var 
vienoties, ka nepieciešamo remontu veic vai tā izmaksas pilnībā vai daļēji 
sedz īrnieks; šādā gadījumā īrniekam ir tiesība uz attiecīgu īres maksas 
samazinājumu (sk. arī Krauze R. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar 
komentāriem. Rīga, 2002, 121.Ipp.). Tomēr gadījumā, ja īrnieks ar 
izīrētāju nevar vienoties par nepieciešamā remonta veikšanu un tā 
izdevumu segšanu, turklāt izīrētājs atsakās veikt šādu remontu, īrnieks 
pats var veikt minēto remontu, un ar tā izdarīšanas brīdi viņam rodas 
tiesība uz atlīdzību par taisītajiem nepieciešamiem izdevumiem 
(sal. Konrādi, Valters, 3l. lpp.; Senāta CKD spried. Nr. 1936/44, XIII, 
5267.-5268.lpp.). 

Jāatzīmē, ka CL2140.p. (t.i., CL 866.p.) noteikumus par 
nepieciešamo izdevumu atlīdzināšanu var atcelt vai grozīt ar līdzēju 
vienošanos (resp., CL2140.p. noteikumi veido nomas (īres) līguma 
dabisku sastāvdaļu, sk. CL 1471.p.) un šāda vienošanās nav uzskatāma 
par spēkā neesošu (sk. Буковский, I, c.271). Vienīgi dzīvojamo telpu īres 
attiecībās, ņemot vērā īrnieku sociālās aizsardzības principu, šāda 
vienošanās izņēmuma kārtā būtu uzskatāma par spēkā neesošu. 

(2) Jautājumā par derīgiem izdevumiem un to atlīdzināšanu 
CL 867.p. paredzēti atšķirīgi noteikumi atkarībā no tā, vai šādus 
izdevumus taisījis lietas labticīgs vai ļaunticīgs valdītājs. Taču šeit jāņem 
vērā, ka nomnieks (īrnieks) ir lietas turētājs, bet nevis tās prettiesīgs 
(labticīgs vai ļaunticīgs) valdītājs (sk. CL 2130.p. 2.d.). Tāpēc attiecībā uz 
nomnieku (īrnieku) CL 867.p. noteikumi piemērojami vienīgi mutatis 
mutandis (t.i., ņemot vērā minēto atšķirību starp nomnieku (īrnieku) un 
lietas valdītāju). 

Saskaņā ar CL 2150.-2152.p. nomnieks (īrnieks) nav tiesīgs pēc sava 
ieskata izdarīt nomas (īres) priekšmetā kādas izmaiņas, turklāt pēc nomas 
(īres) līguma izbeigšanās viņam ir pienākums šo priekšmetu atdot atpakaļ 
iznomātājam (izīrētājam) cik iespējams labā stāvoklī, t.i., tādā stāvoklī, 
kādā tas tika iznomāts (izīrēts). Tāpēc nomniekam (īrniekam) ir tiesība 
prasīt atlīdzību par derīgiem izdevumiem vienīgi tad, ja tie taisīti ar 
iznomātāja (izīrētājā) piekrišanu; šī piekrišana nostāda nomnieku 
(īrnieku) vienādā stāvoklī ar lietas labticīgu valdītāju un attiecībā uz viņu 
piemērojami CL 867.p. l.d. noteikumi (sk. Буковский, II, с.1757-1759; 
Нолъкенъ, c.785; Konrādi, Valters, 31.-32.Ipp.; Senāta C K D spried. 
Nr. 1920/36, VI, 2223.-2226.lpp.; Senāta CD 26.04.2000. spried, lietā 
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Nr.SKC-188, 2000, 262.-266.lpp.; Senāta CD 14.06.2000. spried, lieta 
Nr.SKC-275, 2000, 304.-312.1pp.). Turpretī gadījumā, ja derīgie 
izdevumi taisīti bez iznomātāja (izīrētāja) piekrišanas, nomnieks (īrnieks) 
pielīdzināms lietas ļaunticīgam valdītājam un attiecībā uz viņu 
piemērojami CL 867.p. 3.d. noteikumi (sk. Буковский, II, с. 1757). 

Likuma noteikumus par derīgo izdevumu atlīdzināšanu 
(sk. CL 2140., 867.p.) var atcelt vai grozīt ar līdzēju vienošanos 
(sk. Буковский, II, c.1759). Tā, piem., līdzēji var vienoties, ka derīgie 
izdevumi atlīdzināmi nomniekam (īrniekam) tikai daļēji vai arī vienīgi 
gadījumā, ja nomas (īres) līgums tiek izbeigts ar iznomātāja (izīrētāja) 
uzteikumu un nomnieks (īrnieks) nav vainojams līguma izbeigšanā. 

(3) Ciktāl nomas (īres) priekšmetam taisīti nepieciešamie izdevumi 
vai tādi derīgie izdevumi, kuriem iznomātājs (izīrētājs) ir piekritis, un 
nomas priekšmets atrodas nomnieka (īrnieka) faktiskā varā, viņš var 
izlietot aizturējuma tiesību (sk. CL 2155.p., sk. Senāta C K D spried. 
Nr. 1920/36, VI, 2223.-2226.lpp.; Senāta CD 26.04.2000. spried, lietā 
Nr.SKC-188, 2000, 262.-266.lpp.). Citiem vārdiem, nomnieks (īrnieks) 
var neatdot nomas (īres) priekšmetu iznomātājam (izīrētājam) tik ilgi, 
kamēr pēdējais nav atlīdzinājis minētos izdevumus (sk. CL 1734.p., 
1738.p. l.pk., sk. Буковский, И, с. 1361). 

Civilprocesuāli aizturējuma tiesību var izlietot materiālliesiskas 
ierunas veidā (sk. Klot B.v. Grundsätzliches über das Zurückbehaltungs
recht. RZR. 1933/34, 2.Heft, S.87; sa\. Krons M. Kā realizējamas 
aizturēšanas tiesības, parādniekam pretojoties. Jurists. 1932, Nr.4/5, 
109.sl.). Ar minēto ierunu nav iespējams panākt pamatprasības (šajā 
gadījumā - prasības par nomas (īres) priekšmeta atdošanu) noraidīšanu, 
bet gan vienīgi abu prasību (t.i., iznomātāja (izīrētāja) prasības par nomas 
(īres) priekšmeta atdošanu un nomnieka (īrnieka) pretprasības par 
nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu) vienlaicīgu 
apmierināšanu ar nosacījumu, ka atdošanai piespriestā lieta aizturama 
līdz piespriestās atlīdzības samaksai (sk. Senāta C K D spried. Nr. 1923/52, 
VII, 2752.-2754.lpp.; Senāta C K D spried. Nr. 1926/42, X, 3680.-
3681.lpp.). 

(4) Greznuma izdevumi pēc vispārīgā principa nav atlīdzināmi. 
Nomniekam (īrniekam) ir tiesība vienīgi atdalīt no nomas (īres) 
priekšmeta šo izdevumu rezultātā radītos izdaiļojumus, ja vien tas viņam 
ir izdevīgi un ja to var izdarīt, nekaitējot nomas (īres) priekšmetam 
(sk. CL 868.p.), un šādā gadījumā arī tikai tad, ja tam piekrīt iznomātājs 
(izīrētājs), no kura gribas atkarīgs, vai piekrist izdaiļojumu atdalīšanai vai 
arī piešķirt par tiem atlīdzību naudā (sk. 2.tēzi). 
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c) Lietojuma tiesība. Lietotāja un īpašnieka savstarpējas attiecības 
saistībā ar kalpojošās nekustamās lietas pārveidošanu (t.sk. apbūvi) 
regulētas CL 1207.-1210., 1212.-1215.p. Pēc vispārīgā principa 
(sk. CL 1207.p.) lietotājs nav tiesīgs pārveidot vai pārtaisīt lietojamo 
zemes gabalu (vai tā sastāvdaļu), kaut arī tādējādi palielinātos ienākumi 
no tā. Tāpēc saskaņā ar likumu lietotājs var izdarīt vienīgi tādus 
uzlabojumus, kuru rezultātā netiek pārgrozīts zemes gabala (vai, piem., 
ēkas) lietošanas mērķis (sk. CL 1208.-1209.p.). Ja lietotājam piešķirta 
tiesība uzcelt ar zemes gabalu cieši savienotu būvi, pēc lietojuma tiesības 
izbeigšanās ne viņam, ne viņa mantiniekiem nav tiesības to nojaukt, ja 
vien nav nolīgts citādi (sk. CL 1210.p.). Lietotājam ir pienākums uz sava 
rēķina uzturēt būves, tomēr šajā ziņā viņš var izdarīt vienīgi mērenus 
izlabojumus (sk. CL 1213.p.) (sk. plašāk. Višņakova, Balodis, 116.-
120.lpp.). 

Ciktāl nav nolīgts citādi (sk. CL 1194.p.), lietotājam pašam 
jāuzņemas visi izdevumi par jebkādiem uzlabojumiem kalpojošajā 
nekustamajā lietā, jo viņš minētos izdevumus var segt, gūstot ienākumus 
no šīs lietas. Tāpēc lietotājam nav tiesības prasīt atlīdzību par taisītajiem 
izdevumiem (pat ja tie būtu nepieciešamie izdevumi). Vienīgi tad, ja 
izdevumi nepieciešamajiem izlabojumiem pārsniedz gūtos ienākumus, 
viņš var prasīt no kalpojošās nekustamās lietas īpašnieka starpību starp 
izlabojumiem izdoto summu un gūtajiem ienākumiem (sk. CL 1214.p.; 
Višņakova, Balodis, 121.lpp.; sal. Konrādi Valters, 271.lpp.; Blaese, 
Mende, S.151). Greznuma izdevumu rezultātā radītos izdaiļojumus, ja 
vien tie ir atdalāmi, lietotājs var atdalīt no kalpojošās nekustamās lietas 
(sk. CL 1209.p.); pretējā gadījumā īpašumu uz tiem iegūst kalpojošās 
nekustamās lietas īpašnieks (sk. Višņakova, Balodis, 118.1pp.). 

d) Būvuzņēmuma līgums. Ar būvuzņēmuma līgumu viena puse 
(būvuzņēmējs) apņemas veikt noteiktus būvdarbus, izmantojot savus 
resursus, bet otra puse (pasūtītājs) apņemas samaksāt nolīgto atlīdzību 
(sal. CL 2212.p., Būvniecības likuma l.p. 17.pk.). Šajā gadījumā pasūtītā
jam (piem., zemes gabala īpašniekam) ir pienākums nevis atlīdzināt 
izdevumus, kas taisīti zemes gabalam (vai tā sastāvdaļai), bet gan maksāt 
nolīgto atlīdzību par pasūtītajiem un izpildītajiem (resp., pieņemtajiem) 
būvdarbiem. 

970. Kas uzcēlis ēku uz svešas zemes aiz atvainojamas 

maldības, var, kad no viņa pieprasa šo zemi tās īpašnieks, neizpildīt 

šo prasījumu līdz tam laikam, kamēr nedabū atlīdzību par savu ēku. 

Atlīdzību var prasīt vienīgi par tām ēkām, kas skaitāmas pie 
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nepieciešamiem izdevumiem, bet ja ēka pieder pie derīgiem vai 
greznuma izdevumiem, tad attiecīgi piemērojami 867.panta 1. un 
2.daļas un 868.panta noteikumi. 

1. Labticīgs ēkas cēlējs. CL 970.p. noteikumi piemērojami 
labticīgam ēkas cēlējam, t.i., personai, kura uzcēlusi ēku uz sveša zemes 
gabala, atvainojami maldoties, ka viņai ir tiesība veikt šādus būvdarbus 
(sk. Erdmann, II, S.131, Fn 5; sal. Буковский, I, c.329; Rozenfelds, 
103.lpp.; par jēdziena "ēkas cēlējs" nozīmi sk. CL969.p . koment. l.tēzi). 
Maldīgajai pārliecībai par minētās tiesības esamību jābūt atvainojamai, 
tāpēc par labticīgu ēkas cēlēju nav uzskatāms tas, kuram konkrētā 
gadījuma apstākļos bija pietiekams pamats šaubīties par minētās tiesības 
esamību, kā arī tas, kuram, ievērojot tādu uzmanību un rūpību, kāda 
konkrētā gadījuma apstākļos būtu taisnīgi no viņa prasāma, vajadzēja 
zināt, ka viņam nav tiesības veikt būvdarbus (sal. CL 910., 1013.р.; 
Senāta CKD spried. Nr. 1931/71, XII, 4678.-4679.lpp.; Буковский, I, 
c.359; Konrādi, Valters, 58.1pp.; Blaese, Mende, S.40-41; Višņakova, 
Balodis, 50.1pp.; Rozenfelds, 48.1pp.; Дернбургъ, II, с. 18, 67; Хвостов, 
c.253-254, 283; Rey, N 1611, 1773 ff). Tā, piem., Senāts kādā lietā par 
labticīgu ēkas cēlēju atzina personu, kura bija nopirkusi nekustamu lietu 
no mantojuma tiesībās vēl neapstiprinātiem mantiniekiem un kurai 
sarunās par līguma noslēgšanu ticis apgalvots, ka pārējie divi mantinieki 
ir krituši karā; tā rezultātā šī persona, kura bija veikusi plašus remonta 
darbus viņas valdījumā nodotajā lietā, varēja būt pārliecībā, ka viņa 
noslēgusi pirkuma līgumu ar visiem mantiniekiem (sk. Senāta C K D 
spried. Nr. 1938/26, XIV, 5526.-5528.lpp.). 

CL970.p . noteikumi (tāpat kā CL 969.p. l.d.) nav piemērojami, ja 
būvdarbi tiek veikti, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp ēkas 
cēlēju un zemes gabala īpašnieku; šādā gadījumā piemērojami attiecīgajai 
līgumiskajai attiecībai (līgumā vai likumā) paredzētie noteikumi 
(sk. CL 969.p. koment. 3.tēzi). 

2. Aizturējuma tiesība. Ja attiecīgais zemes gabals (vai būve) 
atrodas labticīga ēkas cēlēja faktiskā varā, un zemes gabala īpašnieks 
cēlis pret viņu prasību par šīs lietas atdošanu (piem., īpašuma prasību 
(sk. CL 1044.p.) vai prasību par netaisni iedzīvotā atdošanu (sk. CL 2369. 
un turpm.p., jo īpaši CL 2379.p.)), ēkas cēlējs var izlietot aizturējuma 
tiesību (sk. CL970.p . l.teik.). Citiem vārdiem, viņš var neatdot šo lietu 
(t.i., neatbrīvot zemes gabalu vai būvi) tik ilgi, kamēr zemes gabala 
īpašnieks nav atlīdzinājis lietai taisītos nepieciešamos (sk. CL 866.p.) un 
derīgos (sk. CL 867.p. l.d.) izdevumus (sk. Буковский, II, с. 1361). 
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Civilprocesuāli aizturējuma tiesību var izlietot materiāltiesiskas 
ierunas veidā (sk. Klot B.v. Grundsätzliches über das Zurückbehaltungs
recht. RZR. 1933/34, 2.Heft, S.87; sal. Krons M. Kā realizējamas 
aizturēšanas tiesības, parādniekam pretojoties. Jurists. 1932, Nr.4/5, 
109.sl.). Ar minēto ierunu nav iespējams panākt pamatprasības (piem., 
īpašuma prasības vai prasības par netaisni iedzīvotā atdošanu) 
noraidīšanu, bet gan vienīgi abu prasību (t.i., zemes gabala īpašnieka 
prasības par zemes gabala (vai būves) atbrīvošanu un labticīgā ēkas cēlēja 
pretprasības par nepieciešamo un derīgo izdevumu atlīdzināšanu) 
vienlaicīgu apmierināšanu ar nosacījumu, ka atdošanai piespriestā lieta 
aizturama līdz piespriestās atlīdzības samaksai (sal. Senāta CKD spried. 
Nr. 1923/52, VII, 2752.-2754.lpp.; Senāta CKD spried. Nr. 1926/42, X, 
3680.-3681.Ipp.). 

3. Izdevumi. Saskaņā ar CL 970.p. 2.teik. labticīgs ēkas cēlējs var 
prasīt atlīdzību naudā par nepieciešamiem izdevumiem un, ciktāl 
nepastāv CL 867.p. 2.d. paredzētie apstākļi, - arī par derīgiem izdevu
miem. Ja derīgie izdevumi atbilstoši CL 867.p. 2.d. nav atlīdzināmi vai arī 
zemes gabalam taisīti greznuma izdevumi, labticīgs ēkas cēlējs ir tiesīgs 
atdalīt no zemes gabala šo izdevumu rezultātā radītos uzlabojumus 
(izdaiļojumus), ja vien tas viņam ir izdevīgi un ja to var izdarīt, nekaitējot 
galvenajai lietai (sk. CL 867.p. 3.d., 868.p.). 

(1) Labticīgs ēkas cēlējs ir tiesīgs prasīt atlīdzību par visiem 
nepieciešamiem izdevumiem, kas taisīti zemes gabalam; šo izdevumu 
atlīdzības apmērs likumā nav ierobežots (sk. plašāk CL 969.p. koment. 
2.tēzi). 

(2) Derīgie izdevumi atlīdzināmi vienīgi tādā apmērā, kādā tie 
paaugstinājuši zemes gabala vērtību (sk. CL 867.p. l.d. 2.teik.), t.i., ciktāl 
zemes gabala īpašnieks būtu netaisni iedzīvojies uz labticīgā ēkas cēlēja 
rēķina, ja pēdējais nesaņemtu nekādu atlīdzību (par derīgo izdevumu 
jēdzienu sk. CL 969.p. koment 2.tēzi). Tāpēc gadījumā, ja labticīgā ēkas 
cēlēja radītie uzlabojumi ir gājuši bojā pirms zemes gabala atdošanas tā 
īpašniekam, nevar būt runa par īpašnieka netaisnu iedzīvošanos un līdz ar 
to arī par labticīga ēkas cēlēja tiesību prasīt atlīdzību par šādiem, vairs 
neeksistējošiem uzlabojumiem (sk. Konrādi, Valters, 32.1pp.; Blaese, 
Mende, S.24-25; sal. Višņakova, Balodis, 28.1pp.). 

Aprēķinot atlīdzināmo derīgo izdevumu apmēru, nedrīkst vadīties 
tikai no attiecīgā uzlabojuma vērtības, bet gan precīzi jānosaka faktiski 
taisīto derīgo izdevumu summa. Minētie izdevumi atlīdzināmi vienīgi tā 
zemes gabala vērtības paaugstinājuma apmērā, kuru izraisījuši tieši šo 
izdevumu rezultātā radītie uzlabojumi (HojibKeHt, c l 2 9 ; Konrādi, 
Valters, 32.1pp.), turklāt izmaksājamās atlīdzības apmērs samazināms 
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atbilstoši ienākumiem, kurus guvis labticīgais ēkas cēlējs, lietojot 
attiecīgo zemes gabalu (sk. CL 867.p. l.d. l.teik.). 

Bez tam gadījumā, ja zemes gabala vērtības paaugstinājums pār
sniedz faktiski taisīto izdevumu summu, labticīgajam ēkas cēlējam atlīdzi
nāmi vienīgi faktiski taisītie izdevumi (sk. CL 867.p. l.d. 3.teik.). Šajā 
ziņā tiesu praksē atzīts, ka īpašnieks, saņemot atpakaļ savu zemes gabalu 
ar uzlabojumiem, kuri paaugstinājuši tā vērtību pāri par faktiski taisīto 
izdevumu summu, nav uzskatāms par netaisni iedzīvojušos uz labticīgā 
ēkas cēlēja rēķina (kaut arī viņš būtu uzskatāms par ekonomiski iedzīvo
jušos); gluži otrādi, ja labticīgais ēkas cēlējs no zemes gabala īpašnieka 
saņemtu atlīdzību, kas pārsniegtu faktiski taisīto izdevumu summu, tad 
viņš pats būtu netaisni iedzīvojies uz īpašnieka rēķina (sk. Senāta CKD 
spried. Nr.1923/75, VII, 281 l.-2816.1pp.; Konrādi, Valters, 32.-33.lpp.). 

(3) Ja atlīdzināmo derīgo izdevumu apmērs nav samērīgs ar zemes 
gabala īpašnieka līdzekļiem (piem., īpašnieka maksātnespējas gadījumā, 
sk. Буковский, II, с. 1756) vai arī šādas atlīdzības samaksa viņu pārāk 
apgrūtinātu (piem., īpašnieks ir trūcīgs), labticīgais ēkas cēlējs tiek 
nostādīts vienādā stāvoklī ar ļaunticīgu ēkas cēlēju. Tas nozīmē, ka 
labticīgs ēkas cēlējs šādā gadījumā ir tiesīgs vienīgi atdalīt no zemes 
gabala minēto izdevumu rezultātā radītos uzlabojumus, ja vien tas viņam 
ir izdevīgi un ja to var izdarīt, nekaitējot galvenajai lietai 
(sk. CL 867.p. 2.d.), un šādā gadījumā arī tikai tad, ja tam piekrīt zemes 
gabala īpašnieks, no kura gribas atkarīgs, vai piekrist izdaiļojumu 
atdalīšanai vai arī piešķirt par tiem atlīdzību naudā (sk. plašāk CL 969.p. 
koment 2.tēzi). 

Ja labticīgs ēkas cēlējs taisījis greznuma izdevumus, viņam (tāpat kā 
neatlīdzināmu derīgo izdevumu gadījumā) ir tiesība atdalīt no zemes 
gabala greznuma izdevumu rezultātā radītos izdaiļojumus (sk. CL 970.p. 
2.teik., 868.p.; par greznuma izdevumu jēdzienu sk. CL 969.p. koment. 
2.tēzi). 

971. Ja zemes īpašnieks labā ticībā izlietojis kādām būvēm 
uz savas zemes svešus materiālus, tad, kaut gan tie kļūst par viņa 
īpašumu, tomēr materiālu vērtība, par cik viņš no tiem iedzīvojies, 
viņam jāatlīdzina to agrākajam īpašniekam; bet ja viņš tos izlietojis 
ļaunticīgi, tad viņam jāatlīdzina agrākajam īpašniekam visi 
nodarītie zaudējumi. 

1. Zemes gabala īpašnieks kā ēkas cēlējs. CL971.p . noteikumi 
piemērojami tādam zemes gabala īpašniekam, kurš, izmantojot svešus 
materiālus, uzcēlis uz sava zemes gabala jaunu būvi vai arī veicis jau 
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pastāvošas būves remontu vai pārbūvi. Šajā ziņā nepieciešams, lai jaunā 
būve būtu cieši savienota ar zemes gabalu vai arī pastāvošā būvē 
iebūvētie materiāli būtu uzskatāmi par šīs būves (resp., zemes gabala) 
sastāvdaļām (sk. CL 968.p. koment. 2.tēzi). Tikai tad, ja pastāv minētie 
priekšnoteikumi, materiālu īpašnieks ar savienošanas brīdi zaudē īpašumu 
uz šiem materiāliem par labu zemes gabala īpašniekam 
(sk. CL 1033.p. 2.pk.). Tajā pat laikā zemes gabala īpašniekam atkarībā 
no tā, vai viņš rīkojies labticīgi vai ļaunticīgi, ir pienākums atlīdzināt vai 
nu netaisni iedzīvoto, vai arī materiālu agrākajam īpašniekam radušos 
zaudējumus. 

CL971.p. noteikumi nav piemērojami, ja sveši materiāli tiek 
izmantoti būvdarbiem, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp šo 
materiālu un zemes gabala īpašnieku (sal. Rey, N 488); šādā gadījumā 
piemērojami attiecīgajai līgumiskajai attiecībai (līgumā vai likumā) 
paredzētie noteikumi. 

2. Atlīdzības prasījums pret labticīgu zemes gabala īpašnieku. Ja 
īpašnieks būvdarbiem uz sava zemes gabala izmantojis svešus materiālus, 
atvainojami maldoties par to piederību, šo materiālu agrākajam 
īpašniekam ir tiesība prasīt, lai zemes gabala īpašnieks atlīdzina 
izmantoto materiālu vērtību, ciktāl viņš no tiem iedzīvojies. Tā kā 
maldīgajai pārliecībai par svešo materiālu piederību jābūt atvainojamai, 
par labticīgu zemes gabala īpašnieku nav atzīstams tas, kuram konkrētā 
gadījuma apstākļos bija pietiekams pamats šaubīties par šo materiāli 
piederību viņam, kā arī tas, kuram, ievērojot tādu uzmanību un rūpību, 
kāda konkrētā gadījuma apstākļos būtu taisnīgi no viņa prasāma, 
vajadzēja zināt par šo materiālu piederību citam (sal. CL 970.p. koment. 
l.tēzi). Tomēr, kā atzīts ārvalstu juridiskajā literatūrā, par labticīgu 
atzīstams arī tāds zemes gabala īpašnieks, kurš zinājis par būvdarbiem 
izmantoto materiālu piederību citam, taču, pamatoti cerot, ka šo materiālu 
īpašnieks piekritīs minētajai rīcībai, nav rīkojies ar nodomu izdarīt kaut 
ko prettiesīgu (sal. Rey, N 491). 

Materiālu agrākā īpašnieka prasījums pret labticīgu zemes gabala 
īpašnieku kvalificējams kā prasījums par netaisni iedzīvotā atlīdzināšanu. 
Prasījuma pamats ir CL 971.p. kopā ar CL 2389.p., bet atlīdzības apmērs 
saskaņa ar CL 2376.p. nosakāms atbilstoši izmantoto materiālu vērtībai 
būvdarbu veikšanas brīdī (sk. Torgāns K. (Red.). Latvijas Republikas 
Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400.p.). 2.izd. Rīga, 
2000, 665., 654.lpp.). Tomēr gadījumā, ja zemes gabala vērtības 
paaugstinājums ir mazāks nekā izmantoto materiālu vērtība, atlīdzības 
apmērs nedrīkst pārsniegt šo vērtības paaugstinājumu (sal. Rey, 496 ff). 
Līdz ar to izšķirošais kritērijs atlīdzības apmēra noteikšanā ir zemes 
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gabala vērtības paaugstinājums, jo minētā prasījuma mērķis ir nevis 
prasītāja mantas iepriekšējā stāvokļa atjaunošana, bet gan atbildētāja 
mantas neattaisnota pieauguma novēršana (sal. Torgāns K. (Red.). 
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-
2400.p.). 2.izd. Rīga, 2000, 648.lpp.). 

3. Atlīdzības prasījums pret ļaunticīgu zemes gabala īpašnieku. 
Ja īpašnieks būvdarbiem uz sava zemes gabala izmantojis svešus mate
riālus, zinot, ka tie pieder citam, kā arī tad, ja īpašniekam konkrētā gadī
juma apstākļos bija pietiekams pamats šaubīties par būvdarbos izmantoto 
materiālu piederību viņam vai arī īpašniekam vajadzēja zināt par šo ma
teriālu piederību citam (sal. CL 969.p. koment. l.tēzi), materiālu agrākais 
īpašnieks ir tiesīgs prasīt nodarīto zaudējumu atlīdzību. Šāds prasījums 
pastāv arī tad, ja zemes gabala īpašnieks ar ļaunu nolūku ir pieļāvis to, ka 
cita persona būvdarbiem uz viņa zemes gabala izmanto svešus materiālus 
( sa l .7 tey,N501) . 

Ļaunticīgam zemes gabala īpašniekam ir pienākums atlīdzināt visus 
zaudējumus, t.i., ne tikai materiālu agrākā īpašnieka tagadējās mantas 
samazinājumu, bet arī sagaidāmās peļņas atrāvumu (sk. CL 1772.p.). 
Citiem vārdiem, prasījums par zaudējumu atlīdzību vērsts uz to, lai 
materiālu agrākā īpašnieka mantu atjaunotu tādā stāvoklī, kādā tā būtu, ja 
viņam piederošie materiāli netiktu izmantoti būvdarbiem uz ļaunticīgā 
īpašnieka zemes gabala. Šajā ziņā (atšķirībā no prasījuma par netaisni 
iedzīvotā atlīdzināšanu) nav nozīmes tam, vai zemes gabala īpašnieks 
savas rīcības rezultātā patiesi ir iedzīvojies vai nē (sk. Grabže Z. Netaisna 
iedzīvošanās. Rīga, 1940, 15., 21 .lpp.; sal. Torgāns K. (Red.). Latvijas 
Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400.p.). 
2.izd. Rīga, 2000, 648.lpp.). Ja arī pats materiālu agrākais īpašnieks 
rīkojies nolaidīgi (piem., zinot, ka viņa materiāli tiek izmantoti 
būvdarbiem uz sveša zemes gabala, nav pret to laikus iebildis), turklāt 
zemes gabala īpašnieks nav pieļāvis ļaunu nolūku, piedzenamās atlīdzības 
apmēru nepieciešams taisnīgi samazināt (sk. CL 1650., 1776.p., 
sal. Ozoliņš O. Senāta Civildepartamenta prakse 1939.gadā. TMV. 1940, 
Nr.2, 265dpp.; Sinaiskis, 143.lpp.; sk. arī Rey, N 503). 

972. Kas uzcēlis kādu būvi uz svešas zemes no sveša 
materiāla, tā attiecības ar zemes īpašnieku izšķiramas pēc 969. un 
970.panta noteikumiem, bet ar materiāla īpašnieku - pēc 971.panta 
noteikumiem. 

1. Piemērošanas joma. CL972.p . noteikumi piemērojami tādai 
personai (ēkas cēlējam), kura uzcēlusi jaunu būvi vai arī veikusi jau 
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pastāvošas būves remontu vai pārbūvi uz sveša zemes gabala, izmantojot 
svešus materiālus. Šajā ziņā nepieciešams, lai jaunā būve būtu cieši 
savienota ar zemes gabalu vai arī pastāvošā būvē iebūvētie materiāli būtu 
uzskatāmi par šīs būves (resp., zemes gabala) sastāvdaļām (sk. CL 968.p. 
koment. 2.tēzi). 

CL 972.p. noteikumi nav piemērojami, ja sveši materiāli tiek 
izmantoti būvdarbiem uz sveša zemes gabala, pamatojoties uz līgumu, 
kas noslēgts starp ēkas cēlēju un zemes gabala īpašnieku (sk. arī 
CL 969.p. 2.d.) vai materiālu īpašnieku; šādā gadījumā piemērojami 
attiecīgajai līgumiskajai attiecībai (līgumā vai likumā) paredzētie 
noteikumi (sal. CL 971.p. koment. l.tēzi). 

2. Ēkas cēlēja attiecības ar zemes gabala īpašnieku izšķiramas 
atkarībā no tā, vai ēkas cēlējs bijis ļaunticīgs (sk. CL 969.p. l.d.) vai 
labticīgs (sk. CL 970.p.). 

(1) Ļaunticīgs ēkas cēlējs var prasīt atlīdzību no zemes gabala 
īpašnieka vienīgi par nepieciešamiem izdevumiem. Ciktāl zemes gabalam 
taisīti derīgie vai greznuma izdevumi, ļaunticīgs ēkas cēlējs ir tiesīgs 
atdalīt no zemes gabala šo izdevumu rezultātā radītos uzlabojumus 
(izdaiļojumus), ja vien tas viņam ir izdevīgi un ja to var izdarīt, nekaitējot 
galvenajai lietai (sk. CL 969.p. koment. 1., 2.tēzi). 

(2) Labticīgs ēkas cēlējs var prasīt atlīdzību no zemes gabala 
īpašnieka par nepieciešamiem izdevumiem un, ciktāl nepastāv 
CL 867.p. 2.d. paredzētie apstākļi, - arī par derīgiem izdevumiem. Ja 
derīgie izdevumi atbilstoši CL 867.p. 2.d. nav atlīdzināmi vai arī zemes 
gabalam taisīti greznuma izdevumi, labticīgs ēkas cēlējs ir tiesīgs atdalīt 
no zemes gabala šo izdevumu rezultātā radītos uzlabojumus 
(izdaiļojumus), ja vien tas viņam ir izdevīgi un ja to var izdarīt, nekaitējot 
galvenajai lietai. Bez tam gadījumā, ja attiecīgais zemes gabals (vai būve) 
atrodas labticīga ēkas cēlēja faktiskā varā, un zemes gabala īpašnieks 
cēlis pret viņu prasību par šīs lietas atdošanu, ēkas cēlējs var izlietot 
aizturējuma tiesību (sk. CL 970.p. koment.). 

3. Ēkas cēlēja attiecības ar materiālu agrāko īpašnieku arī 
izšķiramas atkarībā no tā, vai ēkas cēlējs ir ļaunticīgs vai labticīgs 
(sk. CL 971.p.). Ļaunticīga ēkas cēlēja pienākums ir atlīdzināt visus 
zaudējumus, kas radušies materiālu agrākajam īpašniekam sakarā ar šo 
materiālu izmantošanu būvdarbiem uz sveša zemes gabala (sk. CL 971.p. 
koment. 3.tēzi). Turpretī labticīgam ēkas cēlējam ir pienākums atdot tās 
pašas šķiras un tāda paša labuma materiālus (sk. CL 2378.p.) vai arī 
atlīdzināt to vērtību būvdarbu veikšanas brīdī (sk. CL 2376.p., sk. arī 
Torgāns K. (Red.). Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību 
tiesības (1401.-2400.p.). 2.izd. Rīga, 2000, 665., 654.lpp.). 
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3. Sēšana un stādīšana (973.-979.p.) 

973 • Koki un citi augi, kas pārstādīti sveša zeme, pieder tas 

īpašniekam no tā laika, kad tie laiduši šajā zemē saknes. 
Ja tādus augus atkal atdala no zemes, tad tie nepiekrīt 

agrākajam īpašniekam, bet paliek tam, kam pieder zeme; bet ja tos 
par jaunu iestāda, tad tie kļūst par jaunā zemes īpašnieka īpašumu 
no tā laika, kad laiduši saknes. 

1. Koki un citi augi kā zemes gabala sastāvdaļas. Atbilstoši 
CL 973.p. l.d. koki un citi augi, kas iestādīti zemes gabalā, uzskatāmi par 
attiecīgā zemes gabala sastāvdaļām, kolīdz tie laiduši zemē saknes. Šī 
norma (līdzīgi kā CL 968.р.), pirmkārt, regulē īpašuma iegūšanu uz 
svešām kustamām lietām, kuras savienojuma rezultātā kļuvušas par zemes 
gabala sastāvdaļām. Otrkārt, CL 973.p. regulē uz zemes gabala augošu 
koku un citu augu piederību vispār, turklāt šajā gadījumā ir runa par 
prezumpciju, atbilstoši kurai pieņemams, ka koki un citi augi pieder tam, 
kuram pieder attiecīgais zemes gabals. Minētā prezumpcija ir relatīva, 
resp., tā ir "apgāžama", pierādot to, ka konkrētajā gadījumā pastāv kāds 
no likumā paredzētiem CL 973.p. l.d. izņēmumiem, līdz ar ko attiecīgie 
koki un citi augi uzskatāmi par patstāvīgu īpašuma priekšmetu 
(sk. 3.tēzi). 

Saskaņā ar CL 973.p. l.d. koki un citi augi, kas laiduši zemē saknes, 
pieder zemes gabala īpašniekam uz likuma pamata (sk. CL 1477.p. 2.d.), 
t.i., neatkarīgi no attiecīga ieraksta izdarīšanas zemesgrāmatā 
(sk. Башмаковъ, Практическое руководство .. с.78; Jurkovska, 
103.lpp.). Ar savienošanās brīdi svešo augu īpašnieks (atšķirībā no svešu 
iebūvētu materiālu īpašnieka) neatgriezeniski zaudē īpašumu uz šīm 
lietām par labu zemes gabala īpašniekam (sk. CL 1033.p. 2.pk.). Līdz ar 
to arī pēc šo augu atdalīšanas no zemes gabala tie paliek zemes gabala 
īpašnieka īpašumā (sk. CL 973.p. 2.d., sk. arī iepriekšējo piezīmju 
(CL 968.-979.p.) l.tēzi). Vienīgi tad, ja minētie augi no jauna tiek 
iestādīti citā zemes gabalā, tie nonāk šī zemes gabala īpašnieka īpašumā 
ar iesakņošanās brīdi (sk. CL 973.p. 2.d.). 

2. Piemērošanas joma. CL 973.p. l.d. noteikumi attiecas uz 
jebkādiem augiem, kā dabiski augošiem, tā arī mākslīgi iestādītiem. No 
CL 973.p. l.d. piemērošanas viedokļa nav nozīmes tam, kurš iestādījis 
minētos augus, kā arī tam, vai stādi pirms to savienošanas ar zemes 
gabalu piederējuši attiecīgā zemes gabala īpašniekam vai citai personai 
(sal. Буковский, I, с.330; Нолъкеиъ, с. 166; Rozenj'elds, 105.lpp.). 
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a) Augi, kas laiduši zemē saknes. Par zemes gabala sastāvdaļām 
uzskatāmi vienīgi tādi augi, kas laiduši zemē saknes (resp., ir 
iesakņojušies). Jautājums par to, vai augs ir iesakņojies, izšķirams, ņemot 
vērā visus konkrētā gadījuma apstākļus (jo īpaši - auga iestādīšanas laiku, 
acīmredzamas iesakņošanās pazīmes u . c ) ; ja augs ticis iestādīts, taču nav 
(vēl) iesakņojies, auga īpašnieks to var atprasīt no zemes gabala īpašnieka 
ar īpašuma prasību. Bez tam auga savienojumam ar zemes gabalu jābūt ar 
(vairāk vai mazāk) ilgstošu raksturu. Tāpēc gadījumā, ja augs iestādīts 
augsnē uz laiku, t.i., pārejošam mērķim, kuru sasniedzot, to paredzēts 
atdalīt, ir runa par t.s. kustamu augu (sal. Rey, N 542; Schmid, 908), kas 
nav pakļauts CL 973.p. regulējumam. 

b) Kustami augi ir tādi augi, kas iestādīti bez nodoma saglabāt 
ilgstošu savienojumu ar zemes gabalu. Parasti šādi augi domāti tālākai 
pārdošanai (piem., augi, kas izaudzēti kokaudzētavā vai dārzniecībā). Tā 
kā kustami augi nav uzskatāmi par zemes gabala sastāvdaļu, uz tiem, 
piem., var neattiekties hipotēka, kas nodibināta attiecībā uz zemes gabalu 
(sal. Rey, N 543). 

3. Uz zemes gabala augoši koki (krūmi) kā patstāvīgs īpašuma 
priekšmets. Likumā paredzētos izņēmuma gadījumos zemes gabalā 
augoši (iesakņojošies) koki (krūmi) tiesiski var būt "atdalīti" no attiecīgā 
zemes gabala, resp., tie var būt par patstāvīgu īpašuma priekšmetu un 
piederēt citai personai. Turpretī visos pārējos gadījumos attiecībā uz 
šādiem augiem nevar pastāvēt īpašums citai personai, jo akcesijas 
principam ir imperatīvs raksturs (sk. CL 1042.p. koment. 4.tēzi). 

a) Izņēmuma gadījumi. Saskaņā ar lik. "Par atjaunotā Latvijas 
Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.p. l.d. uz zemes gabala 
augošs augļu dārzs (koki) uzskatāms par patstāvīgu īpašuma priekšmetu: 

1) ja augļu dārzs (koki) iestādīts uz zemes gabala, kas atbilstoši 
likumiem piešķirts šim nolūkam, iegūts darījuma rezultātā vai uz cita 
tiesiska pamata pirms Civillikuma lietu tiesību daļas spēkā stāšanās 
dienas (1992.gada 1 .septembra), bet īpašums uz šo zemes gabalu 
atjaunots vai atjaunojams bijušajam īpašniekam vai viņa mantiniekam 
(tiesību pārņēmējam) vai arī zeme piekrīt vai pieder valstij vai pašvaldībai 
(sk. arī lik. "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", lik. "Par 
zemes privatizāciju lauku apvidos", lik. "Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"). Ja augļu dārzs 
(koki) ticis iestādīts uz zemes gabala, kas savulaik nav ticis piešķirts šim 
nolūkam, piemērojami CL973.p. noteikumi (sk. lik. "Par atjaunotā 
Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un 
lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 13.p. 2.d.); 
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2) ja augļu dārzs (koki) iestādīts uz valstij vai pašvaldībai piederoša 
vai piekrītoša zemes gabala, kas atbilstoši likumam piešķirts pastāvīgā 
lietošanā zemes reformas laikā. Šajā gadījumā attiecīgajam zemes 
gabalam, pirmkārt, jābūt tādam, kas pieder vai piekrīt valstij vai 
pašvaldībai (sk. lik. "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un 
to nostiprināšanu zemesgrāmatās"). Otrkārt, šim zemes gabalam ar 
attiecīgās pašvaldības lēmumu jābūt piešķirtam pastāvīgā lietošanā, t.i., 
lietošanā uz nenoteiktu laiku (sk. lik. "Par zemes lietošanu un zemes 
ierīcību" 8., 9., 13., 14.p., sk. arī lik. "Par zemes reformu Latvijas 
Republikas lauku apvidos", lik. "Par zemes reformas pabeigšanu lauku 
apvidos"). 

c) Piespiedu noma. Minētajos izņēmuma gadījumos augļu dārza 
(koku) īpašnieks lieto citai personai piederošā zemes gabala daļu, 
pamatojoties uz likumu. Citiem vārdiem, minētās lietošanas attiecības 
pastāv neatkarīgi no augļu dārza (koku) un zemes gabala īpašnieku 
gribas, resp., tām ir piespiedu raksturs (sk. lik. "Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos" 6.p. 4.d.; lik. "Par zemes reformu Latvijas Republikas 
pilsētās" 12.p. l.d. 2.pk. piez.; sk. arī CL 968.p. koment. 3.tēzi). Kaut arī 
lietošanas attiecības starp augļu dārza (koku) īpašnieku un zemes gabala 
īpašnieku likumā regulētas kā (piespiedu) nomas attiecības, tās būtībā ir 
likumiskas, bet nevis līgumiskas attiecības. Šīm attiecībām ir tikai 
nosacīta līdzība ar nomas attiecībām (īstā nozīmē), resp., kā vienā, tā otrā 
gadījumā ir runa par lietas lietošanu pret atlīdzību. 

Atsevišķos gadījumos piespiedu nomas maksas apmēra maksimālās 
robežas ir noteiktas likumā (sk., piem., lik. "Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos" 6.p. 4.d.). Taču jebkurā gadījumā konkrēto nomas maksas 
apmēru, pamatojoties uz ieinteresētās personas prasību, nosaka tiesa pēc 
sava ieskata (sk. plašāk. CL 968.p. 3.tēzi). 

d) Pirmpirkuma un izpirkuma tiesība. Lai sekmētu augļu dārzu 
(koku) kā patstāvīgu īpašuma priekšmetu un zemes gabalu, uz kuriem šie 
augļu dārzi (koki) atrodas, apvienošanu vienā nekustamā lietā (nekustamā 
īpašumā), likumā šādu augļu dārzu (koku) īpašniekiem un zemes gabalu 
īpašniekiem ir paredzēta likumiska pirmpirkuma tiesība. Tā saskaņā ar lik. 
"Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 
14.p. 2.d. noteikumiem pirmpirkuma (vai izpirkuma) tiesība ir 1) zemes 
gabala īpašniekam attiecībā uz augļu dārzu (kokiem), kas atrodas uz šī 
zemes gabala, un 2) augļu dārza (koku) īpašniekam attiecībā uz zemes 
gabalu, uz kura atrodas šis augļu dārzs (koki) (sk. arī lik. "Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos" 10.p. l.d.; lik. "Par zemes reformu Latvijas 
Republikas pilsētās" 17.p. l.d.). 
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Ja tiesīgajai personai nav bijis iespējams izlielot pirmpirkuma tiesību 
saistītās personas vainas dēļ, tiesīgā persona var izlietot izpirkuma tiesību 
(sk. lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 
14.p. 2.d., lik. "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 10.p. l.d., lik. "Par 
zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 17.p. l.d., sk. arī CL 1381. 
un turpm.p.). Par pirmpirkuma un izpirkuma tiesību plašāk sk. CL 968.p. 
koment. 3.tēzi. 

V / 4 . Koks, kas aug uz vairāku zemju robežas, pieder kopīgi 
tiem kaimiņiem, no kuru zemes tas izaug, katram samērā ar to, cik 
tas stāv vai izstiepj savus zarus virs viņa zemes. Bet kad, atdalot tādu 
koku no zemes, nav iespējams noteikt tā daļu agrāko attiecīgo 
piederību, tad tas pieder visiem minētiem kaimiņiem vienādās 
domājamās daļās. 

1. Robežkoks kā īpašuma priekšmets. Saskaņā ar CL 947.p. uz 
vairāku zemes gabalu robežas augošs koks (t.s. robežkoks) pieder kopīgi 
attiecīgo zemes gabalu īpašniekiem. Šajā gadījumā ir runa nevis par 
kaimiņu īpašumu uz robežkoka reālām daļām, kas būtu nosakāmas 
(iedomātas) vertikālas dalīšanas ceļā (kaut arī šāds uzskats ir izteikts 
juridiskajā literatūrā, sk. Erdmann, īī, S.132; Blaese, Mende, S.86), bet 
gan par īpaša veida kopīpašumu jeb t.s. nepatstāvīgo kopīpašumu uz šo 
koku (sal. Rey, N 1087; sk. arī Ferid/Sonnenberger, Rn 3 C 176). Tas cita 
starpā izriet no CL 1097.p. ietvertās kopīpašuma prezumpcijas., atbilstoši 
kurai dzīvžogi (un līdz ar to arī koki), kas šķir blakus esošus zemes 
gabalus (resp., aug tieši uz robežas) pieder abiem kaimiņiem kopīgi 
(sk. CL 1097.p. koment. l.tēzi). 

Kā atzīts juridiskajā literatūrā, CL 974.p. noteikumi attiecīgi 
piemērojami arī akmeņiem, kas atrodas uz vairāku zemes gabalu robežas 
(sk. Konrādi, Valters, 92.1pp.). 

2. Domājamo daļu noteikšana. Domājamās daļas augošā 
robežkoka, pamatojoties uz akcesijas principu (sk. CL 1042.p. koment. 
4.tēzi), nosakāmas atbilstoši tam, kādā mērā tas stāv vai izstiepj savus 
zarus virs katram kaimiņam piederošā zemes gabala 
(sk. CL 974.p. 1 .teik.). Kamēr šāds koks nav atdalīts no zemes gabala, 
domājamās daļas kopējā lietā pieder nevis individuāli noteiktām 
personām, bet gan katrreizējiem blakus esošo zemes gabalu īpašniekiem. 
Minētās domājamās daļas ir nedalāmi saistītas ar īpašumu uz šiem zemes 
gabaliem un seko to liettiesiskajam liktenim. Tās nevar būt patstāvīgi 
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tiesību objekti (resp., kopīpašnieks nevar atsevišķi no zemes gabala 
atsavināt vai ieķīlāt sev piederošo domājamo daļu augošā robežkoka) 
(sal. CL 1097.p. koment. l.tēzi). 

Līdz ar robežkoka atdalīšanu no zemes tas kļūst par patstāvīgu 
kustamu lietu. Ja pēc atdalīšanas vairs nav iespējams precīzi noteikt 
katram kaimiņam piederošo domājamo daļu apmēru (atbilstoši tam, kādā 
mērā robežkoks stāvēja vai izstiepa savus zarus virs katram kaimiņam 
piederošā zemes gabala), tas pieder kaimiņiem vienādās domājamās daļās 
(sk. CL 974.p. 2.teik.). Šajā gadījumā ir runa par "parastu" (t.i., 
patstāvīgu) kopīpašumu: katram no kopīpašniekiem ir tiesība rīkoties ar 
savu domājamo daļu (sk. CL 1072.p.), kā arī katrā laikā prasīt dalīšanu 
(sk. CL 1074.p.). 

975. Koks, kas stāv pie pašas robežas, pieder tam, kura daļā 
stumbrs iznācis no zemes, kaut arī tā saknes stieptos kaimiņa 
īpašumā. Šim kaimiņam nav tiesības nocirst minētās saknes, bet ja 
tās dara viņa zemei zaudējumus, viņš var prasīt no koka īpašnieka 
atlīdzību. 

1. Pie robežas augošs koks jāatšķir no koka, kas aug tieši uz 
(vairāku zemes gabalu) robežas. Tieši uz robežas augošs koks atrodas 
attiecīgo zemes gabalu īpašnieku (nepatstāvīgajā) kopīpašumā 
(sk. CL 974.p.). Turpretī pie robežas augošs koks atbilstoši CL975.p . 
1 .teik. pieder tam zemes gabala īpašniekam, no kura zemes gabala iznācis 
koka stumbrs, turklāt neatkarīgi no tā, kur stiepjas šī koka saknes 
(sal. Erdmann, II, S.132). 

Tajā pat laikā kaimiņam, virs kura zemes gabala šāds koks izstiepj 
savus zarus, ir tiesība nolasīt tajos augošos augļus, resp., viņš iegūst 
īpašumu uz nolasītajiem augļiem ar atdalīšanas brīdi. Tāpat kaimiņš 
iegūst īpašumā augļus, kas nokrituši no šiem zariem uz viņa zemes gabala 
(sk. CL 1099.p. l.teik.). Otrajā gadījumā īpašuma iegūšanai nav nepiecie
šama nokritušo augļu īpaša ņemšana faktiskā varā, jo nokritušie augļi 
pieder tam, uz kura zemes tie atrodas (sk. Erdmann, II, S. 157, Fn 6; 
Konrādi, Valters, 92.1pp.). 

2. Aizliegums nocirst koka saknes. Saskaņā ar CL 975.p. 2.teik. 
kaimiņam aizliegts pašam nocirst pie robežas augoša (citam zemes gabala 
īpašniekam piederoša) koka saknes, kas stiepjas viņa zemes gabalā; ja 
šādas saknes rada kaimiņam zaudējumus (piem., koks laiž saknes kaimiņa 
notekūdeņu sistēmā, to aizsprostojot), viņš var prasīt no koka īpašnieka 
radušos zaudējumu atlīdzību. Tomēr CL 975.p. 2.teik. neizslēdz kaimiņa 
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tiesību prasīt īpašuma aizskāruma novēršanu (t.i., sakņu apciršanu), 
izlietojot negatoro prasību (sk. Буковский, I, c.331; Rozenfelds, 106.lpp.; 
sk. arī CL 1039.p. koment. 5.tēzi), jo šajā gadījumā tiek aizskarts kaimiņa 
īpašums uz zemes slāņiem, pārkāpjot viņa zemes gabala vertikālās 
robežas (sk. CL 1042.p. koment. 3.tēzi). 

Jāatzīmē, ka šāda veida aizliegums nav paredzēts attiecībā uz tāda 
koka nociršanu, kas liecas pār kaimiņa ēku (sk. CL 1098.р.), vai tādu 
koka zaru nociršanu, kas izstiepjas pār kaimiņa zemes gabalu 
(sk. CL 1099.p. 2.teik.). Kā vienā, tā otrā gadījumā kaimiņam ir tiesība 
pašam nocirst minēto koku vai zarus, ja viņš (neceļot prasību tiesā) 
prasījis, lai koka īpašnieks veiktu šādas darbības, bet pēdējais no tā 
atteicies (sk. arī Буковский, I, c.331). 

y 10. Izsētā sekla ir ta īpašums, kam pieder ar to apsēta zeme. 

Atbilstoši CL 976.p. zemes gabalā izsēta sēkla uzskatāma par 
attiecīgā zemes gabala sastāvdaļu. Šī norma (līdzīgi kā CL 968.p. un 
973.p. l.d.) regulē ne tikai izsētas sēklas piederību vispār, bet arī 
īpašuma iegūšanu uz svešu kustamu lietu (sēklu), kura savienojuma 
rezultātā kļuvusi par zemes gabala sastāvdaļu. 

Jāatzīmē, ka atšķirībā no iestādītiem kokiem un citiem augiem, kas 
kļūst par zemes gabala sastāvdaļu ar iesakņošanās brīdi (sk. CL 973.p. 
koment. 2.tēzi), sēkla kļūst par zemes gabala sastāvdaļu ar izsēšanas 
brīdi (sk. citādi TtompioMoe-b, c.213), jo pēc tam vairs nav praktiski 
iespējams šo sēklu no jauna savākt, t.i., atdalīt no zemes gabala. No šī 
viedokļa izsēta sēkla uzskatāma par neatdalāmu zemes gabala sastāvdaļu 
(sk. Erdmann, II, S.134, Fn 1). 

V / / • Ja zemes īpašnieks labticīgi apsējis savu zemi ar svešu 
sēklu vai iestādījis tajā svešus augus un tādā kārtā atņēmis 
agrākajam īpašniekam tā īpašumu (973. un 976.p.), tad viņam 

jāatlīdzina pēdējam šo sēklu vai augu vērtība, par cik viņš no tiem 
iedzīvojies. Bet ja viņš izsējis sēklas vai iestādījis augus ļaunticīgi, 
tad viņam jāatlīdzina visi viņa nodarītie zaudējumi pilnā apmērā. 

1. Zemes gabala īpašnieks kā sējējs un stādītājs. CL 977.p. 
noteikumi piemērojami tādam zemes gabala īpašniekam, kurš apsējis 
savu zemes gabalu ar svešu sēklu vai iestādījis tajā svešus augus, kuri 
laiduši zemē saknes. Ar sēklas izsēšanas brīdi (sk. CL 976.p.) un iestādīto 
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augu iesakņošanās brīdi (sk. CL 973.p. 1 .d.) sēklas (augu) īpašnieks 
zaudē īpašumu uz šīm lietām par labu zemes gabala īpašniekam 
(sk. CL 1033.p. 2.pk.). Tajā pat laikā zemes gabala īpašniekam atkarībā 
no tā, vai viņš rīkojies labticīgi vai ļaunticīgi, ir pienākums atlīdzināt vai 
nu netaisni iedzīvoto, vai arī sēklas (augu) agrākajam īpašniekam radušos 
zaudējumus (sk. arī Erdmann, II, S. 133). 

CL 977.p. noteikumi nav piemērojami, ja sveša sēkla tiek izsēta (vai 
sveši augi tiek iestādīti), pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts starp šīs 
sēklas (augu) un zemes gabala īpašnieku; šajā gadījumā piemērojami 
attiecīgajai līgumiskajai attiecībai (līgumā vai likumā) paredzētie 
noteikumi (sal. CL 971.p. koment. l.tēzi). 

2. Atlīdzības prasījums pret labticīgu zemes gabala īpašnieku. Ja 
īpašnieks savā zemes gabalā iesējis svešu sēklu (iestādījis svešus augus), 
atvainojami maldoties par to piederību (par maldīgās pārliecības raksturu 
sal. CL 971.p. koment. 2.tēzi), šīs sēklas (augu) agrākajam īpašniekam ir 
tiesība prasīt, lai zemes gabala īpašnieks atlīdzina sēklas (augu) vērtību, 
ciktāl viņš no tās iedzīvojies. Minētais prasījums pret labticīgu zemes 
gabala īpašnieku kvalificējams kā prasījums par netaisni iedzīvotā 
atlīdzināšanu. Prasījuma pamats ir CL 977.p. kopā ar CL 2389.p., bet 
atlīdzības apmērs saskaņā ar CL 2376.p. nosakāms atbilstoši izsētās 
sēklas (iestādīto augu) vērtībai izsēšanas (iestādīšanas) brīdī. Tomēr 
gadījumā, ja zemes gabala vērtības paaugstinājums ir mazāks nekā izsētās 
sēklas (iestādīto augu) vērtība, atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt šo 
vērtības paaugstinājumu, jo tas šajā gadījumā ir izšķirošais kritērijs 
atlīdzības apmēra noteikšanā (sal. CL 971.p. koment. 2.tēzi). 

3. Atlīdzības prasījums pret ļaunticīgu zemes gabala īpašnieku. 
Ja īpašnieks savā zemes gabalā iesējis svešu sēklu (iestādījis svešus 
augus), zinot, ka tā pieder citam, kā arī tad, ja īpašniekam konkrētā 
gadījuma apstākļos bija pietiekams pamats šaubīties par izsētās sēklas 
(iestādīto augu) piederību viņam vai arī īpašniekam vajadzēja zināt par 
izsētās sēklas (iestādīto augu) piederību citam, šīs sēklas (augu) agrākais 
īpašnieks ir tiesīgs prasīt visu nodarīto zaudējumu atlīdzību 
(sal. CL 971.p. koment. 3.tēzi). 

978. Kas, nebūdams nomnieks, lietotājs u.t.t, apsēj vai 

apstāda svešu zemi, tas, ja viņš to izdarījis labticīgi, var prasīt, lai 

zemes īpašnieks viņam atlīdzina nepieciešamos un derīgos 

izdevumus, kādus viņš taisījis augļu iegūšanai. 

1. Labticīgs sējējs un stādītājs. CL 978.p. noteikumi piemērojami 
labticīgam sējējam un stādītājam, t.i., personai, kura iesējusi sēklu vai 
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iestādījusi augus svešā zemes gabala, atvainojami maldoties, ka viņai ir 
tiesība to darīt (par maldīgās pārliecības raksturu sal. CL 970.p. koment. 
1 .tēzi). 

CL 978.p. noteikumi piemērojami vienīgi tiktāl, ciktāl starp sējēju 
(stādītāju) un zemes gabala īpašnieku nav noslēgta vienošanās par 
attiecīgo sēšanas (stādīšanas) darbu veikšanu. Ja minētā vienošanās jeb 
"sevišķa tiesiskā attiecība" (sal. CL 969.p. 2.d.) pastāv, piemērojami šādai 
līgumiskajai attiecībai (līgumā vai likumā) paredzētie noteikumi. Tā, 
piem., nomnieka prasījums par izdevumu atlīdzību, ja nav nolīgts citādi, 
apspriežams atbilstoši CL 2140.p. noteikumiem, bet lietotāja prasījums -
atbilstoši CL 1214.p. noteikumiem. 

2. Izdevumi. Saskaņā ar CL 978.p. labticīgs sējējs (stādītājs) var 
prasīt atlīdzību naudā par nepieciešamiem un derīgiem izdevumiem, kas 
taisīti augļu iegūšanai no izsētās sēklas (iestādītajiem augiem). Šajā 
gadījumā ir runa par izdevumiem, kas taisīti nevis pašam zemes gabalam, 
bet gan tā dabiskiem augļiem un šo augļu ražošanai, ievākšanai un 
glabāšanai, turklāt zemes gabala īpašnieka pienākums ir atlīdzināt 
minētos izdevumus, ja un ciktāl viņš saņēmis attiecīgo izdevumu rezultātā 
iegūtos augļus (sk. CL 869.p.). No šā viedokļa ar nepieciešamiem 
izdevumiem saprotama, piem., sēklas un stādu vērtība, izdevumi saistībā 
ar sēšanas (stādīšanas), augu kopšanas un ražas novākšanas darbu 
veikšanu, tās uzglabāšanu, kā arī citi augļu iegūšanai minimāli vajadzīgie 
izdevumi. Savukārt ar derīgiem izdevumiem saprotami tādi, kas taisīti, lai 
pavairotu iegūstamos augļus, piem., izdevumi saistībā ar iesēto (iestādīto) 
augu papildus mēslošanu nolūkā stimulēt to augšanu un ražību. 

Jāatzīmē, ka CL 978.p. nav paredzēta labticīgā sējēja (stādītāja) 
tiesība atdalīt no zemes gabala greznuma izdevumu rezultātā iesētos 
(iestādītos) augus. Tāpat uz labticīgu sējēju (stādītāju) nav attiecināmi 
CL 867.p. noteikumi par derīgo izdevumu rezultātā radīto uzlabojumu 
(iesēto vai iestādīto augu) atdalīšanu. 

979 • Kas ļauntiagi apsēj vai apstāda svešu zemi, zaudē savu 
darbu un sēklu par labu zemes īpašniekam un nevar prasīt par to 
nekādu atlīdzību. 

1. Ļaunticīgs sējējs un stādītājs. CL 979.p. noteikumi piemērojami 
ļaunticīgam sējējam un stādītājam, t.i., personai, kura iesējusi sēklu vai 
iestādījusi augus svešā zemes gabalā, zinot, ka viņai nav tiesības to darīt. 
Par ļaunticīgu sējēju (stādītāju) uzskatāms arī tas, kuram konkrētā 
gadījuma apstākļos bija pietiekams pamats šaubīties par minētās tiesības 
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esamību, kā arī tas, kuram, ievērojot tādu uzmanību un rūpību, kāda 
konkrētā gadījuma apstākļos būtu taisnīgi no viņa prasāma, vajadzēja 
zināt, ka viņam nav tiesības veikt sēšanas (stādīšanas) darbus 
(sal. CL 969.p. koment. l.tēzi). Bez tam saskaņā ar lik. "Par atjaunotā 
Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un 
lielu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 13.p. 2.d. noteikumiem 
CL 979.p. piemērojams neatkarīgi no augļu dārza (koku) stādīšanas laika 
zemes gabalā, kas nav bijis piešķirts tajā laikā spēkā esošajā likumā 
noteiktajā kārtībā (resp., šai normai atpakaļvērsts spēks). 

CL 979.p. noteikumi (tāpat kā CL 978.p.) nav piemērojami, ja 
sēšanas (stādīšanas) darbi veikti, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts 
starp ēkas cēlēju un zemes gabala īpašnieku; šādā gadījumā piemērojami 
attiecīgajai līgumiskajai attiecībai (līgumā vai likumā) paredzētie 
noteikumi (sal. CL 978.p. koment. l.tēzi). 

2. Izdevumi. Saskaņā ar CL 979.p. ļaunticīgam sējējam (stādītājam) 
nav tiesības prasīt atlīdzību par izdevumiem, kas taisīti augļu iegūšanai 
no izsētās sēklas (iestādītajiem augiem), t.sk. par nepieciešamiem 
izdevumiem (sk. arī Višņakova, Balodis, 29.lpp.; par nepieciešamiem un 
derīgiem izdevumiem augļu iegūšanai sk. CL 978.p. koment. 2.tēzi). Uz 
ļaunticīgu sējēju (stādītāju) vēl jo vairāk nav attiecināmi noteikumi par 
derīgo un greznuma izdevumu rezultātā radīto izlabojumu (izdaiļojumu) 
atdalīšanu (sk. CL 867.p. 3.d., 868.p.). 

4. Pieaugums ar kustamu lietu savienošanu un 
svešu lietu apstrādāšanu (980.-986.p.) 

Iepriekšējas piezīmes 

īpašuma iegūšana ar pieaugumu attiecībā uz kustamām lietām 

paredz divus veidus: 
1) savienošanu, kurā ietilpst arī sabēršana (piemēram, dažādu 

īpašnieku sēklu sajaukšana, šķidrumu sajaukšana); 
2) apstrādāšanu vai specifikāciju, t.i., lietas izgatavošanu no citai 

personai piederoša materiāla. Šie abi īpašuma iegūšanas veidi bija 
paredzēti jau romiešu civiltiesībās, un, neskatoties uz to praktiskās 
piemērošanas ierobežotību, ir diezgan detalizēti regulēti Civillikumā. 

Savienošana kā īpašuma iegūšanas veids ietver sevī šādus 
elementus: 1) vairāki īpašnieki, 2) pats savienošanas fakts, 3) jaunas lietas 
rašanās (sk. V.Sinaiskis. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības, R., 
1940, 27.1pp.). 
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Apstrādāšana savukārt sevī ietver šādus elementus: 1) speciāls 
(mākslinieka vai amatnieka) darbs, 2) jauna lieta, 3) sveša materiāla 
atdalīšanas iespējas nenozīmība (neiespējamība) (turpat, 28.1pp.). 

Šis īpašuma ieguves veids padomju laikā nebija iekļauts Latvijas 
PSR Civilkodeksā un bija paredzēts tikai Lietuvas PSR Civilkodeksa 
155.p. (sk. J.Vēbers. Padomju civiltiesības, R., 1979, 159.lpp.). 

Ja vairāku īpašnieku kustamas lietas kaut kādā kārtā, 
vai nu viņiem savstarpēji vienojoties, vai nejauši, tiek savā starpā 
savienotas un ja dalībnieku starpā nav sevišķas norunas, tad šādā 
kārtā radusies jaunā lieta ir viņu visu kopīpašums domājamās 
daļās, kuras atbilst katras atsevišķās savienotās lietas vērtībai. 

1. Panta norma ietver gadījumu, kad dažādu īpašnieku kustamas 
lietas savienojas: 

a) nejauši - tātad ne no viena īpašnieka puses nav ļaunticības 
pazīmes; 

b) pēc savstarpējas vienošanās. 
Tādas savienošanās rezultātā radusies jaunā lieta ir kopīpašums, kurā 

domājamās daļas nosakāmas atbilstoši katras atsevišķās savienotās lietas 
vērtībai. 

Ja šāda savienošanās notikusi pēc īpašnieku savstarpējās vienošanās, 
kurā paredzēti kādi īpaši noteikumi jaunās lietas piederības noteikšanai, 
tad jāvadās pēc tiem un nevis pēc šā panta normā paredzētā kopīpašuma 
statusa. 

2. Šā panta norma attiecībā uz savienojuma rezultātā radušos lietu 
piederības noteikšanu ir speciāla, tādēļ šajos gadījumos nav piemērojami 
CL 850. un 851 .p. noteikumi par galveno un blakus lietu, saskaņā ar 
kuriem blakus lietas īpašuma piederība nosakāma pēc galvenās lietas 
īpašnieka. 

3. Piemērojot CL 980.pantu, jāatzīmē, ka savulaik Vietējo 
Civillikumu kopojuma 758.pants noteica, ka kustoņa auglis, kas radies no 
sveša tēviņa apvaislojuma, pieder augļa mātes īpašniekam. Ja starp 
kustoņu īpašniekiem nav īpašas norunas attiecībā uz šādiem gadījumiem, 
tad diezin vai nejaušas savienošanās gadījumā uz to varētu attiecināt 
kopīpašuma tiesisko statusu. 
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981. Ja diviem īpašniekiem piederošas kustamas lietas viens 
no viņiem savieno bez otra ziņas un gribas un ja ir iespējams tās 
atkal atdalīt un atjaunot agrākā veidā, tas izdarāms uz vainīgā 
rēķinu un tam neseko nekādas pārgrozības īpašuma tiesībās. 

1. Savienojums, kuru vienas lietas īpašnieks izdarījis bez otras lietas 
īpašnieka ziņas un gribas (jēdziens "bez ziņas un gribas" nav 
identificējams ar ļaunticību) tādā veidā, ka abas savienotās lietas ir 
atpazīstamas un atdalāmas, piemēram, glezna un rāmis, kleita un tai 
piestiprinātie izrotājumi nekādi nemaina abu savienoto lietu īpašuma 
statusu. 

2. Ir nepieciešams, lai atdalīšana būtu faktiski iespējama, ne tikai 
teorētiski domājama. Tādēļ sajaukta labība ir tikpat neatšķirama kā 
sajaukti šķidrumi (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, 
sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 94.1pp.). 

3. Juridiskajā literatūrā izteikts viedoklis, ka, "ja savienotās vielas 
ķīmisku procesu (rektifikācijas, metālu kausēšanas u.tml.) ceļā var sadalīt, 
tad šāds savienojums nerada izmaiņas īpašuma tiesībās" (J.Rozenfelds. 
Lietu tiesības, R., 1994, 45.1pp.). Šādam viedoklim nevar piekrist, jo šāda 
atdalīšanas iespēja ir vairāk teorētiski nekā praktiski iespējama. Arī vācu 
BGB 948.pants atzīst, ka pie atdalīšanas neiespējamības pieskaitāmi 
gadījumi, kad sabērtu vai sajauktu (salietu) lietu atdalīšana būtu saistīta ar 
pārlieku lieliem izdevumiem. 

4. Savienotu lietu atdalīšana, ja tā ir iespējama, izdarāma uz vainīgā 
rēķina. 

982. Ja atdalīt nav iespējams vai ja sveši materiāli apstrādāti 
bez to īpašnieka ziņas un gribas, tad, ja savienojums un 
apstrādājums izdarīts ļaunā ticībā, savienotās vai apstrādātās lietas 
īpašnieks var vai nu prasīt jauno lietu par savu īpašumu, bez 
pienākuma atlīdzināt par tās sastāvā iegājušo svešo lietu un par 
darbu, vai arī, atstājot īpašumu vainīgajam, prasīt, lai samaksā 
augstāko no tām cenām, kādas viņa lietai bijušas no tās dienas, kad 
tā paņemta, līdz tai dienai, kad viņam šo atlīdzību piespriež, un bez 
tam arī lai atlīdzina visus zaudējumus. 

1. Panta norma regulē savienošanas un apstrādāšanas gadījumu, kad 
savienojums nav nejaušs, bet ir izdarīts ļaunā ticībā (sk. CL 910.p.). Tāpat 
arī, ja apstrādāšana izdarīta ļaunā ticībā, jo nejauši apstrādāšanu praktiski 
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nav iespējams izdarīt. Pie tam, ja savienotās lietas nav atdalāmas, .ļf" 
likums pieļauj alternatīvu - savienotās vai apstrādātās lietas m a t e * ' a ^ a 

īpašnieks var vai nu (1) jauno lietu prasīt par savu īpašumu un tam n a v 

jāatlīdzina par jaunās lietas sastāvā iegājušo svešo lietu un atlīdzību1 P a r 

darbu, kas veikts, savienojot vai apstrādājot lietas, vai arī (2) atstāt j ^ u n o 

lietu vainīgajam, prasot samaksāt augstāko cenu par savu lieta u n 

papildus vēl zaudējumus. "Pagatavotajam jāpadodas izvēles tiesībārr* P a t 

tad, ja materiāla lielākā daļa pieder viņam pašam" (Civillikum 1 a r 

paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters? 
1935, 94.1pp.). 

2. Laika posmā no lietas savienošanas vai apstrādāšanas līdz * a m 

brīdim, kamēr tiesa noskaidro vainīgo, īpašuma tiesības uz savienota v a i 

apstrādāto lietu pieder tam, kas izdarījis savienojumu vai apstrādāja 1 1 1 1 1 

(sk. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских, с
ост

-

В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.ЗЗЗ). 

9830 Kad svešu lietu savienojums izdarīts laba ticībā u n 

turklāt bez mākslinieciska vai amatnieciska apstrādājama, tad ģ&®f 
kārtā radusies jaunā lieta kļūst par tā īpašumu, kas to izgatavojis' Ja 

vien pievienotais viņa paša materiāls acīmredzami vērtīgāks Par_ 
svešo. Bet viņam pienākas svešā materiāla īpašniekam, pēC 
izvēles, vai nu atdot tik pat daudz tās pašas šķiras un labil™a 

materiāla, vai samaksāt par to augstāko cenu, kāda tam bi)usl 

savienošanas laikā, un, bez tam, atlīdzināt tam nodaf^os 

zaudējumus. 

1. Šī panta norma regulē gadījumu, kad lietu savienojums i z d ^ r T t s 

labā ticībā, un pie tam tas nav atzīstams par māksliniecisku ^ a i 

amatniecisku apstrādājumu, kas ir fakts, kuru katrā konkrētā gadījurr*a i r 

jākonstatē. 
2. Šādos gadījumos lieta kļūst par izgatavotāja īpašumu, Ja 

izgatavotāja materiāls ir vērtīgāks par svešo materiālu. 
Izgatavotājam šādos gadījumos jāatlīdzina svešā m a t e r ' ' a ' a 

īpašniekam vai nu materiālu augstākā cena, vai arī jāatdod e k v i v a l ^ n t s 

tāda paša labuma materiāla daudzums, papildus atlīdzinot zaudējurJ' lU
>

S-

Pie tam izvēles tiesības attiecībā uz naudas vai materiālu k o m p e n s ā c l J u 

pieder svešā materiāla īpašniekam. 
3. Likuma norma, runājot par pievienotā materiāla vērtību, l , e t 0 

jēdzienu "acīmredzami vērtīgāks", tādējādi uzsverot domu, ^ a 

nenozīmīgas atšķirības izgatavotāja un svešā materiāla vērtībā , i a v 
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ņemamas vērā un jauno lietu šādos gadījumos var iegūt arī izlietoto 
materiālu īpašnieks (sk. 984.p. komentāru). 

4. Materiālu vērtība nosakāma atbilstoši CL 870.- 874.p. 

984. Ja 983.pantā norādītās savienošanas gadījumā 
savienotāja materiāls nav acīmredzami vērtīgāks, tad tas, kā tiesības 
ir aizskartas, var vai nu visu jauno lietu atstāt tās apstrādātājam, 
par 983.pantā noteikto atlīdzību, vai arī paturēt to sev. Pēdējā 
gadījumā savienotājam ir tiesība prasīt viņa pievienoto materiālu 
parasto vērtību, ciktāl ar tiem tiešām uzlaboti otra materiāli. 

Ja savienotāja (apstrādātāja) materiāls nav acīmredzami vērtīgāks 
(sk. 983.p. komentāru), tad tam, kura materiāli izmantoti, ir izvēles 
tiesības: 

- vai nu paturēt jauno lietu sev; 
- vai arī atstāt to apstrādātājam. 
Ja lieta tiek paturēta, tad apstrādātājam jāatlīdzina nevis viņa 

materiālu augstākā cena, bet parastā vērtība (CL 971 .p.). 

7(l3e Ja laba ticība mākslinieciski vai amatnieciski 
apstrādājot svešu materiālu izgatavota tāda jauna lieta, kuras 
sastāvā tai izlietotie materiāli zaudējuši savu agrāko formu un 
dabūjuši jaunu veidu, tad šī jaunā lieta, neraugoties uz to, vai 
svešos materiālus var vai nevar no tās atdalīt, katrā ziņā kļūst par 
apstrādātāja īpašumu, tomēr ar pienākumu atlīdzināt, uz 983.panta 
pamata, svešā materiāla īpašniekam. 

1. Šā panta norma regulē gadījumu, kad lieta, to mākslinieciski vai 
amatnieciski apstrādājot, iegūst jaunu veidu un jebkurā gadījumā kļūst 
par apstrādātāja īpašumu, ja vien apstrādātājs ir labticīgs. Piemēram - no 
kokmateriāla vai cita materiāla izgatavots izstrādājums (galds, gulta, 
darbgalds, skulptūra u.tml.), kad iepriekšējais materiāls tādā veidā, kā tas 
tika izmantots (dēļi, metāla profili, cements u.tml.), vairs nav atpazīstams. 
K.Čakste kā apstrādājuma piemēru minējis - "kad kāds paņem citas 
personas miltus, olas, sviestu un izcep kūku" (sk. K.Čakste. Civiltiesības, 
R., 1940, 52.1pp.). Taču tiesu praksē var būt gadījumi, kad panta norma 
jāpiemēro nozīmīgos sakarā ar preču ražošanu un to ražošanai 
izmantotajām izejvielām radušos strīdos. 
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2. "Pamats īpašuma tiesību iegūšanai šajos gadījumos nav vis lietas 
valdījuma iegūšana, bet tās mākslinieciska vai amatnieciska apstrāde, 
kura prasa tehniskas zināšanas, tāpēc uz šādu apstrādi nav attiecināma 
darbība, kurā galveno nozīmi iegūst (spēlē) nejaušība (sk. Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.334). 

3. Apstrādāšana (specifikācija) atšķiras no savienojuma 
(sajaukšanas, sabēršanas) ar to, ka, ja savienojuma gadījumā jauna lieta 
rodas no materiāliem, kuri pieder dažādiem īpašniekiem, tad apstrādes 
gadījumā jauna lieta var rasties, pat nepievienojot tai citu materiālu, kas 
pieder pašam apstrādātājam, bet aprobežojas ar apstrādātāja personiskā 
darba, zināšanu, mākslinieciskās prasmes ieguldīšanu. No juridiskā 
viedokļa tam apstāklim, ka apstrādātājs bez personiskā darba ieguldījis 
jaunas lietas radīšanai arī savus materiālus, nav nozīmes (turpat, 334.lpp.) 

4. Interesanti atzīmēt, ka saskaņā ar BGB 950.pantu par apstrādi tiek 
uzskatīta arī rakstīšana, rasēšana, zīmēšana, drukāšana, gravēšana un cita 
veida virsmas apstrāde. Kā piemērs šādām darbībām varētu būt sveša 
audekla izmantošana gleznas radīšanai vai arī sveša papīra izmantošana 
grāmatas nodrukāšanai vai avīzes iespiešanai. 

5. 985.panta norma nav piemērojama tādā gadījumā, ka specifikators 
pārstrādā izejvielu pēc līguma ar izejvielas īpašnieku... (sk. Civillikums ar 
paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 
1935, 95.lpp.). 

Ja kāds savienojis vai apstrādājis vairākām personām 
piederošu materiālu, tad arī piemērojami 9S0.-985.panta noteikumi. 
Kad dalībniekiem ir tiesība pēc pašu izvēles vai nu paturēt jauno 
lietu sev, vai arī tās vietā dabūt atlīdzību par materiālu, jautājums 
izšķirams ar balsu vairākumu, samērā ar katram no viņiem 
piederējušo materiālu daudzumu, vai, ja tas nav iespējams, ar lozi. 

Ja CL 980.-985.pants pamatā nosaka tiesiskās attiecības starp divām 
personām, tad 986.panta norma iepriekšminēto regulējumu attiecina uz 
personu, kura savienojusi vai apstrādājusi vairākām personām piederošu 
materiālu. Šiem materiālu īpašniekiem strīda gadījumā savas attiecības 
jārisina ar balsošanu. Šāda īpatnēja strīdu izskatīšanas kārtība noteikta ar 
mērķi ātrāk atrisināt konfliktu, tradicionālā kopīpašuma apstākļos šāda 
metode ir aizliegta (CL 1068.p. 2.d.). 
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IV. īpašuma iegūšana ar nodošanu 
(987.-997.p.) 

Iepriekšējas piezīmes 

"Vienošanās, līgums - tas ir darījums, kurš tiek slēgts starp divām 
vai vairākām personām. Pēc sava rakstura un lietu loģikas šīs darījums ir 
spējīgs radīt juridiskas attiecības tikai starp personām, kuras piedalās 
darījuma īstenošanā, t.i., starp darījuma pusēm. Taču tad, kad darījums 
vērsts uz īpašuma tiesību pāreju un lietu tiesību nodibināšanu, var rasties 
sarežģījumi, jo īpašums kā lietu tiesība pieder pie absolūtām tiesībām, 
kuras tiek pretstatītas jebkurai (trešai) personai. Rodas jautājums - kādā 
veidā līgums, kurš noslēgts starp atsavinātāju un ieguvēju, var nodot 
pēdējam tiesības, kuras var pretstatīt jebkurai trešai personai, kura 
nepiedalās līguma realizācijā? Romiešu juristi, tāpat kā daudzi mūsdienu 
likumdevēji, šo jautājumu atrisināja, prasot noslēgt divus darījumus. 
Vispirms tika noslēgts līgums, kura rezultātā radās saistības starp līguma 
pusēm, piemēram, atsavinātāja pienākums pārnest īpašuma tiesību un 
nodot lietu ieguvējam. Pēc tam bija jānotiek otram, formālam, katrā 
gadījumā - katram redzamam darījumam, ar kura palīdzību atsavinātājs 
izpildīja savu pienākumu un pārnesa īpašuma tiesības..., t.i., nodeva lietu 
ieguvēja valdījumā. Lietu nodošana jebkuras personas acīs kalpo par 
pierādījumu īpašuma tiesību pārejai ieguvējam, jo no šī momenta jebkurš 
var pārliecināties par to, ka lieta atrodas ieguvēja valdījumā... Līgums 
rada tikai pienākumu pārnest īpašuma tiesību. īpašuma tiesību pāreja uz 
kustamām lietām notiek to nodošanas momentā, bet uz nekustamām 
lietām - tajā momentā, kad darījums tiek ierakstīts zemesgrāmatā" 
(Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции, М., 
1960, т.2, с. 167). 

"Eiropas kodeksos ir divas īpašuma iegūšanas sistēmas: 
- līgumiskā vai vārda sistēma; 
- tradīcijas, t.i., nodošanas (traditio - nodošana) sistēma ... 
Tradīcijas (nodošanas) sistēmas galvenā pozitīvā puse ir tā, ka katrai 

personai ir iespēja konstatēt īpašumu ar reālu faktu - īpašuma objekta 
atrašanos īpašnieka rokās. Līgums kā vārds nedod šo realitāti un tādējādi 
īpašuma fakta konstatēšana trešam personām ir grūtāka. Tā kā īpašuma 
fakta konstatēšana apgrozībā bieži ir derīga un nepieciešama, tad te 
saskatāma līgumiskās sistēmas vājā puse, Tomēr katra nodošana prasa 
laiku, ar ko apgrozībā rodas zināmas grūtības. 
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... Te izpaužas nodošanas sistēmas trūkumi. Līgumiskās sistēmas 
pozitīvā puse ir tā, ka īpašums tiek nodibināts tūlīt pēc līguma 
noslēgšanas, negatīvā puse - trešās personas īpašuma faktu nevar 
konstatēt" (V.Sinaiskis. Latvijas Civiltiesību apskats. Lietu tiesības, R., 
1940, 20.-21.lpp.). 

987, Ar to vien, ka lietas īpašnieks to atsavinājis, vēl 
nepietiek, lai īpašuma tiesība uz lietu pārietu uz tās ieguvēju, ja līdz 
ar to nav izpildīts otrs nepieciešams noteikums, un proti, šās lietas 
nodošana jaunajam iegu vējam. 

Ar nodošanu jaunais ieguvējs iegūst īpašuma tiesību uz lietu 
tādā pašā apmērā, kādā tā piederējusi lietas nodevējam. 

1. īpašuma iegūšana ar nodošanu pieskaitāma pie atvasinātiem 
īpašuma iegūšanas veidiem. īpašuma iegūšana ar nodošanu pēc būtības 
prezumē tiesisku darījumu. Tas apstāklis, ka nodošanas pamatā tiek 
prezumēts tiesisks darījums, ļauj piekrist viedoklim, ka "tradīcija jeb 
nodošana pēc savas juridiskās dabas ir vienīgi īpašuma tiesību iegūšanas 
būtiski nepieciešams nosacījums" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu 
tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 96.lpp.). 

"Skaidrs, ka viena pati vienošanās (līgums) nevar realizēt īpašuma 
tiesību pāreju, tāpat kā nodošana pati par sevi nenodibina īpašuma tiesību, 
ja lielu īpašnieks var nodot citam ne tikai ar mērķi to atsavināt, bet nodot 
lietošanā, ķīlā... u.tml." (Сводъ гражданских узаконений губерний 
Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.335) 

2. Nodošana ir cieši saistīta ar valdījuma iegūšanu. Ķermeniskas 
lietas valdījuma iegūšanai ir nepieciešams, pirmkārt, ņemt to savā varā, 
t.i., izdarīt tādu fizisku darbību, ar kuru tas, kas valdījumu grib iegūt, tā 
pakļauj lietu savai fiziskai varai, ka vienīgi viņš var pēc savas gribas to 
ietekmēt, bet, otrkārt, ar savā varā ņemšanu saistīta griba paturēt šo lietu 
kā savu (CL 879.р.). Nodošana var būt arī simboliska (sk. CL 990., 991. 
un 992.p. komentārus). "Tas, ka līgumā iekļauta formula, ka "nodošana 
jau notikusi", pats par sevi attiecībā uz trešam personām nevar kalpot par 
argumentu, kurš atvieto pašu nodošanas faktu, ja par šo faktu ir strīds" 
(Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.335). То pašu varētu attiecināt arī uz tādu 
līgumos bieži sastopamo formulu, kā, piemēram, "līguma priekšmets tiek 
pieņemts". Šajos gadījumos papildus jākonstatē attiecīgie likumā 
paredzētie nodošanas, respektīvi, valdījuma iegūšanas iespējamie veidi 
(sk. CL878.-895.p.). 
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3. Saskaņā ar CL 1917.pantu - ja dāvina ķermenisku lietu, tad ar tās 
nodošanu uz ieguvēju pāriet īpašuma tiesība. Par dāvinātās lietas bojāeju 
vai pasliktināšanos, kā arī par tās attiesājumu vai trūkumiem dāvinātājs 
atbild tikai tad, ja viņš noteikti to uzņēmies vai arī pielaidis ļaunprātību 
vai rupju neuzmanību. Visas uz dāvināto lietu gulošās nastas un 
apgrūtinājumi jānes apdāvinātam. Izsakot piekrišanu dāvinājumu 
pieņemt, apdāvinātais, kā arī viņa mantinieki iegūst tiesību prasīt tiesas 
ceļā dāvanas nodošanu tiklab no dāvinātāja, kā arī no viņa mantiniekiem 
(CL 1915.p. 3.d.). 

4. Pārdotā lieta īstā laikā un īstā vietā jānodod pircējam ar visiem tās 
piederumiem, kā arī ar visu to, kas var nodrošināt tiesību uz šo lietu 
(CL 2027.p.). Ja pirkto lietu nemaz nenodod vai nenodod attiecīgā kārtā, 
tad pircējs var prasīt atlīdzību par visiem zaudējumiem, it sevišķi - ja 
nodošana kļuvusi neiespējama pārdevēja vainas dēļ. Pārdevējam patvaļīgi 
atsakoties lietu nodot, pret viņu var lietot tiesas piespiedu līdzekļus 
(CL 2030.p.), t.i., celt prasību par līguma izpildi un lietas nodošanu. Ja 
viena un tā pati kustama lieta pārdota atsevišķi diviem pircējiem, tad 
priekšroka ir tam no viņiem, kuram tā nodota, bet, ja vēl neviens no 
viņiem šo lietu nevalda, tad tam, kurš pirmais noslēdzis pirkuma līgumu 
(CL2031.p. l.d.). Tātad par pārdotās lietas īpašnieku kļūst tā persona, 
kurai lieta nodota, kaut arī šī persona lietu būtu nopirkusi vēlāk. 
Atstumtam pircējam pārdevējs atlīdzina nodarītos zaudējumus 
(CL 2031.p.3.d.). 

Pēc pirkuma noslēgšanas, kaut arī pirktā lieta vēl nebūtu nodota, 
visu risku par nejaušu gadījumu, ja sakarā ar to lieta iet bojā vai bojājas, 
nes pircējs (CL 2023.p.); izņēmumi no šīs vispārējās definīcijas noteikti 
CL 2024.pantā. 

5. Pārdodot nekustamu īpašumu, priekšroka ir tam pircējam, kura 
līgums ierakstīts zemesgrāmatās (CL2031.p. 2.d.). Konkrētāk par šo 
jautājumu sk. CL 994.panta komentāru. 

6. Nepieciešams, lai atsavinātājs būtu atsavināmo tiesību nesējs, 
tāpēc, ka neviens nevar nodot vairāk tiesību, nekā tam pieder, un līdz ar 
to īpašuma jaunais ieguvējs iegūst īpašuma tiesību uz lietu tādā pašā 
apmērā, kādā tā piederējusi lietas nodevējam. Katrreiz ir jāpārliecinās, ka 
atsavinātājam ... ir iespēja atsavināt ... un iespēja slēgt līgumu ar 
atsavinājuma mērķi (V.Sinaiskis. Latvijas Civiltiesību apskats. Lietu 
tiesības, R., 1940, 22.1pp.) 

7. Noteikumi par lietas nodošanu (CL 987.- 997.p.) piemērojami arī 
darījumiem, kas noslēgti pirms Civillikuma lietu tiesību daļas stāšanās 
spēkā, ja lietas nodošana notiek pēc Civillikuma lietu tiesību daļas 
stāšanās spēkā (1992.gada 7.jūlija likuma "Par atjaunotā Latvijas 
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Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 15.р.). Līdz ar to atsevišķos 
gadījumos noteikumiem par lietas nodošanu ir atpakaļejošs spēks. 

988. Nodot var tikai tas, kam ir tiesība atsavināt nododamo 
lietu, savā vai cita vārdā, un līdz ar to griba atdot lietu citam par 
īpašumu. 

Ieguvējam vajaga spējas un gribas iegūt lietu sev vai citam par 
īpašumu. 

1. Kā jau tas tika minēts CL 987.p. komentārā (6.tēze), 
nepieciešams, lai atsavinātājs būtu atsavināmo tiesību nesējs, tāpēc ka 
neviens nevar nodot vairāk tiesību, nekā tam pieder. 

Bez tam šī CL panta norma ietver divus principus, līdz ar kuru 
pastāvēšanu nodošanu var atzīt par likumīgu. 

Pirmais princips - gan atsavinātājam, gan ieguvējam jābūt atbilstošai 
tiesību un rīcības spējai. 

Otrais princips - gan atsavinātājam, gan ieguvējam, veicot lietas 
nodošanu un pieņemšanu, jābūt gribai, kura vērsta reizē gan uz lietas 
atdošanu, gan iegūšanu. "Nodošanai nav nekāda spēka un nozīmes, ja 
lietas nodevēja un pieņēmēja griba neatrodas savstarpējā saskaņā" 
(Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.336). 

2. Noskaidrojot attiecīgās tiesībspējas un rīcībspējas pastāvēšanu, 
jāņem vērā, ka fiziskas personas tiesību un rīcības spēja nosakāma pēc tās 
dzīvesvietas likuma. Ja personai ir vairākas dzīvesvietas un viena no tām 
ir Latvijā, tad viņa tiesību un rīcības spēja, kā arī tiesiskās darbības sekas 
jāapspriežpēc Latvijas likuma (CL 8.p.l.d.). Juridiskas personas tiesību un 
rīcības spēja nosakāma pēc tās valdes atrašanās vietas likuma 
(CL 8.p.2.d.). 

Lietu tiesību iegūšana, pārgrozīšana vai izbeigšana, ja tās attiecas uz 
Latvijā esošu nekustamu mantu, kā arī no tiesiskiem darījumiem 
izrietošas saistību tiesības, uz kuru pamata šādas lietu tiesības var iegūt, 
pārgrozīt vai izbeigt, formas un satura ziņā nosakāmas vienīgi pēc 
Latvijas likuma, vienalga, kādas personas un kur taisījušas attiecīgos 
tiesiskos darījumus. Pretēji noteikumi un formas šajos tiesiskos darījumos 
Latvijā nav spēkā (CL 18.p. 3.d.). 

Saistību tiesībās un pienākumos, kas izriet no līgumiem, vispirms 
jāapsver, vai līdzēji nav vienojušies par to, pēc kādiem likumiem apsprie
žamas viņu savstarpējās attiecības. Tāda vienošanās ir spēkā, ciktāl tā ne
runā pretim Latvijas likuma pavēlošām vai aizliedzošām normām 
(CL 19.p.l.d.). 
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Kā piemēru CL 988.panta normas piemērošanai var minēt 1992.gada 
7.septembra likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" VI nodaļu, 
kura reglamentē zemes pirkšanas un pārdošanas kārtību. Minētā likuma 
28.pants nosaka - zemi, uz kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrā
matā, zemes reformas laikā var pirkt: 

- Latvijas Republikas pilsoņi; 
- valsts; 
- pašvaldības; 
- Latvijā reģistrētās juridiskās personas, tai skaitā uzņēmēj

sabiedrības, no kuru apmaksātā pamatkapitāla vairāk nekā puse pieder 
Latvijas Republikas pilsoņiem; 

- Latvijā reģistrētās ārvalstu uzņēmējsabiedrības no valstīm, ar 
kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ārvalstu 
investīciju veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima un kas 
stājušies spēkā. 

Piezīme. 1996.gada 5.decembrī LR Saeima paplašināja to subjektu 
loku, kuri var pirkt zemi. 

989 • Lai nodošana būtu spēkā, tai vajadzīgs tiesisks pamats, 

kas tieši vērsts uz īpašuma atdošanu, bet tiesisks darījums, uz kuru 

īpašuma pāreja dibinās, nedrīkst būt ar likumu aizliegts. 

1. Tiesisks pamats vai tiesisks darījums ir atļautā kārtā izdarīta 
darbība tiesisku attiecību nodibināšanai, pārgrozīšanai vai izbeigšanai 
(CL 1403.р.). Tiesisks darījums tātad ir vai nu (1) likumā paredzēta (t.i., 
"atļautā kārtā" izdarīta) darbība, vai arī (2) darbība, kura nav tieši likumā 
paredzēta, bet kura nerunā pretim likumam. 

Jāatzīmē, ka saskaņā ar CL 1415.pantu neatļauta un nepieklājīga 
darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, 
vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma 
priekšmetu, tāds darījums nav spēkā. 

2. Piemērojot darījuma spēkā neesamības noteikumus, jāņem vērā, 
ka īpašuma pāreju nenodibina tikai maldība par pašu nododamo lietu vai 
nodevēja īpašuma tiesību. Pārējos gadījumos īpašums gan uzskatāms par 
pārgājušu, bet nodoto priekšmetu var pieprasīt atpakaļ tikai ar personisku 
prasību (CL996.p.). CL 996.panta norma ir pamats secinājumam, ka 
"kļūda (maldība) attiecībā uz darījuma tiesiskumu nerada šķēršļus 
īpašuma tiesību pārejai uz ieguvēju" (Сводъ гражданских узаконений 
губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.336). 
Konkrētāk par šo jautājumu sk. CL 996.panta komentāru. 
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990. Kustamu lietu nodošana izdarāma pēc noteikumiem, 
kas paredzēti valdījuma iegūšanai tajos gadījumos, kuros tas pāriet 
uz citu personu ar iepriekšējā valdītāja piekrišanu (881. un 883.p.). 

Preču noliktavu un preču krājumu nodošanu izdara nevien 
preces noskaitot, izmērījot vai nosverot, bet arī nododot atslēgas, 
rēķinus, konosamentus, preču zīmes u.t.l., ja līdz ar to nodevējs 
izteic nodomu atdot savu īpašumu, bet saņēmējs - to iegūt. 

Prece vai cita kāda lieta, uz kuras ir ieguvēja zīme, uzskatāma 
par nodotu un pārgājušu viņa īpašumā, kamēr nav pierādīts 
pretējais. 

1. CL 881.pants nosaka - lietu ņemt savā varā var arī, tieši 
neskaroties pie tās. "Nodošana var notikt arī, pastāvot skaidrai personu 
(atsavinātāja un ieguvēja) gribas izpausmei un bez momentānas šīs lietas 
pāriešanas pilnīgā ieguvēja valdījumā. Tas it sevišķi iespējams, ja lieta ir 
apjoma ziņā liela un to uzreiz nevar nodot ieguvēja valdījumā. Šajos 
gadījumos nodošana iespējama arī, ieguvēju pievedot pie nododamās 
lietas. Pie tam šīs darbības ir jāpavada ar skaidri izteiktu gribu - nodot 
lietu. Piemēram, līgavainis savā dzīvoklī pieved līgavu pie klavierēm, 
sakot, ka ... klavieres dāvina pēdējai. Pēc kā līgava, pateicoties par 
dāvanu, sēžas pie klavierēm un nospēlē skaņdarbu. Šajā aktā pēc tiesas 
vērtējuma izpaužas nodošana." (Сводъ гражданских узаконений 
губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.338). 

"Kustamas mantas iegūšanai vajadzīgā tradīcija (nodošana) var 
notikt arī tādā kārtā, ka mantas līdzšinējais juridiskais valdītājs nolemj 
mantu uz priekšu valdīt ieguvēja vietā un vārdā ... konkrētā gadījumā 
apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs nopirktās mēbeles pagaidām atstājis 
atbildētāja lietošanā, kas par to maksājis prasītājam īri ... Noslēdzot tādu 
līgumu, atbildētājs neapšaubāmi izteicis savu gribu uz priekšu mēbeles 
valdīt nevis vairs savā, bet gan prasītāja vārdā un vietā" (Civillikumi ar 
paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konrādi un A.Valters, R., 
1935, 99.1pp.). 

Kā piemērs simboliskai nodošanai tiek minēts gadījums, kad 
atsavinātājs pavēl parādniekam nodot, teiksim, parādu (monētas) trešai 
personai, tā kā nodošanai nemaz nav nepieciešams iegūt lietas valdījumu, 
tieši fiziski pieskaroties, bet, lai konstatētu nodošanu, pietiek ar acu 
skatienu un attiecīgu gribu (Сводъ гражданских узаконений губерний 
Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.338). 
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Nodošanas fakta konstatēšana ir svarīga, gan ceļot vindikācijas 
prasību, gan nosakot lietas nejaušas bojāejas risku (piemēram, 
CL2024.pantā norādītos gadījumos), gan arī risinot citus tiesiskus 
jautājumus. 

Saskaņā ar CL 883.pantu kustamu lietu varā ņemšana uzskatāma par 
notikušu: 

- kad tas, kas vēlas iegūt valdījumu, saņem to savās rokās; 
- kad tā krīt viņa slazdos vai tīklos; 
- kad viņš tai pieliek sargu; 
- kad to uz viņa pavēli nodod citai personai - viņa vietniekam; 
- kad to nones ieguvēja aizņemtās telpās; 
- kad ieguvējam nodotas to telpu atslēgas, kurās lieta atrodas; 
- kad viņš uzliek zīmi lietai, kas vairs neatrodas cita valdījumā. 
Atsaucoties uz CL 883.pantu, CL 990.pants vēl tālāk detalizē 

kustamo mantu simbolisko nodošanu, atzīstot par tādu arī preču zīmju, 
konosamentu, rēķinu u.tml. preču pavaddokumentu nodošanu. 

"Simboliska nodošana notiek, par piemēru, ja, pērkot preces veikalā, 
izdala preci no citu preču kopuma, iesaiņo preci un samaksā par to naudu, 
bet pircējs preci tomēr atstāj veikalā (tā skaitās jau par pircēja īpašumu)" 
(Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un 
A.Valters, R., 1935, 100.ipp.). 

Pielīdzinot preces pavaddokumentu nodošanu pašai preces 
nodošanai, F.Konradi un A.Valters min interesantu gadījumu, kad 
konosamenta nodošanu nevar pielīdzināt reālai preču nodošanai. Tā 
192l.g.27.janvārī, kad atbildētājs saņēma konosamentu, kuģis jau bija 
aizgājis jūrā, neizkrāvis pilnu kravu ... Pie šādiem apstākļiem ar 
konosamenta nodošanu atbildētājam prasītājs nevarēja nodot pircējam 
lietiskas tiesības, t.i., lietisko varu pār preci. Tādā kārtā konosamenta 
nodošana atbildētājam nenozīmē, ka ar šo momentu prece jau būtu 
pārgājusi viņa īpašumā un atbildētājs nestu preces nejaušas bojāejas risku 
sakarā ar ledus apstākļiem (sk. turpat, 100.-101.lpp.). 

Minētais piemērs tikai brīdina no preču nodošanas fakta pārliekas 
formalizēšanas, iesakot rūpīgi izpētīt visus konkrētos apstākļus, kā arī 
konkrētas lietas valdījuma nodošanas pazīmes. 

Šādu pieeju faktiski apstiprina arī CL990.panta 3.daļa, nosakot, ka 
prece vai cita kāda lieta, uz kuras ir ieguvēja zīme, uzskatāma par nodotu 
un pārgājušu īpašumā, kamēr nav pierādīts pretējais. Jau pati normā 
izteiktā definīcija, kurā ietverts apgalvojuma iespējamais noliegums, 
vedina uz domu par šāda nodošanas veida apstrīdamību. 
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991 . Ju lieta jau atrodas ieguvēja valdījumā, tad tās pārejai 

viņa īpašumā pietiek ar attiecīgu iepriekšējā īpašnieka paziņojumu. 

1. "Ja pārdotā manta jau pirms pārdošanas atrodas pircēja valdījumā, 
piemēram, pēdējais to nomā, glabā, tad pats par sevi saprotams, ka lietas 
jauna (atkārtota) nodošana nav nepieciešama ... jo izmainās nevis 
personas attieksme pret lietu, bet gan valdījuma juridiskais pamats" 
(Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р-, 1914, т.1, с.340). 

2. Ja lieta atrodas trešās personas valdījumā, tad, kaut arī īpašnieks 
pilnvaro ieguvēju šo lietu saņemt vai arī cedē vindikācijas prasību pret 
trešo personu, īpašuma tiesību pilnīgu pāreju uz ieguvēju var uzskatīt par 
notikušu tikai ar lietas reāla valdījuma iegūšanu. Lai iegūtu šādu lietas 
valdījumu, nepieciešama: 

- tiesiska darbība, ar kuras palīdzību lieta tiek pakļauta ieguvēja 
fiziskai varai, 

- vēlme paturēt lietu kā savu. 
Fiziska darbība var izpausties arī, tieši nepieskaroties lietai 

(CL 881.р.), jo valdījums ir iegūts tad, kad ieguvējam ir iespēja tieši, 
nekavējoši un pilnīgi izdarīt ietekmi uz lietu, ko var konstatēt, vadoties no 
konkrētiem apstākļiem, kuru uzskaitījums likumā nav izsmeļošs. 

Vēlme rīkoties ar lietu kā ar savu tāpat izriet no konkrētiem 
apstākļiem, kuri izpaužas ieguvēja gribas izpausmēs vai darbībās (Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р-, 1914, т.1, с.340). 

3. Šā panta normā ar jēdzienu "iepriekšējā īpašnieka paziņojums" 
jāsaprot noteikts gribas izpaudums. Noteikti gribu var izteikt vai nu ar 
vārdiem, mutiski vai rakstiski, vai ar zīmēm, kam ir vārdu nozīme 
(CL 1428.p .2.d.). 

Akta parakstīšana, vienalga, vai tas attiecas uz pašu parakstītāju vai 
trešo personu, uzskatāma par piekrišanu šim aktam, ja tā saturs 
parakstītājam bijis zināms un ja viņam tajā tiesiskajā darījumā, uz kuru 
akts attiecas, ir personīga interese un ierunas tiesība (CL 1431.р.). 
Pieņemt, ka piekrišana dota, var tikai likumā tieši noteiktos gadījumos 
(CL 1433.p.). 
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992 • Nekustama īpašuma nodošana nav nepieciešama. 

1. Saskaņā ar CL 882.pantu nekustama īpašuma varā ņemšana notiek 
nevien tad, kad ieguvējs ieiet tajā, bet arī tad, kad nodevējs uz to tikai 
norāda, ja pie tam nav nekādu dabisku šķēršļu ieiet šajā nekustamā 
īpašumā. 

2. Tas, ka likums nosaka, ka nekustama īpašuma nodošana nav 
nepieciešama, nenozīmē, ka nekustama īpašuma reālai nodošanai jeb 
"varā ņemšanai" nebūtu nekādas nozīmes. Nodošanas faktam var būt 
nozīme, izšķirot strīdus un nosakot, kuram no ieguvējiem atzīstamas 
īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, ja īpašnieks pārdevis nekustamu 
īpašumu diviem ieguvējiem un neviens no pirkuma līgumiem nav 
reģistrēts zemesgrāmatā. 

3. Tas, ka nodošana vien nevar aizstāt nododamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatā, ir rezultāts "tirdzniecības un vispār 
komerciālās apgrozības attīstībai, kura kā nepieciešamu nosacījumu 
prasīja nekustamu īpašumu ieguvēju tiesību stabilitāti. Nekustamā 
īpašuma ieguvēji bija ieinteresēti zināt, vai viņi slēdz atsavinājuma 
līgumu ar patieso īpašnieku, vai šis īpašnieks savu īpašumu jau agrāk nav 
pārdevis citam, vai arī to apgrūtinājis ar lietu tiesībām" (Л.Жюллио де ла 
Морандьер. Гражданское право Франции, М, 1960, т.2, с. 173.-174.). 

4. Ar LR Ministru Padomes 1992.gada 25.februāra lēmumu Nr.66 
apstiprinātais "Nolikums par namīpašumu denacionalizācijas kārtību Lat
vijas Republikā" paredz denacionalizētā īpašuma nodošanas -
pieņemšanas akta sastādīšanu (4.4.punkts). Kaut arī no īpašuma tiesību 
viedokļa nodošanai - pieņemšanai ir vairāk tehniska nozīme, tomēr šim 
aktam var būt arī juridiskas sekas. Tā, piemēram, likuma "Par 
namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā" 6.1 pantā noteikts, ka, 
"ja bijušais īpašnieks vai viņa mantinieki sešu mēnešu laikā pēc tam, kad 
pilsētas dome vai rajona padome ir pieņēmusi lēmumu par namīpašuma 
atdošanu natūrā, nav to pārņēmusi vai ierakstījusi zemesgrāmatā (izņemot 
gadījumus, kad namīpašums nav pārņemts pašvaldības vainas dēļ), 
attiecīgā pašvaldība turpina namīpašumu pārvaldīt un var tajā iemitināt 
jaunus īrniekus (nomniekus), kā arī izdarīt namīpašuma uzturēšanai 
nepieciešamos remontus, un tai ir tiesības prasīt izdevumu atlīdzību no 
personas, kurai atjaunotas īpašuma tiesības". 
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993. Nodošana vien vēl nenodibina nekustama īpašuma 
ieguvējam īpašuma tiesību: to iegūst tikai ar iegūšanas tiesiskā 
pamata un par to izgatavotā akta ierakstīšanu zemes grāmatās. 

Zemes grāmatās jāieraksta nevien katrs nekustama īpašuma 
atsavinājums, bet arī vispār katra tā īpašnieka maiņa. 

Tāpat arī jāieraksta zemes grāmatās uz īpašnieka vārdu kā 
jauna hipotēku vienība katrs nekustams īpašums, kas nav cita tāda 
īpašuma piederums. 

1. Koroborācijas sistēma pēc būtības ... atzīstama par simbolisko 
nodošanas sistēmu. īpašuma objekta ierakstīšana publiskās zemes
grāmatās ir nodošanas (tradīcijas) simbols. Tā kā koroborācija ir 
simboliska nodošana, tad pēc šīs sistēmas reāla nodošana nav vajadzīga 
(nepieciešama) (V.Sinaiskis. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības, 
R., 1940, 22.1pp.). Saskaņā ar CL 1477.pantu koroborācija nepieciešama 
tajos gadījumos, kad ar darījumu iegūst lietu tiesības uz nekustamu 
īpašumu. "Termins "koroborācija" cēlies no latīņu valodas. "Corroborare" 
nozīmē "darīt stipru, nostiprināt, pastiprināt", šis vārds savukārt, 
domājams, nāk no "roborare" - darīt stipru, stiprināt, kam pievienots 
priedēklis "cor"" (K.Torgāns. Saistību tiesības un komentāri pie 
Civillikuma saistību tiesību daļas nodaļām, R., 1996, 231.lpp.). 

2. Tas, ka saskaņā ar CL 993.panta normu reāla nodošana vien vēl 
nenodibina nekustama īpašuma ieguvējam īpašuma tiesību, bet kā 
nepieciešamu nosacījumu prasa ierakstu zemesgrāmatā, izriet no 
zemesgrāmatu būtības un principiem, kuri vērsti uz trešo personu 
aizsardzību, kurām, iegādājoties nekustamu īpašumu vai arī pieņemot 
nekustamu īpašumu kā ķīlu, jābūt pārliecinātām par iegūto tiesību 
patiesumu, stabilitāti, neapstrīdamību un prioritāti. 

Var izdalīt šādus zemesgrāmatu principus: 
1) publiskas ticamības; 
2) obligatoriskā ieraksta; 
3) atklātības; 
4) specialitātes; 
5) prioritātes. 
(K.Čakste. Civiltiesības, R., 1940,47.1pp.). 
1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma 1.pants nosaka, ka 

zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. 
Publiskas ticamības principam ir liela nozīme strīdos par īpašuma 
atsavināšanu, jo neierakstītas tiesības trešam labticīgām personām nav 
saistošas. Obligatoriskā ieraksta princips formulēts Zemesgrāmatu likuma 
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44.pantā, nosakot, ka ierakstu veidā uz nekustamu īpašumu nostiprina 
tiesības, kam pamatā ir tiesisks darījums, tiesas spriedums vai lēmums, 
vai administratīvu iestāžu akts vai kas pastāv uz paša likuma (5.p.) 
pamala; tāpat nostiprina minēto tiesību pārgrozījumus un dzēsumu. 
Savukārt atzīmju veidā (45.p.) ieraksta: 

1) īpašnieka izsludināšanu par maksātnespējīgu parādnieku; 
2) piedziņas vēršanu uz nekustamu īpašumu; 
3) aizgādnības nodibināšanu pār īpašnieku gara slimības un 

izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ; 
4) tiesas lēmumu par prasības nodrošināšanu; 
5) līdz atzīmju atvietošanai ar ierakstiem - administratīvo iestāžu un 

amatpersonu prasījumus, kuriem likums piešķīris neapstrīdamības 
raksturu; 

6) sūdzību iesniegšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 
lēmumiem - līdz šo sūdzību izšķiršanai noteiktā kārtībā (98.p.); 

7) ar īpašnieka piekrišanu - visu, ko varētu nostiprināt ierakstu veidā, 
līdz to šķēršļu novēršanai, kuru dēļ šāds nostiprinājums nav iespējams; 

8) tiesību aprobežojumus un tiesību nodrošinājumus, kuriem citos 
likumos noteikts atzīmju veids. 

Atklātības princips nostiprināts Zemesgrāmatu likuma 100.-105.p. 
Šā likuma 102.pants nosaka, ka ieskatīties nostiprinājuma žurnālos, 
nekustamu īpašumu lietās un dokumentu grāmatās, tāpat arī saņemt 
uzziņas, izrakstus, norakstus un apliecības privātas personas, izņemot 
nekustama īpašuma īpašnieku un personas, kurām ir kādas tiesības uz 
nekustamu īpašumu, var vienīgi ar zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 
atļauju. 

Specialitātes princips, kurš definē nekustamu īpašumu kā vienu 
veselu vienību, atzīmēts Zemesgrāmatu likuma 29.pantā, kurā teikts, ka 
zemesgrāmatā katram patstāvīgam nekustamam īpašumam atklāj 
atsevišķu nodalījumu. Nekustams īpašums, tā kā tas ierakstīts 
zemesgrāmatu nodalījumā, atbild par visām šajā nodalījumā nostipri
nātām tiesībām (33.p.). 

Prioritātes princips nozīmē, ka pirmtiesības uz izpildījumu, ievērojot 
turpmākos (74. un 75.) pantos paredzētos izņēmumus, ir tam nostiprinā
juma lūgumam, kas agrāk saņemts zemesgrāmatu nodaļā. Nostiprinājuma 
lūgumi, kas vienas un tās pašas dienas darba stundās iesniegti 
zemesgrāmatu nodaļai vai saņemti nodaļā pa pastu, atzīstami par vienā 
laikā ienākušiem (74.p.). Pirmtiesības uz izpildījumu pret citiem tajā pašā 
dienā ienākušiem nostiprinājuma lūgumiem ir lūgumiem ierakstīt tādas 
atzīmes, kas minētas: 

1) 45.panta 1.-3.punktā (sk. iepriekš); 
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2) 45.panta 4.punktā, ja tiesas lēmums taisīts prasības lietā par 
īpašuma tiesību uz nekustamu īpašumu vai par šīs tiesības nostiprināšanu; 

3) 45.panta 8.punktā, ja šīm atzīmēm ir aizlieguma raksturs. 
Saskaņā ar Latvijas CPL 628.pantu uz ieķīlāto nekustamo īpašumu 

piedziņa vēršama to prasījumu apmierināšanai, kuri nodrošināti ar 
hipotēku, kā arī citu prasījumu apmierināšanai. Ja uz vienu un to pašu 
nekustamo īpašumu ir vairāki hipotekārie prasījumi, tad vispirms 
apmierināms tas prasījums, kurš agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šā 
agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk 
zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam. Latvijas CPL 400.pants paredz, ka 
saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana pieļaujama, cita starpā pēc 
līgumiem par saistībām, kas nodrošinātas ar publisku hipotēku. 

1994.gada 24.oktobra Kredītiestāžu likuma 192.pants nosaka 
kreditoram prasījumu apmierināšanas secību kredītiestādes likvidācijas 
gadījumā, paredzot, ka vispirms apmierināmi: 

1) fizisko personu prasījumi, kas nepārsniedz 500 latu; 
2) nodokļi un citi maksājumi (parādi) valsts budžetā un pašvaldību 

budžetos; 
3) kā trešie secīguma kārtībā - prasījumi, kas nodrošināti ar 

hipotēkām. 
1996.gada 12.septembra likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabied

rību maksātnespēju" 107.pants precīzi nosaka maksājumu secību, kādā 
apmierināmi prasījumi uzņēmuma likvidācijas gadījumā. Iepriekšminētais 
Kredītiestāžu likums ir speciāls likums, kurā noteiktas speciālās normas 
tikai attiecībā uz kredītiestādēm. 

3. Saskaņā ar CL 993.panta 2.daļu zemesgrāmatās jāieraksta ne vien 
katrs nekustamā īpašuma atsavinājums, bet arī vispār katra tā īpašnieka 
maiņa. Ja vispārējais princips nosaka, ka īpašuma tiesības pāriet uz lietas 
ieguvēju ar nodošanu, bet attiecībā uz nekustamu īpašumu - ar tā 
simbolisku nodošanu (koroborāciju), tad Civillikums paredz arī 
gadījumus, ka lietu tiesības rodas uz likuma pamata, neatkarīgi no to 
ierakstīšanas zemesgrāmatās. CL 1477.panta 2.daļa nosaka - lietu 
tiesības, kas pastāv uz likuma pamata, ir spēkā arī bez ierakstīšanas 
zemesgrāmatā. Protams, lai varētu šīs lietu tiesības izlietot, t.i., atsavināt 
īpašumu vai apgrūtināt to u.tml., vēlama šo tiesību fiksācija 
zemesgrāmatās. Zemesgrāmatu likuma 5.pantā noteikts, ka lietu tiesības, 
kas pastāv uz likuma pamata (CL 1477.p.) var arī nostiprināt 
zemesgrāmatā pēc to personu vēlēšanās, kam šīs tiesības pieder. 

īpašuma tiesības uz likuma pamata rodas: 
1) sakarā ar mantojuma atklāšanos (655.p.) un tā pieņemšanu 

(702.p.) - uz atsevišķām pie mantojuma piederīgām ķermeniskām lietām 
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mantinieks iegūst tās pašas lietu tiesības, kas bijušas mantojuma 
atstājējam. Tāpat viņš iegūst mantojuma atstājējam piederējušās lietu 
tiesības uz svešām lietām, izņemot personālservitūtus; 

2) ar ieilgumu saskaņā ar CL 998.pantu lietu iegūst par īpašumu, ja 
ieguvējs to ir valdījis likumā noteikto laiku kā savu, ievērojot arī citus 
likumiskus nosacījumus; 

3) ar pieaugumu (CL 965.р.); 
4) īpašuma tiesības uz likuma pamata rodas arī sakarā ar īpašuma 

atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām; 
5) 1995.gada 29.marta likums "Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" nosaka, kādā 
veidā nodibināmas un pēc tam nostiprināmas īpašuma tiesības valstij un 
pašvaldībām. Šajos gadījumos īpašuma tiesības rodas uz likuma pamata. 

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 44.pantu īpašnieku maiņa, kura 
ierakstāma zemesgrāmatās, var rasties sakarā ar tiesas spriedumu vai 
lēmumu vai administratīvu iestāžu aktu. 

Saskaņā ar 1997.gada 30.janvāra likumu "Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās" fizisko un juridisko personu atgūtā zeme 
ierakstāma zemesgrāmatās, pamatojoties uz lēmumu par zemes īpašuma 
tiesību atjaunošanu vai uz tiesas spriedumu (7.р.). 

4. CL993.panta 3.daļa paredz, ka uz īpašnieka vārdu kā jauna 
hipotēku vienība jāieraksta katrs nekustams īpašums, kas nav cita tāda 
īpašuma piederums. Minētā panta daļas vēsturiskā izcelsme nav pilnībā 
skaidra, jo tajā it kā ir runa par viena vesela īpašuma autonomu daļu. Arī 
Zemesgrāmatu likuma 34.panta 2.punktā un 62.panta 5.punktā runāts par 
vienota nekustama īpašuma neatdalītu reālu daļu, paredzot, ka šī 
neatdalītā reālā daļa varētu tikt apgrūtināta ar lietu tiesībām. F.Konrādi un 
A.Valters, komentējot šo normu, min gadījumu, kad uz vienota zemes 
gabala atsevišķas daļas būtu veikta apbūve, kura tad paaugstinātu šīs 
konkrētās daļas vērtību un reizē separātu tiesību nodibināšanu uz 
attiecīgo māju (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, 
sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 105.lpp.). 

V.Bukovskis, komentējot analoģisku normu Baltijas vietējo 
civillikumu kopojumā, arī norāda uz ēkas un būves atsevišķu reģistrāciju, 
ja tā atrodas uz zemes gabala, kurš atbilstoši īpašuma tiesībām pieder 
citam, un būves īpašniekam ir tikai dzimtsnomas tiesības, (sk. Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т .1 , с.344). 

Katrā gadījumā minētā norma ietver zemes un ēkas dalītu īpašumu, 
kas bija raksturīgs feodālām zemes īpašuma attiecībām. Šobrīd šis 
jautājums aktualizējas sakarā ar īpašuma reformu, jo 1997.gada 
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30.janvāra likums "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 
pieļauj ēku reģistrāciju zemesgrāmatā pirms zemes, ja tās saskaņā ar 
likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 
14.pantu ir patstāvīgs nekustamais īpašums un atrodas uz svešas zemes 
(15.p) . 

Tātad, pastāvot situācijai, kad ēka vai būve pieder vienam 
īpašniekam, bet zeme citam, un pie tam ēka vai būve ierakstāma 
zemesgrāmatā kā patstāvīgs īpašuma objekts, var pilnā mērā secināt, ka 
jēdziens "hipotēku vienība" ir attiecināms ne tikai uz zemi ar visām tās 
daļām un piederumiem, bet arī uz ēku (būvi), kura atrodas uz citam 
piederošas zemes. Pretējā gadījumā šādai atsevišķai ēkas (būves) 
reģistrācijai, ja to nevar apgrūtināt ar lietu tiesībām, piemēram, ieķīlāt, lai 
saņemtu kredītu, nav īpašas nozīmes. Teikto apstiprina arī 1995.gada 
28.septembra likums "Par dzīvokļa īpašumu" (1., 3., 9. un 24.p.), saskaņā 
ar kuru dzīvokļa īpašumu īpašnieks ir tiesīgs ne tikai atsavināt, bet arī 
ieķīlāt. 

Par nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, 
kas par tādu ierakstīts zemes grāmatās. 

Līdz ierakstīšanai zemes grāmatās nekustama īpašuma 
ieguvējam pret trešam personām nav nekādu tiesību: viņš nevar 
izlietot nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu, un 
viņam jāatzīst par spēkā esošu visa uz šo nekustamo īpašumu 
attiecošās tās personas darbība, kura pēc zemes grāmatām apzīmēta 
par šā īpašuma īpašnieku. Tomēr viņam ir tiesība nevien prasīt 
atlīdzību par visu uz nekustamo īpašumu attiecošos agrākā 
īpašnieka ļaunticīgo darbību, bet arī prasīt, lai pēdējais sper visus 
nepieciešamos soļus nekustamā īpašuma pārejas ierakstīšanai 
zemes grāmatās (993.p. l.d.). 

1. Panta pirmajā daļā definētais princips, ka par nekustama īpašuma 
īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatās, atspo
guļo īpašuma kā lietu tiesības būtību, kura uzliek par pienākumu jebkurai 
trešai personai respektēt to, jo, tikai ierakstot īpašumu zemesgrāmatā, tas 
top zināms trešam personām. 

"Ticamības (vai negrozāmības un vispār publiskas uzticamības) 
princips cieši saistīts ar ievešanu zemesgrāmatās. Tomēr ticamības 
princips attiecas tikai uz trešam labticīgām personām, jo visa 
zemesgrāmatu sistēma kalpo labticīgas civilapgrozības aizsardzībai. 
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Tādēļ arī nepareizs ierakstījums, piemēram, kad neīpašnieks atsavina 
lietu, paliek spēkā par labu trešam personām, kas labticīgi palaidušās uz 
ierakstījumu zemesgrāmatās un tam ticējušas. Bet ticamības princips 
nenozīmē to, ka ieinteresētās personas nevarētu panākt ierakstījuma 
izlabošanu, bet nozīmē gan tikai to, ka labticīgām trešam personām ir 
tiesības ticēt ierakstījumam un viņu uzskatīt par īstu, negrozāmu un 
pamatot uz to savas tiesības, kamēr tas nav izlabots. Kas attiecas uz 
zemesgrāmatu sistēmu, tad tai ir pozitīvas un negatīvas funkcijas. 
Pozitīvā funkcija nozīmē, ka viss, kas atzīmēts zemesgrāmatās (īpašuma 
tiesiskais stāvoklis, zemes grāmatu saturs) ir absolūti ticams (negrozāms) 
attiecībā uz trešam labticīgām personām, kaut arī ierakstījums būtu bijis 
netiesisks. Negatīva funkcija (kad nav ierakstījuma) nozīmē: viss, kas nav 
atzīmēts zemesgrāmatās, bet kas nepieciešami jāieved, tas neeksistē 
lietisku tiesību veidā" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, 
sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 105.-106.lpp.). 

2. Zemesgrāmatu obligātā ieraksta princips fiksēts arī dažos speci
ālos normatīvos aktos. 1995.gada 21.jūnija likuma "Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 48.pants nosaka, ka par 
privatizētā objekta īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts 
zemesgrāmatā. Saskaņā ar 1995.gada 28.septembra likuma "Par dzīvokļa 
īpašumu" 24.panta 6.daļa dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar dzīvokļa 
īpašnieka īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. 

Ar MK 1996.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr.119 tika izdarīti 
grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju", ar kuriem tika paredzēta dzīvokļa nodošana īpašumā līdz 
dzīvojamās mājas privatizācijai. Saskaņā ar likuma grozījumu 77.pantu 
dzīvokļa īpašumi līdz dzīvojamās māias_ privatizācijai tiek reģistrēti 
Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā. īpašumā nodoto dzīvokli līdz 
dzīvojamās mājas privatizācijai var atsavināt, dāvināt, mantot, kā arī iegūt 
no tā labumu un izmantot pēc saviem ieskatiem mantas pavairošanai 
(73. 9 p.). Tādējādi īpašuma reformas pasteidzināšanas nepieciešamība ir 
radījusi sava veida pagaidu surogātreģistru, kurš faktiski pielīdzināts 
zemesgrāmatu reģistram (par minēto jautājumu sk. I.Krauze. Dzīvoklis 
īpašumā: izmaiņas dzīvokļu privatizācijas procesā. Mans īpašums, Nr.4, 
1996). īpašuma reformas prasības ir radījušas arī citus atvieglojumus. Ta 
sākotnēji 1993.gada 30.martā pieņemtais likums "Par grozījumiem un 
papildinājumiem 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likumā" noteica, 
ka pēc 1993.gada 5.aprīļa noslēgtie nekustamā īpašuma atsavināšanas 
līgumi nevar būt par pamatu ieguvēja īpašuma tiesību nostiprināšanai, ja 
nekustamais īpašums nav bijis ierakstīts zemesgrāmatā un nav bijušas 
nostiprinātas atsavinātāja īpašuma tiesības. Pašreiz spēkā esošais 
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1997.gada 30.janvāra likums "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatās" atzīst šādus darījumus kā īpašuma tiesību nostiprināšanas 
pamatu, ja tiek pierādītas atsavinātāja īpašuma tiesības (12. un 31 .p.) (par 
minēto jautājumu sk. A.Grūtups, E.Krastiņš. "īpašuma reforma Latvijā", 
R., 1995, 106.lpp). 

3. LR Augstākās tiesas plēnuma 1996.gada 10.jūnija lēmuma Nr.3 
15.punkts nosaka - ja saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 16.panta 
l . a punktu nostiprinājuma ierakstā par nekustamā īpašuma īpašnieku nav 
atzīmes par to, ka nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķa manta, ka tas 
ietilpst laulāto mantas kopībā vai arī ka laulātiem ir visas mantas šķirtība, 
par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tas, kurš par tādu ierakstīts 
zemesgrāmatā; šādu ierakstu otrs laulātais var apstrīdēt tiesā prasības kār
tībā. Tādējādi LR AT plēnums vadījies no prezumpcijas, ka manta pieder 
tam, uz kā vārda tā reģistrēta zemesgrāmatā. Vienlaikus Šajā plēnuma 
lēmumā norādīts, ka otrs laulātais šādu ierakstu var apstrīdēt tiesā 
prasības kārtībā. Šādas prasības pamats var būt CL 89.pants, kas definē 
laulāto kopīgo mantu, nosakot, ka viss, ko laulības laikā laulātie iegūst 
kopīgi vai viens no viņiem, bet ar abu laulāto līdzekļiem vai ar otra 
laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta; šaubu gadījumā 
jāpieņem, ka šī manta pieder abiem līdzīgās daļās (par šo problēmu 
sk. A.Grūtups, E.Krastiņš. īpašuma reforma Latvijā, R., 1995, 226.-
272.lpp). 

4. CL 994.panta 2.daļa, kurā noteikts, ka līdz ierakstīšanai zemes
grāmatās nekustama īpašuma ieguvējam pret trešam personām nav 
nekādu tiesību, bet ir tiesība prasīt no agrākā īpašnieka, lai pēdējais sper 
visus nepieciešamos soļus nekustamā īpašuma pārejas ierakstīšanai 
zemesgrāmatās, atspoguļo īpašuma kā lietu tiesības būtību, kā arī saistību 
un lietu tiesību savstarpējo mijiedarbību. Faktiski minētā panta norma ir 
sava veida krustpunkts, kurā savstarpēji konkurē lietu un saistību tiesības. 

Pirmkārt, var būt situācija, kad darījums starp atsavinātāju un 
ieguvēju ir noslēgts, bet atsavinātājs kaut kādu iemeslu dēļ kavē tā 
reģistrēšanu zemesgrāmatās. Saskaņā ar CL 1478.pantu, ja darījums nav 
koroborēts, tad tas tādēļ nezaudē savu spēku; ieguvējs līdz koroborācijai 
nevar izlietot īpašuma tiesību vai kādu citu lietu tiesību, bet var celt 
personīgu prasību pret atsavinātāju. Personiskās prasības priekšmets, kad 
visā citā ziņā darījums galīgi noslēgts, ir koroborācija, un neviens no 
dalībniekiem nevar bez otra piekrišanas atkāpties no lietas tā iemesla dēļ, 
ka akts nav vēl ierakstīts zemesgrāmatās. Ja kāds ieguvis lietu tiesību 
izsolē vai ar spēkā nākušu tiesas spriedumu un ir ievēroti visi pārējie 
nosacījumi, tad var koroborēt arī pēc ieguvēja vienpusēja pieprasījuma 
(CL 1479.p.). 
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Definējot personīgo prasību, jāatzīmē, ka "termins "personīgā 
prasība" ir lietots kā pretstats terminam "liettiesiska prasība"" (K.Torgāns. 
Saistību tiesības un komentāri pie Civillikuma saistību tiesību daļas 
nodaļām, R., 1996, 233.lpp.). Jāatzīmē, ka "personiskās prasības tiesības 
vārda plašākā nozīmē arī ir mantiskas tiesības, nevis personiskas (kā 
personiskas tās ir lietotas tikai tajā nozīmē, lai tās pretstatītu konkrētā 
gadījumā lietu tiesībām (kā absolūtām)) un līdz ar to tās nezūd ar tās 
personas nāvi, kura bija noslēgusi līgumu ar atsavinātāju, bet pāriet uz 
ieguvēja mantiniekiem (Сводъ гражданских узаконений губерний 
Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.348). Līdz ar to nav 
pamatots apgalvojums, ka darījums, kurš nav koroborēts, zaudētu speķu 
ar kāda līguma kontrahenta nāvi, jo saskaņā ar CL 707.pantu ar 
mantojuma pieņemšanu un iegūšanu visas mantojuma atstājēja tiesības un 
saistības, ciktāl tās neizbeidzas ar viņa personu, pāriet uz mantiniekiem. 
Faktiski personiska prasība nozīmē tikai to, ka atbildētājs vienmēr ir 
precīzi zināms - tas ir līguma kontrahents, kurš nepilda līgumu un 
izvairās no tā ierakstīšanas zemesgrāmatās. Turpretī īpašuma prasība 
klasiskā nozīmē var tikt vērsta pret jebkuru (CL 1044.p.). 

"Personiskā prasība tāpat kā īpašuma prasība noilgst 10 gadu laika 
un līdz ar to, ja 10 gadu laikā nav celta prasība par līguma izpildi un tā 
ierakstīšanu zemesgrāmatās, tad prasības tiesības tiek zaudētas" (Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.1157). 

Lai novērstu īpašuma atkārtotu pārdošanu un ar to radīto tiesību 
nostiprināšanu zemesgrāmatās, vienlaikus ar personiskās prasības celšanu 
(vai līdz prasības celšanai) būtu jālūdz prasības nodrošinājums un ar to 
saistītās atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatās, jo prasības nodrošināšanas 
atzīme (Zemesgrāmatu likuma 45.p. 4.pk.), ja tiesas lēmums, taisīts 
prasības lietā par īpašuma tiesību vai šādas tiesības nostiprināšanu, kavē 
jebkuru īpašnieka izdarāmu labprātīgu nostiprināšanu (Zemesgrāmatu 
likuma 46.p. 2.d.). 

Otrkārt, var būt situācija, kad atsavinātājs vienu un to pašu 
nekustamu īpašumu pārdevis reizē diviem ieguvējiem un viens no tiem 
darījumu jau paspējis ierakstīt zemesgrāmatā. Saskaņā ar CL 2031.panta 
2.daļu, pārdodot nekustamu īpašumu, priekšroka ir tam pircējam, kura 
līgums ierakstīts zemesgrāmatā. Atstumtam pircējam pārdevējs atlīdzina 
nodarītos zaudējumus (sk. CL 1605.-1611.р.). Tā kā zaudējumu atlīdzība 
ne vienmēr var apmierināt atstumto pircēju, pie tam, piedzenot 
zaudējumus, var būt grūtības ar zaudējumu reālo atlīdzību, izanalizēsim 
detalizētāk minēto situāciju, apskatot to kontekstā ar citām Civillikuma 
normām. Likumā (CL 1480.p.) tieši teikts, ka darījuma iekšējos trūkumus 
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koroborācija nenovērš, tāpēc, ja persona, kura skaitās pēc 
zemesgrāmatām nekustamā īpašuma īpašnieks, pārdod īpašumu citam, 
kura īpašuma tiesības vēl nav nostiprinātas zemesgrāmatā, bet pēc tam 
atsavina vēl īpašumu vai arī apgrūtina īpašumu ar hipotēku par labu trešai 
personai (jau ar attiecīgu ierakstu zemesgrāmatā), tad šāds atsavinātājs 
nevar tikt uzskatīts par personu, kura darbojas saskaņā ar savām tiesībām. 
Ja arī šādas personas darbības atsevišķos gadījumos tiesa nevar anulēt, 
tad tikai tāpēc, ka šādu darbību anulēšana aizskartu trešo labticīgo 
personu tiesības, kurām ieraksts zemesgrāmatā ir tas vienīgais akts, 
saskaņā ar kuru tām bija jārīkojas, slēdzot darījumu par nekustama 
īpašuma iegūšanu. Ja arī šīs trešās personas ir rīkojušās nelabticīgi 
(CL 910.pants), tad arī šo trešo personu tiesības nevar tikt aizstāvētas, 
atsaucoties uz ierakstiem zemesgrāmatās, jo neatļauta un nepieklājīga 
darbība, kuras mērķis ir pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem 
vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma 
priekšmetu; tāds darījums nav spēkā (Сводъ гражданских узаконений 
губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.346). 

Arī F.Konradi un A.Valters, analizējot konkrētu tiesas strīdu, 
nonākuši pie līdzīga secinājuma: "Tiesu Palāta, uzsverot, ka pārdevējs var 
atsavināt vēl nekoroborētu īpašumu un nekoroborētam pircējam 
jārespektē izdarītie apgrūtinājumi un atsavinājumi... nākusi pie slēdziena, 
ka likums "šādu kārtību pieļauj". Šāds Tiesu Palātas slēdziens runā pretim 
ne tikvien likumam, bet arī pašas Tiesu palātas ... secinājumiem, kas 
raksturo pārdevēja pēc pirkšanas - pārdošanas līguma izdarītos 
apgrūtinājumus un atsavinājumus taisni par izdarītiem ļaunprātīgi. Tādēļ 
nekādā ziņā nevarētu šādu pircēja rīcību atzīt par "pieļautu" likumā.' 
Darbi, kurus likums nosauc par ļaunprātīgiem, nav uzskatāmi par 
atļautiem" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši 
F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 114.-115.1pp.). "Par nelabticīgu trešā 
persona var tikt atzīta tikai tad, kad tā iegūst nekustamu īpašumu vai arī 
citas lietu tiesības, zinot, ka lietu tiesības nepieder pārdevējam..." (Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1,с.1159). 

Iepriekš minētie argumenti faktiski raksturo situāciju, kad taisnības 
izjūta (CL 5.p.) saduras ar CL 994.panta cieti formulēto principu, ka "līdz 
ierakstīšanai zemesgrāmatās . . . ieguvējam jāatzīst par spēkā esošu visa uz 
šo nekustamo īpašumu attiecošās tās personas darbība, kura pēc zemes
grāmatām apzīmēta par šā īpašuma īpašnieku". Absolūti respektējot šo 
fundamentālo zemesgrāmatu sistēmas principu, kurš aicināts aizstāvēt 
trešo labticīgo personu tiesības, kuras paļāvušās uz ieraksta patiesumu un 
pēc darījuma nostiprinājušas savas tiesības zemesgrāmatā, tomēr jāatzīst, 
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ka, pierādot trešo personu nelabticību, šādi jau koroborēti darījumi var 
tikt anulēti un prasītāja (nekoroborētā pircēja) intereses aizstāvētas, 
atzīstot tam īpašuma tiesības uz nopirkto nekustamo īpašumu. Paša 
īpašuma pārdevēja labticības vai ļaunticības pazīmēm nav nozīmes, jo 
pārdevējs, pārdodot savu īpašumu divreiz, faktiski jebkurā gadījumā ir 
rīkojies ļaunticīgf; 

Noskaidrojot trešo personu iespējamo ļaunticību, svarīgi ir precizēt, 
vai pirmais (nekoroborētais) pircējs jau pārņēmis reāli nopirkto īpašumu 
valdījumā (sk. 992.p. komentāru) un līdz ar to pieteicis tādā veidā visiem 
sevi kā īpašnieku. Šim apstāklim ir nozīme, lai konstatētu, vai trešās 
personas vispār varēja zināt, ka pārdevējam īpašums vairs nepieder. 
Jāatzīmē, ka arī vācu B G B 932.pants nosaka - atsavinājuma rezultātā 
ieguvējs iegūst īpašuma tiesības pat tad, ja pārdevējam lieta nepieder, 
izņemot gadījumus, kad īpašuma tiesību iegūšanas momentā pircējs 
rīkojies nelabticīgi. 

Treškārt, var būt situācija, kad atsavinātājs vienu un to pašu 
nekustamu īpašumu pārdevis reizē diviem ieguvējiem un neviens no 
ieguvējiem nav darījumu koroborējis. Likumā nav precīzas norādes 
šādiem gadījumiem, kā tas ir attiecībā uz kustamu mantu 
(CL2031.p. l.d.), kad priekšroka ir tam, kam lieta nodota, vai arī tam, 
kurš pirmais noslēdzis līgumu. Taču, tāpat kā iepriekš iztirzātajā situācijā, 
svarīga ir iespējamā otrā pircēja nelabticība, kuru konstatējot, priekšroku 
būtu jādod labticīgam pircējam. Ja abi pircēji ir labticīgi, svarīgi būtu 
konstatēt, kuram no pircējiem lieta ir reāli nodota valdījumā. Ja abi pircēji 
reāli valda lietu, strīda izšķiršanai būtu jāpiemēro CL919.panta 
noteikumi, kuri nosaka - ja divas personas reizē apgalvo, ka viņas abas 
valda vienu un to pašu lietu, un abas atsaucas uz darbību, no kuras secina 
savu vēl turpinošos valdījumu, tad aizsargājams tās personas valdījums, 
kura pierāda, ka tagadējā laikā valda tiesīgi (CL 909.p. 2.d.). Bet, ja no 
abpusējiem norādījumiem nevar noteikti pārliecināties, kurai pusei tajā 
laikā pieder tiesīgs valdījums, tad priekšroka dodama vecākam 
valdījumam vai tam, kurš dibināts uz tiesiska pamata. 

5. CL 994.panta 2.daļā ierakstīts princips, saskaņā ar kuru "līdz 
ierakstīšanai zemesgrāmatā nekustamā īpašuma ieguvējs nevar izlietot 
nevienu no priekšrocībām, kas saistītas ar īpašumu". Minētais princips 
nozīmē to, ka ieguvējs līdz nopirktā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatas 
nevar rīkoties ar īpašumu, t.i., saņemot aizdevumu, apgrūtināt to ar lietu 
tiesībām (ieķīlāt) u.tml., jo šādas tiesības ir zemesgrāmatās ierakstītam 
īpašniekam. Šāda situācija neliedz ieguvējam kā labticīgam valdītājam 
aizsargāt nopirkto īpašumu (913.p.), lietot to, tai skaitā iznomāt īpašumu, 
pārbūvēt, uzlabot to un veikt citas darbības. 
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6. Saskaņā ar CL 1480.pantu koroborācijas sekas ir lietu tiesību 
piešķiršana ieguvējam, tā kā minētā koroborācija šajā ziņā pilnīgi 
nodrošina dalībniekus, kaut arī tā būtu notikusi nepareizi, jo par kļūdām 
atbild vienīgi zemesgrāmatu nodaļa. Darījuma iekšējos trūkumus korobo
rācija nenovērš, un akts, kas nav spēkā pēc sava statusa, neiegūst ar to 
nekādu spēku. Tāpat koroborācija nevar aizskart jau agrāk zemesgrāma
tās ierakstītas trešo personu tiesības. CL 1480.pantā nostiprinātais prin
cips, ka par kļūdām atbild vienīgi zemesgrāmatu nodaļa, attiecas uz for
māla un tehniska rakstura kļūdām, kuras nevar atstāt nekādu iespaidu uz 
paša darījuma un ar to iegūtās lietu tiesības tiesiskumu. Lai nodrošinātu 
zemesgrāmatu ierakstu stabilitāti, tad šāda rakstura kļūdas neietekmē to 
personu tiesības, kurām tās nostiprinātas zemesgrāmatās. Saskaņā ar 
Zemesgrāmatu likuma 90.pantu - ja zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis atrod 
kļūdu nostiprinājuma lēmumā (78. un 82.p.), tad viņš to izlabo ar jaunu 
lēmumu arī bez ieinteresēto personu lūguma vai sūdzības; izlabojums 
taisāms pēc tam, kad pieprasīta atsauksme no personām, kuru labā vai 
pret kurām bija taisīts nepareizs lēmums. Atsauksmes neiesniegšana vai 
noraidoša atsauksme nav šķērslis kļūdas labošanai. Acīmredzamas kļūdas 
var izlabot, nepieprasot atsauksmi. Jaunam lēmumam, ar kuru labo kļūdu, 
nav nekādu seku attiecībā uz personām, kuru tiesības nostiprinātas līdz šā 
lēmuma taisīšanai, izņemot gadījumu, kad tiesas ceļā ir pierādīts, ka, 
iesniedzot nostiprinājuma lūgumu, šīs personas bijušas ļaunticīgas. 

Princips, ka darījuma iekšējos trūkumus koroborācija nenovērš, 
nozīmē to, ka "koroborācijai ... nav tiesību radoša spēka, kādēļ viņa uz 
pašu kontrahentu savstarpējām attiecībām neizdara iespaidu, bet attiecībā 
pret trešam personām atzīmei zemesgrāmatā ir nozīme, ka personas un 
tikai tās personas, kuru tiesības ierakstītas reģistrā, var savukārt nodibināt 
lietiskas tiesības" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādī
juši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 103.lpp.). Darījuma ierakstīšana 
zemesgrāmatā neliedz atzīt šo darījumu pilnībā vai daļēji par spēkā 
neesošu, un līdz ar to arī pilnībā vai daļēji grozīt ierakstu zemesgrāmatā. 

Tas, ka "koroborācija nespēj novērst darījuma iekšējos trūkumus", 
izpaužas tajā apstāklī, ka līdz koroborācijai, tāpat kā pēc koroborācijas, 
šādus darījumus tiesa var atzīt par spēkā neesošiem, bet, kamēr nav strīda, 
šādi darījumi ir spēkā - esoši. Šādu darījumu rezultātā atstumtam 
īpašniekam ir tiesības līdz koroborācijai celt vindikācijas (īpašuma 
atprasīšanas) prasību, pēc koroborācijas šādam īpašniekam ir tikai 
personīgas prasības tiesības pret kontrahentu, kurš (nepamatoti) 
iedzīvojies, jo attiecībā uz trešam personām šāds īpašnieks vairs 
iedarboties nevar ... Ja ieguvējs, kurš īpašumu pēc darījuma, kurā ir 
iekšēji trūkumi, nesagaidot prasības celšanu, paspēj pārdot trešai 
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personai, tad trešā persona iegūst jau neatgriezenisku tiesību; pretējā 
gadījumā pirmatnējā īpašnieka prasība būtu nevis personīga, bet gan 
vindikācijas prasība. Trešā persona var pat apzināti iegūt nekustamu īpa
šumu no personas, kura savas tiesības pamato uz apstrīdamu darījumu, jo 
jautājums par trešās personas labticīgumu, arī to vidū par iespējamiem 
darījuma trūkumiem, vispār nevarētu pastāvēt, tā kā trešā persona 
ieguvusi to, kas ierakstīts (nostiprināts) zemesgrāmatā. Trešo personu par 
nelabticīgu var atzīt tikai tad, kad tā iegādājas nekustamu īpašumu vai 
citas lietu tiesības, zinot, ka lietu tiesības nepieder pārdevējam, visos citos 
gadījumos, arī zinot par kādu iespējamo tiesību eksistenci, kuras nav 
pārdevējam, trešā persona atzīstama par labticīgu (Сводъ гражданских 
узаконений губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, 
т.1, с. 1159.-1160). Līdzīgs princips paredzēts arī attiecībā uz kustamām 
lietām, jo saskaņā ar CL 1065.pantu īpašuma prasību nevar celt, ja 
īpašnieks kustamu lietu labprātīgi uzticējis personai, nododot to 
patapinājumā, glabājumā, ķīlā vai kā citādi, un šī persona valdījumu 
nodevusi kādai trešai personai. Šajā gadījumā pieļaujama tikai personiska 
prasība pret to, kam īpašnieks savu lietu uzticējis, bet nevis pret trešo, 
labticīgo lietas valdītāju. 

Attiecībā uz nekustamu īpašumu jāatzīmē, ka koroborācija 
neapšaubāmi nenovērš darījuma trūkumus, ja darījums pats par sevi nav 
spēkā, piemēram, darījumi, ko taisījušas tiesību vai rīcības nespējīgas 
personas, nav spēkā (CL 1405.р.); darījumi, ko taisījušas rīcības spējīgas 
personas nesamaņas vai gara darbības traucējuma stāvoklī, nav spēkā 
(CL 1409.p.); par tiesiska darījuma priekšmetu var būt tikai tas, kas nav 
izņemts no privāttiesiskas apgrozības, pretējā gadījumā darījums nav 
spēkā (CL 1414.p.); ja darījuma priekšmets ir pilnīgi nenoteikts, darījums 
nav spēkā (CL 1417); neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērķis ir 
pretējs reliģijai, likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai 
apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu; tāds darījums 
nav spēkā (CL 1415.р.). Ja tiek "konstatēti šādu darījuma spēkā 
neesamības fakti... atstumtam īpašniekam ir vindikācijas prasības tiesības 
neatkarīgi no tā, ka viņa vārds vairs neskaitās zemesgrāmatās (Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1, с. 1159). Jāatzīmē, ka CL 1415.panta normu, 
to piemērojot, nevar tulkot paplašināti un attiecināt jebkuru likuma 
pārkāpumu uz šajā pantā norādītajām sekām (darījuma atzīšanu par spēkā 
neesošu). Mūsuprāt, likuma pārkāpumam jābūt būtiskam, pretējā 
gadījumā šā panta paplašināta tulkošana un attiecināšana arī uz 
apstrīdamiem darījumiem noliegtu pašu zemesgrāmatu būtību - trešo 
labticīgo personu aizsardzību. 
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Tiesas izdarāma ievešana iegūtā nekustama īpašuma 
valdījumā nav būtiski nepieciešams nosacījums tā iegūšanai par 
īpašumu, un tādēļ tāda ievešana notiek tikai tad, kad ieguvējs to 
noteikti vēlas, it sevišķi ja nekustama īpašuma atsavināšana 
notikusi pret iepriekšējā īpašnieka gribu. 

1. "Atsavinot nekustamu īpašumu, ieguvējam var būt interese 
pārliecināties, vai nepastāv strīds vai arī kādas citas pretenzijas attiecībā 
uz atsavināmo īpašumu..., lai vēlāk attiecībā pret viņu netiktu vērstas 
pretenzijas, kuras nav fiksētas zemesgrāmatā un līdz ar to nezināmas, bet 
kuras līdz ar to varētu ietekmēt noslēgtā darījuma stabilitāti un 
izdevīgumu" (Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтий
ских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т.1, с. 162). Tāpat arī atsavinātājam 
tas ir svarīgi, jo saskaņā ar CL 1611.pantu atsavinātāja atbildības 
pienākums turpinās tik ilgi, kamēr kāds var vērst kādas prasības uz 
atsavināto lietu, un izbeidzas ne agrāk kā tad, kad ieguvējs iegūst uz šo 
lietu viņam atsavināto lietu tiesību ar ieilgumu. Bet, ja atsavināts ir 
nekustams īpašums un, to atsavinot, ir izdarīts uzaicinājums, tad 
atbildības pienākums izbeidzas, ja līdz šajā uzaicinājumā noteiktā termiņa 
notecējumam nekādas prasības nav pieteiktas. Koroborācija uzskatāma 
par notikušu un apstiprinātais darījums ir neapstrīdams pēc tam, kad tiesa 
publicē "Latvijas Vēstnesī" sludinājumu par to, lai personas, kurām ir 
kādi iebildumi, ierodas sešu mēnešu laikā. Tiklīdz izrādās, ka pa šo laiku 
nav celti nekādi iebildumi, taisāms lēmums atzīt darījumu par spēkā 
nākušu un visi vēlākie strīdi par to noraidāmi. Tomēr tad sludinājuma 
klajā laišana ir atkarīga no darījuma dalībnieku gribas (CL 1481.р.). 

2. Tas, ka likums nosaka, ka "tiesas izdarāmā ievešana iegūtā 
nekustamā īpašuma valdījumā nav būtiski nepieciešams nosacījums tā 
iegūšanai par īpašumu", nozīmē tikai to, ka nekustamā īpašuma iegūšana 
noslēdzas ar "iegūšanas tiesiskā pamata un par to izgatavotā akta 
ierakstīšanu zemesgrāmatās" (993.p.) un tiesas izdarāmā ievešana ir tikai 
papildus īpašuma nodošanas pienākums, kurš ir atkarīgs no ieguvēja 
gribas. Likuma formula, ka šāds nodošanas pienākums piemērojams "it 
sevišķi, ja nekustama īpašuma atsavināšana notikusi pret iepriekšējā 
īpašnieka gribu", attiecas uz gadījumiem, kad "nekustamas mantas 
atsavināšana notikusi pret agrākā īpašnieka gribu, t.i., publiskā izsolē" 
(Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un 
A.Valters, R., 1935, 116.lpp.). 

3. Ja CL 995.panta norma savā būtībā vērsta uz ieguvēja aizsardzību 
pret iespējamām pretenzijām un vērtējama kā papildus īpašuma 
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nodošanas pārākums, kurš nav nepieciešams, bet ir vēlams, tad atšķirīgs 
mērķis ir 1997.gada 30.janvāra likumā "Par nekustamā īpašuma 
ierakstīšanu zemesgrāmatās" ierakstītajai normai, saskaņā ar kuru, ja 
nostiprinājuma lūdzējs nevar iesniegt šā likuma 21.pantā minētos 
dokumentus (t.i., dokumentus, ka atsavinātājs bijis šo ēku (būvju) 
īpašnieks), zemesgrāmatu nodaļa par nostiprinājuma lūdzēja līdzekļiem 
oficiālā preses izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ievieto sludinājumu, kurā 
personas, kuras apstrīd īpašuma tiesību pāriešanu nostiprinājuma 
lūdzējam, tiek uzaicinātas triju mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas 
dienas iesniegt prasību tiesā un par to paziņot zemesgrāmatu nodaļai. Ja 
sludinājumā norādītajā termiņā šāds paziņojums nav saņemts vai arī tiesa 
prasību noraidījusi, īpašuma tiesības nostiprināmas personai, kura 
iesniegusi nostiprinājuma lūgumu, un visi turpmākie strīdi noraidāmi. 
Minētā noteikumu norma faktiski pastiprina īpašuma tiesību, esot 
nepilnīgiem īpašuma tiesību pierādošiem dokumentiem, un šādas normas 
ieviešanas mērķis ir atvieglot īpašuma tiesību pierādīšanu un zināmā mērā 
izvairīties no strupceļa īpašuma lietu sakārtošanā (par problēmām, kuras 
saistītas ar CL 995.panta piemērošanu, sk. K.Torgāns. Civillikums. 
Ceturtā daļa. Saistību tiesības un komentāri pie Civillikuma Saistību 
tiesību daļas nodaļām, R., 1996, 233.lpp.). 

996. Nodošana, kas izdarīta maldoties par pašu nododamo 

lietu vai nodevēja īpašuma tiesību uz to, īpašuma pāreju 

nenodibina. 

Ja notikusi kāda cita maldība, īpašums gan uzskatāms par 
pārgājušu, bet nodoto priekšmetu var pieprasīt atpakaļ ar 
personisku prasību. 

1. Maldība - kļūdains vai neprecīzs priekšstats par kādu no līguma 
elementiem (Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право 
Франции, М., 1960, т.2, с.235). Saskaņā ar CL 1441.pantu izšķirama 
faktiska maldība, kad ir kļūdains vai neprecīzs priekšstats par kādiem 
faktiskiem apstākļiem, un tiesiska maldība, kuru raksturo tiesisku normu 
nezināšana. Tiesiska maldība parasti ir nesvarīga (CL 1453.p.), jo neviens 
nevar atsaukties uz likuma nezināšanu. Darījuma un līdz ar to arī 
nodošanas spēku ietekmē svarīga maldība, jo jāpieņem, ka tas, kas tā 
maldījies, nav nemaz devis darījumam savu piekrišanu un darījums tātad 
nemaz nav noticis (CL 1445.р.). 

2. CL 996.panta l.daļa kā svarīgu maldību, kura nenodibina īpašuma 
pāreju, nosauc (1) maldību par pašu nododamo lietu un (2) maldību par 
nodevēja (atsavinātāja) īpašuma tiesību. 
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Saskaņā ar CL 1448.pantu līdzēju savstarpējas vienošanās trūkums 
iznīcina tiesisku darījumu, kad pārpratums attiecas uz lietas identitāti un 
katrs līdzējs domājis citu tās veidu un šķiru. "Maldība par līguma 
priekšmetu ir tad, kad katra puse domā par savu (citu) priekšmetu, bet 
nevis par vienu un to pašu" (Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское 
право Франции, М., 1960, т.2, с.235). Piemēram, "es varu prasīt līguma 
atzīšanu par spēkā neesošu, jo esmu nopircis mēbeles, kuras es uzskatīju 
par antikvārām, bet pēc patiesības tās tādas nav, vai arī prasīt gleznas 
pirkuma - pārdevuma līguma anulēšanu, kura nepamatoti pārdota kā 
vecmeistara darbs...". Šajā piemērā lietas antikvārai (senai) izcelsmei bija 
jāizriet no līguma (turpat, 237. un 239.lpp.), jo maldība savā paša darbībā 
nav atvainojama (CL 1444.p.) jeb, citiem vārdiem, piedodama. 

Maldību par atsavinātāja īpašuma tiesību kā svarīgu faktiski atzīst 
arī CL 1450.pants, nosakot, ka, ja maldība attiecas uz kāda personiskām 
spējām un īpašībām, darījums nav spēkā tikai tad, ja maldīgi pieņemtā 
īpašība pēc darījuma rakstura bijusi svarīga. Nodot lietu cita īpašumā, 
protams, var tikai persona, kurai ir tādas tiesības un pilnvaras, jo neviens 
nevar nodot vairāk tiesību nekā viņam pašam ir (sk. 988.p. komentāru). 

3. CL 996.p. 2.daļā fiksētā norma paredz, ka cita veida maldība 
nekavē īpašuma tiesību pāreju. Tas it sevišķi attiecināms uz nesvarīgu 
maldību, jo "darījuma motīvs ir personīgs darījuma slēgšanas apsvērums, 
kurš nekļūst par darījuma elementu" (Л.Жюллио де ла Морандьер. 
Гражданское право Франции, М., 1960, т.2, с.240). V.Bukovskis par 
svarīgu maldību, uz kuru neattiecas CL 996.р. 1 .daļa, atzīst arī maldību 
attiecībā uz ieguvēju, pamatojot savu viedokli ar to, ka nodošanai, lai tā 
būtu spēkā, vajadzīgs tiesisks pamats (CL 989.р.) (Сводъ гражданских 
узаконений губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, 
т.1,с.351). 

4. 996.р. 1 .daļā minētajā gadījumā īpašuma tiesības uz lietu paliek 
atsavinātājam. Viņš to var atprasīt ar vindikācijas prasību. Turpretī 996.p. 
2.daļā norādīts, ka nodoto priekšmetu var pieprasīt atpakaļ ar personisku 
prasību (sk. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтий
ских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.350). Ja mantu ieguvējs jau 
nodevis tālāk trešam labticīgām personām, tad no ieguvēja var prasīt tikai 
zaudējumu atlīdzību, jo vindikācija no trešam labticīgām personām nav 
iespējama (CL 1065.p.). 

997 • Nodot var ari ar atliekošu nosacījumu; tādā gadījumā 

īpašums pāriet uz ieguvēju tikai pēc šā nosacījuma iestāšanās. 
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Iegūšanas tiesiskais pamats ierakstāms zemes grāmatās tikai 

pēc nosacījuma iestāšanās. 

1. Nosacījumi ir vai nu atliekoši, vai atceļoši, raugoties pēc tam, vai 
ar tiem nosacīts līguma spēka sākums vai beigas (CL 1551 .p.) 

2. Ja, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar atliekošu nosacījumu, 
nosacīti tiesīgajam ir nodota kāda lieta, tad līdz tam laikam, kamēr vēl 
nav zināms, vai nosacījums iestāsies vai ne, viņš uzskatāms par svešas 
lietas pārvaldītāju un nevar kļūt par tās īpašnieku ar ieilgumu, un pēc 
pieprasījuma viņam jādod tā atpakaļ, bet līdz ar to viņš arī nenes risku par 
lietu (CL 1560.р.). "Tā kā lietas nodevējs (atsavinātājs) starplaikā (līdz 
iestājas nosacījums) paliek īpašnieks, tad tikai viņam ir tiesības nodibināt 
lietu tiesības ... augļi un peļņa tāpat pieder viņam" (Сводъ гражданских 
узаконений губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, 
т.1,с.351). 

3. Tā kā ar atliekošu nosacījumu noslēgtā līguma spēks un līdz ar to 
arī īpašuma tiesības rodas tikai, iestājoties nosacījumam, tad ar šo brīdi 
iegūšanas tiesiskais pamats ierakstāms zemesgrāmatās, jo "tas, kura 
īpašuma tiesības radīsies tikai nākotnē, nav vēl īpašnieks" (turpat, 
352.lpp.). 

4. Līgumā var būt iekļauti tādi noteikumi un termiņi, no "kuriem 
neatkarājas pašas īpašuma tiesības iegūšana, bet tikai noteikta īpašuma 
iegūšanas kārtība, apjoms un laiks, piemēram, kad īpašuma nodošana, 
pircēja vai pārdevēja ērtības labad, tiek atcelta uz noteiktu termiņu, vai arī 
īpašnieks, atsavinot lietu, saglabā sev pilnīgas vai daļējas lietošanas 
tiesības ... (turpat, 352.lpp.). Ir jāatšķir "jēdzienus "nosacījums" un 
"noteikums".. . Nosacījums ir nākotnē gaidāms un nezināms vai vismaz 
par tādu domājams notikums" (K.Torgāns. Saistību tiesības un komentāri 
pie Civillikuma saistību tiesību daļas nodaļām, R., 1996, 238.lpp.). 

Tātad, pastāvot dažādiem noteikumiem, kuri precīzi noteikti vai 
terminēti, īpašuma tiesības uz ieguvēju pāriet uzreiz, atšķirībā no 
nosacījumiem, kuru iestāšanās ir "zem jautājuma zīmes". 

5. Atšķirībā no atliekoša nosacījuma, pastāvot atceļošam 
nosacījumam, līgums - kamēr vēl nav zināms, vai atceļošais nosacījums 
iestāsies vai ne - ir spēkā tāpat kā beznosacījuma līgums un, ja tiesīgais 
uz šā līguma pamata nodod kādu lietu, tad viņš kļūst par tās īpašnieku un 
var izlietot visas īpašnieka tiesības (CL 1563.р.). Pastāvot atceļošam 
nosacījumam, nav nekādu šķēršļu iegūšanas tiesiskā pamata reģistrēšanai 
zemesgrāmatās. 
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V. īpašuma iegūšana ar ieilgumu 
(998.-1031.p.) 

Iepriekšējas piezīmes 

"Ieilgums ir īpašuma iegūšanas veids. Ar ieilgumu var iegūt īpašuma 
tiesības uz kustamu un nekustamu mantu . . . Pēc vispārēja principa 
īpašuma tiesības ir mūžīgas" (K.Čakste. Civiltiesības, R., 1940, 49.1pp.). 
"īpašuma tiesības neizbeidzas tā iemesla dēļ, ka tās netiek realizētas. Lai 
īpašuma tiesības izbeigtos, nepieciešams, lai paralēli tam apstāklim, ka 
īpašnieks tās neizmanto, šīs tiesības izlietotu cita persona likumā noteikto 
laiku" (Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции, 
М., 1960, т.2, с. 5-137). īpašuma iegūšana ar ieilgumu "pamatojas uz 
centieniem, civiltiesiskās apgrozības interesēs, iztekot noteiktam laika 
termiņam, stabilizēt jau izveidojušās faktiskās attiecības, kā arī samazināt 
tiesu iestāžu noslodzi" (turpat, 139.Ipp.). Bez tam ieilguma institūtam ir 
vēl viena svarīga funkcija - "izlabot, izdziedināt iztrūkumus, kuri 
kavējuši tiešu un tūlītēju (īpašuma tiesību) pāreju" (Civillikumi ar 
paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 
1935, 123.lpp.). "Ieilgums kā īpašuma iegūšanas veids jāatšķir no ... 
noilguma, kas ir tiesību un prasījumu izbeigšanas veids" (V.Sinaiskis. 
Latvijas Civiltiesību apskats. Lietu tiesības, R., 1940, 32.1pp.). Tomēr 
jāatzīmē, ka noilgumam (tāpat kā ieilgumam) ir viens mērķis - stabilizēt 
civiltiesisko apgrozību, nepieļaujot to, ka konkrēta īpašuma statuss 
ilgstoši ir nenoteikts un šī nenoteiktība kā Damokla zobens apdraud 
personu tiesības un intereses. īpašuma iegūšana ar ieilgumu kā īpašuma 
iegūšanas veids ir ļoti detalizēti regulēta Civillikumā. Tas darīts, lai 
nepieļautu nepamatotu personu īpašuma tiesību aizskārumu, jo, kā norāda 
V.Sinaiskis, "ieilgums pēc sava rakstura ir īpašuma iegūšanas anormāls, 
papildus veids ... Tā kā ieilgums ir anormāls īpašuma iegūšanas veids, 
tad tas paplašināti nav iztulkojams" (V.Sinaiskis. Latvijas Civiltiesību 
apskats. Lietu tiesības, R., 1940, 32.1pp.). Tā kā īpašuma reforma 
neizbēgami rada daudzas neskaidrības konkrēto īpašumu, tai skaitā - arī 
valsts īpašumu, tiesiskajā statusā, tad ieilguma institūtam mūsdienās var 
būt daudz lielāka nozīme, nekā tas ir jau nostabilizētu īpašuma attiecību 
apstākļos. Bez tam ieilguma institūts ietver tiesību normas, kuras pēc 
analoģijas varētu piemērot, atrisinot citas tiesiskās attiecības, jo to, ko 
nevar iegūt ar ieilgumu, parasti nevar iegūt par īpašumu arī citādā veidā. 
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998. Ar ieilgumu lietu iegūst par īpašumu, ja ieguvējs to ir 

valdījis likumā noteiktu laiku kā savu, ievērojot arī citus likumiskus 

nosacījumus. 

1. Šā panta norma ietver ieilguma definīciju, saskaņā ar kuru, lai 
iegūtu īpašumu ar ieilgumu, tas jāvalda likumā noteiktu laiku. Kustamas 
mantas iegūšanai šis laika posms ir viens gads (CL 1023.p.), bet 
nekustamas - 10 gadi (CL 1024.p.). Pie tam, lai iegūtu lietu par īpašumu, 
ir jāievēro CL 999.p. minētie nosacījumi, kuri detalizēti reglamentēti 
turpmākajos pantos. 

2. Saskaņā ar 1992.gada 7.jūlija likuma "Par atjaunotā Latvijas 
Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu 
tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 16.pantu īpašuma iegūšanai 
ar ieilgumu (Civillikuma 998.-1031 .p.) ieilguma termiņš (1023.-1024.p.) 
sāk tecēt ar 1992.gada 1.septembri neatkarīgi no tā, kad fiziska vai 
juridiskā persona, kura pretendē lietu iegūt īpašumā uz ieilguma pamata, 
ieguvusi to savā valdījumā. Tātad uz kustamām lietām ieilguma 
noteikumi piemērojami, sākot ar 1993.gada 1.septembri, bet uz 
nekustamām - sākot ar 2002.gada 1.septembri. Tāda kārtība tika noteikta 
sakarā ar īpašumu atdošanu bijušajiem īpašniekiem un to mantiniekiem, 
jo pretējā gadījumā īpašuma restitūcija vispār nebūtu iespējama, jo , 
piemēram, valsts, savulaik nacionalizējot īpašumus, tos sen jau būtu it kā 
likumīgi ieguvusi ar ieilgumu. 

999. Lai valdījums nodibinātu īpašumu ar ieilgumu, ir 

vajadzīgi: 

1) priekšmets, ko var iegūt ar ieilgumu (1000.-1005.p.); 
2) tiesisks pamats (1006.-1012.p.); 
3) valdītāja laba ticība (1013.-10J7.p.); 
4) nepārtraukts valdījums (1018.-1022.p.); 
5) noteiktā laika notecējums (1023. un 1024.p.); 

6) lietas īpašnieka tiesiska iespēja izlietot savu tiesību uz lietu 

(1025.-1029.p.). 

1. Likumā uzskaitīti seši pamati, kuriem pastāvot, īpašumu var iegūt 
ar ieilgumu. Tā kā norādītie CL panti konkrēti paskaidro katru no šiem 
nosacījumiem, tad sk. konkrēto pantu komentārus. 

2. Faktiski vēl ir septītais pamats, kurš jāņem vērā, apspriežot 
īpašuma iegūšanas ar ieilgumu likumību. Ieguvējam, kurš pretendē uz 
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īpašuma tiesībām, jābūt attiecīgai tiesībspējai, piemēram, nevar iegūt 
īpašumā zemi ar ieilgumu persona, kurai saskaņā ar likumu nevar piederēt 
zeme (sk., piemēram, likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas 
pilsētās" 20.p.). 

1. Ar iei lgumu iegūstamais priekšmets 
(1000.-1005.p.) 

1000. Kas nevar būt par privāta īpašuma priekšmetu, to 

nevar iegūt par īpašumu ar ieilgumu. 
Noteikumi par ieilgumu attiecas arī uz valstij piederošām 

lietām. 

1. Saskaņā ar CL 929.pantu par īpašuma priekšmetu var būt viss tas, 
kas ar likumu nav noteikti izņemts no vispārējās apgrozības. No 
vispārējās apgrozības ir izņemta jūras piekrastes josla, publiskās upes un 
ezeri, teritoriālie un iekšējie ūdeņi, valsts un pagastu autoceļi, 
infrastruktūras objekti - ielas, tilti, tuneļi u.tml. lietas (sk. 929.panta 
komentāru). Jāņem vērā, ka ir arī lietas, kuras nav izņemtas no 
apgrozības, bet attiecībā uz kurām pastāv atsevišķi apgrozības 
ierobežojumi, kuri tāpat ir jāievēro, piemērojot noteikumus par īpašuma 
iegūšanu ar ieilgumu (sk. turpat). 

2. Kā tas redzams no šā panta 2.daļas noteikumiem, īpašumu ar 
ieilgumu var iegūt arī uz valstij piederošām (tostarp - nekustamām) 
lietām, izņemot, protams, lietas, kuras izņemtas no vispārējās apgrozības. 

3. "īpašuma tiesības ar ieilgumu var iegūt uz tādām lietām, kuras var 
valdīt, tāpēc nevar iegūt īpašuma tiesības ar ieilgumu uz lietu kopību 
(sk. CL 849.p.) kā tādu" (Сводъ гражданских узаконений губерний 
Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.353), jo lietu 
valdīšana, pastāvot lietu kopībai (ķermeniskām un bezķermeniskām 
lietām jeb tiesībām) var notikt tikai attiecībā uz atsevišķām lietu kopībā 
ietilpstošām ķermeniskām lietām. 

4. "Jautājums par to, vai iespējams ieilguma ceļā iegūt īpašuma 
tiesības uz mājas daļu, piemēram, uz pagraba daļu namā, izšķirams 
noraidoši ... Ja viena vai otra nama daļa nevar būt par atsevišķu 
atsavināšanas objektu, tad uz tā paša pamata tā nevar būt par ieilguma 
priekšmetu" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši 
F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 119.-120.lpp.). Vienlaikus - "pēc 
Civillikuma neapšaubāmi iespējams valdīt, taisni kā lietu, zināma 
nekustamā īpašuma ideālo (domājamo) daļu, bet ja tas tā, tad šādu daļu 
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... var arī iegūt iesēdējuma (ieilguma) ceļā" (sk. turpat, 132.lpp.). Uz 
minētās tēzes pareizību netieši norāda arī CL 1017.pants, kurš nosaka, ka 
valdītāja ļauna ticība attiecībā uz vienu lietas daļu nav par šķērsli viņam 
iegūt ar ieilgumu lietas pārējās daļas. 

1001o Lietas, ko likums katrā ziņā aizliedz atsavināt, nevar 

iegūt ar ieilgumu. 

1. Pie lietām, ko likums aizliedz atsavināt, būtu pieskaitāmas lietas, 
kuras izņemtas no vispārējās apgrozības (sk. 929. un 1000.p. 
komentārus). 

2. Likumā (piemēram, CL 285.pantā) var būt noteikti dažādi 
ierobežojumi attiecībā uz aizbilstamo (nepilngadīgo) nekustamā un 
kustamā īpašuma atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, tomēr 
šiem gadījumiem nevar piemērot CL 1001.pantā paredzētās sekas un liegt 
īpašuma tiesību iegūšanu ar ieilgumu vispār. 

1002. Ja atsavināšana aizliegta vienīgi ar attiecīgas varas 

vai privātpersonas rīkojumu, tad tādi aizliegumi novērš ieilgumu 

tikai tajā gadījumā, kad tie attiecas uz nekustamām lietām un ir 

ierakstīti zemes grāmatās. 

1. Varas vai privātpersonas rīkojumi, ar kuriem tiek aizliegta 
atsavināšana, var būt, piemēram, gan tiesu iestāžu nolēmumi, gan arī 
dažādi tiesiski darījumi, tostarp - testamenti, kuros fiksēti aizliegumi. Lai 
minētie aizliegumi neļautu piemērot ieilguma noteikumus, tiem jābūt 
reģistrētiem zemesgrāmatā. 

2. Saskaņā ar 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma 
16.pantu ieraksta veidā zemesgrāmatu otrās daļas otrā iedaļā norāda 
tiesiskā darījumā noteiktos aizliegumus atsavināt īpašumu, kā arī atzīmes 
veidā tiesas lēmumus par prasības nodrošinājumu, ja ar tiem nodrošinātas 
prasības par īpašuma, tiesību vai šīs tiesības nostiprinājumu. Saskaņā ar 
Latvijas CPL 1 3 9 . p a n t t K k ā prasības nodrošinājums var būt kustamas 
mantas apķīlāšana, prasības nodrošināšanas atzīmes ierakstīšana 
zemesgrāmatās vai aizliegums izdarīt noteiktas darbības, kuru 
kvintesence, protams, ir atsavināšanas aizliegums. 

Tas, ka atsavināšanas aizliegums, kurš fiksēts zemesgrāmatās, 
novērš ieilgumu, izriet arī no Zemesgrāmatu likuma 46.p. 2.daļas, kurā 
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noteikts, ka prasības nodrošinājuma atzīme kavē jebkuru īpašnieka 
izdarāmu labprātīgu nostiprināšanu. 

Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 81.pantu - nostiprinot uz testa
menta pamata īpašuma tiesību, jānostiprina arī testamentā paredzētie 
atsavinājuma vai apgrūtinājuma aizliegumi. 

3. Komentāros izteikts viedoklis, ka "netiek aizskarts ieilgums, kas 
sācies pirms tiesas aizlieguma" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. 
Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 119.-
121.lpp.). Šāds viedoklis ir strīdīgs, jo CL 1019.p. 2) apakšpunktā 
noteikts, ka ieilgums tiek pārtraukts, kad tas, pret ko tek ieilgums, kaut 
kādā ziņā izlieto pa ieilguma laiku, ieguvējam zinot, savu īpašuma 
tiesību. Tomēr jāatzīmē, ka 1019.pantā ir runa tikai par ieilgumu 
pārtraukumu un nevis novēršanu. 

1003 • Noziedzīgā ceļā dabūtu lietu nevar ar ieilgumu iegūt 
par īpašumu ne pats noziedzīga nodarījuma izdarītājs, ne arī trešā 
persona, kas savas tiesības atvasina no viņa. Šis ieilguma 
aprobežojums izbeidzas tikai pēc tam, kad tāda lieta nonākusi 
atpakaļ tās īpašnieka varā. 

1. Par noziedzīgā ceļā dabūtu lietu atzīstama manta, kura iegūta ar 
slepenu vai atklātu nolaupīšanu (KL 175., 180.p.), manta, kura iegūta 
vardarbīga uzbrukuma rezultātā (KL 176.p.), krāpšanas ceļā (KL 177.p.), 
kā arī manta, kas iegūta izspiešanas un piesavināšanās rezultātā (KL 183., 
179.p.) u.tml. 

2. Panta norma visai kategoriski nosaka, ka arī trešā persona, kura 
mantu ieguvusi no noziedzīgā nodarījuma izdarītāja, neatkarīgi no šīs 
personas labticības, nevar šo mantu paturēt un tā jebkurā gadījumā 
vindicējama par labu īpašniekam. Arī LPSR Civilkodeksa 154.pantā bija 
analoģiska norma, kas paredzēja mantas atprasīšanu no labticīga ieguvēja, 
ja manta īpašniekam vai valdītājam nozagta vai arī izkļuvuši no viņu 
valdījuma pret viņu gribu citādā veidā. 

CL 1003.pants norāda būtisku atšķirību starp noziedzīgā ceļā iegūtas 
mantas atprasīšanu un CL 1065.pantā paredzēto gadījumu, kad no 
labticīga ieguvēja vairs mantu atprasīt nevar. 

Šajos gadījumos mantu par īpašumu nevar iegūt arī šādas mantas 
atradējs, jo saskaņā ar KL 279.pantu šādu rīcību varētu kvalificēt kā 
patvarību un tā neatkarīgi no atradēja labticīguma ir un paliek manta, 
kuras īpašnieks ir to zaudējis sakarā ar noziedzīgu nodarījumu. 
Domājams, ka 1003.panta noteikumi ir piemērojami arī šobrīd aktuālajos 
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strīdos sakarā ar zagtu automašīnu pārdošanu, jo zagtā auto pircējs nevar 
to paturēt. Viņam ir tiesības tikai uz zaudējumu atlīdzību. 

3. Jāatzīmē, ka CL 1003.panta normu var piemērot arī visos citos 
gadījumos, jo to, ko nevar iegūt par īpašumu ar ieilgumu, to nevar iegūt 
īpašumā arī citādā veidā (domāti gadījumi, kad mantu iegūst īpašumā 
neatkarīgi no tās iepriekšējā īpašnieka gribas). 

1004. Kad ceļas strīds par robežām, īpašuma tiesību uz 

apstrīdamo zemi nevar pierādīt ar to vien, ka tā valdīta visu noteikto 

ieilguma laiku. 

1. Strīds par robežām var rasties gadījumā, ja robežas starp blakus 
esošiem zemes gabaliem ir nenoteiktas vai nezināmas (piem., robežzīmes 
pārvietotas citur vai izzudušas, zemes robežu plāns sastādīts nepareizi, 
kaimiņi nevar vienoties par robežlīnijām). Ikvienam īpašniekam ir 
pamatota interese precīzu zemes gabala robežu ilgstošā pastāvēšanā, 
tāpēc šāda strīda gadījumā īpašniekam ir tiesība celt t.s. prasību par 
robežu pārbaudīšanu (sk. arī CL 1042.p. koment. 2.tēzi). 

2. Prasība par robežu pārbaudīšanu (actio jinium regundorum) ir 
vērsta uz to, lai ar tiesas spriedumu noteiktu "īstās" robežas, strīdīgās 
robežas padarot par skaidrām un neapstrīdamām (sk. Буковский, II, 
c l 5 6 1 ) . Šī prasība nav pakļauta noilgumam (sk. CL 1908.p.) un tās 
priekšnoteikumi ir šādi: 1) prasītāja un atbildētāja zemes gabaliem 
jārobežojas tajā apjomā, par kuru cēlies strīds; 2) robežām šajā daļā jābūt 
nenoteiktām vai nezināmām; 3) starp pusēm jāpastāv domstarpībām šo 
robežu jautājumā (sk. Нолъкенъ, c.176; Konrādi, Valters, 122.lpp.). 
Tādējādi prasītājs un atbildētājs ir blakus esošo zemes gabalu īpašnieki, 
turklāt prasītājs var būt arī strīdus zemes platības valdītājs. Kopīpašnieki 
šādu prasību var celt un atbildēt uz to tikai kopīgi (sal. Дернбургь, II, 
c.163-164). 

(1) Izšķirot strīdu par robežām, tiesas sprieduma jānosaka precīzas 
blakus esošo zemes gabalu robežas, resp., tas, līdz kādai vietai sniedzas 
prasītāja un līdz kādai vietai - atbildētāja zemes gabals (sal. Нолъкенъ, 
c.176; Konrādi, Valters, 122.lpp.). Tā kā šā strīda izšķiršanas mērķis ir 
izbeigt kaimiņu domstarpības robežu jautājumā, prasība par robežu 
pārbaudīšanu nav noraidāma tikai tāpēc vien, ka prasītājs nevar pierādīt 
konkrētu robežlīniju vai savu īpašumu uz strīdus zemes platību līdz viņa 
apgalvotajai robežlīnijai. Tiesa var noteikt arī to robežu, kuru norāda 
atbildētājs, ja vien tiesa šo robežu atzīst par "īsto" (sal. Дернбургь, II, 
с. 164; Rey, N2071) . Ja agrāk noteiktās robežas nav iespējams konstatēt 
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vai arī tās nekad precīzi nav bijušas noteiktas, tiesai jānosaka robežas pēc 
taisnības apziņas, ņemot vērā visus konkrētā gadījuma apstākļus. Taču 
jebkurā gadījumā tam apstāklim, ka prasītājs vai atbildētājs strīdus zemes 
platību ir valdījis visu noteikto ieilguma laiku (t.i., 10 gadus), atbilstoši 
C L I 0 0 4 . p . nav nozīmes; tā kā prasība par robežu pārbaudīšanu nav 
pakļauta noilgumam, attiecīgi nepastāv arī iespēja strīdus zemes platību 
iegūt īpašumā ar ieilgumu. 

Šajā strīdā taisītajam tiesas spriedumam ir tiesību nodibinošs 
(konstilutīvs) spēks, resp., ar šo spriedumu tiek nodibināts prasītāja un/vai 
atbildētāja īpašums uz attiecīgo strīdus zemes platību (sal. Rey, N 2072; 
Schwab/Prütting, Rn 348). 

(2) Strīdi par robežām var tikt izšķirti ne tikai tiesā, bet arī zemes 
ierīcības kārtībā, turklāt tas, ka speciālajā likumā paredzēta šādu strīdu 
izskatīšana administratīvā kārtībā, neliedz īpašniekam iespēju griezties 
tiesā ar prasību par robežu pārbaudīšanu. Vienīgi tad, ja attiecīgais strīds 
zemes ierīcības kārtībā jau ir izšķirts ar spēkā stājušos lēmumu (vai šā 
lēmuma pārsūdzēšanas gadījumā - ar tiesas spriedumu), jaunas prasības 
celšana par to pašu strīdu nav pieļaujama (sal. Senāta C K D spried. 
Nr.1938/80, XIV, 5578.-5580.lpp.). Tā, piem., atbilstoši lik. "Par zemes 
reformas pabeigšanu lauku apvidos" 15.p. l.pk. līdz zemes reformas 
pabeigšanai ar zemes īpašuma robežām saistītos strīdus izskata Valsts 
zemes dienesta attiecīgā rajona nodaļas izveidota komisija, kuras lēmumu 
mēneša laikā pēc tā paziņošanas var pārsūdzēt Centrālajā zemes komisijā 
vai tiesā (sk. arī lik. "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 16.p. l.pk.; 
Senāta CD 24.07.1996. spried, lietā Nr.SKC-73, 1996, 37.-40.Ipp.; Senāta 
CD 26.03.1997. spried, lietā Nr.SKC-91, 1997, 87.-90.lpp.; Senāta CD 
27.09.2000. spried, lietā Nr.SPC - 43, 2000, 651.-654.lpp.). 

3. Norobežošana no īpašuma prasības un negatorās prasības. 
Viens no prasības par robežu pārbaudīšanu priekšnoteikumiem ir tas, ka 
robežas starp blakus esošiem zemes gabaliem ir nenoteiktas vai 
nezināmas; šo prasību var celt arī tad, ja prasītājs nevar pierādīt sava 
zemes gabala "īstās" robežas. Savukārt īpašuma prasības (sk. CL 1044., 
1060.p.) un negatorās prasības (sk. CL 1039.p.) gadījumā prasītājs vadās 
no tā, ka viņam piederošā zemes gabala robežas ir skaidras un noteiktas, 
jo kā vienā, tā otrā gadījumā prasītājam ir pienākums pierādīt savu 
īpašumu uz attiecīgo zemes gabalu (sal. HojibKeut, c l 7 6 ; Konrādi, 
Valters, 122.lpp.). Bez tam īpašuma prasība ir pakļauta noilgumam 
(negatorā prasība nenoilgst, kamēr īpašuma aizskārums turpinās vai 
kamēr turpina pastāvēt šāda aizskāruma draudi). 
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Minētā atšķirība tomēr neliedz prasību par robežu pārbaudīšanu 
apvienot ar īpašuma prasību vai negatoro prasību, jo īpaši tad, ja, piem., 
atbildētājs, pārvietojot vai iznīcinot robežzīmes, ir sagrābis savā 
valdījumā daļu no prasītāja zemes gabala. Gan īpašuma prasība, gan 
negatorā prasība ir cieši saistīta ar prasītājam piederošā zemes gabala 
precīzu robežu konstatēšanu (noteikšanu) (sal. Буковский, I, 355, II, 
с. 1561; Нолъкенъ, с.707; Rey, N 2071). 

1005. Gadījumos, kad prasība pret trešo personu par 

kustamas lietas atdošanu nav pielaižama jau aiz kādiem citiem 

iemesliem, pats par sevi atkrīt arīieilgums. 

1. Minētā panta norma attiecināma, piemēram, uz gadījumu, kad 
īpašuma prasību nevar celt, jo īpašnieks kustamu lietu labprātīgi uzticējis 
citai personai, nododot to patapinājumā, glabājumā, ķīlā vai kā citādi, un 
šī persona valdījumu nodevusi kādai trešai personai. Šajā gadījumā 
pieļaujama tikai personiska prasība pret to, kam īpašnieks savu lietu 
uzticējis, bet nevis pret trešo, labticīgo lietas valdītāju (1065.p.). Tā kā 
šajos gadījumos lieta nav vindicējama, tad to, loģiski, nevar iegūt ar 
ieilgumu. 

2. Valdījuma tiesiskais pamats 
(1006.-1012.p.) 

Valdījumam, lai tas dotu tiesību iegūt kadu lietu par 

īpašumu ar ieilgumu, jābalstās uz tāda tiesiska pamata, kas jau pats 

par sevi varētu piešķirt īpašuma tiesību, bet kam attiecīgā gadījumā 

sevišķa šķēršļa dēļ īpašuma iegūšana nav tūliņ sekojusi. 

1. Lai iegūtu īpašuma tiesības ar ieilgumu, nepietiek lietu vienkārši 
valdīt zināmu laiku. Šādam valdījumam, kā to nosaka likums, ir jābalstās 
uz tiesiska pamata, kurš vērsts uz īpašuma tiesību pāreju. Tiesisko pamatu 
uzskaitījums dots 1007.pantā, tāpēc šeit aprobežosimies ar dažiem 
vispārējiem principiem. 

Pirmkārt, ieilgumu nerada "vienkārša iespēju došana", kad, 
piemēram, zemes gabala īpašnieks, to pats neizmantojot, neiebilst, ka 
blakus esošā zemes gabala īpašnieks kaut kādā veidā izmanto viņa zemi. 
Šādas darbības nevar radīt īpašuma tiesības ar ieilgumu, jo nav tiesiska 
pamata, kurš būtu vērsts uz īpašuma tiesību pārnešanu. 
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Otrkārt, ieiĪgumu nerada arī "darbības, kuras vienkārši tiek 
paciestas", piemēram, kad viens zemes īpašnieks "piecieš, ka otrs zemes 
īpašnieks gana savus lopus uz viņa zemes". Arī šādām darbībām nav 
tiesiska pamata, lai tās radītu īpašuma tiesības ar ieilgumu 
(sk. Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции, М., 
1960, т.2, с. 141). 

Treškārt, tiesiskam pamatam jābūt tādam, kas pats par sevi 
nodrošinātu īpašuma pāreju, bet kādi formas un procedūras trūkumi vai 
arī attiecīga atļauju vai akceptu nesaņemšana nav nodrošinājusi tūlītēju 
īpašuma tiesību pāreju. Minētie trūkumi arī uzskatāmi par pantā 
minētajiem "sevišķiem šķēršļiem", kuru dēļ īpašuma tiesības tiek iegūtas 
tikai, iztekot likumā noteiktajam ieilguma laikam. Šobrīd sakarā ar 
īpašuma reformu, kuras rezultātā ir radīti dažādi zemes un uz tās 
atrodošos ēku (būvju) īpašnieki, nevar, piemēram, radīt ēkas (būves) 
īpašniekam īpašuma tiesības uz zemi ar ieilgumu tikai tāpēc, ka pēdējais, 
izmantojot savas celtnes, reizē lieto arī citam īpašniekam piederošu zemi. 
Tas pats būtu attiecināms uz citam piederošas ēkas vai būves ilgstošu 
izmantošanu. 

1007. Tādi pamati (1006.p.) ir: 

1) visas darbības un visas stāvokļa pārmaiņas, kas pašas par 
sevi ir viens no pirmējiem īpašuma iegūšanas veidiem, un proti, 
piegūšana un pieaugums; 

2) visi tiesiskie darījumi, saprotot ar to kā vienpusējus gribas 
izteikumus, tā arī līgumus, kuru mērķis ir atdot citam īpašumu; 

3) likumiska mantošana, uz kuras pamata mantinieks var iegūt 
ar ieilgumu arī svešas lietas, kas ietilpušas viņam piekritušā 
mantojumā; 

4) likumīgā spēkā nākuši tiesas spriedumi, ar kuriem 
ieguvējam atzīta īpašuma tiesība. 

1. Tiesiskie pamati, kuri kalpo īpašuma iegūšanai ar ieilgumu, 
faktiski aptver visus sākotnējos (pirmējos) un atvasinātos īpašuma 
iegūšanas veidus (sk. iepriekšējās piezīmes pie III nodaļas otrās 
apakšnodaļas). 

2. Kā jau iepriekš tika atzīmēts, "iesēdējuma (ieilguma) nozīme un 
nolūks ir izlabot, izdziedināt iztrūkumus, kuri kavējuši tiešo un tūlītējo 
(īpašuma tiesību) pāreju" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, 
sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 123.lpp.). Tā 1927.gada 
24.novembra spriedumā Nr.494 Ārgaļa prasības lietā pret Šiliņa 
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mantiniekiem konstatēts gadījums, kad, slēdzot dāvinājuma līgumu, nav 
ievērota līguma forma, un tiesa, atsaucoties uz CL 1006.pantā 
norādītajiem "sevišķiem šķēršļiem", norādījusi, ka, ievērojot to, ka 
zemnieku aprindās tiesu notariālās funkcijas un līguma formas visos 
sīkumos var būt nezināmas, šāds darījums ir atzīstams, jo dāvinātājs 
piedodami maldījies vai ticis no tiesas amatpersonas maldināts attiecībā 
uz paša tiesību radošo faktu, t.i., uz dāvināšanas akta formālo spēku 
(sk. Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta 
spriedumiem. R., 1928, 4.sējums, III turpinājums, 13.-14.lpp.). 

3. 1934.gada 19.decembra spriedumā Nr.956 Noldes prasības lietā 
pret Sviķi konstatēts tālāk minētais - pēc prasītāja paskaidrojumiem visu 
nekustamo īpašumu viņš kopā ar savu māti ieguvis pirkšanas ceļā, pie tam 
katram no viņiem pienākusies puse no īpašuma, un pēc pirkuma -
pārdevuma līguma noslēgšanas viss īpašums arī ticis reāli sadalīts starp 
viņu un māti un viņam atdalīto zemes gabalu noteiktās robežās viņš arī 
valdot un lietojot, sākot no iegūšanas laika, tikai viss īpašums esot 
koroborēts uz viņa mātes vārda, lai viņa kreditori īpašuma iegūšanas laikā 
nevarētu vērst piedziņu uz to īpašuma daļu, kuru viņš nopircis. Uz Šo 
prasītājam nodalīto zemes gabalu prasītājs . . . lūdz atzīt viņam īpašuma 
tiesības uz iesēdējuma pamata. Tiesu palāta šo prasību noraidījusi..., 
atzīstot, ka prasītājs neesot pierādījis: 1) ka viņš viens pats būtu valdījis 
un lietojis strīda zemes gabalu un 2) ka viņš šo zemes gabalu no paša 
sākuma būtu ieguvis pirkuma ceļā, t.i., ka viņam būtu justus titulus 
(tiesisks pamats īpašuma iegūšanai) ... 3) ka prasītājam trūkstot tiesiska 
pamata jau tāpēc vien, ka viņš savā laikā, lai izvairītos no ... parādu 
samaksas, piekritis visa īpašuma koroborācijai uz mātes vārda..., un 
tādējādi viņa rīcība, kā pretimrunājoša labiem tikumiem, tagad nevarot 
baudīt likuma aizsardzību . . . Senāts, atceļot Tiesu palātas spriedumu, 
norādījis, ka prasītāja rīcība sastāv no diviem darījumiem: 1) viņš kopā ar 
savu māti ieguvis pirkšanas ceļā nekustamu īpašumu un 2) viņš vienojies 
ar savu māti, ka viss īpašums tiks koroborēts vienīgi uz mātes vārda ... 
Līgums par mājas pirkšanu kopā ar māti sevī nekā pretlikumīga nesatur, 
tāpēc attiecināt uz šādu darījumu CL1415.panta noteikumus nevar ... 
(sk. Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta 
spriedumiem. R., 1934, 11.sējums, 10. turpinājums, 205.-207.lpp.). 

4. Pēc vispārēja principa, kas izriet arī no CL 1007.panta 
4.apakšpunkta, tiesas spriedums nerada jaunas tiesības, bet gan tikai 
apstiprina vai noraida tās juridiskās attiecības starp pusēm, kuras bijušas 
strīda priekšmets (Сводъ гражданских узаконений губерний 
Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.357). 
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5. Tā kā ieilguma institūta uzdevums ir, ieilguma termiņam notekot, 
novērst dažādus iegūšanas tiesiskā pamata trūkumus, tad CL 1007.panta 
3.punkts paredz, ka mantinieks var iegūt ar ieilgumu arī svešas lietas, kas 
ietilpušas viņam piekritušā mantojumā. Svešas mantas iegūšanas 
tiesiskais pamats (ar tiesiskā pamata trūkumiem) ir pastāvējis pašam 
mantojuma atstājējam, un šis pamats kopā ar pašu mantu pāriet 
mantiniekam. 

1008 • Ieķīlātas, patapinātas, ka ari glabājuma vai lietojuma 

nodotas lietas nevar iegūt par īpašumu ar ieilgumu ne kreditori, ne 

patapinātāji, ne glabātāji, ne lietotāji, ne arī viņu mantinieki. 

1. Kā jau tas minēts CL 1007.pantā, lai iegūtu īpašuma tiesības uz 
lietu ar ieilgumu, ir jābūt tiesiskam pamatam, kurš ir vērsts tieši uz 
īpašuma tiesību pāreju. Šā iemesla dēļ īpašuma tiesības ar ieilgumu nevar 
iegūt īrnieks, nomnieks u.tml. personas, kuru tiesiskās attiecības ar 
īpašnieku nav vērstas uz īpašuma tiesību pāreju. Teiktais neattiecas uz 
tādiem kombinētiem līgumiem kā noma ar izpirkumu, jo šādi līgumi 
vērsti uz pakāpenisku īpašuma tiesību pāreju un var kalpot par tiesisku 
pamatu īpašuma iegūšanai ar ieilgumu. Nereti praksē sastopami gadījumi, 
kad nomas līgumos ir iekļauts punkts, ka nomniekam, līgumam 
izbeidzoties, ir pirmpirkuma tiesības uz nomas priekšmetu. Taču, ja šāds 
nomas līgums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piemērojami CL 2174.panta 
noteikumi, kuri nosaka - ja iznomātājs vai izīrētājs nomas vai īres 
priekšmetu atsavina, ieguvējam jāievēro nomas vai īres līgums tikai tad, 
ja tas ierakstīts zemesgrāmatā (CL 2126.p.). 

Attiecībā uz ieķīlātām lietām jāievēro CL 1334.pants, kurš nosaka -
noruna, ka parādnieka nokavējuma gadījumā ķīlas ņēmējs var paturēt 
ieķīlāto lietu sava prasījuma vietā, nav spēkā. Līdz ar to arī ieķīlāto lietu 
nevar iegūt īpašumā ar ieilgumu pats ķīlas ņēmējs. 

Arī patapinājums (lietošanas aizdevums) ir līgums, ar kuru kādam 
nodod lietu bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai, ar nosacījumu atdot to 
pašu lietu (CL 1947.p.). Šādu lietu patapinājuma ņēmējs nevar iegūt ar 
ieilgumu, jo ar patapinājumu lietas īpašnieks nezaudē īpašuma tiesību uz 
lietu un paliek tās valdītājs; patapinājuma ņēmējs ir tikai tās turētājs 
(CL 1950.p.). Arī glabātājs ir tikai lietas turētājs, bet ne tās valdītājs 
(CL 1971.p.), bet īpašuma iegūšanai ar ieilgumu nepieciešams lietas 
valdījums (CL 1018.p.). 
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1009. Tiesiskam darījumam, kas ir par valdījuma pamatu 

(I007.p. 2.pk.), jābūt pašam par sevi derīgam un ietērptam šādiem 

darījumiem noteiktā formā. 

1. Pantā formulētā norma neatspoguļo visu tiesisko attiecību 
niansētību, kas jāņem vērā, izvērtējot tiesiskā darījuma atbilstību īpašuma 
iegūšanai ar ieilgumu. Prasības attiecībā uz darījuma formu ir relatīvas, jo 
saskaņā ar CL 1487.pantu, ja rakstiska forma vajadzīga tādēļ, ka darījums 
zināmos gadījumos nevar būt spēkā bez ierakstīšanas zemesgrāmatās, tad 
darījums saista pats par sevi arī bez tā izteikšanas rakstiskā formā, tiklīdz 
starp tā dalībniekiem notikusi vienošanās par visām tā būtiskām 
sastāvdaļām. Tādēļ nevienam no viņiem nav tiesības no šās vienošanās 
vienpusēji atkāpties, un katrs var prasīt, lai otrs taisa attiecīgu aktu. 

2. "īpašuma tiesību atvasināšanai no iesēdējuma (ar ieilgumu) pilnīgi 
pietiek, ja ieguvējs var atsaukties uz juridisku aktu, kurš teorētiski spējīgs 
pārnest īpašuma tiesības, lai gan konkrētais juridiskais akts ... būtu aiz 
zināmiem iemesliem nederīgs, piemēram, ja pārdevējs bijis rīcības nespē
jīgs, vai ... ja pašā līguma tekstā pārdevējs tieši formāli nav aizrādīts 
(norādīts) kā pārdevējs. Jo, ja juridiskais akts pilnīgi materiālā un formālā 
ziņā būtu apmierinājis visas prasības par tiesību likumīgu pārejas pamatu, 
tad atbildētājiem nebūtu bijis vajadzīgs atsaukties uz iesēdējumu 
(ieilgumu)" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši 
F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 123.lpp.). "No iesēdējuma (ieilguma) 
viedokļa nekrīt svarā, vai pircējs pirkšanas summu jau būtu samaksājis 
jeb vai viņš to palicis parādā visumā vai pa daļai (sk. turpat, 126.lpp.). 

"Par juridisku pamatu īpašuma iegūšanai ar ieilgumu var kalpot arī 
mutisks nekustama īpašuma pirkuma - pārdevuma līgums" (sk. Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.356). 

1010. Faktiska maldība darījumā ieilgumu nekavē, bet to 

gan kavē tiesiska maldība. 
Maldība, kas attiecas uz valdījuma tiesiskā pamata veidu, nav 

par šķērsli īpašuma iegūšanai ar ieilgumu, ja vien vispār ir kāds 
tiesisks pamats šim valdījumam. 

Domas vien, ka valdījumam ir tiesisks pamats, nevar atvietot šo 
pamatu, ja maldīgās domas neattaisno sevišķi apstākļi. 

1. Faktiskā maldība ir tad, ja pavisam trūkst ziņu vai ja ir 
nepietiekošas ziņas par kādiem faktiskiem apstākļiem (CL 1441.р.). 
Faktiska maldība darbības izdarītājiem nekaitē (CL 1442.р.). 
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2. Tiesiskā maldība ir tad, ja pavisam trūkst ziņu vai ja ir 
nepietiekošas ziņas par kādām tiesiskām normām (CL 1441.р.). 

3. CL 1010.panta 2.daļa, kurā ir runa par maldību, kas attiecas uz 
valdījuma tiesiskā pamata veidu, kas nav par šķērsli īpašuma iegūšanai ar 
ieilgumu, faktiski atspoguļo pretēju tēzi CL 1447.p. teiktajam - ja par 
darījuma šķiru noticis pārpratums, tā ka viens dalībnieks domājis, ka 
noslēdz citu līgumu nekā tas, kādu domājis otrs, tad līdzēji nav 
vienojušies, maldība atzīstama par svarīgu, un tādēļ pats darījums nav 
spēkā. īpašuma iegūšana ar ieilgumu jau tāpēc ir domāta, lai ar laika 
ritumu novērstu dažādus darījuma trūkumus un tāpēc šeit ir atkāpes no 
vispārējiem principiem. Piemēram, ja viens ir domājis, ka slēdz pirkuma -
pārdevuma līgumu, bet otrs domājis, ka saņem lietu kā dāvinājumu, tad 
ieiīguma laikam iztekot, ieguvējs var iegūt lietu īpašumā ar ieilgumu, 
neatkarīgi no tā, ka notikusi šāda svarīga maldība. Svarīgi ir, lai tiesiskā 
pamata veids vispār būtu vērsts uz īpašuma tiesību pārnešanu. Līdz ar to 
jautājums par tiesiskās maldības sekām ir atklāts un izvērtējams atbilstoši 
konkrētiem apstākļiem, jo ne velti CL 1010.panta 3.daļa runā par 
"sevišķiem apstākļiem, kuri attaisno maldību", pat nepastāvot tiesiskam 
pamatam. Paturot spēkā noteikumu, ka neviens nevar atsaukties uz 
likuma nezināšanu, tomēr jāņem vērā, ka īpašuma reformas laikā likumi, 
likumpakļauti akti, LR Augstākās Padomes Prezidija izskaidrojumi bieži 
vien tika publicēti ar lielu novēlošanos un pat objektīvi nevarēja būt 
zināmi, tāpat personām nebūtu jāatbild par amatpersonu patvaļīgiem 
likuma skaidrojumiem, ja tos, kā tas teikts CL 1010.р., attaisno sevišķi 
apstākļi. 

4. Komentējot CL 1010.p. 3.d. tēzi - domas vien (vai pieņēmumi), 
ka valdījumam ir tiesisks pamats, nevar atvietot šo pamatu, V.Bukovskis 
nosauc šādus šķietamus pamatus: "1) lietas pirkšana no nepilngadīgā vai 
vājprātīgā, kuru pircējs uzskatījis par pilngadīgu vai veselu, 2) maldīgs 
priekšstats, ka mantiniekam lieta nodota kā legāts, 3) ieguvēja maldīgs 
priekšstats, ka viņa pilnvarnieks (vietnieks) lietu tiešām nopircis u.tml." 
(sk. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.358). Vienlaikus V.Bukovskis atzīmē, "ka 
visur tur, kur šāda rīcība ir attaisnojama, ieguvēju nevar tanī vainot ... un 
tiesai dota tiesība nodibināt vai noraidīt "sevišķus apstākļus", jo likums 
nemaz necenšas definēt vai dot piemērveida uzskaitījumu, kas tad 
jāsaprot ar "sevišķiem apstākļiem"" (sk. turpat, 358.lpp.). Līdz ar to var 
izdarīt secinājumu, ka likuma mērķis (gars un burts) ir vērsts uz to, lai 
aizstāvētu ieguvēju, kura rīcībai ir kāds attaisnojums, t.i., objektīvi 
izrietoša nezināšana par kādiem šķēršļiem, kuri liedz šādu darījumu 
noslēgt. 
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1011. īpašuma iegūšanai ar ieilgumu nav vajadzīgs, lai 

valdījuma pamats būtu pastāvīgi apzināts, bet gan ir nepieciešami, 

lai valdītājs pa visu ieilguma laiku neatteiktos no gribas valdīt lietu 

kā savu. 

1. Likuma noteikums, kurš neprasa, lai valdījuma pamats būtu 
pastāvīgi apzināts, faktiski atsaucas savā būtībā uz 1010.pantu, kurš 
pieļauj maldīties attiecībā uz valdījuma tiesiskā pamata veidu. Ja var 
maldīties par valdījuma tiesiskā pamata veidu, tad valdījuma tiesisko 
pamatu var vispār neapzināties, aprobežojoties ar subjektīvu attieksmi 
pret lietu kā pret savu, īpaši neiedziļinoties juridiskās finesēs. 

2. Taču likuma kategoriska prasība ir, lai subjektīvi persona visu 
laiku lietu uzskatītu par sev piederošu, t.i., neatteiktos to valdīt šādā 
izpratnē (izjūtā). Tā 1935.gada 21 .februāra spriedumā Nr.540 Daugavpils 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības lietā konstatēts, ka lūdzēja ierosinājusi 
... lietu par īpašuma tiesību atzīšanu aiz valdīšanas noilguma (ieilguma) 
uz ēkām un zemi, kas atrodas Daugavpilī, Virsnieku ielā Nr.20. Šo 
lūgumu apgabaltiesa atraidījusi (noraidījusi) tāpēc, ka lūdzēja pār zemi un 
ēkām nevaldot neatkarīgi no citām personām kā vienīgā īpašniece . . . Arī 
Tiesu palāta atraidījusi (noraidījusi) lūdzējas pārsūdzību aiz tā iemesla, ka 
pati lūdzēja nenoliedzot, ka viņa lietojot tikai daļu no ēkām un pagalma, 
un pie tam pats gruntsgabals pieder valstij . . . Tiesu palāta arī ir 
norādījusi, ka lūdzēja nevalda pār zemi un ēkām bez strīdus, jo par tām 
vēl rīkojas valsts iestādes . . . Senāts, noraidot lūgumu, atzīmēja, ka ar 
valdīšanu tiek aizskartas trešo personu tiesības un pēdējās pat apgalvo, ka 
iesēdētāja savā valdīšanā bijusi atkarīga . . . (sk. Izvilkumi no Latvijas 
Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem, R., 1935, 11.sējums, 
10. turpinājums, 353.lpp.). Minētais tiesu prakses piemērs parāda, ka šajā 
gadījumā persona, kura pretendējusi uz īpašumu ar ieilgumu, pati 
atzinusi, ka īpašnieks faktiski ir cits, no kura pēdējā ir atkarīga. 

1012. Kas valdījumu ieguvis ar atliekošu nosacījumu, tas 

dabū derīgu valdījuma pamatu tikai pēc tam, kad šis nosacījums 

iestājies. 

Ja īpašums nodots ar atceļošu nosacījumu, tad ieguvējam tūliņ 
ir derīgs valdījuma pamats, tā ka šajā gadījumā ieilgumu izlieto arī 
tā persona, kas lietu iegūst atpakaļ. 

1. Atliekošs nosacījums ir tāds, ar kuru nosacīts (noteikts) ir līguma 
spēka sākums (CL 1551 .p.) un līdz ar to ir loģiski, ka valdījuma tiesiskais 
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pamats rodas tikai tad, kad nosacījums iestājies. Ar to brīdi sāk tecēt 
ieilguma termiņš. 

2. Atceļošs nosacījums ir tāds, ar kuru nosacītas (noteiktas) līguma 
beigas, t.i., ar šo brīdi ieguvēja īpašuma tiesība tiek pārtraukta. Ja 
atceļošais nosacījums iestājas pēc ieilguma termiņa notecējuma, tad 
ieguvējs, neatkarīgi no šī nosacījuma, jau ieguvis īpašuma tiesības ar 
ieiĪgumu. Ja atceļošais nosacījums iestājies pirms ieilguma termiņa 
notecējuma, tad valdījums tiek pārtraukts, un ieguvējs nevar lietu iegūt 
īpašumā ar ieilgumu. To var iegūt tā persona, kas lietu iegūst atpakaļ. 

3. Valdītāja laba ticība (1013.-1017.p.) 

1013 • Lai iegūtu lietu ar ieilgumu, tā jāvalda laba ticība, t.i. 
nezinot šķēršļus, kas nepielaiž iegūt to par īpašumu. 

Valdītāja maklība var attiekties tikai uz faktiem, bet tiesiskai 
maldībai nav labas ticības spēka. 

Ja valdītājam, pastāvot šķērslim, ir bijis pietiekošs iemesls 
šaubīties par sava valdījuma tiesīgumu, tad viņš vairs nav atzīstams 
par labticīgu valdītāju. 

1. Labticīgs valdītājs saskaņā ar CL910.pantu ir tas, kurš ir 
pārliecināts, ka nevienam citam nav vairāk tiesību valdīt lietu, kā viņam, 
bet ļaunticīgs - tas, kas zina, ka viņam nav tiesības lietu valdīt vai ka 
kādam citam šajā ziņā ir lielākas tiesības nekā viņam. 

2. "Par šķērsli valdīšanā, bez šaubām, ir uzskatāms celtais strīds vai 
tiesas process, kuri valdīšanai atņem netraucētas valdīšanas raksturu . . . 
valdīšana tikai tad ir l ikumīga jā to apstiprina klusu ciešana no pretinieka 
puses, - nav uzskatāms par valdītāju (ja viņš arī faktiski valdītu) tas, kas 
nostādīts tādā stāvoklī, ka viņam jāšaubās par valdīšanas tiesībām tādēļ, 
ka cēlušies strīdi un ir ievadīta tiesas procedūra" (Tēze no Senāta Civilā 
kasācijas departamenta kopsēdes 1934.g. 21.novembra sprieduma Nr.2, 
Izvilkumi no Latvijas Senāta spriedumiem, R., 1935, XI sējums, 
498.lpp.). 

3. Panta norma, nosakot, ka, ja valdītājam, pastāvot šķēršļiem, iŗ 
bijis pietiekošs iemesls šaubīties par sava valdījuma tiesīgumu, tad viņš 
vairs nav atzīstams par labticīgu valdītāju, nozīmē to, ka "valdītājs nevar 
atrunāties ar nezināšanu, ja viņš pie parastas (ikdienišķas) uzmanības un 
rūpības varēja paredzēt, ka viņa valdījums iegūts prettiesīgi" (Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.359). Vienlaikus jāņem vērā, ka "pircēja 
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(ja ieilguma tiesiskais pamats ir pirkuma - pārdevuma līgums) labo ticību 
nevar iespaidot apstāklis, ka viņš nav pilnīgi sedzis pirkšanas cenu ... 
Nav tādas faktiskas prezumpcijas, ka pircējs, nesamaksājot pirkšanas 
cenas atlikumu noteiktā termiņā, ar to nopirkto priekšmetu atzītu par 
svešu vai atsacītos no savas gribas nopirkto priekšmetu valdīt kā 
īpašumu" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši 
F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 135.lpp.). 

4. Par faktisko un tiesisko maldību sk. CL 1010.p. komentāru. 

1014 • Kas neatzīst sev tiesību iegūt lietu ar ieilgumu, tas nav 

uzskatāms par labticīgu valdītāju pat arī tad, ja viņš būtu maldījies 

par īsto iemeslu, kurš ir par šķērsli ieilgumam. 

Šā panta norma atspoguļo subjektīvo faktoru - valdītāja paša 
attieksmi pret lietu, kuru viņš neatzīst par tādu, kuru varētu iegūt īpašumā 
ar ieilgumu. Šo normu nevar piemērot gadījumiem, kad maldība attiecas 
uz valdījuma tiesiskā pamata veidu, piemēram, kad persona domā, ka 
īpašums viņam pienākas kā dāvinājums, bet faktiski īpašums iegūstams 
saskaņā ar uztura līgumu (CL 1010.p. 2.d.). Panta minētā norma 
attiecināma uz gadījumiem, kad valdījumam vispār nav tiesiska pamata. 

1015 • Lai iegūtu īpašumu ar ieilgumu, nepietiek ar to vien, 

ka valdītājs ir bijis labticīgs iegūstot savu valdījumu, bet ir 

vajadzīgs, lai viņš paliktu labticīgs arī pa visu ieilgumam noteikto 

laiku, tā ka pa šo laiku atklājusies ļauna ticība pārtrauc ieilgumu. 

Ieilguma laikā atklājusies ļauna ticība var izpausties gan prasības 
celšanā pret to personu, kura pretendē iegūt īpašumu ar ieilgumu, gan arī 
citās darbībās, kuras dod pietiekošu iemeslu šaubīties par valdījuma 
tiesīgumu. Attiecībā uz prasības celšanu jāatzīmē, "ka katra prasība, kurā 
uzstādītais prasījums var būt par šķērsli valdītājam iegūt lietu par 
īpašumu, un pēc kura satura valdītājs var sākt šaubīties par savas 
valdīšanas likumību, atņem valdītājam labticību" (Tēze no Senāta Civilā 
kasācijas departamenta kopsēdes 1934.gada 21.novembra sprieduma 
Nr.2., Izvilkumi no Latvijas Senāta spriedumiem, R., 1935, XI sējums, 
500.Ipp). Minētā tēze akcentē domu, ka šādai prasībai obligāti nav jābūt 
tikai vindikācijas prasībai. 
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1016. Ja kāds iegūst valdījumu caur vietnieku, laba ticība 
prasāma no abiem; bet ja valdījums tikai turpinās caur vietnieku, 
tad laba ticība prasāma tikai no atvietojamās personas. 

1. Panta tēze - ja kāds iegūst valdījumu caur vietnieku (pārstāvi), tad 
laba ticība prasāma no abiem - izriet no CL 888.pantā nostiprinātā 
principa, ka, lai iegūtu valdījumu caur vietnieku, ir vajadzīgs, ka 
atvietojamam tiešām ir tāda griba, un tādēļ viņš nekļūst par valdītāju, ja 
par lietas varā ņemšanu nekā nezina, t.i., nav devis tieši tādu uzdevumu 
vai nav vēlāk apstiprinājis jau notikušo varā ņemšanu. 

2. Tēze - ja valdījums tikai turpinās caur vietnieku (pārstāvi), tad 
laba ticība prasāma tikai no atvietojamās personas - jau prezumē, ka 
lietas valdījuma iegūšana notikusi ar atvietojamās personas (pārstāvamā) 
gribu un vietnieks (pārstāvis) tikai turpina pārstāvamā gribu. 

1017. Valdītāja ļauna ticība attiecībā uz vienu lietas daļu 

nav par šķērsli viņam iegūt ar ieilgumu lietas pārējās daļas. 

Lai labāk ilustrētu pantā formulētās domas būtību, minēsim konkrētu 
piemēru no tiesu prakses. Tā 1935.gada 12.aprīļa spriedumā Nr.289 Kun-
dziņa prasībā pret Kundziņu konstatēts, ka Tiesu palāta atzinusi prasītāja 
īpašuma tiesības uz 2/3 ideālām daļām no " M " mājām tā iemesla dēļ, ka 
prasītājs tās esot ieguvis iesēdējuma (ieilguma) ceļā, pie tam par tiesisko 
pamatu īpašuma iegūšanai iesēdējuma ceļā Tiesu palāta atzinusi prasītāja 
mantojuma tiesības pēc testamenta. Prasību uz 1/3 daļu Tiesu palāta 
atraidījusi (noraidījusi) tāpēc, ka uz šo daļu no " M " mājām prasītājam 
trūcis labticīgas valdīšanas. Labticības trūkumu Tiesu palāta saskata iekš 
tam, ka atbildētāji - prasītāja brāļi tūliņ pēc testatores nāves 1913.gadā, 
ceļot attiecīgu prasību, apstrīdējuši testamentu un lūguši apstiprināt viņus 
par mantiniekiem pēc likuma uz ... viņu mirušās mātes "K" atstātā manto
juma neapejamo (neatņemamo) daļu. Šāds Tiesu palātas secinājums ir at
zīstams par pareizu, jo ar minētās prasības celšanu un attiecīgās ... aizlie
guma atzīmes (piezīmes) ievešanu zemesgrāmatās uz " M " mājām prasītā
jam bija darīts zināms, ka atbildētājam ir lielākas tiesības uz 1/3 ideālo 
daļu nekā pašam prasītājam, un prasītājam bija pietiekošs iemesls 
šaubīties par savas valdīšanas tiesīgumu uz šo daļu, kādēļ viņš nav uzska
tāms par labticīgu valdītāju šai daļā. Ja nu prasītājam trūka labticība uz šo 
daļu, tad viņš nevarēja iegūt to iesēdējuma ceļā, kaut arī viņš faktiski būtu 
apsaimniekojis " M " mājas 17 gadus. Jau šī iemesla dēļ vien Tiesu palāta 
varēja prasību minētā daļā atraidīt. (Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā 
kasācijas departamenta spriedumiem, R., 1935, XI sējums, 497.lpp.). 
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4. N e p ā r t r a u k t s va ld ī jums (1018.-1022.p.) 

1018. Lai iegūtu īpašumu ar ieilgumu, ieguvējam vajaga pa 
visu likumā noteikto laiku nepārtraukti un netraucēti valdīt 
iegūstamo priekšmetu (876.p. l.d.) un rīkoties ar to kā īpašniekam. 

Pantā dotās valdījuma pazīmes atsaucas uz CL 876.pantu, saskaņā ar 
kuru lietas valdījums ir īpašuma tiesībai atbilstoša faktiska vara pār lietu. 
Tas pastāv, kad ķermeniska lieta faktiski atrodas kādas personas pilnīgā 
varā un kad pie tam šī persona izrāda gribu rīkoties ar lietu līdzīgi 
īpašniekam. Pilnīga vara pār lietu ieilguma izpratnē arī nozīmē 
nepārtrauktu un netraucētu valdījumu. "Pie kam zem valdīšanas 
traucēšanas jāsaprot ne tikvien valdītāja izstumšana no valdīšanas ar varu, 
bet valdīšanas traucējums būs arī tad, kad traucētājs tikai kavē valdītājam 
izlietot savu valdīšanu" (1935.gada 21.februāra spriedums Nr.253. 
Zundovska un Lauksargs prasības lieta pret Zundovskiem. Izvilkumi no 
Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta spriedumiem, R., 1935, XI 
.sējums, 497.lpp.). 

1019. Ieilgumam vajadzīgais valdījums uzskatams par 

pārtrauktu: 

1) kad valdītājs pats no tā atteicas, vai tiek no tā izstumts, vai 

kautkā citādi to zaudē; 
2) kad tas, pret ko tek ieilgums, kautkādā ziņā izlieto pa 

ieilguma laiku, ieguvējam zinot, savu īpašuma tiesību, vai kad pats 
ieguvējs kautkādā ziņā šo tiesību atzīst; 

3) kad ieguvējs, sakarā ar tiesas aicinājumu vai īpašnieka celtu 

protestu, kļūst par ļaunticīgu valdītāju. 

1. Jebkura persona var atteikties no lietas valdījuma, kurš tai nākotnē 
piešķirtu īpašuma tiesības uz šo lietu ar ieilgumu. Šādas atteikšanās 
motīvam nav nozīmes. 

2. No lietas valdījuma var "izstumt" vai arī to "zaudēt citādā veidā", 
piemēram, kad pats īpašnieks lietu sāk valdīt un līdzšinējais valdītājs tā 
rezultātā ir spiests pamest īpašumu vai arī pēdējais, slēdzot nomas līgumu 
ar īpašnieku, kļūst no lietas valdītāja tikai par tās turētāju. 

3. īpašnieks, t.i., tā persona, pret ko tek ieilgums, var savu īpašuma 
tiesību izmantot, piemēram, pārdot, atdāvināt vai kā citādi atsavināt lietu. 
Lai ieguvēja valdījumā iestātos pārtraukums, tad ieguvējam ir jāzina par 
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šādām īpašnieka darbībām vai arī jāatzīst šīs darbības. Jebkurā no abiem 
gadījumiem zūd netraucēts lietas valdījums, kas saskaņā ar 
CL 1018.pantu ir viens no īpašuma iegūšanas ar ieilgumu 
nepieciešamiem komponentiem. Ja ieguvējs šādas īpašnieka darbības 
nezina vai arī nevar zināt, tad valdījuma pārtraukums neiestājas. 

4. "Valdīšanu pārtrauc jau prasības celšana vien, neatkarīgi no 
prasības iznākuma" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, 
sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 136.lpp.). "Katra prasība, 
kurā uzstādītais prasījums var būt par šķērsli valdītājam iegūt lietu par 
īpašumu, un pēc kura (prasījuma) satura valdītājs var sākt šaubīties par 
savas valdīšanas likumību, atņem valdītājam labticību" (turpat, 138.lpp.). 
Par ļaunticīgu valdītāju persona kļūst no tā brīža, kad tā saņem tiesas 
pavēsti un prasības pieteikumu. Tā kā likums bez prasības celšanas jeb 
tiesas aicinājuma kā valdītāja ļaunticības uzsākšanos min arī īpašnieka 
protestu, tad jāpieņem, ka arī citas īpašnieka darbības, piemēram, vēstules 
(pretenzijas) nosūtīšana valdītājam vai arī valsts vai pašvaldību 
institūcijām ir pielīdzināmas īpašnieka protestam. Kā jau tas tika norādīts, 
tad par visām šīm īpašnieka darbībām valdītājam ir jāzina. 

1020. Iepriekšēja (1019.) panta 2. un 3.punkta norādītos 
gadījumos valdījums uzskatāms par pārtrauktu tikai pret to, kas 
savu patieso vai šķietamo tiesību izlieto tur minētā kārtā; bet pret 
trešam personām ieilgums turpinās. 

Šā panta norma ar personu, pret kuru ieguvēja valdījums uzskatāms 
par pārtrauktu, saprot īpašnieku, kurš cēlis prasību, protestu vai citādi 
izmantojis savu īpašuma tiesību. Ar trešam personām likums šajā 
gadījumā saprot citus iespējamos īpašniekus vai līdzīpašniekus, kuri 
nekādu prasību vai protestu nav cēluši un līdz ar to pret kuriem ieilgums 
turpinās. Ja šīs trešās personas ieilguma tecējuma laikā savas tiesības 
neizmanto, tad tās tiek zaudētas. 

1021 • Ja ieilguma laika vairākas personas valdījušas lietu 
cita pēc citas un tas, pret ko tek ieilgums, valdījumu nav pārtraucis, 
tad priekšgājēja valdījums pēcniekam nāk par labu, tā ka visu tādu 
personu valdījuma laiki saskaitāmi kopā. 

Uz šā noteikuma pamata ieilgums, kas iesācies mantojuma 
atstājējam, turpinās arī viņa mantiniekiem, kā arī tiem, kas ieguvuši 
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valdījumu ar ieilgumam noderīgu tiesisku darījumu, vai kas 
ieguvuši atpakaļ valdījumu, ko tie tiesīgā kārtā nodevuši citam. 

Ja ieilgums turpinās valdītāja mantiniekiem, laiks starp 
mantojuma atklāšanos un pieņemšanu arī pieskaitāms ieilgumam. 

1. Lai priekšgājēja valdījums nāktu par labu pēcniekam, tad 
pēcniekam ir jābūt priekšgājēja pienākumu un tiesību pārņēmējam. Tikai 
šādā gadījumā atsevišķos valdījuma laikus var saskaitīt kopā. "Tas, kurš 
ieilgumu pamato ar attiecīgu nodošanas darījumu, turpina tikai sava 
priekšgājēja iesākto ieilgumu" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu 
tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 139.lpp.). 
Iepriekšminētā tēze izriet tieši no 1021.panta 2.daļas teksta, kurā kā 
pienākumu un tiesību pārņēmēji nosaukti mantinieki un personas, kuras 
ieguvušas valdījumu ar tiesisku darījumu starpniecību. 

2. Mantojums atklājas ar mantojuma atstājēja nāvi vai ar viņa 
izsludināšanu par mirušu ar tiesas lēmumu (CL 655.p.). Mantojuma 
pieņemšanas termiņi noteikti CL 693.pantā. Ja uzaicinājuma nav bijis, tad 
mantiniekam jāizsaka savu griba pieņemt mantojumu gada laikā, skaitot 
šo termiņu no mantojuma atklāšanās dienas, ja mantojums atrodas viņa 
faktiskā valdījumā, bet pretējā gadījumā - no ziņu saņemšanas laika par 
to, ka mantojums atklājies. Minētais starplaiks ieskaitāms ieilguma 
termiņā. 

1022. Ieilgums skaitāms no tās dienas, kad tas, kas lietu 
iegūst ar ieilgumu, sācis to valdīt, un atzīstams par notecējušu, kad 
iestājusies likumā noteiktā termiņa pēdējā diena, pie kam 
iztrūkstošās stundas vai minūtes nav jāievēro. 

Aprēķinot ieilguma termiņu, lietgada liekā diena nav jāievēro. 

1. Ieilguma termiņš ir skaitāms tikai dienās, neievērojot iztrūkstošās 
stundas vai minūtes - iestājoties attiecīgam datumam, jau šī datuma 
pirmajā sekundē termiņš ir iestājies. 

2. Lielgads jeb garais gads tika ieviests ar pāvesta Gregorija XIII 
1582.gada pavēli, saskaņā ar kuru trīs gadus (vienkāršos gadus) vajadzēja 
skaitīt pa 365 dienām, bet ceturto gadu, kura gada skaitlis bez atlikuma 
dalās ar četri, vajadzēja skaitīt 366 dienas garu (sk. Latviešu 
Konversācijas vārdnīca, R., 1932.-1933., 8.sējums, 15033.-15038.sleja). 
Lai vienkāršotu ieilguma termiņa aprēķinu, garā gada jeb lielgada 
papildus (liekā) diena nav jāskaita. Tātad ieilguma termiņu rēķinot, katrā 
gadā ir 365 dienas. 
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5. Ieilguma termiņš (1023.-1024.p.) 

1023. Izpildot 1000,-1022.panta noteikumus, ieilgums 
kustamas lietas iegūšanai uzskatāms par pabeigtu pēc viena gada 
notecējuma. 

1. Piemērojot 1023.panta noteikumus, jāņem vērā, ka noziedzīgā 
ceļā dabūtu lietu nevar ar ieilgumu iegūt par īpašumu ne pats noziedzīga 
nodarījuma nodarītājs, ne arī trešā persona neatkarīgi no tā, vai tā ir 
labticīga vai ļaunticīga (sk. 1003.panta komentāru). 

2. Saskaņā ar CL 1065.pantu trešā labticīgā persona, kurai lietu 
nodevusi persona, kurai īpašnieks mantu uzticējis, nododot to 
patapinājumā, glabājumā, ķīlā vai kā citādi, var iegūt īpašuma tiesības 
tūlīt ar lietas nodošanu, un tai nav piemērojami noteikumi par īpašuma 
iegūšanu ar ieilgumu. 

3. Jāatzīmē, ka viena gada ieilguma termiņš kustamu lietu iegūšanai 
īpašumā salīdzinājumā ar citu valstu civilo likumdošanu vērtējams kā 
samērā minimāls. Tā, piemēram, vācu BGB 937.pants kustamu lietu 
iegūšanai ar ieilgumu paredz 10 gadus termiņu, bet attiecībā uz zemes 
gabaliem - 30 gadus, Baltijas vietējo civillikumu kopojums līdz 
1924.gadam attiecībā uz kustamām lietām paredzēja (atkarībā no reģiona) 
viena un trīs gadu ieilguma termiņus. Franču civilā likumdošana, paredzot 
30 gadus kā vispārējo ieilguma termiņu un vadoties no ieguvēja labticības 
kritērija, nosaka saīsinātus termiņus - desmit, divdesmit gadus un pat 
nekavējošu īpašuma tiesību pāreju. 

1024. Kas pec ieilguma noteikumiem (1000.-1022.pl) 
valdījis desmit gadu laikā nekustamu īpašumu, kurš zemes 
grāmatās uz viņa vārdu nav ierakstīts, tas atzīstams par tādu, kas 
ieguvis šo nekustamo īpašumu ar ieilgumu, un tam ir tiesība un 
pienākums prasīt šā iegūšanas pamata ierakstīšanu zemes grāmatās 
uz savu vārdu. Kamēr ieguvējs to nedara, viņam ir tikai 994.panta 
2.daļāparedzētās tiesības. 

1. Ja ir ievēroti visi likuma nosacījumi, proti, priekšmets, ko var 
iegūt ar ieilgumu, tiesisks pamats, valdītāja laba ticība, nepārtraukts 
valdījums, ieilguma termiņa notecējums, kā arī lietas īpašnieka tiesiska 
iespēja izlietot savu tiesību uz lietu, tad ieguvējs iegūst īpašuma tiesības 
uz nekustamu īpašumu uz likuma pamata. 
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2. Tā kā īpašuma tiesības šajā gadījumā rodas jau uz likuma pamata, 
tad "ierakstīšana zemesgrāmatās šajā gadījumā nav vajadzīga, lai 
nodibinātu īpašuma tiesību, bet lai nodrošinātu ieguvēja lietu tiesības" 
(Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1, с.362.). Tāpēc arī likums nosaka, ka 
ieguvējam ir ne tikai tiesība, bet arī pienākums prasīt šā iegūšanas pamata 
ierakstīšanu zemesgrāmatās uz sava vārda. 

"Nekustama īpašuma iegūšana par īpašumu uz iesēdējuma 
(ieilguma) pamata stājas spēkā ar likumā paredzētā valdīšanas laika 
notecēšanu uz paša likuma pamata, bet nevis ar tiesas sprieduma 
taisīšanas momentu par minēto tiesību atzīšanu .. . Tiesa ar savu 
spriedumu vienīgi formāli konstatē un sankcionē prasītāja uz iesēdējuma 
(ieilguma) pamata jau iegūtās tiesības un dod viņam iespēju ievest 
zemesgrāmatās savu valdīšanas titulu (pamatu).. . Tamdēļ ... ceļamā 
prasība tieši vēršama vienīgi uz valdīšanas titula (pamata) ievešanu 
zemesgrāmatās un pats prasības punkts tā būtu vispareizāk formulējams" 
(Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un 
A.Valters, R., 1935, 142.lpp.). 

Tā kā īpašuma tiesības sakarā ar ieilgumu rodas uz likuma pamata, 
tad prasībai par šādu tiesību fiksāciju zemesgrāmatās nav noilguma. 

3. Likums arī nosaka, kādas ir sekas tam, ja ieguvējs, kurš īpašumu 
ieguvis ar ieilgumu, nereģistrē to zemesgrāmatā - tādā gadījumā viņam ir 
tikai CL 994.panta 2.daļā paredzētās tiesības (sk. 994.p. komentāru). 
Savukārt CL 994.p. 2.daļa nosaka, ka līdz ierakstīšanai zemesgrāmatās 
nekustamā īpašuma ieguvējam pret trešam personām nav nekādu tiesību 

un viņam jāatzīst par spēkā esošu visa uz šo nekustamo īpašumu 
attiecošās tās personas darbība, kura pēc zemesgrāmatām apzīmēta par šā 
īpašuma īpašnieku. 

Baltijas vietējo civillikumu kopojuma 855.pantā, kurš saturēja analo
ģisku Civillikumam normu par īpašuma iegūšanu sakarā ar ieilguma 
termiņa notecējumu, nebija precīzi reglamentētas ar ieilgumu iegūtā 
īpašuma nereģistrēšanas sekas. 

Sakarā ar minēto kodifikācijas neprecizitāti tā laika komentāros 
daudz tēžu veltīts, lai izskaidrotu, kā tiesiski pareizi rīkoties, ja formālais 
īpašnieks jau pēc ieilguma termiņa notecējuma un ieguvēja īpašuma 
tiesību nodibināšanās īpašumu ieķīlājis vai atsavinājis. Jautājums nav tik 
viennozīmīgs, jo saskaņā ar CL 1477.panta 2.daļu lietu tiesības, kas 
pastāv uz likuma pamata, ir spēkā arī bez ierakstīšanas zemesgrāmatās. 

Te jāizšķir divi gadījumi: 
1) formālais īpašnieks ir īpašumu pēc ieilguma termiņa atsavinājis 

citām personām; 
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2) šajā laika posma formālais īpašnieks Īpašumu apgrūtinājis ar 
citām lietu tiesībām. 

Senāta 1934.gada 21.marta spriedumā Nr.164 Piķķcs prasībā pret 
Piķķi konstatēts, ka Tiesu palāta savos slēdzienos iziet no tā, " . . . ka 
nekoroborētam immobiļa (nekustama īpašuma) ieguvējam nav nekādu 
tiesību pret atbildētāju kā zemesgrāmatās ievesto īpašnieku. Prasītājam 
(pēc Tiesu palātas domām) pašam bijis jārūpējas savlaicīgi par ... 
īpašuma koroborēšanu uz sava vārda, bet ja viņam pašam jācieš savas 
nolaidības sekas, kuras pastāv tajā apstāklī, ka viņa kontrahents 
pasteidzies īpašumu pārvest zemesgrāmatās uz cita pircēja, t.i., atbildētāja 
vārda. Nākot pie šādiem slēdzieniem, Tiesu palāta nav apsvērusi prasītāja 
aizrādījumu, ka vēl pirms īpašuma atsavināšanas un pārvešanas uz 
atbildētāja vārda viņš šo immobili ieguvis savā īpašumā ... ar ieilgumu uz 
darījuma pamata, ko viņš noslēdzis ar savu māti kā immobiļa pirmatnējo 
īpašnieku. ... Ar ieilguma iestāšanos ... viņš neatkarīgi no 
zemesgrāmatām jau uz paša likuma pamata ir neaprobežots īpašnieks pār 
savu immobili ... Tādēļ jānāk pie slēdziena, ka nekoroborētam 
īpašniekam (likums) dod tiesību prasīt savas iegūšanas nostiprināšanu 
zemesgrāmatās neatkarīgi no tā, vai - pēc valdīšanas ieilguma 
notecēšanas - ir notikušas kādas pārmaiņas personā, kura skaitījās pēc 
zemesgrāmatām par immobiļa īpašnieku ... Tādā kārtā, ja prasītājs būtu 
uzskatāms par ieguvēju, kurš uz likuma pamata bija ieguvis īpašuma 
tiesības vēl pirms immobiļa atsavināšanas no formālā īpašnieka un 
koroborēšanas un atbildētāja vārda, tad Tiesu palāta taisni nevarētu atzīt 
atbildētāju par īpašnieku uz tā pamata vien, ka īpašums koroborēts uz 
atbildētāja vārda, jo nav iedomājams stāvoklis, ka uz vienu immobili būtu 
divi īpašnieki, viens uz likuma pamata, otrs uz zemesgrāmatu ieraksta 
pamata" (Izvilkumi no Latvijas Senāta Civilā kasācijas departamenta 
spriedumiem. R., 1935, 10.sējums, 371.Ipp.). Piekrītot minētajai tēzei, 
jāsecina, ka īpašuma atsavināšanas gadījumos priekšroka ir jādod nevis 
tam, uz kura vārda īpašums ierakstīts zemesgrāmatā, bet gan tai personai, 
kura īpašumu ir ieguvusi ar ieilgumu - tā tas konkrēti izriet no 
CL 1477.panta 2.daļas normas. Turpretī CL 994.panta 2.daļas noteikumi 
piemērojami citos gadījumos, piemēram, "ja formālais īpašnieks jau 
apgrūtinājis īpašumu labticīgam kreditoram par labu, tad šāds apstāklis, 
līdz kamēr tiesas spriedums sakarā ar ieilguma atzīšanu netika ietverts 
zemesgrāmatās, nevar novest, it kā ar atpakaļejošu spēku, pie ķīlu tiesību 
iznīcināšanas, kuras jau pirms tam bija nodibinājušās un ievestas 
zemesgrāmatās ... Šādas nelabvēlīgas sekas nevar attiecināt ... uz 
labticīgu hipotekāru (kredītdevēju, kuram par labu nostiprināta nekustama 
īpašuma ķīla) un kurš varētu rēķināties ar ierakstiem zemesgrāmatās, 
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citādi zemesgrāmatas pilnīgi zaudētu savu publisku ticamību" 
(Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un 
A.Valters, R., 1935, 145.lpp.). 

6. īpašnieka tiesiskā iespēja izlietot savu īpašuma 
tiesību (1025.-1029.p.) 

1025. Ja lietas īpašniekam, pret kuru ieilgums tek, ir tiesiski 

šķēršļi izlietot savas tiesības uz to, tad pa to laiku, kamēr tie pastāv, 

ieilgums apstājas. 

1. CL 1025.pantā definētais ieilguma termiņa apturējums atšķiras no 
1019.pantā paredzētā termiņa pārtraukuma. Pārtraukuma gadījumā laiks, 
kurš pagājis līdz pārtraukuma momentam, netiek ieskaitīts ieilguma 
termiņā. Ieguvējs var tikai skaitīt jaunu ieilguma termiņa tecējumu no tā 
brīža,'kad atkrituši pārtraukuma iemesli. Pastāvot apturējumam, termiņa 
tecējums apstājas tikai uz to laika sprīdi, kamēr pastāv likumā noteiktie 
apturējuma pamati. Atkrītot apturējuma pamatam, termiņa tecējums turpi
nās, pie tam laiks, kurš pagājis līdz apturējumam, tiek ieskaitīts kopējā 
ieilguma termiņā. 

2. Kā to nosaka likums, pamats apturējumam ir tiesiski šķēršļi, kaut 
gan 1027.pantā paredzētais gadījums vairāk attiecināms uz faktiskiem 
šķēršļiem, kurus izvērtē tiesa (sk. 1027.panta komentāru). Tiesiskie 
šķēršļi ir tādi, kuri nav jāizvērtē, bet tikai jāfiksē, piemēram, nepilngadība 
vai laulība (sk. CL 1026.p.). 

1026. Tādas personas, kam pastāv tiesiski šķēršļi, ir: 

1) nepilngadīgie, kamēr viņi ir aizbildnībā - arī attiecībā uz 

viņu brīvo mantu; 

2) laulātais pa laulības laiku pret otru laulāto - attiecībā uz to 
mantu, kas uz likuma vai laulības līguma pamata atrodas otra 
laulātā pārvaldībā; 

3) garā slimie, kamēr viņi ir aizgādnībā; 
4) karavīri, ja viņi atrodas kara gaitās -pa visu to laiku; 
5) promesošie (1027.p.), kamēr viņi atrodas prombūtnē. 

1. Ieilguma laiks pret nepilngadīgiem, kamēr viņi ir aizbildnībā, vai 
garā slimiem, kamēr viņi ir aizgādnībā, netek tā iemesla dēļ, ka "likums 
"baidās" no tēva vai aizgādņa nolaidības, proti, ka pēdējie varētu izmantot 
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ieilguma termiņa tecējumu ļaunprātīgi, t.i., par sliktu nepilngadīgam vai 
rīcības nespējīgam" (Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право 
Франции, М., 1960, т.2, с.5-113, 148). 

2. Attiecībā uz viena laulātā mantu, kura atrodas otra laulātā 
pārvaldībā, ieilguma termiņš netek, jo, ja "pieļautu, ka viens laulātais 
varētu iegūt otra mantu ar ieilgumu, tas provocētu attiecīgu prasību 
celšanu tiesā ... un kaitētu ģimenes mieram" (sk. turpat, 148.Ipp.). 

3. Attiecībā uz karavīriem un promesošiem ieilguma termiņš pie 
konkrētiem apstākļiem tiek apturēts tādēļ, ka ieilguma sekas nevar 
iestāties pret tādām personām, kurām nav iespēju iesniegt prasību tiesā 
(konkrētāk sk. 1027. un 1029.p. komentārus). 

1027. Promesošiem ieilgums apstājas tikai gadījumos, kas 

norādīti 1502.pantā. 

1. Saskaņā ar CL 1502.pantu likums aizsargā promesošo tikai tad, ja 
viņš atrodas prombūtnē (1500.p.) aiz svarīga iemesla un nav iecēlis sev 
vietnieku (pārstāvi) aiz svarīga iemesla, vai arī ir to iecēlis, bet tas atkritis 
bez viņa ziņas vai līdzdalības. 

2. Jautājumu par to, vai iemesls ir svarīgs, izšķir tiesa pēc sava ieskata. 
3. Par promesošu saskaņā ar CL 1500.pantu uzskatāms tas, kas 

atstājis valsts robežas. 
4. Pēc likuma promesošiem pielīdzināmi tie, kas kaut arī atrodas 

savā dzīvesvietā, bet ārēju apstākļu dēļ nevar paši aizstāvēt savas tiesības, 
un, proti, vēl nepiedzimušie bērni, nepilngadīgie, garā slimie un citādi 
grūti saslimušie (CL 1501.р.). 

5. Pirmskara Latvijas tiesu praksē 1027.pants tika piemērots sakarā 
ar 1.Pasaules kara bēgļu atrašanos ārpus valsts robežām. Mūsdienās tam 
varētu būt nozīme sakarā ar ievērojama skaita īpašnieku atrašanos 
ārvalstīs. Arī šādos gadījumos, pastāvot svarīgiem iemesliem, piemēram, 
slimībai u.tml. šķēršļiem, ieilgumu nevarētu piemērot. 

1UZ5. Ja kāda no 1026.pantā minētām personām nomirst pa 
to laiku, kamēr šķērslis pastāv, vai kaut arī pēc tam, bet iekam 
notecējis ieilguma termiņš, tad tas laiks, pa kuru ieilgums bijis 
apstājies, ieskaitāms arī šās personas mantiniekiem, ja vien pēdējie 
nav bijuši par viņas aizbildņiem vai aizgādņiem un kā tādi nav 
nokavējuši pārtraukt ieilgumu viņu gādībā esošo labā, 

1. Panta norma vērsta uz 1026.pantā uzskaitīto personu mantinieku 
tiesību aizsardzību. 
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2. Aizbildņi un aizgādņi nebauda šīs privilēģijas (ieilguma termiņa 
pagarināšanu) tikai tad, ja paši pieļāvuši nolaidību, t.i., nav cēluši prasību 
vai citādi protestējuši pret ieilguma termiņa tecējumu attiecībā uz viņu 
aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu mantu. 

1029. Kara laikā ieilgums apturams 1898.panta 1.punktā 

norādītos gadījumos. 

Ja attiecībā uz karavīriem ieilguma termiņš apturams pa visu to 
laiku, kamēr karavīrs atrodas kara gaitās, tad attiecībā uz visām pārējām 
personām (kuras nepiedalās kara darbībā) ieilgums apstājas tikai tad, kad 
tiesu darbība kara apstākļu dēļ pagaidām pilnīgi pārtraukta (CL 1898.p. 
1 .punkts). Tātad paši kara apstākļi ieilguma termiņu aptur tikai attiecībā 
uz karavīriem, bet pārējiem arī kara laikā, ja tiesas turpina darboties, 
jārūpējas par savu civilo tiesību aizsardzību. 

7. Ieilguma pierādīšana (1030.-1031.p.) 

1030. Kas savu īpašuma iegūšanu pamato ar ieilgumu, tam 

jāpierāda kā valdījums, tā arī tā turpināšanās pa visu vajadzīgo 

laiku. Bet ja viņš pierūda sava valdījuma sākumu un tā 

turpināšanos ieilgumam notekot, tad jāpieņem, ka valdījums 

nepārtraukti turpinājies arī pa starplaiku. 

1. Panta norma prasa ieguvējam pierādīt valdījuma sākuma un beigu 
punktu, prezumējot - ja ir pierādīts valdījums ieilguma termiņa sākumā 
un beigās, tad tas ir ticis realizēts visu ieilguma termiņa laiku, respektīvi, 
bijis nepārtraukts un netraucēts (CL 1018.p.). 

Pastāvot pretējai prezumpcijai, ieguvējam būtu jāpierāda negatīvi 
fakti, piemēram, ka viņš nevienu dienu desmit gadu laikā nebija zaudējis 
valdījumu (sk. 928.panta komentāru). 

2. Pantā noteiktā prezumpcija neliedz, protams, formālam 
īpašniekam pierādīt, ka ieguvēja valdījums ticis pārtraukts (CL 1019.p.). 

1031. Kad izceļas strīds, tad tam, kas iegūst īpašumu ar 

ieilgumu, jāpierāda sava valdījuma tiesiskais pamats; ja viņš to 

pierādījis, tad viņš atzīstams arī par labticīgu valdītāju, kamēr nav 

pierādīts pretējais. 
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Iegūšanas tiesiskais pamats nav katrā ziņā jāpierada ar 
dokumentiem, bet ir pielaižami arī citādi pierādījumi. 

1. Līdzīgi CL 1030.panta normai ieguvējam jāpierāda tikai 
valdījuma tiesiskais pamats, lai prezumētu, ka pēdējais ir labticīgs. 

Iespējamais nelabticīgums jāpierāda formālam īpašniekam. Ja to 
liktu pierādīt ieguvējam, tad personai, tāpat kā iepriekš minētajā gadījumā 
(sk. 1030.p. komentāru) būtu jāpierāda negatīvs fakts. Negatīvu faktu var 
pierādīt tikai atsevišķos gadījumos. 

2. Tā kā ieilguma institūts kā tāds ir vērsts uz to, lai novērstu tiesisku 
darījumu formas trūkumus, tai skaitā, lai pierādītu mutiskus darījumus, 
tad ir loģiski, ka šādu darījumu pierādīšanai ir jāpieļauj liecinieku liecības 
un citi pierādījumi. 
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Trešā apakšnodaļa 
īpašuma izbeigšanās (1032.-1035.p) 

1032 • Ar īpašnieka gribu viņa īpašuma tiesība uz kādu lietu 
izbeidzas, kad viņš lietu atmet, nenododams citam, kā arī kad viņš 
īpašuma tiesību uz to atdod citam. 

1. īpašnieks var labprātīgi atteikties no lietas divos veidos: 
a) nepārnesot īpašuma tiesības uz lietu nevienam, piemēram, 

iznīcinot mantu vai arī to atmetot. Lietu atmešana ir īpašnieka gribas 
izpausme, kura raksturojas ar vēlmi atteikties no savām tiesībām uz 
mantu. Vēlme atteikties no mantas var tikt izteikta vārdiem vai arī izrietēt 
no īpašnieka darbībām (sk. 941 .p. komentāru). Atmesta manta var kļūt 
par atradēja īpašumu, taču tas nemaina lietu atmešanas būtību, jo atmestās 
lietas īpašnieks nav vēlējies konkrēti nevienam savas tiesības nodot un 
viņam lietas tālākais liktenis pēc atmešanas ir vienaldzīgs; 

b) pārnesot īpašuma tiesības citam, t.i., nododot to citam ar tiesisku 
darījumu palīdzību. 

1033 . Bez īpašnieka gribas īpašuma tiesība izbeidzas: 

1) kad lieta iet bojā; 
2) kad īpašums pāriet uz citu personu ar savienojumu vai ar 

ieilgumu; 
3) ar tiesas spriedumu, ar kuru lieta piespriesta citam, vai ar 

kuru kā sods noteikta tās konfiskācija valstij par labu; 
4) kad īpašums iegūts tikai uz noteiktu laiku vai ar atceļošu 

nosacījumu - laikam notekot vai nosacījumam iestājoties; 
5) uz piegūtiem savvaļas dzīvniekiem - kad tie aizbēg no 

īpašnieka uzraudzības vai atmet paradumu atgriezties mājās; 
6) atsavinot likumā paredzētā kārtībā īpašumu valsts vai 

sabiedriskām vajadzībām. 

1. "Ja lieta iet bojā bez īpašnieka gribas stihiskas nelaimes vai citu 
personu prettiesisku darbību rezultātā, tad īpašniekam rodas tiesība 
saņemt vai nu zaudējumu atlīdzību pēc. . . apdrošināšanas noteikumiem, 
vai kaitējuma atlīdzību" (J.Vēbers. Padomju civiltiesības, R., 1979, 
166.lpp.). Par kaitējuma atlīdzību sk. CL 2354.-2368.pantu. Zaudējumu 
atlīdzība saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem var, protams, arī ietvert 
gadījumus, kad lieta gājusi bojā citu personu prettiesīgu darbību rezultātā. 
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2. Par savienojumu sk. CL 980.p. un turpmāko pantu komentārus. 
Attiecībā uz ieilgumu sk. CL 998.-1031 .p komentāru. Ar ieilgumu bijušā 
īpašnieka tiesības uz lietu var beigties kā bez īpašnieka gribas, tā arī 
saskaņā ar viņa gribu, kuras realizāciju kavējuši kādi tiesiski šķēršļi. 

3. Pēc vispārēja principa tiesas spriedumam nav tiesību radoša 
spēka, jo "būtu aplam secināt, ka tiesas spriešanas gaitā rodas jaunas tiesī
bas, nevis tiek pierādītas esošās... Arī lietas sadalīšanas gadījumā tiesai 
jāvadās no katram līdzīpašniekam piederošā tiesību apjoma. Pie tam sada
līšana notiek tikai pēc ieinteresēto personu prasības, tomēr tiesa var arī 
uzdot lietu pārdot, izdalot ieņemto naudu kopīpašnieku starpā, var arī iz
šķirt jautājumu ar lozi (CL 1075.p.). Pēdējos divos gadījumos tiesas sprie
dums rada tādu tiesisku attiecību, kāda nav pastāvējusi pirms tiesas" 
(J.Rozenfelds. Lietu tiesības, R., 1994, 58.-59.lpp.). Tas, ka kopīpašuma 
sadales gadījumos tiesas spriedumam var būt tiesību radošs spēks, izriet 
arī no analoģiskas Baltijas Vietējo Civillikumu kopojuma 868.panta nor
mas, kurā kā īpašuma tiesību izbeigšanās pamats arī minēts tiesas sprie
dums, ar kuru lieta piespriesta citam, kā, piemēram, dalīšanas prāvā. Li
kuma piemērveida norāde uz tiesas strīdiem sakarā ar kopīpašuma sadali 
ļauj izdarīt secinājumu, ka ar tiesas spriedumiem kā īpašuma tiesību 
izbeig-šanas pamatu vispirms ir domāti tie, ar kuriem tiek radītas jaunas 
tiesības. 

4. Konfiskācija kā bezatlīdzības īpašuma tiesību izbeigšanas veids 
ir minēta virknē speciālu normatīvu aktu. 

Konfiskācija (lat. confiscatia - atņemšana par labu valstij) tiek 
piemērota kā sods par prettiesisku rīcību. Saskaņā ar KL 42.pantu mantas 
konfiskācija ir noteiktā personiskajā īpašumā esošās visas mantas vai tās 
daļas piespiedu pieņemšana valsts īpašumā bez atlīdzības un to var 
piemērot kā kriminālu papildsodu (KL 36.p.) tikai Latvijas Republikas 
likumos paredzētajos gadījumos. 

Konfiskācija kā administratīvais sods paredzēts APK 23.p., definējot 
to kā administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīka vai priekšmeta 
konfiskāciju, kuru var piemērot gan kā administratīvo pamatsodu, gan kā 
papildsodu (APK 24.p.). Abi minētie kodeksi paredz konkrētu krimināl
noziegumu un administratīvo pārkāpumu sastāvus, kuriem pastāvot, var 
piemērot mantas konfiskāciju. 

Saskaņā ar Jūras kodeksa (LR MK 1994.gada 16.augusta not. Nr.168) 
33.p. ja uz kuģa nelikumīgi paceļ Latvijas valsts karogu un nelikumīgi 
izmanto Latvijas kuģim raksturīgās nacionālās pazīmes, Jūras administrācija 
ir tiesīga celt prasību tiesā par šāda kuģa konfiskāciju, tātad bezatlīdzības 
atsavināšanu. Tāpat konfiskācijai pakļautas bīstamas kravas, kas nosūtītas vai 
pārvadātas ar jebkuru kuģi, pārkāpjot noteikumus par bīstamo kravu 
pārvadāšanu (Jūras kodeksa 253.p.). 
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1997.gada 11.jūnija Muitas likuma 19.pants nosaka, ka fizisko un 
juridisko personu atbildība par muitas noteikumu pārkāpumiem iestājas 
saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu, ja par šiem 
pārkāpumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēta 
kriminālatbildība. 

Konfiskācija kā sods par kontrabandu paredzēta gan KL 190.pantā, 
gan arī paša Muitas likuma 147.p. Saskaņā ar 1994.gada 12.maijā 
pieņemtā Pasta likuma 7.pantu tiek konfiscētas pasta sūtījumos atrastās 
narkotiskās un psihotropās vielas u.c. 

5. Pie gadījumiem, kad īpašums iegūts tikai uz noteiktu laiku, 
jāpieskaita CL 486.pantā paredzētais pēcmantinieka institūts. Saskaņā ar 
CL489.pantu pirmmantinieks iegūst mantojumu tāpat kā katrs 
mantinieks. Viņš paliek par mantojuma īpašnieku ar pienākumu izdot to 
pēcmantiniekam. Pie tam saskaņā ar CL 487.pantu laiks, kurā mantojums 
jāizdod pēcmantiniekam, var būt noteikts testamentā vai mantojuma 
līgumā, un tam nav obligāti jāsakrīt ar pirmmantinieka nāves brīdi. Tāpat 
saskaņā ar CL 584.p. mantinieku var iecelt, kā arī legātu piešķirt tiklab ar 
atliekošiem, kā arī atceļošiem nosacījumiem. Atceļošam nosacījumam 
iestājoties, izbeidzas arī mantinieka vai legatāra īpašuma tiesība. 

Saskaņā ar CL 1928.pantu katram dāvinājumam var pievienot 
sevišķu uzlikumu, ar kuru vai nu tuvāk norādīts, kādā kārtā vai kādam 
mērķim apdāvinātam jāizlieto saņemtā dāvana, vai arī aprobežots tiesības 
ilgums tādā kārtā, ka apdāvinātam uzlikts pienākums atdot vēlāk visu 
priekšmetu vai daļu no tā kādam citam. 

6. Attiecībā uz piegūtiem savvaļas dzīvniekiem un īpašuma tiesību 
zaudēšanu uz tiem sk. 933.panta komentāru. 

7. īpašuma atsavināšana valsts vai sabiedriskām vajadzībām, 
pirmkārt, paredzēta 1992.gada 15.septembra likumā "Par nekustamā 
īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām". Ar 
minēto likumu tika atjaunota analoģiska 1923.gada 24.maija piespiedu 
atsavināšanas likuma darbība. Likums ( l .p.) paredz, ka nekustamā 
īpašuma atsavināšana valsts vai sabiedriskām vajadzībām pieļaujama 
izņēmuma gadījumos vienīgi pret atlīdzību un tikai uz atsevišķa likuma 
pamata. Atsavināšanas procedūru var iedalīt šādos etapos: 

1) attiecīgā ministrija vai pašvaldības institūcija iesniedz valdībai 
priekšlikumu par konkrēta nekustama īpašuma atsavināšanu (3.p.); 

2) valdība ar savu lēmumu akceptē attiecīgu likumprojektu un 
iesniedz to Saeimai; 

3) Saeima pieņem likumu par konkrētā īpašuma atsavināšanu; 
4) ieinteresētā persona (ministrija vai pašvaldība) vienojas ar 

īpašnieku par nekustamā īpašuma cenu; 
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5) ja vienošanās par cenu netiek panākta - lietu izskata tiesa, kura 
lemj jautājumu nevis par atsavināšanu, bet tikai par cenu. 

Likumā noteikta sarežģīta daudzpakāpju atsavināšanas procedūra ar 
mērķi nodrošināt īpašuma neaizskaramību un atturēt ieinteresētās 
personas no kārdinājuma pārāk bieži šo likumu piemērot (par šo 
jautājumu sk. A.Grūtups. Tiesu prakse un komentāri, R., 1994, 275 -
278.lpp.). 

Lai izvairītos no atsavināšanas likuma piemērošanas, jau pašos 
reformas likumos, vadoties no valsts un sabiedriskām vajadzībām, tika 
noteikti izņēmumi, pastāvot kuriem īpašuma tiesības bijušajiem īpaš
niekiem netiek atjaunotas. Tā 1991.gada 20.novembra likuma "Par zemes 
reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.pantā noteikts, ka zemes īpa
šuma tiesības netiek atjaunotas, ja uz bijušā īpašnieka zemes atrodas 
valsts īpaši aizsargājami dabas objekti (vai to daļas), kuru sarakstu apsti
prinājusi Vides aizsardzības komiteja, ar likumu noteikti valsts nozīmes 
izglītības, kultūras un zinātnes objekti, nacionālās sporta bāzes, kā arī 
valsts vai pilsētas nozīmes inženiertehniskās un infrastruktūras objekti -
ielas, tilti, tuneļi, ceļu pārvadi, dzelzceļa līnijas un ostas. Minētos 
gadījumos likums bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem paredz 
kompensāciju nevis naudā, bet sertifikātos vai arī cita zemes gabala 
piešķiršanu (par minēto jautājumu sk. Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas 
kolēģijas 1996.gada 27.marta spriedumu civillietā Nr.CA-150/8, 
publicēts žurnālā "Mans īpašums", 1996.g. Nr.6, 8.-10.1pp.). 

Zemes lietošanas tiesību izbeigšanu paredz 1991.gada 21.jūnija 
likuma "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" 33.pants, kurā līdz ar 
citiem pamatiem paredzēta arī zemes lietošanas tiesību izbeigšana sakarā 
ar to, ka nepieciešams atņemt zemi citām valsts un sabiedrības 
vajadzībām (33.p. 3.apakšpunkts). Kaut arī šajā gadījumā nevar runāt par 
īpašuma tiesību izbeigšanos, tomēr, ņemot vērā, ka lauku zemes reforma 
tiek realizēta divās stadijās - zemes lietošanas un zemes privatizācijas 
stadijā, zemes lietošanas tiesību izbeigšana nozīmē to, ka persona, kurai 
šīs tiesības atņemtas, nevarēs zemi iegūt īpašumā. 

Likumos paredzēti arī citi gadījumi, kad īpašums tiek atsavināts par 
labu valstij, ņemot vērā valsts vai sabiedrības intereses: 

1) 1992.g.l 1 .marta likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 
27.p: nosaka, ka kultūras pieminekļus, kuru saglabāšanu īpašnieks 
nenodrošina, pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
ierosinājuma atsavina tiesas ceļā. Kaut arī pašā likumā nekas nav teikts 
par atlīdzību, tomēr, tā kā šis gadījums nekādi nav pielīdzināms 
konfiskācijai, tad īpašumu atsavina tiesas ceļā pret atlīdzību, kuru 
izmaksā atsavināšanā ieinteresētā persona - valsts vai pašvaldība; 
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2) 1993 .gada 23 .februāra likuma "Par šaujamieročiem un 
speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai" 13.pants nosaka, ka, ja policijas 
iestāde nepagarina šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas 
atļaujas termiņu vai anulē atļauju pirms termiņa, kā arī nepagarina gāzes 
pistoles (revolvera) iegādāšanās vai nēsāšanas atļaujas termiņu vai anulē 
atļauju pirms termiņa, šaujamieroci un tā munīciju vai gāzes pistoli 
(revolveri) un tās patronas personai atsavina par atlīdzību, kas atbilst to 
tirgus cenai, ja likumos nav noteikts citādi; 

3) 1992.gada 15.decembrī pieņemtais likums "Par sabiedriskajām 
organizācijām un to apvienībām" paredz, ka tiesa, pieņemot nolēmumu 
par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības 
darbības izbeigšanu, anulē slēgtās organizācijas reģistrāciju, kā arī izlemj 
par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības 
īpašuma atsavināšanu par labu valstij, ja likums vai statūti nenosaka citādi 
(37.p.). Jautājumu par slēgtās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko 
organizāciju apvienības nekustamā īpašuma izmantošanu izlemj Ministru 
kabinets vai tā pilnvarotā institūcija (39.p.). Šajā gadījumā īpašuma 
atsavināšana par labu valstij notiek bez atlīdzības, jo nav subjekta, kam ši 
atlīdzība pienāktos. Par subjektu konkrētā likuma izpratnē nevar uzskatīt 
šīs bijušās organizācijas biedrus. 

4) līdzīga likvidēšanas kārtība noteikta attiecībā uz bezpeļņas orga
nizācijām. Tā 1991.gada 17.decembra likums "Par bezpeļņas organizā
cijām" nosaka, ka par rezerves fonda līdzekļiem iegādātos pamatlīdzekļus 
vai citu mantu bezpeļņas organizācijas likvidēšanas gadījumā nedrīkst 
sadalīt dalībniekiem (4.p.). Ja bezpeļņas organizācija tiek likvidēta vai 
reorganizēta par peļņas uzņēmumu, rezerves fonds un par tajā 
uzkrātajiem līdzekļiem iegādātā manta pāriet valsts īpašumā, bet, ja 
bezpeļņas organizācijā bijusi ieguldīta pašvaldības manta, tā pāriet 
attiecīgās pašvaldības īpašumā; šī manta izmantojama labdarības mērķiem 

(14-P-); 
5) savukārt 1995.gada 17.septembrī pieņemtais "Reliģisko 

organizāciju likums" nosaka, ka ar dienu, kad likumīgā spēkā stājies 
tiesas nolēmums par reliģiskās organizācijas darbības izbeigšanu vai kad 
pieņemts šīs organizācijas lēmums par likvidēšanos vai reorganizāciju, 
reliģiskai organizācijai tās statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktā kārtībā 
jāpieņem lēmums par tās īpašuma tiesību pārņemšanu. Ja īpašuma tiesību 
pārņēmēja nav. īpašumu pārņem valsts (19.p.). Piemērojot šo^likuma 
noteikumu, jāņem vērā, ka gadījumos, kad Latvijas Republikā reģistrētas 
reliģiskās organizācijas garīgais centrs atrodas ārvalstīs (piemēram, 
pareizticīgo baznīcai), tam nevar piederēt šīs organizācijas nekustamais 
īpašums, kā arī manta, kas atzīta par kultūras pieminekli (16.p.). Iepriekš 
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minētais likuma noteikums ir svarīgs Latvijas valsts suverenitātes 
nodrošināšanas līdzeklis, it sevišķi ņemot vērā tās īpašuma attiecību 
kolīzijas, kuras risinājās sakarā ar Igaunijas pareizticīgo baznīcas īpašuma 
statusu; 

6) īpatnējs veids, kādā manta pāriet valsts īpašumā, noteikts 
1994.gada 12.maiia "Pasta likuma" 14.pantā. Saskaņā ar minētā panta 
noteikumiem sūtītājiem trīs gadus ir tiesības uz neizmaksātām pārvedumu 
un iekasētām pēcmaksas summām, apdrošinātu pasta sūtījumu saturu vai 
naudu, kas ieņemta, to pārdodot. Attiecībā uz pasta norēķinu kontu 
atlikumiem noilguma termiņš ir 10 gadi. Pēc šā termina minētās summas 
un nepārdotais pasta sūtījumu saturs pāriet bezpeļņas organizācijas valsts 
akciju sabiedrības "Latvijas pasts" īpašumā. Konkrētāk šo jautājumu 
reglamentē Pasta noteikumu (apstiprināti ar LR MK 1995.29.08. 
noteikumiem Nr.265) 161. un 162.punkts. 

8. Rekvizīcija. Latvijas valsts nacionālajā likumdošanā nav 
normatīvu aktu, kuros būtu reglamentēta rekvizīcijas kārtība. Pirmskara 
Latvijas tiesu praksē rekvizīcijas gadījumi tika skatīti sakarā ar Pirmā 
pasaules kara laikā izdarītajām rekvizīcijām un labticīgo trešo personu 
interešu aizsardzību, kuras bija ieguvušas savulaik kara vajadzībām 
rekvizēto mantu. Pielietojot starptautisko tiesību normas, šo labticīgo 
trešo personu tiesības tika aizsargātas. Tolaik arī bija vairāki nacionālie 
normatīvie akti, kuri reglamentēja rekvizētās mantas statusu. 

LPSR 1963.gada Civilkodeksa 151.pants rekvizīciju definēja kā 
mantas atņemšanu īpašniekam valsts vai sabiedrības interesēs, atlīdzinot 
īpašniekam mantas vērtību. Tā laika juridiskā literatūrā rekvizīcija tika 
saistīta ar mantas atsavināšanu ārkārtējos apstākļos, t.i., dabas katastrofu, 
epidēmijas, kara u.tml. apstākļos (sk. J.Vēbers. Padomju civiltiesības, R., 
1979, 163.lpp.). 

Rekvizīcija kā īpašuma atsavināšanas veids definēts 1907.gada 
18.oktobra Hāgas konvencijā "Par sauszemes kara likumiem un paražām" 
un tai pievienotajā Nolikumā par sauszemes kara likumiem un paražām 
(sk. Международное право в избранных документах., М., 1957, т.З, 
с.41-53.). Saskaņā ar minētā nolikuma LII pantu naturālā un klaušu 
rekvizīcija no iedzīvotājiem var tikt pieprasīta tikai karaspēka 
vajadzībām. Pie tam naturālā rekvizīcija pēc iespējas atlīdzināma skaidrā 
naudā. Rekvizīcija attiecināma uz transportlīdzekļiem, veikaliem, 
provianta rezervēm un citu kustamo mantu, kura var kalpot kara 
vajadzībām. Visi sakaru līdzekļi, ja tie pieder privātpersonām, var tikt 
rekvizēti, bet, karam beidzoties, tie atdodami atpakaļ īpašniekiem, 
atlīdzinot pēdējiem radušos zaudējumus (LIII pants). Visi zemūdens 
kabeļi, kuri saista okupēto teritoriju ar neitrālo, var tikt sagrābti vai 
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iznīcināti tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumos. Noslēdzot mieru, ir 
jāatlīdzina īpašniekiem nodarītie zaudējumi (LIV pants). Okupētājvalstij 
ir jāatzīst tikai pārvaldīšanas un lietošanas tiesības attiecībā uz okupētās 
valsts nekustamo īpašumu, mežiem, sabiedriskām ēkām un lauksaimnie
cības stādījumiem. Okupētājvalstij ir jāsaglabā šo īpašuma veidu 
pamatvērtība (LV pants). Faktiski minēto starptautisko normu saturs 
liecina, ka rekvizīcija ir īpašuma piespiedu atsavināšana uz laiku ar 
īpašnieka iespējamo zaudējumu atlīdzināšanu. Bez tam tā tiek piemērota 
pamatā ārkārtējos gadījumos. Latvija pagaidām nav pievienojusies 
minētajai konvencijai. LR AP 1991.gada 20.martā pieņemtā lēmuma "Par 
valsts īpašumu un tā konversijas pamatprincipiem" 5.punkta 3.apakšpunk-
tā noteikts, ka "karadarbības rezultātā bojā gājušā, kā arī PSRS un 
Vācijas varas iestāžu (armijas) izvestā (konfiscētā) privātīpašuma 
kompensāciju šis lēmums nereglamentē". Faktiski, pamatojoties uz šo 
lēmumu, visa vēlākā reformas likumdošana neparedzēja Otrā pasaules 
kara laikā zudušās mantas atlīdzību, uzskatot, ka tas ir bijušo 
karotājvalstu (PSRS un Vācijas) pienākums. 

9. Nacionalizācija., Latvijas valsts likumdošanā nav normatīvu aktu, 
kuri paredzētu nacionalizācijas iespējamību. Nacionalizācija, kura tika 
realizēta Latvijā laikā no 1940. līdz 1964.gadam, ir raksturojama: 

a) ar masveidīgumu, jo tā aptvēra visas tautsaimniecības nozares un 
paredzēja visu uzņēmumu (no lielajiem līdz sīkajiem) pakāpenisku 
nacionalizēšanu; 

b) tās mērķis bija pilnīga privātīpašuma iznīcināšana; 
c) pamatā tā bija bezatlīdzības īpašuma atsavināšana, izņemot kuģu 

nacionalizāciju, kuras īstenošanā likums paredzēja daļēji atlīdzināt 
nacionalizēto kuģu vērtību, taču, tā kā kuģu īpašnieki vairākumā tika 
represēti, tad kompensēt neko nevajadzēja; 

d) nacionalizācijas politiskais mērķis bija Latvijas politiskās, 
saimnieciskās, militārās un intelektuālās elites iznīcināšana, jo īpašuma 
piederība bija viens no pamatiem, lai konkrēto personu represētu. 

Savukārt rietumvalstu praksē īstenotās nacionalizācijas vērstas uz 
atsevišķu lielu uzņēmumu vai atsevišķu tautsaimniecības nozaru 
pārņemšanu valsts īpašumā. Tās tiek realizētas, atlīdzinot bijušajiem 
īpašniekiem nacionalizētā īpašuma vērtību, un to mērķis ir nevis 
privātīpašuma iznīcināšana, bet gan valsts īpašuma īpatsvara palielināšana 
ekonomikā un sociālās saskaņas nodrošināšana sabiedrībā (attiecībā uz 
nacionalizāciju sk. A.Grutups. Tiesu prakse un komentāri, R., 1994, 270.-
275.lpp.). 
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1. "Pēc vispārēja principa īpašuma tiesības nav ierobežotas laika 
ziņā, jo tās eksistē tikmēr, kamēr eksistē lieta, kura ir šo tiesību objekts. 
Īpašuma tiesības turpina eksistēt pat pēc īpašnieka nāves, jo visā savā 
sastāvā tās pāriet uz īpašnieka mantiniekiem" (Л.Жюллио де ла 
Морандьер. Гражданское право Франции, ML, 1960, т.2, с.88). 

2. CL 1034.panta norma nav vērtējama kā speciāla norma attiecībā 
pret Civillikuma otrās daļas mantojuma tiesību normām, jo saskaņā ar 
CL 388.pantu mantotspējai jāpastāv mantojuma atklāšanās dienā (655.p.) 
un jāturpinās līdz mantojuma pieņemšanai (687.р.). 

3. "Ja mantinieks mantojumu pieņem, mantojums pāriet viņa 
īpašumā jau ar mantojuma atstājēja nāvi. Mantojuma pieņemšanai ir 
atpakaļejošs spēks uz mantojuma atklāšanās momentu: pieņemtais 
mantojums tiek atzīts par mantiniekam piederošu no mantojuma 
atklāšanās laika. Ar to tiek nodrošināta īpašuma tiesību nepārtrauktība" 
(sk. Z.Gencs. Mantojumu kārtošana, R., 1996, 34.1pp.). 

Ja kāds zaudējis tas personīgās īpašības, kas 
nepieciešamas zināma nekustama īpašuma iegūšanai, tad šā 
apstākļa dēļ viņš, kā arī viņa likumiskie mantinieki nezaudē viņiem 
jau piederošo nekustamo īpašumu. 

Panta normā ietvertais īpašuma tiesību stabilitātes, nepārtrauktības 
un pēctecības princips diemžēl nav konsekventi īstenots speciālajos 
likumos. Tā, piemēram, 1992.gada 9.jūlija likuma "Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos" 32.pants paredz - ja fiziskā persona, kas nav 
Latvijas Republikas pilsonis, iegūst zemi īpašumā mantošanas ceļā, šai 
personai mēneša laikā zemes īpašuma tiesību turpmākai saglabāšanai ir 
jāsaņem pagasta padomes (novada, pilsētas domes) priekšsēdētāja 
piekrišana šā likuma 30.pantā noteiktajā kārtībā. Iesniegumam pievieno
jams tiesas spriedums par apstiprināšanu mantojuma tiesībās vai testa
ments ar atzīmi par tā stāšanos likumīgā spēkā. Ja, ievērojot šā likuma 
29.pantā minētos ierobežojumus, pagasta padomes (novada, pilsētas 
domes) priekšsēdētājs savu piekrišanu nedod, zemes īpašums divu gadu 
laikā ir jāatsavina. Neatsavinātā zemes īpašuma turpmākās izmantošanas 
un atsavināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. 
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I. V i s p ā r ī g i n o t e i k u m i ( 1 0 3 6 . - 1 0 4 1 . p . ) 

1036. īpašums dod īpašniekam vienam pašam pilnīgas 

varas tiesību par lietu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi 

noteiktiem aprobežojumiem. 

1. īpašums kā pilnīgas varas tiesība par lietu. īpašums ir 
vispilnīgākā un visaptverošākā lietu tiesība, kas piešķir īpašniekam 
visplašāko lietošanas un rīcības iespēju pār lietu (sk. CL 927.p. koment. 
l.tēzi). Taču tas nenozīmē, ka īpašums ir neaprobežota tiesība. Visai plaši 
formulētos CL 927.p. noteikumus ierobežo CL 1036.p. (sk. Blaese, 
Mende, S.68), kur izņēmuma noteikuma veidā ietverta vispārīga norāde 
uz "sevišķi noteiktiem aprobežojumiem". Tāpēc, lai katrā konkrētā 
gadījumā noskaidrotu gan īpašnieka pilnvaru apjomu, gan šo pilnvaru 
izlietošanas iespējas, jāņem vērā visi tie aprobežojumi, kas pastāv 
attiecībā uz konkrēto īpašumu (sal. Larenz/Wolf, § 16 Rn 4 ff). 

2. īpašuma aprobežojumu izpratne. Norāde uz īpašuma 
aprobežojumiem CL 1036.p. formulēta kā izņēmums no noteikuma par 
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īpašumu kā pilnīgas varas tiesību. Taču mūsdienās īpašuma ierobežojumu 
apmērs un nozīme ir pieaugusi tik lielā mērā, ka tie zināmās jomās (jo 
īpaši attiecībā uz nekustamām lietām) kļuvuši pat nozīmīgāki par tām 
pilnvarām, kuras palikušas īpašniekam. Līdz ar to ir aktuāls jautājums, vai 
īpašumu nebūtu precīzāk raksturot ar tā aprobežojumu palīdzību (bet 
nevis vienkārši kā "tiesisku varu pār lietu"); vai tiešām visi īpašuma 
aprobežojumi uzskatāmi vienīgi par izņēmumiem, kas neskar īpašuma 
būtību, vai arī šeit tomēr ir runa par robežām, kas ietilpst īpašuma būtībā 
(un līdz ar to arī tā jēdzienā)? 

( l ) N o šī viedokļa īpašumu var salīdzināt ar citiem tiesiskiem 
stāvokļiem, kuros tiesības un pienākumi ir nesaraujami saistīti, turklāt 
pienākumus ne teorētiski, ne arī praktiski nevar uzskatīt par attiecīgo 
tiesību aprobežojumiem. Tā, piem., vecāku vara (jeb t.s. aizgādība) ir 
saistīta ar veselu virkni pienākumiem (pienākumu rūpēties par bērna 
dzīvību un labklājību, dot uzturu, rūpēties par viņa sagatavošanu derīgai 
darbībai u . c ) ; tikai tiesību un pienākumu vienotībā izpaužas vecāku varas 
būtība. Tāpat arī īpašumu varētu raksturot kā tiesību un pienākumu 
kopumu. Ja piekrīt šim uzskatam, tad zināmi īpašnieka pienākumi nav 
uzskatāmi vienīgi par izņēmumiem attiecībā pret viņa tiesību (t.i., par 
īpašuma "ārējiem" aprobežojumiem), bet gan par īpašuma būtību 
veidojošiem elementiem (sk. Schwab/Prutting, Rn 309, 322 f; Rey, 
N 572 f). Šāds uzskats atbilst arī īpašuma kā sociāla pienākuma izpratnei 
(sk. Wolf, R n 5 7 ) , kas izriet no Satversmes 105.p., saskaņā ar kuru 
īpašumu nedrīkst izlietot pretēji sabiedrības interesēm (resp., īpašuma 
izlietošanai jākalpo sabiedrības interesēm). 

Jāpiebilst, ka atbilstoši citam viedoklim, kuram vairāk atbilst 
CL 927. un 1038.p. formulējums, īpašums jēdzieniski ir neaprobežota 
tiesība; aprobežojumu ietveršana īpašuma jēdzienā esot loģiski izslēgta. 
Likumā paredzētie aprobežojumi vienīgi "ārēji" ierobežo īpašumā 
ietilpstošo pilnvaru izlietošanu (sk. Rey, N 569 ff). 

(2) Tā kā Civillikuma lietu tiesību daļā lietotais jēdziens 
"aprobežojumi" ir visai ietilpīgs, ar to pēc būtības apzīmētas gan īpašuma 
robežas, gan arī īpašuma izlietošanas ierobežojumi. Citiem vārdiem, 
Civillikumā lietots ietilpīgs jēdziens, lai ar to aptvertu visus iespējamos, 
kaut arī satura un nozīmes ziņā principiāli atšķirīgos īpašuma 
"aprobežojumus" (arī kopīpašums Civillikuma izpratnē ir aprobežojums, 
turklāt tāds, kas attiecas uz īpašumu visā tā apjomā, sk. CL 1067.-
1075.p.). 

3. ī p a š u m a a p r o b e ž o j u m u veidi. Saskaņā ar CL 928.p. īpašums 
var būt aprobežots "kā pēc privātas gribas, tā arī pēc likuma". Tāpēc, 
pirmkārt, izšķirami īpašuma aprobežojumi, kuri tiek nodibināti ar 
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īpašnieka gribu, slēdzot tiesiskus darījumus (t.s. brīvprātīgie 
aprobežojumi), un īpašuma likumiskie aprobežojumi. Bez tam jāņem 
vērā, ka vesela virkne aprobežojumu var tikt nodibināti arī ar tiesas 
nolēmumu (sk. CL 1076., 1082.p.). Otrkārt, likumisko aprobežojumu 
starpā izšķirami privāttiesiskie un publiski tiesiskie īpašuma 
aprobežojumi. Visbeidzot, treškārt, izšķirami aprobežojumi, kas attiecas 
uz īpašumu visā tā apjomā, īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi 
un īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi. 

(1) īpašuma brīvprātīgie aprobežojumi ierobežo vienīgi īpašumā 
ietilpstošo pilnvaru izlietošanu pilnā apmērā. Šeit ir runa gan par t.s. 
liettiesiskiem apgrūtinājumiem (piem., servitūta ķīlas tiesība, reālnasta), 
gan par t.s. saistībtiesiskiem apgrūtinājumiem (kas nodibināti, piem., 
noslēdzot patapinājuma, nomas, īres līgumu, pielīgstot pirmpirkuma vai 
atpakaļpirkuma tiesību). Tādu pašu tiesisku efektu rada arī ar tiesas 
nolēmumu nodibinātie īpašuma aprobežojumi (piem., ar tiesas lēmumu 
noteikta kustamu lietu apķīlāšana vai prasības nodrošinājuma atzīmes 
ierakstīšana zemesgrāmatā, sk. CPL 139.p. l.d. 1., 3.pk.). 

Turpretī īpašuma likumiskie aprobežojumi galvenokārt nosaka 
īpašuma saturu un robežas. Izņēmums ir vienīgi tās tiesības uz svešu 
lietu, kas nodibinātas ar likumu (piem., servitūta tiesība, reālnasta), jo arī 
šo tiesību nodibināšanas rezultātā tiek ierobežota vienīgi īpašuma 
izlietošana (sal. Sinaiskis V. īpašuma tiesību robežas un ierobežojumi 
sakarā ar īpašuma tiesību jēdzienu. TMV. 1931, Nr.3/4, 84.-87.lpp.; 
Sinaiskis V. Saimniecības tiesību lietiskās normas. TMV. 1935, Nr.4, 
692.-699.lpp.). 

(2) Atkarībā no tā, vai īpašuma likumiskais aprobežojums kalpo 
atsevišķu privātpersonu interesēm vai arī visas sabiedrības interesēm, 
izšķirami privāttiesiskie aprobežojumi (piem., t.s. "kaimiņu tiesības") un 
publiski tiesiskie aprobežojumi (piem., būvniecības aizliegumi un 
ierobežojumi). Publiski tiesiskie aprobežojumi īpaši spilgti izpaužas 
noteikumos, kas regulē publisko lietu vispārējo lietošanu (sk. Sinaiskis V. 
Saimniecības tiesību lietiskās normas. TMV. 1935, Nr.4, 695.-698.lpp.; 
sal. Wolf, Rn 68 ft). Atšķirībā no publiski tiesiskiem aprobežojumiem, 
kuri parasti ir regulēti ar imperatīvu normu palīdzību, privāttiesiskos 
aprobežojumus (piem., kaimiņu tiesības) var grozīt vai atcelt ar 
vienošanos (piem., ar līgumu nodibinot atbilstošus servitūtus, 
sk. TwmpioMoe-b, c. 169-170; Sinaiskis V. īpašuma tiesību robežas un 
ierobežojumi sakarā ar īpašuma tiesību jēdzienu. TMV. 1931, Nr.3/4, 
87.1pp.; sal. Baur/Stūrner, § 25 Rn 22). 

(3) Par aprobežojumiem, kas attiecas uz īpašumu visā tā apjoma, 
īpašuma atsavināšanas tiesības un īpašuma lietošanas tiesības 
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aprobežojumiem sk. iepriekšējas piezīmes pirms CL 1067.p., CL 1076.p. 
koment. un iepriekšējas piezīmes pirms CL 1082.p. 

4. īpašuma izlietošanas vispārējās robežas. īpašuma izlietošana 
izpaužas kā īpašnieka rīcība, kas atbilst šīs tiesības saturam, t.i., kā lietas 
valdīšana, lietošana un rīcība ar to. Pēc vispārīgā principa īpašnieks var 
izlietot īpašumu pēc savas brīvas gribas un ieskata. Taču tādējādi var tikt 
aizskartas citu personu tiesības un intereses (sk. arī CL 1038.р.). Tāpēc 
īpašuma (tāpat kā citu subjektīvo tiesību) izlietošana pirmām kārtām ir 
pakļauta zināmām vispārējām robežām. Šo robežu pārkāpšanas gadījumā 
ir runa par tiesības nepieļaujamu {ļaunprātīgu, netaisnu) izlietošanu. 
Jāatzīmē, ka minētās vispārējās robežas nenosaka tiesības saturu; tās kavē 
vienīgi tiesības izlietošanu, pastāvot konkrēta gadījuma īpašiem 
apstākļiem. Savukārt citos (normālos) apstākļos šīs robežas nav šķērslis 
tiesības izlietošanai (sk. Larenz/Wolf § 16 Rn 1, 14 ff). 

a) Labas ticības princips. īpašuma izlietošanas vispārējo robežu 
pamatkritērijs ir CL 1 .p. ietvertais labas ticības princips ("tiesības 
izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc labas ticības"). Labas ticības 
princips pieprasa savstarpēju rēķināšanos tiesību subjektu starpā, t.i., 
otras personas pamatoto un aizsargājamo interešu vērā ņemšanu. Šajā 
ziņā var runāt arī par krietnas un godprātīgas uzvedības pieprasījumu, kas 
vērsts uz to, lai nodrošinātu savstarpēju uzticību un godīgumu tiesiskajā 
apgrozībā. No otras puses, labas ticības princips ietver subjektīvo tiesību 
nepieļaujamas izlietošanas aizliegumu: aizliegts tiesību izlietot pretēji 
mērķim, kura dēļ šī tiesība ir piešķirta, un jo īpaši - par ļaunu citai 
personai. Rīcība, kura ir pretēja labai ticībai, nebauda tiesisku aizsardzību 
(sk. Riemer HM. Die Einleitungsartikel des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (Art. 1-7 ZGB). Zürich, 1987, § 5 N 3 ff; Lorenz K. 
Lehrbuch des Schuldrechts. Erster Band. Allgemeiner Teil. München, 
1987, S.125 ff; Krons M. Civillikuma pirmais pants. TMV. 1937, Nr.2, 
298.-299.lpp.). 

Tādējādi, pirmkārt, nav pieļaujama īpašuma izlietošana vienīgi 
nolūkā radīt zaudējumus citai personai (t.s. šikanes aizliegums). Šādā 
gadījumā nepastāv paša īpašnieka aizsargājama interese izlietot īpašumu 
tieši tādā veidā (sk. Синайский, с.55; Čakste, 53.-54.lpp.; Rozenfelds, 
62.1pp.; sal. Schwab/Prutting, R n 3 1 1 ; Baur/Stürner, § 25 Rn 1 1). Tā, 
piem., nav pieļaujama akas rakšana savā zemes gabalā vienīgi nolūkā 
apdraudēt kaimiņa būves, ēkas būvēšana nolūkā atņemt kaimiņam gaismu 
un skatu vai arī trokšņa sacelšana kaimiņa mežā vienīgi nolūkā traucēt 
viņa sarīkotās medības (sk. Krons M. Civillikuma pirmais pants. TMV. 
1937, Nr.2, 274, 277., 279.lpp.; sal. Schwab/Prutting, R n 3 1 1 ) . Tāpat, 
piem., nav pieļaujams izlietot CL 1093.p. paredzēto aizturējuma tiesību 
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(sk. arī CL 1738.p. 4.pk.), ja īpašniekam, kura prasījums par zaudējumu 
atlīdzību jau ir nodrošināts citā veidā (piem., ar drošības naudas iemaksu), 
vairs nav tiesiskas intereses izlietot aizturējuma tiesību, taču viņš to 
turpina darīt vienīgi nolūkā nodarīt zaudējumus aizturētās lietas 
īpašniekam (sal. Senāta C K D spried. Nr.1925/87, IX, 3400.-3403.lpp.; 
sk. arī Buengner, S.206-207). 

Otrkārt, nav pieļaujama vispār jebkāda ļaunprātīga vai netaisna 
rīcība no īpašnieka puses, kas formāli atbilst īpašuma saturam, taču, 
ņemot vērā konkrētā gadījuma īpašos apstākļus, ir pretēja labai ticībai 
(sal. Sinaiskis, 41.1pp.; TiompioMoet, c.128). Tā, piem., nav pieļaujama 
prasības celšana par tāda zemesgrāmatu ieraksta dzēšanu, ar kuru 
nostiprināta nomas tiesība, ja nomnieks nomas attiecību turpināšanās 
rezultātā arī turpmāk nezaudē tiesību prasīt šīs tiesības nostiprināšanu 
zemesgrāmatā (sal. Larenz/fVolf, § 16 Rn 42 f). 

b)Labi tikumi. īpašuma (tāpat kā citu subjektīvo tiesību) 
izlietošanas vispārējo robežu papildu kritērijs ir labi tikumi (sk. Krons M. 
Civillikuma pirmais pants. TMV. 1937, Nr.2, 296.lpp.). Ar labiem 
tikumiem saprotami vispārpieņemti morāles priekšraksti jeb mūsdienu 
sabiedrības t.s. valdošā morāle. Labus tikumus dēvē arī par "ētisko 
iekārtu", "sociālo taisnīgumu", "pastāvošo sociālmorāli", "visu godīgi un 
taisnīgi domājošo krietnuma izjūtu" utt. (sk. Larenz/Wolf, § 4 1 Rn 8 ff; 
Schwenzer I. Schvveizeriches Obligationenrecht. AUgemeiner Teil. Bern, 
1998, N 32.16 ff). Nav pieļaujama tāda rīcība no īpašnieka puses, kā 
rezultātā prettikumiski tiek nodarīts kaitējums citas personas tiesībām vai 
interesēm. Tā, piem., īpašnieks rīkojas pretēji labiem tikumiem, ja viņš 
savā nekustamajā īpašumā ierīko "prieka māju" nolūkā mazināt blakus 
esošo nekustamo īpašumu tirgus vērtību vai arī atsavina nekustamo 
īpašumu savam laulātajam, lai pēdējais varētu uzteikt nomas līgumu 
pirms termiņa beigām (sk. CL 2174.p.). 

1037. īpašnieks, kā dzīvojot, ta arī nāves gadījumam, var 

atsavināt un atdot citam savu īpašumu, pilnīgi vai pa daļai, vai tikai 

zināmas īpašumā ietilpstošas tiesības. 

1. Tiesība rīkoties ar lietu. CL 1037.p. vispārīgi regulēta viena no 
īpašumā ietilpstošajām īpašnieka pilnvarām - tiesība rīkoties ar lietu, kurā 
principā izpaužas arī īpašuma būtība (sk. TiompioMoet, c l67-168) . Šajā 
pantā ir runa vienīgi par tiesisku rīcību, t.i., par rīcību ar lietu, slēdzot 
tiesiskus darījumus starp dzīvajiem vai nāves gadījumam (par lietas 
atmešanu kā tiesisku rīcību ar lietu sk. CL 1032.p.). Ar faktisku rīcību 
savukārt saprotama lietas pārveidošana, patērēšana vai iznīcināšana. 
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a) Rīcības vara jeb tiesiska vara rīkoties ar īpašumu, pārnesot to 
citai personai vai aprobežojot par labu citai personai, pēc vispārīgā 
principa pieder pašam īpašniekam, kurš to var īstenot vai nu personīgi, 
vai arī ar (likumiskā vai Iīgumiskā) pārstāvja starpniecību. 

Izņēmuma kārtā rīcības vara, pamatojoties uz likumu vai tiesisku 
darījumu, var būt piešķirta citai personai (sal. Kalniņš E. Tiesisks 
darījums. LT. 2000, 2.sēj., Nr.10, 309.-310.Ipp.; Brox, R n l 0 5 f ) . Tā, 
piem., pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu viņš zaudē 
savu rīcības varu attiecībā uz parādnieka mantā ietilpstošajām lietām, 
nezaudējot īpašumu uz tām; ierobežotu rīcības varu, pamatojoties uz 
likumu, iegūst tiesas ieceltais administrators (sk. lik. "Par uzņēmumu un 
uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 50.p. l.d. l.pk., Kredītiestāžu likuma 
149.p. l.pk.). Savukārt, pamatojoties uz komisijas līgumu, rīcības vara 
tiek piešķirta komisionāram, kuram ir tiesība savā vārdā, bet komitenta 
(īpašnieka) interesēs un uz viņa rēķina pārdot trešajām personām 
komitentam piederošu kustamu lietu (sk. CL 232l.p.). 

b) Rīcība ar lietu bez atbilstošas rīcības varas. Ja kāds, nebūdams 
apveltīts ar atbilstošu rīcības varu, savā vārdā rīkojas ar citam piederošu 
lietu, "pārnesot" īpašumu trešajai personai, šāda rīcība pēc vispārīgā 
principa nav spēkā. Tas izriet no principa, ka neviens nevar nodot citam 
vairāk tiesību, kā pieder viņam pašam. Izņēmums no šā principa ir, piem., 
kustamas lietas labticīga iegūšana īpašumā (sk. CL 1065.p.) un 
nekustamas lietas labticīga iegūšana īpašumā (sk. CL 994.p. 1 .d., Z G L 
l.p.). Sājos gadījumos labticīgais ieguvējs iegūst īpašumu no personas, 
kurai nav atbilstošas rīcības varas, savukārt agrākā īpašnieka īpašums 
izbeidzas pretēji viņa gribai (sk. Kalniņš E. Tiesisks darījums. LT. 2000, 
2.sēj., Nr.10, 310.lpp.; sk. arī CL 104l.p. koment. 3.tēzi). 

2. ī p a š u m a atsavināšana un a tdošana s t a r p dzīvajiem. Ar 
"atsavināšanu un atdošanu" CL 1037.p. izpratnē pirmām kārtām 
saprotama īpašuma pārnešana citai personai "pilnīgi vai pa daļai", t.i.: 

1) pārnesot ieguvējam īpašumu pilnā apjomā uz visu lietu, kā 
rezultātā viņš iegūst individuālu īpašumu. Ar to saprotama arī īpašuma 
pārnešana ieguvējam uz lietas reālu daļu, t.sk. uz tādu galvenās lietas 
sastāvdaļu, kas nākotnē tiks atdalīta (piem., pārdodot būvi nojaukšanai), 
jo šajā gadījumā tāpat ir runa par patstāvīgas lietas (vai tādas lietas, kas 
nākotnē būs patstāvīga) atsavināšanu (sk. arī CL 1067.p. 2.d.); 

2) pārnesot ieguvējam vienīgi kopīpašnieka tiesisko stāvokli 
attiecībā uz kopējo lietu (resp., atsavinot domājamo daļu) jau pastāvoša 
dalītā kopīpašuma gadījumā vai nolūkā nodibināt šādu kopīpašumu. Šeit 
pieskaitāma arī dzīvokļa īpašuma atsavināšana un lietas iekļaušana 
kopmantā (resp., koprokas mantā), t.i., "laulāto mantas kopībā" 
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(sk. CL 124.p.) un civiltiesiskās sabiedrības "biedru kopīgajā manta" jeb 
"sabiedrības mantā" (sk. CL 2244.p. 1 .d.). 

Minētajos gadījumos ir runa par īpašuma pārnešanu, slēdzot 
tiesiskus darījumus starp dzīvajiem, piem., pirkuma, maiņas, dāvinājuma, 
uztura, aizdevuma, laulības, mantojuma un kopmantas dalījuma, sabied
rības, mantiskā ieguldījuma izdarīšanas (kapitālsabiedrības pamatkapitāla 
apmaksāšanai) līgumu u.c. Spēkā esošs atsavinājuma līgums ir tikai viens 
no īpašuma pārejas priekšnoteikumiem. 

(1) Lai ieguvējam pārietu īpašums uz nekustamu lietu, kā otrs 
priekšnoteikums nepieciešama ieguvēja īpašuma nostiprināšana zemes
grāmatā, resp., īpašums pāriet ieguvējam ar attiecīgā zemesgrāmatu 
ieraksta, t.i., īpašuma nostiprinājuma izdarīšanas brīdi (sk. CL 992.-994., 
1477.. 148l.p.). Izņēmuma kārtā īpašums uz nekustamu lietu var pāriet 
ieguvējam arī neatkarīgi no attiecīga zemesgrāmatu ieraksta izdarīšanas, 
kaut gan rīcība ar lietu notikusi, slēdzot tiesisku darījumu (piem., 
komercsabiedrību apvienošanas gadījumā, slēdzot reorganizācijas līgumu, 
pievienojamās sabiedrības manta (t.sk. īpašums uz nekustamām lietām) 
uzskatāma par pārgājušu iegūstošajai sabiedrībai ar reorganizācijas spēkā 
stāšanās brīdi (sk. Komerclikuma 350.p. l.d., 2.d. l.pk.)). 

(2) Lai ieguvējam pārietu īpašums uz kustamu lietu, kā otrs priekš
noteikums pēc vispārīgā principa nepieciešama lietas nodošana ieguvē
jam, resp., īpašums pāriet ieguvējam ar nodošanas brīdi (sk. CL 987. un 
turpm.p.). Ja attiecīgā kustamā lieta pakļauta tādai reģistrācijai, kurai ir 
tiesību nodibinošs (konstitutīvs) spēks (piem., kuģu reģistrācija Latvijas 
Kuģu reģistrā), īpašuma pārejai nepieciešama tās reģistrācija attiecīgajā 
publiskajā reģistrā, resp., īpašums pāriet ieguvējam ar tā reģistrācijas brīdi 
(sk. MK 16.08.1994. not. Nr.168 "Latvijas Jūrniecības noteikumi (Jūras 
kodekss)" 2l .p.) . Bez tam neatkarīgi no valdījuma nodošanas īpašums uz 
kustamu lietu pāriet ieguvējam, piem., komercsabiedrību apvienošanas 
gadījumā, slēdzot reorganizācijas līgumu (sk. Komerclikuma 350.p. l.d., 
2.d. l.pk.). 

3. ī p a š u m a atsavināšana un atdošana nāves gadī jumam saistīta 
ar testamentāro mantošanu, ko nodibina ar vienpusēju pēdējās gribas 
rīkojumu (testamentu) par visu savu mantu vai mantas daļu, vai par 
atsevišķām lietām vai tiesībām (sk. CL418.p.), un līgumisko mantošanu, 
ko nodibina ar mantojuma līgumu, atbilstoši kuram viens līdzējs otram 
vai vairāki līdzēji cits citam piešķir tiesību uz savu nākamo mantojumu 
vai tā daļu (sk. CL 639.p. l.d.). No šī viedokļa ar īpašuma "atsavināšanu 
un atdošanu" CL 1037.p. izpratnē saprotama tiesiskās pēctecības 
noteikšana attiecībā uz īpašnieka mantu pēc mantojuma atklāšanās, 
īpašniekam taisot testamentu vai slēdzot mantojuma līgumu, resp., slēdzot 
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tiesiskus darījumus nāves gadījumam (sk. Kalniņš E. Tiesisks darījums. 
LT. 2000, 2.sēj., Nr.10, 311 .Ipp.). 

(1) Mantojuma atklāšanās un spēkā esošs testaments (mantojuma 
līgums) ir tikai viens no īpašuma pārejas priekšnoteikumiem (sk. CL 655., 
687., 688.p.). Vienīgi ar mantojuma pieņemšanu īpašums pāriet 
mantiniekam (sk. CL 701 .р.), turklāt saskaņā ar CL 702.p. l.d. uz 
atsevišķām pie mantojuma piederīgām ķermeniskām lietām mantinieks 
iegūst tās pašas lietu tiesības (t.sk. īpašumu), kas bijušas mantojuma 
atstājējam. Šeit gan jāņem vērā, ka īpašums (kā uz kustamām, tā arī uz 
nekustamām lietām) pāriet mantiniekam jau ar mantojuma atstājēja nāvi, 
ja mantinieks mantojumu pieņem (sk. CL 1034., 688., 701.р.), resp., 
mantojuma pieņemšanai ir atpakaļvērsts spēks (sk. Krauze R. Mantojuma 
tiesības. 2.izd. Rīga, 1997, 148.lpp.; Krauze, Genes, 259.lpp.). 

(2) Ja testamentā vai mantojuma līgumā legāta veidā piešķirts 
īpašums uz noteikti apzīmētu ķermenisku lietu, tas pāriet Šo legātu 
pieņēmušajam legatāram ar brīdi, kad legāts viņam piekritis (sk. CL 521., 
522., 530., 548.p., sk. arī Krauze, Genes, 134.lpp.). 

4. Zināmu īpašumā ietilpstošu tiesību atsavināšana un atdošana. 
Kaut arī saskaņā ar CL 1037.p. īpašnieks ir tiesīgs rīkoties ar lietu, 
"atsavinot un atdodot citam tikai zināmas īpašumā ietilpstošas tiesības", 
šeit pēc būtības ir runa par īpašnieka tiesiskās varas ierobežošanu ar lietu 
un saistību tiesībām, bet nevis par zināmu īpašumā ietilpstošu tiesību 
pārnešanu citai personai (īstā nozīmē). 

(1) CL 1037.p. atspoguļota teorija, atbilstoši kurai īpašnieks, 
nodibinot lietu tiesības (piem., servitūta, ķīlas tiesību) attiecībā uz viņam 
piederošu lietu, atsakās no atsevišķām īpašumā ietilpstošām pilnvarām, 
pārnesot citai personai (servitūta izlietotajam, ķīlas ņēmējam) tādas pašas 
vai līdzīgas pilnvaras (sk. Буковский, I, c.370; sal. Larenz/Wolf 
§ 23 Rn 37; Schwab/Prütting, Rn 306). Līdz ar to minētās pilnvaras 
"pārvēršas" par patstāvīgām subjektīvām lietu tiesībām jeb "tiesībām uz 
svešu lietu", bet kolīdz minētās tiesības izbeidzas, to sastāvā bijušās 
pilnvaras no jauna "atgriežas" īpašumā (sal. Rey, N 582). 

Atbilstoši citai teorijai (kura atzīstama par pamatotāku) ar "tiesību uz 
svešu lietu" nodibināšanu īpašnieks nezaudē attiecīgas savā īpašumā 
ietilpstošas pilnvaras (resp., tās netiek pārnestas citai personai). Šādu 
tiesību nodibināšanas rezultātā tiek ierobežota vienīgi minēto pilnvaru 
izlietošana pilnā apmērā (t.i., tiek ierobežota īpašnieka tiesiskā vara pār 
lietu, sk. Schmid, N 656). Personai, kurai pieder tiesība uz svešu lietu, šīs 
tiesības izlietošanas ziņā ir priekšroka attiecībā pret īpašnieku. Taču, 
kolīdz šāda tiesība izbeidzas, īpašnieka pilnvaru izlietošanas iespēja 
atjaunojas tās sākotnējā apjomā (sk. Rey, N 580 f; sal. Тютрюмовъ, 
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c l66-167) . Tā, piem., parastā lietojuma tiesība piešķir lietotājam tiesību 
saņemt visus augļus, ienākumus un labumus no viņam lietojumā nodotās 
citai personai piederošās lietas (sk. CL 1190., 1195.p.). Kamēr pastāv 
šāda "tiesība uz svešu lietu", īpašnieks ir ierobežots savās pilnvarās šo 
pašu lietu valdīt, lietot un iegūt no tās visus iespējamos labumus (ja vien 
nav nolīgts citādi), kā arī zināmās robežās rīkoties ar to (sk. CL 1221 .-
1224.p., sk. arī Višņakova, Balodis, 109., 125.lpp.). 

(2) Teiktais attiecas arī uz saistību tiesību nodibināšanu. Tā, piem., 
noslēdzot patapinājuma vai nomas līgumu, patapinājuma ņēmējs 
(nomnieks) iegūst tiesību valdīt un lietot īpašniekam piederošo lietu 
saskaņā ar līguma noteikumiem (sk. CL 1952., 2151.p.). īpašnieks 
nepārnes patapinājuma ņēmējam (nomniekam) attiecīgas savā īpašumā 
ietilpstošas pilnvaras (t.i., tiesību valdīt un lietot lietu); ar saistību tiesību 
nodibināšanu tiek ierobežota vienīgi minēto īpašnieka pilnvaru izlietošana 
pilnā apmērā. 

Pat tad, ja tiek slēgti līgumi, piem., par nomas vai īres tiesību 
pārdošanu, pēc būtības ir runa nevis par īpašnieka valdījuma un lietošanas 
tiesību atsavināšanu nomniekam (īrniekam), bet gan par nomas (īres) 
tiesisko attiecību nodibināšanu pret papildu atlīdzību (pirkuma maksu). 

(3) Tāpat arī gadījumā, ja ar testamentu vai mantojuma līgumu tiek 
nodibināta, piem., lietojuma vai ķīlas tiesība (sk. CL 1231 .p. 3.pk., 574.-
575.p., 1304.p.), šādas tiesības nodibināšanas rezultātā tiek ierobežota 
mantinieka (legatāra) tiesiskā vara pār attiecīgo viņa īpašumā pārgājušo 
lietu (bet nevis pārnestas zināmas mantojuma atstājēja īpašumā ietilpušās 
tiesības). 

1038 • īpašnieks var viņam piederošo lietu valdīt, iegūt tās 
augļus, izlietot to pēc sava ieskata savas mantas pavairošanai un 
vispār to lietot visādā kārtā, kaut arī no tam rastos zaudējums citai 
personai. 

1. Tiesība valdīt lietu. Saskaņā ar CL 1038.p. īpašniekam ir tiesība 
valdīt viņam piederošo lietu, t.i., izlietot faktisku varu pār to (par jēdziena 
"faktiskā vara" izpratni sk. Rozenfelds, 41.-42.lpp.) 

īpašnieks var pats valdīt savu lietu, taču tikpat labi tiesība valdīt šo 
lietu, pamatojoties uz kādu tiesisku attiecību, var piederēt arī citai 
personai. Visbeidzot, īpašniekam lieta var būt, piem., nozagta, kā 
rezultātā viņš zaudē valdījumu; šajā gadījumā valdītājs ir zaglis. Tāpēc 
izšķirams: 

1) juridiskais valdījums kā vienas no īpašuma sastāvā ietilpstošas 
īpašnieka pilnvaras izlietošana (sk. CL 927.p.); 
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2) turējums jeb faktiskais valdījums (sk. CL 876.p. 2.d.), ko īsteno 
persona, kurai, pamatojoties uz kādu tiesisku attiecību ar īpašnieku, ir 
tiesība valdīt viņam piederošo lietu (piem., laulātais, kura valdījumā 
(pārvaldījumā) atrodas otra laulātā manta, lietotājs (t.i., lietojuma 
servitūta izlietotājs), rokas ķīlas vai lietošanas ķīlas ņēmējs, patapinājuma 
ņēmējs, glabātājs, pircējs (pamatojoties uz nomaksas pirkuma līgumu, 
kurā pielīgta īpašuma aizturēšana), nomnieks, īrnieks u . c ) . īpašniekam 
nav tiešas faktiskas varas pār lietu, jo šo varu izlieto turētājs; tāpēc šajā 
gadījumā ir runa par īpašnieku kā netiešo valdītāju un turētāju kā tiešo 
valdītāju (jeb īpašnieka vietnieku valdījumā); 

3) valdījums kā faktiska vara pār lietu (jeb valdījums kā fakts), kas 
tiek aizsargāts neatkarīgi no valdījuma tiesiskā pamata (sk. CL 875., 
876.p. l.d., 912.p.). Tāpēc valdījuma aizsardzību bauda arī persona, kas 
ieguvusi valdījumu prettiesīgi (sk. TiompiOMoe-b, c l 6 6 - 1 6 7 ; Blaese, 
Mende, S.37; Sinaiskis, 31.1pp.; Višņakova, Balodis, 35.1pp.; 
sal. Schwab/Priitting, Rn 43,_80 ff; Schmid, N 112 ff). 

2. Tiesība lietot lietu. īpašniekam ir tiesība lietot viņam piederošo 
lietu, t.i., izmantot lietas derīgās īpašības un iegūt no tās visus iespējamos 
labumus, lai apmierinātu savas visdažādākās vajadzības (sākot ar sadzīves 
vajadzībām un beidzot ar lietas izmantošanu komercdarbības veikšanai). 
Jēdziens "auglis" šā panta izpratnē lietots visplašākā nozīmē - kā jebkāds 
labums, ko var iegūt no lietas (sk. CL 855.p. l.d.), t.sk. arī nemantisks 
labums (sk. Rozenfelds, 61.1pp.). 

Lietas lietošana plašākā nozīmē var izpausties gan kā paša īpašnieka 
faktiska rīcība (piem., gūstot dabiskos vai rūpnieciskos augļus), gan arī 
kā lietas nodošana citas personas (piem., lietotāja, nomnieka, īrnieka) 
lietošanā un ienākuma jeb civilo augļu (sk. CL 855.p. 2.d.) gūšana šādas 
tiesiskas rīcības rezultātā (sal. TiompīOMoeh, c l 6 7 ) . Tā kā lietošana 
parasti ir saistīta ar lietas valdījumu (sk. Vēbers, 209.Ipp.), citas personas 
lietošanas tiesības nodibināšana uz īpašniekam piederošo lietu pēc 
vispārīgā principa nozīmē arī lietas valdījuma (turējuma) piešķiršanu šai 
personai. 

Bez tam ar "lietas izlietošanu savas mantas pavairošanai" cita starpā 
saprotama tās pārveidošana vai izmantošanas mērķa maiņa (piem., 
veikala ierīkošana daudzstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā), 
patērēšana (piem., izejvielu patērēšana ražošanas procesā), kā arī 
īpašuma uz lietu pārnešana citai personai pret atlīdzību (piem., slēdzot 
aizdevuma vai pirkuma līgumu). 

3. īpašnieka ieskats. Saskaņā ar CL 1038.p. īpašniekam ir tiesība 
"izlietot lietu pēc sava ieskata savas mantas pavairošanai". Tas nozīmē, ka 
īpašnieks pats var izvēlēties visoptimālāko īpašuma izlietošanas veidu, 
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kas nodrošina pēc iespējas efektīvāku lietas izmantošanu mantisku 
labumu gūšanai. Tajā pat laikā rīcība, kurā izpaužas īpašnieka ieskats, 
pati par sevi nedrīkst būt prettiesīga; īpašnieka ieskats (kā īpašnieka 
pašnoteikšanās iespēja) nav tas pats, kas īpašnieka patvaļa. 

Šajā ziņā īpašnieka ieskata tiesiskajam regulējumam ir divi mērķi. 
No vienas puses, tas vērsts uz to, lai nodrošinātu iespējami lielāku 
īpašnieka izvēles brīvību un iespējami mazākus šķēršļus lietas 
izmantošanā (sal. CL 928.p.). No otras puses, īpašnieks ir tiesīgs izmantot 
lietu pēc sava ieskata vienīgi tiktāl, ciktāl šāda rīcība nav pretrunā ar 
likumu vai citu personu tiesībām (sal. CL 1036.p.). Tāpēc minētais 
tiesiskais regulējums vērsts arī uz to, lai būtiski samazinātu vai pilnībā 
izslēgtu iespēju izlietot īpašumu tādā veidā, kā rezultātā tiek nodarīts 
kaitējums citām personām (sal. Камышанский В.П. Право собствен
ности: пределы и ограничения. Москва, 2000, с.84-99). 

4. īpašuma izlietošana, radot zaudējumus citai personai. 
Atbilstoši CL 1038.p. īpašnieks, kurš izlieto savu īpašumu, nepārkāpjot tā 
robežas, pēc vispārīgā principa var to netraucēti turpināt darīt, pat ja 
tādējādi tiek radīti zaudējumi citai personai (sk. Erdmann, I, S.277; sk. arī 
CL 1636.р., "tiesību aizskāruma nav, ja kāds tikai izlieto sev piederošu 
tiesību"). 

(1) Taču, kaut arī likumdevējs ir saglabājis šo normu, kuras saturu 
būtiski ietekmējusi īpašuma egoistiskā izpratne romiešu tiesībās, pašā 
likumā paredzētie īpašuma aprobežojumi CL 1038.p. ietverto egoistisko 
principu pēc būtības padara par iluzoru (sk. Blaese, Mende, S.73). īpaš
nieka rīcību, kuras rezultātā varētu likt radīti zaudējumi citai personai, 
pirmām kārtām būtiski ierobežo īpašuma izlietošanas vispārējās robežas 
un jo īpaši - CL l.p. ietvertais labas ticības princips (sk. CL 1036.p. 
koment. 4.tēzi). Kā atzīts juridiskajā literatūrā, īpašniekam, izlietojot savu 
īpašumu, jāņem vērā dažādas (arī tehniskas) iespējamības, lai izvairītos 
kaitēt citām personām. Ja ir kāda iespējamība un īpašnieks to neizmanto, 
viņš nerīkojas atbilstoši labai ticībai (sk. Sinaiskis, 41.1pp.; 
sal. Синайский, c.55). 

Bez tam CL 1038.p. noteikumi neizslēdz cietušās personas tiesību 
prasīt no īpašnieka viņai nodarīto zaudējumu atlīdzību (sk. Erdmann, II, 
S.12, Fn 6; Буковский, I, c.371; Rozenfelds, 62.1pp.), kā arī tiesību prasīt, 
piem., labai ticībai neatbilstošas īpašnieka rīcības izbeigšanu (sk. Krons 
M. Civillikuma pirmais pants. TMV. 1937, Nr.2, 299.lpp.). 

(2) īpašuma izlietošana, radot zaudējumus citai personai, jānošķir no 
tiem gadījumiem, kad īpašnieks ir radījis zaudējumus, izlietojot 
pašaizstāvības tiesību; šajos gadījumos ir runa nevis par īpašuma 
izlietošanu (CL 1038.p.), bet gan par tā aizsardzību pašpalīdzības ceļā 
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(sk. CL 1040., 1733.p.). Pastāvot likumā paredzētiem priekšnoteikumiem, 
gan defensivas un agresīvās galējās nepieciešamības, gan arī 
nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī ir pieļaujama kaitējuma nodarīšana 
(resp., zaudējumu radīšana) citai personai (sk. CL 1040.p. koment. 1.-
4.tezi). 

1039. īpašnieks var aizliegt visiem citiem ietekmēt viņa 
lietu, kā arī to lietot vai izmantot, kaut arī viņam pašam no tam 
nerastos nekāds zaudējums. 

Pārskats 

1. īpašnieka tiesība aizliegt citiem 
ietekmēt viņa lietu 
2. Ncgatorās prasības jēdziens un 
nozīme 
a) Pielietošanas joma 
b) Negatorā prasība un valdījuma 

aizsardzība 
c) Negatorā prasība un zaudējumu 

atlīdzība 

3. īpašuma aizskārums 
a) īpašuma aizskāruma veidi 
b) īpašuma aizskāruma raksturs 
4. Tiesīgā persona (prasītājs) 
5. Saistītā persona (atbildētājs) 
6. Atbildētāja ierunas pret negatoro 
prasību 
7. Procesuāla rakstura jautājumi 
8. Ncgatorās prasības norobežošana no 
īpašuma prasības 

1. īpašnieka tiesība aizliegt citiem ietekmēt viņa lietu. īpašums kā 
absolūta tiesība ir spēkā attiecībā pret visām trešajām personām, kurām ir 
pienākums atturēties no tā aizskaršanas. Tāpēc šai tiesībai raksturīga 
visaptveroša aizsardzība pret tās aizskārumiem (t.s. īpašuma negatīvā 
puse), ko pirmām kārtām var īstenot ar liettiesiskiem prasījumiem. 
īpašnieks ir tiesīgs aizsargāt savu īpašumu ne tikai pret viņam piederošās 
lietas valdījuma prettiesīgu aizturēšanu, bet arī pret jebkādiem citiem viņa 
īpašuma prettiesīgiem aizskārumiem. Pirmajā gadījumā īpašnieks var 
izlietot īpašuma prasību, kuras mērķis ir atzīt īpašumu un sakarā ar to 
piešķirt valdījumu (sk. CL 1041., 1044.p.). Savukārt otrajā gadījumā 
īpašnieks ir tiesīgs aizliegt jebkurai trešajai personai ietekmēt viņa lietu 
un šajā nolūkā izlietot t.s. negatoro prasību (actio negatoria) vai arī, 
pastāvot zināmiem likumā paredzētiem priekšnoteikumiem, izlietot 
pašaizstāvības tiesību (sk. CL 1040.p. koment.). 

Kaut gan Civillikumā negatorā prasība nav tieši regulēta, šāds 
prasījums izriet no CL 1039.p. (sk. Erdmann, II, S.13, 205-206; Konrādi, 
Valters, 158.-159.lpp.; Blaese, Mende, S.108; Rozenfelds, 136.lpp.; 
Senāta C K D spried. Nr.1925/128, IX, 3467.lpp.; Senāta CKD spried. 
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Nr.1928/79, XI, 4180.-4181.lpp.; Senāta C K D spried. Nr.1936/57, XIII, 
5279.lpp.). Bez tam līdzās CL 1039.p. ietvertajam vispārīgajam 
noteikumam par īpašnieka tiesību aizliegt citiem ietekmēt viņa lietu, 
Civillikumā paredzēti arī atsevišķi šīs tiesības izlietošanas speciālie 
gadījumi (sk., piem., CL 935.p. 2.d., 1090.p., 1098.p., 1099.p., 1113.p.). 

2. Negatorās pras ības jēdziens un nozīme. Negatorā prasība kalpo 
īpašuma aizsardzībai pret tādiem šīs tiesības prettiesīgiem aizskārumiem, 
kas nav saistīti ar īpašniekam piederošās lietas valdījuma prettiesīgu 
aizturēšanu (sk. tomēr 8.tēzi). Negatorās prasības mērķis ir novērst 
pastāvošu īpašuma aizskārumu, kā arī nepieļaut draudošu tā aizskārumu. 
Pirmajā gadījumā ir runa par t.s. novēršanas prasījumu, bet otrajā 
gadījumā - par t.s. nepieļaušanas prasījumu (sal. Erdmann, II, S.208-
209; Konrādi, Valters, 106.lpp.; Rozenfelds, 136., 138.lpp.; Vēbers, 
242.lpp.; Baur/Stürner, § 12 Rn 1 f; Schmid, N 659; Rey, N 2046). 

Negatorā prasība ir materiāltiesisks prasījums jeb īpašniekam 
piederoša subjektīva tiesība prasīt no citas personas zināmas darbības 
izpildījumu vai atturēšanos no zināmas darbības. No materiāltiesisko 
prasījumu klasifikācijas viedokļa negatorā prasība ir lieltiesisks 
prasījums, jo kalpo īpašuma (kā lietu tiesības) aizsardzībai. Tas nozīmē, 
ka negatorā prasība ir atkarīga no īpašuma un rodas tā prettiesīga 
aizskāruma gadījumā. Kaut arī īpašums kā absolūta tiesība ir spēkā 
attiecībā pret visām trešajām personām, kurām ir pienākums atturēties no 
tā aizskaršanas, negatorā prasība vienmēr ir vērsta pret noteiktu personu, 
t.i., aizskārēju (sal. Erdmann, 1, S.305; Хвостов, c.70-71; Brox, 
Rn 591 ff; Larenz/Wolf § 15 Rn 71 ff). 

Ja aizskārējs labprātīgi neizpilda aizskartā īpašnieka prasījumu 
novērst pastāvošu īpašuma aizskārumu vai nepieļaut draudošu tā 
aizskārumu, īpašnieks var izlietot savu prasījumu tiesas ceļā, ceļot 
attiecīgu prasību (sk. CL 1732.р., CPL 128.p. l.d.). Šajā ziņā negatoro 
prasību kā īpašnieka materiāltiesisku prasījumu nepieciešams nošķirt no 
tiesai adresētā prasības pieteikumā ietvertā procesuāltiesiskā prasījuma, 
kas veido prasības priekšmetu (sal. Bukovskis V. Civilprocesa mācības 
grāmata. Rīga, 1933, 286.lpp.; Brox, Rn 594). 

a) Pielietošanas joma. Atšķirībā no actio negatoria romiešu 
tiesībās, kura kalpoja vienīgi īpašuma aizsardzībai pret servitūta patvaļīgu 
piesavināšanos (sk. Хвостов, с.263, 318-319), jau pandektu tiesībās tās 
pielietošanas joma tika paplašināta, šo prasību attiecinot uz īpašuma 
aizsardzību pret jebkādu šīs tiesības aprobežojuma patvaļīgu 
piesavināšanos (sk. Дерибургъ, II, c.250). Vadoties no minētās izpratnes, 
juridiskajā literatūrā atzīts, ka ar actio negatoria var noraidīt tikai tādus 
īpašuma aizskārumus, kas patiesi ir spējīgi radīt īpašas tiesības uz lietu 
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(sk. Erdmann, II, S.206-207; Konrādi, Valters, 159.lpp.; Rozenfelds, 
136.lpp.). Taču arī šāda izpratne nepieļaujami sašaurina negatorās 
prasības pielietošanas jomu. Saskaņā ar CL 1039.p. īpašnieks ir tiesīgs ne 
tikai aizliegt citiem lietot vai izmantot viņa lietu (kas liecinātu par "īpašas 
tiesības" piesavināšanos), bet gan vispār aizliegt citiem jebkādā veidā to 
prettiesīgi ietekmēt. Līdz ar to īpašnieks var izlietot negatoro prasību gan 
tad, ja, piem., viņa zemes gabalā tiek izgāzti atkritumi, gan tad, ja, piem., 
viņa īpašums tiek aizskarts ar pārmērīgu troksni, ko rada kaimiņš, regulāri 
savā dārzā rīkojot skaļas vakarēšanas (sal. Schwab/Prutting, Rn 572; 
Schmid, N 6 7 1 ) . 

b) Negatorā prasība un valdījuma aizsardzība. Ar negatoro prasību 
var aizsargāt īpašumu kā uz kustamu, tā arī uz nekustamu lietu, tomēr 
praksē šī prasība galvenokārt tiek pielietota, lai aizsargātu īpašumu uz 
nekustamu lietu (sal. Baur/Stürner, § 1 2 R n 6 ; Rey, N 2048). īpašnieks 
var izlietot negatoro prasību arī tad, ja attiecīgā lieta neatrodas viņa 
valdījumā (sk. Konrādi, Valters, 160.lpp.; sal. Schwab/Prutting, Rn 570), 
bet ir, piem., iznomāta (sk. arī CL 213l.p.) vai attiecībā uz to nodibināta 
lietojuma tiesība. 

Ciktāl īpašnieks pats valda lietu un īpašuma aizskārums ir saistīts ar 
valdījuma traucējumu, viņš negatorās prasības vietā var izlietot arī 
prasību par valdījuma aizsardzību pret traucējumiem (sk. CL 915.p.). 
Sādā gadījumā īpašniekam nav pienākuma pierādīt savu īpašumu uz lietu; 
viņam jāpierāda vienīgi valdījums un tā traucējuma fakts. Tā kā šīs 
prasības mērķis ir novērst pastāvošu valdījuma traucējumu, kā arī 
nepieļaut draudošu valdījuma traucējumu (sal. CL 914.p.), tai 
(salīdzinājumā ar negatoro prasību) parasti tiek dota priekšroka (sal. Rey, 
N 2 0 4 9 ; sk., piem., Senāta CKD spried. Nr. 1929/168, XI, 4472.-
4473.lpp.). Taču jāņem vērā, ka prasība par valdījuma aizsardzību pret 
traucējumiem (atšķirībā no negatorās prasības, sk. 3.tēzi) noilgst viena 
gada laikā (sk. CL925.p.) . 

c) Negatorā prasība un zaudējumu atlīdzība. Negatorā prasība nav 
vērsta uz īpašuma aizskāruma rezultātā radušos zaudējumu atlīdzību; šāds 
prasījums izriet no CL 1779.p. noteikumiem. Saskaņā ar CL 1039.p. 
negatoro prasību var izlietot arī tad, ja īpašniekam (vēl) nav nodarīti 
zaudējumi. Bez tam viens no zaudējumu atlīdzības priekšnoteikumiem ir 
zaudējumu nodarītajā vaina (sk. CL 1635., 1779.p.), turpretī CL 1039.p. 
šāds priekšnoteikums nav paredzēts. 

Tāpēc negatoro prasību nevar attiecināt uz īpašuma aizskāruma 
sekām; šī prasība attiecas vienīgi uz īpašuma aizskāruma avotu. Tā, 
piem., naftas noplūdes gadījumā aizskartais īpašnieks, pamatojoties uz 
CL 1039.p., var prasīt vienīgi izplūdušās naftas savākšanu, bet nevis arī 
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zaudējumu atlīdzību par viņa zemes gabala piesārņojumu; gazes vada 
plīsuma gadījumā - bojātās gāzes vada caurules nomaiņu, bet nevis arī 
eksplozijas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzību (sal. Schwab/Prütting, 
R n 5 7 7 ; Wolf, Rn 243; Rey, N 2050; sk. tomēr Erdmann, II, S.208; 
Konrādi, Valters, 160.lpp.; Rozenfelds, 137.lpp.). 

3. ī p a š u m a a izskārums. Negatorās prasības priekšnoteikums ir 
jebkāds tiešs vai netiešs īpašuma aizskārums, ciktāl tas nav saistīts ar 
lietas valdījuma aizturēšanu (sk. tomēr 8.tēzi). Šādam aizskārumam jābūt 
prettiesīgam, turklāt tas var izrietēt gan no citas personas rīcības, gan arī 
no citai personai piederošas lietas (sal. Schwab/Prütting, Rn 573). Tam, 
vai īpašuma aizskārums ir saistīts ar valdījuma traucējumu, nav nozīmes 
(sk. Erdmann, II, S.207; Konrādi, Valters, 159.lpp.; Rozenfelds, 
136.lpp.). 

a) īpašuma aizskāruma veidi. īpašuma aizskārums, pirmkārt, var 
izpausties kā pozitīva iedarbība uz lietu, piem., lietas jebkāda veida 
bojāšana, zemes gabala šķērsošana (ejot vai braucot), pārmērīga trokšņa, 
smakas, dūmu daudzuma, vibrācijas radīšana, kustamu lietu (piem., 
būvmateriālu vai atkritumu) novietošana uz zemes gabala vai tā 
apbūvēšana, uzbērumu veidošana (piem., blakus esošajā zemes gabalā 
būvējot ceļu), reklāmas materiālu ievietošana pastkastītē pretēji noteikti 
izteiktam aizliegumam, kļūdaina mantas aprakste. Otrkārt, šāds 
aizskārums var izpausties kā negatīva iedarbība, piem., zemes gabala 
piebraucamā ceļa (kājceliņa) aizšķērsošana, koplietošanas telpu 
noslēgšana (neļaujot pārējiem kopīpašniekiem tās lietot), gaismas vai 
skata atņemšana (piem., uzbūvējot ēku vai augstu žogu). Treškārt, šeit 
pieskaitāma arī t.s. abstraktā iedarbība, kuras rezultātā būtiski tiek 
aizskartas īpašnieka estētiskās vai tikumiskās jūtas (protams, ciktāl šādi 
gadījumi vispār var tikt kvalificēti kā īpašuma aizskārums), piem., 
automašīnu kapsētas ierīkošana dzīvojamo māju rajonā, radot kaimiņiem 
atbaidošu skatu (sal. Vēbers, 242.lpp.; Schwab/Prütting, Rn 572 ff; Wolf, 

Rn 233 f f ;7tey,N2051 ff). 
b) īpašuma aizskāruma raksturs. īpašuma aizskārumam jābūt 

tādam, kas vēl turpinās (ja celta prasība tiesā - līdz lietas izskatīšanai pēc 
būtības), resp., tam jābūt ar ilgstošu raksturu. Bez tam negatoro prasību 
var izlietot arī gadījumā, ja pastāv vienīgi reāli un tieši īpašuma 
aizskāruma nodarīšanas draudi, turklāt nav nozīmes tam, vai ir runa par 
atkārtota aizskāruma nodarīšanas draudiem (kas parasti izriet no 
aizskārēja uzvedības), vai arī par pirmo draudošo aizskārumu. Ja īpašuma 
aizskārums ir izbeidzies, turklāt nepastāv tā atkārtotas nodarīšanas draudi, 
negatorai prasībai nav pamata. Šādā gadījumā īpašniekam ir tiesība prasīt 
vienīgi radušos zaudējumu atlīdzību (sk. Erdmann, II, S.207; Konrādi, 
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Valters, 159.lpp.; Rozenfelds, 136.lpp.; sal. Schwab/Prütting, Rn 576; 
Schmid, N 678). 

Kamēr īpašuma aizskārums turpinās vai kamēr turpina pastāvēt šāda 
aizskāruma draudi, negatorā prasība (kā materiāltiesisks prasījums) 
nenoūgst (sal. Vēbers, 242.lpp.; Rey, N 2047). 

4. Tiesīgā persona (prasītājs). Negatoro prasību var izlietot 
aizskartais īpašnieks, kā arī viens no kopīpašniekiem (sk. Konrādi, 
Valters, 161.-162.lpp.), turklāt kopīpašnieks šo prasību var vērst ne tikai 
pret trešo personu, bet arī pret pārējiem kopīpašniekiem (sk. Erdmann, II, 
S.24, Fn 3; sal. Vēbers, 242.lpp.; Rey, N 2057; Schwab/Prütting, Rn 596). 
Kaut gan tiesu praksē atzīts, ka CL 1039.p. neregulē attiecības starp 
kopīpašniekiem, jo tās regulējot vienīgi CL 1067.-1075.p. (sk. Senāta CD 
16.11.1999. spried, lietā Nr.SKC-654, 1999, 478.-480.lpp.), šādam 
viedoklim nevar piekrist; konkrētajā gadījumā negatorā prasība tikusi 
identificēta ar prasību par lietošanas kārtības noteikšanu (sk. CL 1070.p.), 
kuras priekšnoteikums ir kopīpašnieku tiesība samērīgi ar katram 
piederošo domājamo daļu kopējā lietā iegūt no tās visus iespējamos 
labumus (sk. CL 1069.p.), bet nevis īpašuma aizskārums. 

Prasītājam ir pienākums pierādīt savu īpašumu uz attiecīgo lietu (šeit 
pēc analoģijas piemērojami CL 1060.p. noteikumi), kā arī īpašuma 
aizskāruma faktu, t.i., to, ka šāds aizskārums ir noticis un vēl turpinās vai 
arī pastāv tā nodarīšanas reāli un tieši draudi (sal. Erdmann, II, S.208; 
Konrādi, Valters, 159.lpp.; Rozenfelds, 136.lpp.; Schwab/Prütting, 
R n 5 7 2 ; Schmid, N 6 7 3 , 682; sk. arī Senāta CKD spried. Nr.1934/37, 
XIII, 5030.-5031.lpp.). 

5. Saistītā persona (atbildētājs) negatorajā prasībā ir aizskārējs. 
Par aizskārēju, pirmkārt, uzskatāma persona, kas ar savu rīcību aizskar 
cita īpašumu (vai arī rada šāda aizskāruma draudus), turklāt starp 
aizskārumu (tā draudiem) un aizskārēja gribu jāpastāv vismaz netiešam 
cēloniskajam sakaram (piem., zemes gabala īpašnieks, kurš blakus esošā 
(citai personai piederošā) zemes gabala robežās izber atkritumus). 
Otrkārt, par aizskārēju uzskatāma arī tā persona, kas ir atbildīga par lietu, 
no kuras izriet īpašuma aizskārums (vai tā draudi), ja turklāt viņas rīcība 
(darbība vai bezdarbība) kaut kādā veidā bijusi saistīta ar īpašumu 
aizskarošo apstākļu (stāvokļa) rašanos (piem., nolietotas liellaivas 
īpašnieks, kura liellaiva slīkst citai personai piederošas ostas akvatorijā, 
aizšķērsojot kuģuccļu, vai īpašnieks, kura zemes gabalā iestādīts koks laiž 
saknes kaimiņa notekūdeņu sistēmā, to aizsprostojot). 

Kā vienā, tā otrā gadījumā aizskārēja vaina nav nepieciešama. Taču 
pēc vispārīgā principa neviens nav atbildīgs par tādu īpašuma aizskārums, 
kas radies vienīgi dabas spēku ietekmē un nekādā veidā nav saistāms ar 
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viņa paša rīcību (sal. Wolf, Rn 240, 246; Schwab/F'rutting, Rn 573 ff). Tā, 
piem., zemes gabala īpašnieks neatbild par aizskārumu, kas radies, ja 
vētras rezultātā uz blakus esošā zemes gabala ticis nogāzts koks, kas līdz 
tam audzis viņa zemes gabalā; ja turpretī šāds koks jau labu laiku iepriekš 
radījis šādus draudus (piem., bijis nokaltis vai satrunējis) un zemes gabala 
īpašnieks laikus nav veicis nepieciešamos pasākumus draudu novēršanai, 
viņš uzskatāms par aizskārēju. Tomēr likumā paredzētos izņēmuma 
gadījumos var iestāties atbildība arī par dabas spēku ietekmē radušos (vai 
draudošu) īpašuma aizskārumu (sk., piem., CL 1098.p. 2.d.). 

6. Atbildētāja ierunas pret negatoro prasību. īpašuma aizskāru
mam jābūt prettiesīgam, t.i., tādam, kuru neattaisno kāds tiesisks pamats. 
Tāpēc īpašnieks nav tiesīgs izlietot negatoro prasību, ja viņam (pamato
joties uz tiesisku darījumu, tiesas nolēmumu vai likumu) ir pienākums 
paciest tādu citas personas rīcību, kas ārēji atbilst īpašuma aizskāruma 
pazīmēm. Kā atzīts tiesu praksē, šeit pirmām kārtām pēc analoģijas 
piemērojami CL 1061 .p. noteikumi par atbildētāja ierunām īpašuma 
prasībā (sk. Senāta C K D spried. Nr.1924/104, VIII, 3135.-3136.lpp.; 
Senāta C K D spried. Nr. 1928/79, XI, 4180.-4181.lpp.). Atbildētājs ierunas 
veidā var iebilst pret negatoro prasību, norādot, ka viņa rīcība attiecībā uz 
īpašnieka lietu ir pamatota, piem., ar lietu tiesību (piem., līgumiski vai ar 
tiesas spriedumu nodibinātu servitūta tiesību) vai saistītu tiesību (piem., 
nomas vai īres tiesību). Bez tam īpašnieka pienākums paciest atbildētāja 
"ietekmi uz viņa lietu" var izrietēt no likuma (sk., piem., CL 1094.p., 
1095.p. 2.d.). Visbeidzot, atbildētājs var norādīt arī uz to, ka īpašuma 
aizskārums radies vienīgi dabas spēku ietekmē. Visos šajos gadījumos at
bildētājam ir pienākums pierādīt savas ierunas pamatotību (sk. Erdmann, 
II, S.208; Konrādi, Valters, 159.-160.lpp.; sal. Schwab/Prutting, Rn 582; 
Wolf, Rn 249 ff, sk. arī CL 928.p. koment. 3.tēzi). 

7. Procesuāla rakstura jautājumi. No civilprocesuālā viedokļa gan 
novēršanas prasījums, gan nepieļaušanas prasījums (sk. 2.tēzi) izlietojams 
tiesas ceļā izpildīšanas (piespriešanas) prasības veidā (sal. Bukovskis V. 
Civilprocesa mācības grāmata. Rīga, 1933, 290.-291.lpp.; Baur/Stūrner, 
§ 1 2 R n 2 4 , 27; sk. citādi Erdmann, II, 207; Konrādi, Valters, 159.lpp.; 
Rozenfelds, 136.lpp., kuri negatoro prasību uzskata par atzīšanas prasību). 
Atkarībā no apstākļiem minētā prasība var būt celta, izlietojot vienu vai 
abus minētos prasījumus. 

Ja prasības priekšmets ir novēršanas prasījums, prasības pieteikumā 
un tiesas spriedumā (vispārīgā veidā) norādāms atbildētāja pienākums 
novērst konkrēti raksturoto īpašuma aizskārumu, vajadzības gadījumā 
norādot arī izpildes termiņu. īpašuma aizskāruma novēršanai 

A.Grutups, E.Kalniņš 

186 187 

http://161.-162.lpp
http://478.-480.lpp
http://3135.-3136.lpp
http://159.-160.lpp


CETURTĀ APAKŠNODAĻA. īpašnieka tiesības 

nepieciešamo pasākumu (līdzekļu) izvēle ir atbildētāja ziņā, kuram jānes 
arī aizskāruma novēršanas izdevumi. Ciktāl īpašuma aizskārumu 
iespējams novērst tikai ar vienu līdzekli (pasākumu), atbildētājam var tikt 
piespriests konkrēts izpildījums (sal. Baur/Sturner, § 12 Rn 24). Bez tam 
tiesas spriedumā var norādīt, ka gadījumā, ja atbildētājs noteiktajā termi
ņā neizpilda spriedumu, prasītājs ir tiesīgs novērst īpašuma aizskārumu uz 
atbildētāja rēķina, pēc tam no viņa piedzenot izdevumus (sk. CPL 197.р., 
sk. arī CPL 620.p.). 

Ja prasības priekšmets ir nepieļaušanas prasījums, prasības pieteiku
mā un tiesas spriedumā norādāms atbildētāja pienākums atturēties no 
konkrēti (taču ne pārāk šauri un arī ne pārāk plaši) raksturotā īpašuma 
aizskāruma nodarīšanas. Ja draudošs īpašuma aizskārums netiks pieļauts, 
atturoties no noteikta veida darbības, atbildētājam var tikt piespriesta 
atturēšanās tieši no šāda veida darbībām (sal. Baur/Stūrner, § 12 Rn 27). 
Ja atbildētājs nepilda tiesas spriedumu, viņš var tikt sodīts ar naudas sodu 
(sk. CPL 620.p.). 

8. Negatorās prasības norobežošana no īpašuma prasības. Kaut 
arī negatorā prasība (pēc vispārīgā principa) kalpo īpašuma aizsardzībai 
pret tādiem šīs tiesības prettiesīgiem aizskārumiem, kas nav saistīti ar 
lietas valdījuma aizturēšanu (sk. Erdmann, II, S. 187.-188; Rozenfelds, 
136., 138.lpp.; sk. arī 1. un 2.tēzi), tiesu praksē tās pielietošanas joma ir 
tikusi paplašināta. Šo prasību izņēmuma kārtā iespējams izlietot arī tad, 
ja aizskārējs prettiesīgi patur lietas (vai tās daļas) valdījumu (piem., 
neatbrīvojot iznomātās telpas pēc nomas līguma izbeigšanās) vai 
prettiesīgi ir atņēmis lietas (vai tās daļas) valdījumu (piem., bez jebkāda 
pamata uzsākot lietot īpašnieka noliktavas telpas) (sk. Senāta CKD 
spried. Nr. 1925/128, IX, 3467.-3468.lpp.; Senāta C K D spried. 
Nr.1936/57, XIII, 5279.lpp.; Konrādi, Valters, 162.-163.lpp.). 

Pamatojums šādam uzskatam, pirmkārt, izriet no CL 1039.p. 
paredzētās īpašnieka tiesības aizliegt citiem ne tikai "ietekmēt", bet arī 
"lietot vai izmantot" viņa lietu, jo iespēja lietot un izmantot lietu parasti ir 
saistīta ar lietas valdījumu. Otrkārt, kā atzīts tiesu praksē, īpašuma prasība 
ceļama vienīgi pret tādu prettiesīgu lietas valdītāju, kurš apstrīd prasītāja 
īpašumu (sk. Senāta C K D spried. Nr.1936/57, XIII, 5279.lpp.; 
sal. Буковский, I, с.383; Konrādi, Valters, 161.lpp.). Tajā pat laikā tiesu 
praksē izteikts arī viedoklis, ka prasības veidu nosaka nevis atbildētāja 
ierunas, bet gan prasības raksturs (t.i., prasījuma formulējums), tāpēc 
atbildētāja ieruna par to, ka prasītājs nav attiecīgās lietas īpašnieks, 
"nepārvērš" negatoro prasību par īpašuma prasību un negroza lietas 
civilprocesuālo piekritību arī tad, ja aizskarts īpašums uz nekustamu lietu 
(sk. Konrādi, Valters, 161., 163.lpp., sk. arī CPL 24.p., 25.p. l.d. l.pk.). 
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Tādējādi negatorās prasības un īpašuma prasības pielietošanas joma 
zināmās robežās var pārklāties, turklāt no valsts nodevas apmēra 
viedokļa aizskartajam īpašniekam izdevīgāk izvēlēties negatoro prasību, 
jo šādā gadījumā ir runa par prasību, kurai nav mantiska rakstura 
(sk. CPL 34.p. l.d. 4.pk., attiecībā uz īpašuma prasību sal. CPL 
34.p. l.d. l .pk.,35.p. l.d. 2., 9.pk.). 

1040. īpašniekam ir pašaizstāvības tiesība un, sakarā ar to, 

tiesība pat iznīcināt svešas lietas, kuru dēļ viņam būtu jābaidās 

pazaudēt savu paša, ja viņam nav iespējams citādi novērst draudošo 

zaudējumu. 

Pārskats 

1. īpašnieka pašaizstāvības tiesība 
2. Defensīvā galējā nepieciešamība 

a) Priekšnoteikumi 
b) Tiesiskās sekas 

3. Agresīvā galējā nepieciešamība 
a) Priekšnoteikumi 
b) Tiesiskās sekas 

4. Nepieciešamā aizstāvēšanās 
a) Priekšnoteikumi 
b) Tiesiskās sekas 

5. Ķīlāšanas tiesība 
a) Ķīlāšanas objekts un līdzekļi 
b) Ķīlāšanas tiesības izlietošanas 

robežas 
c) Tiesiskās sekas 

6. Aizturējuma tiesība 

1. īpašnieka pašaizstāvības tiesība. īpašums (tāpat kā citas 
subjektīvās tiesības) pēc vispārīgā principa ir aizsargājams tiesas ceļā; 
nav pieļaujams šo tiesību aizsargāt patvaļīgi un vardarbīgi (sk. CL 
1732.p.). Tomēr pastāv situācijas, kad īpašniekam nav iespējams saņemt 
savlaicīgu tiesas vai citu kompetentu valsts vai pašvaldības institūciju 
palīdzību, lai novērstu īpašuma aizskārumu. No otras puses, likums šādās 
situācijās neuzliek īpašniekam par pienākumu atturēties no jebkādas 
rīcības minētā aizskāruma novēršanai (piem., neaizstāvēties dzīvnieka 
uzbrukuma gadījumā). Tāpēc izņēmuma gadījumos, pastāvot zināmiem 
likumā paredzētiem priekšnoteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs izlietot 
pašaizstāvības tiesību un saviem spēkiem aizsargāt savu īpašumu 
(sal. CL 1733.p.). 

(1) C L I 040.p. ietverta gan vispārīga norāde uz īpašnieka 
pašaizstāvības tiesību, gan arī detalizētāks tiesiskais regulējums attiecībā 
uz vienu no pašaizstāvības veidiem - t.s. defensivas (atvairošās) galējās 
nepieciešamības stāvokli. Šajā pantā tāpat kā CL 913.p. (valdījuma 
aizsardzība) un CL2368.p. (personas dzīvības un veselības, kā arī 
īpašuma aizsardzība) tieši regulēta atvairoša pašaizsardzība 
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(sk. Erdmann, I, S.296-297; Буковский, II, с. 1355). Taču CL 1040.p. pēc 
būtības aptver arī t.s. agresīvās (uzbrūkošās) galējās nepieciešamības 
stāvokli (sal. Erdmann, II, S.13); šādā gadījumā īpašnieks iedarbojas uz 
tādu svešu lietu, no kuras pašas neizriet apdraudējums (briesmas) viņa 
īpašumam (sal. Larenz/Wolf, § 1 9 , 31 ff; Brox, Rn 649 ff; Rey, 
N 1202 ff). Visbeidzot, ar īpašnieka pašaizstāvības tiesību saprotama arī 
tiesība uz nepieciešamo aizstāvēšanos (sk. CL 1636., 1733.р., 
sal. Buengnex, S.205). Bez tam sava īpašuma aizsardzībai īpašnieks 
pašpalīdzības ceļā var izlietot ķīlāšanas un aizturējuma tiesību, lai gan šo 
tiesību pamatmērķis ir nodrošināt parādnieka saistības izpildījumu 
(sk. CL 1733.p.). 

Gan pašaizstāvības tiesība, gan arī ķīlāšanas un aizturējuma tiesība, 
komentējot CL 1040.р., tiks aplūkota vienīgi no īpašuma aizsardzības 
aspekta. 

(2) Ja īpašnieks, izlietojot pašaizstāvības tiesību, rīkojas atbilstoši 
likumā paredzētiem priekšnoteikumiem u n j o īpaši, - nepārkāpjot atļautās 
pašaizstāvības robežas, viņa rīcība saskaņā ar CL 1636.p. nav uzskatāma 
par prettiesīgu, kaut arī tās rezultātā parasti tiek nodarīts kaitējums citai 
personai (sk. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga, 1997, 
121.lpp.). Šajā ziņā līdzās Civillikumā minētiem priekšnoteikumiem 

jāņem vērā arī Krimināllikumā (t.i., KL 29., 30. un 32.p.) paredzētie 
nepieciešamās aizstāvēšanās un galējās nepieciešamības priekšnoteikumi 
(sal. Буковский, I, с. 1370; Blaese, Mende, S.74; Višņakova, Balodis, 
52.1pp). 

2. Defensiva galējā nepieciešamība ir stāvoklis, kuram pastāvot, 
īpašnieks sabojā vai iznīcina svešu lietu, lai novērstu no šīs lietas 
izrietošas briesmas, kas apdraud viņa īpašumu, turklāt konkrētā gadījuma 
apstākļos draudošo kaitējumu nav bijis iespējams novērst ar citiem 
līdzekļiem un nodarītais kaitējums ir mazāks nekā novērstais. Šim 
stāvoklim raksturīgs tas, ka briesmu avots ir tieši tā (citai personai 
piederoša) lieta, attiecībā uz kuru tiek vērsta atvairošā iedarbība 
(sal. Larenz/Wolf, § 19 Rn 32; Rey, N 1203). 

a) Priekšnoteikumi. Izvērtējot defensivas galējās nepieciešamības 
stāvoklī izdarītās rīcības tiesiskumu, jāņem vērā šādi priekšnoteikumi: 

1) no svešās lietas (briesmu avota) izrietošajām briesmām jābūt 
tādām, kas rada reālus draudus nodarīt kaitējumu īpašumam, resp., 
briesmām jābūt reālām un tiešām. Tā, piem., galējās nepieciešamības 
stāvokli var izraisīt dzīvnieka uzbrukums (sk. arī CL 2368.p.), satrunējis 
koks, kurš lielākā vēja brāzmā draud uzgāzties uz kaimiņa mājas jumta, 
ielas malā novietota automašīna, kura bremžu traucējuma dēļ sāk ripot no 
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kalna, daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī izcēlies ugunsgrēks, kurš apdraud 

pārējos dzīvokļus; 
2) īpašnieka iedarbībai uz šo lietu jābūt nepieciešamai. Šāda rīcība 

pieļaujama tikai tajā gadījumā, ja draudošās briesmas nav iespējams 
novērst citādā veidā, kā tikai sabojājot vai iznīcinot briesmu avotu (piem., 
kaimiņa dzīvoklī izcēlušos ugunsgrēku bijis iespējams nodzēst, vienīgi 
ielaužoties šajā dzīvoklī). Ja īpašniekam bijusi cita iespēja izvairīties no 
briesmām, neradot kaitējumu, nav pamata uzskatīt, ka ir pastāvējusi 
bezizejas situācija; šādā gadījumā īpašnieka rīcība ir prettiesiska (piem., 
kaimiņa mājas kustoņa uzrukuma gadījumā īpašniekam bijusi reāla 
iespēja to aizbaidīt, taču viņš šo kustoni tīši nogalinājis vai sakropļojis, 
sk. CL 2368.p.); 

3) radītais kaitējums nedrīkst būt lielāks par novērsto kaitējumu (t.i., 
tām sekām, no kurām izdevies izvairīties, iedarbojoties uz briesmu avotu). 
Kaitējuma nodarīšana ir pieļaujama vienīgi tādēļ, ka tā rezultātā tiek 
pasargāts nozīmīgāks (vērtīgāks) mantisks labums. Tāpēc, piem., nav 
pieļaujams nogalināt kaimiņa mājas kustoni, lai novērstu nelielus 
bojājumus savā dārzā; turpretī, piem., gadījumā, ja kaimiņa suns uzbrūk 
īpašnieka kaķim, suņa nogalināšana var būt pieļaujama (sal. Буковский, I, 
c l 3 7 0 ; Višņakova, Balodis, 52.-53.lpp.; Krastiņš U. Noziedzīgs 
nodarījums. Rīga, 2000, 247.-252.lpp.; Judins A. Kriminālatbildības 
izslēdzamības apstākļi. Rīga, 2000, 128.-159.lpp.; sk. arī Brox, Rn 650; 
Larenz/Wolf, § 1 9 R n 3 3 ff). 

b) Tiesiskās sekas. Zaudējumi, kas radušies tāda kaitējuma rezultātā, 
kurš nodarīts citai personai, ievērojot defensīvās galējās nepieciešamības 
priekšnoteikumus, īpašniekam nav jāatlīdzina. Savukārt minētajai 
personai nav tiesība aizstāvēties pret īpašnieka rīcību. Ja tomēr īpašnieks 
savas vainojamas rīcības dēļ izraisījis briesmas (piem., kaitinot kaimiņa 
mājas kustoni), viņam ir pienākums atlīdzināt atļautas pašaizstāvības 
rezultātā radušos zaudējumus (sal. Brox, Rn 650; Larenz/Wolf, 
§ 19 Rn 35; sk. citādi Sinaiskis V. Saimniecības tiesību lietiskās normas. 
TMV. 1935, Nr.4, 694.Ipp.). Gan viens, gan otrs noteikums izriet no 
CL 2368.р., kas tieši regulē dzīvnieka uzbrukuma gadījumu. Taču, ņemot 
vērā šīs normas principiālo raksturu, CL 2368.p. paredzētās tiesiskās 
sekas (ievērojot radītā un novērstā kaitējuma samēru) pēc analoģijas 
attiecināmas arī uz tiem gadījumiem, kuros briesmu avots ir cita veida 
lietas. 

3. Agresīvā galējā nepieciešamība ir stāvoklis, kuram pastāvot, 
īpašnieks iedarbojas uz svešu lietu, lai novērstu briesmas, kas apdraud 
viņa īpašumu, kaut arī šīs briesmas tieši neizriet no minētās lietas, turklāt 
konkrētā gadījuma apstākļos draudošo kaitējumu nav bijis iespējams 
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novērst ar citiem līdzekļiem un nodarītais kaitējums ir mazāks nekā 
novērstais. Šajā gadījumā - atšķirībā no defensivas galējās nepieciešamī
bas - briesmu avots nav tā (citai personai piederoša) lieta, attiecībā uz 
kuru tiek vērsta uzbrūkošā iedarbība (sal. Larenz/ Wolf § 19 Rn 36; Rey, 
N 1204). Minētā iedarbība var izpausties gan kā šīs lietas bojāšana vai 
iznīcināšana, gan arī kā tās izmantošana (sal. Kōhler, § 7 Rn 17). 

a) Priekšnoteikumi. Izvērtējot agresīvās galējās nepieciešamības 
stāvoklī izdarītās rīcības tiesiskumu, jāņem vērā šādi priekšnoteikumi: 

1) briesmām, kas apdraud īpašumu, jābūt pastāvošām, reālām un 
tiešām. To avots var būt visdažādākie apstākļi un procesi (piem., citas 
personas rīcība, dabas stihija, ugunsgrēks, paaugstinātas bīstamības avota 
sabojāšanās); 

2) īpašnieka iedarbībai uz svešu lietu (līdzīgi kā defensivas galējās 
nepieciešamības gadījumā) jābūt nepieciešamai, t.i., draudošās briesmas 
nav iespējams novērst citādā veidā, kā tikai, iedarbojoties uz svešu lietu 
un tādējādi radot kaitējumu citai personai. Turklāt radītais kaitējums 
nedrīkst būt lielāks par novērsto, resp., šādas iedarbības rezultātā tiek 
pasargāts nozīmīgāks (vērtīgāks) mantisks labums. 

Tā, piem., agresīvās galējās nepieciešamības stāvoklis pastāv 
gadījumā, ja dzīvojamā mājā izcēlies ugunsgrēks, kas reāli apdraud 
blakus esošās dzīvojamās mājas, kuras var tikt glābtas no nodegšanas, 
vienīgi nojaucot starp degošo un pārējām dzīvojamām mājām atrodošos 
trešai personai piederošu saimniecības ēku. Tāpat šāds stāvoklis pastāv 
tad, ja plūdu gadījumā īpašnieks, novēršot kaimiņa nekustamajā īpašumā 
esoša upes dambja draudošu pārrāvumu un sava nekustamā īpašuma 
applūdumu, nostiprina šo dambi, izmantojot tam blakus esošos akmeņus, 
baļķus un citus materiālus (sk. tomēr CL 1095.p. 2.d., sal. Krastiņš U. 
Noziedzīgs nodarījums. Rīga, 2000, 247.-252.lpp.; Judins A. 
Kriminālatbildības izslēdzamības apstākli. Rīga, 2000, 128.-159.lpp.; 
sk. arī Larenz/Wolf, § 19 Rn 36 ff; Baur/Stiirner, § 25 Rn 5). 

b) Tiesiskās sekas. Kaut arī īpašnieka pašaizstāvība, rīkojoties 
atbilstoši agresīvās galējās nepieciešamības priekšnoteikumiem, nav 
uzskatāma par prettiesīgu rīcību, viņam ir pienākums atlīdzināt šādas 
rīcības rezultātā radītos zaudējumus; šis ir viens no retajiem gadījumiem, 
kad zaudējumu atlīdzības pienākums iestājas tādas rīcības rezultātā, kura 
pati par sevi nav prettiesīga. Taču svešās lietas īpašniekam ir pienākums 
paciest iedarbību uz viņa lietu; viņš nav tiesīgs aizstāvēties pret šādu 
iedarbību (sal. Vēbers J., Torgāns K., Šulcs V. Padomju civiltiesības. 
II daļa. Saistību tiesības. Rīga, 1986, 301.lpp.; Judins A\ 
Kriminālatbildības izslēdzamības apstākļi. Rīga, 2000, 159.-162.lpp.; 
Schwab/F'rutting, Rn 313). 
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4. Nepieciešamā aizstāvēšanās ir tāda pašaizstāvība, kas nepiecie
šama, lai aizsargātu īpašumu pret bīstamu, prettiesīgu uzbrukumu vai 
šāda uzbrukuma draudiem, kā rezultātā uzbrucējam tiek nodarīts kaitē
jums, nepārkāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas (sal. CL 1636., 
KL 29.p.). Šajā ziņā ar pašaizstāvību saprotama tāda aktīva rīcība, kas 
kalpo vienīgi aizsardzībai, t.i., uzbrukuma atvairīšanai, turklāt uzbrucējs 
var būt vienīgi cilvēks, bet nevis dzīvnieks vai kāda nedzīva lieta (ja 
dzīvnieks tiek izmantots kā uzbrukuma rīks, ar nepieciešamo aizstāvēša
nos var tikt attaisnota gan kaitējuma nodarīšana dzīvniekam, gan uzbrucē
jam, kurš šo dzīvnieku izmanto). 

a) Priekšnoteikumi. Izvērtējot nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī 
izdarītās rīcības tiesiskumu, jāņem vērā šādi priekšnoteikumi: 

1) uzbrukumam jābūt bīstamam un prettiesīgam. Tas nozīmē, ka 
uzbrucējs ar savu rīcību nodara vai var nodarīt nopietnu kaitējumu 
īpašumam, turklāt šādu rīcību neattaisno kāds tiesisks pamats (piem., 
zādzība, laupīšana, lietas prettiesīga bojāšana vai iznīcināšana, tiesu izpil
dītāja prettiesīga rīcība). Minētajai rīcībai nav obligāti jābūt noziedzīgai. 
Tāpat nav obligāti nepieciešama uzbrucēja vaina (nepieciešamo aizstāvē
šanos pēc vispārīgā principa var izlietot arī pret bērniem, garā slimajiem 
un rīcībspējīgām personām, kuras atrodas nesamaņas vai gara darbības 
traucējuma stāvoklī, sk. CL 1637.p.); 

2) uzbrukumam jābūt tiešam, t.i., aizstāvēšanās pieļaujama tikai pret 
tādu uzbrukumu, kas jau ir sācies, bet vēl nav pabeigts. Bez tam 
īpašniekam ir tiesība aizstāvēties arī pret tūlītēji sagaidāmu uzbrukumu, 
kas vēl nav sācies, bet personas uzvedība dod pamatu uzskatīt, ka pēc 
dažiem mirkļiem tiks izdarīts īpašuma aizskārums (resp., ja pastāv reāli 
uzbrukuma draudi). Tajā pat laikā par nepieciešamo aizstāvēšanos nav 
atzīstama rīcība, kas vērsta pret citu personu, kura tikai nākotnē 
(iespējams) varētu apdraudēt īpašumu. Tā, piem., aizsardzības nolūkā nav 
pieļaujams ierīkot vispārbīstamas ietaises, kurās tiek izmantotas 
sprāgstošas vielas, elektriskā strāva, aukstie ieroči utt. Šādā gadījumā 
uzbrukums vēl reāli nedraud un kaitējums var tikt radīts ikvienai 
personai, pat tādai, kura tikai gadījuma pēc nonākusi saskarē ar šiem 
īpašuma aizsardzības līdzekļiem; 

3) uzbrukumam jābūt reālam. Citiem vārdiem, uzbrukumam vai tā 
draudiem jāpastāv objektīvi, bet nevis īpašnieka iztēlē (pretējā gadījumā 
cita starpā var būt runa par šķietamo aizstāvēšanos, kuras iemesls ir 
kļūdains priekšstats par uzbrukuma esamību, kas radies, piem., sliktas 
dzirdes vai redzes dēļ); 

4) aizstāvoties pret uzbrukumu, kaitējumu pieļaujams radīt tikai 
uzbrucējam, turklāt radītajam kaitējumam jābūt samērīgam ar uzbrukuma 
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raksturu un bīstamību. Nav pieļaujams izmantot tādus aizsardzības 
līdzekļus un paņēmienus un radīt tādu kaitējumu, kas nav bijis 
nepieciešams, lai novērstu vai atvairītu uzbrukumu. Taču (atšķirībā no 
galējās nepieciešamības) likumā netiek prasīts, lai nodarītais kaitējums 
būtu mazāks par novērsto. 

Aizsargājot īpašumu, īpašnieks var nodarīt atbilstošu kaitējumu 
uzbrucēja veselībai vai mantiskām interesēm, bet pēc vispārīgā principa 
nav tiesīgs atņemt viņam dzīvību (piem., pielietot šaujamieroci pret 
bērniem, kuri iegājuši svešā dārzā pamieloties ar āboliem, lai 
"aizsardzības" nolūkā tos nošautu). Aizsargmehānismu un dažādu ierīču 
uzstādīšana, dzīvnieku izmantošana, lai atvairītu uzbrukumu, ir 
pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja tiek novērsta iespēja radīt kaitējumu 
personām, kuras nav uzbrucēji (piem., ar labi redzamiem brīdinājuma 
uzrakstiem vai ar norobežojumu, kas nav viegli pārvarams vienkāršam 
garāmgājējam), un ja netiek pārkāptas nepieciešamās aizstāvēšanās 
robežas, t.L, kaitējums tiek nodarīts vienīgi uzbrucējam un laikā, kad 
notiek uzbrukums, turklāt uzbrucējam radītais kaitējums nav acīmredzami 
nesamērīgs salīdzinājumā ar uzbrukuma raksturu un bīstamību 
(sk. Konrādi, Valters, 160.-161 Jpp.; Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. 
Rīga, 2000, 231.-243.lpp.; Judins A. Kriminālatbildības izslēdzamības 
apstākļi. Rīga, 2000, 57.-101.lpp.; sal. Larenz/lVolf § 19 Rn 2 ff). 

b) Tiesiskās sekas. Zaudējumi, kas radīti uzbrucējam, aizsargājoties 
pret viņa uzbrukumu, ja īpašnieks nav pārkāpis nepieciešamās 
aizstāvēšanās robežas, nav jāatlīdzina. Ciktāl īpašnieks ir pārkāpis 
minētās robežas (piem., apzināti nodarījis uzbrucējam lielāku kaitējumu, 
skaidri saprotot, ka aizstāvēšanās var notikt ar mazāka kaitējuma 
nodarīšanu) vai arī nodarījis kaitējumu citai personai, atrodoties 
šķietamās aizstāvēšanās stāvoklī, viņam ir pienākums atlīdzināt šādi 
radītos zaudējumus (sk. Judins A. Kriminālatbildības izslēdzamības 
apstākļi. Rīga, 2000, 101.-103.lpp.; sal. Vēbers J., Torgāns K., Šulcs V. 
Padomju civiltiesības. II daļa. Saistību tiesības. Rīga, 1986, 301.lpp.; 
Larenz/JVolf § 19 Rn 26 ff). 

5. Ķī lāšanas tiesība. Gadījumā, ja nekustamā īpašumā ieiet svešs 
mājas kustonis vai prettiesīgi ielaužas sveša persona, tā īpašniekam (kā 
arī viņa kalpotājiem) ir tiesība saķert un aizturēt mājas kustoni, bet 
personai atņemt lietas; izņēmuma veidā īpašnieks ir tiesīgs aizturēt pašu 
zagli (sk. CL 1741.p.). Ķīlāšanas tiesības mērķis (no īpašnieka viedokļa) 
ir ne tikai nodrošināt nodarīto zaudējumu atlīdzību un īpašuma 
aizskāruma pierādījumus, bet arī novērst īpašuma aizskārumu un 
zaudējumu nodarīšanu vispār (sk. CL 1742.p.). Tas nozīmē, ka ķīlāšanas 
tiesība cita starpā ir vērsta uz nekustama īpašuma valdījuma prettiesīga 
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traucējuma novēršanu, turklāt tā izlietojama pat tad, ja zaudējumi 
īpašniekam vēl nav radīti (sk. Erdmann, I, S.298-299; Буковский, II, 
с. 1370; sal. CL 1752.р., par ķīlāšanas tiesības civilprocesuālu izlietošanu 
6.tēzi.). Šajā ziņā CL 1741 .p. paredzēts būtisks izņēmums no CL 1093.p. 
l.teik., saskaņā ar kuru īpašniekam ir pienākums paciest to, ka viņa 
nekustamajā īpašumā nejauši nokļuvušu svešu lietu tās īpašnieks atkal 
paņem (sk. CL 1093.p. koment.). 

a) Ķīlāšanas objekts un līdzekli. Atbilstoši CL 1741.p. īpašniekam 
ir tiesība iedarboties gan uz svešiem mājas kustoņiem, gan arī uz 
personām, atņemot tām lietas (sk. Erdmann, I, S.301). Kā vienā, tā otrā 
gadījumā īpašnieks ir tiesīgs minētās lietas ņemt savā fiziskā varā un 
aizturē/, t.i., neizdot tik ilgi, kamēr nav nolīdzināti viņa prasījumi pret 
apķīlāto (sk. arī CL 1738.p. 4.pk., 1749., 1752.р.); īpašnieks uz noķīlāta
jām lietām iegūst nevis ķīlas tiesību, bet gan aizturējuma tiesību 
(sk. Buengner, S.215). Tā, piem., īpašnieks var noķīlāt viņa nekustamajā 
īpašumā ieklīdušas (vai apzināti ielaistas) kaimiņa govis, lai novērstu 
sējumu un stādījumu nobradāšanu. Ja cita persona nekustamajā īpašumā, 
piem., prettiesīgi medī, zvejo vai cērt kokus, īpašnieks var noķīlāt šīs 
personas līdzpaņemtās lietas (piem., atņemt medību bisi, zvejas rīkus, 
cirvi, motorzāģi, velosipēdu, automašīnas aizdedzes atslēgas). Ar "lietu 
atņemšanu" nolūkā nodrošināt īpašuma aizskāruma pierādījumus sapro
tama arī lietas bojāšana, piem., automašīnas riepu pārduršana, lai novērstu 
bēgšanu (sal. Larenz/ĪVolf, § 19 Rn 49). 

Pašas personas aizturēšana pieļaujama vienīgi tajā gadījumā, ja tā 
pieķerta zādzības izdarīšanas brīdī (sk. CL 1741.p. 2.d.), tādējādi novēr
šot minētās personas bēgšanu (piem., ieslēdzot kādā telpā, sasienot vai 
citādi tai liedzot iespēju brīvi pārvietoties). īpašnieks pret šo personu var 
pielietot fizisku spēku, ciktāl tas vajadzīgs aizturēšanai, turklāt nepiecie
šamības (piem., šīs personas pretošanās) gadījumā ir pieļaujama arī vieglu 
miesas bojājumu nodarīšana (sk. CL 1744., 1745.р., sal. Larenz/Wolf 
§19Rn50 ) . " 

b) Ķīlāšanas tiesības izlietošanas robežas. īpašnieka rīcībai, 
izlietojot ķīlāšanas tiesību, jābūt nepieciešamai, t.i., no vairākiem 
iespējamiem un panākumus sološiem rīcības veidiem jāizvēlas tas, kurš ir 
pietiekošs, lai sasniegtu ķīlāšanas tiesības mērķi un pēc iespējas mazāk 
kaitētu apķīlātajam (piem., ja īpašniekam ir iespēja atņemt automašīnas 
aizdedzes atslēgas, parasti nav nepieciešams arī pārdurt šīs automašīnas 
riepas). Jebkurā gadījumā īpašniekam (kā ķīlātājam) jāizvairās no liekas 
vardarbības un cietsirdības (sk. CL 1744.р.). Bez tam ķīlāšana jāveic 
īpašuma aizskāruma brīdī vai arī tūlīt pēc tā (t.i., "uz karstām pēdām"), 
turklāt tā pieļaujama vienīgi attiecīgā nekustamā īpašuma robežās (piem., 
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svešus mājas kustoņus drīkst vajāt un saķert, kamer tie nav pārgājuši 
īpašniekam piederošā zemes gabala robežas, sk. CL 1743.р., Буковский, 
И, с. 1371). 

Par notikušo ķīlāšanu īpašniekam iespējami īsākā laikā jāpaziņo 
apķīlātajam (ja vien pēdējais pats nav bijis klāt pie ķīlāšanas), bet 
gadījumā, ja apķīlātais nav zināms, - vietējai policijai (sk. CL 1746.р.); 
tāpat vietējai policijai nekavējoties jāpaziņo par personas aizturēšanu. Ja 
minētais paziņošanas pienākums netiek laikus izpildīts, īpašniekam (tāpat 
kā CL 1743.p. noteikumu pārkāpuma gadījumā) nav tiesība attiecīgo lietu 
vai personu ilgāk aizturēt (sal. Буковский, II, с. 1371). 

с) Tiesiskās sekas. Ķīlāšana, kas izdarīta, ievērojot likumā 
paredzētos priekšnoteikumus, ir tiesiska rīcība. īpašniekam ir tiesība 
aizturēt noķīlāto lietu, kamēr viņš nav dabūjis atlīdzību par nodarītajiem 
zaudējumiem, ķīlāšanas, (mājas kustoņu) kopšanas un barošanas izdevu
miem, kā arī apķīlātā vainojamas rīcības gadījumā - izpirkuma naudu 
(sk. CL 1749.-1752.р.); tajā pat laikā īpašniekam ir pienākums gādāt par 
noķīlātās lietas uzglabāšanu, turklāt viņš nedrīkst to lietot sev par labu 
(sk. CL 1747.p.). Personas aizturēšanas gadījumā īpašniekam ir tiesība šo 
personu aizturēt, kamēr nav ieradusies policija. Savukārt pretošanās 
tiesiskai ķīlāšanai uzskatāma par aizliegtu pašaizstāvību (sk. CL 1745.p.). 

Ķīlāšana nodibina ne tikai prezumpciju tam, ka notikusi zaudējumu 
nodarīšana (sk. CL 1748.р.), bet arī tam, ka noticis nekustama īpašuma 
valdījuma prettiesīgs traucējums vispār (sk. Erdmann, I, S.302). Tas 
nozīmē, ka īpašniekam nav pienākuma pierādīt īpašuma aizskāruma 
faktu; taču viņam ir pienākums pierādīt nodarīto zaudējumu apmēru. 

6. Aizturējuma tiesība. No īpašuma aizsardzības viedokļa aizturē
juma tiesība izpaužas gan kā ķīlāšanas tiesības satura elements 
(sk. CL 1741., 1749.р.), gan arī kā īpašnieka patstāvīga tiesība neizdot 
viņa nekustamajā īpašumā nejauši nokļuvušu kustamu lietu citai (tiesīga
jai) personai tik ilgi, kamēr pēdējā nav atlīdzinājusi šādas nokļūšanas 
rezultātā īpašniekam nodarītos zaudējumus (sk. CL 1093.р., 1734.p, 
1738.p. 4.pk.). Tādējādi aizturējuma tiesība piešķir īpašniekam tiesisku 
iespēju zināmu laiku atturēties no pienākuma atdot svešu lietu nolūkā 
vienpusēji nodrošināt parādnieka saistības izpildījumu (sal. Буковский, II, 
c.1357, 1359). 

Civilprocesuāli šo tiesību (tāpat kā ķīlāšanas tiesību) var izlietot 
materiāltiesiskas ierunas veidā (sk. Klot B.v. Grundsätzliches über das 
Zurückbehaltungsrecht. RZR. 1933/34, 2.Heft, S.87; sal. Krons M. 
Kā realizējamas aizturēšanas tiesības, parādniekam pretojoties. Jurists. 
1932, Nr.4/5, 109.sl.; Buengner, S.206). Ar minēto ierunu nav iespējafns 
panākt pamatprasības (piem., īpašuma prasības) noraidīšanu, bet gan 
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vienīgi abu prasību (piem., citas personas īpašuma prasības un īpašnieka 
pretprasības par zaudējumu atlīdzības piedziņu) vienlaicīgu apmierināša
nu ar nosacījumu, ka atdošanai piespriestā lieta aizturama līdz pretprasī
bas izpildīšanai (sal. Senāta CKD spried. Nr. 1921/3, VI, 2231 .-2234.lpp.; 
Senāta CKD spried. Nr. 1923/52, VII, 2752.-2754.lpp.; Senāta C K D 
spried. Nr. 1924/36, VIII, 2970.-2976.lpp.). 

.¡.¡041 . īpašnieks var atprasīt savu lietu ar īpašuma prasību 

no jebkura trešā valdītāja. Izņēmumi no šā noteikuma paredzēti 

1065. un 1066.pantā. 

\. īpašuma prasība (rei vindicatio) kalpo īpašuma aizsardzībai pret 
īpašniekam piederošās kustamās vai nekustamās lietas valdījuma 
prettiesīgu aizturēšanu (sk. arī CL 1039.p. l.tēzi). Šo prasību nevaldītājs 
īpašnieks var izlietot pret jebkuru trešo personu, kura prettiesīgi valda 
(tur) viņa lietu; tās mērķis ir atzīt īpašumu un sakarā ar to piešķirt 
valdījumu (sk. CL 1044.p. koment. l.tēzi). 

2. Izņēmumi. Kā noteikts CL 1041.p. 2.teik., izņēmumi no vispārīgā 
noteikuma, saskaņā ar kuru īpašnieks var atprasīt savu lietu ar īpašuma 
prasību no jebkura trešā valdītāja, paredzēti CL 1065. un 1066.p. Taču 
CL 1065.p. regulēts tikai viens no gadījumiem, kad īpašuma prasība ir 
noraidāma (t.s. kustamas lietas labticīga iegūšana īpašumā); citi gadījumi, 
kuros īpašuma prasība var tikt noraidīta, minēti CL1061.p . Savukārt 
CL 1066.p. regulēts t.s. īpašuma prasības pret atlīdzību gadījums 
(sk. Синайский, c.53; Čakste, 57.lpp.), kas drīzāk uzskatāms par izņēmu
mu no CL 1063.р., bet nevis no 1041.р.; citi gadījumi, kuros atbildētājs 
var prasīt zināmu atlīdzību no prasītāja, minēti CL 1064.p. 

Pamatojums tam, kāpēc šajos pantos ietvertās normas īpaši izceltas 
kā izņēmumi no CL 1041.р., acīmredzot meklējams tajā apstāklī, ka 
īpašuma prasību regulējošie Civillikuma noteikumi gandrīz negrozītā 
veidā pārņemti (recipēti) no romiešu tiesībām, izņemot CL 1065. un 
1066.p. noteikumus, kuru avots ir ģermāņu tiesības (sk. Bunge F.G.v. 
Das liv- und esthlāndische Privatrecht. Erster Theil. 2.Aufl. Reval, 1847, 
S.287-289; Sinaiskis V. Saimniecības tiesību lietiskās normas. TMV. 
1935, Nr.4, 664.lpp.; Čakste, 56.-57.lpp.; Rozenfelds, 145.lpp.). Līdz ar to 
CL 1065. un 1066.p. ietvertās normas pēc būtības uzskatāmas vienīgi par 
izņēmumu no Civillikumā recipētajiem romiešu tiesību noteikumiem 
(sk.Erdmann, II, S. 188-189; Lutzau H.v. Studien und Kritiken zum 
Ostseeprovinziellen Privatrecht. Bd.I. Riga, 1908, S. 155-157). 
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3. Atprasāmās lietas labticīga iegūšana īpašumā. Atbilstoši 
romiešu tiesībās valdošajam principam "nemo plus iuris (ad alium) 
transferre potēsi, quam ipse habet" ("neviens nevar nodot citam vairāk 
tiesību, kā pieder viņam pašam") īpašnieks bija tiesīgs atprasīt savu lietu 
no jebkura trešā valdītāja: "ubi rem meam invento, ibi vindicio" ("kur es 
savu lietu atrodu, tur to atprasu", sk. Kalniņš, 113.-114.lpp.; sal. Blaese, 
Mende, S. 115; Rozenfelds, 139., 145.lpp.). Vienīgo izņēmumu par labu 
labticīgam ieguvējam paredzēja noteikumi, kas regulēja īpašuma 
iegūšanu ar ieilgumu (sk. Lutzau H.v. Studien und Kritiken zum 
Ostseeprovinziellen Privatrecht. Bd.I. Riga, 1908, S. 127-128). 

\ Šobrīd spēkā esošajās tiesībās īpašnieka iespēju atprasīt savu lietu ar 
īpašuma prasību no jebkura trešā valdītāja ierobežo ne tikai noteikumi par 
īpašuma iegūšanu ar ieilgumu (sk. CL 998.-1031 .р.), bet arī: 

1) noteikumi par kustamas lielas labticīgu iegūšanu īpašumā 
(sk. CL 1065.p.), kas pamatojas uz principu "Hand muss Hand wahren" 
("rokaтоки aizsargā"), 

¿ 3 f noteikumi par nekustamas lielas labticīgu iegūšanu īpašumā 
(sk. CL 994.p. l.d., ZGL l.p.), kas pamatojas uz zemesgrāmatu publiskas 
ticamības principu. 

Minētie noteikumi paredz būtisku un praksē ļoti nozīmīgu 
izņēmumu no principa, atbilstoši kuram neviens nevar nodot citam vairāk 
tiesību, kā pieder viņam pašam; to mērķis ir nodrošināt civiltiesiskās 
apgrozības stabilitāti un uzticības aizsardzību (sal. Rozenfelds, 139.lpp.; 
Brox, Rn 27, 590; Rey, N 1 5 2 4 f, 1759 f; sk. arī Покровский И. 
Основные проблемы гражданского права. Москва, 1998, с. 196-202). 
Gan vienā, gan otrā gadījumā (ciktāl pastāv visi īpašuma labticīgas 
iegūšanas priekšnoteikumi) īpašnieks zaudē savu īpašumu, līdz ar to viņš 
nav tiesīgs attiecīgo lietu atprasīt no labticīgā ieguvēja ar īpašuma prasību 
(resp., viņam nav šāda materiāltiesiska prasījuma). 
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II. īpašnieka tiesības uz nekustamu īpašumu 
vispār (1042.-1043.p.) 

1042. Zemes īpašniekam pieder nevien tās virsa, bet arī 

gaisa telpa virs tās, kā arī zemes slāņi zem tās un visi izrakteņi, kas 

tajos atrodas. 

Pārskats 

1. Zeme kā īpašuma priekšmets 3. Zemes gabala vertikālās robežas 
2. Zemes gabala horizontālās robežas a) īpašnieka interese 

a) Robežpunkti (robežzīmes) b) Gaisa telpa 
b) Zemes robežu plāns c) Zemes slāņi 
c) Zemes robežu plāna pareizības 4. Akcesijas princips 

prezumpcija a) Zemes gabala sastāvdaļas 
d) Strīds par robežām b) Izņēmumi no akcesijas principa 

c) Zemes gabala piederumi 

1. Zeme kā īpašuma priekšmets. Zeme, t.i., zemes gabals vai 
vairāki zemes gabali, kas veido vienu hipotekāro (hipotēku) vienību, ir 
nekustama lieta, resp., telpiski norobežots trīsdimensionāls objekts 
(sk. CL927.p . koment. 2.tēzi). Tāpēc atbilstoši CL 1042.p. ietvertajam 
vispārīgajam noteikumam īpašnieka tiesība attiecas ne tikai uz zemes 
virsu (kā horizontāli norobežotu plakni), t.sk. uz zemes gabala daļu zem 
virszemes ūdeņiem, bet arī uz gaisa telpu virs zemes virsas un zemes 
slāņiem (visiem izrakteņiem) zem tās. Citiem vārdiem, CL 1042.p. 
vispārīgi regulētas īpašuma izlietošanas telpiskās robežas (sk. arī 
CL 1043.p.). 

Noskaidrojot īpašnieka tiesiskās varas apjomu, jāņem vēra zemes 
gabala horizontālās un vertikālās robežas, kuras to norobežo "uz ārpusi" 
(attiecībā pret blakus esošiem zemes gabaliem). Bez tam jāņem vērā arī 
tas, uz kādiem objektiem minēto robežu ietvaros (atbilstoši t.s. akcesijas 
principam) attiecas zemes gabala īpašnieka īpašums (sal. TtompiOMoet, 
C.177-178;SC/W»K/,N 875 f). 

2. Zemes gabala horizontālās robežas tiek noteiktas ar 
robežpunktu (robežzīmju) un zemes robežu plāna palīdzību. Pirmajā 
gadījumā ir runa par zemes gabala faktiskajām robežām, bet otrajā 
gadījumā - par tiesiskajām robežām (sal. TtompfOMoet, c l 7 8 ; Schmid, 
N 877; Rey, N 1057). 

a) Robežpunkti (robežzīmes). Zemes gabala robežas apvidū 
nostiprina ar pastāvīgiem robežpunktiem, kurus ierīko robežu 
pagriezienos, bet ne tālāk kā 500 metrus vienu no otra. Lauku apvidū 
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starp blakus robežpunktiem uz robežlīnijas jānodrošina redzamība starp 
divām blakus esošām robežzīmēm (tāpēc, piem., mežos un ar krūmiem 
aizaugušās platībās starp zemes gabaliem katram īpašniekam jāierīko līdz 
vienam metram plata robežstiga (sk. CL 1100.p.)). Robežpunktus pie 
valsts autoceļiem, pašvaldību ceļiem un t.s. dabīgajiem situācijas 
elementiem (ezeriem, upēm, strautiem, novadgrāvjiem u.c.) ierīko vietās, 
kur robeža tiem pieslēdzas vai atzarojas (pēdējā gadījumā par dabīgajām 
robežām var kalpot, piem., upes (ezera) krasts jeb krasta ūdenslīnija 
normālā ūdens stāvoklī (sk. CL 1105.p.) vai vidus līnija starp abu upes 
krastu ūdenslīnijām normālā ūdensstāvoklī (sk. CL 1109.p.)). Robež
punktus ierīko, tos nostiprinot ar mākslīgām robežzīmēm, t.i., metāla 
caurulēm (stieņiem, tapām), betona vai koka stabiem un krustakmeņiem; 
par robežpunktu var kalpot arī būvju asi stūri (sk. plašāk "Zemes vienību 
robežu uzmērīšanas instrukcija" (apstiprināta ar Valsts zemes dienesta 
04.09.2000. rīk. Nr.282) 3.1 .-3.7.pk.). 

No robežzīmēm, kuras ierīkotas mērnieka iezīmētajās robežpunktu 
vietās, jānošķir pašu īpašnieku ierīkotie mūri, sētas, dzīvžogi, grāvji un 
ežas, kuri norobežo blakus esošos zemes gabalus; šādas "robežzīmes" var 
nesakrist ar "īstajām" zemes gabala robežām (sk. CL 1097., 1092.p.). 

b) Zemes robežu plāns. Zemes gabala robežu uzmērīšanas rezultātā 
sastāda zemes robežu plānu, kur cita starpā norāda robežlīnijas, 
robežpunktus un dabīgo robežu fiksētos pagriezienu punktus, situācijas 
elementus, kas nosaka dabīgās robežas, robežpunktu un dabīgo robežu 
fiksēto pagriezienu punktu koordinātas (metros), kopplatību (hektāros), 
kā arī zemes gabala izvietojuma shēmu (sk. plašāk. "Zemes vienību 
robežu uzmērīšanas instrukcija" (apstiprināta ar Valsts zemes dienesta 
04.09.2000. rīk. Nr.282) 10.1 .-10.7.pk.). 

Zemes robežu plāns ir zemesgrāmatu būtiska sastāvdaļa 
(sal. Schmid, N 879); likumā noteiktajos gadījumos šis plāns (ar oriģinā
liem reģistrācijas uzrakstiem) jāpievieno nostiprinājuma lūgumam un tas 
glabājas katrā nekustama īpašuma lietā (sk. ZGL 26., 62.p., lik. "Par 
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 4.-5.p.) 

c) Zemes robežu plāna pareizības prezumpcija. Ja zemes robežu 
plānā iezīmētās robežlīnijas un apvidū ierīkotie robežpunkti (robežzīmes) 
savstarpēji neatbilst, jāpieņem, ka zemes gabala robežas pareizi noteiktas 
zemes robežu plānā. Minētā prezumpcija izriet no zemesgrāmatu 
publicitātes un publiskās ticamības principa (sk. CL 993.p., 994.p. l.d., 
Z G L l.p.); no praktiskā viedokļa šāda pieņēmuma nepieciešamību 
pamato tas, ka robežzīmes visai viegli iespējams pārvietot citur vai 
novākt, turpretī nekustamā īpašuma lietā esoša zemes robežu plānā^ 
viltošana ir būtiski apgrūtināta (sal. Rey, N 1063). Šī prezumpcija ir 
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relatīva, resp., tā ir "apgāžama", pierādot pretējo (sal. Schmid, N 878; par 
tiesiskās prezumpcijas jēdzienu sk. CL 928.p. koment. 2.tēzi). 

d) Strīds par robežām. Ja starp īpašniekiem pastāv strīds par blakus 
esošo zemes gabalu robežām, kuras ir nenoteiktas vai nezināmas (piem., 
robežzīmes pārvietotas citur vai izzudušas, zemes robežu plāns sastādīts 
nepareizi, kaimiņi nevar vienoties par robežlīnijām), viņiem ir tiesība celt 
t.s. prasību par robežu pārbaudīšanu. Minētā prasība nav pakļauta 
noilgumam (sk. CL 1908.p.) un tās mērķis ir tiesas ceļā noteikt "īstās" 
robežas, lai tādējādi strīdīgās robežas padarītu par skaidrām un 
neapstrīdamām (sk. Буковский, I, c.355, II, c l 5 6 1 ; Konrādi, Valters, 
122.lpp.; sk. arī CL 1004.p. koment.). 

3. Zemes gabala vert ikālās robežas. Kā izriet no CL 1042.p. bur
tiskās jēgas, zemes gabala īpašniekam pieder ne tikai zemes virsa (ar ko 
cita starpā saprotama augsne un virszemes ūdeņi, sk. lik. "Par zemes 
dzīlēm" l.p. 1., 20.pk.), bet arī "gaisa stabs" virs šī zemes gabala un 
"zemes konuss", kas sniedzas no zemes virsas līdz zemeslodes centram 
(sal. Синайский, c.56-57). Vadoties no šādas izpratnes, juridiskajā litera
tūrā atzīts, ka Civillikums "nepazīst augstuma vai dziļuma robežas" 
(resp., vertikālās robežas), un gadījumā, "ja kādam īpašniekam būtu kāda 
interese aizstāvēt savas tiesības lielā augstumā vai dziļumā, tad pēc mūsu 
civillikuma taš viņam vienmēr ir iespējams" (sk. Čakste, 53.1pp.). 

Tomēr ikviena subjektīvā tiesība nozīmē ne tikai tiesisku, bet ari fi
zisku iespēju izlietot šo tiesību (sk. Синайский, c.56; Sinaiskis V. Saim
niecības tiesību lietiskās normas. TMV. 1935, Nr.4, 694.lpp.). Bez tam 
subjektīvās tiesības mērķis ir apmierināt (aizsargāt) noteiktas intereses, 
turklāt šim mērķim ir izšķirošā nozīme, nosakot attiecīgās tiesības 
izlietošanas robežas (sal. Brox, Rn 571; Larenz/Wolf, § 14 Rn 18 f). 

a) īpašnieka interese. No zemes gabala vertikālo robežu viedokļa 
īpašuma izlietošana pirmām kārtām ir aprobežota ar īpašnieka interesi. 
Citiem vārdiem, īpašniekam jānodrošina iespēja netraucēti izmantot savu 
zemes gabalu tādā augstumā vai dziļumā, kurā praktiski iespējama 
cilvēka piekļūšana (sk. Буковский, I, c.373; sal. Тютрюмовъ, c. l79-
180), turklāt'tiktāl, ciktāl attiecībā uz šādu īpašuma izlietošanu vispār 
pastāv īpašnieka pamatota un aizsargājama interese. Līdz ar to minēta 
interese uzskatāma par zemes gabala vertikālo robežu noteikšanas 
pamatkritēriju (sal. Rey, N 1068 ff; Schmid, N 886; Schwab/Prütting, 
R n 3 1 0 ; sk. arī Покровский И. Основные проблемы гражданского 
права. Москва, 1998, с.203; Strautmanis J. Ekoloģisko tiesību pamati. 
Dabasvides tiesiskā aizsardzība. Rīga, 1997, 133., 213.lpp.). 
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Jautājums par to, vai un ciktāl pastāv šāda interese attiecībā uz 
zemes gabala netraucētu izmantošanu, izšķirams, ņemot vērā visus 
konkrētā gadījuma apstākļu, bet jo īpaši - attiecīgā zemes gabala dabiskās 
īpašības un tā izmantošanas mērķi (iespējas). īpašnieka interesei nav 
obligāti jābūt ar mantisku {saimniecisku) raksturu; tā var būt arī estētiska 
interese (piem., attiecībā uz skata saglabāšanu) vai zinātniska interese 
(piem., attiecībā uz zondes palaišanu meteoroloģisko datu iegūšanai 
atmosfēras augšējos slāņos) (sal. Rey, N 1071 ff; Schmid, N 886). 

īpašnieka pamatotajai un aizsargājamai interesei ir nozīme ne tikai 
īpašuma (pozitīvas) izlietošanas ziņā. Praksē šī norobežošanas kritērija 
aktualitāte ir saistīta ar īpašnieka iespēju aizsargāt savu īpašumu attiecībā 
pret trešo personu iedarbību uz viņam piederošo zemes gabalu 
(sk. CL 1039.p.), resp.. īpašnieks nav tiesīgs aizliegt šādu iedarbību 
vienīgi tajā gadījumā, ja tā tiek veikta tādā augstumā vai tādā dziļumā, 
kur vairs nepastāv viņa interese to aizliegt. Tā, piem., īpašumu aizskaroša 
iedarbība pastāv gadījumā, ja pār īpašnieka zemes gabalu sniedzas, piem., 
kaimiņa izvietota nojume vai gaismas reklāma (sk. arī CL 1090., 1098., 
1099.p.) vai, piem., bez viņa piekrišanas gaisa telpā virs zemes gabala 
tiek ierīkotas telekomunikāciju līnijas un sadalījuma ierīces (sk. lik. "Par 
telekomunikācijām" 16.p. 2.d.). Turpretī zemes gabala pārlidošana ar 
gaisa kuģi pēc vispārīgā principa nav uzskatāma par īpašumu aizskarošu 
(prettiesīgu) iedarbību (sk. arī lik. "Par aviāciju" 45.p.). Tāpat šāda 
iedarbība nepastāv gadījumā, ja, piem., pazemes tunelis tiek būvēts tādā 
dziļumā, ka uz īpašnieka zemes gabala esošo būvju pamatu satricinājumi 
vai nosēšanās ir pilnībā izslēgta. Ja tomēr vēlāk būves pamati saplaisā vai 
nosēžas, īpašniekam ir tiesība prasīt turpmākas iedarbības novēršanu 
(sk. Rey, N 1077 ff; Schwab/Prütting, Rn 310; Baur/Stürner, § 25 Rn 3). 

b) Gaisa telpa CL 1042.p. izpratnē ir telpa virs zemes virsas, kuru 
no pārējās gaisa telpas norobežo ar attiecīgā zemes gabala horizontālajām 
robežām sakrītoša (nosacīta) vertikāla plakne. 

Jāņem vērā, ka īpašniekam pieder gaisa telpa, bet nevis atmosferas 
gaiss; pēdējais nav uzskatāms par ķermenisku lietu un līdz ar to nevar būt 
par īpašuma priekšmetu (sal. TwmptoMoeh, c.179; sk. arī CL 929.p. 
koment. 4.tēzi). Bez tam saistībā ar vārdiem "īpašniekam pieder" teorētis
ki var būt runa nevis par īpašumu (īstā nozīmē), bet gan par īpašumam 
atbilstošu, īpaša veida absolūtu tiesību uz gaisa telpu virs zemes gabala 
(sk. Rey, N 1067), turklāt praksē šai tiesībai galvenokārt ir nozīme no 
īpašuma aizsardzības viedokļa. 

c) Zemes slāņi jeb zemes dzīles ir zemes garozas daļa, kas atrodas 
zem augsnes un virszemes ūdeņiem līdz dziļumam, kurā ekonomiski un 
tehniski ir iespējami ģeoloģiskie pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve vai arī 
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tās izmantošana (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" l.p. 20.pk.). CL 1042.p. 
izpratnē ar zemes dzīlēm saprotama tā zemes garozas daļa (iepriekš 
raksturotajā nozīmē), kuru no pārējām zemes dzīlēm norobežo ar attiecīgā 
zemes gabala horizontālajām robežām sakrītoša (nosacīta) vertikāla 
plakne. 

Gan atbilstoši CL 1042.p., gan lik. "Par zemes dzīlēm" 3.p. l.d. 
zemes dzīles un visi derīgie izrakteņi, kas tajās atrodas, pieder attiecīgā 
zemes gabala īpašniekam. Tas nozīmē, ka īpašnieks, ievērojot likumā 
noteiktos īpašuma aprobežojumus, ir tiesīgs, piem., veikt pazemes būvju 
celtniecību un ekspluatāciju, zemes dzīļu ģeoloģisko izpēti vai derīgo 
izrakteņu ieguvi (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 6.-14.p.). Praksē īpašnieka 
tiesībai uz zemes dzīlēm galvenokārt ir nozīme no īpašuma (pozitīvas) 
izlietošanas viedokļa. 

4. Akcesijas princips. Atbilstoši akcesijas (jeb pieauguma, piesaistī
juma) principam lietas "sastāvdaļas" seko "galvenās lietas" liettiesiska-
jam liktenim (sk. Rey, N 392; Schmid, N 79; sal. Višņakova, Balodis, 
18.1pp.). Citiem vārdiem, attiecībā uz galveno lietu pastāvošās lietu 
tiesības (piem., īpašums, ķīlas tiesība) aptver arī tās "blakus lietas" 
(sk. CL 851 .р.), kuras uzskatāmas par galvenās lietas sastāvdaļām 
(sk. CL 853.p.). Kamēr sastāvdaļa nav atdalīta no galvenās lietas, tā nevar 
būt par patstāvīgu lietu tiesību objektu (sk. Erdmann, 1, S.150; Konrādi, 
Valters, 19.1pp.; Hillners E. Fabrikas mašīnas tiesiskais stāvoklis. Rīga, 
1935, 12.1pp.; sal. CL 852.p.); izņēmuma kārtā galvenās lietas sastāvdaļa 
var būt par servitūta tiesības (piem., dzīvokļa tiesības, sk. CL 1192.p., 
1227.p.) priekšmetu. 

Ar galvenās lietas "sastāvdaļām" saprotamas ne tikai "galvenās 
lietas būtiskās daļas" (sk. CL 854.p.), bet arī "pieaugumi šaurākā nozīmē" 
(sk. CL 85l.p. l.pk., sk. arī CL 960. un turpm.p.) un vispār visi tie 
objekti, kuru atdalīšana no galvenās lietas nav iespējama, šos objektus 
nebojājot vai neietekmējot to būtību, kā arī tie, kuru atdalīšana no 
galvenās lietas ir saistīta ar nesamērīgiem izdevumiem (sal. Хвостов, 
C.127; Erdmann, I, S.149-152; Konrādi, Valters, 18.-19; Hillners E. 
Fabrikas mašīnas tiesiskais stāvoklis. Rīga, 1935, 5.-7.lpp.; Višņakova, 
Balodis, 17.1pp.; Balodis, S.241; Rey, 435 ff; Köhler, § 1 1 1 л 12), 
Akcesijas princips piemērojams arī tad, ja neviena no saliktas lietas 
(sk. CL 927.p. koment. 2.tēzi) daļām nav uzskatāma par galveno lietu 
(sal. Rey, N 394). 

Saskaņā ar akcesijas principu galvenā lieta un tās sastāvdaļas veido 
vienību jeb vienu lietu. Tādējādi, pirmkārt, tiek atvieglota privāttiesiskā 
apgrozība, jo liettiesiska rīcība attiecībā uz galveno lietu un tās 
sastāvdaļām (piem., atsavināšana vai ķīlas tiesības nodibināšana par labu 
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citai personai) iespējama ar vienu tiesisku aktu. Otrkārt, pamatojoties uz 
šo principu, tiek nodrošināta tiesiskā stabilitāte un zināmas mantiskās 
vērtības tiek pasargātas no bojāšanas vai pat iznīcināšanas (tā, piem., 
īpašumu uz ēkā iebūvētiem logiem un durvīm iegūst ēkas īpašnieks; tāpēc 
gadījumā, ja minētie logi un durvis tikuši piegādātas, pamatojoties uz 
nomaksas pirkuma līgumu (sk. CL 2069.p.), bet ēkas īpašnieks nav 
pilnībā samaksājis visu pirkuma maksu, piegādātājs nav tiesīgs īpašuma 
prasības ceļā prasīt logu un durvju atdalīšanu no ēkas un atdošanu viņam) 
(sal. Rey, N 399 ff; Kōhler, § 11 Rn 16 f). 

a) Zemes gabala sastāvdaļas. Atbilstoši akcesijas principam zemes 
gabala īpašnieka īpašums attiecas uz visām šī zemes gabala sastāvdaļām. 
Saskaņā ar likumu zemes gabala sastāvdaļas ir, piem., 1) zemes dzīles un 
derīgie izrakteņi to dabiskā stāvoklī (sk. CL 1042.p., lik. "Par zemes 
dzīlēm" 3.p. l.d.), 2) ar zemi cieši savienotas būves (sk. CL 968.p.), 
3) koki un citi augi, kas laiduši zemē saknes (sk. CL 973.р.), izsēta sēkla 
(sk. CL 976.р.), 4) no jauna radusies sala, atstātā gultne un pieskalojums 
(sk. CL 960.p.) (sk.Erdmann, I, S.150-152; Тютрюмовъ, c.177-183; 
Konrādi, Valters, 18.-19.lpp.; Blaese, Mende, S. 19). Savukārt minēto 
būvju, koku un citu augu sastāvdaļas vienlaikus ir arī zemes gabala 
sastāvdaļas, piem., 1) atsevišķs dzīvoklis vai ēkas stāvs (sk. Čakste K. 
Nama sadalīšana dzīvokļos. TMV. 1933, Nr.6-8, 9/10, 193.Ipp.), 2) būvē 
iebūvēti materiāli (sal. CL 971.-972.p.), 3) dabiskie augļi, kamēr tie nav 
atdalīti (sk. CL 856.p.); jāņem vērā, ka šie objekti uzskatāmi par zemes 
gabala sastāvdaļām neatkarīgi no tā, vai vispār un kādā veidā ir iespējama 
to ķermeniska atdalīšana no galvenās lietas. Bez tam zemes gabala 
īpašnieka īpašums attiecas, piem., uz katru jaunuzceltu būvi vai upes 
atstātu gultni neatkarīgi no attiecīga ieraksta izdarīšanas zemesgrāmatā 
(sk. CL 1477.p. 2.d.), jo šajā gadījumā ir runa par īpašuma iegūšanu uz 
likuma pamata (sk.Erdmann, S.139-141; Башмаковъ, Практическое 
руководство .. c.7S;Jurkovska, 102.-103.lpp.). 

Kaut arī zemes gabala sastāvdaļas nav uzskatāmas par patstāvīgu 
īpašuma priekšmetu, attiecībā uz tām, pirmkārt, var pastāvēt atsevišķs 
valdījums (turējums), piem., pamatojoties uz dzīvokļa tiesību 
(sk. CL 1192.p., 1227.p.) vai dzīvojamās telpas īres tiesību (sk. lik. "Par 
dzīvojamo telpu īri" 3.p.). Otrkārt, minētās sastāvdaļas var būt par tāda 
saistību tiesiska darījuma priekšmetu, kas vērsts uz to atdalīšanu no 
galvenās lietas un īpašuma uz atdalītajām sastāvdaļām (kā patstāvīgām 
kustamām lietām) pārnešanu citai personai (piem., pārdodot būvi 
nojaukšanai vai mežu izciršanai). Šādā gadījumā galvenās lietas 
sastāvdaļas tiek uzskatītas par objektiem, kas nākotnē būs patstāvīgas 
lietas (piem., ķieģeļi vai baļķi, sk. arī CL 843.р.), turklāt ieguvējs var 
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iegūt īpašumu uz minētajām sastāvdaļām vienīgi pēc to atdalīšanas no 
galvenās lietas (sk. Hillners E. Fabrikas mašīnas tiesiskais stāvoklis. 
Rīga, 1935, 14.-15.lpp.; Blaese, Mende, S . 1 9 F n 2 ; Rozenfelds, 31.1pp.; 
sal. Rey, N 409; Kōhler, § 11 Rn 16). 

b) Izņēmumi no akcesijas principa. Akcesijas principam ir 
imperatīvs raksturs, tāpēc izņēmumi no tā pieļaujami vienīgi likumā 
paredzētos gadījumos (sal. Rey, N 416 f) Pārējos gadījumos attiecībā uz 
zemes gabala sastāvdaļām (kamēr tās nav atdalītas no galvenās lietas) 
nevar pastāvēt citu personu lietu tiesības (piem., īpašums, ķīlas tiesība); 
t.sk. šādas atsevišķas tiesības nevar nodibināt, pamatojoties uz līdzēju 
vienošanos. 

Izņēmuma gadījumi, kuros zemes gabala sastāvdaļas tiesiskā ziņā 
uzskatāmas par patstāvīgu īpašuma priekšmetu, paredzēti, piem.: 

1) lik. "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ie
vada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un 
kārtību" 14.p.l.d. (attiecībā uz ēkām (būvēm) un augļu dārziem (kokiem)); 

2) Enerģētikas likuma 19.p. (attiecībā uz jaunu energoapgādes 
uzņēmuma objektu (t.i., ēku, būvju, staciju, iekārtu, ierīču, ietaišu, tīklu, 
līniju, kuras tieši izmanto energoapgādei) ierīkošanu uz citai personai 
piederoša zemes gabala, ciktāl minētie objekti uzskatāmi par zemes 
gabala sastāvdaļu); sk. arī šā likuma 20. un 20. р.; 

3) lik. "Par telekomunikācijām" 16.p. 2.d. (attiecībā uz telekomuni
kāciju tīklu ierīkošanu uz citai personai piederoša zemes gabala, ko veic 
publisko telekomunikāciju tīklu operators, ciktāl minētie objekti uzskata
mi par zemes gabala sastāvdaļu). 

c) Zemes gabala piederumi. No zemes gabala sastāvdaļām jānošķir 
tā piederumi jeb tādas patstāvīgas (kustamas) lietas (sk. Буковский, I, 
c.261; Hillners E. Fabrikas mašīnas tiesiskais stāvoklis. Rīga, 1935, 
12.1pp.; sal. Rey, N 516 ff; Kōhler, § 11 Rn 20), kuru uzdevums ir kalpot 
zemes gabalam kā galvenajai lietai un kuras ir pastāvīgi ar to saistītas un 
atbilst šim uzdevumam ar savām dabiskajām īpašībām (sk. CL 857.p., 
likumā paredzētos piemērus sk. CL 860.-862.p.). Kaut arī piederumi pēc 
vispārīgā noteikuma seko galvenās lietas liettiesiskajam liktenim 
(sk. CL 852.-853.р.), akcesijas princips (kuram ir imperatīvs raksturs) uz 
tiem neattiecas. Attiecībā uz piederumiem var pastāvēt citu personu lietu 
tiesības (piem., īpašums, ķīlas tiesība) neatkarīgi no to "atdalīšanas" no 
galvenās lietas, turklāt šādas atsevišķas tiesības var nodibināt, 
pamatojoties uz līdzēju vienošanos (sk.Erdmann, I, S.158; Hillners E. 
Fabrikas mašīnas tiesiskais stāvoklis. Rīga, 1935, 15.-16.lpp.; Balodis, 
S.239-244; sal./tev, N 5 3 1 f; Kōhler, § 11 Rn 24). 
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1(043= Zemes īpašnieks var, pec sava ieskata, rīkoties ar 
savas zemes virsu, gaisa telpu virs tās, kā arī ar zemes slāņiem zem 
tās, ja vien viņš ar to neskar svešas robežas. 

1. īpašnieka rīcība ar zemes gabalu. Atbilstoši CL 1043.p. 
īpašnieka rīcība ar zemes gabalu nozīmē tā lietošanu, t.i., zemes gabala 
derīgo īpašību izmantošanu un visu iespējamo labumu gūšanu no tā, kas 
cita starpā nozīmē arī lietošanas tiesību nodibināšanu par labu citai 
personai (sk. CL 1038.p. koment. 2.tēzi). īpašnieks var lietot zemes 
gabalu pēc sava ieskata (sk. CL 1038.p. koment. 3.tēzi), ciktāl šādas 
lietošanas rezultātā netiek pārkāptas svešas robežas (t.i., blakus esošo 
zemes gabalu horizontālās un vertikālās robežas) , kā arī citu personu 
tiesības (sk.Blaese, Mende, S.71, Fn.2). Jebkurā gadījumā īpašnieks ir 
tiesīgs lietot savu zemes gabalu, ciktāl šī tiesība nav pakļauta sevišķi 
noteiktiem aprobežojumiem (sk. CL 1036.p.). 

2. Tiesība rīkoties ar zemes virsu. Rīcība ar zemes virsu jeb zemes 
lietošana (šaurākā nozīmē) izpaužas kā augsnes un virszemes ūdeņu 
izmantošana (par virszemes ūdeņu izmantošanu sk. CL 1108. un 
turpm.p.). Augsne ir virsējais irdenais zemes garozas slānis, kas veidojies 
atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska auglība 
(sk. lik. "Par zemes dzīlēm" l.p. l.pk.). Atkarībā no augsnes izmantoša
nas mērķa izšķirama lauksaimniecībā izmantojamā zeme, t.i., aramzeme, 
augļu dārzi, pļavas un ganības un meža zeme, t.i., zemes platības, kas 
apklātas ar mežu (t.sk. mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie 
klajumi, purvi un lauces), kā arī tādas zemes platības, kas nav apklātas ar 
mežu, bet paredzētas meža audzēšanai (sk. arī Meža likuma 3.p.). 

Plašākā nozīmē ar zemes lietošanu cita starpā saprotama arī visa 
veida būvju celtniecība un ekspluatācija, dažādu inženierkomunikāciju un 
citu ierīču, iekārtu, ietaišu izvietošana un ekspluatācija, parku, skvēru, 
daiļdārzu, zālāju un kapsētu ierīkošana, mākslīgu ūdenstilpju un 
ūdensteču izveidošana utt. Parasti šāda rīcība vienlaikus ir saistīta ar gaisa 
telpas vai zemes dzīļu izmantošanu (piem., stādot un audzējot kokus tiek 
izmantota arī gaisa telpa, savukārt ceļot un ekspluatējot pazemes būves -
zemes dzīles). 

īpašnieks pēc sava ieskata ir tiesīgs lietot zemi (augsni) atbilstoši tās 
izmantošanas mērķim, ievērojot noteiktos īpašuma lietošanas tiesības 
aprobežojumus (sk. lik. "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" 27.-
31.p.). Tā, piem., īpašniekam ir pienākums nepieļaut auglīgās augsnes 
virskārtas iznīcināšanu vai tās kvalitātes pasliktināšanos, pasargāt augsni 
no ūdens un vēja erozijas, ar savu darbību neizraisīt zemes aplūšanu ar 
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notekūdeņiem, tās pārpurvošanos vai sablīvēšanos, pasargāt lauksaimnie
cībā izmantojamo zemi no aizaugšanas un citiem nelabvēlīgiem proce
siem, nepieļaut zemes (tās dzīļu) piesārņošanu (sk. lik. "Par zemes 
lietošanu un zemes ierīcību" 30.p.). 

3. Tiesība rīkoties ar gaisa telpu. Rīcība ar gaisa telpu pirmām 
kārtām nozīmē virszemes būvju celtniecību un koku stādīšanu (audzēša
nu), kā arī dūmu, tvaiku vai citu vielu izvadīšanu atmosfērā 
(sal. Strautmanis J. Ekoloģisko tiesību pamati. Dabasvides tiesiskā 
aizsar-dzība. Rīga, 1997, 213.lpp.). Bez tam ar gaisa telpas izmantošanu 
cita starpā saprotama, piem., ķermenisku lietu pacelšana vai pārvietošana 
gaisa telpā, spridzināšanas darbu veikšana vai arī tādu darbību veikšana, 
kas saistīta ar gaismas, radio un visu veidu elektromagnētisko izstarojumu 
(sk. lik. "Par aviāciju" 40.p.). Likumā paredzētie gaisa telpas izmantoša
nas aprobežojumi galvenokārt vērsti uz to, lai aizsargātu sabiedrisko 
drošību (t.sk. garantētu gaisa kuģu un citu objektu lidojumu drošību) un 
dabas vidi. 

Tā, piem., lai celtu vai izvietotu sprādzienbīstamus objektus, 
objektus, kas var radīt traucējumus gaisa kuģu lidojumu nodrošināšanai 
nepieciešamo radiotehnisko līdzekļu darbā, objektus, kuru augstums virs 
zemes vai ūdens virsmas to atrašanās vietā pārsniedz 100 metrus, 
objektus neatkarīgi no augstuma gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās 
sektoros - piecu kilometru attālumā no lidlauka kontrolpunkta (vai arī lai 
stādītu kokus šajā teritorijā) u . c , saskaņā ar lik. "Par aviāciju" 4 l .p . l.d. 
ir jāsaņem atļauja Civilās aviācijas administrācijā. Ja minētie objekti 
uzcelti vai izvietoti bez atļaujas, īpašniekam pēc Civilās aviācijas 
administrācijas pieprasījuma ir pienākums novērst šādus pārkāpumus uz 
sava rēķina (sk. lik. "Par aviāciju" 4 l .p . 3.d.). 

4. Tiesība rīkoties ar zemes slāņiem. Rīcība ar zemes slāņiem jeb 
zemes dzīlēm galvenokārt izpaužas kā derīgo izrakteņu (t.sk. pazemes 
ūdeņu) ieguve, pazemes būvju celtniecība un ekspluatācija un zemes 
dzīļu izmantošanas tiesības nodošana citai personai. Tā kā zemes dzīles ir 
neatjaunojama vērtība, tās izmantojamas vienlaikus zemes īpašnieku, 
valsts un sabiedrības labā (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 6.p. l.d.). Ņemot 
vērā šo interešu saskaņošanas principu, kā speciāls zemes dziļu 
izmantošanas aprobežojums paredzēta to izmantošana atļaujas kārtībā. 
Bez tam, piem., Ministru kabinets ir tiesīgs juridiskajām un fiziskajām 
personām piederošos zemes gabalus (to robežās esošās zemes dzīles) 
apgrūtināt ar valstij nepieciešamiem īpašuma lietošanas tiesības 
aprobežojumiem, piem., noteikt servitūta tiesību par labu Valsts ceļu 
dienestam, Valsts mežu dienestam vai pašvaldībai (sk. lik. "Par zemes 
dzīlēm" 5.p. 2.d., 12.p.). Nacionālās drošības, vides un zemes dzīļu 
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aizsardzības vajadzībām, valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā 
arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanai, valstiski nozīmīgu 
būvju ierīkošanai un ekspluatācijai var tikt veikta īpašuma uz attiecīgo 
zemes gabalu piespiedu atsavināšana (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 
5.p.3.d.). 

a) Atļaujas kartība. Zemes īpašniekam ir tiesība izmantot zemes 
dzīles sava zemes gabala robežās bez zemes dzīļu izmantošanas atļaujas 
(licences) un maksas vienīgi bieži sastopamo derīgo izrakteņu, t.i., māla, 
smilšu, grants, irdeno saldūdens kaļķiežu, kūdras iegulu līdz 5 hektāru 
platībā ieguvei (izņemot gadījumus, kad šīs darbības tiek veiktas peļņas 
gūšanas nolūkā), kā arī, ierīkojot un izmantojot grodu, iedzītās un urbtās 
akas - dziļumā līdz 20 metriem, dažādas būves (pagrabus, tvertnes u.c.) -
dziļumā līdz 5 metriem no zemes virsmas to dziļākajā vietā personiskām 
vajadzībām, kā arī ūdens notekas meliorācijas vajadzībām virszemes 
ūdeņu aizvadīšanai (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 11 .p.). 

Pārējos gadījumos zemes gabala īpašnieks var uzsākt zemes dzīļu 
izmantošanu viņam piederošā zemes gabala robežās tikai tad, ja saņemta 
zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence). Šo atļauju (licenci) izsniedz 
par maksu (izņemot lik. "Par zemes dzīlēm" 10.p. 5.d. noteiktos 
gadījumus), un tā apliecina saņēmēja tiesību izmantot zemes dzīles 
noteiktās robežās, noteiktiem mērķiem, noteiktā veidā un noteiktu laiku, 
ievērojot norādītās prasības un noteikumus (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 
l.p. 22.pk., 7.-10.p.). Atbilstoši savai kompetencei zemes dzīļu izmanto
šanas atļaujas (licences) izsniedz Valsts ģeoloģijas dienests, Ekonomikas 
ministrija vai attiecīgā pašvaldība (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 10.p. 1 .d.). 

Zemes gabala īpašniekam (izņemot valsti un pašvaldības) zemes 
dzīļu izmantošanas atļauja (licence) tiek izsniegta, pamatojoties uz viņa 
pieprasījumu un ievērojot noteiktos ieguves apjomus. Šī kārtība neattie
cas uz valsts nozīmes derīgo izrakteņu (piem., jēlnaftas, dabas gāzes), 
atradņu un zemes dzīļu nogabalu izmantošanas atļaujas (licences) izsnieg
šanu, jo minēto atļauju (licenci) neatkarīgi no attiecīgā zemes gabala 
piederības izsniedz konkursa (izsoles) kārtībā (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 
10.p. 8.d.; sk. arī MK 08.07.1997. not. Nr.239 "Zemes dzīļu izmantošanas 
noteikumi"; MK 05.09.2000. not. Nr.307 "Valsts nozīmes derīgo 
izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu 
izmantošanas kārtība"). 

b) Zemes dzīļu izmantošanas tiesības nodošana. Zemes gabala 
īpašnieks (izņemot valsti un pašvaldības), pamatojoties uz līgumu (piem., 
nomas līgumu vai līgumu par lietojuma tiesības nodibināšanu), var nodot 
zemes dzīļu izmantošanas tiesību citai personai (Šajā nolūkā īpašnieks 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var rīkot arī konkursu vai izsoli). 

A.Grūtups, E.Kalniņš 

CETURTA APAKŠNODAĻA. īpašnieka tiesības 209 

Minētais līgums ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas 
atļaujas saņemšanai (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 10.p. 8.d.). 

Valsts un pašvaldību īpašumā esošajos zemes gabalos zemes dzīļu 
izmantošanas atļaujas (licences) citām personām izsniedz vienīgi 
konkursa vai izsoles kārtībā (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 10.p. 7.d.). Bez 
tam konkursa vai izsoles kārtībā izņēmuma tiesība izmantot zemes dzīles 
var tikt nodota citai personai, pamatojoties uz koncesijas līgumu 
(sk. Koncesiju likums). 

c) īpašums uz derīgajiem izrakteņiem. Zemes dzīles un visi derīgie 
izrakteņi to dabiskā stāvoklī ir zemes gabala sastāvdaļa un pieder zemes 
gabala īpašniekam (sk. CL 1042., lik. "Par zemes dzīlēm" 3.p. l.d.). Līdz 
ar derīgo izrakteņu iegūšanu (resp., atdalīšanu no zemes dzīlēm) tie iegūst 
patstāvīgas kustamas lietas raksturu (sal. Strautmanis J. Ekoloģisko 
tiesību pamati. Dabasvides tiesiskā aizsardzība. Rīga, 1997, 134.lpp.). 
īpašumu uz šādu lietu pēc vispārīgā principa iegūst attiecīgā zemes 
gabala īpašnieks, kurš atdalījis derīgos izrakteņus no zemes dzīlēm. Ja 
zemes dzīļu izmantošanas tiesība nodota citai personai, tā iegūst īpašumu 
uz atdalītajiem derīgajiem izrakteņiem zemes dzīļu izmantošanas atļaujā 
(licencē) noteiktajā apjomā (sk. lik. "Par zemes dzīlēm" 13.p. 2.-3.pk.; 
MK 08.07.1997. not. Nr.239 "Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi" 
87.p.; MK 05.09.2000. not. Nr.307 "Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un 
atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas 
kārtība" 37.p.; sal. TiompioMoet, c l 8 1 , 238-239). 

I I I . īpašuma prasība (1044.-1066.p. 

Iepriekšējas piezīmes 
Pārskats 

1. īpašuma prasības jēdziens un 
nozīme 

a) īpašuma prasība materiāltiesiskā 
un procesuālliesiskā izpratnē 

b) īpašuma prasības nozīme 
2. Prasība par īpašuma nostiprinājuma 
izlabošanu 

a) Nepareizs īpašuma 
nostiprinājums un tā sekas 

b) Prasības pamats un priekšmets 
c) Prasītājs un atbildētājs 
d) Stāvoklis tiesu praksē 

3. Prasījumu konkurence 
a) īpašuma prasība un valdījuma 

aizsardzība 
b) īpašuma prasība un negatorā 

prasība 
c) īpašuma prasība un no 

līgumiskām attiecībām izrietošs 
prasījums par lietas atdošanu 

d) īpašuma prasība un prasījums 
par netaisni iedzīvotā atdošanu 

4. īpašuma prasības tiesiskais 
regulējums 
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1. ī p a š u m a pras ības jēdziens un nozīme. īpašuma prasība (rei 
vindicalio) kalpo īpašuma aizsardzībai pret īpašniekam piederošas lietas 
valdījumaprettiesīgu aizturēšanu (sk. arī CL 1039.p. koment. l.tēzi). Ar 
šo prasību īpašnieks, kura tiešā valdījumā neatrodas viņam piederoša 
lieta, var to atprasīt no katra prettiesīgā valdītāja (turētāja) (sk. CL 927., 
1041., 1044.р.). Citiem vārdiem, īpašuma prasība ir nevaldītajā īpašnieka 
prasījums pret valdītāju neīpašnieku par prettiesīgi aizturētās lietas 
valdījuma atjaunošanu īpašniekam, pamatojoties uz viņa īpašumu 
(sk. Erdmann, II, S. 187-189; Šiliņš A. īpašuma prasība pie pirkuma uz 
nomaksu. Rīga, 1936, 9.1pp.; Čakste, 55.1pp.; Sinaiskis, 43.1pp.; 
sal.Дернбургъ, II, с. 144; Гриммъ, с.201; Хвостов, с.259; Rey, 
N 2032 ff; Schmid, N 659). 

Saskaņā ar CL 1052.p. īpašuma prasība attiecas ne tikai uz galveno 
lietu un tās pieaugumiem, bet arī uz galvenās lietas piederumiem un 
saņemtiem, bet vēl nepatērētiem augļiem. Bez tam līdzās īpašuma 
prasībai īpašnieks var izlietot saistībtiesiskus blakusprasījumus par augļu 
atlīdzināšanu un zaudējumu atlīdzību (sal. Schwab/Prütting, Rn 525 f). 

a) īpašuma prasība materiāltiesiskā un procesuāltiesiskā izpratnē. 
Civillikumā ar jēdzienu "īpašuma prasība" pirmām kārtām saprotams 
materiāltiesisks prasījums jeb īpašniekam piederoša subjektīva tiesība 
prasīt no citas personas zināmas darbības izpildījumu. Šo prasījumu 
nepieciešams nošķirt no tiesai adresētā prasības pieteikumā ietvertā 
procesuāltiesiskā prasījuma, kas veido prasības priekšmetu 
(sal. Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga, 1933, 286.lpp.; 
Brox, Rn 594). 

(1) Atbilstoši materiāltiesisko prasījumu klasifikācijai īpašuma 
prasība ir liettiesisks prasījums, jo kalpo īpašuma (kā lietu tiesības) 
aizsardzībai. Atšķirībā no saistībtiesiska jeb personiska prasījuma, kas ir 
patstāvīga tiesība (resp., "saistību tiesība" CL 1401.p. izpratnē), 
liettiesisks prasījums ir atkarīgs no attiecīgās lietu tiesības (piem., 
īpašuma vai servitūta tiesības) un rodas tās prettiesīgā aizskāruma 
gadījumā. Tādējādi īpašuma prasība ir atkarīga no īpašuma un rodas, 
kolīdz kāda trešā persona prettiesīgi atņem vai patur īpašniekam 
piederošās lietas valdījumu. Kaut arī īpašums kā absolūta tiesība ir spēkā 
attiecībā pret visām trešajām personām, kurām ir pienākums atturēties no 
tā aizskaršanas, īpašuma prasība (līdzīgi kā saistībtiesisks prasījums) 
vienmēr ir vērsta pret noteiktu personu, t.i., prettiesīgo valdītāju (turētāju) 
(sal. Erdmann, I, S.305; Хвостов, c.70-71; Brox, Rn 591 ff; Larenz/Wolf, 
§ 1 5Rn7 1 ff). 
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(2) Ja prettiesīgais valdītājs (turētājs) labprātīgi neatdod lietu 
īpašniekam, viņš var izlietot savu prasījumu tiesas ceļā, ceļot attiecīgu 
prasību (sk. CL 1732.p., CPL 128.p. l.d.). No civilprocesuālā viedokļa 
šajā gadījumā ir runa par izpildīšanas (piespriešanas) prasību 
(sal. Bukovskis V. Civilprocesa mācības grāmata. Rīga, 1933, 290.-
291.lpp.; Schmid, N 6 6 2 ) . Prasības priekšmets ir īpašnieka procesuāl-
liesisks prasījums par lietas valdījuma atjaunošanu viņam (piem., par 
automašīnas atdošanu, zemes gabala atbrīvošanu, atbildētāja izlikšanu no 
telpām). 

(3) Tiesiskā regulējuma metodes ziņā CL 1044.-1066.p. principā 
regulēta īpašuma prasības izlietošana tiesas ceļā. Šajos pantos cita starpā 
plaši pielietota procesuālo tiesību terminoloģija (piem., "prasītājs", "atbil
dētājs", "prasības celšana", "prasības priekšmets", "prāva", "sprieduma 
taisīšana"), turklāt atsevišķiem noteikumiem ir tīri procesuāls raksturs 
(sal. Blaese, Mende, S. 108). Tas izskaidrojams ar to, ka īpašuma prasību 
regulējošie Civillikuma noteikumi gandrīz negrozītā veidā pārņemti 
(recipēti) no romiešu tiesībām (sk. CL 1041.p. koment. 2.tēzi), kur īpašu
ma prasība tika uzskatīta par liettiesiskas prasības (actio in rem) prototi
pu. Tā kā romiešu tiesībās (atšķirībā no mūsdienu tiesībām) procesuālās 
tiesības netika strikti nošķirtas no materiālajām tiesībām, ar jēdzienu 
"actio" (prasība) tika saprasts gan materiāltiesisks, gan procesuāltiesisks 
prasījums. Citiem vārdiem, ar jēdzienu "actio" saprata gan tiesību prasīt 
no citas personas kādas darbības izpildījumu (vai atturēšanos no kādas 
darbības), gan procesuālu līdzekli, lai saņemtu tiesas aizsardzību un 
panāktu prasības apmierināšanu ar tiesas spriedumu (sk. Хвостов, с.69; 
sal. Sinaiskis, 43.lpp.). Šī izpratne atstājusi būtisku iespaidu arī uz īpašu
ma prasības tiesisko regulējumu CL 1044.-1066.р., kur īpašuma prasība 
kā materiāltiesisks prasījums regulēts galvenokārt no procesuāltiesiskā 
viedokļa. 

b) īpašuma prasības nozīme. Ar īpašuma prasību iespējams 
aizsargāt īpašumu gan uz kustamu, gan uz nekustamu lietu. īpašnieks var 
izlietot šo prasību pret personu, kas prettiesīgi valda (tur) viņam 
piederošo lietu, ne tikai tad, 1) ja lieta izkļuvuši no īpašnieka tiešā 
valdījuma pret viņa gribu (piem., tikusi nozaudēta vai nozagta), bet arī 
tad, 2) ja īpašnieks labprātīgi nodevis lietu citas personas valdījumā 
(turējumā). Otrajā gadījumā īpašuma prasība rodas, ja minētajai personai 
(vairs) nav tiesības valdīt (turēt) lietu (piem., sakarā ar pirkuma līgumā 
paredzēta atceļoša nosacījuma iestāšanos, nomas līguma izbeigšanos vai 
spēkā neesamību) vai arī tā izkļuvuši no sākotnējā valdītāja (turētāja) pret 
īpašnieka gribu (piem., glabātājs lietu prettiesīgi atsavinājis ļaunticīgai 
trešai personai vai arī šī lieta glabātājam tikusi nozagta) 
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(sal. Schwab/Priitting, Rn 513). Šajā ziņā attiecībā uz kustamām lietām 
īpašuma prasības pielietošanas joma ir daudz plašāka. 

2^(1) Praksē nozīmīgs īpašuma prasības pielietošanas gadījums ir lietas 
atprasīšana no personas, kurai īpašnieks to nodevis valdījumā, 
pamatojoties uz spēkā neesošu atsavinājuma līgumu (piem., pirkuma, 
maiņas, dāvinājuma, uztura līgumu). Atbilstoši t.s. kauzalitātes principam 
īpašuma pāreja ieguvējam ir atkarīga no atsavinājuma līguma spēkā 
esamības (sk. CL 989.р.); ieguvējs iegūst īpašumu uz atsavināto lietu tikai 
tad, ja pastāv tiesisks pamats (causa) īpašuma pārejai (sal. Rey, N 347 ff; 
Schmid, N 75; sk. arī Balodis, S.214; Vīnzarājs N. Civiltiesību problēmas. 
Rīga, 2000, 85.1pp.; Virko E. Vai nostiprinājuma lūgumam ir jābūt 
divpusējam? LT. 2000, sēj., Nr.2, 140.lpp.; Senāta CD 16.02.2000. 
spried, lietā Nr.SKC-16, 2000, 32.-38.lpp.). Tāpēc gadījumā, ja šāds 
līgums nav spēkā (piem., ir fiktīvs, pretējs likumam vai labiem tikumiem, 
noslēgts maldības ietekmē vai, pārkāpjot pilnvarojuma robežas), īpašums 
paliek atsavinātājam, kaut arī lieta būtu nodota ieguvēja valdījumā. 
Tādējādi atsavinātājs (lietas īpašnieks) var atprasīt savu lietu ar īpašuma 
prasību, turklāt parasti līdz ar īpašuma prasību nepieciešams celt arī 
prasību pār attiecīgā atsavinājuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu; 
kamēr šāds līgums (ar tiesas spriedumu) nav atzīts p a r spēkā neesošu, tas 
uzskatāms par spēkā esošu (sal. Синайский В. Основы гражданского 
права. Вып.1 . Рига, 1931, с.239). Ja, pamatojoties uz spēkā neesošu 
darījumu, zemesgrāmatā nostiprināts ieguvēja īpašums uz nekustamu 
lietu, papildus īpašuma prasībai nepieciešams celt arī prasību par attiecīgā 
zemesgrāmatu ieraksta jeb īpašuma nostiprinājuma izlabošanu (sk. ZGL 
54.p. 2.d., 97.p.; sal. Rey, N 378 ff, 2036), jo attiecībā uz ieguvēja 
īpašuma nostiprinājumu ir spēkā CL 994.p. paredzētā nekustamas lietas 
piederības prezumpcija (sk. arī 2.tēzi). 

(2) Jāatzīmē, ka pēdējo gadu tiesu praksē ZGL 97.p. paredzētā 
prasība par nostiprinājuma izlabošanu ("pārējās personas nostiprinājumu 
var apstrīdēt vienīgi prasības kārtībā") parasti tikusi identificēta ar 
īpašuma prasību, atzīstot, ka zemesgrāmatu ierakstu, ar ko nostiprināts 
personas īpašums uz nekustamu lietu, var apstrīdēt vienīgi ar īpašuma 
prasību (sk. Senāta CD 15.07.1998. spried, lietā Nr.SPC - 60, 1998, 144.-
145.lpp.; Senāta CD 28.10.1998. spried, lietā Nr.SKC-629, 1998, 525.-
526.lpp.; Senāta CD 13.10.1999. spried, lietā Nr.SKC-625, 1999, 327.-
333.lpp.; Senāta CD 16.11.1999. spried, lietā Nr.SKC-645, 1999, 474.-
477.lpp.; Senāta CD 10.05.2000. spried, lietā Nr.SKC-218, 2000, 286.-
290.lpp.). 

Taču atsevišķos gadījumos šāda pieeja var radīt juridiski 
neatrisināmu situāciju, jo ne vienmēr īpašuma nostiprinājuma 
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apstrīdēšana ir saistīta ar īpašuma prasību. Šāda nostiprinājuma 
apstrīdēšanā var būt ieinteresēts arī, piem., kreditors, kurš cēlis prasību 
par tāda atsavinājuma līguma atzīšanu par fiktīvu un spēkā neesošu, ko 
noslēdzis viņa parādnieks ar trešo personu vienīgi izskata pēc nolūkā 
maldināt kreditoru un pasargāt parādniekam piederošo nekustamo lietu no 
kreditora vērstās piedziņas (sk. CL 1438.p.). Šajā gadījumā kreditors 
nevar celt īpašuma prasību (jo viņš nav īpašnieks), tomēr viņš ir tiesīgs 
prasīt tāda trešās personas (ieguvēja) īpašuma nostiprinājuma izlabošanu, 
kas pamatots ar spēkā neesošu (fiktīvu) atsavinājuma līgumu (sk. tomēr 
Senāta CD 29.11.2000. spried, lietā Nr.SKC-523, 2000, 371.-374.lpp.). 
Citiem vārdiem, prasība par nostiprinājuma izlabošanu ir patstāvīgs 
tiesisks līdzeklis, lai novērstu nepareizu nostiprinājumu zemesgrāmatā; tā 
nav īpašuma prasība. Jāatzīmē, ka šādā izpratnē minētā prasība tiek 
saprasta arī Šveices tiesībās (Grundbuchberichtigungsklage, sk. Šveices 
Civilkodeksa 975.p.) un Vācijas tiesībās (Grundbuchberichtigiuig-
sanspruch, sk. Vācijas Civilkodeksa 894.p.) (sk. Rey, N 2125 ff; Schmid, 
N 614 ff; Baur/Stūrner, § 18 Rn 27 ff; Wolf, Rn 384 ff; Schwab/Pruning, 
R n 2 4 1 ff). 

2. Prasība par īpašuma nostiprinājuma izlabošanu. Ja zemes
grāmatā nostiprināts vienas personas īpašums, kaut gan patiesībā 
attiecīgās nekustamās lietas īstais (materiāltiesiskais) īpašnieks ir cita 
persona, šo īpašuma nostiprinājumu var apstrīdēt ar ZGL 97.p. paredzēto 
prasību par nostiprinājuma izlabošanu (sk. arī Z G L 54.p. 2.d.). Tās 
mērķis (plašākā nozīmē) ir novērst nepareizu nostiprinājumu (t.i., 
zemesgrāmatu ierakstu vai atzīmi), lai tādējādi panāktu atbilstību starp 
patieso tiesisko stāvokli un to tiesisko stāvokli, kas izriet no 
zemesgrāmatas (sal. Rey, N 2128; Schmid, N 623). 

a) Nepareizs īpašuma nostiprinājums un tā sekas. Zemesgrāmatu 
ieraksts (ieraksts zemesgrāmatu nodalījuma otrās daļas pirmajā iedaļā), ar 
ko nostiprināts personas īpašums uz nekustamu lietu, var būt nepareizs 
jau tā izdarīšanas brīdī (sākotnēji nepareizs īpašuma nostiprinājums). 
Iemesls šādai nepareizībai parasti ir juridiska rakstura trūkumi 
nostiprinājuma tiesiskajā pamatā (sk. ZL 44.p., CL 1480.p.). Tā, piem., 
nostiprinājums ir sākotnēji nepareizs, ja zemesgrāmatu ieraksts par 
ieguvēja īpašumu izdarīts, pamatojoties uz spēkā neesošu darījumu, vai 
arī zemesgrāmatā nostiprināts tādas personas īpašums uz mantojuma 
atstājējam piederējušo nekustamo lietu, kurai nemaz nav bijusi tiesība 
mantot (sk. Senāta CD 16.02.2000. spried, lietā Nr.SKC-16, 2000, 32.-
38.1pp.; Senāta C K D spried. Nr.1928/46, XI, 4149.-4150.lpp.). Jāatzīmē, 
ka nostiprinājums ir sākotnēji nepareizs arī tad, ja zemesgrāmatu ieraksts 
par ieguvēja īpašumu izdarīts, piem., pamatojoties uz atceļoši nosacītu 
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atsavinājuma līgumu, un šis nosacījums vēlāk ir iestājies (sk. CL 1565.р.; 
sal. Senāta C K D spried. Nr. 1930/31, XII, 4527.-4528.lpp.). 

(1) Visos šādos gadījumos pastāv neatbilstība starp patieso tiesisko 
stāvokli un nepareiza nostiprinājuma radīto "tiesisko izskatu", kā rezultātā 
īstajam īpašniekam (atsevišķos gadījumos - arī trešam personām) jācieš 
negatīvas sekas, ko izraisa minētā neatbilstība. 

Pirmkārt, attiecībā uz nepareizo nostiprinājumu ir spēkā 
CL 994.р. 1 .d. paredzētā nekustamas lietas piederības prezumpcija ("par 
nekustama īpašuma īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts 
zemes grāmatās"). Šī prezumpcija nodibina (apgāžamu) pieņēmumu, ka 
zemesgrāmatā nostiprinātais īpašums patiesi pastāv un pieder personai, 
kura zemesgrāmatā ierakstīta kā attiecīgās nekustamās lietas īpašnieks 
(sk. Kalniņš E. Par laulāto kopmantas prezumpcijām. LV. 1998, 
Nr.201/204; sal. Schwab/Prülting, Rn 210; Schmid, N 599 ff). 

Otrkārt, zemesgrāmatu ierakstiem ir publiska ticamība (sk. Z G L 
l.p.), tāpēc trešās labticīgās personas var ticēt (uzticēties) tam, ka 
attiecīgais zemesgrāmatu ieraksts (īpašuma nostiprinājums) ir pareizs, 
kamēr tas prasības tiesvedības kārtībā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu 
nav atzīts par nepareizu un ticis "iznīcināts" ar jaunu nostiprinājumu 
(sk. Гасманъ, Нолькенъ, с.359; Синайский, с.21; Jurkovska, 159.lpp.; 
Konrādi, Valters, 105.lpp.; Senāta C K D spried. Nr. 1931/62, XII, 4670.-
4672.lpp.; Senāta C K D kopsēdes spried. Nr. 1936/17, XIII, 5354.-
5356.Ipp.). Tā kā zemesgrāmatā ierakstītais īpašnieks ir leģitimēts rīkoties 
ar attiecīgo nekustamo lietu (sk. Senāta C K D spried. Nr. 1928/46, XI, 
4149.-4150.lpp.; Senāta C K D spried. Nr.1931/144, XII, 4727.-4729.lpp.), 
īstais īpašnieks var zaudēt savu īpašumu, ja šo lietu, pamatojoties uz 
tiesisku darījumu, kas noslēgts ar zemesgrāmatā (nepareizi) ierakstīto 
īpašnieku, iegūst īpašumā labticīga trešā persona (sal. Čakste, 45.1pp.; 
Schwab/Prütting, Rn 238; Rey, N 287 ff, 366). 

(2) Sākotnēji nepareizu īpašuma nostiprinājumu nepieciešams 
nošķirt no tāda nostiprinājuma, kurš kļuvis nepareizs vēlāk sakarā ar 
īpašuma iegūšanu uz likuma pamata (sk. CL 1477.p. 2.d.), piem., 
likumiskās mantošanas rezultātā. Šādi radušās neatbilstības novēršanai 
likumā paredzēti citi tiesiski līdzekļi. Tā, piem., likumiskās mantošanas 
gadījumā nepieciešama mantinieku apstiprināšana mantojuma tiesībās 
(sk. AT plēnuma 27.03.1995. lēm. Nr. l "Par likumu piemērošanu 
mantojuma lietās" 4.p., CPL 331.-335.р.); mantinieku īpašums uz 
mantojuma atstājējam piederējušo nekustamo lietu tiek nostiprināts, 
pamatojoties uz tiesas spriedumu par viņu apstiprināšanu mantojuma 
tiesībās. 
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b) Prasības pamats un priekšmets. Ja Z G L 97.p. paredzētā prasība 
vērsta uz citas personas īpašuma nostiprinājuma apstrīdēšanu, prasības 
pamats ir (sākotnēji) nepareizs īpašuma nostiprinājums, bet prasības 
priekšmets - īstā īpašnieka īpašuma nostiprināšana ar jaunu ierakstu 
(sal. EaumaKoe-b, OcHOBHbia H a n a n a .. c.129, 132). Jaunais ieraksts 
(īpašuma nostiprinājums) izdarāms uz tiesas sprieduma pamata, taisot 
atsevišķu lēmumu, un izteicams Z G L 47.p. 1 .d. paredzētajā formā. Šāds 
ieraksts "atvieto" iepriekšējo īpašuma nostiprinājumu, taču tam nav 
nekādu tiesisku seku attiecībā uz labticīgām personām, kuru tiesības 
(piem., servitūta, ķīlas, nomas tiesība) nostiprinātas līdz attiecīgā lēmuma 
taisīšanai (sal. Z G L 90.p. 3.d.). 

Jāatzīmē, ka prasības par īpašuma nostiprinājuma izlabošanu 
priekšmets nevar būt šī nostiprinājuma dzēšana. Atšķirībā no zemes
grāmatu ieraksta, ar kuru nostiprināta, piem., servitūta, ķīlas, nomas 
tiesība un kuru saskaņā ar likumu iespējams dzēst (sk. ZGL 17.p. 2.pk., 
18.p. 4.pk.), attiecībā uz īpašuma nostiprinājumu šāda kārtība likumā nav 
paredzēta (sk. ZGL 16.p.). 

(1) īpašuma nostiprinājuma nepareizības iemesls parasti ir tā tiesiskā 
darījuma (atsavinājuma līguma) spēkā neesamība, uz kura pamata 
(sk. Z G L 44.p.) izdarīts attiecīgais nostiprinājums. Tā kā tiesiska darīju
ma spēkā neesamība nav prezumējama, līdz ar īpašuma nostiprinājuma 
izlabošanu nepieciešams prasīt arī minētā darījuma atzīšanu par spēkā 
neesošu; atzīstot šo darījumu par spēkā neesošu, vienlaikus nav pamata 
ieguvēja īpašuma nostiprinājumam (sk. Senāta CD 16.02.2000. spried, 
lietā Nr.SKC-16, 2000, 36.1pp.). Tomēr jāatzīmē, ka tiesa var taisīt 
spriedumu par īpašuma nostiprinājuma izlabošanu tikai tad, ja šāds 
prasījums ietverts prasības pieteikumā. Ja prasītājs lūdzis atzīt par spēkā 
neesošu atsavinājuma līgumu, bet nav lūdzis izlabot uz šā līguma pamata 
izdarīto citas personas īpašuma nostiprinājumu, tiesa, apmierinot šādu 
prasību, nav tiesīga pēc savas iniciatīvas taisīt spriedumu arī par īpašuma 
nostiprinājuma izlabošanu (sk. CPL 192.p.). 

(2) Ja, pamatojoties uz spēkā neesošu darījumu, zemesgrāmatā 
nostiprināts ieguvēja īpašums uz nekustamu lietu un šī lieta atrodas 
ieguvēja valdījumā, atsavinātājs ir tiesīgs vienlaikus prasīt gan šī 
darījuma atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma nostiprinājuma 
izlabošanu zemesgrāmatā, gan arī valdījuma atjaunošanu, pamatojoties uz 
viņa īpašumu. Citiem vārdiem, atsavinātājs var vienlaikus celt prasību par 
īpašuma nostiprinājuma izlabošanu (ZGL 97.p.) un īpašuma prasību 
(CL 1044.p.). 

Turpretī gadījumā, ja, pamatojoties uz spēkā neesošu darījumu, 
zemesgrāmatā nostiprināts ieguvēja īpašums uz nekustamu lietu, bet lieta 
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vēl joprojām atrodas atsavinātāja valdījumā (piem., viņš turpina lietot šo 
lietu kā nomnieks), īpašuma prasības celšanai nav pamata (sk. 1 .tēzi un 
CL 1044.p. koment. 2.tēzi). Lai novērstu nepareizo īpašuma nostiprinā
jumu, atsavinātājam jāceļ vienīgi prasība par šī nostiprinājuma izlabošanu 
(ZGL 97.p.). 

c) Prasītājs un atbildētājs. Prasību par citas personas īpašuma 
nostiprinājuma izlabošanu var celt persona, kuras tiesības vai pamatotās 
intereses aizskar šāds nostiprinājums (sk. Blaese, Mende, S.95, Fn 3; 
sal. Rey, N 2 1 2 9 ; Baur/Stürner, § 1 8 R n 3 4 ) . Prasītājs saskaņā ar Z G L 
97.p. cita starpā var būt arī tā persona, kas lūgusi izdarīt apstrīdēto 
īpašuma nostiprinājumu (resp., parakstījusi nostiprinājuma lūgumu), jo 
sūdzības kārtība attiecas vienīgi uz tāda zemesgrāmatu nodaļas tiesneša 
lēmuma pārsūdzēšanu, ar kuru nostiprinājuma lūgums visumā vai pa daļai 
atstāts bez ievērības vai nav izpildīts tā, kā bija lūgts (sk. FacMam, 
Ho/ibKeuh, c.359; Jurkovska, 159.-160.lpp.; sal. Senāta CKD kopsēdes 
spried. Nr. 1936/17, XIII, 5354.-5356.lpp.). Savukārt atbildētājs ir perso
na, kura, pamatojoties uz nepareizu īpašuma nostiprinājumu, ierakstīta 
zemesgrāmatā kā attiecīgās nekustamās lietas īpašnieks (sal. Rey, N 2 1 3 1 ; 
Schwab/Prütting, Rn 242). 

Praksē īpašuma nostiprinājuma apstrīdēšana vairumā gadījumu ir 
saistīta ar šī nostiprinājuma pamatā esošā tiesiskā darījuma (atsavinājuma 
līguma) atzīšanu par spēkā neesošu. Šajos gadījumos prasību par īpašuma 
nostiprinājuma izlabošanu var celt persona, kura ir pamatoti ieinteresēta 
minētā tiesiskā darījuma spēkā neesamībā un iepriekšējā stāvokļa 
atjaunošanā. Tas nozīmē, ka šādu prasību var celt ne tikai nekustamās 
lietas īstais īpašnieks (atsavinātājs), bet arī, piem., kreditors, kurš 
ieinteresēts vērst piedziņu uz viņa parādniekam piederošu nekustamu 
lietu, kuru pēdējais atsavinājis citai personai, pamatojoties uz fiktīvu 
līgumu (sk. tomēr Senāta CD 29.11.2000. spried, lietā Nr.SKC-523, 
2000, 371.-374.lpp.), vai mantojuma līgumā iecelts mantinieks, kurš 
ieinteresēts apstrīdēt mantojuma atstājēja izdarītu atsavinājumu, kuru tas 
izdarījis nolūkā atņemt minētajam mantiniekam ar mantojuma līgumu 
piešķirto tiesību (sk. CL 648.p. 2.d.; sk. arī Krauze, Genes, 190.lpp.). 

d) Stāvoklis tiesu praksē. Pēdējo gadu tiesu praksē nav izveidojies 
vienots viedoklis jautājumā par to, kas ir tiesīgs celt prasību par īpašuma 
nostiprinājuma izlabošanu. No vienas puses, par prasītāju tiek atzīts 
vienīgi nekustamās lietas īstais īpašnieks; tas izriet no tiesu praksē 
valdošā uzskata, ka īpašuma nostiprinājumu var apstrīdēt vienīgi ar 
īpašuma prasību (sk. l.tēzi). No otras puses, tiesu praksē izteikts arī 
pretējs viedoklis, atzīstot, ka Z G L 97.p. paredzēto prasību var celt arī 
trešā persona (neīpašnieks), kurai ir pamatota interese, lai divu citu 
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personu starpa noslēgtais atsavinājuma līgums tiktu atzīts par speķa ne
esošu un tiktu izlabots īpašuma nostiprinājums zemesgrāmatā (sk. Senāta 
CD 16.02.2000. spried, lietā Nr.SKC-16, 2000, 32.-38.lpp.). Tajā pat 
laikā tiesu praksē jautājumā par nekustamas lietas atsavinājuma līguma 
atzīšanu par spēkā neesošu izteikts arī viedoklis, ka likums neparedz 
trešās personas tiesību prasīt tāda līguma atcelšanu, kuru slēgušas divas 
citas personas, nesaistot šādu prasību ar īpašuma (attiesājuma) prasību 
(sk. Senāta CD 10.05.2000. spried, lietā Nr.SKC-218, 2000, 288.lpp.; 
Senāta CD 29.11.2000. spried, lietā Nr.SKC-523, 2000, 373.lpp.). 

Lai novērstu šādu viedokļu atšķirību, pirmkārt, jāņem vērā, ka Z G L 
97.p. paredzētā prasība par nostiprinājuma izlabošanu nav īpašuma 
prasība. Katrai no šīm prasībām ir savs mērķis. Prasības par nostiprinā
juma izlabošanu (dzēšanu) mērķis ir novērst nepareizu nostiprinājumu 
(šajā gadījumā - izlabot nepareizu īpašuma nostiprinājumu ar jaunu 
nostiprinājumu). Turpretī īpašuma prasības mērķis ir prettiesīgi aizturētās 
lietas valdījuma atjaunošana īpašniekam, pamatojoties uz viņa īpašumu 
(sk. arī CL 1044.p. koment. l.tēzi). 

Otrkārt, iespējamo prasītāju loks prasībā par tāda īpašuma nostipri
nājuma izlabošanu, kas izdarīts, pamatojoties uz spēkā neesošu darījumu 
(atsavinājuma līgumu), nosakāms atkarībā no tā, vai minētais darījums ir 
1) absolūti spēkā neesošs jeb nederīgs vai arī vienīgi 2) apstrīdams. 
Nederīgs darījums nav spēkā uz likuma pamata, jo tas aizskar publiskas 
intereses. Turpretī apstrīdams darījums var tikt atzīts par spēkā neesošu, 
vienīgi pamatojoties uz ieinteresētās personas prasību (sk. Erdmann, I, 
S.251-257; Тютрюмовъ, с. 120-121; Синайский В. Основы граждан
ского права. Вып.1. Рига, 1931, с.277-279; Čakste, 27.-28.lpp.; 
sal. Vēbers, 108.lpp.). Nederīgs ir, piem., fiktīvs darījums 
(sk. CL 1438.р.), darījums, kas ir pretējs likumam vai labiem tikumiem 
(sk. CL 1415.р.), vai noslēgts ar rīcībnespējīgu personu (sk. CL 1405.р.). 
Savukārt apstrīdami ir tādi darījumi, kas noslēgti viltus (sk. CL 1461.р.), 
spaidu (sk. CL 1467.p.) vai maldības ietekmē (sal. CL 1445., 1458.p.; par 
šo problēmu sk. Vīnzarājs N. Civiltiesību problēmas. Rīga, 2000, 103.-
104.lpp.). Uz darījuma nederīgumu (ierunas veidā vai ceļot atsevišķu 
prasību) var atsaukties ikviens, kuram ir pamatota interese šā darījuma 
spēkā neesamībā, turklāt tiesa šādu darījumu var atzīt par spēkā neesošu 
arī pēc savas iniciatīvas (ex officio). Savukārt apstrīdamu darījumu pēc 
vispārīgā principa var apstrīdēt vienīgi ieinteresētais darījuma dalībnieks. 
Sekas abos gadījumos ir vienādas: gan nederīgs, gan apstrīdams darījums 
(ja pēdējais ir sekmīgi apstrīdēts) uzskatāms par spēkā neesošu no tā 
noslēgšanas brīža (sk. Тютрюмовъ, с. 120-121; Синайский В. Основы 
гражданского права. Вып.1. Рига, 1931, с.240, 279; Čakste, 28.1рр.; 
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Vīnzarājs N. Civiltiesību problemas. Riga, 2000, 104.lpp.; sal. Vēbers, 
109.lpp.; Larenz/WoĶ § 44 Rn 5 f, 19 f; Rey, N 360 ff). 

Tādējādi tam, kurš ir tiesīgs prasīt darījuma atzīšanu par spēkā 
neesošu, ir arī tiesība prasīt uz šī darījuma pamata izdarītā īpašuma 
nostiprinājuma izlabošanu zemesgrāmatā. Tā kā prasītājs var būt arī 
neīpašnieks vai tāds atsavinātājs (īstais īpašnieks), kura valdījumā vēl 
joprojām atrodas attiecīgā nekustamā lieta, minētā prasība nav obligāti 
saistāma vienīgi ar īpašuma prasību (šajā ziņā apstiprinoši sk. Senāta CD 
16.02.2000. spried, lietāNr.SKC-16, 2000, 32.-38.lpp.). 

3. P r a s ī j u m u konkurence. īpašuma prasība visai bieži konkurē ar 
citiem liettiesiskiem un saistībtiesiskiem prasījumiem. Tas nozīmē, ka 
nevaldītajā īpašnieka prasījums pret citu personu par viņam piederošās 
lietas atdošanu (valdījuma atjaunošanu) var izrietēt vienlaikus no dažā
dām t.s. prasījumu normām, kurās paredzētie prasījumi satura ziņā ir 
līdzī-gi (sal. Larenz/Wolf § 1 8 R n 2 8 f ) . Ja vienlaikus pastāv 
priekšnoteikumi vairākiem šādiem prasījumiem, īpašnieks (pēc vispārīgā 
principa) var brīvi izvēlēties, kuru no tiem izlietot (sal. Rozenfelds, 
139.lpp.). 

Jāatzīmē, ka šāda konkurence nepastāv starp īpašuma prasību un 
mantojuma prasību (sk. CL 667.-686.p.). Saskaņā ar CL 668.p. mantoju
ma prasības priekšnoteikums ir strīds par mantojuma tiesību, mantojumu 
vai lietas piederību mantojumam. Savukārt īpašuma prasība (saistībā ar 
mantojumu) izlietojama pret to, kurš valda pie mantojuma piederīgas 
atsevišķas lietas un, neapstrīdot prasītāja mantojuma tiesību uz tām, aiztur 
šīs lietas citu iemeslu dēļ (sk. Krauze R. Mantojuma tiesības. 2.izd. Rīga, 
1997, \3S.\pp.; Krauze, Genes, 219.lpp.). 

a) īpašuma prasība un valdījuma aizsardzība. Ja īpašniekam 
prettiesīgi atņemts lietas valdījums, viņš var izlietot īpašuma prasību vai 
prasību par atņemta valdījuma atjaunošanu (sk. CL 921 .p.). Kā atzīts 
juridiskajā literatūrā, valdījuma prettiesīgas atņemšanas gadījumā 
īpašniekam izdevīgāk izvēlēties valdījuma prasību, jo tad viņam nav 
pienākuma pierādīt savu īpašumu uz lietu, kas nereti ir visai sarežģīti 
(sk. Bergmanis J. Zaudēta valdījuma atjaunošana. Rīga, 1940, 20.-
21.lpp.; Višņakova, Balodis, 51.lpp., Rozenfelds, 140.lpp.); īpašniekam 
jāpierāda vienīgi lietas valdījums un tā atņemšanas fakts, kā arī tas, ka 
atņemtā lieta atrodas pie prettiesīgā atņēmēja vai nelabticīgās trešās 
personas (sk. CL 921., 924.p.). Tomēr jāņem vērā, ka prasība par atņemta 
valdījuma atjaunošanu noilgst viena gada laikā (sk. CL 925., 926.p.), 
turpretī īpašuma prasības noilguma termiņš ir 10 gadi (sk. CL 1895.p.). 
Tāpēc gadījumā, ja valdījuma prasība ir jau noilgusi, īpašniekam atliek 
vienīgi iespēja izlietot īpašuma prasību. 

A.Grūtups, E.Kalniņš 

CETURTĀ APAKŠNODAĻA. īpašnieka tiesības 219 

b) īpašuma prasība un negatorā prasība. Atbilstoši CL 1039.p. 
īpašnieks ir tiesīgs aizliegt citiem ne tikai ietekmēt, bet arī lietot un 
izmantot viņa lietu. Tāpēc tiesu praksē negatorās prasības pielietošanas 
joma tikusi paplašināta, izņēmuma kārtā atzīstot tās izlietošanas iespēju 
arī tādos gadījumos, kad īpašuma aizskārums ir saistīts ar lietas (vai tās 
daļas) valdījuma prettiesīgu aizturēšanu (piem., gadījumā, ja nomnieks 
pēc nomas līguma izbeigšanās neatbrīvo iznomātās telpas, sk. CL 1039.p. 
koment. 8.tēzi). Šajās robežās negatorā prasība kā novēršanas prasījums 
(sk. CL 1039.p. koment. 2.tēzi) konkurē ar īpašuma prasību. 

Tajā pat laikā īpašuma prasība var būt arī apvienota ar negatoro 
prasību. Tā, piem., gadījumā, ja prettiesīgs zemes gabala valdītājs ir 
uzcēlis uz šī zemes gabala būvi, īpašnieks var prasīt gan būves 
nojaukšanu (CL 1039.p.), gan arī zemes gabala valdījuma atjaunošanu 
(CL 104_4.p.) (sal. Baur/Stūrner, § 12 Rn 23). 

c) īpašuma prasība un no līgumiskām attiecībām izrietošs 
prasījums par lietas atdošanu. Tā kā īpašuma prasību var izlietot arī pret 
lietas turētāju (sk. CL 1045.p.), tā konkurē ar prasījumiem par lietas 
atdošanu, kas izriet no īpašnieka un lietas turētāja savstarpējām līgumis-
kajām attiecībām (piem., lietojuma tiesības, rokas ķīlas, patapinājuma, 
glabājuma, nomas, īres līguma attiecībām). Izbeidzoties minētajām 
attiecībām, lietas turētājam ir pienākums atdot viņa turējumā nodoto lietu 
(sk. attiecīgi CL 1219., 1350., I960., 1975., 2152.p.). Ja lietas turētājs 
nepilda šo pienākumu, turpinot prettiesīgi aizturēt lietas valdījumu, 
īpašnieks var atprasīt savu lietu ar īpašuma prasību (CL 1044.p.) vai arī ar 
prasījumu (par lietas atdošanu), kas izriet no konkrētajām līgumiskajām 
attiecībām (sal. Wolf, R n l 8 3 f ; Schwab/FTutting, R n 5 2 3 ; Rozenfelds, 
139.lpp.). 

No līgumiskām attiecībām izrietošu prasījumu par lietas atdošanu 
īpašnieks var vērst vienīgi pret otru līdzēju (lietas turētāju). Tāpēc 
gadījumā, ja lietas turētājs nodevis lietu trešai personai (piem., bez 
īpašnieka piekrišanas iznomājot lietu citam), īpašnieks var atprasīt savu 
lietu no šīs personas vienīgi ar īpašuma prasību (sal. Rozenfelds, 140.lpp.; 
Wolf Rn 184). 

d) īpašuma prasība un prasījums par netaisni iedzīvotā atdošanu. 
Ar īpašuma prasību īpašnieks var atprasīt sev piederošu lietu, ko 
prettiesīgi valda (tur) cita personas, resp., tādu lietu, kas bez tiesiska 
pamata ir nonākusi vai atrodas citas personas mantā. Tāpēc īpašuma 
prasība vairumā gadījumu konkurē ar prasījumu par netaisni iedzīvotā 
atdošanu (sk. CL 2369.-2392.p.). Ja vienlaikus pastāv priekšnoteikumi 
abiem šiem prasījumiem (piem., gadījumā, kad īpašnieks nodevis lietu 
citas personas valdījumā, pamatojoties uz spēkā neesošu atsavinājuma 
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līgumu), īpašnieks pēc savas izvēles var izlietot īpašuma prasību vai 
prasījumu par netaisni iedzīvotā atdošanu (sk. Torgāns K. (Red.) Latvijas 
Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības (1401.-2400.p.). 
2.izd. Rīga, 2000, 649., 665.1pp.; sal. Rozenfelds, 139.1pp.; Wolf, Rn 184). 
Turpretī, piem., gadījumā, ja kustama lieta nonākusi citas personas mantā 
bez tiesiska pamata, un šī persona to ieguvusi savā īpašumā ar pieaugumu 
(sk. CL 971., 977., 985.p.) vai arī šo lietu ieguvusi īpašumā trešā labticīgā 
persona (sk. CL 1065.p.), agrākais īpašnieks zaudē iespēju izlietot 
īpašuma prasību. Viņš var vērsties pret saistīto personu vienīgi ar 
prasījumu par netaisni iedzīvotā atdošanu vai zaudējumu atlīdzību 
(sal. Gauch P./Schluep W.R./Schmid J./Rey H. Schweizerisches 
Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Bd.I. 7.Aufl. Zürich, 1998, 
N 1501). 

Jāņem vērā, ka prasījums par netaisni iedzīvotā atdošanu - atšķirībā 
no īpašuma prasības kā liettiesiska prasījuma - ir saistībtiesisks prasījums 
(arī tad, ja šis prasījums vērsts uz netaisni iedzīvotā atdošanu natūrā). 
Minētā atšķirība jo īpaši redzama saistītās personas (parādnieka) 
maksātnespējas gadījumā. Ar īpašuma prasību īpašnieks var prasīt viņam 
piederošās lietas atdalīšanu no maksātnespējīgā parādnieka mantas, bet 
gadījumā, ja lieta tikusi prettiesīgi atsavināta, - tās vērtības atlīdzināšanu, 
kas veicama pirms citu prasījumu apmierināšanas (sk. lik. "Par 
uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 67.p., Kredītiestāžu 
likuma 172.p.). Savukārt prasījums par netaisni iedzīvotā atdošanu ir 
parasts kreditora prasījums, kas tiek apmierināts vispārējā kārtībā 
maksātnespējas procesa ietvaros (sal. Wolf, Rn 175; Schwenzer I. 
Schweizeriches Obligationenrecht. Allgemeiner Teil. Bern, 1998, 
N 5 9 . 0 1 f). 

4. īpašuma prasības tiesiskais regulējums. Visai kazuistiskos 
CL 1044.-1066.p. noteikumus var iedalīt šādās grupās (sal. Blaese, 
Mende, S. 109): 1) īpašuma prasības jēdziens un priekšmets 
(sk. CL 1044., 1050., 1052.p.), 2) prasītājs un viņa pierādīšanas 
pienākums (sk. CL 1044., 1051., 1059., 1060.p.), 3) atbildētājs un 
atbildības apjoms (sk. CL 1044.-1049., 1053.-1058., 1063.,. 1064.p.), 
4) atbildētāja ierunas (sk. CL 1061., 1062.p.), 5) izņēmumi (sk. CL 1065., 
1066.p.). 

1044. īpašuma prasību īpašnieks var celt pret katru, kas 
prettiesīgi aiztur viņa lietu; tās mērķis ir atzīt īpašuma tiesību un 
sakarā ar to piešķirt valdījumu. 
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Arī tas, kam ir atsaucama īpašuma tiesība, var, kamēr tā 
pastāv, atprasīt to ar īpašuma prasību; bet nākošais īpašuma 
ieguvējs nevar celt šādu prasību, kamēr lieta atrodas cita rokās. 

1. īpašuma prasības mērķis. īpašuma prasība ir nevaldītajā 
īpašnieka prasījums pret valdītāju neīpašnieku par prettiesīgi aizturētās 
lietas valdījuma atjaunošanu īpašniekam, pamatojoties uz viņa īpašumu 
(sk. arī iepriekšējo piezīmju l.tēzi). Atbilstoši CL 1044.p. l.d. šīs 
prasības mērķis ir 1) atzīt īpašumu un sakarā ar to 2) piešķirt valdījumu. 

Taču, kā atzīts juridiskajā literatūrā un tiesu praksē, īpašuma prasība 
pirmām kārtām ir vērsta uz lietas valdījuma atjaunošanu īpašniekam 
(sk. Erdmann, II, S.189, Fn 3; Konrādi, Valters, 167.lpp.; Blaese, Mende, 
S.110, F n l ; sal./tev, N 2 0 3 3 ; Schwab/P rutting, R n 5 1 9 ) , un šādam 
prasījumam katrā ziņā jābūt ietvertam prasības pieteikumā (sk. Šiliņš A. 
īpašuma prasība pie pirkuma uz nomaksu. Rīga, 1936, 30.-31 .lpp.). 
Savukārt īpašuma atzīšana ir tiesas sprieduma motīvs, t.i., juridisks 
pamatojums lietas valdījuma atjaunošanai (sk. Erdmann, II, S.189, Fn 3); 
prasītājam tiek atjaunots prettiesīgi aizturētās lietas valdījums tāpēc, ka 
viņš ir šīs lietas īpašnieks (ar šo pazīmi īpašuma prasība principiāli 
atšķiras, piem., no prasības par atņemta valdījuma atjaunošanu vai 
prasījuma par netaisni iedzīvotā atdošanu). Lai prasību kvalificētu kā 
īpašuma prasību, prasības pieteikumā nav obligāti jābūt ietvertam 
prasījumam "atzīt prasītāja īpašumu" (sk. Senāta C K D spried. 
Nr.1927/11, X, 3900.lpp.; Senāta CKD spried. Nr.1929/90, XI, 4396.-
4400.lpp.). Tāpat arī tiesas sprieduma rezolutīvajā daļā nav nepieciešams 
vēl īpaši atzīt prasītāja īpašumu uz atprasāmo lietu, ja vien šāds prasības 
juridiskais pamatojums izriet no prasības pieteikuma satura, un to ir 
konstatējusi tiesa (sk. Konrādi, Valters, 168.lpp.; Šiliņš A. īpašuma 
prasība pie pirkuma uz nomaksu. Rīga, 1936, 35.lpp.). 

2. Tiesīgā persona (prasītājs) īpašuma prasībā. īpašuma prasība 
kalpo īpašuma aizsardzībai pret īpašniekam piederošas (kustamas vai 
nekustamas) lietas valdījuma prettiesīgu aizturēšanu. Tāpēc šo prasību var 
izlietot vienīgi īpašnieks (sk. arī CL 927., 1041.p.), kura tiešā valdījumā 
neatrodas atprasāmā lieta (sk. Blaese, Mende, S . l l l ; Sinaiskis, 43.lpp.; 
sal. Хвостов, c.259; Rey, N203 7 ; Schwab/Prütting, R n 5 1 3 ) . Kopīpaš
nieks var vērst īpašuma prasību gan pret pārējiem kopīpašniekiem, gan arī 
pret trešo personu (par kopvaldījuma vai valdījuma uz viņa dalītā 
lietošanā piešķirtās kopējās lietas daļas atjaunošanu), turklāt trešo 
personu neaizsargā pārējo kopīpašnieku piekrišana lietas aizturēšanai 
(sal. Erdmann, II, S.190; Konrādi, Valters, 165., 167.lpp.; Rey, N 2038; 
Wolf Rn 176). 
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Prasītājs īpašuma prasībā var būt arī zemesgrāmatā neierakstīts 
nekustamas lietas īpašnieks (sal. Rozenfelds, 143.lpp.; Rey, N 2 0 3 7 ) , 
piem., persona, kas, pamatojoties uz spēkā neesošu atsavinājuma līgumu, 
nodevusi nekustamu lietu ieguvēja valdījumā un piekritusi ieguvēja 
īpašuma nostiprināšanai zemesgrāmatā. Atbilstoši kauzalitātes principam 
spēkā neesošs atsavinājuma līgums nevar būt pamats īpašuma pārejai 
(sk. CL 989.р.), turklāt ieguvēja īpašuma nostiprināšana zemesgrāmatā 
nenovērš šā līguma iekšējos trūkumus (sk. CL 1480.p.). Šādā gadījumā 
īpašums paliek atsavinātājam, tāpēc viņš kā īstais (materiāltiesiskais) 
īpašnieks var vienlaikus prasīt gan minētā atsavinājuma līguma atzīšanu 
par spēkā neesošu un nepareizā īpašuma nostiprinājuma izlabošanu 
zemesgrāmatā (sk. ZL 97.p.), gan arī valdījuma atjaunošanu, pamatojoties 
uz viņa īpašumu (sk. CL 1044.p.) (sk. arī iepriekšējo piezīmju 1., 2.tēzi). 

Neīpašniekam nav tiesība izlietot īpašuma prasību (resp., viņam 
nevar piederēt šāds materiāltiesisks prasījums). Tas attiecas arī uz 
personu, kura sākotnēji bijusi lietas īpašnieks, bet vēlāk zaudējusi savu 
īpašumu, piem., ieilguma rezultātā vai sakarā ar to, ka šo lietu ieguvusi 
īpašumā labticīga trešā persona (sk. arī CL 1041.p. koment. 3.tēzi; 
sal. Schmid, N 665, 669). 

a) Persona, kurai ir atsaucams īpašums. Atbilstoši CL 1044.p. 2.d. 
arī tas, kuram ir atsaucams īpašums, var, kamēr šī tiesība pastāv, atprasīt 
savu lietu ar īpašuma prasību. Šāds tiesiskais stāvoklis ir, piem., personai, 
kura ieguvusi īpašumu, pamatojoties uz atceļoši nosacītu atsavinājuma 
līgumu (piem., nomaksas pirkuma līgumu, saskaņā ar kuru īpašums pāriet 
atpakaļ pārdevējam, ja pircējs termiņā nesamaksā visu pirkuma summu, 
sk. CL 1069.р.). Kamēr atceļošais nosacījums nav iestājies, minētā 
persona var izlietot visas īpašnieka tiesības (sk. CL 1563.p.), t.sk. arī 
īpašuma prasību (sk. Šiliņš A. īpašuma prasība pie pirkuma uz nomaksu. 
Rīga, 1936, 20.1pp.). Bez tam, kā atzīts juridiskajā literatūrā, atsaucams 
īpašums ir, piem., personai, kura ieguvusi īpašumā tādu nekustamu lietu, 
attiecībā uz kuru cita persona var izlietot izpirkuma tiesību 
(sk. CL 1381.р.), kā arī, piem., apdāvinātajam, ja iestājušies apstākļi, kas 
dāvinātājam dod pamatu atsaukt dāvinājumu apdāvinātā rupjas nepatei
cības dēļ (sk. CL 1919.p.) (sk. Баишаковъ, Основныя начала .. c.129; 
Буковский, I, c.383). 

b) Nākošais īpašuma ieguvējs. Ar "nākošo īpašuma ieguvēju" 
CL 1044.p. 2.d. izpratnē saprotama persona, kurai ir saistībtiesisks pra
sījums pret citu personu (atsavinātāju) par kustamas lietas nodošanu 
īpašumā vai īpašuma uz nekustamu lietu nostiprināšanu zemesgrāmatā 
(piem., pircējs, kuram ir prasījums pret pārdevēju par pārdotās lietas no
došanu, sk. CL 2021., 2027.p.). Kamēr nav notikusi kustamas lietas 
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nodošana ieguvējam (sk. CL 987.p.2.d.) vai ieguvēja īpašuma uz nekus
tamu lietu nostiprināšana zemesgrāmatā (sk. CL 993.p. 1 .d., 1478., 1480.р.), 
nākošais ieguvējs nekļūst par šīs lietas īpašnieku. Līdz ar to viņš (kā ne-
īpašnieks) nevar izlietot īpašuma prasību pret atsavinātāju vai kādu trešo 
personu, kuras valdījumā atrodas minētā lieta (sal. Blaese, Mende, S.l 11). 

Gadījumā, ja atsavinātājs labprātīgi neizpilda savu saistību, t.i., 
nenodod kustamu lietu ieguvēja īpašumā vai arī nedod piekrišanu 
ieguvēja īpašuma nostiprināšanai zemesgrāmatā uz nekustamu lietu, 
"nākošais īpašuma ieguvējs" savu prasījumu pret atsavinātāju par minētās 
saistības izpildi var izlietot tiesas ceļā, ceļot personisku prasību. Attiecībā 
uz kustamu lietu šādas prasības priekšmets ir lietas piespriešana 
(piespiedu nodošana) prasītājam, bet attiecībā uz nekustamu lietu -
prasītāja īpašuma nostiprināšana zemesgrāmatā (sk. CL 1479.р.). 

3. Saistītā persona (atbildētājs) īpašuma prasībā ir atprasāmās 
lietas prettiesīgs valdītājs (turētājs), t.i., persona, kura bez tiesiska pama
ta aiztur īpašniekam piederošās lietas valdījumu (sk. CL 1044.p. 1 .d., 
sal. CL 1061.р.). Tādējādi īpašnieks var vērst īpašuma prasību pret 
jebkuru trešo personu (sk. CL 927., 1041.р.), kas prasības celšanas brīdī 
prettiesīgi valda (tur) viņam piederošo lietu, resp., neatdod šo lietu 
īpašniekam pēc viņa pieprasījuma (sk. Erdmann, II, S.l90; Буковский, I, 
c.382; Konrādi, Valters, 165., 169.lpp.; Blaese, Mende, S.l 11, F n 3 ; 
Sinaiskis, 43.1pp.; Senāta CKD spried. Nr.1920/19, VI, 2201 .-2202.lpp.; 
Senāta CKD spried. Nr.1930/107, XII, 4583.-4584.lpp.; sal. Schmid, 
N 664; Baur/Sturner, § 11 Rn 39). 

Atbildētājs var būt ne tikai atprasāmās lietas prettiesīgs valdītājs 
(piem., persona, kas nopirkusi zagtu kustamu lietu un, nezinot šo apstākli, 
uzskata sevi par tās īpašnieku), bet arī prettiesīgs turētājs (piem., persona, 
kurai minētā zagtā lieta iznomāta) (sk. CL 1045., 876.p.). Tāpat nav 
nozīmes, vai prettiesīgais valdītājs ir labticīgs vai ļaunticīgs 
(sk. CL 1053.р.), jo īpašnieks var atprasīt savu lietu kā no viena, tā otra 
(sal. Хвостов, c.260). Atbildētājs var būt arī lietas kopīpašnieks, kura 
prettiesīgas rīcības rezultātā otram kopīpašniekam atņemts kopvaldījums 
vai valdījums uz šī otra kopīpašnieka dalītā lietošanā piešķirto kopējās 
lietas daļu (sk. arī CL 1068.p. koment. 2.tēzi). 

Jāatzīmē, ka atbilstoši romiešu tiesību tradīcijām CL 1045.p. 
paredzēta lietas turētāja tiesība "atbrīvoties no prasības", norādot personu, 
kuras vārdā viņš lietu tur (t.s. nominatio auetoris; sk. CL 1045.p. koment. 
2.tēzi). Savukārt CL 1046.p. minētajos gadījumos īpašuma prasību var 
vērst arī pret personu, kas patiesībā nevalda atprasāmo lietu, taču juridiski 
(fikcijas veidā) tiek pielīdzināta valdītājam (t.s. fictus possessor) 
(sk. Дернбургъ, II, с. 148-151; Гриммъ, c.201; Хвостов, c.260). 
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1U43. Prasību var celt pret katru lietas turētāju, neizņemot 

arī to, kas lietu tur cita vārdā, bet pēdējais var atbrīvoties no 

prasības, ja viņš uzdod personu, kuras vārdā lietu tur. 

1. Lietas turētā j s kā atbildētājs īpašuma pras ībā . Atbilstoši 
CL 1045.p. atbildētājs īpašuma prasībā var būt katrs lietas turētājs (piem., 
lietotājs, rokas ķīlas ņēmējs, patapinājuma ņēmējs, glabātājs, nomnieks, 
īrnieks). Tādējādi īpašnieks var vērst šo prasību ne tikai pret personu, 
1) kurai viņš pats nodevis turējumā atprasāmo lietu, bet arī pret personu, 
2) kura šo lietu ieguvusi turējumā no citas personas (resp., "lietu tur cita 
vārdā"). Pirmajā gadījumā īpašnieks var vērst īpašuma prasību pret 
turētāju, ja viņu starpā pastāvējušās līgumiskās attiecības ir izbeigušās vai 
arī attiecīgais līgums (piem., patapinājuma vai nomas līgums) nav spēkā, 
turklāt turētājs neatdod lietu īpašniekam, turpinot prettiesīgi aizturēt tās 
valdījumu (piem., īpašnieks var prasīt atbrīvot iznomāto zemes gabalu, 
kuru pēc nomas līguma izbeigšanās turpina lietot bijušais nomnieks). 
Otrajā gadījumā īpašuma prasības izlietošanu pamato tas, ka īpašniekam 
piederošā lieta citādā veidā prettiesīgi nonākusi trešās personas turējumā 
(piem., īpašnieks var atprasīt viņam nozagtu kustamu lietu no tā, kuram 
šo lietu ieķīlājis, iznomājis vai patapinājis zaglis vai persona, kas minēto 
lietu iegādājusies, nezinot, ka tā ir zagta). 

Jāņem vērā, ka īpašnieks nevar vērst īpašuma prasību pret turētāju, 
kurš drīkst valdīt īpašniekam piederošo lietu, pamatojoties uz kādu lietu 
tiesību vai tādu personisku tiesību, kas īpašniekam jāatzīst 
(sk. CL 1061.p.). Tāpēc, piem., gadījumā, ja starp īpašnieku un nomnieku 
ir spēkā nomas līgums vai arī nomnieks ar īpašnieka piekrišanu nodevis 
lietu apakšnomā citai personai (sk. CL 2115.p.), īpašuma prasības 
izlietošanai pret šādu turētāju nav pamata. 

2.Nominatio auctoris. Saskaņā ar CL 1045.p. turētājs "var 
atbrīvoties no prasības, ja viņš uzdod personu, kuras vārdā lietu tur", t.i., 
lietas valdītāju, kurš viņam nodevis lietu turējumā. Šī norma negrozītā 
veidā pārņemta no romiešu tiesībām, taču, ņemot vērā mūsdienu 
civilprocesa principus, nepieciešams precizēt tās izpratni. 

(1) Romiešu tiesībās tās personas norādīšanai, kuras vārdā 
atbildētājs lietu tur (nominatio auctoris), bija šādas tiesiskās sekas. 
Norādītā persona (auctor) bija tiesīga iestāties procesā turētāja 
(atbildētāja) vietā, kā rezultātā turētājs zaudēja atbildētāja statusu un 
palika vienīgi procesuāli ieinteresēts lietas iznākumā; tiesas spriedums, ar 
ko apmierināta īpašuma prasība, bija spēkā arī pret viņu. Ja norādītā 
persona atteicās atbildēt īpašuma prasībā, turētājs bija tiesīgs atzīt šo 
prasību un nodot lietu prasītājam, neatbildot par to norādītajai personai 
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(sk.ļļepH6ypah, II, c. 149-150; 3oMt, c l 8 5 , n p H M . 2 ; PpuMMt, c.201; 
Konrādi, Valters, 169.lpp.). 

(2) No šobrīd spēkā esošo tiesību viedokļa turētājs, norādot personu, 
kuras vārdā viņš lietu tur, neiegūst iespēju izstāties no procesa (t.i., 
"atbrīvoties no prasības"). Saskaņā ar CPL 77.p. puses procesuālo tiesību 
pārņemšana iespējama tikai tad, ja ir notikusi materiālo tiesību pāreja 
citai personai (piem., mantošanas, reorganizācijas vai cesijas rezultātā). 
Turpretī persona, kuras vārdā atbildētājs tur atprasāmo lietu, nav 
uzskatāma par atbildētāja tiesību pārņēmēju (sk. arī Rozenfelds, 144.Ipp.), 
līdz ar to atbildētāja aizstāšana ar šo personu procesuāli nav iespējama. 
Bez tam turētājs nevar aizstāvēties ar ierunu, ka īpašuma prasība ir 
nepareizi celta pret viņu un būtu jāceļ pret personu (valdītāju), no kuras 
viņš ieguvis atprasāmo lietu turējumā. īpašniekam nav iepriekš 
jāpārliecinās, kādā veidā lieta nonākusi turētāja turējumā, jo viņš uz 
likuma pamata var vērst īpašuma prasību pret katru lietas turētāju 
(sk. Konrādi, Valters, 170.lpp.; Šiliņš A. īpašuma prasība pie pirkuma uz 
nomaksu. Rīga, 1936, 21.Ipp.). 

Tāpēc nominatio auctoris nozīme ir tā, ka turētājs, pret kuru celta 
īpašuma prasība, var lūgt tiesu pieaicināt personu, no kuras viņš ieguvis 
lietu turējumā, piedalīties lietas iztiesāšanā kā trešo personu atbildētāja 
pusē (sk. CPL 78., 80.p.). Šajā gadījumā trešās personas piedalīšanās 
pamats ir viņas iespējamā saistība attiecībā pret turētāju, kas var rasties 
sakarā ar tiesas spriedumu strīdā (sal. Rozenbergs ./., Briģis I. Padomju 
civilprocesuālās tiesības. Rīga, 1978, 59.-60.Ipp.). Ja īpašuma prasība tiek 
apmierināta un atprasāmā lieta turētājam tiek atņemta, viņš var prasīt no 
minētās personas radušos zaudējumu atlīdzību (tā, piem., labticīgam 
nomniekam ir tiesība prasīt no iznomātāja atlīdzību par zaudējumiem, kas 
radušies sakarā ar nomnieka "izstumšanu" no iznomātās lietas sakarā ar 
citas personas celtās īpašuma prasības apmierināšanu, sk. CL 2132.p.). 
Bez tam gadījumā, ja turētājs nav ieinteresēts lietas iznākumā, viņš var 
atzīt īpašuma prasību un nodot atprasāmo lietu prasītājam, neatbildot par 
to personai, no kuras viņš ieguvis lietu turējumā (sal. Konrādi, Valters, 
170.lpp.; Šiliņš A. īpašuma prasība pie pirkuma uz nomaksu. Rīga, 1936, 
22.1pp.). 

1046« Kas, nevaldīdams atprasāmo lietu, tomēr formāli 

atbild uz prasību, pret to var taisīt spriedumu it kā pret īsto 

valdītāju. 
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Ja atbildētājs, lai novērstu prasību no sevis, lietu pirms prāvas 
sākuma ļaunprātīgi atsavina, tad pret viņu šajā prasībā tāpat var 
taisīt spriedumu, it kā viņš šo lietu vēl valdītu. 

1. Fiktīvs valdītājs kā atbildētājs īpašuma prasībā. Pēc vispārīgā 
principa viens no īpašuma prasības apmierināšanas priekšnoteikumiem ir 
fakts, ka prasības celšanas brīdī atbildētājs ir valdījis (turējis) atprasāmo 
lietu (sk. Konrādi, Valters, 165., 169.lpp.; Senāta C K D spried. 
Nr. 1920/19, VI, 2201.-2202.lpp.; Senāta CKD spried. Nr.1930/107, XII, 
4583.-4584.lpp.). Tomēr CL 1046.p. minētajos gadījumos īpašuma prasī
bu var vērst arī pret personu, kas prasības celšanas brīdī nav valdījusi 
atprasāmo lietu, taču juridiski (fikcijas veidā) tiek pielīdzināta valdītājam 
(t.s. fictus possessor). Ņemot vērā šo īpatnību, prasītājam saskaņā ar 
C L I 0 5 9 . p . jāpierāda vai nu tas, ka atbildētājs valda atprasāmo lietu 
(resp., ir valdījis šo lietu prasības celšanas brīdī), vai arī tas, ka pret viņu 
var celt prasību kā pret valdītāju (resp., tas, ka viņš ir fiktīvs valdītājs 
CL 1046.p. izpratnē) (sal. Rozenfelds, 148.lpp.). 

Tā kā fiktīvs valdītājs atbilstoši CL 1046.p. tiek pielīdzināts īstam 
valdītājam, pret viņu tiesa var taisīt spriedumu kā pret īsto valdītāju un 
piedzīt no fiktīvā valdītāja atprasāmās lietas vērtību, kā arī visus zaudēju
mus un izdevumus (sk. CL 1047.p. koment. 1 .tēzi). 

2. Viltus valdītājs. Saskaņā ar CL 1046.p. 1 .d. par fiktīvu valdītāju 
uzskatāms tas, kurš, "nevaldīdams atprasāmo lietu, tomēr formāli atbild 
uz prasību". Šajā gadījumā ir runa par personu, kas ļaunprātīgi "uzdevusi" 
sevi par lietas valdītāju, lai novilcinātu procesu par labu trešai personai 
vai citā nolūkā maldinātu prasītāju (sk. Erdmann, II, S. 191; Konrādi, 
Valters, 171.lpp.; sal. Дернбургъ, II, с.150; Гриммъ, с.201; Хвостов, 
с.260). Minētā rīcība parasti ir saistīta ar īpašnieka ļaunprātīgu 
maldināšanu (viltu), tāpēc šādu atbildētāju var dēvēt arī par "viltus 
valdītāju". 

3. Ļaunprātīgs atsavinātājs. Saskaņā ar CL 1046.p. 2.d. par fiktīvu 
valdītāju uzskatāms tas, kurš sākotnēji ir valdījis atprasāmo lietu, taču 
nolūkā "novērst prasību no sevis" lietu pirms prāvas sākuma ļaunprātīgi 
atsavinājis. Šī norma pēc analoģijas piemērojama arī tam, kurš minētajā 
nolūkā lietu ļaunprātīgi iznīcinājis (sal. Дернбургъ, II, c l 5 0 ; Хвостов, 
c.260). 

Ar atprasāmās lietas ļaunprātīgu atsavināšanu CL 1046.p. 2.d. 
izpratnē domāts gadījums, kad lietas valdītājs (turētājs), zinot, ka pret 
viņu var tikt celta īpašuma prasība, atsavina (piem., pārdod, iemaina, 
uzdāvina) lietu citai personai tieši ar nolūku izvairīties no tās atdošanas 
īpašniekam. Vienīgi šāds atsavinātājs uzskatāms par fiktīvu valdītāju 
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(sk. Erdmann, II, S.191, Fn 5; Konrādi Valters, 172.lpp.). Juridiskajā 
literatūrā izteikts viedoklis, ka par fiktīvu valdītāju uzskatāms arī tas, kurš 
atsavinājis atprasāmo lietu citai personai bez minētā nolūka, taču zinot, ka 
viņš nav tiesīgs rīkoties ar šo lietu (sk. Буковский, I, c.384-385). 

1047. Iepriekšēja (1046.) panta norādītos gadījumos 

atbildētājam var nospriest samaksāt atprasāmās lietas vērtību, kā 

arī visus zaudējumus un izdevumus. 

1. Fiktīvā valdītāja atbildība. Pret fiktīvu valdītāju (sk. CL 
1046.p.) tiesa var taisīt spriedumu kā pret īsto valdītāju un piedzīt no 
fiktīvā valdītāja atprasāmās lietas vērtību, kā ari visus zaudējumus un 
izdevumus. Šeit pēc būtības ir runa par personisku prasību par zaudē

jumu atlīdzību īpašuma prasības formā (sk. Дернбургъ, II, c l 5 1 ; 
Гриммъ, c.201). Tāpēc fiktīvā valdītāja atbildības apjoms nosakāms 
atbilstoši noteikumiem par zaudējumu atlīdzību. 

Nosakot atlīdzību par atprasāmās lietas vērtību, atlīdzības apmērs 
pēc vispārīgā principa samērojams ar lietas vērtību īpašuma prasības (kā 
materiāltiesiska prasījuma) rašanās brīdī, t.i., brīdī, kad radās pamats 
izlietot īpašuma prasību (sk. CL 1792.p.). Gadījumā, ja fiktīvais valdītājs 
atprasāmo lietu savulaik ieguvis noziedzīgā ceļā, atlīdzības apmērs 
nosakāms atbilstoši lietas augstākajai cenai kopš noziedzīgas iegūšanas 
brīža (sk. CL 2356.р.). Ar citiem zaudējumiem galvenokārt saprotams 
īpašnieka sagaidāmās peļņas atrāvums (sk. CL 1772.p.), bet ar 
izdevumiem - tiesāšanās izdevumi (sk. CPL 33.p.). 

2. īpašnieka tiesība vērst īpašuma prasību pret citu personu. 
Atbilstoši romiešu tiesībām īpašnieks, kurš saņēmis atlīdzību no fiktīvā 
valdītāja, nezaudēja tiesību atprasīt lietu ar īpašuma prasību no īstā 
valdītāja (sk. Дернбургъ, II, c.151; Гриммъ, c.201). Arī saistībā ar 
CL 1047.p. ietverto normu juridiskajā literatūrā atzīts, ka īpašnieks, 
saņemot atlīdzību no fiktīvā valdītāja, nezaudē tiesību vērst īpašuma 
prasību pret īsto valdītāju (sk. Erdmann, II, S.191; Konrādi Valters, 171,-
172.lpp.; Rozenfelds, 144.-145.lpp.). Šādu situāciju attaisno tas, ka pret 
fiktīvo valdītāju vērstās prasības mērķis ir sodīt fiktīvo valdītāju par viņa 
ļaunprātīgo rīcību (sk. Erdmann, II, S.191, F n 2 ; sal. Rozenfelds, 
145.lpp.). Tādējādi īpašniekam ir dota iespēja saņemt gan atlīdzību no 
fiktīvā valdītāja, gan arī pašu lietu no īstā valdītāja. 
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Kas valdījis cita atprasāmo lietu laba ticība, bet pec 

tam, vēl pirms sprieduma taisīšanas, zaudējis tās valdījumu bez 

ļauna nolūka, tam nevar nospriest šo lietu atdot. 

1. Labticīga valdītāja atbildība par lietas saglabāšanu pirms 
prasības celšanas. Labticīgs valdītājs (sk. CL 1053.p. koment. 2.tēzi) 
neatbild par savu rīcību pirms prasības celšanas (sk. CL 1053.p.), t.sk. arī 
par lietas saglabāšanu (sal.Дернбургъ, II, с. 154; Гриммъ, с.202; 
Хвостов, с.262). Labticīga valdītāja nevērīga attieksme pret lietu pirms 
prasības celšanas ir atvainojama, jo viņš sevi maldīgi uzskata par lietas 
īpašnieku. Savukārt gadījumā, ja lieta gājusi bojā vai tikusi bojāta ar 
valdītāja ļaunu nolūku, šeit vairs nevar būt runa par viņa labticību 
(sk. Erdmann, II, S. 199, Fn 4; Konrādi, Valters, 174.1pp.; sal. Гриммъ, 
C.202). 

2. Labticīga valdītāja atbildība par lietas saglabāšanu pēc 
prasības celšanas. Pēc prasības celšanas (sk. CL 1053.p. koment. 1 tēzi) 
labticīgs valdītājs atbild par viņa valdījumā esošās lietas bojāeju vai 
bojāšanos viņa vainas dēļ (sk. Erdmann, II, S. 199; Konrādi, Valters, 
176.1pp.; sal.Дернбургъ, II, с. 154; Гриммъ, с.202). Taču par lietas 
nejaušu bojāeju vai bojāšanos, kā arī par tās valdījuma nejaušu zaudēšanu 
(piem., zādzības rezultātā) labticīgs valdītājs neatbild (sk. CL 1048.p.). 

Ja lieta gājusi bojā vai tikusi bojāta labticīgā valdītāja vainas dēļ, 
viņam ir pienākums atlīdzināt zaudējumus. Zaudējumu atlīdzība par 
bojāgājušo vai bojāto lietu nosakāma atbilstoši tās augstākajai cenai kopš 
nokavējuma, resp., prasības celšanas brīža, jo ar prasības celšanas brīdi 
labticīgs valdītājs tiek pielīdzināts ļaunticīgam valdītājam 
(sk. CL 1053.p.). 

1049. Kas, atbildot uz prasību, vēl lietu nav valdījis, bet ir 

ieguvis tās valdījumu vēlāk, jau prāvas laikā, tam uz celtās prasības 

pamata var nospriest lietu atdot. 

CL 1049.p. noteikumi piemērojami tādam fiktīvam valdītājam 
(sk. CL 1046.p.), kurš atprasāmo lietu ieguvis valdījumā vēlāk, i i . , lietas 
iztiesāšanas laikā. Iegūstot šo lietu valdījumā, viņš kļūst par īstu valdītāju, 
tāpēc ar tiesas spriedumu viņam var uzlikt par pienākumu atdot atprasāmo 
lietu prasītājam. 
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1050 • Par prasības priekšmetu var būt ka atsevišķa lieta, ta 

arī lietu kopība, kas pastāv vienīgi no ķermeniskām lietām, bet ne 

tāda manta, kuras sastāvā ietilpst gan ķermeniskas, gan 

bezķermeniskas lietas (849.p. l.d.). 

1. īpašuma prasības priekšmets. Atbilstoši CL 1050.p. par 
īpašuma prasības priekšmetu var būt kā 1) atsevišķa ķermeniska lieta vai 
tās daļa (piem., zemes gabala daļa vai dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā), tā 
arī 2) lietu kopība, kas sastāv vienīgi no ķermeniskām lietām (piem., 
ganāmpulks, preču krājums, bibliotēka). Jāņem vērā, ka CL 1050.p. 
raksturots īpašuma prasības priekšmets šaurākā nozīmē, jo saskaņā ar 
CL 1052.p. īpašuma prasība attiecas ne tikai uz galveno lietu un tās 
pieaugumiem, bet arī uz galvenās lietas piederumiem un saņemtiem, bet 
vēl nepatērētiem augļiem (sk. CL 1052.p. koment. l.tēzi). 

(1) Ar īpašuma prasību nav iespējams atprasīt bezķermenisku lietu 
vai tādu lietu kopību, kuras sastāvā ietilpst gan ķermeniskas, gan 
bezķermeniskas lietas (piem., uzņēmums KCL 18.p. izpratnē, sk. arī 
Erdmann, II, S.192; Konrādi, Valters, 173.lpp.; Blaese, Mende, S.110, 
F n 2 ; Senāta C K D spried. Nr.1927/126, X, 4016.-4018.lpp.). Tas, 
protams, neizslēdz iespēju atprasīt atsevišķas minētajā lietu kopībā 
ietilpstošas ķermeniskas lietas. 

(2) Kā atzīts juridiskajā literatūrā, kopīpašnieks ar īpašuma prasību 
var atprasīt viņam piederošo domājamo daļu kopējā lietā (sk. Erdmann, 
II, S. 190; Буковский, II, c.383; Konrādi, Valters, 165.lpp.; Rozenfelds, 
143.lpp.). Tomēr jāņem vērā, ka domājamā daļa ir bezķermeniska lieta 
(sk. CL 1072.p. koment. l.tēzi) un tā pati par sevi nevar būt īpašuma 
prasības priekšmets. Tāpēc šeit nepieciešams precizējums. Ja īpašuma 
prasība vērsta uz kopvaldījuma atjaunošanu, tās priekšmets ir visa kopējā 
lieta vai tā šīs lietas daļa, kas atradās kopīpašnieku kopvaldījuma. Ja 
kopīpašnieks īpašuma prasības ceļā prasa atjaunot valdījumu uz viņa 
dalītā lietošanā piešķirto kopējās lietas daļu, īpašuma prasības priekšmets 
ir šī daļa. 

2. Atsevišķa ķermeniska lieta. Ar īpašuma prasību iespējams 
atprasīt vienīgi individuāli noteiktu vai individualizētu ķermenisku lietu 
{sk. Rozenfelds, 142.lpp.; sal. Vēbers, 93., 237.lpp.). Tā kā jebkura 
nekustama lieta ir neatvietojama un individuāli noteikta lieta (sk. Blaese, 
Mende, S. 16), minētais apstāklis ir aktuāls vienīgi attiecībā uz kustamām 
lietām. 

Ja atvietojama kustama lieta (sk. CL 844.p.) pirms valdījuma 
zaudēšana nav bijusi individualizēta, t.i., nodalīta no citām attiecīgās 
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šķiras lietām, to nevar atprasīt ar īpašuma prasību. Tā, piem., ar īpašuma 
prasību nevar atprasīt noteiktu naudas summu, kas bez tiesiska pamata 
nonākusi citas personas mantā (šāda summa var būt, piem., prasījuma no 
netaisnas iedzīvošanās priekšmets, sk. Blaese, Mende, S. 16-17). Turpretī 
atsevišķa kolekcijā iekļauta monēta vai banknote, kas prettiesīgi nonākusi 
citas personas valdījumā, var būt par īpašuma prasības priekšmetu 
(sal. Višņakova, Balodis, 12.1pp.). 

3. Ķermenisku lietu kopība. Atbilstoši CL 1050.p. par īpašuma 
prasības priekšmetu var būt arī ķermenisku lietu kopība (sk. arī CL 927.p. 
koment. 2.tēzi). Šeit pēc būtības ir runa par vairāku atsevišķu prasījumu, 
no kuriem katrs attiecas uz konkrētu lietu kopībā ietilpstošu lietu, 
apvienošanu vienā prasībā lietderības apsvērumu dēļ (sk. Erdmann, II, 
S.192, Fn 6; sal. Rozenfelds, 30.1pp.). Arī šajā gadījumā ar īpašuma 
prasību iespējams atprasīt vienīgi individuāli noteiktas vai individualizē
tas lietas, tāpēc prasītājam ir pienākums sīki apzīmēt katru atprasāmajā 
lietu kopībā ietilpstošo lietu (sk. CL 1051 .р.). 

Jāatzīmē, ka romiešu tiesībās lietu kopības vindicēšana tika saistīta 
ar procesuālu atvieglojumu, saskaņā ar kuru prasītājam nebija pienākuma 
jau prasības pieteikumā precīzi norādīt atprasāmajā lietu kopībā ietilpsto
šo lietu skaitu un sīki raksturot katru no tām (sk. Дернбургъ, II, с. 152, 
прим.З; sal. Senāta CKD spried. Nr. 1923/16, VII, 2647.-2648.lpp.). 

4. Lietas bojāeja vai citāda tās atdošanas neiespējamība. Ja lieta 
gājusi bojā, īpašuma prasība (kā materiāltiesisks prasījums) izbeidzas. Tās 
vietā, pastāvot CL 1048., 1054.p. paredzētajiem priekšnoteikumiem, 
rodas prasījums par zaudējumu atlīdzību (piem., ļaunticīgam valdītājam, 
kura valdījumā bijusī lieta gājusi bojā viņa vainas dēļ vai nejauša 
notikuma rezultātā, ir pienākums atlīdzināt radušos zaudējumus, 
sk. CL 1054.p.). Tāpat īpašuma prasība izbeidzas, ja iestājusies citāda 
lietas atdošanas neiespējamība (piem., prettiesīgais valdītājs kustamu lietu 
ieguvis īpašumā ar pieaugumu, sk. CL 971., 977.. 985.p.). Šādos 
gadījumos atkarībā no apstākļiem rodas prasījums par zaudējumu 
atlīdzību vai prasījums no netaisnas iedzīvošanās (piem., gadījumā, ja 
zemes gabala īpašnieks labticīgi iebūvējis savā būvē citai personai 
piederošu kustamu lietu, viņam ir pienākums atlīdzināt netaisni iedzīvoto, 
bet, ja viņš rīkojies ļaunticīgi, - pienākums atlīdzināt radušos zaudēju
mus, sk. CL 971.р.). 

Lietas bojāšanās rezultātā īpašuma prasība neizbeidzas. Šādā 
gadījumā, pastāvot CL 1048., 1054.p. paredzētajiem priekšnoteikumiem, 
īpašnieks līdzās īpašuma prasībai var izlietot arī prasījumu par lietas 
bojāšanās rezultātā radušos zaudējumu atlīdzību. 
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1051. Prasītājam sīki jāapzīmē atprasāmā lieta kā pēc tās 

šķiras un īpašībām, tā arī pēc sevišķām iezīmēm un, ja vajadzīgs, arī 

pēc tās apjoma un lieluma; bet prasībā par nekustamu īpašumu sīki 

jānorāda arī tā atrašanās vieta. 

1. Pienākums sīki apzīmēt atprasāmo lietu. Tā kā ar īpašuma 
prasību iespējams atprasīt vienīgi individuāli noteiktu vai individualizētu 
lietu (sk. CL 1050.p. koment. 2., 3.tēzi), prasītājam ir pienākums sīki 
apzīmēt atprasāmo lietu. Šis pienākums ir nesaraujami saistīts ar prasītāja 
pienākumu pierādīt savu īpašumu uz atprasāmo lietu (sk. CL 1060.p.), jo 
nav iespējams pierādīt īpašumu uz tādu objektu, kas iepriekš nav ticis 
konkretizēts. Bez tam CL 1051.p. paredzētais pienākums ir vērsts arī uz 
to, lai tiesa, taisot spriedumu par lietas atdošanu natūrā, sprieduma 
rezolutīvajā daļā varētu norādīt konkrētu lietu (sk. CPL 196.p.). 

2. Atprasāmās lietas apzīmēšana atkarīga no tā, vai šī lieta ir 
kustama vai nekustama. Kustama lieta jāapzīmē gan pēc tās šķiras un 
īpašībām, gan arī pēc sevišķām iezīmēm (piem., atprasot automašīnu, 
jānorāda tās tips, marka, modelis, izlaiduma gads, šasijas, virsbūves, 
motora numurs, krāsa). Vajadzības gadījumā jānorāda arī kustamās lietas 
apjoms un lielums (piem., atprasot gleznu, parasti nepieciešams norādīt 
arī tās izmēru). Apzīmējot nekustamu lietu, jānorāda tās atrašanās vieta 
(adrese), kadastra numurs, zemesgrāmatu nodalījums (ja nekustamā lieta 
ierakstīta zemesgrāmatā), kā arī šīs lietas platība. Ja īpašuma prasības 
priekšmets ir nekustamas lietas daļa (piem., atsevišķas telpas ēkā), pēc 
iespējas nepieciešams precizēt arī šīs daļas izvietojumu un platību (resp., 
to, kurā ēkas stāvā šīs telpas atrodas, kāds ir šo telpu izvietojums un 
platība). No nekustamas lietas apzīmēšanas viedokļa svarīgs pierādīšanas 
līdzeklis ir zemes robežu plāns vai tehniskās inventarizācijas plāns. 

1052. Ar īpašuma prasību savienota nevien prasība par 

pašu lietu, bet arī par visiem tās piederumiem, pie kuriem skaitāmi 

nevien piederumi šaurākā nozīmē un augļi, bet arī atlīdzība par visu 

to, ko prasītājs zaudējis atbildētāja valdījuma dēļ. 

1. īpašuma prasības apjoms. īpašuma prasība attiecas ne tikai uz 
galveno lietu un tās pieaugumiem, bet arī uz galvenās lietas piederumiem 
un saņemtiem, bet vēl nepatērētiem augļiem. Tādējādi, pirmkārt, 
īpašniekam atjaunojams valdījums uz galveno lietu (sk. CL 850.p.) ar 
visiem tās pieaugumiem šaurākā nozīmē (sk. CL 851.p. l.pk.). Tā, piem., 
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gadījumā, ja prettiesīgais valdītājs ar saviem materiāliem veicis remontu 
īpašniekam piederošajā ēkā (piem., nomainījis logus un durvis, ielicis 
jaunu grīdu u t t ) , īpašniekam atjaunojams valdījums uz šo ēku ar visiem 
minētajiem pieaugumiem (par izdevumiem un to atlīdzību sk. CL 1062.p. 
koment.). Otrkārt, īpašniekam atjaunojams valdījums uz viņa īpašumā 
esošajiem galvenās lietas piederumiem (piem., atjaunojot valdījumu uz 
lauku zemes gabalu, īpašniekam atjaunojams valdījums arī uz 
zemkopības rīkiem un lopiem, sk. CL 861.p.). Treškārt, īpašniekam 
atjaunojams valdījums uz dabiskiem un rūpnieciskiem augļiem, kas 
saņemti no galvenās lietas un nav vēl patērēti (resp., tos ir iespējams atdot 
natūrā). 

2. Blakusprasījumi par augļu atlīdzināšanu un zaudējumu 
atlīdzību. Līdzās īpašuma prasībai īpašnieks var izlietot saistībtiesiskus 
blakusprasījumus par augļu atlīdzināšanu un zaudējumu atlīdzību. Šajā 
ziņā prettiesīgā valdītāja atbildības apjoms atkarīgs no tā, vai viņš ir 
labticīgs vai ļaunticīgs valdītājs (sk. CL 1053.p.). Ciktāl saņemtie augļi 
vēl nav patērēti, tie atdodami natūrā (sk. l.tēzi), turpretī pārēji augļi 
atlīdzināmi naudā (sk. CL 1056.p.). Zaudējumu atlīdzības veidā atlīdzi
nāms ne tikai īpašnieka tagadējās mantas samazinājums, bet arī sagaidā
mās peļņas atrāvums (sk. CL 1772.p.; sal. Erdmann, II, S.197). Minētos 
blakusprasījumus īpašnieks var izlietot tiesas ceļā vienlaikus ar īpašuma 
prasību vai arī pēc tam, kad īpašuma prasība tikusi apmierināta, ceļot 
atsevišķu prasību. 

1053. Atbildētajā atbildība pret prasītāju ir dažāda, 
raugoties pēc tam, vai viņš ir labticīgs vai ļaunticīgs lietas valdītājs. 
No tā brīža, kad pret atbildētāju celta prasība, viņš atzīstams par 
ļaunticīgu valdītāju, kaut arī līdz tam būtu valdījis labā ticībā, tā ka 
viņš neatbild tikai par savu agrāko darbību un bezdarbību. 

1. Labticīga un ļaunticīga valdītāja atbildības atšķirības. 
Prettiesīgā valdītāja atbildība attiecībā pret īpašnieku ir atkarīga no tā, vai 
valdītājs ir labticīgs vai ļaunticīgs (sk. CL 1053.p. l.teik.). Atšķirības 
atbildības ziņā attiecas gan uz 1) pienākumu atlīdzināt zaudējumus sakarā 
ar lietas bojāeju vai bojāšanos (sk. CL 1048., 1054.p.), gan uz 
2) pienākumu atdot, resp., atlīdzināt augļus (sk. CL 1056.p.). Abos 
gadījumos ļaunticīga valdītāja atbildība ir lielāka, turklāt tā ir vienāda gan 
pirms, gan pēc prasības celšanas. Turpretī labticīgs valdītājs par savu 
rīcību pirms prasības celšanas neatbild. 
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a) Prasības celšanas sekas. Atbilstoši CL 1053.p. 2.teik. ar prasības 
celšanas brīdi labticīgs valdītājs tiek pielīdzināts ļaunticīgam valdītājam, 
tomēr atšķirības atbildības ziņā (kā tas redzams no CL 1048., 1054. un 
1056.p. satura) turpina pastāvēt arī pēc prasības celšanas. No prasības 
celšanas brīža labticīgā valdītāja atbildība tiek paaugstināta, taču tā 
nesasniedz ļaunticīga valdītāja atbildības apjomu (sk. Erdmann, I, S.335, 
II, S.199; Буковский, I, c.386; Rozenfelds, 150.lpp.). Vienīgi par 
atprasāmās lietas atsavināšanu prāvas laikā katrs atbildētājs atbild kā 
ļaunticīgs valdītājs (sk. CL 1055.p.). 

Labticīga valdītāja juridiska pielīdzināšana ļaunticīgam valdītājam 
izskaidrojama ar to, ka prasības celšanai jāizraisa labticīgā valdītājā 
pamatotas šaubas par viņa valdījuma tiesīgumu un jāmudina ar pienācīgu 
rūpību izturēties pret lietu, kas var izrādīties sveša. Tā kā labticīgam 
valdītājam (pēc prasības celšanas) jārēķinās ar iespējamo lietas atdošanu 
uz tiesas sprieduma pamata, viņam jāatturas no jebkādas vainojamas 
rīcības, kas var aizskart īpašnieka tiesības, un jāsaglabā visi no lietas 
saņemtie augļi. Pretējā gadījumā viņš atbild par lietas bojāšanos vai 
bojāeju, kā arī par visiem savāktiem un patērētiem augļiem. Tomēr par 
lietas nejaušu bojāeju vai bojāšanos viņam nav jāatbild (sk. Буковский, I, 
c.386; Rozenfelds, 151.lpp.; sal. Baur/Sturner, § 11 Rn 7). 

b) Prasības celšanas brīdis. Ar "prasības celšanu" saprotama ne 
tikai īpašuma prasības izlietošana tiesas ceļā, iesniedzot tiesā prasības 
pieteikumu (sk. CL 128.p. l.d.), bet arī īpašuma prasības izlietošana 
ārpustiesas kārtībā (piem., nosūtot atbildētājam attiecīgu pretenziju). 
Taču, lai labticīgam valdītājam (objektīvi) varētu rasties pamatotas šaubas 
par viņa valdījuma tiesīgumu, jāpastāv labticīgā valdītāja iespējai uzzināt 
par šīm citas personas veiktajām darbībām (sal. Erdmann, I, S.338.-339). 
Tāpēc ar "prasības celšanas brīdi" 1053.p. izpratnē, pirmkārt, saprotams 
brīdis, kad atbildētājs saņēmis tiesas nosūtītos prasības pieteikuma un tam 
pievienoto dokumentu norakstus ar uzaicinājumu iesniegt rakstveida 
paskaidrojumus (sk. CPL 147.p. l.d.) vai tiesas nosūtīto lēmumu par 
prasības nodrošināšanu (sk. CPL 142.p. 6.d.). Otrkārt, ar "prasības 
celšanas brīdi" CL 1053.p. izpratnē saprotams arī brīdis, kad valdītājs 
saņēmis citas personas ārpustiesas kārtībā izteiktu pieprasījumu atdot 
viņai piederošo lietu (piem., nosūtītas pretenzijas formā). 

Jāatzīmē, ka šādā izpratnē brīdis, kurā labticīgs valdītājs juridiski 
kļūst par ļaunticīgu valdītāju, konkretizēts CL 1019.p. 3.pk. ("ieilgumam 
vajadzīgais valdījums uzskatāms par pārtrauktu, kad ieguvējs, sakarā at
tiesās aicinājumu vai īpašnieka celtu protestu kļūst par ļaunticīgu 
valdītāju"). 
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2. Labticīgs valdītājs. Par labticīgu valdītāju uzskatāms tas, kurš ir 
maldīgi pārliecināts, ka viņam ir tiesība valdīt lietu. Maldīgajai pār
liecībai jābūt atvainojamai, tāpēc par labticīgu valdītāju nav uzskatāms 
tas, kuram konkrētā gadījuma apstākļos bija pietiekams pamats šaubīties 
par minētās tiesības esamību, kā arī tas, kuram, ievērojot tādu uzmanību 
un rūpību, kāda konkrētā gadījuma apstākļos būtu taisnīgi no viņa prasā
ma, vajadzēja zināt par viņa valdījuma prettiesīgumu (sk. CL 910., 
1013.p.; Senāta CKD spried. Nr.1931/71, XII, 4678.-4679.lpp.; Konrādi, 
Valters, 58.1pp.; Višņakova, Balodis, 50.lpp.; Rozenfelds, 48.1pp.; 
sal. Дернбургъ, II, c.18, 67; Хвостов, c.253-254, 283; Rey, N 1611, 
1773 ff). Tā, piem., par labticīgu valdītāju atzīstama persona, kas komisi

jas veikalā nopirkusi zagtu kustamu lietu, nezinot par šo apstākli, vai per
sona, kura nomā zemes gabalu no tāda iznomātāja, kurš ierakstīts zemes
grāmatā kā īpašnieks, taču vēlāk izrādās, ka viņa īpašuma nostiprinājums 
ir nepareizs un sakarā ar īstā īpašnieka celto prasību tiek izlabots. Arī tad, 
ja tiesa nepareizi piemērojusi likumu (piem., apstiprinājusi mantojuma 
tiesībās personu, kurai nav bijusi tiesība mantot), var nodibināties 
valdītāja labticība (sk. Senāta C K D spried. Nr.1931/71, XII, 4678.-
4679.lpp.; Konrādi, Valters, 58.1pp.; Blaese, Mende, S.40, Fn 6). 

3. Ļaunticīgs valdītājs. Par ļaunticīgu valdītāju uzskatāms tas, kurš 
zina, ka viņam nav tiesība valdīt lietu. Bez tam par ļaunticīgu valdītāju 
uzskatāms arī tas, kuram konkrētā gadījuma apstākļos bija pietiekams pa
mats šaubīties par minētās tiesības esamību, kā arī tas, kuram, ievērojot 
tādu uzmanību un rūpību, kāda konkrētā gadījuma apstākļos būtu taisnīgi 
no viņa prasāma, vajadzēja zināt par viņa valdījuma prettiesīgumu 
(sk. CL910. , 1013.p.; Senāta CKD spried. Nr.1931/71, XII, 4678.-
4679.lpp.; Konrādi, Valters, 58.1pp.; Blaese, Mende, S.40-41; Višņakova, 
Balodis, 50.lpp.; Rozenfelds, 48.lpp.; sal. Дернбургъ, II, с. 18, 67; Хвос
тов, c.253-254, 283; Rey, N 1611, 1773 ff). Par ļaunticīgu valdītāju jeb
kurā gadījumā atzīstams tas, kurš valdījumu ieguvis vardarbīgi vai slepe
nībā no tās personas, no kuras varētu sagaidīt iebildumus (piem., nozogot 
vai piesavinoties lietu, sk. CL 909.p. 2.d.; Konrādi, Valters, 57.lpp.). 

1054 • Ja atbildētājs valda ļaunticibā, tad viņš atbild arī par 
apstrīdamās lietas un tās piederumu nejaušu bojā eju vai bojāšanos, 
ja vien tas pats nebūtu noticis ar lietu arī tad, kad tā būtu nodota 
īpašniekam agrāk. 

1. Ļaunticīga valdītāja atbildība par lietas bojāeju vai 
bojāšanos. Ļaunticīgs valdītājs (sk. CL 1053.p. koment. 3.tēzi) atbild ne 
tikai par viņa valdījumā esošās lietas bojāeju vai bojāšanos viņa vainas 
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dēļ, bet arī par šīs lietas nejaušu bojāeju vai bojāšanos. Tādējādi saskaņā 
ar CL 1054.p. ļaunticīgam valdītājam ir pienākums atlīdzināt arī tādus 
zaudējumus (sakarā ar lietas bojāeju vai bojāšanos), kuru cēlonis ir 
nejaušs notikums (piem., ugunsgrēks) vai nepārvarama vara (piem., vētra, 
plūdi) (sk. CL 1773.р.). Šajā ziņā CL 1054.p. noteikumi izriet no 
principa, ka ļaunticīgs valdītājs, apzināti iegūstot svešas lietas valdījumu, 
līdz ar to labprātīgi uzņemas nejaušības risku par šīs lietas bojāeju vai 
bojāšanos (sk. Буковский, I, c.387; Rozenfelds, 151.lpp.). 

Ļaunticīgs valdītājs uzskatāms par parādnieku, kurš nokavējis savas 
saistības izpildījumu (sk. CL 1652.p. 1 .pk.; sal. Зомъ, с.188). Tāpēc 
zaudējumu atlīdzība par bojāgājušo vai bojāto lietu nosakāma atbilstoši 
tās augstākajai cenai kopš nokavējuma brīža (sk. CL 1662.p.), t.i., kopš 
brīža, kad ļaunticīgs valdītājs ieguvis lietu savā valdījumā vai arī kopš tā 
brīža, kad viņš, sākotnēji būdams labticīgs, kļuvis ļaunticīgs vēlāk. Ja 
ļaunticīgs valdītājs ieguvis lietu noziedzīga nodarījuma rezultātā, 
zaudējumu atlīdzība nosakāma atbilstoši lietas augstākajai cenai kopš 
noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīža (sk. CL 2356.p.) 
(sal. Rozenfelds, 150.lpp.). 

2. Atbrīvošana no atbildības par nejaušības risku. Saskaņā ar 
CL 1054.p. ļaunticīgs valdītājs atbrīvojams no atbildības par lietas 
nejaušu bojāeju vai bojāšanos, ja viņš pierāda, ka tas pats būtu noticis ar 
lietu arī tad, ja tā agrāk tiktu atdota īpašniekam (sk. Буковский, I, c.387; 
sal. Дернбургъ, II, с. 154; Хвостов, c.263; sk. arī CL 1661.p. 2.d.). Tā, 
piem., gadījumā, ja ļaunticīga valdītāja valdījumā esošās ēkas jumts ticis 
bojāts stipras vētras rezultātā, viņš var tikt atbrīvots no atbildības par 
šādiem zaudējumiem, jo tas pats notiktu ari tad, ja vētras laikā ēka jau 
atrastos īpašnieka valdījumā. 

1055. Par lietas atsavināšanu prāvas laikā katrs atbildētājs 
atbild tāpat kā ļaunticīgs valdītājs. Ja šī atsavināšana nav bijusi 
nepieciešama, kā piemēram, lai novērstu lietas bojāšanos, tad 
prasītājam nav jāapmierinās tikai ar to, ka viņam atdod par lietu 
saņemto maksu, bet viņš var prasīt, lai viņam atdod arī pašu lietu ar 
tās piederumiem (1052.p.), vai arī lai atlīdzina lietas un tās 
piederumu vērtību, kā arī visus zaudējumus un izdevumus. 

1. Tā kā lietas atsavināšana tiesas strīda laikā ir iespējama, tad "īpaš
niekam, lai nodrošinātos pret atprasāmās lietas iespējamo pārdošanu, ir 
jāprasa tiesai piemērot prasības nodrošinājuma līdzekļus" (Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
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B.BVKOBCKHH, P., 1914, T.1 , c.388.). Latvijas CPL 139.pants paredz gan 
kustamas mantas apķīlāšanu, gan izpildu lietvedības vai mantas 
pārdošanas apturēšanu Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 45.pantu 
atzīmju veidā ieraksta tiesas lēmumus par prasības nodrošināšanu. 

2. Par lietas atsavināšanu katrs atbildētājs neatkarīgi no tā, vai viņš 
pirms prasības celšanas bijis labticīgs vai ļaunticīgs, atbild kā ļaunticīgs. 

Atbildēt kā ļaunticīgam valdītājam nozīmē to, ka bez lietas un tās 
piederumu vērtības atlīdzināšanas jāatlīdzina arī visi zaudējumi un 
izdevumi (CL 1784.p.). Šajos gadījumos jāatlīdzina gan cietušā tagadējās 
mantas samazinājums, gan peļņas atrāvums (CL 1772.p.). Jāatlīdzina gan 
tieši, gan netieši, gan arī nejauši zaudējumi (CL 1773.p.). Ar izdevumiem 
jāsaprot visi ar lietas vešanu saistītie izdevumi. 

3. Atbildība ir ierobežota ar maksu, kura iegūta par pārdoto lietu, 
tikai gadījumos, ja lietas atsavināšana bijusi nepieciešama, piemēram, lai 
novērstu lietas bojāšanos. Likuma piemērveida norāde uz lietas bojāšanās 
novēršanu liecina, ka var būt arī citi gadījumi, kad lietas atsavināšana var 
būt nepieciešama. 

4. Pašas lietas atdošana ir ierobežota ar CL 1065.panta gadījumiem, 
kad lietas vindicēšana nav pieļaujama. Tā kā CL 1065.pants attiecas uz 
labticīgām trešam personām, tad lietu varētu atprasīt no nelabticīgām 
trešam personām. 

Tā kā likums paredz alternatīvu - vai nu (1) lietas vērtības piedziņu 
no ļaunticīga valdītāja, kurš lietu atsavinājis prāvas laikā, vai arī (2) pašas 
lietas atprasīšanu no trešās personas - tad, "ja atlīdzinājums (jau) ir dots, 
tad nekādā ziņā vindikācija pret trešo ieguvēju vairs nav turpināma" 
(Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sast. F.Konradi un 
A.Valters, R., 1935, 177.lpp.). 

Ja atbildētājs bijis ļaunticīgs valdītājs, viņam jāatdod 
prasītājam nevien visi viņa no lietas saņemtie augļi, bet arī tie, 
kurus būtu varējis saņemt pats prasītājs, ja tas būtu lietu valdījis. Ja 
atbildētājs valdījis labticīgi, tad viņam jāatdod tikai tie augļi, kurus 
viņš saņēmis līdz prasības celšanai pret viņu, un arī tie tikai tādā 
daudzumā, kādā viņš tos vēl nav patērējis prasības celšanas laikā; 
bet pēc prasības celšanas saņemtie augļi viņam jāatdod pilnā 
apmērā. 

1. Ļaunticīgs valdītājs ir tas, kas zina, ka viņam nav tiesības lietu 
valdīt vai ka kādam citam šajā ziņā ir lielākas tiesības nekā viņam 
(CL910.p.) . 

A.Grūtups, E.Kalniņš 

CETURTĀ APAKŠNODAĻA. īpašnieka tiesības 237 

Ļaunticīgam valdītājam ir jāatlīdzina ne tikai no lietas iegūto augļu 
vērtība, bet arī no lietas "iegūstamo augļu vērtība, kurus būtu ieguvis pats 
prasītājs, kaut arī atbildētājs tos faktiski nebūtu ieguvis" (J.Rozenfelds. 
Lietu tiesības, R., 1994, 67.1pp.). 

2. "Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītājs jau 1912.gadā bija 
iesniedzis pret atbildētāju prasību par robežu strīda nokārtošanu un pļavas 
gabala izņemšanu no atbildētāja valdīšanas, kas pēdējam bijis zināms, 
pilnīgi pareizi un saskaņā ar Civillikuma 1056.pantu atzinusi atbildētāju 
par ļaunticīgu valdītāju un tādēļ arī pareizi uzlikusi viņam par pienākumu 
atdot prasītājam 10 gadu laikā saņemtos augļus, pretēji atbildētāja 
aizrādījumam tas apstāklis, ka 1912.gadā celtā prasība kara apstākļu dēļ 
netika izspriesta un ka prasītājs no jauna prasību cēlis tikai 1925.gadā, 
nekrīt svarā un nevarēja padarīt atbildētāju par labticīgu valdītāju" 
(Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sast. F.Konradi un 
A.Valters, R., 1935, 176.lpp.). Šajā tiesu prakses piemērā atbildētājs, pret 
kuru jau 1912.gadā tika celta prasība, jau no šā laika uzskatāms par 
ļaunticīgu, jo viņš zināja, ka viņa tiesība uz valdījumu ir jau tikusi 
apstrīdēta. 

3. Turpretī labticīgs valdītājs līdz prasības celšanai atbild tikai par 
tiem augļiem, kurus tas saņēmis un kurus nav jau patērējis. Par īpašnieka 
nesaņemto peļņu labticīgs valdītājs ir atbildīgs tikai no prasības celšanas 
brīža. No šī brīža viņš atbild arī par iespējamiem augļiem, kurus viņš 
varēja iegūt, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav ieguvis. 

4. Ar jēdzienu "augļi, kurus būtu varējis saņemt pats prasītājs, ja tas 
būtu lietu valdījis" jāsaprot augļi, kurus, pieliekot ikdienišķu rūpību un 
centību, varētu saņemt kārtīgs saimnieks; tāpēc aprēķinot augļu apmēru, 
kuri jāsaņem īpašniekam no ļaunticīga valdītāja, nevar vadīties no 
prasītāja individuālām īpašībām un saimnieciskām spējām (Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.389). Tātad, pielietojot šo likuma formulu, 
kā vērtības kritērijs jāņem vērā nevis kādas atsevišķas vai sevišķas 
saimniekošanas spējas, bet gan vidēja saimniekošanas prasme. 

1057. Ja atbildētājs neatdod lietu saskaņā ar tiesas 

spriedumu, prasītājs var pēc savas izvēles prasīt, vai nu lai atdod 

tieši to, vai lai samaksā tās vērtību. 

1. Panta norma faktiski nosaka tiesas sprieduma izpildes kārtību, 
kura aptuveni atbilst Latvijas CPK 202.panta normai, kura regulē tiesas 
sprieduma rezolutīvo daļu attiecībā uz mantas vai tās vērtības 
piespriešanu. 
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2. Tomēr, kā tas minēts komentāros, ja "atbildētājs nav vindicējamos 
priekšmetus atdevis, kas tika konstatēts pie sprieduma izpildīšanas tad 
no šī pēdējā momenta atbildētājs atradies nokavējumā ... un viņam jāatlī
dzina neatdoto priekšmetu augstākā vērtība" (Civillikumi ar paskaidroju
miem. Lietu tiesības, sast. F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 178.lpp.). 
Saskaņā ar CL 1662.pantu nokavējums uzliek parādniekam pienākumu 
pilnā mērā atlīdzināt kreditoram visus zaudējumus. Ja jāatdod priekšmeta 
vērtību, tad tā aprēķināma pēc augstākās cenas kopš nokavējuma laika. 

. Lieta jāatdod tajā vieta, kur tā atrodas. Ja par prāvas 
priekšmetu bijusi kāda kustama lieta, tad ļaunticīgam valdītājam 
pēc prasītāja pieprasījuma tā jāatdod tur, kur viņš to dabūjis, bet 
katram valdītājam tur, kur tā atradusies ceļot prasību, kaut arī 
atbildētājs pēc tam būtu to patvaļīgi no turienes aizgādājis prom. 
Izņemot šos gadījumus, prasītājam, kas prasa lietu atdot citā vietā, 
nekā tā atrodas, jānes ar to saistītie izdevumi. 

1, Līdzīgi CL 1057.panta normai, arī 1058.pants regulē tiesas 
sprieduma izpildes kārtību. 

2. Princips, ka lieta jāatdod tajā vietā, kur tā atrodas, savu īpatnēju 
piemērošanu ieguva, skatot īpašuma reformas prasības par namīpašumu 
atdošanu likumīgajiem īpašniekiem. Nereti namīpašumi (īpaši Latgales 
reģionā) pēc to atņemšanas tika pārvietoti no laukiem uz pilsētām vai uz 
citām apdzīvotām vietām. Pārvietotas pa lielākai daļai tika guļbūvju tipa 
ēkas, kuras pēc pārvietošanas tika no jauna uzstādītas. Tiesu prakse ar šo 
principu rēķinājās un pārvietotās mājas tika atdotas īpašniekiem tajā vietā, 
kur tās pēc pārvietošanas atradās (sk. A.Grūtups. Tiesu prakse un 
komentāri, R., 1994, 84.1pp.). 

1059. Prasītājam vajadzības gadījumā jāpierāda, ka 
atbildētājs lietu valda vai ka pret viņu var celt prasību kā pret 
valdītāju. 

1. Lai maksimāli aizsargātu īpašnieka tiesības, spriedumu par lietas 
atdošanu var taisīt pat pret personu, kura, nevaldīdama atprasāmo lietu, 
tomēr formāli atbild uz prasību (CL 1046.p. l.d.). 

2. Ja atbildētājs iebilst pret to, ka pret viņu celta prasība kā pret 
valdītāju, tad prasītājam ir jāpierāda, ka tieši konkrētais atbildētājs aiztur 
viņa lietu. Pretējā gadījumā īpašnieka prasības celšanas tiesības 
pārvērstos par patvaļu. Lai līdzsvarotu prasītāja un atbildētāja tiesības, 
pierādīšanas pienākums šajā situācijā ir uzlikts prasītājam. 
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1060. Prasītājam jāpierāda sava īpašuma tiesība. Šim 

nolūkam pietiek, ja viņš pierāda, ka patiesi ieguvis šo tiesību tiesīgā 

kārtā; pēc tam jau atbildētājam jāpierāda, ka prasītājs vairs nav 

īpašnieks. 
Ja prasītājs apgalvo, ka lietu ieguvis kā nodotu vai mantotu no 

cita, tad viņam arī jāpierāda, ka viņa priekšgājējs bijis tās īpašnieks. 

1. Prasītāja īpašuma tiesību pierādīšana ir atkarīga no īpašuma 

iegūšanas veida. 
Sākotnējo īpašuma iegūšanas veidu gadījumos, piemēram, kad 

īpašums iegūts ar pieaugumu (CL 960.-967.p.; 968.-972.p.; 973.-979.p.) 
vai arī ar ieilgumu (CL 987.-1031.р.), ir jāpierāda tikai pats iegūšanas 
tiesīguma fakts. 

Turpretī, ja lieta iegūta nodošanas vai mantošanas ceļā, tad 
prasītājam jāpierāda, ka viņa priekšgājējs, t.i., persona, kas lietu nodevusi, 
vai mantojuma atstājējs bijis tās īpašnieks. Tādā veidā veicot pierādīšanu, 
būtu jāpierāda veselas rindas īpašuma ieguvēju tiesības, arvien vairāk 
atkāpjoties pagātnē. Minētais īpašuma tiesību pierādīšanas princips izriet 
no tā, ka "nodošana pēc Civillikuma vispār nav patstāvīgs īpašuma 
iegūšanas veids, bet vienmēr prezumē kādu materiāli - tiesisku pamatu, 
piemēram, kāda tiesiska darījuma noslēgšanu. Tādā kārtā "vienkārša 
nodošana" kā pretstats nodošanai, kura pamatota uz pirkšanas -
pārdošanas līgumu, vispār nepastāv" (Civillikumi ar paskaidrojumiem. 
Lietu tiesības, sast. F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 180.lpp.). 

2. Tā kā likuma strikti formāla piemērošana varētu radīt lielas 
grūtības, jo faktiski īpašuma pārejas pierādīšana varētu turpināties 
bezgalīgi, tad "tiesu prakse uzskata, ka darījums, ko prasītājs noslēdzis, ir 
jāņem vērā kā vienkāršs pieņēmums" (Л.Жюллио де ла Морандьер. 
Гражданское право Франции, М., 1960, т.2, с. 181). Citiem vārdiem 
sakot, prasītāja īpašuma tiesības tiek prezumētas, viņam pierādot 
hronoloģiski pēdējo īpašuma iegūšanas darījumu. Arī F.Konradi un 
A.Valters savos komentāros konstatē, ka "Rīgas tiesu prakse atzīst katru 
taisnīgu iegūšanu par pietiekošu vindikācijas pamatu" (sk. Civillikumi ar 
paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sast. F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 
180.1pp.). Piemērojot šo racionālo tiesu prakses principu, jāņem vērā, ka 
saskaņā ar CL 994.pantu par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstams tikai 
tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Līdz ar to zemesgrāmatu akta 
ieraksts ir pietiekošs pierādījums prasītāja īpašuma tiesībām. Tāpat par 
pilnīgi pietiekošu pamatu īpašuma tiesību pierādīšanai var kalpot savulaik 
noslēgtie izpirkuma līgumi, kad zeme Latvijas divdesmito gadu 

A.Grūtups, E.Kalniņš A.Grūtups, E.Kalniņš 



240 CETURTĀ APAKŠNODAĻA. īpašnieka tiesības 

agrārreformas laikā tika izpirkta no valsts, un citi darījumi, kuri neizraisa 
šaubas. Teiktais, protams, neliedz tiesai, pastāvot šaubām, prasīt 
pierādījumus, kuri apliecinātu, ka tas, kurš nodevis lietu prasītājam, bijis 
tās īpašnieks. 

3. Ja strīdus nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā un 
neviena no personām nevar atsaukties uz šādu ierakstu kā īpašuma tiesību 
pierādījumu, jāņem vērā, ka saskaņā ar CL 919.pantu - ja divas personas 
reizē apgalvo, ka viņas abas valda vienu un to pašu lietu, un abas reizē 
atsaucas uz darbību, no kuras secina savu vēl turpinošos valdījumu, tad 
aizsargājams tās personas valdījums, kura pierāda, ka tagadējā laikā valda 
tiesīgi (909.p. 2.d.). Bet, ja no abpusējiem norādījumiem nevar noteikti 
pārliecināties, kurai pusei tajā laikā pieder tiesīgs valdījums, tad 
priekšroka dodama vecākam valdījumam vai tam, kas dibināts uz tiesiska 
pamata. Kaut arī minētā norma atrodas valdījuma sadaļā, to pilnībā var 
piemērot, izskatot īpašuma strīdus, jo tajā nostiprināta virkne kritēriju, 
pēc kuriem izskatāmi īpašuma strīdi: 

a) tiesiska pamata kritērijs, kuram dodama priekšroka attiecībā pret 
valdījumu, kura tiesīgums ir apstrīdams vai tā vispār nav; 

b) laika kritērijs - ja viena persona, piemēram, pārdevusi divām 
personām vienu un to pašu īpašumu, tad prioritāte dodama agrāk 
noslēgtam darījumam. Testamentāras mantošanas gadījumā spēkā būs 
vēlākais testaments (CL 794.p.); 

c) vecāka valdījuma prioritāte - ja, piemēram, prasītājs atsaucas uz 
to, ka viņš valdījis īpašumu vēl pirms atbildētāja un pēc tam ticis no tā 
izstumts, tad priekšroka dodama izstumtajam jeb vecākam valdījumam, ja 
pie tam nav strīda par pušu valdījuma tiesīgumu. 

4. CL 1060.panta 2.daļas princips, kas uzliek par pienākumu pierādīt 
arī priekšgājēja īpašuma tiesību, radis savu atspoguļojumu arī 1997.gada 
30.janvāra likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 
31.pantā, kurā noteikts - ja juridiska persona ēkas (būves) ieguvusi 
darījuma rezultātā, tās šo noteikumu 21.-23.pantā noteiktajā kārtībā 
ierakstāmas zemesgrāmatā uz šīs juridiskās personas vārda, pārbaudot 
atsavinātāja īpašuma tiesības, līdz tās ir nepārprotami pierādītas (būvnie
cība, pašvaldības vai valsts īpašums, reģistrācija pašvaldībā vai valsts 
zemes dienestā u.tml.) (par minēto problēmu sk. A.Grūtups, E.Krastiņš. 
īpašuma reforma Latvijā, R., 1995, 104.-105.lpp.). 
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1061« Atbildētājs var prasību noraidīt, ja pierāda, ka 
īpašuma tiesība uz lietu pieder viņam, vai ka viņš drīkst to valdīt 
pamatojoties uz kādu lietu tiesību vai arī tādu personisku tiesību, 
kas prasītājam jāatzīst. 

1. Atbildētājs var ne tikai pasīvi gaidīt, līdz prasītājs, kuram ir 
pienākums pierādīt savas īpašuma tiesības, realizē savas prasījuma 
tiesības, bet arī aktīvi censties pierādīt savas tiesības uz mantu, tādējādi 
panākot pret viņu celtās prasības noraidīšanu. 

2. Atbildētāja iebildumi var būt vērsti kā uz prasītāja īpašuma tiesību 
apstrīdēšanu vispār, tā arī tikai uz lietas lietojuma paturēšanu, piemēram, 
kad atbildētājs savus iebildumus balsta uz to, ka viņš ir nomnieks vai 
īrnieks u.tml. Pēdējā gadījumā var būt arī runa tikai par negatorās 
prasības noraidīšanu (CL 1039.p.). 

3. CL 1061.pants faktiski izdala trīs atbildētāja iebilduma veidus -
atbildētājs var pierādīt, ka: 

a) īpašuma tiesības uz lietu pieder viņam; 
b) viņš lietu drīkst valdīt, pamatojoties uz kādu lietu tiesību; 
c) viņš lietu drīkst valdīt, pamatojoties uz personisku tiesību. 
Kā papildus atbildētāja iebildums var būt prasības noilgums 

(CL 1895.pants). 
4. Atbildētāja īpašuma tiesība var tikt argumentēta ar to, ka "notikusi 

lietas pārdošana un nodošana viņam pierādot, ka pārdošanai un 
nodošanai bijis likumīgs pamats un īpašuma tiesības nepārgāja uz 
atbildētāju tikai no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ" (sk. Civillikumi ar 
paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sast. F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 
182.lpp.). Pie iepriekš minētā gadījuma pieskaitāmi arī noslēgto pirkšanas 
- pārdošanas līgumu formas trūkumi, piemēram, ja līgumam nav 
rakstveida formas. "Šāda līguma esamība pati par sevi dod atbildētājam 
tiesību uz Civillikuma 1061.panta pamata noraidīt celto vindikācijas 
prasību" (sk. turpat, 183.lpp.). Atbildētājs var pamatot savus iebildumus 
ar visiem sākotnējiem un atvasinātiem īpašuma iegūšanas veidiem 
(sk. iepriekšējas piezīmes pie III nodaļas otrās apakšnodaļas). 

"Atbildētāja tiesību lietu valdīt var pamatot gan uz lietu tiesību, tā, 
piemēram, personālservitūtu, rokas ķīlu u . c , gan arī uz personisku 
(saistību) tiesību" (J. Rozenfelds. Lietu tiesības, R., 1994, 66.1pp.). 
Attiecībā uz ķīlas tiesību sk. CL 1344.pantu. Atbildētāja personiska 
tiesība, uz kuras pamatosies atbildētāja iebildumi, būs arī CL 994.p. 2.d. 
paredzētā prasības vai pretprasības tiesība par īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatā. 
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1062, Ja prāvu izspriež prasītājam par labu, viņam 

jāatlīdzina atbildētājam, uz 866.-869.panta pamata, visi lietai taisītie 

izdevumi. 

1. Saskaņā ar CL 866.pantu nepieciešamie izdevumi atlīdzināmi 
katram, kas tos taisījis, izņemot personu, kas lietu dabūjusi noziedzīgā 
ceļā (par noziedzīgā ceļā dabūtu lietu sk. CL 1003.p. komentāru). 

2. Derīgie izdevumi atlīdzināmi tikai tam, kas valdījis svešu lietu 
labā ticībā kā savu pašu, ja vien viņš jau nav dabūjis atlīdzību, saņemot 
no šīs lietas ienākumus, kas šādos gadījumos jāieskaita (CL 867.p.). 
Derīgie izdevumi nav atlīdzināmi launticīgam valdītājam (CL 1054.р.), 
bet pēdējais var saņemt svešajā lietā izdarītos uzlabojumus, ja tos var 
atdalīt, nekaitējot galvenajai lietai (CL 867.p. 3.d.). Uzlabojumu 
atdalīšanas iespēja ir jāizvērtē, vadoties no konkrētiem apstākļiem, ja 
nepieciešams, uzklausot arī speciālistu viedokli. 

3. Greznuma izdevumu atlīdzināšanu nevar prasīt ne labticīgs, ne 
ļaunticīgs valdītājs, bet - tāpat kā attiecībā uz derīgiem uzlabojumiem -
tos var atdalīt, ja ar to netiek kaitēts galvenajai lietai (CL 868.р.). Ja 
derīgos un greznuma uzlabojumus atdalīt nevar, tad attiecīgie izdevumi 
nav arī jāatlīdzina. 

4. Kā to norāda V. Bukovskis, prasītāja īpašuma tiesības atzīstamas 
neatkarīgi no atbildētāja pretenzijām uz izdevumu atlīdzību, - tikai lietas 
nodošana var būt nosacīta atkarībā no izdevumu atlīdzības, izmantojot 
CL 1734.pantā paredzēto aizturējuma tiesību (sk. Сводъ гражданских 
узаконений губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, 
т .1 , с.391). Tajā pat laikā aizturējuma tiesību, lai garantētu izdevumu 
atlīdzību, nevar izlietot to izdevumu atlīdzināšanai, kuri radušies tajā 
posmā, kad prasītājs vēl nav bijis lietas īpašnieks. Šādus izdevumus var 
prasīt no iepriekšējā īpašnieka (par šo jautājumu sk. Civillikumi ar 
paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sast. F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 
184.-185.lpp.)- Pie tam jāņem vērā, ka aizturējuma tiesību var izlietot 
tikai tad, ja aizturētājs ieguvis lietu savā valdījumā tiesīgā kārtā 
(CL 1737.p.). 

1063. Lieta atdodama tās īpašniekam bez atlīdzības; pat 
labticīgam valdītājam nav tiesības prasīt, lai īpašnieks atlīdzina par 
šo lietu samaksāto summu, bet viņš var ar šo prasījumu griezties 
tikai pie tās personas, no kuras viņš to ieguvis. 

1. Panta norma ietver svarīgu īpašuma tiesību aizstāvēšanas 
principu, kurš paredz lietas bezatlīdzības atņemšanu no jebkura trešā 
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valdītāja. Izņēmumi paredzēti CL 1064.pantā. Jāņem vērā, ka par lietu 
samaksātā summa ir atšķirīgs jēdziens salīdzinājumā ar to izdevumu 
jēdzienu, kuru atlīdzināšanu paredz CL 1062.pants. 

2. Atbildētājam, kuram lieta atņemta, ir tiesības celt tikai personisku 
prasību pret to, no kura tas lietu ieguvis. 

3. Minētais princips savu atspoguļojumu ieguvis arī 1991.gada 
30.oktobra likuma "Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem" 
6.pantā, kurš paredz namīpašuma bezatlīdzības atprasīšanu no juridiskās 
personas neatkarīgi no tā, vai šī persona īpašumu ieguvusi bezatlīdzības 
ceļā vai par atlīdzību. Izņēmums ir labticīga fiziska persona, kura 
īpašumu ieguvusi pret atlīdzību, noslēdzot notariāli apliecinātu līgumu. 
No šādas personas namīpašumu nevar atprasīt. Turpretī 1993.gada 
30.marta likuma "Par īpašuma tiesību atjaunošanu un atzīšanu uz 
uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem" 21.pants paredz vindikācijas 
ierobežojumus attiecībā gan uz fizisku, gan juridisku personu, kura 
īpašumu ieguvusi pret atlīdzību. 

1064. Izņēmuma kārtā atbildētājs var prasīt, lai atlīdzina 

par lietu samaksāto summu: 
1) kad šī summa izlietota prasītājam par labu; 
2) kad atbildētājs lietu ieguvis tieši ar nodomu to uzglabāt 

prasītājam, tādos apstākļos, kuros viņš citādi būtu to zaudējis uz 
visiem laikiem. 

Panta norma atspoguļo īpašus gadījumus, kad atbildētājs, iegūstot 
lietu, faktiski rīkojies lietas īpašnieka interesēs, un tāpēc pēdējam ir 
jāatlīdzina par lietu samaksātā summa. Baltijas vietējo civillikumu 
kopojuma 922.pants savulaik paredzēja normu, saskaņā ar kuru 
atbildētājs var prasīt, lai atlīdzina par lietu samaksāto summu, kad 
atbildētājs lietu izpircis no ienaidnieka, kas to sagrābis kā kara laupījumu. 
Analoģisks gadījums būs, kad persona ar mērķi uzglabāt lietu prasītājam 
nopirkusi to tirgū, komisijas veikalā u.tml., zinot, ka tā savulaik zudusi 
īpašniekam, kā arī apzinoties, ka, viņai to nedarot, īpašnieks lietu, 
iespējams, zaudētu uz visiem laikiem. Šajā gadījumā likums atspoguļo 
elementāru taisnīguma principu. 

1065. īpašuma prasību nevar celt, ja īpašnieks kustamu 

lietu labprātīgi uzticējis citai personai, nododot to patapinājumā, 

glabājumā, ķīlā vai kā citādi, un šī persona valdījumu nodevusi 
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kādai trešai personai. Šajā gadījumā pielaižama tikai personiska 
prasība pret to, kam īpašnieks savu lietu uzticējis, bet nevis pret 
trešo, labticīgo lietas valdītāju. 

1. Lietas atprasīšanas ierobežojumi noteikti, lai aizsargātu trešo 
personu tiesības un līdz ar to garantētu civiltiesiskās apgrozības stabilitāti. 
"Ja īpašnieks savu lietu ir uzticējis tādai personai, kas viņa uzticību nav 
attaisnojusi (t.i., atsavinājusi lietu trešai personai), tad vainojams ir viņš 
pats, nevis šī trešā persona" (V. Sinaiskis. Latvijas Civiltiesību apskats. 
Lietu tiesības, R., 1940, 19.1pp.). Citiem vārdiem sakot, lietas atprasīšanas 
ierobežojumi, kuri neļauj zināmos gadījumos atprasīt lietu no trešās 
personas, pamatojas uz principu "m^klē no tā, kam esi uzticējis". Pretējā 
gadījumā neviena trešā persona nevarētu būt droša, ka tā lieta, ko viņa 
nopirkusi, netiks tai atņemta. 

2. īpašuma prasības celšanas ierobežojumi (1) attiecas uz kustamām 
lietām, (2) tiem raksturīgi tas, ka īpašnieks šīs lietas labprātīgi uzticējis 
citai personai, bez tam (3) trešajai personai, kura ieguvusi lietas 
valdījumu, jābūt labticīgai. Ja trūkst kāda no minētajām pazīmēm, 
īpašnieks lietu var no trešās personas vindicēt (atprasīt). Viena no 
svarīgākajām CL 1065.panta normas piemērošanas pazīmēm ir tā, ka 
īpašnieks ir labprātīgi uzticējis lietu trešai personai. Ja lieta izgājusi no 
īpašnieka valdījuma pret viņa gribu, tad šādu lietu īpašnieks varēs atprasīt 
no jebkuras personas. Saskaņā ar CL 1003.pantu noziedzīgā ceļā dabūtu 
lietu nevar ar ieilgumu iegūt par īpašumu ne pats noziedzīgā nodarījuma 
izdarītājs, ne arī trešā persona, kas savas tiesības atvasina no viņa. Kā jau 
tas tika norādīts CL 1003.panta komentārā, šai normai ir universāls 
raksturs un tikai vēsturiski tā ir ietverta sadaļā, kura regulē īpašuma 
iegūšanu ar ieilgumu. Normas universālais raksturs balstīts uz principu 
"ko nevar iegūt ar ieilgumu, to nevar iegūt īpašumā vispār". 

Lieta pret īpašnieka gribu būs izgājusi no viņa valdījuma arī tad, ja 
tiek konstatēts, ka īpašnieks pieļāvis svarīgu maldību (1445.p.) vai arī 
pret īpašnieku pielietots viltus (1459.p.) vai spaidi (1463.р.). Tā kā 
CL 1065.panta norma lieto formulu, saskaņā ar kuru "īpašnieks lietu ir 
uzticējis citai personai", komentāros izteikts viedoklis, ka šo pantu nevar 
piemērot gadījumos, kad "lietu, kura nodota nomā, nomnieks atsavina 
trešai personai. Tā kā nomas attiecībās trūkst sevišķas uzticības pazīmes, 
uz kuras balstās 1065.pants, tad šādos gadījumos nav izslēgta lietas 
vindikācija arī no trešās personas" (sk. Сводъ гражданских узаконений 
губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.392). 

Neapšaubāmi, ka patapinājums un glabājums raksturojas ar lielāku 
īpašnieka uzticību pret patapinātāju un glabātāju, ne kā pret nomnieku 
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saskaņā ar nomas līgumu, tomēr CL 1065.pants nedod izsmeļošu to 
tiesisko attiecību uzskaitījumu, saskaņā ar kurām īpašnieks var labprātīgi 
lietu uzticēt citai personai, tādēļ viedoklis, kurš izslēdz no minētajām 
attiecībām nomu, ir strīdīgs. 

3. Trešā ieguvēja statusu raksturo šādas pazīmes: 
Pirmkārt, - trešai personai ir jābūt tādai, kura ieguvusi lietu īpašumā. 

Ja lieta nodota trešai personai tikai turējumā (piemēram, glabājumā), tad 
šādu lietu īpašnieks var atprasīt, jo 1065.pantā runāts par trešās personas 
valdījumu, kurš vērsts uz īpašuma tiesību pārnešanu. Ja lieta trešai 
personai ieķīlāta, tad, kaut arī tā nonāk šīs personas valdījumā 
(CL 1279.p.), īpašnieks, atlīdzinot ar ķīlu nodrošinātu prasījumu, var to 
atprasīt (sk. CL 1343.pantu). Līdz ar to svarīgi ir konstatēt, uz ko ir 
vērstas tiesiskās attiecības starp īpašnieka uzticības personu un trešo 
ieguvēju. Ja tās vērstas uz īpašuma tiesību pāreju uz trešo ieguvēju, tad 
nav svarīgi, vai lieta trešai personai pārdota, uzdāvināta vai kā citādi 
atsavināta. 

Otrkārt, - trešai personai ir jābūt labticīgai. Labticīgs valdītājs ir 
tāds, kas ir pārliecināts, ka nevienam citam nav vairāk tiesību valdīt lietu 
kā viņam (CL 910.p.). To, ka valdītājs nav labticīgs, jāpierāda prasītājam 
(īpašniekam), jo katrs valdījums uzskatāms par tiesīgu un labticīgu, 
kamēr nav pierādīts pretējais (CL918.p.) . Attiecībā uz kustamām 
mantām, kuras pakļautas reģistrācijai (piemēram, automašīnas, kuģi 
u.tml.), pašam reģistrācijas faktam ir tikai pierādījuma nozīme - vai 
trešais ieguvējs, vadoties no kustamas mantas reģistrācijas fakta, varēja 
pats apšaubīt sava valdījuma tiesīgumu un labticību, un tas nebūt 
neizslēdz tā iegūšanu īpašumā. Ieguvējam jābūt labticīgam "ne tikai 
valdījuma iegūšanas laikā, bet arī pa visu valdījuma laiku līdz prasības 
celšanai" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sast. F. 
Konrādi un A. Valters, R., 1935, 188.lpp.). 

4. Trešā persona var iegūt lietu īpašumā arī ar pārstāvja palīdzību. 
"No šī viedokļa arī juridiskas personas var būt valdījuma ieguvējas, ja 
vien viņas pārstāv statūtos paredzētie orgāni: valde ... vai īpaši šim 
nolūkam iecelti pilnvarnieki" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu 
tiesības, sast. F. Konrādi un A. Valters, R., 1935, 187.lpp.). 

5. Saskaņā ar CL 1065.pantu īpašnieks ne tikai zaudē īpašuma 
prasības tiesības pret trešo labticīgo lietas valdītāju, bet arī īpašuma 
tiesības uz lietu. Saskaņā ar likumu īpašniekam paliek tikai personiskas 
prasības tiesības pret to personu, kurai īpašnieks lietu uzticējis, t.i., 
tiesības prasīt lietas vērtības un zaudējumu piedziņu. 

6. Sk. arī CL 1068.p. komentāra 2.tēzi. 
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1066 • Ja lietu, kas nodota izstrādāt vai pārvadāt, izstrādātājs 
vai pārvadātājs pārdod, ieķīlā vai vispār atsavina citai personai, tad 
īpašnieks var celt īpašuma prasību, samaksājot tai personai, kuras 
rokās tā atrodas, par tās izstrādāšanu vai pārvadāšanu nolīgto 
summu. 

Šī norma atspoguļo izņēmumu no CL 1065.pantā paredzētajiem 
lietas atprasīšanas ierobežojumiem un paredz īpašuma prasības celšanu 
pret trešo ieguvēju neatkarīgi no tā labticības vai ļaunticības. Tiklīdz 
lietas īpašnieks ir atlīdzinājis trešajam ieguvējam izstrādāšanas vai 
pārvadāšanas maksu, tas ir katrā ziņā atsvabināms no pienākuma 
atlīdzināt to savam pirmajam kontrahentam, ciktāl šāda atlīdzība nav jau 
iepriekš izdarīta; viņa īpašnieka pirmais kontrahents zaudē savu attiecīgo 
prasījumu pret īpašnieku par sodu savai neuzticībai, kas ir jo taisnīgāk 
tādēļ, ka viņš vismaz pārdošanas vai ieķīlāšanas gadījumā ir jau saņēmis 
zināmu atlīdzību no trešā ieguvēja (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. 
Lietu tiesības, sast. F. Konrādi un A. Valters, R., 1935, 191 lpp.). 
Trešajam ieguvējam savukārt ir prasības tiesības pret pārvadātāju vai 
izstrādātāju par viņam atņemtās lietas pilnas vērtības piedziņu, atskaitot 
no vindikanta jau saņemto pārvadāšanas vai izstrādāšanas atalgojumu 
(sk. turpat, 192.lpp.). 

A.Grūtups, E.Kalniņš 

PIEKTĀ APAKŠNODAĻA. īpašuma aprobežojumi 247 

Piektā apakšnodaļa 
īpašuma aprobežojumi (1067.-1129.p.) 

I. Aprobežojumi, kas attiecas uz īpašumu 
visā tā apjomā (1067.-1075.p.) 

Literatūra 

Čakste K. Nama sadalīšana dzīvokļos. TMV. 1933, Nr.6-8, 9/10, 
145.-157., 193.-204.lpp.; Čakste K. Dzīvokļa iegūšana īpašumā. Jurists. 
1939, Nr.6 (100), 115.-120.sl.; Krauze R., Krauze l. Dzīvoklis: īre, 
privatizācija, īpašums (dokumenti un komentāri). Rīga, 1996, 179.-
202.Ipp.; Stegmann H. Zur Reform der Bestimmungen des Baltischen 
Privatrechts über das Miteigentum. RZR. 1933/34, l.Heft, S.20-30; 
Тютрюмовъ И. Возможно ли отдать въ аренду умственную долю въ 
общей собственности? Законъ и Судъ. 1931, Nr.1/2 (21/22), с.682-
686; Тютрюмовъ И. О вещном праве на часть дома. Законъ и Судъ. 
1934, Nr.5 (45), с.1545-1550. 

Iepriekšējas piezīmes 

1. Kopīpašums plašākā nozīmē un tā veidi. Ar kopīpašumu 
plašākā nozīmē saprotams tāds vairāku personu īpašums uz vienu un to 
pašu lietu, kā rezultātā katram kopīpašniekam (salīdzinājumā ar pārējiem 
kopīpašniekiem) ir kvalitatīvi līdzīgs tiesiskais stāvoklis attiecībā pret 
kopējo lietu (sal. Rey, N 603; Schmid, N 714). 

Civillikumā paredzēti divi kopīpašuma veidi - t.s. dalītais kopīpa
šums un nedalītais kopīpašums (sk. Loeber A. Die Gesellschaft nach dem 
lettlāndischen Zivilgesetzbuch vom Jahre 1937. RZR. 1937/38, 2.Heft, 
S.71-72; sal. Vēbers, 220.lpp.; Rey, N 6 0 5 ; Schwab/Prütting, R n 5 9 1 ; 
sk. citādi Rozenfelds, 64.Ipp.). Dalītā kopīpašuma institūts pārņemts 
(recipēts) no romiešu tiesībām, savukārt nedalītā kopīpašuma institūts -
no ģermāņu tiesībām. 

a) Dalītais kopīpašums. Pastāvot dalītam kopīpašumam, viena un tā 
pati lieta atrodas vairāku personu īpašumā tādējādi, ka ikviens no 
kopīpašniekiem ir tiesīgs patstāvīgi (t.i., bez pārējo kopīpašnieku 
piekrišanas) rīkoties ar noteiktu viņam piederošu domājamo daļu kopējā 
lietā (piem., to atsavināt vai ieķīlāt). 

(1) Līdzās "parastajam" dalītajam kopīpašumam (sk. CL 1067.-
1075.p.) izšķirams īpašums uz "dzīvokļa īpašumu" (sk. lik. "Par dzīvokļa 
īpašumu"), ko dēvē arī par "kvalificēto" kopīpašumu (sk. Rey, N 6 3 1 ; 
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Schmid, N 726). Saskaņā ar šo likumu dzīvokļa īpašums daudzdzīvokļu 
mājā ir "katra īpašnieka atsevišķais īpašums kopā ar attiecīgo kopīpašuma 
domājamo daļu" (sk. lik. "Par dzīvokļa īpašumu" l.p. l.d.). Citiem 
vārdiem, 1) katram īpašniekam piederošā domājamā daļa "kopīpašumā 
esošajā daudzdzīvokļu mājas daļā" (kas sastāv no ārsienām, jumta, 
bēniņiem, kāpņu telpām, pagrabtelpām utt., kā arī no zemes gabala, ja tas 
nav citas personas īpašumā) ir nedalāmi saistīta ar 2) īpašu (ekskluzīvu) 
tiesību uz "atsevišķo īpašumu", t.i., no pārējās daudzdzīvokļu mājas daļas 
nošķirtu (būvnieciski nodalītu) telpu vai telpu kompleksu (sk. lik. "Par 
dzīvokļa īpašumu" 1.-3.p.; sk. arī CL 1067.p. koment. 3.tēzi). Minētā 
tiesība uz "atsevišķo īpašumu" nevar pastāvēt pati par sevi; tā uzskatāma 
par dzīvokļa īpašniekam piederošās domājamās daļas tiesisku sastāvdaļu 
(sal. Schwab/Prutting, Rn 600; sk. arī Višņakova, Balodis, 20.1pp.). 

Jāatzīmē, ka lik. "Par dzīvokļa īpašumu" ar terminu "dzīvokļa 
īpašums" (vai "atsevišķais īpašums") ir apzīmēta nevis pati īpašuma 
tiesība (jeb īpašums), bet gan tiesību objekts (sk. arī CL 927.p. koment. 
4.tēzi). 

(2) Kā speciāls dalītā kopīpašuma paveids izšķirams arī t.s. 
nepatstāvīgais kopīpašums. Nepatstāvīgā kopīpašuma gadījumā domāja
mā daļa kopējā lietā pieder nevis individuāli noteiktai personai, bet gan 
katrreizējam attiecīgā zemes gabala īpašniekam. Minētā domājamā daļa ir 
nedalāmi saistīta ar īpašumu uz šo zemes gabalu un seko tā lietticsis-
kajam liktenim. Saskaņā ar Civillikumu šāds kopīpašums pastāv attiecībā 
uz kopmūriem (robežmūriem) un sētām, dzīvžogiem, grāvjiem, ežām, 
kuras norobežo blakus esošos zemes gabalus (sk. CL 1070.p. koment. 
2.tēzi, CL 1097.p. koment. l.tēzi), kā arī uz robežkokiem un robež
akmeniem (sk. CL 974.p. koment. l.tēzi). 

b) Nedalītais kopīpašums pastāv attiecībā uz tādām lietām, kuras 
ietilpst vairākām personām piederošā kopmantā jeb t.s. "koprokas" 
mantā; tāpēc to dēvē arī par koprokas īpašumu (Gesamthandseigentum). 
Šādu kopīpašumu var nodibināt vienīgi likumā tieši norādītajos gadīju
mos (sal. Vēbers, 221., 228.lpp.; Schmid, N 793). Saskaņā ar Civillikumu 
nedalītais kopīpašums pastāv attiecībā uz 1) "laulāto mantas kopībā" 
(sk. CL 124. un turpm.p.) un 2) civiltiesiskās sabiedrības (sk. CL 2241. 
un turpm.p.) "biedru kopīgā mantā" jeb "sabiedrības mantā" ietilpstošām 
lietām (sk. Vēbers J. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Ģime
nes tiesības (26.-51., 114.-125., 140.-176.p.). Rīga, 2000, 49.1pp.; Loeber 
A. Die Gesellschaft nach dem lettländischen Zivilgesetzbuch vom Jahre 
1937. RZR. 1937/38, 2.Heft, S.71-72; sk. arī Senāta C K D spried. 

Nr.1927/126, X, 4016.-4018.lpp.). 
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Nedalītā kopīpašuma gadījumā katrs kopīpašnieks var izlietot 
īpašumu vienīgi kopīgi ar pārējiem kopīpašniekiem, resp., īpašuma 
individuāla izlietošana ir izslēgta. Kaut arī CL 2245.p. l.d. ir runa par 
"biedra daļu kopīgā mantā", ar to saprotama nevis "domājamā daļa" 
CL 1072.p. izpratnē, bet gan sabiedrības biedra mantisko prasījumu 
kopums attiecībā pret kopmantu (piem., prasījums par peļņas daļas 
izmaksu, sk. CL 2248.p.) (sal. Rey, N 977, 988). Vienīgi tad, ja izbeidzas 
tā personiskā attiecība, uz kuras pamata pastāv kopmanta, šī manta 
sadalāma starp bijušajiem kopīpašniekiem viņiem pienākošās reālās daļās 
(sk. CL 137.p., 2274.p.). 

c) Atšķirīgās pazīmes. Dalītais un nedalītais kopīpašums savā starpā 
atšķiras kā nodibināšanas, tā arī īpašuma izlietošanas ziņā (sk. Rey, 
N 609). Tomēr gan vienā, gan otrā gadījumā pastāv nedalīts īpašums tādā 
nozīmē, ka katra kopīpašnieka tiesība attiecas uz visu kopējo lietu, bet 
nevis uz kādu tās (reālu) daļu (sal. Vēbers, 219.lpp.; Rozenfelds, 64.1pp.; 
sk. arī Rey, N 614; Schmid, N 1\9;Дернбургъ, II, c.71; Хвостов, c.233). 

(1) Lai nodibinātos nedalītais kopīpašums, starp kopīpašniekiem 
jāpastāv īpašām ar līgumu (t.i., laulības vai sabiedrības līgumu) nodibinā
tām personiskām attiecībām jeb t.s. koprokas attiecībām. Nedalīto 
kopīpašumu nevar nodibināt neatkarīgi no vai ārpus šādām attiecībām. 
Turpretī dalītā kopīpašuma nodibināšanai nav nepieciešams, lai starp 
kopīpašniekiem jau pastāvētu kādas īpašas personiskas attiecības. Starp 
kopīpašniekiem pastāvošās mantiskās attiecības rodas līdz ar dalītā kop
īpašuma nodibināšanu (sk. Sinaiskis, 71.1pp.; sal. Rey, N 6 1 0 f ; Schmid, 
N 716 f; sk. ari Rozenfelds, 66.1pp.). 

(2) Dalītā kopīpašuma gadījumā kopīpašniekam raksturīgs patstāvī
gāks tiesiskais stāvoklis; viņš var izlietot īpašumu arī atbilstoši savai 
domājamai daļai kopējā lietā, kas jo īpaši izpaužas kopīpašnieka tiesībā 
patstāvīgi rīkoties ar šo daļu (sk. CL 1072.p.). Turpretī nedalītā kopīpa
šuma gadījumā kopīpašnieki (pēc vispārīgā principa) var izlietot īpašumu 
vienīgi kopīgi; viņiem nepieder atsevišķas domājamās daļas kopējā lietā, 
ar kurām tie varētu patstāvīgi rīkoties (sk. CL 124.p. l.d., 2245.p. l .d.). 

d) Citi kopīpašuma veidi. Ņemot vērā lietu tiesību institūtu 
noslēgtības (nummerus elausus) principu, nav pieļaujams vienošanās ceļā 
radīt citus kopīpašuma veidus vai strukturāli grozīt likumā regulētos šā 
īpašuma veidus. Tāpēc, piem., juridiski nav iespējams nodibināt t.s. 
"condominium plurium in solidum" jeb tādu vairāku personu īpašumu uz 
vienu un to pašu lietu, kā rezultātā katrs no īpašniekiem būtu tiesīgs viens 
pats (resp., neatkarīgi no pārējiem kopīpašniekiem) ekskluzīvi lietot un 
rīkoties ar visu kopējo lietu (sk. Буковский, I, с.397; Loeber A. Die 
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Gesellschaft nach dem lettlāndischen Zivilgeseīzbuch vom Jahre 1937. 
RZR. 1937/38, 2.Heft, S.71; sal. Mepuóypch, II, c.70; Rey, N 607 f; 
Baur/Stürner, § 3 Rn 32); šādam īpašumam saskaņā ar CL 1067.p. 3.d. 
nav likumīga spēka. Tāpat juridiski nav iespējams nodibināt t.s. dalīto 
īpašumu (dominium duplex), kas pamatojas uz īpašuma satura sadalīšanu 
starp virsīpašnieku un apakšīpašnieku (sk. plašāk Rozenfelds, 71.-
72.1pp.). 

2. Kopīpašums kā īpašuma aprobežojums. Kopīpašums (precīzāk 
- dalītais kopīpašums) Civillikumā apzīmēts kā "aprobežojums, kas attie
cas uz īpašumu visā tā apjomā". Taču teorētiski kopīpašums kā viens no 
īpašuma veidiem, pirmkārt, ir patstāvīgs tiesību institūts (sk. Sinaiskis, 
71.lpp.). Otrkārt, kopīpašums (subjektīvo tiesību izpratnē) tāpat kā indivi
duālais īpašums ir vispilnīgākā un visaptverošākā lietu tiesība, kas piešķir 
tiesīgajām personām (kopīpašniekiem) visplašāko lietošanas un rīcības 
iespēju pār lietu (sk. CL 927.p. koment. l.tēzi). Tāpēc nav pamats kop
īpašumu uzskatīt vienīgi par īpašuma aprobežojumu (sk. Blaese, Mende, 
S.118). 

Tomēr jāņem vērā, ka kopīpašuma gadījumā (atšķirībā no 
individuālā īpašuma) lieta pieder nevis vienai personai, bet gan vienlaikus 
vairākām personām (kopīpašniekiem). Līdz ar to starp kopīpašniekiem 
pastāv īpašas valdījuma, lietošanas un rīcības attiecības, resp., tiesību 
valdīt, lietot un rīkoties ar kopējo lietu kopīpašnieki (pēc vispārīgā 
principa) izlieto kopīgi. Tāpēc no savstarpējo attiecību viedokļa katra 
kopīpašnieka tiesiskā vara pār lietu ir uzskatāma par aprobežotu visā tās 
apjomā (sal. Vēbers, 219.lpp.). 

3. Dalītā kopīpašuma tiesiskais regulējums. CL 1067.-1075.p. 
ietverti vispārīgi noteikumi, kas regulē 1) visu kopīpašnieku savstarpējās 
tiesības un pienākumus attiecībā uz kopējo lietu (sk. CL 1068., 1069., 
1071 .p.), 2) katra kopīpašnieka individuālās tiesības (sk. CL 1070., 1072., 
1073.p.) un 3) kopīpašuma izbeigšanu ar dalīšanu (sk. CL 1074., 
1075.p.). Speciāli noteikumi regulē kopīpašumu uz laulāto kopīgā mantā 
(sk. CL 89.p. 2.d.) ietilpstošām lietām (sk. CL 90. un turpm.p.) un līdz
mantinieku kopīpašumu uz mantojumā ietilpstošām lietām (sk. CL 715. 
un turpm.p.). 

1067. īpašuma tiesība, kas pieder uz vienu un to pašu 
nedalītu lietu vairākām personām nevis reālās, bet tikai domājamās 
daļās, tā ka sadalīts vienīgi tiesību saturs, ir kopīpašuma tiesība. 

Ja lieta pieder vairākām personām tādā kārtā, ka katrai no tām 
ir sava noteikta reāla daļa, tad tas nav kopīpašums šā panta 
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izpratnē; šajā gadījumā katra daļa atzīstama par patstāvīgu veselu 

un par katra atsevišķa dalībnieka patstāvīgu īpašuma tiesības 

priekšmetu. 

Tādām vairāku personu īpašuma tiesībām uz vienu un to pašu 

lietu, pēc kurām tā piederētu katrai no viņām visā tās visumā, nav 

likumīga spēka. 

1. Dalītā kopīpašuma jēdziens. Dalītais kopīpašums CL 1067.p. 
l.d. definēts kā īpašums, kas pieder vairākām personām uz vienu un to 
pašu nedalītu lietu nevis reālās, bet tikai domājamā daļās, kā rezultātā ir 
sadalīts vienīgi tiesību saturs. 

(1) Saskaņā ar CL 1067.p. l.d. kopīpašuma priekšmets ir nedalīta 
jeb reāli nesadalīta lieta, kas var būt gan tiesiskā ziņā dalāma, gan 
nedalāma lieta (sk. CL 847.p. l.d., sk. Rozenfelds, 72.1pp.). Arī atsevišķu 
atvietojamu priekšmetu kopums, kas kā saimnieciska vienība veido t.s. 
daudzuma lietu (sk. CL 927.p. koment. 2.tēzi), var būt par kopīpašuma 
priekšmetu (sk. CL 980.р.). Turpretī, piem., uz naudas summu nevar 
attiecināt noteikumus par kopīpašumu (sk. Буковский, I, с.397; 
Нолькенъ, с.200; Rozenfelds, 72.1рр.). 

(2) Katram kopīpašniekam pieder nevis reāla, bet gan noteikta 
domājamā daļa kopējā lietā (par "domājamās daļas" jēdzienu 
sk. C L I 072.p. koment. l.tēzi). Citiem vārdiem, katrs kopīpašnieks var 
izlietot īpašumu uz visu kopējo lietu atbilstoši savai domājamai daļai 
(piem., saņemt ienākumus no kopējās lietas samērīgi šai daļai vai to 
pārdot citai personai), taču viņš (pēc vispārīgā principa) nav tiesīgs 
patstāvīgi rīkoties ar kādu minētās lietas reālu daļu (sk. Буковский, I, 
c.403; Тютрюмовъ, с. 173; Rozenfelds, 65.1pp.). Ja, piem., vairākiem 
kopīpašniekiem pieder dzīvojamā māja, tad neviens ķieģelis nav tāds, par 
kuru varētu teikt, ka tas pieder vienam kopīpašniekam (sk. Čakste, 
42.1pp.). 

Kopēja lietā var but noteikts principa neierobežots domājamo daļu 
skaits. Izņēmums paredzēts, piem., MK 16.08.1994. not. Nr.168 "Latvijas 
Jūrniecības noteikumi (Jūras kodekss)" 20.р.; saskaņā ar šo pantu kuģa 
vērtība sadalāma ne vairāk kā 64 domājamās daļās, un par viena kuģa 
īpašniekiem var reģistrēt ne vairāk kā 64 personas, bet par vienas kuģa 
daļas kopīpašniekiem - ne vairāk kā piecas personas. Minētais ierobežo
jums noteikts kreditoru, kā arī kuģa pārvaldīšanas un reģistrācijas intere
sēs (sal. Vītiņš V. Jūras tiesības. Rīga, 1939, 29.1pp.). 

( 3 ) K ā noteikts CL 1067.p. l.d., dalītā kopīpašuma gadījumā starp 
kopīpašniekiem ir sadalīts vienīgi tiesību saturs (šis formulējums atbilst 
romiešu tiesībās valdošajam uzskatam par kopīpašuma būtību, 
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sk.Дернбургъ, II, с.72; Хвостов, с.233; Kalniņš, 106.lpp.). Kritizējot šo 
formulējumu, juridiskajā literatūrā atzīts, ka patiesībā var būt runa nevis 
par īpašuma satura, bet gan par kopējās lietas vērtības sadalīšanu 
(sk.Erdmann, I, S. 147-148, II, 21-23; Буковский, I, c.397; Konrādi, 
Valters, 194.lpp.). Taču ar lietas vērtību saprotama viena labuma attiecība 
pret citu labumu un tā pati par sevi nevar būt par dalīšanas priekšmetu; 
dalāms ir tikai novērtētais labums (sk. Дернбургъ, II, c.72). Tāpēc 
pamatotāks ir uzskats, ka starp kopīpašniekiem ir sadalīts nevis īpašuma 
saturs vai lietas vērtība, bet gan īpašuma izlietošana (sk. Rey, N 628; 
Schmid, N 723, 732; sal. Хвостов, с.234), resp., katrs kopīpašnieks 
tiesīgs izlietot īpašumu uz visu kopējo lietu atbilstoši savai domājamai 
daļai. 

2. Dalītā kopīpašuma nodibināšanās. Dalītais kopīpašums var 
nodibināties, pamatojoties uz: 

1)tiesisku darījumu (starp dzīvajiem vai nāves gadījumam), ja 
vairākas personas kopīgi iegūst īpašumu uz vienu un to pašu lietu (piem., 
kopīgi iegādājoties automašīnu uz pirkuma līguma pamata vai kopīgi 
mantojot zemes gabalu uz testamenta pamata), kā arī tad, ja īpašnieks, 
kuram ir individuāls īpašums, atsavina sev piederošās lietas domājamo 
daļu citai personai; 

2) likumu, piem., likumiskās mantošanas rezultātā (sk. CL 390. un 
turpm.p.), ar vairākiem īpašniekiem piederošu kustamu lietu savienošanos 
(sk. CL 980.р.), kopmūra (robežmūra) uzcelšanu (sk. CL 1070.p. 2.d., 
1097.p.) vai lietas nonākšanu laulāto kopīgā mantā (sk. CL 89.p. 2.d.); 

3) tiesas spriedumu vai administratīvu aktu, piem., īpašuma 
reformas ietvaros atjaunojot vairākām personām (bijušajiem īpašniekiem 
vai to mantiniekiem) īpašumu uz zemes gabalu vai ēku. 

3. īpašums uz lietas noteiktu reālu daļu. Kaut arī CL 1067.p. 2.d. 
ir runa par tādu vairāku personu īpašumu uz vienu un to pašu lietu, kā 
rezultātā katrai no šīm personām pieder sava noteikta reāla daļa, ar to nav 
domāts vairāku personu individuāls īpašums uz vienas un tās pašas lietas 
sastāvdaļām, piem., ēkas stāviem vai dzīvokļiem (sk. Тютрюмовъ И. О 
вещном праве на часть дома. Законъ и Судъ. 1934, Nr.5 (45), с. 1549-
1550; Čakste К. Nama sadalīšana dzīvokļos. TMV. 1933, Nr.6-8, 9/10, 
193.lpp.; Konrādi, Valters, 194.-195.lpp.). Kā izriet no šajā normā 
ietvertā precizējuma, CL 1067.p. 2.d. paredzēts gadījums, kad savstarpēji 
"savienotas" patstāvīgas lietas - piem., blakus esoši zemes gabali, zemes 
gabals un uz tā uzcelta būve (kā patstāvīgs īpašuma priekšmets), 
rūpniecības uzņēmums un tajā esošās mašīnas (kā šī uzņēmuma 
piederumi) - atrodas dažādu personu īpašumā (sk. arī Senāta CD 
17.03.1999. spried, lietā Nr.SKC-169, 1999, 427.-430.Ipp.). 
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CL 1067.p. 2.d. noteikumi nav attiecināmi uz dzīvokļa īpašumu 
(sk. lik. "Par dzīvokļa īpašumu" l.p. l.d.). Dzīvokļa īpašuma sastāvā 
ietilpstošais "atsevišķais īpašums" (t.i., no pārējās daudzdzīvokļu mājas 
daļas nošķirta (būvnieciski nodalīta) telpa vai telpu komplekss) ir 
attiecīgās mājas sastāvdaļa, bet nevis patstāvīga ķermeniska lieta (resp., 
patstāvīgs īpašuma priekšmets). Ar katram dzīvokļa īpašniekam piederošo 
domājamo daļu "kopīpašumā esošajā daudzdzīvokļu mājas daļā" ir 
nedalāmi saistīts nevis individuāls īpašums uz dzīvokli, bet gan īpaša 
(ekskluzīva) tiesība šo dzīvokli lietot, kā arī iekšēji pārplānot un pārbūvēt 
(sk. lik. "Par dzīvokļa īpašumu" 7., 10., 1 l.p., 14.p. 3.d.; sal. Rey, N 631). 
Tajā pat laikā dzīvokļa īpašums ir patstāvīgs privāl/iesiskās apgrozības 
priekšmets; dzīvokļa īpašnieks var sev piederošo dzīvokļa īpašumu 
patstāvīgi atsavināt, ieķīlāt, iznomāt vai izīrēt (sk. lik. "Par dzīvokļa 
īpašumu" 9., 10.p.). 

4. Condominium plurium in solidum. Atbilstoši CL 1067.p. 3.d. 
nav likumīga spēka tādam vairāku personu īpašumam uz vienu un to pašu 
lietu, kā rezultātā katrs no īpašniekiem būtu tiesīgs viens pats (resp., 
neatkarīgi no pārējiem kopīpašniekiem) ekskluzīvi lietot un rīkoties ar 
visu kopējo lietu (t.s. "condominium plurium in solidum"). Šo īpašuma 
"veidu" nepieciešams nošķirt no nedalītā kopīpašuma, kura gadījumā 
katrs no kopīpašniekiem var izlietot īpašumu uz kopmantā (jeb t.s. 
koprokas mantā) ietilpstošajām lietām vienīgi kopīgi ar pārējiem 
kopīpašniekiem (sk. Loeber A. Die Gesellschaft nach dem lettlāndischen 
Zivilgesetzbuch vom Jahre 1937. RZR. 1937/38, 2.Heft, S.71-72). 

1068 • Rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, ka visuma, ta arī 
noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku 
piekrišanu; bet ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība 
nevien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt 
pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti. 

Neviens atsevišķs kopīpašnieks nevar bez visu pārējo 
piekrišanas ne apgrūtināt kopīpašuma priekšmetu ar lietu tiesībām, 
ne atsavināt to visā tā sastāvā vai pa daļām, ne arī kautkādi to 
pārgrozīt. Tādēļ katram kopīpašniekam ir tiesība protestēt pret tādu 
viena vai visu pārējo kopīpašnieku rīcību, un šo tiesību viņam nevar 
atņemt ar balsu vairākumu. 

Izņēmums no šiem noteikumiem pielaižams tajā gadījumā, kad 
kāds no kopīpašniekiem izdara kopīpašuma priekšmetā tādas 
pārgrozības, ko prasījusi nepieciešama vajadzība, piem., 

A.Grūtups, E.Kalniņš 

http://94.-195.lpp
http://427.-430.Ipp


Ж PIEKTĀ APAKŠNODAĻA. īpašuma aprobežojumi 

nepieciešamu ēkas izlabojumu. Tad viņam ir tiesība prasīt no 
pārējiem kopīpašniekiem, lai tie samērīgi atlīdzina viņa izdoto 
summu līdz ar procentiem. 

1. Kopīpašnieku rīcība ar kopējo lietu. CL 1068.p. regulēta 
kopīpašnieku rīcība ar visu kopējo lietu vai tās daļu (sastāvdaļu). Šādu 
rīcību nepieciešams nošķirt no viena kopīpašnieka tiesiskas rīcības ar 
viņam piederošo domājamo daļu (sk. CL 1072.p.), jo domājamā daļa ir 
bezķermeniska lieta un tā - kā iedomāts lielums - nesakrīt ar kādu 
noteiktu kopējās lietas ķermenisku daļu (sk. arī Senāta CD 03.02.1999. 
spried, lietā Nr.SKC-58,' l999, 203.-206.lpp.). 

a) Rīcības veidi. CL 1068.p. izpratnē ar "kopīpašnieku rīcību", kas 
sevī ietver arī kopējās lietas pārvaldīšanu, pirmkārt, saprotama tiesiska 
rīcība, t.i., kopējās lietas vai tās daļas atsavināšana, kā arī liettiesisku un 
saistībtiesisku apgrūtinājumu nodibināšana attiecībā uz šo lietu (piem., 
kopējās lietas pārdošana, ieķīlāšana, iznomāšana). Otrkārt, ar šādu rīcību 
saprotama faktiska rīcība (piem., kopējās lietas apbūvēšana, remonts vai 
pārbūve, šīs lietas patērēšana). Treškārt, kopīpašnieku rīcība var būt 
vērsta arī uz kopējās lietas izmantošanas mērķa maiņu (piem., lauksaim
niecībā izmantojamās zemes pārveidošana par lidlauku, dzīvojamo telpu 
pārveidošana par veikala telpām) (sk. TtompioMoet, c l 7 3 ; sal. Rey, 
N 665 ff). 

b) Visu kopīpašnieku piekrišana. Tā kā katra kopīpašnieka tiesība 
attiecas uz visu kopējo lietu, rīcībai ar šo lietu vai tās daļu (pēc vispārīgā 
principa) nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana. Kopīpašnieks savu 
piekrišanu var izteikt pirms attiecīgās rīcības uzsākšanas (piem., izdodot 
pilnvaru citam kopīpašniekam rīcībai ar kopējo lietu vai piekrītot kopējās 
lietas pārbūvei), vienlaikus ar tās uzsākšanu (piem., kopīgi ar pārējiem 
kopīpašniekiem noslēdzot pirkuma, ķīlas vai nomas līgumu ar trešo 
personu), kā arī pēc tās izdarīšanas ar vēlāku apstiprinājumu (piem., 
piekrītot otra kopīpašnieka noslēgtam nomas līgumam par kopējās lietas 
iznomāšanu citai personai vai jau veiktam kopējās lietas remontam) 
(sk. CL 1434., 143l.p.). Minētās piekrišanas nepieciešamība vienlaikus 
nozīmē arī to, ka ikviens kopīpašnieks (neatkarīgi no viņam piederošās 
domājamās daļas lieluma) var izlietot savu "absolūtā veto" tiesību, 
nepiekrītot kādai rīcībai ar kopējo lietu. Šajā ziņā izšķirošā ir nevis 
kopīpašnieku vairākuma griba (sk. CL 1068.p. 2.d.) vai konkrētās rīcības 
objektīva atbilstība visu kopīpašnieku interesēm, bet gan atsevišķu 
kopīpašnieku subjektīvā griba (sal. Stegmann II. Zur Reform der 
Bestimmungen des Baltischen Privatrechts über das Miteigentum. RZR. 
1933/34, l.Heft, S.23). Tā, piem., gadījumā, ja kopīpašnieks kopīgi ar 
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pārējiem kopīpašniekiem izdod pilnvaru rīcībai ar kopējo lietu, bet vēlāk 
Во pilnvarojumu vienpusēji atsauc, līdz ar atsaukumu vairs nepastāv arī 
visu kopīpašnieku piekrišana (sk. Буковский, I, с.399; Нолькенъ, с.200). 

Ja kopīpašnieku tiesiska rīcība attiecas uz nekustamu lietu un 
izpaužas, piem., kā šīs lietas pārdošana vai ieķīlāšana trešai personai 
(ieguvējam), ieguvēja īpašuma (ķīlas tiesības) nostiprināšanai zemes
grāmatā nepieciešama arī visu kopīpašnieku t.s. zemesgrāmatu piekrišana 
(sk. ZGL 6l .p . 1 .d. 2.pk.), kas var būt izteikta pašā pirkuma (ķīlas) 
līgumā, atsevišķā aktā vai, parakstot nostiprinājuma lūgumu (sk. ZGL 
68.р.; Virko E. Vai nostiprinājuma lūgumam ir jābūt divpusējam? LT. 
2000, 2.sēj., Nr.5, 138.-143.lpp.). Jāatzīmē, ka zemesgrāmatu piekrišanai 
ir procesuāltiesisks raksturs un to nepieciešams nošķirt no kopīpašnieku 
(materiāltiesiskās) piekrišanas pašam darījumam, uz kura pamata 
izdarāms nostiprinājums zemesgrāmatā (sk. Z G L 44.р.). Tāpēc, piem., 
gadījumā, ja kopīpašnieks ir piekritis kopējās lietas pārdošanai, kopīgi ar 
pārējiem kopīpašniekiem noslēdzot pirkuma līgumu, bet vēlāk nepamatoti 
atsakās dot zemesgrāmatu piekrišanu, tas ir šķērslis vienīgi tūlītējai 
nostiprinājuma izdarīšanai, jo šādā gadījumā ieguvējs var prasības kārtībā 
panākt viņa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā (sk. CL 1478., 
1479.p.). 

c) CL 1068.p. 1. un 2.d. dispozitivitāte un izņēmumi. CL 1068.p. 1. 
un 2.d. noteikumi nav imperatīvos normas, tāpēc kopīpašnieki ar īpašu 
vienošanos var noteikt, ka (jebkādai vai arī konkrētai) rīcībai ar kopējo 
lietu ir pietiekoša arī kopīpašnieku vairākuma piekrišana (sk. Erdmann, 
II, S.24, Fn 2; Буковский, I, с.399; Тютрюмовъ, с. 173, прим.8). Tāpat 
šāds noteikums var būt paredzēts testamentā vai mantojuma līgumā un ir 
saistošs mantiniekiem (sk. Senāta C K D spried. Nr. 1929/55, XI, 
4363.lpp.). 

Bez tam gadījumā, ja noteikta kopējās lietas dalīta lietošana 
(sk. CL 1070.p. l.d.), katram kopīpašniekam parasti ir tiesība viņa 
valdījumā un lietošanā nodoto daļu arī patstāvīgi iznomāt vai izīrēt 
(sk. Тютрюмовъ И. Возможно ли отдать въ аренду умственную 
долю въ общей собственности? Законъ и Судъ. 1931, Nr.1/2 (21/22), 
с.685-686). Visbeidzot, saskaņā ar CL 1068.p. 3.d. nav nepieciešama 
pārējo kopīpašnieku piekrišana gadījumā, ja kāds no kopīpašniekiem 
veicis kopējā lietā tādas pārgrozības, ko prasījusi nepieciešama vajadzība 
(resp., ja kopīpašnieks taisījis kopējai lietai nepieciešamus izdevumus). 

2. Rīcība bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas. Atbilstoši 
CL 1068.p. l.d. viena vai vairāku kopīpašnieku rīcība ar kopējo lietu vai 
tās daļu (sastāvdaļu) bez visu kopīpašnieku piekrišanas nav spēkā, bet 
atbilstoši CL 1068.p. 2.d. noteikumiem katram kopīpašniekam ir tiesība 
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protestēt pret šādu viena vai vairāku kopīpašnieku rīcību. Bez tam 
vainīgajam kopīpašniekam ir pienākums atlīdzināt šādas rīcības rezultātā 
pārējiem kopīpašniekiem nodarītos zaudējumus (sk. CL 1068.p. l.d.). 

a) Rīcības spēkā neesamība. Ja kopīpašnieks, pamatojoties uz 
tiesisku darījumu, rīkojies ar kopējo lietu (piem., to atsavinājis vai 
iznomājis trešai personai) bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas, šāds 
darījums nav spēkā. Prasību par minētā darījuma atzīšanu par spēkā 
neesošu, pamatojoties uz CL 1068.p. l.d., var celt ne tikai paši darījuma 
dalībnieki, bet arī pārējie kopīpašnieki (sk. Senāta C K D spried. 
Nr. 1926/66, X, 3719.-3720.lpp.). Spēkā neesamība attiecas uz visu 
darījumu, tāpēc, piem., nav pieļaujams kopējās lietas pirkuma līgumu 
atzīt par spēkā neesošu vienīgi tajā daļā, kas "attiecas" uz pārējo 
kopīpašnieku domājamām daļām, bet pārējā daļā šo darījumu atstāt spēkā, 
uzskatot, it kā kopīpašnieks būtu pārdevis vienīgi savu domājamo daļu 
(sk. Konrādi, Valters, 201.lpp.; Senāta CKD spried. Nr. 1931/18, XII, 
4635.lpp.; Senāta CKD spried. Nr. 1931/157, XII, 4737.-4738.lpp.; 
sk. tomēr Senāta CD 14.04.1999. spried, lietā Nr.SKC-228, 1999, 437.-
439.lpp.). 

Ja kopējā lieta, pamatojoties uz spēkā neesošu darījumu, nonākusi 
trešās personas valdījumā, kopīpašniekiem ir tiesība to atprasīt no šīs 
personas ar īpašuma prasību (sk. CL 1044.p.) vai prasību par netaisni 
iedzīvotā atdošanu (sk. CL 2389.p.). Tomēr gadījumā, ja kopīpašnieks 
bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas nodevis kopīpašumā esošu kustamu 
lietu trešai labticīgai personai kā rokas ķīlu, šī persona iegūst ķīlas 
tiesību uz visu lietu (sk. CL 1296.р.), un pārējiem kopīpašniekiem nav 
tiesības šo lietu atprasīt; labticīgais ķīlas ņēmējs nav uzskatāms ne par 
prettiesīgu valdītāju, ne arī par netaisni iedzīvojušos. Tāpat minētā 
atprasījuma tiesība nepastāv, ja kopīpašnieks bez pārējo kopīpašnieku 
piekrišanas atsavinājis kustamu lietu trešai labticīgai personai, jo šajā 
gadījumā (līdzīgi kā CL 719.p. 3.teik. minētajā gadījumā) piemērojami 
CL 1065.p. noteikumi {sk. Буковский, 1, c.399; sal. Krauze, Gencs, 
285.lpp.). Kā vienā, tā otrā gadījumā aizskartajiem kopīpašniekiem ir 
tiesība prasīt no vainīgā kopīpašnieka vienīgi viņiem nodarīto zaudējumu 
atlīdzību (sk. CL 1068.p. l.d.). 

b) Tiesība protestēt pret cita kopīpašnieka rīcību. Plašākā nozīmē 
ar tiesību protestēt pret cita kopīpašnieka rīcību saprotama tiesība 
nepiekrist kādai rīcībai ar kopējo lietu, bet gadījumā, ja cits kopīpašnieks 
jau rīkojies bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas, - tiesība prasīt šādas 
rīcības atzīšanu par spēkā neesošu (piem., noslēgtā nomas līguma 
atzīšanu par spēkā neesošu) vai tās izbeigšanu (piem., uzsākto pārbūves 
darbu izbeigšanu). Ja kopīpašnieks ar savu rīcību aizskar cita 
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kopīpašnieka valdījuma un lietošanas tiesību vai vispār īpašumu uz 
kopējo lietu, pēdējam atkarībā no apstākļiem ir tiesība prasīt 1) valdījuma 
traucējuma novēršanu vai atņemta valdījuma atjaunošanu, izlietojot val
dījuma prasību (sk. CL 911. un turpm.p.), 2) īpašuma aizskāruma novēr
šanu vai tā nepieļaušanu, izlietojot negatoro prasību (sk. CL 1039.p. 
koment. 4.tēzi), vai arī 3) kopvaldījuma vai valdījuma uz viņa dalītā 
lietošanā piešķirtās kopējās lietas daļas atjaunošanu, izlietojot īpašuma 
prasību (sk. CL 1044.p. koment. 2.tēzi). 

Tā, piem., gadījumā, ja kopīpašnieks bez pārējo kopīpašnieku piekri
šanas veic būvdarbus uz kopējā zemes gabala, pārējie kopīpašnieki pret 
viņu var izlietot prasību par valdījuma aizsardzību pret traucējumiem 
(sk. CL 915.p.), jo ar minēto rīcību tiek aizskarta viņu kopvaldījuma tiesī
ba. Šajā ziņā nav nozīmes, vai būvdarbu rezultātā zemes gabala vērtība ir 
paaugstinājusies, jo izšķirošais ir tas, ka kopīpašnieks nedrīkst rīkoties ar 
kopējo lietu vai tās daļu pretēji pārējo kopīpašnieku gribai (sk. Senāta 
CKD spried. Nr. 1929/168, XI, 4472.-4473.lpp.; Konrādi, Valters, 201.-
202.lpp.; Rozenfelds, 73.lpp.). Ja kopīpašnieks bez pārējo kopīpašnieku 
piekrišanas kopējā lietā izdarījis kādus pārgrozījumus (piem., to 
apbūvējis, pārbūvējis vai pārveidojis), un šāda rīcība neatbilst 
CL 1068.p. 3.d. noteikumiem, pārējiem kopīpašniekiem cita starpā ir 
tiesība prasīt (sk. CL 1039.p.) arī šo pārgrozījumu novēršanu, resp., agrā
kā stāvokļa atjaunošanu (piem., uzceltās būves vai iekšējās starpsienas 
nojaukšanu). Šī tiesība tomēr atkrīt, ja pārējiem kopīpašniekiem bijusi 
iespēja jau laikus protestēt pret šādu viena kopīpašnieka rīcību, bet viņi to 
nav darījuši, turklāt agrākā stāvokļa atjaunošanu neattaisno pārējo 
kopīpašnieku pamatota interese (sk. Konrādi, Valters, 200.lpp.; 
sal. Дернбургъ, II, с.75; Хвостов, c.234). 

с) Pienākums atlīdzināt zaudējumus. Ja kopīpašnieks, rīkojoties ar 
kopējo lietu bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas, nodarījis viņiem 
zaudējumus, pārējiem kopīpašniekiem ir tiesība prasīt šo zaudējumu 
atlīdzību. Tā kā CL 1068.p. 1 .d. regulē kopīpašnieku savstarpējās attiecī
bas, pārējie kopīpašnieki var prasīt zaudējumu atlīdzību vienīgi no tā 
kopīpašnieka, kurš rīkojies bez viņu piekrišanas. Tāpēc, piem., gadījumā, 
ja kopīpašnieks bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas iznomājis kopējo 
zemes gabalu trešai personai, par šādas rīcības rezultātā nodarītajiem 
zaudējumiem saskaņā ar CL 1068.p. l.d. atbild vienīgi minētais kopīpaš
nieks, bet nevis arī trešā persona (sk. Senāta CKD spried. Nr.1936/59, 
XIII, 5281.-5282.lpp.; Erdmann, II, S.26, Fn 1; Blaese, Mende, S.120, 
Fn 5). 

3. Kopējai lietai taisītie nepieciešamie izdevumi. Rīcībai ar 
kopējo lietu vai tās daļu nepieciešama visu kopīpašnieku piekrišana 
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(sk. CL 1068.p. I.d.). Tomēr šis ierobežojums ir noteikts tādēļ, lai visu 
kopīpašnieku rīcība būtu vērsta uz kopējās lietas saglabāšanu un 
uzturēšanu, bet nevis uz šīs lietas vērtības samazināšanu vai pat bojāeju 
(sk. Буковский, I, c.398). Nav pieļaujams, ka sakarā ar viena kopīpaš
nieka nepamatotu atteikšanos dot savu piekrišanu tiktu kaitēts visu 
kopīpašnieku interesēm saglabāt un uzturēt kopējo lietu. 

Tāpēc CL 1068.p. 3.d. paredzēts izņēmums, atbilstoši kuram kop
īpašnieks bez pārējo (vai visu) kopīpašnieku piekrišanas var izdarīt 
kopējā lietā tādus pārgrozījumus, ko prasījusi nepieciešama vajadzība. 
Šajā gadījumā ir runa par nepieciešamiem izdevumiem jeb tādiem izdevu
miem, kas taisīti, lai uzturētu kopējās lietas (vai tās sastāvdaļas) būtību 
vai aizsargātu to no pilnīgas bojāejas, sabrukuma vai izpostījuma 
(sk. CL 865.p.), piem., vētras rezultātā bojāta jumta vai drūpošas nama 
fasādes remonts, sasistas loga rūts vai plīsušas ūdensvada caurules 
nomaiņa, mājlopu barošana (sal. Rey, N 680 ff; Schmid, N 754; sk. arī 
CL 969.p. koment. 2.tēzi). Kopīpašnieks ir tiesīgs taisīt šādus izdevumus 
ne tikai tad, ja atbilstoši apstākļiem nepieciešama tūlītēja (neatliekama) 
rīcība nolūkā novērst draudošus zaudējumus vai nepieļaut vēl lielākus 
zaudējumus, un viņam nav iespējams iepriekš sazināties ar pārējiem kop
īpašniekiem, lai saskaņotu šo rīcību (piem., ūdensvada caurules plīsuma 
gadījumā). Tāpat viņš ir tiesīgs taisīt šādus izdevumus arī tad, ja pārējie 
kopīpašnieki nepiekrīt nepieciešamu pārgrozījumu izdarīšanai, kaut gan 
viņiem, ņemot vērā kopējās lietas raksturu un stāvokli, ir pienākums to 
veikt (piem., gadījumā, ja no nama fasādes drūp apmetums, apdraudot 
garāmgājēju veselību un dzīvību) (sal. Blaese, Mende, S.120; Буковский, 
I, c.400; Rey, N 682). 

Kopīpašniekam, kurš taisījis kopējai lietai nepieciešamus 
izdevumus, ir tiesība prasīt no pārējiem kopīpašniekiem auīdzību par 
šiem izdevu-miem līdz ar likumiskajiem procentiem 
(sk. CL 1759.p. l.pk., 1765.р.); no katra kopīpašnieka prasāmās 
atlīdzības apmērs nosakāms atbilstoši viņam piederošās domājamās daļas 
lielumam (sk. arī CL 1071.р.). Turpretī, ja kopīpašnieks bez pārējo 
kopīpašnieku piekrišanas taisījis kopējai lietai derīgos vai greznuma 
izdevumus, viņš pielīdzināms lietas ļaunticīgam valdītājam. Šajā gadījumā 
kopīpašnieks nevar prasīt no pārējiem kopīpašniekiem minēto izdevumu 
atlīdzību, bet viņš ir tiesīgs atdalīt no kopējās lietas šo izdevumu rezultātā 
radītos uzlabojumus (izdaiļojumus), ja vien tas viņam ir izdevīgi un ja to 
var izdarīt, nekaitējot galvenajai lietai (sk. CL 867.p. 3.d., 868.p.; sk. arī 
Rozenfelds, 78.1pp.). 
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1069. Visi kopīpašnieki, samērīgi ar katra daļu, saņem visus 

labumus, kādus kopējā lieta dod, un tādā pašā samērā arī nes 

zaudējumus, kādi tai ceļas. 
Kopējās lietas augļi piekrīt atsevišķiem kopīpašniekiem, 

samērīgi ar katra daļu tajā. 

1. Kopējās lietas lietošana. Katram kopīpašniekam ir tiesība kopīgi 
ar pārējiem kopīpašniekiem valdīt un lietot kopējo lietu, t.i., izmantot 
lietas derīgās īpašības un iegūt no tās visus iespējamos labumus 
(sk. CL 1038.p. koment. 2.tēzi), ciktāl a r t o netiek aizskartas citu kopīpaš
nieku tiesības (sk. Stegmann H. Zur Reform der Bestimmungen des 
lialtischen Privatrechts über das Miteigentum. RZR. 1933/34, l.Heft, 
S.25; sal. Rey, N 6 7 2 ) . Kopīpašnieki var vienoties arī par kopējās lietas 
nodošanu viena kopīpašnieka lietošanā, tās dalītu lietošanu 
(sk. CL 1070.p. I.d.) vai (jo īpaši - kustamas lietas) individuālu lietošanu 
pēc kārtas (sal. Jļepn6yp?b, II, c.74; Rey, N 6 7 4 ) . Tāpat viņi, piem., var 
nodot kopējo lietu vai tās daļu citas personas, lietošanā, nodibinot 
lietojuma tiesību vai noslēdzot nomas (īres) līgumu. 

Ja kopīpašnieki nevar vienoties par kopējās lietas kopīgu vai dalītu 
lietošanu, vienīgais risinājums ir celt prasību tiesā par dalītas lietošanas 
noteikšanu (sk. CL 1070.p. I.d.) vai dalīšanu (sk. CL 1074.p.) 
(sal. Konrādi, Valters, 197.lpp.). 

2. No kopējās lietas gūto labumu sadalīšana starp 
kopīpašniekiem. Pēc vispārīgā principa kopīpašniekiem ir tiesība 
atbilstoši katra domājamās daļas lielumam saņemt visus labumus, kādus 
dod kopējā lieta (sk. CL 1069.p. I.d.). Tas jo īpaši attiecas uz šīs lietas 
augļiem, - kā dabiskiem, tā arī rūpnieciskiem un civiliem (sk. CL 1069.p. 
2.d., 855.p.). Tajā pat laikā katrs kopīpašnieks atbilstoši savas domājamās 
daļas lielumam nes arī zaudējumus, kādi rodas kopējai lietai 
(sk. CL 1069.p. I.d.), un uz šo lietu gulošās nastas, apgrūtinājumus un 
lietas uzturēšanai vajadzīgos izdevumus (sk. CL 1071.p.). Tāpēc katram 
kopīpašniekam pienākas atbilstoša daļa vienīgi kopējās lietas "tīrajos 
ienākumos", kas aprēķināmi, no visiem ienākumiem atņemot visus izde
vumus (sk. Konrādi, Valters, 203.lpp.; Senāta C K D spried. Nr. 1925/142, 
IX, 3491.-3492.lpp.; sal. Jļepu6yp?b, II, c.74). Ja kāds no kopīpašniekiem 
saņēmis lielāku šo ienākumu daļu, nekā viņam pienākas, citiem 
kopīpašniekiem ir tiesība prasīt no viņa samērīgu atlīdzību. Jāatzīmē, ka 
kopīpašniekam ir tiesība saņemt savu dalu kopējās lietas tīrajos ienāku
mos arī tad, ja to lieto vienīgi otrs kopīpašnieks un starp viņiem nav 
noslēgta vienošanās par kopējās lietas ienākumu citādu sadalījumu 
(sk. Konrādi, Valters, 203., 205.lpp.). - ~ > 
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CL 1069.p. nav imperatīva norma, tāpēc kopīpašnieki var vienoties 
par kopējās lietas augļu un citu labumu, kā arī zaudējumu, nastu un 
izdevumu citādu sadalījumu viņu starpā. Šāds sadalījums parasti ir 
saistīts ar kopējās lietas dalītas lietošanas noteikšanu 
(sk. CL 1070.p. l.d.); līdz ar to katrs kopīpašnieks viens pats ir tiesīgs 
saņemt tos ienākumus, kādus viņš guvis, lietojot viņa valdījumā un 
lietošanā nodoto kopējās lietas daļu, kaut arī saņemto ienākumu apmērs 
neatbilstu viņa domājamās daļas lielumam (sk. Тютрюмовъ И. 
Возможно ли отдать въ аренду умст-венную долю въ общей 
собственности? Законъ и Судъ. 1931, Nr.1/2 (21/22), с.685-686; 
Konrādi, Valters, 205.lpp.; Blaese, Mende, S.l 18, Fn 1). 

3. Samērīga zaudējumu nešana. Ar "zaudējumiem" CL 1069.p. 
l.d. izpratnē saprotams kopējās lietas vērtības vai ienesīguma samazinā

jums, kas radies, piem., kopējās lietas vai tās daļas (sastāvdaļas) 
bojāšanās, bojāejas vai dabiskā nolietojuma rezultātā. Samazinoties 
kopējās lietas vērtībai, katra kopīpašnieka domājamās daļas lielums 
nemainās, lai gan tās vērība ir samazinājusies (sal. Vēbers, 223.lpp.). 
Tāpat domājamo daļu lielumu neietekmē arī kopējās lietas ienesīguma 
samazinājums. Taču kā vienā, tā otrā gadījumā minētais samazinājums 
pirmām kārtām ietekmē no kopējās lietas gūto labumu apmēru. Tāpēc 
saskaņā ar CL I069.p. l.d. kopīpašniekiem (pēc vispārīgā principa) ir 
pienākums atbilstoši katra domājamās daļas lielumam nest arī kopējai 
lietai radušos zaudējumus, un šie zaudējumi, protams, jāņem vērā, 
aprēķinot kopējās lietas "tīro ienākumu". 

Tā, piem., ja ugunsgrēkā gājusi bojā ēka un par to izmaksāta 
apdrošināšanas atlīdzība, šī atlīdzība "stājas" nodegušās ēkas vietā un 
katram kopīpašniekam ir tiesība saņemt tādu minētās atlīdzības daļu, kas 
atbilst viņa domājamās daļas lielumam (sk. Senāta CKD spried. 
Nr.1929/39, XI, 4352.-4353.lpp.). 

1U/U. Kopējas lietas dalīta lietošana pielaižama tikai tad, 

kad šo lietu var dalīt, bet arī šajā gadījumā lietošana samērojama ar 

atsevišķo daļu lielumu. 
Katrs kopmūra īpašnieks izlieto to mūra pusi, kas vērsta uz 

viņa zemi, un tādā mērā, cik tas iespējams nekaitējot pašam mūrim 
un neizdarot tajā nekādu svarīgu pārmaiņu. 

1. Kopējās lietas dalīta lietošana. Ja noteikta kopējās lietas dalīta 
lietošana, katrs kopīpašnieks ir tiesīgs viens pats lietot noteiktu viņa 
valdījumā un lietošanā nodotu kopējās lietas daļu (sastāvdaļu), piem., 
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r i n e s gabala daļu, ēkas stāvu vai atsevišķu dzīvokli (sal. Vēbers, 
224.lpp.). Tas cita starpā nozīmē, ka kopīpašnieks viens pats ir tiesīgs 
saņemt tos ienākumus, kādus viņš guvis, lietojot šo daļu, kaut arī saņemto 
ienākumu apmērs neatbilstu viņa domājamās daļas lielumam. Bez tam 
viņš ir tiesīgs šo daļu patstāvīgi iznomāt vai izīrēt (sk. CL 1068.p. 
koment. l.tēzi un CL 1069.p. koment. 2.tēzi). 

Atbilstoši CL 1070.p. l.d. dalīta lietošana pieļaujama tikai tad, ja 
kopējo lietu var dalīt, turklāt lietošana samērojama ar katram 
kopīpašniekam piederošās domājamās daļas lielumu (sk. Erdmann, II, 
S.25). 

a) Lietas dalāmība. Nosakot dalītu lietošanu, tiek dalīta nevis pati 
kopējā lieta, bet gan tās lietošana (sk. Буковский, I, c.402). Tāpēc dalītas 
lietošanas noteikšanai nav piemērojami noteikumi par lietas tiesisku 
dalāmību reālās daļās, kā rezultātā katra daļa kļūst par patstāvīgu lietu 
(sk. CL847.p . l.d., 1075.p.; sk. arī Senāta CD 17.03.1999. spried, lietā 
Nr.SKC-I69, 1999, 427.-430.lpp.). Saskaņā ar CL 1070.p. l.d. lietas 
dalāmība nozīmē vienīgi iespēju noteikt pietiekoši norobežotas kopējās 
lietas daļas, kas atrodas katra kopīpašnieka individuālā valdījumā un 
lietošanā. Tā, piem., dzīvojamās mājas lietošana var būt noteikta ar 
vertikālām (pa sekcijām) vai horizontālām (pa stāviem vai dzīvokļiem) 
robežām vai kombinējot abus šos veidus. 

Dalīta lietošana nav iespējama attiecībā uz tādām lietām vai lietas 
daļām (sastāvdaļām), kuras atbilstoši to būtībai vai izmantošanas mērķim 
nevar vienlaikus atrasties vairāku kopīpašnieku valdījumā un lietošanā 
tādējādi, ka katrs no viņiem individuāli lieto noteiktu attiecīgā objekta 
daļu (sk. arī Тютрюмовъ И. Возможно ли отдать въ аренду 
умственную долю въ общей собственности? Законъ и Судъ. 1931, 
Nr.1/2 (21/22), с.685-686). Līdz ar to dalītu lietošanu principā nevar 
noteikt attiecībā uz kustamu lietu. Turpretī attiecībā uz nekustamu lietu 
dalītas lietošanas noteikšana principā ir iespējama, izņemot tās šīs lietas 
daļas (sastāvdaļas), kuras konkrētajos apstākļos objektīvi var atrasties 
vienīgi visu vai atsevišķu kopīpašnieku kopvaldījumā un koplietošanā 
(piem., kopējais iebraucamais ceļš un vārti, kāpņu telpas, lifts, gaiteņi). 
Tāpēc, nosakot nekustamas lietas dalītu lietošanu, parasti tiek noteiktas 
gan tās šīs lietas daļas, kuras atrodas katra kopīpašnieka individuālā 
valdījumā un lietošanā, gan tās daļas, kuras paliek visu (vai atsevišķu) 
kopīpašnieku kopvaldījumā un koplietošanā. 

b) Lietošanas atbilstība domājamās daļas lielumam pirmām kārtām 
nozīmē katra kopīpašnieka valdījumā un lietošanā nodotās daļas platības 
atbilstību viņa domājamās daļas lieluma attiecībai pret kopējās lietas 
platību (piem., ja kopējā zemes gabala platība ir 1000 kvadrātmetri un tas 
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pieder diviem kopīpašniekiem vienādās domājamās daļās, katram no 
viņiem saskaņā ar CL 1070.p. l.d. būtu tiesība lietot 500 kvadrātmetrus 
lielu šā zemes gabala daļu). 

Tomēr, nosakot dalītu lietošanu, jāņem vērā ne tikai katra 
kopīpašnieka valdījumā un lietošanā nodotās daļas platības atbilstība viņa 
domājamās daļas lielumam, bet arī kopējās lietas vai attiecīgās daļas 
(sastāvdaļas) raksturs, izmantošanas mērķis, saimnieciskā nozīme, 
ienesīgums un citi apstākļi. Šie kritēriji jo īpaši jāņem vērā tad, ja 
kopīpašnieki nevar vienoties par kopējās lietas dalītu lietošanu un to, 
pamatojoties uz attiecīgu prasību, nosaka tiesa. Kā atzīts tiesu praksē, 
iztulkojot CL 1070.p. l.d. noteikumus, nevar matemātiski saskaitīt telpu 
kopējo platību un to samērot ar kopīpašnieku domājamām daļām. Ir 
jāievēro arī telpu saimnieciskā nozīme (izmantošanas mērķis), tādēļ 
dzīvojamo telpu dalījums proporcionāli kopīpašnieku domājamām daļām 
izdarāms atsevišķi no palīgtelpu dalījuma proporcionāli šīm daļām. Nevar 
vienādā nozīmē saskaitīt dzīvojamās telpas un palīgtelpas, un lietošanas 
kārtību noteikt pēc visu šo telpu kopējās platības. Tā, piem., nav 
pieļaujams noteikt tādu dzīvojamās mājas dalītu lietošanu, kā rezultātā 
vienam no kopīpašniekiem tiek atņemta iespēja lietot vienīgo virtuvi. Tas 
neatbilst nepieciešamībai radīt normālus dzīves apstākļus katram 
kopīpašniekam, ievērojot telpu izmantošanas mērķi (sk. Senāta CD 
16.11.1999. spried, lietā Nr.SKC-654, 1999, 478.-480.lpp.). Savukārt citā 
lietā Senāts atzinis, ka gadījumā, ja divu kopīpašnieku kopīpašumā esošās 
divstāvu dzīvojamās mājas abi pirmā stāva dzīvokļi ir izīrēti, bet abi otrā 
stāva dzīvokļi - brīvi, katra kopīpašnieka dalītā lietošanā būtu nododams 
viens no izīrētajiem dzīvokļiem pirmajā stāvā un viens brīvais dzīvoklis 
otrajā stāvā, kas platības ziņā aptuveni atbilst kopīpašnieku domājamo 
daļu lielumam. Ja viss dzīvojamās mājas otrais stāvs tiktu nodots viena 
kopīpašnieka lietošanā, otra kopīpašnieka tiesības būtu pārkāptas 
(sk. Senāta CD 14.06.2000. spried, lietā Nr.SKC-273, 2000, 173.-
175.lpp.). Tāpat, piem., nav pieļaujams noteikt kopējās ēkas dalītu 
lietošanu tādā veidā, ka viena kopīpašnieka dalītā lietošanā tiek nodota tā 
ēkas daļa, kurai ir zems ienesīgums, bet otram kopīpašniekam tiek ēkas 
daļas ar augstu komerciālo ienesīgumu (piem., viss ēkas pirmais stāvs, 
kurš tiek iznomāts veikala vajadzībām). 

CL 1070.p. l.d. nav imperatīva norma, tāpēc kopīpašnieki var 
vienoties arī par tādu kopējās lietas dalītu lietošanu, kas neatbilst katra 
kopīpašnieka domājamās daļas lielumam. Tas parasti nozīmē arī 
vienošanos par kopējās lietas augļu un citu labumu, kā arī zaudējumu, 
nastu un izdevumu citādu sadalījumu kopīpašnieku starpā 
(sk. CL 1069.p. koment. 2.tēzi). Šāda vienošanās, kuras mērķis ir vienīgi 

A.Grutups, E.Kalniņš 

PIEKTĀ APAKŠNODAĻA. īpašuma aprobežojumi 263 

pārdalīt no kopējās lietas gūstamo labumu, nekādā veidā neietekmē katra 
kopīpašnieka domājamās daļas lielumu (sk. Тютрюмовъ И. Возможно 
ли отдать въ аренду умственную долю въ общей собственности? 
Чаконъ и Судъ. 1931, Nr. 1/2 (21/22), с.686). 

с) Dalītas lietošanas noteikšana. Kopējās lietas dalītu lietošanu var 
noteikt ar līgumu vai tiesas spriedumu. Tādējādi gadījumā, ja 
kopīpašnieki nevar vienoties par dalītas lietošanas kārtību, to, 
pamatojoties uz viena vai vairāku kopīpašnieku prasību, nosaka tiesa. Bez 
tam dalīta lietošana var būt noteikta arī ar likumu (sk. CL 1070.p. 2.d.). 

Nekustamas lietas dalītas lietošanas kārtība, kas noteikta ar līgumu 
vai tiesas spriedumu, ir spēkā attiecībā pret trešam personām tikai tad, ja 
tā ierakstīta zemesgrāmatā. Šajā gadījumā ar zemesgrāmatu ierakstu tiek 
nostiprināta katra kopīpašnieka lietošanas tiesība uz to nekustamas lietas 
daļu, kuras nodota viņa individuālā valdījumā un lietošanā (pēc analoģijas 
ar nomas (īres) tiesības nostiprināšanu zemesgrāmatā, sk. CL 2126.р.). 
Minētais zemesgrāmatu ieraksts izdarāms attiecīgā zemesgrāmatu 
nodalījuma trešās daļas pirmajā iedaļā (sk. Z G L 17.p.). Ja nostiprinājuma 
pamatā ir kopīpašnieku noslēgts līgums, tā izdarīšanai nepieciešama arī 
visu kopīpašnieku izteikta zemesgrāmatu piekrišana (sk. ZGL 
61.p. l.d. 2.pk.; sk. arī Virko E. Vai nostiprinājuma lūgumam ir jābūt 
divpusējam? LT. 2000, 2.sēj., Nr.5, 142.lpp.). 

2. K o p m ū r i s un tā lietošana. Ar "kopmūri" CL 1070.p. 2.d. 
izpratnē saprotams tāds mūris, kas ierīkots (uzcelts) uz blakus esošu 
zemes gabalu robežas un kura galvenais uzdevums ir savstarpēji 
norobežot šos zemes gabalus (Буковский, I, c.402; Konrādi, Valters, 
227.lpp.; Rozenfelds, 89.1pp.). Tāpēc to dēvē arī par robežmūri, kaut gan 
šāda privātā kārtā ierīkota robežzīme var arī nesakrist ar "īstajām" zemes 
gabala robežām (sk. CL 1042.p. koment. 2.tēzi; sal. Rey, N 1064). Kā 
atzīts tiesu praksē, CL 1070.p. 2.d. noteikumi pēc analoģijas piemērojami 
arī robežsētām, jo robežmūra un robežsētas galvenais uzdevums ir viens 
un tas pats (sk. Zwingmann, I, S.62; Senāta C K D spried. Nr. 1932/29, XII, 
4829.lpp.). 

a) Kopmūris kā īpašuma priekšmets. Atbilstoši CL 1097.p. 
ietvertajai prezumpcijai kopmūris (tāpat kā sēta, dzīvžogs un grāvis, kas 
norobežo blakus esošus zemes gabalus) pieder abiem kaimiņiem kopīgi, 
ja vien pēc tā atrašanās vietas vai skaidrām robežzīmēnfneizrādās, ka tas 
pieder kādam no kaimiņiem vienam pašam. 

(1) Vadoties no šīs normas, tiesu praksē un juridiskajā literatūrā 
atzīts, ka kopmūris (robežmūris) un robežsēta šaubu gadījumā atrodas abu 
kaimiņu kopīpašumā (sk. Zwingmann, I, S.59-62; Senāta C K D spried. 
Nr.1932/29, XII, 4829.lpp.; Senāta C K D spried. Nr.1935/136, XIII, 
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5197.-5198.lpp.; Erdmann, II, S.66; Буковский, I, c.431; Rozenfelds, 
89.lpp.). Tajā pat laikā jāņem vērā, ka kopmūris nevar tikt uzskatīts par 
tādu kopīpašuma priekšmetu, attiecībā uz kuru katrs kopīpašnieks varētu 
brīvi rīkoties ar viņam piederošo domājamo daļu (sk. CL 1072.p.) vai arī 
katrā laikā prasīt dalīšanu (sk. CL 1074.р.); minētie likuma noteikumi nav 
piemērojami īpašumam uz kopmūri (sk. Буковский, I, c.402). Tāpēc, no 
vienas puses, var atzīt, ka kopmūris pieder kaimiņiem noteiktās {reālās) 
daļās (sal. CL 1067.p. 2.d.), resp., katram kaimiņam pieder tā kopmūra 
daļa, kas atrodas uz viņa zemes gabala un kas nosakāma (iedomātas) 
vertikālas norobežošanas ceļā (sal. Blaese, Mende, S.118; tas atzīts arī 
Vācijas tiesībās, sk. Schwab/Prütting, Rn 348). Taču, no otras puses, 
tikpat labi var atzīt, ka attiecībā uz kopmūri pastāv īpaša veida 
kopīpašums jeb t.s. "nepatstāvīgais kopīpašums" (tas atzīts Šveices 
tiesībās, sk. Rey, N 1064; arī Francijas tiesībās tiesiskās attiecības saistībā 
ar kopmūra piederību tiek regulētas kopīpašuma institūta ietvaros, 
sk. Ferid/Sonnenberger, Rn 3 С 172; sal. Дер) 1бургъ, И, с.79, прим. 17). 

(2) CL 1070.р. noteikumiem vairāk atbilst otrs uzskats, atbilstoši 
kuram attiecībā uz kopmūri pastāv t.s. nepatstāvīgais kopīpašums, jo 
pirmkārt, šis pants regulē kopējās lietas dalītu lietošanu. Otrkārt, 
CL 1072.p. 2.d. īpaši noteikts tas, kuru no kopmūra (kā kopējās lietas) 
daļām lieto katrs kaimiņš (kopīpašnieks). Nepatstāvīgā kopīpašuma 
gadījumā domājamās daļas kopējā lietā (kopmūrī) pieder nevis individuāli 
noteiktām personām, bet gan katrreizējiem blakus esošo zemes gabalu 
īpašniekiem. Minētās domājamās daļas ir nedalāmi saistītas ar īpašumu 
uz šiem zemes gabaliem un seko to liettiesiskajam liktenim. Tās nevar būt 
patstāvīgi tiesību objekti (resp., kopīpašnieks nevar atsevišķi no zemes 
gabala atsavināt vai ieķīlāt sev piederošo domājamo daļu kopmūrī). Bez 
tam, ņemot vērā kopmūra kalpošanu ilgstošam uzdevumam, kopīpašnieki 
nevar prasīt dalīšanu (sk. Rey, N 239, 632 ff). 

b) Kopmūra lietošana. Kopmūra galvenais (taču ne vienīgais) 
uzdevums ir norobežot blakus esošos zemes gabalus. Tas var tikt 
izmantots arī, piem., citas būves piebūvēšanai vai atbalstīšanai uz šī mūra, 
stieņu vai skavu iestiprināšanai (sk. CL 1088., sal. CL 1174., 1179.p.), uz 
blakus esošā augstākstāvošā zemes gabala uzceltas būves nostiprināšanai 
(sk. Senāta C K D spried. Nr. 1932/29, XII, 4829.lpp.). Veicot šādas 
darbības, pēc iespējas jāizvairās no kopmūra bojāšanas vai citādas 
kaitēšanas tam. Bez tam, vadoties galvenokārt no drošības apsvērumiem, 
ar likumu aizliegts izdarīt kopmūrī "svarīgas pārmaiņas" jeb tādas 
pārmaiņas, kuru rezultātā būtiski tiek ietekmēta konkrētā kopmūra 
kalpošana tā uzdevumam (piem., piebūvētās būves atbalstīšanai). 
Savukārt jebkurai pieļaujamai pārmaiņai kopmūrī (piem., tā augstuma 
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palielināšanai) precīzi jāatbilst attiecīgajiem būvnoteikumiem un 

būvnormatīviem. 
Tā kā kopmūris parasti (vismaz blakus esošo zemes gabalu 

norobežošanas ziņā) dod labumu abiem kaimiņiem (sal. Rey, N 1064), 
viņiem ir pienākums to kopīgi celt un uzturēt (sk. CL 1092.p. koment.); 
no šī viedokļa CL 1092.p. noteikumi, kas tieši attiecas uz robežsētām, pēc 
analoģijas piemērojami arī robežmūriem (sk. Senāta C K D spried. 
Nr. 1932/29, XII, 4829.lpp.; sk. arī CL 1071 .p.). 

1071. Uz kopējo lietu gulošās nastas, apgrūtinājumi un 

lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes kopīpašniekiem 

samērīgi ar viņu daļām. 

1. Nastu, apgrūtinājumu un izdevumu samērīga nešana. Saskaņā 
ar CL 1071 .p. katram īpašniekam atbilstoši viņa domājamās daļas 
lielumam jānes visas uz kopējo lietu gulošās nastas, apgrūtinājumi un 
lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi. Tā kā CL 1071 .p. nav imperatīva 
norma, kopīpašnieki var vienoties par nastu, apgrūtinājumu un izdevumu 
citādu sadalījumu viņu starpā (CL 1069.p. koment. 2.tēzi). 

2. Nastas un apgrūtinājumi. CL 1071 .p. ir runa gan par publiski 
tiesiskām, gan privāttiesiskām nastām un izdevumiem (sk. arī CL 864.p.; 
Blaese, Mende, S.23; sal. Višņakova, Balodis, 123.-124.lpp.). 

( l ) A r publiski tiesiskām nastām un apgrūtinājumiem pirmām 
kārtām saprotami nodokli un nodevas, kuru objekts ir kopējā lieta. Tā, 
piem., saskaņā ar lik. "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.p. 4.d. 
nekustamā īpašuma nodokli par nekustamo lietu, kas atrodas vairāku 
personu kopīpašumā, maksā katrs kopīpašnieks atbilstoši savai 
domājamai daļai kopējā lietā. Bez tam šeit pieskaitāmi arī citi publiski 
tiesiski pienākumi un apgrūtinājumi, piem., pienākums uzturēt^ kopējo 
ceļu (sk. lik. "Par autoceļiem" 23.p.), pienākums nodrošināt kopīpašuma 
esoša kultūras pieminekļa saglabāšanu (sk. lik. "Par_^kultūras 
pieminekļiem" l l .p . , CL 1083.p.), pienākums veikt transportlīdzekļa 
kopīpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (sk. Ceļu 
satiksmes likuma 20.p. 4.d., Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku 
civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 3.p.). 

(2) Ar privāttiesiskām nastām un apgrūtinājumiem galvenokārt 
saprotami lietiiesiskie apgrūtinājumi, kas nodibināti attiecībā uz kopējo 
lietu (piem., servitūta, ķīlas tiesība, reālnasta). 

3. Izdevumi. CL 1071.p. izpratnē jēdziens "izdevumi" saprotams 
visplašākā nozīmē. Tas aptver ne tikai kopējās lietas saglabāšanas un 
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uzturēšanas izdevumus (šaurākā nozīmē), bet arī tās apsaimniekošanas, 
pārvaldīšanas, remonta, pārbūves (pārveidošanas), apdrošināšanas un 
citus izdevumus, kas saistīti ar kopējo lietu. Pienākums kopīpašniekam 
segt šādus izdevumus rodas tikai tad, ja viņš ir piekritis to taisīšanai 
(sk. CL 1068.p. l.d.; sal.Дернбургь, II, c.78, прим.9). Izņēmuma kārtā 
kopīpašniekam ir pienākums atbilstoši savas domājamās daļas lielumam 
atlīdzināt nepieciešamus izdevumus, kurus kopējai lietai taisījis cits 
kopīpašnieks, kaut arī bez pārējo (vai visu) kopīpašnieku piekrišanas 
(sk. CL 1068.p. 3.d.). Bez tam CL1071.p. attiecas ne tikai uz pašu 
kopīpašnieku taisītiem izdevumiem, bet arī uz tādiem izdevumiem, kurus 
kopējai lietai taisījusi trešā persona, ja šai personai, pamatojoties uz 
likumu vai līgumu, ir tiesība prasīt atlīdzību par šiem izdevumiem 
(sk. piem., CL 969., 970., 978., 1062.p.). 

Pienākums segt minētos izdevumus ir reālsaistība jeb saistība ar 
liettiesisku raksturu. Tas nozīmē, ka parādnieks šajā saistībā ir 
katrreizējais kopīpašnieks (sal. Rey, N 698; Schmid, N 762; Дернбургь, 
II, c.78, прим. 14), resp., pienākums atlīdzināt izdevumus, kurus nav 
sedzis agrākais kopīpašnieks, pāriet ne tikai šī kopīpašnieka visu tiesību 
un saistību pārņēmējam jeb universālsukcesoram (piem., mantiniekam, 
iegūstošajai sabiedrībai), bet arī viņa singulārsukcesoram (t.i., personai, 
kura ieguvusi attiecīgo domājamo daļu, pamatojoties, piem., uz pirkuma, 
dāvinājuma, maiņas, uztura līgumu). Minētais cita starpā izriet no 
CL 863.p.; saskaņā ar šo pantu tam, kurš bauda vai vēlas baudīt kādas 
lietas labumus, jānes ari šai lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi. 

CL 1071.p. regulē kopīpašnieku savstarpējās attiecības. Attiecībā 
pret trešam personām pienākums veikt attiecīgos maksājumus vai dot 
citādu izpildījumu nosakāms atbilstoši tam tiesiskajam pamatam (parasti 
- līgumam), no kura izriet trešās personas prasījums. Tāpēc gadījumā, ja 
kopīpašnieks ir sedzis izdevumus tādā apmērā, kas pārsniedz viņa 
domājamās daļas lielumam atbilstošo summu, viņam ir tiesība prasīt no 
pārējiem kopīpašniekiem samērīgu atlīdzību (sal. Schmid, N 766)'. 

Katra kopīpašnieka domājamā daļa kopējā lietā 
pieder vienīgi viņam. Tādēļ viņš drīkst ar to visādi rīkoties, atbilstoši 
tās būtībai, ja vien šī rīcība līdz ar to neattiecas uz pārējo 
kopīpašnieku daļām. Uz šā pamata katram kopīpašniekam ir tiesība 
viņam piederošo kopējās lietas daļu arī atsavināt vai ieķīlāt. 

1. Domājamās daļas jēdziens un funkcijas. Ar "domājamo daļu" 
kopējā lietā saprotams kopīpašnieka tiesību kopums (jeb kopīpašnieka 
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tiesiskais stāvoklis) attiecībā pret kopējo lietu (sk. Rey, N 643). Tādejādi 
domājamā daļa ir bezķermeniska liela (sk. Rozenfelds, 64.1pp.) un tā - kā 
iedomāts lielums - nesakrīt ar kādu noteiktu kopējās lietas ķermenisku 
daļu (sk. Буковский, I, c.403; Тютрюмовъ И. Возможно ли отдать въ 
аренду умственную долю въ общей собственности? Законъ и Судъ. 
1931, Nr.1/2 (21/22), с.682-683; Senāta C K D spried. Nr. 1933/9, XII, 
4908.-4909.lpp.). Lai domājamā daļa būtu piemērota privāttiesiskajai 
apgrozībai, tās lielums tiek aritmētiski fiksēts ar daļskaitļa palīdzību 
(sk. Rey, N 645), turklāt šaubu gadījumā pieņemams, ka kopējā lieta 
pieder kopīpašniekiem vienādās domājamās daļās (sk. Erdmann, II, S.24, 
F n 4 ; Тютрюмовъ, c.173, прим.1; ZGL 49.p.; Senāta C K D spried. 
Nr. 1925/48, IX, 3333.-3334.lpp.). 

Mainoties kopējās lietas vērtībai (piem., ja tā palielinās pieauguma 
(sk. CL 960. un turmp.p.) vai samazinās dabiskā nolietojuma rezultātā), 
katra kopīpašnieka domājamās daļas lielums nemainās, lai gan katras 
domājamās daļas vērtība attiecīgi ir palielinājusies vai samazinājusies 
(sal. Vēbers, 223.\ņņ.). 

(1) Atbilstoši CL 1072.p. kopīpašnieks ir tiesīgs patstāvīgi (t.i., bez 
pārējo kopīpašnieku piekrišanas) rīkoties ar viņam piederošo domājamo 
daļu (piem., to atsavināt vai ieķīlāt). Tas nozīmē, ka domājamā daļa ir 
patstāvīgs privāttiesiskās apgrozības priekšmets (sk. Буковский, I, c.403; 
Rozenfelds, 65.lpp.). Šai īpašībai ir būtiska saimnieciska nozīme, jo 
kopīpašnieks savas domājamās daļas vērtību nmidā, piem., var iegūt, šo 
daļu pārdodot, vai arī izmantot kā nodrošinājumu, šo daļu ieķīlājot 
(sal. Rey, N 647). Bez tam attiecībā uz domājamo daļu (kā patstāvīgu 
privāttiesiskās apgrozības priekšmetu) var nodibināt prasības 
nodrošināju-mu un vērst piedziņu (sk. CPL 570.p. l.d.; Blaese, Mende, 
S.119; sal. Rey, N 662). 

(2) Domājamā daļa kalpo par mērauklu ienākumu un izdevumu (pla
šākā nozīmē) sadalīšanai starp kopīpašniekiem (sal. Erdmann, II, S.25-
26; Blaese, Mende, S.118; Rey, N 648; Senāta CKD spried. Nr.1922/72, 
VI, 2565.-2566.lpp.). Atbilstoši domājamās daļas lielumam (pec vispārīgā 
principa) nosakāms 1) no kopējās lietas gūto ienākumu (t.sk. augļu) 
apmērs, kas pienākas katram kopīpašniekam (sk. CL 1069.p.), 2) uz 
kopējo lietu gulošo nastu, apgrūtinājumu, lietas uzturēšanai vajadzīgo 
izdevumu un zaudējumu, kas jānes katram kopīpašniekam, apmērs 
(sk. CL 1069.p. l.d., CL 1071.р.), un j o īpaši - 3) to kopējai lietai taisīto 
nepieciešamo izdevumu apmērs, kas atlīdzināmi tam kopīpašniekam, kurš 
taisījis šādus izdevumus bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas 
(sk. CL 1068.p. 3.d.). 
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Bez tam ar katram kopīpašniekam piederošo domājamo daļu 
samērojama kopējās lietas dalīta lietošana (sk. CL 1070.р.), bet dalīšanas 
gadījumā - kopīpašniekam pienākošās reālās daļas lielums vai naudā 
saņemamās atlīdzības apmērs (sk. CL 1075.р.). 

2. Rīcība ar d o m ā j a m o da ļu . CL 1072.p. regulē kopīpašnieka 
tiesisku rīcību, t.i., rīcību ar domājamo daļu, slēdzot tiesiskus darījumus 
starp dzīvajiem vai nāves gadījumam (sal. CL 1037.p. koment.l.tēzi). 
Minētā rīcība var izpausties gan kā domājamās daļas atsavināšana, gan arī 
kā liettiesisku un saistībtiesisku apgrūtinājumu nodibināšana attiecībā uz 
domājamo daļu. 

Tomēr, pirmkārt, jāņem vērā, ka attiecībā pret domājamo daļu (kā 
bezķermenisku lietu) nav iespējama tāda rīcība, kas neatbilst tās būtībai. 
Tāpēc ar šo daļu nav iespējams faktiski rīkoties (piem., to pārveidot, 
patērēt vai iznīcināt). Tāpat nav iespējams domājamo daļu, piem., nodot 
patapinājumā vai glabājumā, iznomāt vai izīrēt (sk. Буковский, I, с.403; 
Blaese, Mende, S. 119, F n 3 ; Тютрюмовъ И. Возможно ли отдать въ 
аренду умственную долю въ общей собственности? Законъ и Судъ. 
1931, Nr.1/2 (21/22), с.683-686). 

Otrkārt, tā kā CL 1072.р. regulēta kopīpašnieka rīcība ar domājamo 
daļu bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas, šāda rīcība nevar attiekties uz 
pārējo kopīpašnieku domājamām daļām. Tāpēc pat tajā gadījumā, ja, 
piem., lietojuma tiesību paredzēts nodibināt uz noteiktu kalpojošās 
nekustamās lietas domājamo daļu (sk. CL 1192.p. l.d., Višņakova, 
Balodis, 106.-107.lpp.), nepieciešama visu šīs lietas kopīpašnieku 
piekrišana (sk. CL 1232.p. 2.d., sk. arī Буковский, I, с.403). Savukārt 
gadījumā, ja kopīpašnieka domājamā daļa kopējā lietā (piem., laulāto 
kopīgā mantā (sk. CL 89.p. 2.d.) ietilpstošā lietā), to ieķīlājot, vēl nav 
bijusi noteikta, ķīlas tiesība attiecas uz visām šīs lietas daļām, bet, lietu 
sadalot vai nosakot domājamās daļas, aprobežojas tikai ar ieķīlātājam 
piederošo daļu (sk. CL 1298.p.; sk. arī Senāta CD 14.04.1999. spriedumu 
lietā Nr.SKC-228, 1999, 437.-439.Ipp.). Izņēmums no CL 1298.p. (kā arī 
no CL 1072. un 1295.p.) paredzēts attiecībā uz kustamas lietas ieķīlāšanu 
rokas ķīlas veidā; šajā gadījumā, ja vien ķīlas ņēmējs nav rīkojies 
ļaunticīgi, par viņa prasījumu atbild visa kopējā lieta, kaut arī to būtu 
ieķīlājis viens kopīpašnieks bez pārējo piekrišanas un vienīgi nolūkā 
ieķīlāt sev piederošo domājamo daļu (sk. CL 1296.p.). 

a) Domājamās daļas atsavināšana. Ar domājamās daļas 
atsavināšanu saprotama kopīpašnieka tiesiskā stāvokļa pārnešana citai 
personai, slēdzot tiesiskus darījumus (piem., pirkuma, maiņas, 
dāvinājuma, uztura līgumu). No atsavināšanas viedokļa domājamā daļa ir 
dalāma, tāpēc kopīpašniekam ir tiesība atsavināt ne tikai visu, bet arī daļu 
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no sev piederošās domājamās daļas (šādas daļas ieķīlāšana turpretī nav 
iespējama, sk. CL 1297.p.). Tā, piem., ja kopīpašniekam pieder 1/2 
domājamā daļa kopējā lietā un viņš ir nolēmis pārdot pusi no šīs daļas, 
tad pirkuma priekšmets ir 1/4 domājamā daļa kopējā lietā. 

(1) Ja nekustamas lietas vai kuģa kopīpašnieks pārdod sev piederošo 
domājamo daļu personai, kura nav šīs lietas kopīpašnieks, pārējie 
kopīpašnieki var izlietot likumisko pirmpirkuma tiesību (sk. CL 1073.p. 
koment. 1., 2.tēzi). 

(2) Nepatstāvīgā kopīpašuma gadījumā (sk. CL 1070.p. koment. 
2.tēzi, CL 1097.p. koment. l.tēzi) domājamā daļa kopējā lietā (piem., 
kopmūrī) ir nedalāmi saistīta ar īpašumu uz attiecīgo zemes gabalu, tāpēc 
to nav iespējams atsavināt atsevišķi no šī zemes gabala. 

(3) Ja dzīvokļa īpašums atrodas vairāku personu kopīpašumā, katrs 
no kopīpašniekiem var atsavināt savu domājamo daļu trešai personai tikai 
ar pārējo kopīpašnieku piekrišanu (sk. lik. "Par dzīvokļa īpašumu" 
9.p. 3.d.). Domājamās daļas pārdošanas gadījumā pārējie dzīvokļa 
īpašuma kopīpašnieki var izlietot CL 1073.p. paredzēto likumisko 
pirmpirkuma tiesību (sk. Krauze R., Krauze I. Dzīvoklis: īre, 
privatizācija, īpašums (dokumenti un komentāri). Rīga, 1996, 179.-
202.lpp.). / 

b) Liettiesiskie un saistībtiesiskie apgrūtinājumi. Attiecība uz do
mājamo daļu iespējams nodibināt gan lieltiesiskus apgrūtinājumus, t.i., 
ķīlas tiesību (sk. CL 1072., 1295.p.), lietojuma tiesību (sk. CL 1192.p. 
l.d., Višņakova, Balodis, 106.-107.lpp.), reālnastu (sk. CL 1260.р., 
Баишаковь, Практическое руководство .. с.64; sal. Rey, N 657), 
izpirkuma tiesību (sk. CL 1381.р.), gan saistībtiesiskus apgrūtinājumus, 
t.i., pirmpirkuma tiesību (sk. CL 2060.р.), atpakaļpirkuma un atpakaļ-
pārdevuma tiesību (sk. CL 2054., 2059.p.). 

(1) Lietojuma tiesības nodibināšanai nepieciešama pārējo kopīpaš
nieku piekrišana (sk. CL 1232.p. 2.d.), tāpēc šajā gadījumā nav runa par 
kopīpašnieka patstāvīgu rīcību ar domājamo daļu. Savukārt rīcībai ar 
domājamo daļu, to ieķīlājot (sk. CL 1295.p.) vai nodibinot reālnastu, 
izpirkuma, pirmpirkuma, atpakaļpirkuma vai atpakaļpārdevuma tiesību, 
šāda piekrišana nav nepieciešama. 

(2) Praksē visbiežāk izmantotais apgrūtinājums ir nekustamas lietas 
domājamās daļas ieķīlāšana (sk., piem., Senāta CD 14.04.1999. spried, 
lietā Nr.SKC-228, 1999, 437.-439.lpp.; Senāta CD 15.09.1999. spried, 
lietā Nr.SKC-572, 1999, 458.-462.lpp.). Kopīpašnieks var patstāvīgi 
ieķīlāt savu domājamo daļu arī tad, ja visa kopējā lieta jau ir ieķīlāta. 
Tāpat iespējams ieķīlāt visu kopējo lietu pēc tam, kad jau tikusi ieķīlāta 
kāda atsevišķa domājamā daļa. Šādi ar līgumu nodibināta ķīlas tiesība 
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(hipotēka) uz visu nekustamo lietu vai tās domājamo daļu rodas ar 
hipotēkas nostiprināšanu zemesgrāmatā (sk. CL 1367.p.). Vairāku šādu 
hipotēku pirmtiesība (savstarpējā prioritāte) nosakāma pēc nostiprināju
ma lūgumu saņemšanas (resp., reģistrēšanas nostiprinājuma žurnālā) laika 
zemesgrāmatu nodaļā (sk. CL 1290.p., ZGL 72.-74.p., sk. arī Višņakova, 
Balodis, 166.-167.lpp.). Jāatzīmē, ka hipotēkas nodibināšana uz nekusta
mas lietas daļu vai uz vienam kopīpašniekam piederošas domājamās daļas 
daļu nav iespējama (sk. CL 1297.p.). 

Ja vairākas domājamās daļas nekustamā lietā ir ieķīlātas atsevišķi un 
viens no kopīpašniekiem iegūst citam kopīpašniekam piederošu 
domājamo daļu vai arī trešā persona iegūst vairākas šādas daļas, ieguvēja 
īpašumu var nostiprināt zemesgrāmatā tikai tad, ja visu minēto domājamo 
daļu ķīlas ņēmēji ir savstarpēji vienojušies par pirmtiesībām (sk. ZGL 
40.p., sk. arī Gobziņš J. (Sast.). Zemesgrāmatu likums. Likuma teksts ar 
paskaidrojumiem. Rīga, 1938, 22.lpp.). 

1073. Ja kāds nekustama īpašuma kopīpašnieks atsavina 
savu daļu personai, kura nav kopīpašnieks, tad pārējiem 
kopīpašniekiem divu mēnešu laikā, skaitot no pirkuma līguma 
noraksta saņemšanas, pieder pirmpirkuma tiesība (2060.p. 2.d. un 
2062.p.), bet gadījumos, kad pirmpirkuma tiesību nav bijis 
iespējams izlietot atsavinātāja vainas dēļ - izpirkuma tiesība (1381. 
un turpnup.). 

Ja izlietot pirmpirkuma vai izpirkuma tiesības pieteicas reizē 
vairāki kopīpašnieki, tad viņi atsavināto daļu iegūst kopīgi un 
sadala to savā starpā līdzīgās daļās, ja paši nevienojas citādi. 

Piezīme. Kuģu kopīpašnieku pirmpirkuma tiesības 
paredzētas noteikumos par kuģu pirkšanu-pārdošanu, bet 
pašvaldību pirmpirkuma tiesības - noteikumos par nekustamu 
mantu pirmpirkšanas un zemes lietošanas tiesību piešķiršanu 
vietējām pašvaldībām. 

1. Nekustamas lietas kopīpašnieku pirmpirkuma tiesība. Ja 
nekustamas lietas kopīpašnieks pārdod sev piederošo domājamo daļu 
tādai personai, kura nav šīs lietas kopīpašnieks (t.i., trešai personai), 
pārējie kopīpašnieki var izlietot CL 1073.p. paredzēto likumisko 
pirmpirkuma tiesību (par likumisko pirmpirkuma tiesību sk. arī 
CL 968.p. koment. 3.tēzi). 

Kopīpašnieku pirmpirkuma tiesība izriet no kopīpašuma būtības un 
ir vērsta uz to, lai izvairītos no svešu personu "ienākšanas" kopīpašumā 
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bez pārējo kopīpašnieku piekrišanas (sk. Rey, N 653). Kā atzīts 
juridiskajā literatūrā, kopīpašniekam nevar būt vienalga, kas ir viņa 
līdzbiedrs, jo līdzbiedra dzīvesveidam, kā arī tam, kā viņš ir audzināts, 
к ada ir viņa izglītība, saimnieciskās spējas utt., ir būtiska nozīme 
kopīpašnieku kopīgajā darbībā un sadzīvē. Kad viens no kopīpašniekiem 
pārdod savu domājamo daļu trešai personai, viņš savā vietā "ieved" svešu 
personu, kuras kļūšana par kopīpašnieku zināmos gadījumos var būt pat 
nevēlama pārējiem kopīpašniekiem (sk. Буковский, I, c.403-404; 
Тютрюмовъ, с. 174, прим.1; Krauze, Genes, 286.lpp.). 

a) Pirmpirkuma tiesības jēdziens. Pirmpirkuma tiesība ir tiesīgā 
kopīpašnieka tiesība ar vienpusēju gribas izteikumu iestāties pirkuma 
līgumā (pircēja pusē), ko attiecībā uz savu domājamo daļu (vai tās daļu) 
noslēdzis cits kopīpašnieks (saistītā persona) ar trešo personu (pircēju). 
Tā kā pirmpirkuma tiesība ir konstitulīva (jeb tiesību nodibinoša) tiesība, 
tās izlietošanas rezultātā tiek grozītas nodibinātās tiesiskās attiecības: 
tiesīgais kopīpašnieks, "atstumjot" trešo personu, kļūst par jau noslēgta 
pirkuma līguma dalībnieku (pircēju), kaut arī viņš pats šo līgumu nav 
slēdzis (sal. Schwab/Prütting, Rn 934, 938; Rey, 1236). 

Likumiskā pirmpirkuma tiesība nav izlietojama, ja domājamā daļa 
tiek pārdota citam kopīpašniekam, un šajā ziņā kopīpašnieks var brīvi 
izvēlēties, kuram no pārējiem kopīpašniekiem pārdot savu domājamo 
daļu. Bez tam pirmpirkuma tiesība nav izlietojama, ja kopīpašnieks savu 
domājamo daļu atsavina nevis pārdodot, bet citādi (sk. CL 2060.p. 2.d.), 
kā arī tad, ja domājamā daļa tiek pārdota piespiedu izsolē (tas izriet no 
CL 1383.p. 3.d., sk. arī Тютрюмовъ, с. 173-174); domājamās daļas 
pārdošana labprātīgā izsolē turpretī nav šķērslis pirmpirkuma tiesības 
izlietošanai. 

b) Pirmpirkuma tiesības izlietošana. Pirmpirkuma tiesība rodas ar 
brīdi, kad starp saistīto personu un trešo personu galīgi noslēgts pirkuma 
līgums (sk. CL 1533., 2004.p.) (sk. Erdmann, IV, S. 327; Буковский, II, 
с. 1688; Тютрюмовъ, с.365; sal. Rey, N1 2 6 6 f). Tūlīt pēc pirkuma 
līguma noslēgšanas saistītās personas pienākums ir paziņot pārējiem 
kopīpašniekiem par attiecīgās domājamās daļas pārdošanu, darot zināmus 
pirkuma līguma noteikumus (t.i., nosūtot līguma norakstu) un piedāvājot 
nopirkt šo domājamo daļu atbilstoši minētā līguma noteikumiem 
(sk. CL2061.p . l .d.,2062.p.). 

Pārējie kopīpašnieki var izlietot pirmpirkuma tiesību divu mēnešu 
laikā, skaitot no pirkuma līguma noraksta saņemšanas dienas 
(sk. CL 1073.p. l.d.), t.i., no dienas, kad viņi uzzināja vai viņiem 
vajadzēja uzzināt par pirkuma līguma noslēgšanu un tā saturu. 
Pirmpirkuma tiesības izlietošana izpaužas kā piekrišanas izteikšana 
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pārdotās domājamās daļas pirkšanai atbilstoši noslēgtā pirkuma līguma 
noteikumiem. Tā kā šī vienpusējā gribas izteikuma mērķis ir izbeigt 
nedrošo tiesisko stāvokli, tam jābūt noteiktam un nepārprotamam, tas 
nedrīkst būt aprobežots ar termiņu vai nosacījumu, turklāt šis gribas 
izteikums nav atsaucams (sk. Rey, N 1236, 1275). 

(1) Ja kopīpašnieks minētā termiņa ietvaros izlieto savu pirmpirkuma 
tiesību, nodibinās tāds tiesiskais stāvoklis, it kā viņš pats būtu noslēdzis 
pirkuma līgumu (kuru saistītā persona ir noslēgusi ar trešo personu). 
Citiem vārdiem, tiesīgais kopīpašnieks pilnībā iestājas pircēja (trešās 
personas) tiesībās un pienākumos (sal. Schmid, N 771) un viņam, ciktāl 
nav nolīgts citādi, jāpilda tie paši noteikumi, kas ietverti minētajā 
pirkuma līgumā (sk. CL 2062.p.). Līdz ar to saistītās personas pienākums 
ir pārnest tiesīgajam kopīpašniekam domājamo daļu, savukārt tiesīgajam 
kopīpašniekam ir pienākums samaksāt pirkuma līgumā nolīgto pirkuma 
maksu un izpildīt šajā līgumā paredzētos pircēja blakuspienākumus; ja 
kopīpašnieks nav spējīgs pats izpildīt minētos balkuspienākumus, viņam 
ir pienākums atlīdzināt to vērtību (sk. Schmid, N 943). 

Ja pirmpirkuma tiesību vienlaikus izlietojuši vairāki kopīpašnieki, 
viņiem ir tiesība iegūt pārdoto domājamo daļu kopīgi, Li., līdzīgās 
(domājamās) daļās, ja vien viņi savā starpā nav vienojušies par citādu šīs 
daļas sadali (sk. CL 1073.p. 2.d.). Šajā gadījumā minētajiem 
kopīpašniekiem ir pienākums samaksāt saistītajai personai pirkuma 
līgumā nolīgto pirkuma maksu un izpildīt šajā līgumā paredzētos 
blakuspienākumus samērīgi tai daļai pārdotajā domājamā daļā, kāda 
katram no viņiem pienākas. 

(2) Ja kopīpašnieks divu mēnešu termiņa ietvaros nedod apstiprino
šu atbildi saistītās personas priekšlikumam izlietot pirmpirkuma tiesību, šī 
tiesība izbeidzas (sk. CL2061.p. 2.d.). Tāpat pirmpirkuma tiesība izbei
dzas, ja kopīpašnieks noteikti atsakās no tās izlietošanas. 

Kopīpašnieks var atteikties no pirmpirkuma tiesības arī uz turpmāku 
laiku, iepriekš vienojoties ar pārējiem (vai dažiem) kopīpašniekiem, ka 
viņš neizlietos šo tiesību, ja kāds no kopīpašniekiem nākotnē pārdos savu 
domājamo daļu trešai personai. Atšķirībā, piem., no iepriekšējas 
atteikšanās no tiesības prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kas nodarīti ar 
ļaunu nolūku (sk. CL 1643.p.), vai tiesības atsaukt dāvinājumu 
nepateicības dēļ (sk. CL 1921.p.), likumā nav noteikts, ka iepriekšēja 
atteikšanās no pirmpirkuma tiesības ir spēkā neesoša. 

2. Kuģa kopīpašnieku pirmpirkuma tiesība (sk. CL 1073.p. piez.) 
paredzēta MK 16.08.1994. not. Nr.168 "Latvijas Jūrniecības noteikumi 
(Jūras kodekss)" 39.p. 2.d. : kuģa vai tā daļu kopīpašniekiem 
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(|k, arī CL 1067.p. l.tēzi) ir likumiska pirmpirkuma tiesība kuģa vai tā 
d. i ļu pārdošanas gadījumā; atteikums no šīs tiesības apliecināms notariāli, 
i . i u i arī kuģis ar visiem piederumiem ir kustama lieta (sk. CL 842.p. 
piez.)» juridiskajā literatūrā atzīts, ka kuģa vai tā daļu kopīpašnieku 
pirmpirkuma tiesībai (pēc analoģijas) piemērojami noteikumi par 
nekustamas lietas kopīpašnieku pirmpirkuma tiesību, t.sk. noteikumi par 
izpirkuma tiesību (sk. Lejnieks M, Medina L. (Red.) Jūras tiesības. Rīga, 
1 9 9 7 , 160.lpp.; sal. Vītiņš V. Jūras tiesības. Rīga, 1939, 35.1pp.). 

3. Izpirkuma tiesība. Ja tiesīgajam kopīpašniekam nav bijis 
iespējams izlietot likumisko pirmpirkuma tiesību saistītās personas vainas 
dēļ (piem., saistītā persona nav paziņojusi pārējiem kopīpašniekiem par 
pirkuma līguma noslēgšanu un tā saturu vai arī, ignorējot tiesīgā 
kopīpašnieka gribas izteikumu, pārdevusi domājamo daļu trešai personai), 
tiesīgais kopīpašnieks var izlietot izpirkuma tiesību (sk. CL 1073.p. l.d., 
1381. un turpm.p.). Šajā gadījumā izpirkuma tiesība ir pārkāptās pirmpir
kuma tiesības aizsardzības veids. Tā piešķir tiesīgajam kopīpašniekam 
tiesisku iespēju iegūt saistītās personas pārdotu domājamo daļu, atstumjot 
trešo personu (ieguvēju) sakarā ar priekšrocību pret viņu un iestājoties 
viņa tiesībās (sk. CL 1381.p. l.d., sk. plašāk Višņakova, -Balodis, 235.-
248. lpp.). 

Tiesīgais kopīpašnieks var izlietot izpirkuma tiesību viena gada 
laikā, skaitot no dienas, kad zemesgrāmatā nostiprināts trešās personas 
(ieguvēja) īpašums uz kopējo lietu (sk. CL 1400.p.). Izpirkuma tiesība 
izlietojama, iesniedzot tiesā pieteikumu par nekustamā īpašuma izpirkša
nu (sk. CPL 336.-34l.p.). Ja trešā persona (ieguvējs) apstrīd iesniedzēja 
izpirkuma tiesību, tiesa atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, un strīds 
izšķirams prasības kārtībā (sk. CPL 341 .p.). 

4. Pašvaldību pirmpirkuma tiesība (sk. CL 1073.p. piez.) 
paredzēta lik. "Par pašvaldībām" 78 .p . : vietējai pašvaldībai ir likumiska 
pirmpirkuma tiesība, ja tās administratīvajā teritorijā tiek pārdota nekusta
ma lieta un tā nepieciešama, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību 
funkcijas (sk. lik. "Par pašvaldībām" 6.-10., 15.p.). 

(1) Pirmpirkuma tiesības izlietošanas kārtību regulē MK 
07.06.1994. not. Nr . l 10 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības 
izmanto nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības". Tūlīt pēc pirkuma 
līguma noslēgšanas pārdevēja pienākums ir iesniegt attiecīgajai 
pašvaldībai (pilsētas domei vai pagasta padomei) pirkuma līguma 
norakstu (sk. arī Senāta CD 14.06.2000. spried, lietā Nr.SKC-282, 2000, 
176.-178.lpp.). Pašvaldība var izlietot pirmpirkuma tiesību divdesmit 
dienu laikā no pirkuma līguma noraksta saņemšanas dienas, nosūtot sava 
lēmuma 
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norakstu pārdevējam un attiecīgās administratīvās teritorijas zemes
grāmatu nodaļai. Pēc šāda lēmuma pieņemšanas pašvaldībai ir pienākums 
sastādīt attiecīgo pirkuma līgumu, pamatojoties uz pārdevēja un pircēja 
starpā noslēgtā līguma noteikumiem, kā arī samaksāt pārdevējam šajā 
līgumā noteikto pirkuma maksu (sk. MK 07.06.1994. not. Nr.110 "Par 
kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma 
pirmpirkuma tiesības" 2.-4.pk.). Nekustamo lietu, ko pašvaldība ieguvusi, 
izlietojot pirmpirkuma tiesību, piecu gadu laikā var pārdot tikai atklātā 
izsolē (sk. lik. "Par pašvaldībām" 78.p. 3.d.). 

(2) Saskaņā ar lik. "Par pašvaldībām" 78.p. 2.d. pašvaldību likumis
kā pirmpirkuma tiesība nav izlietojama attiecībā uz 1) nekustamu lietu, ko 
iegūst valsts, 2) nekustamu lietu, ko iegūst ārvalstis savu diplomātisko vai 
konsulāro iestāžu vajadzībām, 3) valsts un pašvaldību privatizējamiem 
objektiem (sk. tomēr lik. "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 
privatizāciju" 51.p. 2., 3.d.), 4) ražošanas objektiem ar visiem to piederu
miem, 5) nekustamu lietu, kas pāriet no vienas personas otrai bez atlīdzī
bas vai maiņas ceļā, 6) nekustamu lietu, no kuras atsavina domājamo daļu 
un kura paliek pārdevēja un pircēja kopīpašumā, 7) nekustamu lietu, kas 
tiek pārdota labprātīgā vai piespiedu izsolē, 8) nekustamu lietu, attiecībā 
uz kuru trešajām personām ir pirmpirkuma vai izpirkuma tiesība, kas 
pastāv uz likuma, līguma vai testamenta pamata (ja minētās personas 
neizlieto likumisko pirmpirkuma tiesību, šādu tiesību var izlietot 
pašvaldība, sk. lik. "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 10.p. 2.d.; lik. 
"Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 17.p. 2.d.), 9) dzīvokļa 
īpašumu, arī dzīvokli, kas iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas 
privatizācijai (sk. arī lik. "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 14.p.). 

5. Dzīvokļa īpašnieku pirmpirkuma tiesība. Dzīvokļa īpašuma 
pārdošanas gadījumā pārējiem dzīvokļu īpašniekiem nepieder likumiska 
pirmpirkuma un izpirkuma tiesība. Līgumiskā pirmpirkuma (izpirkuma) 
tiesība, kā arī tās izlietošanas kārtība var būt paredzēta dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrības statūtos vai savstarpējā līgumā (sk. lik. "Par 
dzīvokļa īpašumu" 9.p. 2.d., CL 1382.p. 2.d.). Šī tiesība ir spēkā attiecībā 
pret trešam personām tikai tad, ja tā nostiprināta zemesgrāmatā 
(sk. CL 2063., 1382.p. 2.d.). 
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1074. Nevienu kopīpašnieku nevar piespiest palikt 

kopīpašumā, ja vien tā nodibināšanas noteikumi nerunā tam 
pretim; turpretim katrs kopīpašnieks var katrā laikā prasīt dalīšanu. 

1. Tiesība prasī t dalīšanu. Dalītam kopīpašumam raksturīgs tas, ka 
starp kopīpašniekiem pastāv vienīgi mantiskas attiecības; tā nodibināša
nai un turpmākai pastāvēšanai (atšķirībā no nedalītā kopīpašuma) nav 
nepieciešams, lai kopīpašnieki būtu saistīti īpašās personiskās attiecībās, 
no kuru izbeigšanās būtu atkarīga arī kopīpašuma izbeigšana. Bez tam, kā 
atzīts juridiskajā literatūrā, dalītais kopīpašums nav normālais, vēlamais 
īpašuma veids (sk. Čakste, 42.lpp.), kas jo īpaši redzams tad, ja kopīpaš
nieki nevar panākt vienošanos par kopējās lietas lietošanu vai rīcību ar to, 
un šajā ziņā viņu starpā valda nesaskaņas. Tāpēc saskaņā ar CL 1074.p. 
katram kopīpašniekam ir tiesība jebkurā laikā prasīt dalīšanu, turklāt šis 
materiāltiesiskais prasījums nav pakļauts noilgumam (sal. Schmid, 
N 783). 

2. Dalīšanas jēdziens. Dalīšana ir viens no kopīpašuma izbeigšanas 
veidiem (sk. Буковский, I, с.406; Нолькеиъ, c.203; Тютрюмовъ, с. 174), 
kuru, izlietojot CL 1074.р. paredzēto tiesību, ierosinājis viens vai vairāki 
kopīpašnieki. Dalīšana var izpausties ne tikai kā kopējās lietas reāla 
sadale (sk. Erdmann, II, S.27, Fn 1), bet arī, piem., kā visas šīs lietas 
piešķiršana vienam kopīpašniekam, uzliekot viņam par pienākumu sa
maksāt pārējiem kopīpašniekiem viņu daļas naudā, vai kā šīs lietas 
pārdošana trešai personai, sadalot saņemto atlīdzību kopīpašnieku starpā 
(sk. CL 1075.р.). Dalīšanas rezultātā kopīpašums var tikt izbeigts pilnībā 
vai arī vienīgi attiecībā pret to kopīpašnieku, kurš grib "izstāties" no 
kopīpašuma (piem., vienojoties par to, ka šim kopīpašniekam tiek izmak
sāta viņa domājamai daļai atbilstoša atlīdzība, bet pārējo kopīpašnieku 
daļas samērīgi palielinās); pēdējā gadījumā ir runa par kopīpašuma daļēju 
izbeigšanu (sal. Rey, N 721). 

Kopīpašumā esošas daudzdzīvokļu mājas sadalīšana dzīvokļu 
īpašumos (sk. lik. "Par dzīvokļa īpašumu" 24.p.) nav uzskatāma par 
dalīšanu CL 1074.p. izpratnē, jo tādējādi netiek izbeigts kopīpašums 
(sk. tomēr Senāta CD 17.03.1999. spried, lietā Nr.SPC - 15, 1999, 485.-
488.lpp.). Šajā gadījumā "parastais" dalītais kopīpašums tiek pārveidots 
par "kvalificēto" kopīpašumu, kā rezultātā katram dzīvokļa īpašniekam 
pieder noteikta domājamā daļa "kopīpašumā esošajā mājas daļā", kas ir 
nedalāmi saistīta ar īpašu (ekskluzīvu) tiesību uz "atsevišķo īpašumu", t.i., 
no pārējās daudzdzīvokļu mājas daļas nošķirtu (būvnieciski nodalītu) 
telpu vai telpu kompleksu (sk. lik. "Par dzīvokļa īpašumu" 1.-3.р.). īpaši 
noteikumi saistībā ar valsts vai pašvaldības un kādas citas personas 
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kopīpašumā esošas dzīvojamās mājas sadali dzīvokļa īpašumos vai reālās 
daļās nolūkā privatizēt valstij vai pašvaldībai piederošo daļu paredzēti lik. 
"Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 9.p. un pārejas 
not. 20.pk. 

3. Dalīšanas ierobežojumi. Tiesība prasīt dalīšanu var būt aizliegta 
ar tiesiska darījumu (testamentu vai līgumu). Ņemot vērā CL 727. un 
728.p. noteikumus, šāds dalīšanas aizliegums var būt paredzēts vienīgi uz 
noteiktu laiku (sk. Буковский, I, c.404). Tiesisks darījums, saskaņā ar 
kuru dalīšana aizliegta uz visiem laikiem, nav spēkā (sk. CL 727.p.; 
sal. Дернбургъ, II, с.78-79; Хвостов, с.235). Ja dalīšanas aizliegums 
attiecas uz nekustamu lietu, tas ir spēkā attiecībā pret trešam personām 
tikai tad, ja šāds aizliegums ierakstīts zemesgrāmatā (sk. Stegmann H. Zur 
Reform der Bestimmungen des Baltischen Privatrechts über das 
Miteigentum. RZR. 1933/34, l.Heft, S.28). 

ч Ja daudzdzīvokļu māja sadalīta dzīvokļa īpašumos, dzīvokļa 
īpašnieks nav tiesīgs prasīt dalīšanu (sal. Rey, N 725; Schmid, N 786); 
saskaņā ar lik. "Par dzīvokļa īpašumu" 3.p. 2.d. uz kopīpašumā esošo 
daudzdzīvokļu mājas daļu attiecināmi vienīgi CL 1067.-1072.p. 
noteikumi (tiesība prasīt dalīšanu paredzēta CL 1074.p.). Savukārt 
gadījumā, ja dzīvokļa īpašums atrodas vairāku personu kopīpašumā, 
katram kopīpašniekam ir tiesība jebkurā laikā prasīt dalīšanu, izņemot 
dzīvokļa īpašuma reālu sadali (sk. lik. "Par dzīvokļa īpašumu" 5.p. 3.d.), 
jo dzīvokļa īpašumu nav iespējams sadalīt starp kopīpašniekiem reālās 
daļās tā, lai katram no viņiem piederētu kāda atsevišķa telpa (piem., 
istaba) kā patstāvīgs īpašuma priekšmets (sk. lik. "Par dzīvokļa īpašumu" 
5.p. l.d.; Krauze R., Krauze I. Dzīvoklis: īre, privatizācija, īpašums 
(dokumenti un komentāri). Rīga, 1996, 181.lpp.). 

Tiesība prasīt dalīšanu nav attiecināma arī uz tādām lietām, kuras 
atrodas vairāku personu t.s. nepatstāvīgā kopīpašumā, piem., kopmūriem 
(sk. CL 1070.p. 2.d.), robežsētām (sk. CL 1097.p.), robežkokiem 
(sk. CL 974.р.), jo dalīšana nav savienojama ar šo lietu kalpošana 
ilgstošam uzdevumam (sal. Rey, N 726; Дернбургъ, II, с.79). 

Ja 1074.pantā norādīta dalīšanas gadījumā 
kopīpašnieki nevar vienoties par tās veidu, tad tiesa, raugoties pēc 
dalāmā priekšmeta īpašībām un lietas apstākļiem, vai nu piespriež 
katram no kopīpašniekiem reālas daļas, uzliekot, kad vajadzīgs, 
viena daļai zināmus servitūtus par labu otra daļai, vai atdod visu 
lietu vienam kopīpašniekam, ar pienākumu samaksāt pārējiem viņu 
daļas naudā, vai noteic lietu pārdot, izdalot ieņemto naudu 
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kopīpašnieku starpā, vai arī izšķir jautājumu ar lozi, it īpaši tad, kad 
jāizšķir, kam no kopīpašniekiem paturēt sev pašu lietu un kas no 
viņiem apmierināms ar naudu. 

Piezīme. Dalot kopīpašumu, kurā ietilpst ārpus pilsētu 
administratīvām robežām esoša lauksaimnieciska rakstura zeme, 
piemērojami 741.panta 2.daļas, 742. un 745.panta noteikumi. 

1. Dalīšanas kārtība. Saskaņā ar CL 1075.p. dalīšana var notikt 
1) labprātīgi, kopīpašniekiem vienojoties par tās veidu, tiesas ceļā, 
pamatojoties uz viena vai vairāku kopīpašnieku prasību, kas vērsta uz 
dalīšanas un tās veida noteikšanu ar tiesas spriedumu (sk. TiompioMoeh, 
c l 7 4 ; Blaese, Mende, S.120-121). Speciāli noteikumi, kas regulē 
mantojuma dalīšanu, ietverti CL 724.-756.p. (sk. plašāk Krauze, Genes, 
290.-318.lpp.). 

2. Līgumiskā dalīšana. Kopīpašnieki, noslēdzot dalīšanas līgumu, 
var brīvi vienoties par konkrētu dalīšanas veidu, ciktāl šāda vienošanās 
nav pretrunā ar likumu. Šajā ziņā viņi var izvēlēties kādu no CL 1075.p. 
paredzētajiem veidiem, t.i., kopējās lietas reālu sadali (sk. arī lik. "Par 
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" 46.-47.p.), visas šīs lietas 
piešķiršanu vienam kopīpašniekam, uzliekot viņam par pienākumu 
samaksāt pārējiem kopīpašniekiem viņu daļas naudā, vai tās pārdošanu, 
sadalot saņemto atlīdzību kopīpašnieku starpā (sk. TiompioMoet, c l 7 4 , 
npHM.7 ; sk. arī 3.tēzi). Ir pieļaujams vienoties arī par kopējās lietas reālu 
sadali tādās daļās, kas neatbilst domājamo daļu lielumam, vienlaikus 
nosakot pienākumu samaksāt atbilstošu atlīdzību naudā (sal. Rey, 
N 7 3 1 ff). 

Vienojoties par kopējās lietas pārdošanu, kopīpašnieki var izvēlēties 
tās pārdošanu izsolē starp pašiem kopīpašniekiem vai atklātā izsolē 
(privātā vai tiesas kārtībā), vai arī tās brīvu pārdošanu trešai personai, 
nerīkojot izsoli (sal. CL 735.p.; Rey, N 735 f). 

3. Dalīšana ar tiesas spriedumu. Ja kopīpašnieki nevar vienoties 
par dalīšanas veidu, katrs kopīpašnieks ir tiesīgs celt prasību tiesā pret 
pārējiem kopīpašniekiem par kopīpašuma dalīšanu. Minētā prasība ir 
divpusēja (actio duplex), un tās mērķis ir dalīšanas jautājuma pozitīvs 
risinājums. Tas, pirmkārt, nozīmē, ka šādas prasības izskatīšana nevar 
beigties ar prasības noraidīšanu (protams, izņemot gadījumu, ja tiesa 
konstatē, ka konkrētajā gadījumā pastāv kāds no dalīšanas 
ierobežojumiem, sk. CL 1074.p. koment. 3.tēzi); tiesai pozitīvi jāizšķir 
jautājums par dalīšanu un jātaisa atbilstošs spriedums (sk. citādi 
Rozenfelds, 76.1pp.). Otrkārt, visu lietas dalībnieku tiesiskais stāvoklis 
pēc būtības ir vienāds (kaut gan tīri procesuāli prasības cēlējs uzstājas kā 
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prasītājs, bet pārējie kopīpašnieki - kā atbildētāji), Wi tiesas spriedums 
tiek taisīts visu kopīpašnieku interesēs (sal. Дерибургъ, I, с.360-361; 
Хвостов, с.72). Tāpēc tiesa var piespriest (piedzīt) kādu izpildījumu par 
labu otrai pusei ne tikai no atbildētāja, bet arī no paša prasītāja, turklāt 
šajā ziņā nav nepieciešams, lai atbildētājs būtu cēlis attiecīgu pretprasību 
(sk. Rey, N 7 4 1 ) . Tā, piem., tiesa var piespriest visu kopējo lietu 
prasītājam, piedzenot no viņa par labu atbildētājam atbilstošu atlīdzību 
naudā, kaut arī atbildētājs nebūtu cēlis šādu pretprasību.! 

Nosakot kopējās lietas reālu sadali vai piespriežot visu kopējo lietu 
vienam kopīpašniekam, tiesa nevis vienkārši konstatē (atzīst) jau 
pastāvošas tiesības (kā tas ir vairumā gadījumu, kas tiesa izspriež kādu 
civiltiesisku strīdu), bet gan rada jaunas tiesības (sk. Erdmann, II, S.27, 
123; Буковский, I, c.405; Rozenfelds, 75.-76.lpp.).^Citiem vārdiem, tiesas 
spriedums ir īpašuma pārejas (iegūšanas) tiesisks pamats. Ja šāds 
spriedums taisīts attiecībā uz nekustamu lietu, kopīpašnieks, kuram 
piespriesta visa kopējā lieta vai no tās atdalīta daļa, iegūst (individuālu) 
īpašumu uz minēto lietu tikai ar brīdi, kad viņa īpašums nostiprināts 
zemesgrāmatā (sk. CL 993.p. 2.d.; Erdmann, II, S.124; Senāta CKD 
spried. Nr. 1937/42, XIV, 5419.-5420.lpp.; sk. citādi Rozenfelds, 76.1pp.). 

а) Dalīšanas kritēriji. CL 1075.p. ietverts pilnvarojums tiesai pēc 
sava ieskata izraudzīties to dalīšanas veidu, kas, ņemot vērā visus lietas 
apstākļus, ir vispiemērotākais un vistaisnīgākais (sal. Тютрюмовъ, 
с.174-175). Šajā ziņā tiesai, pirmkārt, jāvadās pēc CL 5.p. minētajiem 
kritērijiem, t.i., "taisnības apziņas un vispārīgiem tiesību principiem". 
Taisnības apziņas ideja vērsta uz sadūrušos interešu samierināšanu, 
piešķirot katram to, kas viņam atbilstoši visiem lietas apstākļiem 
pienākas, turklāt izšķirošā ir nevis vispārīgā (abstraktā), bet gan ķonkj:ētū 
(individuālā) taisnība ("katram jāsaņem tas, kas viņam pienākas"). Taču, 
lai noteiktu "pienācīgo", kā tiesiski stabilizējošs kritērijs jāņem vērā arī 
vispārīgie tiesību principi, jo īpaši - samērīguma princips (sk. arī Kalniņš 
E. Tiesību tālākveidošana. LT. 2001, 3.sēj., Nr.9, 277.lpp.). 

, 'Otrkārt, tiesai, izraugoties konkrētu dalīšanas veidu, atbilstoši 
CL 1075.p. sevišķi jāņem vērā "dalāmā priekšmeta īpašības un lietas 
apstākļi". Atkarībā no dalāmā priekšmeta īpašībām, t.i., no tā, vai kopējā 
lieta ir tiesiski dalāma (sk. CL 847.p.), tiesa var nākt pie slēdziena, vai 
reāla sadale vispār ir iespējama. Ja dalīšana attiecas uz nekustamu lietu, 
tiesai cita starpā jāņem vērā noteikumi (piem., pašvaldību saistošie 
noteikumi), kas aizliedz kopējo lietu sadalīt pārāk sīkās daļās vai arī 
vispār to reāli dalīt (sk. CL 740.р.; Višņakova, Balodis, 15.1pp.). Bez tam 
tiesai jāņem vērā arī citi apstākļi, piem., kopīpašnieku jau panāktās 
vienošanās dalīšanas jautājumā (sk. Senāta CD 17.03.1999. spried, lietā 
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Nr.SKC-169, 1999, 427.-430.lpp.), vairāku kopīpašnieku ierosinātie 
saskanīgie dalīšanas varianti, pašu kopīpašnieku vēlmes, piem., saņemt 
visu lietu vai tikai atlīdzību naudā utt. Nosakot reālu sadali, tiesa jo īpaši 
var ņemt vērā to, kādas daļas jau lieto katrs kopīpašnieks, ja pirms tam 
bijusi noteikta kopējās lietas dalīta lietošana. Arī tad, ja kopējo lietu 
iespējams reāli sadalīt, tiesa var izraudzīties citu dalīšanas veidu, ja, 
piem., viena kopīpašnieka domājamā daļa salīdzinājumā ar otra 
domājamo daļu ir ievērojami mazāka (piem., 1/10 pret 9/10), vai kopējās 
lietas reāla sadales rezultātā ievērojami samazināsies katras atsevišķās 
daļas vērtība. Citiem vārdiem, kopējās lietas tiesiska dalāmība nenozīmē 
to, ka tiesai obligāti jānosaka vienīgi tās reāla sadale (sk. citādi 
Rozenfelds, 76.1pp.). 

Treškārt, ja dalīšana attiecas uz lauksaimnieciska rakstura zemi, kas 
atrodas ārpus pilsētu administratīvām robežām, tiesai jāņemNcērā arī 
CL741.p . 2.d., 742. un 745.p. minētie kritēriji (sk. CL 1075.p. piez.). 
Minēto normu mērķis ir panākt to, lai lauksaimnieciska rakstura zemes 
gabals pēc iespējas netiktu reāli sadalīts un nonāktu tās personas rokās, 
kura ir vispiemērotākā šīs zemes gabala apsaimniekošanai (sk. Blaese, 
Mende, S.212; sk. plašāk Krauze, Genes, 306.-308., 310.lpp.; Krauze R. 
Mantojuma tiesības. 2.izd. Rīga, 1997, 157.-158.lpp.). 

b) Reāla sadale. Tiesa šo dalīšanas veidu var noteikt vienīgi 
attiecībā uz tādu kopējo lietu, kuru iespējams reāli sadalīt (sk. arī Senāta 
CD 27.11.1996. spried, lietā Nr.SKC-152, 1996, 387.-390.lpp.). 
Nekustamas lietas parasti ir tiesiski dalāmas, taču šo lietu reāla sadale var 
būt pakļauta zināmiem ierobežojumiem vai pat aizliegumiem. Kustamas 
lietas parasti nav tiesiski dalāmas (sk. Erdmann, I, S. 146; Konrādi, 
Valters, 16.1pp.; Višņakova, Balodis, 14.-15.lpp.; sal. Rey, N 732). 
Nosakot reālu sadali, kopējā lieta tiek sadalīta vairākās patstāvīgās lietās 
un katra no tām tiek piespriesta attiecīgā kopīpašnieka individuālā 
īpašumā. Ņemot vērā kopīpašnieku vēlmes, tiesa var izbeigt kopīpašumu 
tikai daļēji, t.i., atdalīt no kopējās lietas vienu daļu un to piespriest tam 
kopīpašniekam, kurš vienīgais vēlas "izstāties" no kopīpašuma, tajā pat 
laikā nedalot lietu starp pārējiem kopīpašniekiem, kuri vēlas saglabāt 
kopīpašuma attiecības (sk. CL 1074.p. koment. 2.tēzi). 

Reālas sadales rezultātā noteiktajām daļām (pēc vispārīgā principa) 
jāatbilst kopīpašnieku domājamo daļu lielumam, lai gan šāda precīza 
sadale ne vienmēr ir praktiski īstenojama. Tāpēc ir pieļaujams noteikt 
kopējās lietas reālu sadali arī tādās daļās, kas neatbilst domājamo daļu 
lielumam, vienlaikus piedzenot no lielākās daļas ieguvēja atbilstoši 
atlīdzību naudā par labu tam kopīpašniekam, kurš saņēmis mazāku daļu 
(sal. Rey, N 744). 
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(1) Nekustamu lietu iespējams sadalīt vienīgi vertikāli. Šādas lietas 
horizontāla sadale (piem., ēkas "atdalīšana" no zemes gabala vai ēkas 
stāva "atdalīšana" no citiem tās stāviem) nav iespējama (sk. arī Senāta 
CD 17.03.1999. spried, lietā Nr.SPC - 15, 1999, 485.-488.lpp.). Tādējādi 
gadījumā, ja dalīšana saistīta ar ēkas (būves) reālu sadali, vienlaikus ar to 
attiecīgi sadalāms arī zemes gabals (sk. Тютрюмовъ И. О вещном 
праве на часть дома. Законъ и Судъ. 1934, Nr.5 (45), с. 1547; Senāta 
CD 17.03.1999. spried, lietā Nr.SKC-169, 1999, 427.-430.lpp.). Vienīgi 
tad, ja ēka (būve) ir patstāvīgs īpašuma priekšmets (sk. CL 968.p. 
koment. 3.tēzi), tā viena pati var tikt sadalīta reāli. Taču kā vienā, tā otrā 
gadījumā jāņem vērā, ka reāli iespējams atdalīt vienīgi tādas ēkas (būves) 
daļas, kuras ir savstarpēji izolētas (piem., ar pretugunsmūri vai atdalošu 
sienu), un sadales rezultātā tiek nodrošināta šo daļu atsevišķa 
izmantošana, resp., nav telpu, kuras būtu lietojamas kopīgi (sal. Vēbers, 
223.lpp.). 

Ja nekustamas lietas reālas sadales rezultātā nav iespējams 
nodrošināt atdalāmo daļu pilnīgi izolētu lietošanu, vienlaikus ar reālas 
sadales noteikšanu tiesa var nodibināt arī servitūtus. Kā izriet no 
CL 1075.p., šeit principā ir runa vienīgi par reālservitūtiem (sk. CL 1131., 
1141.р.), kuri apgrūtina vienu atdalīto daļu (kalpojošo nekustamo lietu) 
par labu otrai daļai (valdošajai nekustamai lietai) (sal. Rozenfelds, 
77.1pp.). Tā, piem., tiesa, nosakot zemes gabala reālu sadali, vienlaikus 
var nodibināt ceļa servitūtu, lai nodrošinātu piekļūšanu vienam no jaun
radītajiem zemes gabaliem caur otru; šāds spriedums ir tiesisks pamats 
minētā reālservitūta nostiprināšanai zemesgrāmatā (sk. CL 123l.p. 2.pk., 
1235.p.). 

(2) No zemesgrāmatu tiesību viedokļa nekustamas lietas reāla sadale 
izpaužas kā vienas vai vairāku daļu atdalīšana no kopējās lietas un šo 
jaunradīto daļu ierakstīšana zemesgrāmatā atsevišķā nodalījumā, izdarot 
attiecīgus ierakstus sākotnējā nodalījumā (sk. CL 993.p. 3.d., ZL 29.p.). 
Tādējādi līdzās sākotnējam nodalījumam zemesgrāmatā tiek atklāti jauni 
nodalījumi katrai atdalītajai daļai, turklāt atbilstoši specialitātes principam 
visas tiesības, kas apgrūtina sadalāmo nekustamo lietu (piem., servitūta, 
ķīlas, nomas tiesība), joprojām skaitās pilnā apmērā arī uz katru 
jaunradīto daļu, izņemot likumā noteiktos gadījumus (sk. ZL 36.p.; 
Башмаковъ, Практическое руководство .. c.65-68; Буковский, I, 
c.404-405; Jurkovska, 98.1pp.). 

Jaunradīto daļu var ierakstīt atsevišķā zemesgrāmatu nodalījumā kā 
patstāvīgu nekustamu lietu, ja šai daļai piešķirts kadastra numurs un 
attiecīgā pašvaldība noteikusi adresi, turklāt gadījumā, ja šī daļa atdalīta 
no ēkas (būves) kā patstāvīga īpašuma priekšmeta (sk. CL 968.p. koment. 
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Uezi), - tai iekārtota inventarizācijas lieta (sk. lik. "Par nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā" 46.p.; sk. arī Višņakova, Balodis, 
I5.lpp.). Katra bijušā kopīpašnieka (individuālais) īpašums uz attiecīgo 
da)u nostiprināms zemesgrāmatā, pamatojoties uz tiesas spriedumu par 
kopējās lietas reālu sadali (sk. lik. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatā" 47.p.). Jāatzīmē, ka minētie noteikumi attiecas arī uz 
gadījumu, ja kopējās lietas reāla sadale noteikta ar kopīpašnieku 
vienošanos (dalīšanas līgumu) ; šajā gadījumā īpašuma nostiprināšanas 
pamats ir dalīšanas līgums (sk. lik. "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu 
zemesgrāmatā" 46.-47.p.). 

c) Kopējās lietas piespriešana vienam kopīpašniekam. Tiesa var 
piespriest visu kopējo lietu vienam kopīpašniekam, piedzenot no viņa 
atbilstošu atlīdzību naudā par labu pārējiem kopīpašniekiem ne tikai tad, 
ja kopējo lietu nav iespējams reāli sadalīt, bet arī citos gadījumos, kad 
atbilstoši lietas apstākļiem minētajam dalīšanas veidam dodama 
priekšroka (piem., tas atbilst kopīpašnieku vēlmēm vai arī viena kopīpaš
nieka domājamā daļa salīdzinājumā ar otra kopīpašnieka domājamo daļu 
ir ievērojami mazāka). Izraugoties šo dalīšanas veidu, tiesas izvēlei jābūt 
pietiekoši pamatotai. 

(1) Lai noteiktu piedzenamās atlīdzības apmēru, kopējo lietu pirms 
dalīšanas nepieciešams novērtēt (sal. CL737.p.) ; šim nolūkam tiesa pēc 
puses lūguma var noteikt ekspertīzi (sk. CPL 121.p.). Pārējiem 
kopīpašniekiem izmaksājamās atlīdzības apmērs nosakāms atbilstoši viņu 
domājamo daļu lielumam, Li., kā viņa domājamai daļai atbilstoša kopējās 
lietas vērtības daļa. Saskaņā ar CL 1075.p. minēto atlīdzību var noteikt 
vienīgi naudā. Tāpēc kā atlīdzība (ne pilnībā, ne daļēji) nevar tikt 
paredzēts cits naudā novērtējams mantisks labums, piem., lietojuma 
tiesības nodibināšana (sk. citādi Rozenfelds, 77.1pp.). 

^ A t b i l s t o š i CL 1307.p. tiesas spriedums, ar ko no parādnieka 
piedzīta noteikta naudas summa, ir pamats hipotēkas iegūšanai, t.i.,; 
hipotēkas nostiprināšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz šo spriedumu. 
Līdz ar to gadījumā, ja tiesa piespriedusi visu kopējo lietu vienam 
kopīpašniekam, piedzenot no viņa par labu pārējiem kopīpašniekiem 
noteiktu atlīdzību naudā, katrs no šiem kopīpašniekiem sava prasījuma 
nodrošināšanai, pamatojoties uz likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedu
mu, var lūgt hipotēkas nostiprināšanu zemesgrāmatā attiecībā uz minēto 
nekustamo lietu (sal. Senāta C K D spried. Nr.1927/107, X, 3999.-
4000.lpp.; Konrādi, Valters, 335.lpp.; Rozenfelds, 78.1pp.). Nostiprināju
ma lūgumam jāpievieno tiesas sprieduma noraksts un izpildu raksts 
(sk. ZL 65.p. l.d. l.pk.). Vairāku šādu hipotēku pirmtiesība (savstarpējā 
prioritāte) nosakāma pēc nostiprinājuma lūgumu saņemšanas 
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(resp., reģistrēšanas nostiprinājuma žurnālā) laika zemesgrāmatu nodaļā 
(sk. CL 1290.p., ZL 72,-74.p.; sal. Тютрюмовъ, c.248). 

d) Kopējās lietas pārdošana. Tiesa, ņemot vērā dalāmā priekšmeta 
īpašības un lietas apstākļus, kā piemērotāko dalīšanas veidu var izraudzī-

( j i e s ^ arī kopējās lietas pārdošanu izsolē (sk. Erdmann, II, S.27; 
Буковский, I, c.406; Rozenfelds, 77.1pp.). Šajā gadījumā starp kopīpašnie
kiem tiek sadalīta atlīdzība (pirkuma summa), kas ieņemta pārdošanas 
rezultātā. Atkarībā no apstākļiem tiesa var noteikt kopējās lietas 

ļ pārdošanu 1) izsolē starp pašiem kopīpašniekiem vai 2) atklātā izsolē 
(sal. CL 735.p.); pārdodot nekustamu lietu atklātā izsolē, kopīpašnieki 

ļ n e v a r izlietot pirmpirkuma un izpirkuma tiesību (sk. Erdmann, II, S.26, 
ПРп7; Буковский, I, c.406; Rozenfelds, 77.-78.lpp.). Ja kopīpašnieku 

nolūks ir saņemt iespējami lielāku atlīdzību, tam vairāk atbilst pārdošana 
atklātā izsolē. Ja savukārt kopīpašnieki ir vienisprātis par to, ka kopējā 
lieta nekādā gadījumā nedrīkst pāriet trešās personas īpašumā, tiesai 
jānosaka izsole starp pašiem kopīpašniekiem (sal. Rey, N 746). 

Kopējās lietas pārdošanas rezultātā ieņemtā atlīdzība sadalāma starp 
kopīpašniekiem atbilstoši viņu domājamo daļu lielumam. Pārdodot 
kopējo lietu izsolē vienam no kopīpašniekiem, pārējo kopīpašnieku starpā 
sadalāmo summu veido starpība starp nosolīto pirkuma cenu un 

wairaksolītajā domājamai daļai atbilstošo pirkuma cenas daļu. 
e) Loze. Ja, ņemot vērā dalāmā priekšmeta īpašības un lietas apstāk

ļus, viena vai otra dalīšanas veida izraudzīšanos nav iespējams pietiekoši 
pamatot, tiesa var izšķirt jautājumu ar lozi. Tādējādi izlozēšana ir nevis 
patstāvīgs dalīšanas veids, bet gan konkrēta dalīšanas veida noteikšanas 
līdzeklis. Saskaņā ar CL 1075.p. šis līdzeklis jo īpaši pielietojams tad, ja 
nepieciešams izšķirt jautājumu, kuram no kopīpašniekiem būtu piesprie
žama visa kopējā lieta (piem., gadījumā, ja abiem kopīpašniekiem ir 
vienādas domājamās daļas un lietā nav citu apstākļu, kas attaisnotu visas 
kopējās lietas piespriešanu vienam vai otram kopīpašniekam). Tā kā 
izlozēšanas kārtība likumā nav regulēta, tiesa to var noteikt pēc sava 
ieskata, izmantojot arī sadzīviski tradicionālus paņēmienus. 
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II. īpašuma atsavināšanas tiesības aprobežojumi 
(1076.-1081.p.) 

1076. īpašnieka atsavināšanas tiesību var aprobežot ar 

aizliegumiem, kas noteikti vai nu ar likumu, vai tiesas lēmumu, vai 

testamentu, vai līgumu. 

1. Atsavināšanas tiesību aizliegumi, tāpat kā īpašuma aprobežojumi, 
kopumā tiek noteikti valsts vai sabiedrības, citu īpašnieku, kā arī konkrētu 
personu interesēs. Likums paredz četrus atsavināšanas tiesību aizlieguma 
noteikšanas veidus - ar likumu, ar tiesas nolēmumu, ar testamentu un 
līgumu. Atšķirībā no aizliegumiem, kuri noteikti ar tiesas nolēmumu, 
testamentu vai līgumu, tie aizliegumi, kuri noteikti likumā, ir vispār 
zināmi un neviens nevar atsaukties uz to nezināšanu, tāpat kā nevar 
atsaukties uz likuma nezināšanu. Arī šo aizliegumu pārkāpšanas sekas var 
būt dažādas, raugoties no atsavināšanas aizlieguma noteikšanas veida 
(sk. komentārus pie turpmākiem pantiem). 

2. Ar likumā noteiktiem atsavināšanas aizliegumiem tiek aizsargātas 
dažādas intereses. Pie tam likumiskie atsavināšanas aprobežojumi var 
izpausties kā noteiktas atsavināšanas procedūras un nosacījumu 
ievērošanā, tā arī atsavināšanas aizliegumā vispār. Tā 1992.gada 
12.februāra likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 8.pants nosaka, 
ka aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa vai pieminekļu kompleksa 
atsevišķas daļas, kā arī sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta kultūras 
pieminekļa saglabāšana. Attiecībā uz kultūras pieminekļu atsavināšanu 
vispār likums nosaka, ka kultūras pieminekļa atsavināšana var notikt, ja 
par nodomu atsavināt kultūras pieminekli tā īpašnieks ir paziņojis Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, attiecīgā rajona valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors ir apsekojis kultūras 
pieminekli un nākamais tā īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par 
attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu. 

Likuma "Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsar
dzībai" (pieņemts 1993.gada 23.februārī) 14.pants paredz, ka šaujamiero
čus un speciālos līdzekļus īpašnieks var atsavināt tikai šā likuma 
prasībām atbilstošai personai, t.i., tādai personai, kurai ir attiecīgi 
noformēta ieroča iegādes atļauja u.tml. 

īpašu kārtību rīcībai ar valsts mantu, kura atrodas ministriju, kā arī 
ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošo valsts iestāžu valdījumā, 
paredz 12.04.1995. likums "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināša
nas kārtību". 
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1995.gada 19.jūlija likums "Par valsts un pašvaldību finansu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" aizliedz pašvaldībām, valsts 
un pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un statūtsabiedrībām, kā arī uzņē
mējsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi 
vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, nodot valsts vai pašvaldības 
mantu citām personām bezatlīdzības lietošanā, kā arī atsavināt valsts vai 
pašvaldību mantu par acīm redzami pazeminātu cenu. Stingri ierobežo
jumi noteikti arī attiecībā uz mantas dāvināšanu (sk. likuma 5., 7., 
10.pantu). 

Likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 
(pieņemts 1994.gada 17.februārī) 15.pants paredz, ka no brīža, kad 
pieņemts Ministru kabineta lēmums par valsts īpašuma objekta nodošanu 
privatizācijai, privatizējamā objekta pārvaldes institūcija likumā noteiktos 
gadījumos var nodot lietošanā vai pārdot bilancē esošo kustamo un 
nekustamo mantu, izņemot zemi, ieguldot to uzņēmējsabiedrībās, kā arī 
slēgt līgumus par mantas apgrūtināšanu ar parādiem, slēgt cesijas 
līgumus, uzņemties citas saistības un slēgt citus darījumus tikai ar 
Privatizācijas aģentūras atļauju vai tās noteiktā kārtībā. Attiecībā uz 
pašvaldības uzņēmumiem šajos gadījumos jāizprasa pašvaldības atļauja 
(likuma 33.pants). 

Likuma "Par pašvaldībām" (pieņemts 1994.gada 19.maijā) 78.pants 
paredz, ka pašvaldība, kas ieguvusi nekustamu īpašumu uz pirmpirkuma 
tiesību pamata, piecu gadu laikā var pārdot to tikai atklātā izsolē. 

MK 1994.gada 18.oktobra noteikumi Nr.206 "Par valsts un 
pašvaldību uzņēmumiem vai uzņēmējsabiedrībām piederošo kapitāla daļu 
pārdošanu" paredz, ka pārdodamās kapitāla daļas ir tiesīgi pirkt tikai 
privatizācijas subjekti (noteikumu 16.punkts). 

Saskaņā ar Latvijas Republikas amatieru radiosakaru noteikumu 
(apstiprināti ar Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta 1993.gada 
23.decembra pavēli Nr.34) 8.2.punktu radioamatieri drīkst pārdot vai 
citādi nodot raidītājus tikai tādām fiziskām un juridiskām personām, kam 
ir amatieru stacijas atļauja. 

Likuma "Par humānās palīdzības sūtījumiem" (pieņemts 1995.gada 
10.augustā) 1.pants nosaka, ka "par humānās palīdzības sūtījumiem 
uzskatāmas kravas, kuras tiek sūtītas ar norādi "Humānā palīdzība" un 
kuru saņēmējs, iesniedzot garantijas rakstu Valsts ieņēmumu dienesta 
Muitas departamentam, rakstveidā apliecina, ka saņemtā krava netiks 
atsavināta pret atlīdzību". 

3. Likumos paredzētie atsavināšanas aizliegumi vienlaikus aizliedz 
arī lietas ieķīlāšanu. Tā CL 1305.p. nosaka, ka ar līgumu vai testamentu 
nevar ieķīlāt lietu, ko aizliegts atsavināt. CL 1076. un turpmāko pantu 
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noteikumi par tāda atsavinājuma sekām, kas izdarīts pretēji aizliegumam, 
piemērojami arī ieķīlājumam. Likuma "Par valsts un pašvaldību finansu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 4.pants paredz, ka 
pašvaldībām, valsts vai pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem, statūtsabied
rībām un uzņēmējsabiedrībām, kurās valsts vai pašvaldības daļa 
pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50 procentus, izņemot 
citos likumos un šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajos 
gadījumos, ir aizliegts piešķirt kredītus, izsniegt jebkāda veida 
aizdevumus un galvojumus vai dot garantijas. Šā paša likuma 9.pants 
nosaka ierobežojumus valsts un pašvaldības mantas ieķīlāšanai. Šādas 
darbības ir iespējamas, tikai saņemot attiecīgas atļaujas.^ Juridiskā 
literatūrā izteikts viedoklis, ka "lietas nodošana ilglaicīgā nomā, saņemot 
uz priekšu lielāko daļu no nomas maksas, pēc likuma būtības ir jāatzīst 
par vienu no lietas daļējas atsavināšanas veidiem . . . " (sk. Сводъ граж
данских узаконений губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, 
Р., 1914, т.1, с.413). Minētais viedoklis kontekstā ar speciālo likumu 
normām ir atzīstams par vērā ņemamu. Saskaņā ar CL 1439.pantu, kad 
darījums .. . apslēpts aiz kāda cita darījuma, tad pirmais ir spēkā, ja vien 
ar to nav bijis nolūka pievilt trešo personu vai vispār izdarīt kaut ko 
prettiesīgu. 

4. Par atsavinājuma aizliegumiem, kuri saistīti ar kopīpašnieku 
tiesībām, sk. CL 1068.panta komentāru. 

Attiecībā uz laulāto mantiskām attiecībām jāatzīmē, ka saskaņā ar 
CL 90.pantu abu laulāto kopīgo mantu (89.p. 2.d.) laulātie pārvalda un ar 
to rīkojas kopīgi, bet abiem laulātajiem vienojoties, to var pārvaldīt arī 
viens no viņiem. Viena laulātā rīcībai ar šo mantu nepieciešama otra 
laulātā piekrišana. Vienlaikus CL 94.pants paredz, ka trešo personu 
interesēs pieņemams, ja pretējais nav ierakstīts mantisko attiecību 
reģistrā, ka šāda piekrišana bijusi, izņemot gadījumus, kad trešās personas 
zinājušas vai tām vajadzēja zināt, ka piekrišanas nav bijis, vai kad manta, 
ar kuru viens laulātais rīkojies, ir tāda, kas acīm redzami pieder otram. 

Attiecībā uz laulāto līgumiskajām attiecībām pastāv daudz kategoris
kāka norma, kura nosaka, ka mantas kopībā ietilpstoša nekustama 
īpašuma atsavināšanai, ieķīlāšanai vai apgrūtināšanai ar lietu tiesībām, ko 
izdara viens laulātais, jebkurā gadījumā vajadzīga otra laulātā piekrišana 
(CL 128.p.). Otra laulātā piekrišana vajadzīga arī mantas kopībā ietilpsto
šas kustamās mantas dāvināšanai, ja dāvinājums pārsniedz parasto, 
nelielo dāvanu apmēru. 

Attiecībā uz nepilngadīgo mantas pārvaldību jāatzīmē, ka, ja 
aizbilstamajam piederošo nekustamo īpašumu atsavina vai apgrūtina ar 
lietu tiesībām vai parādiem bez bāriņtiesas atļaujas gadījumos, kad tā pēc 
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likuma vajadzīga, šāds atsavinājums vai apgrūtinājums nav spēkā un nav 
koroborējams (CL 285.p. 1 .d.). 

5. Par aizliegumiem, kuri noteikti ar tiesas lēmumu, testamentu vai 
līgumu sk. CL 1078., 1079. un 1080.panta komentārus. 

Atsavinājums, kas izdarīts pretēji likumiskam 
aizliegumam, nav spēkā, atskaitot zināmiem gadījumiem noteiktus 
sevišķus izņēmumus. 

Atsavinājuma spēkā neesamības dēļ attiecīgais tiesiskais 
darījums nezaudē savu spēku. 

Šis darījums, ja vien ieguvējam atsavinājuma aizliegums nav 
bijis zināms, ir spēkā, ciktāl tas ir savienojams ar atsavinājuma 
aizliegumu. 

1. Panta l.un 2.daļas norma izšķir divus jēdzienus "atsavinājuma 
spēkā neesamība", ja atsavinājums izdarīts pretēji likumiskam 
aizliegumam, un "paša darījuma", ar kuru izdarīts atsavinājums, tiesisko 
attiecību saglabāšana. Pirmajā mirklī liekas, ka abas panta daļas ietver 
pretrunu, jo - kā var darījums saglabāt spēku, ja pats atsavinājums nav 
spēkā. Taču pretruna ir tikai šķietama, jo ar paša darījuma spēkā esamību 
pamatā tiek saprasta ieguvēja tiesība prasīt no atsavinātāja zaudējumu 
atlīdzību, ja lieta no ieguvēja tiek atprasīta (vindicēta). Pēc Civillikuma 
"...līdzīpašniekam nav tiesības bez visu pārējo piekrišanas rīkoties ar 
kopējo mantu; tāpēc atbildētājai nebija tiesības pārdot visu kopējo 
immobili (nekustamo īpašumu) un noslēgtais ... līgums nav saistošs 
atbildētājas meitai; bet ar to nav izšķirts jautājums par to, vai līgums 
nebūtu saistošs pašai kontrahentei (līguma pusei) - atbildētājai, vismaz tai 
ziņā, ka viņa atbild savam kontrahentam par zaudējumiem uz tā pamata, 
ka līgums visumā nebija noslēdzams par visu immobili kā tādu" 
(sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi 
un A.Valters, R., 1935, 201.lpp). 

2. Vienlaikus likums paredz, ka atsavinājums, kas izdarīts pretēji 
likumiskam aizliegumam, sevišķos izņēmuma gadījumos saglabā savu 
spēku. 

Mūsuprāt, pie sevišķiem izņēmuma gadījumiem pieskaitāmi tie 
gadījumi, kad pats likums, vadoties no civilās apgrozības stabilitātes 
interesēm, paredz, ka lietu no ieguvēja nevar vindicēt (atprasīt) kaut vai 
arī tā būtu atsavināta, pārkāpjot likumā noteiktos aizliegumus. Tā 
CL94.pants nosaka, ka, lai viens no laulātiem rīkotos ar abu laulāto 
kopīgo mantu, viņam jāizprasa otra laulātā piekrišana. Taču trešo personu 
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interesēs pieņemams, ja pretējais nav ierakstīts mantisko attiecību 
reģistrā, ka šāda piekrišana bijusi, izņemot gadījumus, kad trešās personas 
zinājušas vai tām vajadzēja zināt, ka piekrišanas nav bijis, vai kad manta, 
ar kuru viens laulātais rīkojies, ir tāda, kas acīmredzami pieder otram. 
Līdzīgs princips nostiprināts CL 122. un 285.p. 2.d., 719.p. u.c. 

3. Panta 3.daļa darījuma spēkā esamību saista ar ieguvēja labticību. 
t.i., vai ieguvējam ir bijis vai nav bijis zināms, ka pēdējais iegādājas lietu, 
kuru likums aizliedz atsavināt, un paša darījuma savienojamību ar 
atsavinājuma aizliegumu. 

Ieguvēja nelabticīgums faktiski nozīmē to, ka lietu var no viņa 
atprasīt. 

Darījuma savienojamība ar atsavinājuma aizliegumu ir iespēja 
novērst tos šķēršļus, kuri padara darījumu par spēkā neesošu. Piemēram, 
likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 15.pants 
aizliedz privatizējamā objekta pārvaldes institūcijai bez Privatizācijas 
aģentūras atļaujas pārdot kustamo un nekustamo mantu, kā arī veikt citas 
pilnīgas vai daļējas atsavināšanas darbības ar uzņēmuma mantu un 
līdzekļiem. Ja šāda uzņēmuma manta pārdota, neizprasot Privatizācijas 
aģentūras atļauju, tad šāda darījuma turpmākā spēkā esamība būs atkarīga 
no tā, vai Privatizācijas aģentūra akceptēs vai neakceptēs šādu darījumu. 
Tāpat persona, kura, pārkāpjot likumu "Par šaujamieročiem un 
speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai", iegādājusies šaujamieroci, varēs 
to paturēt, ja likumā noteiktā kārtībā iegūs tiesības iegādāties, glabāt vai 
nēsāt šādu ieroci. Tāpat var būt gadījumi, kad aizliegums sakarā ar 
izmaiņām tiesību aktos atkrīt, un darījums var saglabāt savu spēku. Tomēr 
var būt tādi likumā paredzētie atsavināšanas tiesību aizliegumi, kurus 
nevar novērst, un darījums nekādi nav savienojams ar pārkāpto 
atsavinājuma aizliegumu. 

Var būt gadījumi, kad likumā paredzētam akceptam jābūt tieši 
darījuma slēgšanas laikā. Šajos gadījumos vēlākam akceptam attiecībā 
pret trešam personām, kuras ieguvušas uz lietu tiesības laika posmā, kad 
šāds akcepts nav bijis, nav spēka (sk. CL 1435. un 1436.pantu). Iepriekš 
minētās normas domātas, lai aizsargātu trešo personu tiesības, un nebūt 
neizslēdz vēlāku akceptu kā tādu, bet regulē tikai šāda akcepta 
atpakaļejošu spēku. 

LPSR Civilkodeksā CL 1077.panta normām analoģiski bija CK 48. 
un 49.panta noteikumi, tikai nedaudz primitīvākā formulējumā, un pie 
tam CK 49.pants faktiski kalpoja par ieroci valsts rokās, kurš, kaut gan 
reti tika piemērots, paredzēja visa pēc līguma iegūtā piedzīšanu valsts 
labā. 
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1078. Iepriekšēja (1077.) panta noteikumi attiecas arī uz 

tādiem aizliegumiem, kas noteikti ar tiesas lēmumu. 

1. Panta norma ar tiesas lēmumu noteiktos atsavināšanas aizliegu
mus pēc savas nozīmības pielīdzina likumos noteiktiem atsavināšanas 
ierobežojumiem. Tiesas noteiktos atsavināšanas aizliegumus regulē CPL 
139.pants, nosakot, ka par prasības nodrošinājuma līdzekļiem var būt: 

1) atbildētājam piederošas kustamas mantas, arī naudas līdzekļu 
apķīlāšana; 

2) aizlieguma atzīmes ierakstīšana attiecīgās kustamas mantas 
reģistrā; 

3) prasības nodrošināšanas atzīmes ierakstīšana zemesgrāmatā vai 
kuģu reģistrā; 

4) kuģa arests; 
5) aizliegums atbildētājam veikt noteiktas darbības; 
6) aizliegums citām personām nodot atbildētāja naudas līdzekļus vai 

citu mantu atbildētājam vai jebkurai citai personai (pie trešajām personām 
esošās atbildētāja kustamas mantas vai naudas apķīlāšana); 

7) izpildu lietvedības vai mantas pārdošanas apturēšana. 
CPL 551.pants paredz naudas soda uzlikšanu par tiesu izpildītāja 

prasību, izpildot tiesas nolēmumus, neizpildi. Naudas soda uzlikšana 
tādejādi ir iespējama arī par tiesas noteiktā aizlieguma pārkāpšanu. Pašu 
darījumu, kuri noslēgti, pārkāpjot tiesas aizliegumu, spēkā esamību 
turpretī regulē CL 1077., 1078.un 1081.panta noteikumi. 

2. Par tiesas noteikto aizliegumu fiksēšanu zemesgrāmatās 
sk. CL 1081.panta komentāru. 

CL 1081.pants nosaka, ka tiesas noteiktais aizliegums ir spēkā pret 
trešam personām tikai tad, kad tas ierakstīts zemesgrāmatās. Tātad, ja 
trešā labticīgā persona iegādājusies nekustamu īpašumu, pārkāpjot tiesas 
aizliegumu, kurš nav fiksēts zemesgrāmatās, tad šādu nekustamu īpašumu 
nevar atprasīt no trešās personas. Pie tam šādai trešai personai ir jābūt 
labticīgai, t.i., tiesas aizliegums tai nav bijis zināms. Šāda prasība izriet no 
CL 1077.p. 3.daļas noteikumiem. 

3. Pirmskara komentāros izteikts viedoklis, ka no labticīga ieguvēja, 
kurš ieguvis, pretēji tiesas aizliegumam, kustamu mantu, var šo mantu 
atprasīt, izņemot gadījumus, kad šī manta jau iegūta īpašumā ar ieilgumu 
(sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi 
un A.Valters, R., 1935, 218.lpp.). Šādam viedoklim nevar piekrist, jo tajā 
trūkst nepieciešamās konsekvences. Ja jau nevar atprasīt no labticīga ie
guvēja nekustamu īpašumu (ar noteikumu, ka aizliegums nav fiksēts 
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vmesgrāmatās), tad vēl jo vairāk no labticīga ieguvēja nevar atprasīt 
kustamu mantu, aizliegumu uz kuru parasti pat nav kur nofiksēt tā, lai tas 
būtu zināms trešam personām. 

1079. Testamentārs aizliegums ir spēkā tikai tad, kad 
skaidri norādīts, kādai personai par labu tas noteikts, un tādā 
gadījumā šī persona, pēc tam, kad viņas tiesība nākusi spēkā, var 
aizliegumam pretēji atsavināto lietu atprasīt no ikkatra valdītāja. 

1. Panta norma, atsaucoties uz testamentāro aizliegumu, norāda, ka 
šāds aizliegums ir spēkā tikai tad, ia testamentā ir skaidri norādīts, kādai 
personai par labu tas noteikts. 

Pirmskara komentāros norādīts, ka "šinī gadījumā testatora rīkojums 
uzskatāms kā legāts" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, 
sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 218.lpp). Kā pamatojumu 
šādam apgalvojumam komentāra autori min Baltijas vietējo civillikumu 
kopojuma 2153.pantu, kurš noteica, ka, ja novēlēs (legāta) izpildītājam 
aizliegts atsavināt kādu zināmu lietu, lai uzglabātu to trešai personai par 
labu, tad tas uzskatāms par novēli (legātu), bet minētā trešā persona - par 
legatāriju (šobrīd Civillikumā gan tādas normas vairs nav). Šādam 
viedoklim visumā var piekrist, jo saskaņā ar CL 1079.pantu legatārs 
pretēji aizliegumam atsavinātu lietu var atprasīt no ikkatra valdītāja, ceļot 
personisku prasību (CL 534.p.). Atprasot lietu, jāievēro CL 1081.pants, 
kurš nosaka, ka šāds aizliegums attiecībā uz nekustamo mantu ir spēkā 
pret trešam personām tikai tad, ja tas ir ierakstīts zemesgrāmatā. Pretējā 
gadījumā mantu no trešam labticīgām personām atprasīt nevar. 

2. Mūsuprāt, CL 1079.panta noteikumus nevar attiecināt tikai uz 
legātu, jo testamentā var būt atsavināšanas aizliegumi, kuri noteikti par 
labu pašiem mantiniekiem. Taču šāds atsavināšanas aizliegums, pretēji 
kādreiz spēkā esošajiem Vietējo civillikumu kopojumu noteikumiem 
(2729.p.), nevar būt absolūts. Tā CL 728.pants nosaka, ka mantojuma 
atstājējs var aizliegt uz noteiktu laiku atstātās mantas dalīšanu, bet aizliegt 
uz visiem laikiem dalīšanu viņš nevar. Mantojuma dalīšanu var atlikt uz 5 
gadiem vai līdz nepilngadīgu mantinieku pilngadībai (CL 728.p. 2.d.). 

Tā kā mantojuma dalīšana nereti saistīta ar atsavināšanu, tad arī at
savināšanas aizliegums, mūsuprāt, var būt terminēts tikai uz 5 gadiem vai 
līdz laikam, kad nepilngadīgs mantinieks sasniedz pilngadību. 

Saskaņā ar CL 736.pantu testamenta vai mantojuma līguma 
aizliegums atsavināt kustamu vai nekustamu mantu nekavē mantojuma 
dalīšanu, bet, pārdodot mantu izsolē, tajā var piedalīties tikai paši 
mantinieki. 
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CL 282.pants paredz, ka, ja mantojuma atstājējs tieši aizliedzis 
pārdot kādu lietu, kuru paturot nepilngadīgam rastos acīmredzams 
zaudējums, tad aizbildnis var lūgt bāriņtiesai, lai minēto aizliegumu atceļ. 

Iepriekš minētie terminētie atsavinājuma aizliegumi darbojas 
noteiktā termiņa ietvaros ar visām no šā aizlieguma pārkāpšanas 
izrietošām sekām. 

1080. Ar līgumu var aizliegt lietu atsavināt tikai tad, kad 

tam, kam par labu šis aprobežojums noteikts, ir pie tam kāda 

interese. Bet arī tad pretēja darbība dod cietušajam tikai tiesību 

prasīt atlīdzību, bet pats atsavinājums paliek spēkā. 

1. Atšķirībā no atsavināšanas aizliegumiem, kuri noteikti likumā, 
tiesas lēmumā vai testamentā, aizliegumam, kurš noteikts līgumā, ir sava 
specifika. Juridiskā literatūrā izteikts viedoklis, ka "iespēja līgumos 
iekļaut punktus, kuri nosaka, ka.. . ieguvējam nav tiesību tālāk atsavināt 
lietu, ir visai apšaubāma..., jo tas ir pretrunā ar mantas brīvas apgrozības 
principu" (sk. Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право 
Франции, М., 1960, т.2, с. 68-70). 

Mantas brīvas apgrozības princips lielā mērā determinē arī pašu 
panta normu, kura paredz, ka ar līgumu var aizliegt lietu atsavināt tikai 
tad, ja: 

a) personai, kurai par labu tas noteikts, ir pie tam kāda interese. 
Tādējādi jau pašā likumā pateikts, ka šāds aprobežojums nevar būt 
patvaļīgs, subjektīvs, bet tam jābalstās uz kādu saimniecisku vai kādu citu 
sabiedrisku jēgu un loģiku; 

b) pie tam atsavināšanas aizlieguma pārkāpšanas gadījumā mantu no 
jaunā ieguvēja tik un tā atprasīt nevar, paredzot no aizlieguma pārkāpēja 
piedzīt tikai zaudējumus. "Trešai personai, kurai par labu pastāv ar 
līgumu nodibināts atsavināšanas aizliegums, ir tiesība, ja viņai ir attiecīga 
interese, prasīt atlīdzību par zaudējumiem, kamēr pats atsavināšanas akts 
paliek spēkā" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, 
sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 218.lpp.). Izņēmums ir 
nekustama īpašuma atsavināšanas aizliegums, kurš fiksēts zemesgrāmatā. 
Šādos gadījumos pretēji aizliegumam atsavināto īpašumu var atprasīt. 

2. Atsavināšanas aizliegumus savos valsts un pašvaldību īpašuma 
objektu privatizācijas kārtībā noslēgtajos pirkuma - pārdevuma līgumos 
iekļauj Privatizācijas aģentūra. Tā, piemēram, līgumos tiek iekļauti šādi 
punkti: "Pircējam līdz pirkuma maksas samaksai un šajos noteikumos 
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i i l o m ā t i privatizācijas noteikumi) noteikto apgrūtinājumu izpildei nav 
tiesību bez Privatizācijas aģentūras piekrišanas: 

-jebkurā veidā atsavināt objektu vai tā daļu; 
- ieķīlāt objektu vai tā daļu; 
- ņemt kredītus un aizņēmumus un dot galvojumus par summu, kuras 

apmērs ir lielāks par samaksāto pirkuma maksas apmēru; 
- iznomāt visu objektu". 
Nomaksas pirkuma līgumā šajos gadījumos tiek noteikts, ka 

"Pircējam līdz pirkuma maksas samaksai un šajos noteikumos (domāti 
privatizācijas noteikumi) noteikto apgrūtinājumu izpildei nav tiesību bez 
Privatizācijas aģentūras piekrišanas slēgt kredītlīgumus un dot galvoju
mus, kā arī veikt citas darbības, kuru rezultātā objekts vai tā daļa varētu 
nokļūt citas personas īpašumā, lietošanā vai pārvaldījumā". 

Neapšaubāmi, ka Privatizācijas aģentūra savos noslēgtajos pirkuma 
pārdevuma līgumos var iekļaut atsavināšanas aizliegumus, jo Privati

zācijas aģentūras interese šajā gadījumā ir nodrošināt objekta sekmīgu 
privatizāciju, garantēt strādājošo sociālās garantijas un sekmēt privatizē
jamā objekta saimniecisko darbību. Bez tam arī likums "Par valsts un 
pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (52.p.) paredz, ka Privatizāci
jas aģentūra var noteikt citus nosacījumus, kuri jāpilda objekta jaunajam 
īpašniekam. Taču minētie atsavināšanas aizliegumi ir un paliek aizliegu
mi, kuri noteikti līgumā, un to pārkāpšanas gadījumā objekts no jaunā 
ieguvēja nav atprasāms, piedzenot no atsavinātāja zaudējumus. Šajos 
gadījumos konkrētā objekta privatizācijas noteikumus nevar uzskatīt par 
likuma noteikumiem, tie ir tikai likuma (tiesību) piemērošanas akti. Šajos 
gadījumos nevar piemērot minētā likuma 15.pantu, kurā atsavināšanas 
aizliegums izriet no likuma un attiecināms uz citiem gadījumiem, kad 
privatizējamā uzņēmuma administrācija bez Privatizācijas aģentūras 
atļaujas slēdz dažādus atsavināšanas darījumus (sk. 2.tēzi 1076.p. 
komentārā). Arī likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu 
privatizāciju" 51.panta noteikumi par Privatizācijas aģentūras pirmpir
kuma un atpakaļpirkuma tiesībām nevar aizskart trešo labticīgo ieguvēju 
intereses, jo 51.pants nosaka, ka pirmpirkuma un atpakaļpirkuma tiesību 
realizācija notiek Civillikumā noteiktajā kārtībā. Savukārt Civillikuma 
2057. un 2063.panti precīzi reglamentē, ka lietu no trešās personas (jaunā 
ieguvēja) var atprasīt tikai tad, ja šī trešā persona bijusi ļaunticīga vai arī 
objekts ir nekustams īpašums un pirmpirkuma vai atpakaļpirkuma tiesības 
ierakstītas zemesgrāmatās. 

3. CL 1928.pants paredz, ka, slēdzot dāvinājuma līgumu, 
apdāvinātam var uzlikt pienākumu atdot vēlāk visu priekšmetu vai daļu 
kādam citam. Minētais apdāvinātā tiesību aprobežojums loģiski saistās ar 
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atsavināšanas tiesību aizliegumu, jo - kā apdāvinātājs varēs vēlāk atdot 
dāvanu citam, ja būs to jau atsavinājis. Bet arī šajos gadījumos, pārkāpjot 
atsavināšanas aizliegumu, no pārkāpēja saskaņā ar CL 1080.pantu varēs 
piedzīt tikai zaudējumus. 

1U81. Ja īpašnieka rīcība par nekustamu īpašumu 
aprobežota ar tiesas lēmumu vai ar līguma vai testamenta 
noteikumu, tad šis aizliegums ir spēkā pret trešam personām tikai 
tad, kad tas ierakstīts zemes grāmatās. 

1. Atšķirībā no likumā noteiktiem atsavināšanas aizliegumiem, kuri 
tāpat kā likums ir jāzina visiem un neviens nevar atsaukties uz to 
nezināšanu, tiesas lēmumā, testamentā vai līgumā noteiktiem atsavināša
nas aizliegumiem, lai tie būtu spēkā pret trešam personām, ir jābūt 
ierakstītiem zemesgrāmatā. Tādējādi, ja tiesas lēmums, testaments vai 
līgums, kurā noteikts nekustama īpašuma atsavināšanas aizliegums, nav 
ierakstīts zemesgrāmatā, tad no labticīgām trešam personām, kuras 
ieguvušas šādu īpašumu, to atprasīt nevar, un šādos gadījumos no 
atsavinātāja (aizlieguma pārkāpēja) piedzenami zaudējumi. 

2. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 16.pantu Zemesgrāmatu nodalī
juma otrās daļas otrā iedaļā norāda tiesas lēmumus par prasības nodroši
nāšanu, ja ar tām nodrošinātas prasības par īpašuma tiesību vai šīs tiesības 
nostiprinājumu, kā arī tiesiskā darījumā noteiktais aizliegums atsavināt 
īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām. 

Saskaņā ar minētā likuma 44.panta 2.daļu atzīmju veidā nostiprina 
tiesību nodrošinājumus un aprobežojumus. Atzīmju veidā ieraksta 
piedziņas vēršanu uz nekustamu īpašumu; tiesas lēmumus par prasības 
nodrošināšanu; tiesību aprobežojumus un tiesību nodrošinājumus, kuriem 
citos likumos noteikts atzīmju veids (likuma 45.pants). Nostiprinot uz 
testamenta pamata īpašuma tiesību, ja pašā testamentā nav noteikts 
pretējais, reizē ar īpašuma tiesību jānostiprina arī testamentā paredzētie 
atsavinājuma aizliegumi un lietojuma vai uztura tiesības (likuma 
81.pants). Piedziņas atzīme (45.p. 2.pk.) un arī prasības nodrošināšanas 
atzīme (45.p. 4.pk.), ja tiesas lēmums taisīts prasības lietā par īpašuma 
tiesību vai šādas tiesības nostiprināšanu, kavē jebkuru īpašnieka izdarāmu 
labprātīgu nostiprināšanu. Pārējos gadījumos atzīme nav šķērslis tālākai 
nostiprināšanai, bet piešķir ar atzīmi nodrošinātai tiesībai priekšrocību, 
sākot no atzīmes ierakstīšanas dienas zemesgrāmatā, un saistošu spēku 
pret tiem nekustama īpašuma ieguvējiem un citām personām, kuru 
tiesības nostiprinātas pēc atzīmes ierakstīšanas. 
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III. īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi 
(1082.-1129.p.) 

Iepriekšējas piezīmes 

"Tāpat kā citas tiesības īpašuma tiesības nevar būt neierobežotas. 
Tās nav dotas indivīdam tikai, lai sasniegtu tā egoistiskos mērķus, 
īpašuma tiesības nevar tikt realizētas pretrunā ar tiesību sociālo vērtību un 
virzību. Tiesību sociālās vērtības koncepcijā realizējas sociālo mācību 
principi. Taču šī koncepcija slēpj sevī zināmas administratīvās patvaļas 
briesmas. Tāpēc šīs koncepcijas saprātīga piemērošana ir tiesas ziņā" 
(sk. Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право Франции, М., 
1960, т.2, с. 62-63). Laikā no 1940.gada līdz 1990.gadam civilās 
likumdošanas sistēma un tās piemērošanas prakse veidojās sociālistiskā 
valstī, kur valsts iejaucās gandrīz visās personu attiecībās, atstājot to 
brīvai gribai ļoti šauru sfēru. Atjaunotās Latvijas valsts uzdevums ir 
nodrošināt saprātīgu proporciju starp valstisko regulējumu un personu 
rīcības brīvību, atstājot personai rīcības izvēles tiesības tajās sfērās, kur 
valsts regulējums nav nepieciešams. Saskaņā ar CL 928.pantu visi 
īpašuma aprobežojumi iztulkojami tā šaurākā nozīmē, un šaubu gadījumā 
arvien pieņemams, ka īpašums ir neaprobežots. Civillikums pamatā 
regulē būvju un ēku, ietaišu un apstādījumu, ūdeņu un mežu lietošanas 
tiesības aprobežojumus. Minētie lietošanas tiesību aprobežojumi aptver 
tikai daļu no īpašuma lietošanas aprobežojumiem, kuri paredzēti citos 
speciālos normatīvos aktos. Civillikuma 1082.pants tieši atsaucas uz 
sevišķiem likumiem. Bez tam tādas lietu tiesības uz svešām lietām ka 
servitūti, reālnastas, ķīlas tiesība un izpirkuma tiesība, tiek regulētas 
Civillikuma IV, V, VI, VII nodaļās. 

1082. īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumu noteic vai 
nu likums, vai tiesas lēmums, vai arī privāta griba ar testamentu vai 
līgumu, un šis aprobežojums var attiekties kā uz dažu lietu tiesību 
piešķiršanu citām personām, tā arī uz to, ka īpašniekam jāatturas 
no zināmām lietošanas tiesībām, vai arī jāpacieš, ka tās izlieto citi. 

Piezīme. Daži citi, šajā nodalījumā neparedzēti īpašuma 
lietošanas tiesības aprobežojumi, kā piemēram, par minerālūdeņu 
avotiem, radiostaciju ierīkošanu un lietošanu, gaisa satiksmi, zemes 
gabaliem gar dzelzceļu līnijām un izrakumiem, paredzēti sevišķos 
likumos. 
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1. "Aprobežojumus var noteikt: 
a) jebkuras personas (publiskās) interesēs. Šādus noteikumus nav 

iespējams grozīt uz privātas vienošanās pamata. To izpildi kontrolē valsts 
vai pašvaldības institūcijas; 

b) konkrētas personas, piemēram, kaimiņa (privātās) interesēs. Šādus 
noteikumus var izmainīt ar līgumu, testamentu" (sk. J.Rozenfelds. Lietu 
tiesības, R., 1994, 35.1pp.). 

2. Aprobežojums var attiekties: 
- uz dažu lietu tiesību piešķiršanu citām personām; 
- uz to, ka īpašniekam jāatturas no zināmām lietošanas tiesībām; 
- uz to, ka īpašniekam jāpiecieš, ka tās izlieto citi. 
Ar lietu tiesību piešķiršanu citām personām jāsaprot tie lietošanas 

aprobežojumi, kuri fiksēti zemesgrāmatās, un līdz ar to šādi fiksētu lietu 
tiesību var izlietot ne vien pret pirmo šai tiesībai pakļautā nekustamā 
īpašuma ieguvēju, bet arī pret sekojošiem. Aprobežojumi, kuri attur 
īpašnieku no zināmām lietošanas tiesībām, ir nenēsāt šaujamieroci, ja ir 
tikai glabāšanas, nevis nēsāšanas atļauja. Savukārt aprobežojumi, kas 
piešķir zināmas lietošanas tiesības citām personām ir, piemēram, 
CL 1093.pantā norādītā tiesība. Minētie aprobežojumi tiek noteikti gan 
Civillikumā, gan arī speciālos likumos. 

3. Visbiežāk sastopamie aprobežojumi, kuri tiek noteikti, atjaunojot 
īpašuma tiesības bijušajiem īpašniekiem vai to mantiniekiem uz 
nekustamiem īpašumiem, saistās ar elektrisko kabeļu tīkliem, gāzes 
vadiem, telekomunikācijām, zemes gabaliem sarkanās līnijas robežās, 
kurās nevar veikt kapitālo apbūvi, citiem īpašniekiem piederošām ēkām 
un būvēm, kuras atrodas uz bijušo īpašnieku un to mantinieku zemes, 
piebraucamiem ceļiem pie minētām ēkām un būvēm u.tml. 

Aprobežojumi parasti tiek noteikti zemes gabaliem s a r k a n ā s līnijas 
robežās. Sarkanā līnija ir juridiski noteikta esoša vai projektēta zemes 
gabala plānā atzīmēta ielas vai inženierkomunikāciju koridora robeža. 
Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu sarkanā līnija ir pašvaldības apstiprināta
jā teritorijas plānojumā noteiktā līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai 
piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo 
teritoriju no apbūvējamās vai citādā veidā izmantojamās teritorijas. 

LR Ministru kabineta 1995.gada 18.iūliia noteikumi Nr.216 "Par 
nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu ar energoapgādes 
uzņēmumu ārējiem objektiem" noteica aprobežojumus attiecībā uz 
energoapgādes uzņēmumu ārējiem objektiem. Šie noteikumi tika atcelti ar 
05.02.1997. Aizsargjoslu likumu, kurā reglamentētas ekspluatācijas 
aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, gar siltumtīkliem, ap gāzes 
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vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm un drošības aizsargjoslas ap 
naftas un naftas produktu vadiem, noliktavām un krātuvēm. Aizsargjoslu 
likums nosaka, kādā veidā sabiedrības interesēs tiek nodibināts pastāvīgs 
nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja īpašuma lietošanas aprobežo
jums, ja uz šā īpašuma atrodas vai tiks izvietoti energoapgādes uzņēmu
mu ārējie objekti. Aprobežojums dod tiesības energoapgādes uzņēmumu 
ārējo objektu īpašniekam likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā 
sabiedrības interesēs izmantot citu fizisko vai juridisko personu 
nekustamo īpašumu (ēkas, zemi), kā arī telpu virs un zem tā šo objektu 
tehniskai apkalpošanai, aizsardzībai un ierīkošanai. Saskaņā ar Civilliku
mu aprobežojuma tiesību nodrošināšanai tiek pakārtots ceļu servitūts, kas 
nodrošina energoapgādes uzņēmumu ārējo objektu īpašniekam tiesības 
piekļūt pie objektiem. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās noteikti šā 
likuma 35.pantā, aprobežojumi attiecībā uz konkrētiem objektiem, 
atbilstoši: elektriskajiem tīkliem - 45.p., siltumtīkliem - 46.p., gāzes 
vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm - 56.p., naftas un naftas produktu 
vadiem - 57.p. 

Aizsargjoslu noteikšanas metodika reglamentēta ar 1998.gada 
20.oktobrī pieņemtajiem MK noteikumiem: Nr.413 "Ekspluatācijas aiz
sargjoslu ap gāzes vadiem, gāzes noliktavām un krātuvēm noteikšanas 
metodika", Nr.414 "Drošības aizsargjoslu ap naftas un naftas produktu 
vadiem, noliktavām un krātuvēm noteikšanas metodika", Nr.415 "Eks
pluatācijas aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem noteikšanas metodika", 
Nr.416 "Ekspluatācijas aizsargjoslu gar siltumtīkliem noteikšanas 
metodika", 

Nostiprinot zemesgrāmatā nekustamā īpašuma īpašnieka vai 
valdītāja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, jānorāda ar šo īpašumu 
saistītie aprobežojumi un energoapgādes uzņēmumu ārējo objektu 
ekspluatācijas aizsargjoslas. 

Ar telekomunikācijām saistītie īpašuma lietošanas aprobežojumi tiek 
noteikti, pamatojoties uz 2001.gada 1.novembra likuma "Par telekomuni
kācijām" normām. Publisko telekomunikāciju tīklu operatoriem ir tiesī
bas, ja nepieciešams, ierīkot telekomunikāciju tīklus valsts, pašvaldību un 
privātā īpašuma robežās, iepriekš saskaņojot to ar nekustamā īpašuma 
īpašniekiem vai valdītājiem. (16.p.). Nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
valdītājs nevar liegt publisko telekomunikāciju tīklu līniju, kabeļu un 
iekārtu uzstādīšanai un ekspluatācijai izmantot namīpašuma kāpņu telpas, 
fasādi, bēniņu un pagrabu koplietojuma telpas (33.p.). Lai nodrošinātu 
telekomunikāciju tīklu aizsardzību pret bojājumiem, gar telekomunikāciju 
tīklu līnijām tiek izveidotas aizsardzības zonas. īpašuma lietošanas tiesību 
aprobežojumi šajās zonās tiek noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35. un 
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43.pantu, bet pašas aizsargjoslas noteikšanas metodika dota MK 
10.04.2001. not. Nr.162 "Ekspluatācijas aizsargjoslu gar sakaru līnijām 
noteikšanas metodika". 

Tā kā telekomunikācijas ir informācijas pārraides sistēma, ko 
organizē, lietojot vadu un bezvadu tehniskās iekārtas, kuru darbība 
pamatojas uz elektrisko procesu un elektromagnētisko svārstību (radio un 
gaismas viļņu) izmantošanu, tad radiofrekvenču spektru fiziskām un 
juridiskām personām atļauts izmantot tikai pēc frekvenču lietošanas 
atļaujas (licences) saņemšanas (39.pants). Latvijas Republikas amatieru 
radiosakaru noteikumi (apstiprināti ar LR Satiksmes ministrijas 
1993.gada 23.decembra pavēli Nr.34) nosaka, ka radioamatieri drīkst 
iegādāties un izgatavot raidītājus tādām frekvenču joslām un ar tām 
jaudām, kādas atļauj šie noteikumi, saskaņā ar atļaujā norādīto kategoriju. 

Lai nodrošinātu autoceļu attīstību, lietošanu un aizsardzību, 
1992.gada 11.marta likuma "Par autoceļiem" 16.pants nosaka valsts 
autoceļu aizsargjoslas 30-200 m platumā no ceļa ass uz abām pusēm 
atkarībā no ceļa tehniskās kategorijas. Autoceļu aizsargjoslas zemes 
paliek zemju lietotāju rīcībā un ir izmantojamas, ievērojot Aizsargjoslu 
likuma 35., 42. noteikumus. Aizsargjoslu noteikšanas metodiku regla
mentē MK 10.04.2001. noteikumi Nr.162 "Autoceļu aizsargjoslu noteik
šanas metodika". 

1997.gada 5.februāra Aizsargjoslu likums papildus jau minētajām 
aizsargjoslām paredz arī vides un dabas resursu (ap kultūras pieminek
ļiem, ap pilsētām u.tml.) aizsardzības aizsargjoslas, ekspluatācijas (gar 
ielām, autoceļiem un dzelzceļiem u.tml.) joslas, sanitārās (ap kapsētām, 
atkritumu glabāšanas poligoniem u.tml.) aizsargjoslas. Aizsargjoslu 
robežas jāatzīmē zemes gabalu plānos un jāieraksta zemesgrāmatā (33.p.). 

Pazemes ūdeņus drīkst izmantot tikai tad, ja saņemta ūdeņu 
lietošanas atļauja. Ūdeņu lietošanas atļaujas izsniedz reģionālās vides 
pārvaldes (likuma "Par zemes dzīlēm" 10.p.). Zemes īpašnieki (fiziskās 
personas) un fiziskās personas, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, 
... var izmantot zemes dzīles sava īpašuma robežās bez zemes dzīļu 
izmantošanas atļaujas, ierīkojot un izmantojot grodu, iedzītās un urbtās 
akas - dziļumā līdz 20 metriem ( l l . p . ) . Ārstniecības minerālūdeņu un 
galda minerālūdeņu ieguve ir aplikta ar dabas resursu nodokli (1995.gada 
14.septembra likuma "Par dabas resursu nodokli" 2.pielikums). 

1994.gada 5.oktobra likuma "Par aviāciju" 41 .pants paredz dažādu 
objektu celtniecības ierobežojumus atkarībā no attāluma līdz lidlaukam, 
kā arī, vadoties no tā, kādus traucējumus šāds objekts var radīt gaisa kuģu 
lidojumu nodrošināšanai. 
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Attiecībā uz pašiem gaisa pārvadājumiem pastāv atļauju un licenču 
kārtība (likuma 6.p.). Tiek noteiktas arī aizliegtās zonas, t.i., ierobežotas 
gaisa telpas virs valsts sauszemes teritorijas vai tās iekšējiem vai 
teritoriālajiem Baltijas jūras ūdeņiem, kurās gaisa kuģu lidojumi ir 
aizliegti. 

Pašvaldības, atjaunojot bijušo īpašnieku un to mantinieku tiesības uz 
nekustamiem īpašumiem un nosakot īpašnieka lietošanas tiesību apro
bežojumus, atsaucas uz Zemesgrāmatu likuma 45.p. 7.punktu, kurš 
faktiski reglamentē aprobežojumu noteikšanu, saņemot īpašnieka piekri
šanu. Šādu kārtību faktiski izraisa Civillikuma 1082.panta norma, kura 
paredz, ka aprobežojumu noteic vai nu likums, vai tiesas lēmums, vai arī 
privāta griba ar testamentu vai līgumu. Panta norma neparedz šādas 
tiesības pašvaldībai (par minēto problēmu sk. A.Grutups. Tiesu prakse un 
komentāri, R., 1994, 137.-144.1pp.). 

4. Saskaņā ar CL 574.pantu, ja vienam novēlēta lietojuma tiesība, 
bet otram īpašuma tiesība uz vienu un to pašu lietu, tad īpašuma tiesība 
pāriet uz pēdējo no testatora nāves brīža, bet tā ir aprobežota līdz 
lietojuma tiesības izbeigšanās brīdim. 

Pēdējās gribas rīkojumus var aprobežot ne vien ar nosacījumiem un 
termiņiem, bet arī citādi, un proti, ar uzlikumiem, lietošanas aprobežoju
miem'. . . (CL 600.p.). 

1. Būvju un ēku l ietošanas tiesības aprobežojumi 
(1083.-1092.p.) 

1083. Valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā ierakstītiem 

pieminekļiem piemērojami noteikumi par pieminekļu aizsardzību. 

1. īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumus, kuri saistīti ar valsts 
aizsargājamo pieminekļu sarakstā ierakstītiem pieminekļiem, regulē 
1992.gada 12.februāra likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un 
citi normatīvi akti. Kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskas ainavas, 
atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu 
norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķi kapi, ēku 
grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem 
ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība 
(likuma l.p.). Kultūras pieminekļi iedalās valsts un vietējās nozīmes. 
Kultūras pieminekļus ir aizliegts iznīcināt (3.p.). Fiziskām un juridiskām 
personām ir jānodrošina, lai tiktu saglabāti kultūras pieminekļi, kas ir to 
īpašumā (valdījumā) ( l l . p . ) . Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspektors nosūta kultūras pieminekļa īpašniekam (valdītājam) 

A.Grutups, E.Kalniņš 

296 



PIEKTĀ APAKŠNODAĻA. īpašuma aprobežojumi 

norādījumus par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un 
saglabāšanu (20.p.). Lai nodrošinātu kultūras pieminekļu aizsardzību, tiek 
noteiktas kultūras pieminekļu aizsardzības zonas. To izveidošanai nav 
vajadzīga zemes lietotāja vai īpašnieka piekrišana (23.p.). Par 
aizsardzības zonām sk. arī 1082.panta komentāra 3.tēzi. 

Valsts kultūras pieminekļu sarakstu apstiprina Ministru kabinets 
(14.p.). 

Būvniecības likuma 31.p. 4.daļa paredz, ka eku nojaukšana 
jāsaskaņo ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. 

2. Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 4.pantu 
kultūras pieminekļus ir aizliegts izvest ārpus Latvijas Republikas. Šis 
likuma aizliegums nav attiecināms uz kultūras pieminekļu pagaidu 
izvešanu sakarā ar izstādēm ārvalstīs. Tomēr minētā norma nav absolūta, 
jo valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai ir tiesības izsniegt 
atļaujas kultūras pieminekļu izvešanai no Latvijas Republikas 
(26.p. 9.punkts). Detalizētāk šo jautājumu reglamentē ar kultūras ministra 
1995.g. 18.decembra pavēli Nr.86 apstiprinātā Instrukcija par kultūras 
vērtību izvešanas un ievešanas kārtību Latvijas Republikā (piezīme -
šobrīd sagatavošanā MK noteikumi "Kārtība, kādā no Latvijas Republikas 
tiek izvesti un Latvijas Republikā ievesti mākslas un antikvārie 
priekšmeti"). Kā norādīts minētās instrukcijas preambulā, tad instrukcijā 
kā kritērijs ietverts iekšējā un ārējā tirgus pirktspējas faktors, kas pašlaik 
negatīvi ietekmē kultūras vērtību uzkrāšanos Latvijā. 

Instrukcijā uzskaitītas kultūras vērtības, kuras nav atļauts izvest no 
valsts, kā arī kultūras vērtības, par kuru izvešanu lemj inspekcija. 
Norādītas arī kultūras vērtības, kuru izvešanai no Latvijas nav nepiecieša
ma inspekcijas atļauja. Kultūras vērtību izvešanas aprobežojums ir ar 
kombinētu raksturu, jo ietver sevī gan lietošanas, gan arī atsavināšanas 
aprobežojumu. 

Rūpējoties par kultūras vērtību uzkrāšanos Latvijā, vienlaikus 
nedrīkst aizmirst, ka pasaulē par Latvijas mākslu un kultūru var spriest un 
to novērtēt, tikai pastāvot pietiekamai kultūras vērtību apritei. 

1084 • Katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko 
drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī, ka no tās nevar rasties 
kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, ne arī tās lietotājiem. 

Ja par būvi, no kuras draud briesmas, pastāv īpašuma tiesības 
strīds, tad šo briesmu novēršanai nepieciešamie soļi tūliņ un vēl 
pirms prāvas beigām jāsper tam, kas šo būvi tajā brīdī valda, ar 
tiesību vēlāk prasīt izdevumu atlīdzību. 
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Ja būves īpašnieks vai valdītājs, pretēji attiecīgās varas 
pieprasījumam, nenovērš draudošās briesmas, tad attiecīgai 
iestādei, raugoties pēc apstākļiem, būve jāsaved kārtībā vai arī 
pavisam jānojauc uz īpašnieka rēķinu. 

1. Latvijas būvniecības praksē nācies sastapties ar gadījumiem, kad 
rekonstrukcijas rezultātā sagruvušas skolas, tilti u.c. būves. Kā sekas 
šādām katastrofām ir cilvēku upuri un ievērojami materiālie zaudējumi, 
tādēļ Civillikums sabiedriskās drošības interesēs izvirza paaugstinātas 
prasības būvju un ēku īpašniekiem. 

Saskaņā ar 1995.gada 30.augusta "Būvniecības likuma" 31.pantu, ja 
būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvuši vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās 
lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 
1084.panta noteikumiem. Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena 
mēneša laikā no tā paziņošanas dienas. Ja būves īpašnieks līdz 
noteiktajam laikam nav izpildījis pašvaldības lēmumu, pašvaldība 
organizē šīs būves savešanu kārtībā vai nojaukšanu. Ar savešanu kārtībā 
vai nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks vai pasūtītājs. 
Lēmums par būves nojaukšanu jāsaskaņo ar reģionālo vides aizsardzības 
komiteju un valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Ņemot 
vērā īpašuma reformas radīto situāciju, kad tiek atjaunotas īpašuma 
tiesības daudziem bijušajiem īpašniekiem un mantiniekiem, kuriem trūkst 
līdzekļu atgūto namīpašumu savešanai kārtībā, Būvniecības likuma 
Pārejas noteikumu 3.punkts paredz, ka likuma 31.panta nosacījumi nav 
piemērojami līdz 1998.gada 1.martam attiecībā uz būvēm, kuras bijušas 
nacionalizētas vai citādi prettiesiski atsavinātas un kuras bojā ainavu, ja 
iemesls šādam būvju tehniskajam stāvoklim radies laika posmā, kad tās 
nav atradušās likumīgā īpašnieka valdījumā. 

2. Ja ēkas vai būves īpašnieka vainas dēļ radušies zaudējumi ēkas 
īrniekam, nomniekam un trešam personām (tai skaitā kaimiņiem un 
garāmgājējiem), tie atlīdzināmi saskaņā ar CL 1779.panta noteikumiem. 
Ēku un būvju īpašnieku atbildība ir jānošķir no konkrētās mājas vai tās 
daļas lietotāja atbildības. Ja zaudējumu nodara, izmetot vai izlejot kaut ko 
uz ielas vai uz citas vietas, pa kuru ļaudis staigā vai kur mēdz atrasties, 
vai nepienācīgā kārtā nostiprinātiem priekšmetiem nokrītot no mājas uz 
ielas u.tml., tad zaudējuma cietējs var prasīt zaudējumu atlīdzību no 
2359.pantā norādītās personas (CL 2358.p.). Saskaņā ar CL2359.pantu 
zaudējumu atlīdzība šajos gadījumos prasāma nevis no ēkas īpašnieka, 
bet no tā, kas tajā dzīvo vai kā rokās kaut kāda iemesla dēļ atradusies šī 
ēka vai tā ēkas daļa, no kuras kaut kas izliets vai izmests. Prasība par 
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izlejot u.tml. nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu noilgst viena gada laika 
(CL 2362.p.). 

3. Sabiedriskās drošības interesēs ir noteikts, ka, pastāvot īpašuma 
tiesības strīdam, strīda laikā par būves savešanu kārtībā ir jārūpējas tai 
personai, kuras valdījumā tiesas strīda laikā būve atrodas. Valdītājs arī 
atbildēs par būves ekspluatācijas rezultātā nodarītiem zaudējumiem. Ja, 
izskatot īpašuma tiesības strīdu, konkrētais būves valdītājs zaudē prāvu, 
tam saglabājas tiesības prasīt no jaunā būves īpašnieka izdevumu 
atlīdzināšanu. 

1085. Pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot 

jaunu būvi, jāievēro attiecīgie būvnoteikumi. 

1. Panta normā lietotos terminus - jaunas būves celšana vai arī pa
stāvošās būves pārgrozīšana vai pārbūvēšana - faktiski var apvienot vienā 
terminā "būvniecība", ar kuru jāsaprot visu veidu būvju projektēšana, kā 
arī būvēšana, paplašināšana un atjaunošana, lietojot būvizstrādājumus un 
būviekārtas (Būvniecības likuma 1 .pantā lietotais termins). 

2. Ar pantā lietoto jēdzienu "būvnoteikumi" jāsaprot gan normatīvie 
akti, kuri obligāti piemērojami visā valsts teritorijā, gan arī būvniecības 
normatīvie akti, kurus pieņem pašvaldības un kuri jāievēro attiecīgā 
pagasta vai pilsētas teritorijā. Atsauces uz vietējiem (pašvaldību pieņem
tiem) būvnoteikumiem dod gan CL 1091.pants, gan arī Būvniecības 
likuma 7.pants. 

3. Būvniecības ierobežojumus atsevišķos zemes gabalos nosaka gan 
speciālie likumi, gan pilsētas vai pagasta ģenerālplāns un detaļplānojums. 
Būvniecības ierobežojumus var nostiprināt zemesgrāmatās kā īpašuma 
lietošanas tiesību aprobežojumus (Būvniecības likuma 3.pants). Arī paši 
būvniecību reglamentējoši noteikumi vērtējami kā īpašuma iegūšanas 
(ēku celšanas) un lietošanas aprobežojumi. 

4. Svarīgākais normatīvais akts, kurš attiecas uz visu veidu būvēm, ir 
1995.gada 10.augustā pieņemtais "Būvniecības likums", kurš regulē 
valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju kompetenci būvniecības jomā, 
būvniecības pamatnoteikumus, būvuzraudzību, būvniecības kontroli u.c. 
jautājumus. Būvniecības likuma izpildei Ministru kabinets 01.04.1997. ir 
izdevis noteikumus Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi". 

Teritoriālplānošanas kārtību regulē MK 05.12.2000. noteikumi 
Nr.423 "Noteikumi par teritorijas plānojumiem". Teritoriālplānošanā 
ietilpst visu veidu apbūves, transporta un citu veidu 
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inženierkomunikāciju, labiekārtošanas, ainavu veidošanas, ēku un būvju 

nojaukšanas, kā arī citu teritorijas izmantošanas un attīstības pasākumu 

plānošana. 
5. Svarīgi tiesisko un tehnisko normu kopojumi ir Būvnormatīvi. 

Būvnormatīvi ir būvniecību un būvju ekspluatāciju reglamentējošu un 
visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu kopums. 
Latvijā spēkā esošo Būvnormatīvu saraksts (LBN 000) apkopots oficiālā 
kādreizējās LR Arhitektūras un celtniecības ministrijas 1992.gada maija 
izdevumā. No šajā sarakstā minētajiem būvnormatīviem daļa ir vēl 
bijušās P S R S normatīvi, kuri bija piemērojami līdz attiecīgo Latvijas 
būvnormatīvu apstiprināšanai (Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 
5.punkts). Saskaņā ar MK 23.03.1999. Nr.120 "Kārtība, kādā izbeidzama 
Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošana" 3.punktu spēkā paliekošo 
LPSR būvnormatīvu saraksts bija publicējams laikrakstā "Latvijas 
Vēstnesis" līdz 1999.gada 31.decembrim. 1996.gadā būvnormatīvu 
neoficiāls saraksts ir izdots a/s "Celtinfo" apgādā. Starp Latvijas 
būvnormatīviem minami tādi kā "Teritoriālplānošanā. Pilsētu un pagastu 
izbūve (LBN 100)" (piezīme - pašlaik tiek gatavota būvnormatīva jauna 
redakcija); "Instrukcija ģimenes māju un zemnieku sētu projektēšanai 
(LBN-209)"; "Noteikumi civilo un rūpniecības objektu pieņemšanai 
ekspluatācijā (LBN-301)"; "Dzīvojamo māju kapitālā un kārtējā remonta 
noteikumi (LBN-401)" u.c. būvnormatīvi. Par būvnormatīviem sk.: 
A.Šteinerts "Pirms sākt būvēt" (žurnāls "Praktiskais Latvietis", 1998, 
Nr.17), A.Šteinerts, E.Vernere "Par būvniecības publiskās apspriešanas 
rīkošanu" (žurnāls "Logs", 1998, N r . l l ) , A.Šteinerts, V.Gēme 
"Būvniecības pārzināšana pašvaldībās - normatīvās prasības un prakse" 
(žurnāls "Logs", 1998, Nr.12), A.Šteinerts "Būvnormatīvi un informācija 
par tiem ir publiski pieejama" (laikraksts "Celtne", 1996, N r . l l ) ; 
J.Upenieks "Ja gribat būvēt, piebūvēt, pārbūvēt" ("Mans īpašums", 1995, 
Nr.12). 

Būvniecībā jāievēro arī MK 30.12.1997. noteikumi Nr.440 
"Ugunsdrošības noteikumi", LNB 201-96 "Ugunsdrošības normas" un 
Valsts ugunsdrošības noteikumi vietējās apkures ierīču izbūvei (dūmeņi, 
dūmkanāli, apkures krāsnis, virtuvju pavardi, vannas kolonnas u.tml.) 
(piezīme - pēdējie spēkā līdz LBN 231-01 "Ēku apkure un ventilācija" 
apstiprināšanai). 

6. Pie pašvaldību aktiem jāmin "Rīgas apbūves noteikumi" 
(apstiprināti ar Rīgas domes 1995.gada 12.decembra lēmumu Nr. 2819); 
RD 10.11.1998. noteikumi Nr.20 "Būvprojektu saskaņošanas un 
akceptēšanas noteikumi Rīgas pilsētā"; "Pilsētbūvniecības pieminekļa 
Vecrīgas būvnoteikumi" (apstiprināti ar Rīgas domes 1993.gada 
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23.decembra lēmumu Nr.96); "Jūrmalas pilsētas labiekārtošanas 
noteikumi" (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 12.janvāra 
lēmumu Nr.44), Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu I daļa (būvnotei-
kumi) (apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 20.februāra 
lēmumu Nr.203) un Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu II daļa 
(plānošanas, projektēšanas un būvniecības noteikumi) (apstiprināti ar 
Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 6 janvāra lēmumu Nr.18) u.c. 

7. Praktiskās būvniecības uzsākšanai nepieciešams noteiktā kārtībā 
saskaņots būvprojekts un uz tā pamata saņemta būvatļauja, kā arī jāievēro 
zemes likumdošana. 

1086. Ja uzsāktā būve var apdraudēt sabiedrisko drošību, 
tad nevien tuvākiem kaimiņiem, bet arī attālāku būvju īpašniekiem 
ir tiesība pret to celt ierunas. 

Piezīme. 1086.-1092.panta noteikumi neattiecas uz lauku 
būvniecību. 

1. Ar panta normas tekstu "ja uzsāktā būve var apdraudēt 
sabiedrisko drošību" jāsaprot būvniecība, kura tiek veikta, pārkāpjot 
būvnormatīvus un citus būvētājam saistošus noteikumus. Pie tam šo 
pārkāpumu rezultātā var tikt apdraudēta tuvāko un tālāko būvju drošība, 
kā arī cilvēku veselība un dzīvība. 

2. Lai pārtrauktu šādu būvniecību, citi būvju īpašnieki (personas, 
kuru intereses aizskartas) var griezties ar iebildumiem un protestiem 
Valsts būvinspekcijā. Būvinspektoram ir tiesības pārbaudīt un apskatīt 
būves, ieiet tajās, apsekot tās, pieprasīt paskaidrojumus un MK notei
kumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" paredzētos dokumentus, kā arī 
lūgt uz būvētāja rēķina atbrīvot telpas, padarot tās pieejamas, un atsegt 
būvju daļas, lai varētu pārbaudīt uzbūvēto konstrukciju, ja ir konkrētas 
nedrošuma pazīmes. 

Būvinspektoram ir tiesības apturēt būvniecību līdz laikam, kad 
atzinumā (par pārkāpumu novēršanu) dotie norādījumi tiek izpildīti. 

Ja būvniecība notiek bez noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta vai 
būvatļaujas vai neatbilst būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties 
pārtraukt būvdarbus, līdz attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par būves 
vai tās daļas nojaukšanu vai iespēju turpināt būvniecību. Pašvaldības lē
mumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas 
(Būvniecības likuma 30.p.). 

3. Panta piezīme par to, ka Civillikuma 1086.-1092.panta noteikumi 
neattiecas uz lauku būvniecību, jāvērtē kā morāli novecojusi. 
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Ne Būvniecības likumā, ne būvnormatīvos nav tādas klasifikācijas kā 
lauku vai pilsētu būvniecība. Zināmas atšķirības pilsētu un lauku 
būvniecībā var noteikt ar attiecīgo pilsētu un pagastu pašvaldību 
pieņemtajiem apbūves noteikumiem. Pilsētu apbūves noteikumu specifiku 
atšķirībā no laukiem nešaubīgi noteiks apbūves blīvums, dažādu 
komunikāciju daudzums un citi faktori. 

1087. Nevienam nav tiesības ierīkot uz savas zemes tādas 
rūpniecības vai amatniecības iestādes, kas var apgrūtināt vai 
apdraudēt sabiedrisko drošību un cilvēku veselību ar 
ugunsbriesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.t.l. 
Izšķirt jautājumu par to, vai zināmā gadījumā patiesi pastāv 
apgrūtinājums vai apdraudējums, piekrīt tiesai 

1. Panta norma regulē gadījumus, kad sabiedrisko drošību un 
cilvēku veselību var apdraudēt specifiskas būves - rūpniecības un 
amatniecības iestādes, kuru ietekme uz apkārtējo vidi var izpausties ar 
uguns briesmām, troksni, smaku, pārmērīgu dūmu daudzumu u.tml. 
kaitīgu iedarbību. Panta norma nedod izsmeļošu šo kaitīgo iedarbību 
uzskaitījumu. Lai izvairītos no rūpniecības un amatniecības iestāžu 
darbības radītā apdraudējuma, jāievēro attiecīgie teritoriālplānojuma 
noteikumi. 

2. Vācijas civillikuma 906.pants, regulējot analoģiskas attiecības, 
norāda, ka zemes gabala īpašnieks nevar aizliegt ieplūst no cita zemes 
gabala gāzēm, tvaikiem, smakām, dūmiem, sodrējiem, siltumam, 
troksnim, vibrācijai un tamlīdzīgām iedarbībām tajā pakāpē (robežās), 
kurā netiek traucēta viņa zemes gabala lietošana. Arī V.Bukovskis, 
komentējot CL 1087.pantam analoģisku normu Baltijas vietējo 
civillikumu kopojumā (987.р.), norāda, ka "šāda (dūmu, smaku u.tml.) 
iedarbība uz kaimiņu zemes gabalu ir pieļaujama robežās, kuras netraucē 
kaimiņam normāli (parasti) lietot savu zemes gabalu" (sk. Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. В. 
В.Буковский, Р., 1914, т.1, с. 428). 

CL 1038.pants nosaka, ka īpašnieks var viņam piederošo lietu valdīt 
un vispār to lietot visādā kārtā, kaut arī no tam rastos zaudējums citai 
personai. Tomēr pantā deklarētais princips ir piemērojams tiktāl, ciktāl ar 
šādu īpašuma lietošanu netiek pārkāptas tiesību normas (sk. komentāru 
pie CL 1308.panta). 

3. Lai novērtētu, vai kaitīgā iedarbība rada apgrūtinājumu vai 
apdraudējumu sabiedriskai drošībai un cilvēku veselībai, jāvadās no 
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likumdošanas aktos noteiktiem kaitīgas iedarbības pieļaujamiem 
normatīviem: 

a) attiecībā uz uguns briesmām tie ir: MK 30.12.1997. noteikumi 
Nr.440 "Ugunsdrošības noteikumi", LNB 201-96 "Ugunsdrošības 
normas" un Valsts ugunsdrošības noteikumi vietējās apkures ierīču 
izbūvei VUN-002 (spēkā līdz LBN 231-01 "Ēku apkure un ventilācija" 
apstiprināšanai). Vispārīgos jautājumus šajā jomā reglamentē 1992.gada 
24.martā pieņemtais likums "Par ugunsdrošību"; 

b) 1991.gada 6.augusta likuma "Par vides aizsardzību" 18.pants 
nosaka, ka saimnieciskās un cita veida darbības negatīvo ietekmi uz 
apkārtējo vidi ierobežo vides kvalitātes normatīvi un standarti. Lai 
nodrošinātu vides kvalitāti, tiek izstrādāti normatīvi un kritēriji, kas 
reglamentē maksimāli pieļaujamo slodzi uz apkārtējo vidi, nosakot 
piesārņojošo vielu izplūdes (novadīšanas) apjomu un piesārņojošo vielu 
koncentrāciju tajā, kā arī kaitīgo fizikālo iedarbību uz apkārtējo vidi un 
radiācijas līmeni; 

c) vides aizsardzības prasības noteiktas arī 2001.gada 15.marta 
likumā "Par piesārņojumu". Šis likums nosaka prasības, kuras piesārņo
juma novēršanas un kontroles jomā jāņem vērā operatoram, un piesārņo
juma novēršanas un kontroles kārtību, kā arī: 1) prasības, kas jāņem vērā, 
uzsākot, veicot un pārtraucot piesārņojošas darbības; 2) prasības, kas 
jāņem vērā, izsniedzot atļaujas piesārņojošu darbību veikšanai un ūdens 
lietošanai, kā arī kārtību, kādā sniedzama informācija par piesārņojošām 
darbībām, kuru veikšanai nav nepieciešama atļauja; 3) vides kvalitātes 
normatīvu noteikšanas kārtību; 4) kārtību, kādā nosakāma noteiktu vielu 
emisijas robežvērtība, piesārņojošas darbības nosacījumi, kā arī citi 
ierobežojumi, kas attiecas uz piesārņojošu darbību veikšanu; 5) piesārņo
tu vietu apzināšanas, reģistrācijas, izpētes un sanācijas kārtību; 6) piesār
ņojošu darbību uzraudzības nosacījumus, piesārņojošu darbību kontroli, 
monitoringu, kā arī kārtību, kādā par šīm darbībām informējama 
sabiedrība. Likums attiecas arī uz Ministru kabineta noteiktajiem 
mobilajiem piesārņojuma avotiem. Darbības ar radioaktīvajām vielām, 
radioaktīvajiem atkritumiem, jonizējošā starojuma avotiem un ģenētiski 
modificētiem organismiem regulē citi normatīvie akti; 

d) gaisa kvalitātes jautājumus bez tam vēl regulē MK 15.06.1999. 
noteikumi Nr.219 "Noteikumi par gaisa kvalitāti" un MK 25.04.2000. 
noteikumi Nr.154 "Noteikumi par stacionāru gaisa piesārņojuma avotu 
radītu gaisu piesārņojošo vielu emisijas novērtēšanu, novēršanu, 
ierobežošanu un kontroli", ar kuriem ir noteikti nacionālie vides kvalitātes 
normatīvi attiecībā uz gaisa kvalitāti, gaisa piesārņojuma novērtēšanas 
kārtība un gaisa aizsardzības pasākumi, kā arī kārtība, kādā uzņēmumi un 
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iestādes novērtē gaisu piesārņojošo vielu izplūdi no stacionāra gaisa 
piesārņojuma avota, ierobežo, novērš un kontrolē to; 

e) saskaņā ar LR Ministru Padomes 1992.gada 14.augusta lēmumu 
Nr.337 "Par standartu, tehnisko normatīvu un noteikumu piemērošanu 
Latvijas Republikā" līdz jaunu izstrādei un veco atcelšanai bija spēkā un 
tika piemēroti LPSR un PSRS standarti un normatīvi. Ar MK 23.03.1999. 
noteikumiem Nr.120 "Kārtība, kādā izbeidzama Latvijas PSR normatīvo ' 
aktu piemērošana" tika noteikts, ka Latvijas PSR standarti, darba 
aizsardzības normatīvi, būvnormatīvi un citi normatīvtehniskie akti 
izskatāmi likumos noteiktajās institūcijās, un turpmāk piemērojamo 
Latvijas PSR aktu saraksti līdz 1999.gada 31.decembrim publicējami 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Šādus sarakstus apstiprināja Ekonomikas 
ministrija (ar 17.12.1999. rīkojumu Nr.273) un Labklājības ministrija 
(ar 06.12.1999. rīkojums Nr.394). Sarakstos iekļautie normatīvi attiecas 
arī uz vides aizsardzību, piemēram, "Sanitārie noteikumi un normas" 
(virszemes ūdeņu aizsardzība no piesārņošanas), CN un N 11-12-77 
"Projektēšanas normas. Aizsardzība no trokšņa", CN un N 369-74 
"Norādījumi uzņēmumu izmešos esošo kaitīgo vielu daudzuma noteikša
nai atmosfērā". 

Līdz 2005.gadam Latvijas Republikā ir jāievieš Eiropas Savienības 
standartu un normatīvu sistēma; 

f) 2000.gada 14.decembrī pieņemts Atkritumu apsaimniekošanas 
likums, kurā noteiktas pamatprasības darbā ar bīstamiem atkritumiem; 

g) 2000.gada 26.oktobrī pieņemtais likums "Par radiācijas drošību 
un kodoldrošību" paredz, ka darbības ar jonizējošā starojuma avotiem var 
veikt tikai pēc attiecīgās atļaujas saņemšanas; 

h) aizsardzību pret trokšņiem, vibrācijām, elektrisko un magnētisko 
lauku izstarojumu un apstarojumu reglamentē arī Latvijas būvnormat īva-
100 "Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve" 10.16., 10.17. un 
10.18.punkts (piezīme - pašlaik sagatavošanā jauna LBN-100 redakcija). 

2001.gada 22.maijā pieņemti MK noteikumi Nr.214 "Noteikumi par 
akustiskā trokšņa nonnatīviem dzīvojamo un publisko ēku telpās un 
teritorijā" un pašlaik tiek gatavots Latvijas būvnormatīvs LBN261-00 
"Būvniecības akustika". 

4. Panta norma paredz, ka jautājums par to, vai patiesi pastāv 
apgrūtinājums vai apdraudējums, piekrīt tiesai. 

Jēdzieni "apgrūtinājums vai apdraudējums" CL 1087.panta izpratnē 
ir tikai salīdzinoši kritēriji, lai noteiktu ugunsbriesmu, kaitīgo vielu vai 
kaitīgās fizikālās iedarbības u.tml., intensitāti. Pie tam apdraudējums 
raksturojas jau ar paaugstinātu kaitīgās iedarbības intensitāti. 
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Lai novērstu rūpniecības vai amatniecības iestādes radīto apgrūtinā
jumu vai apdraudējumu, var tikt celta negatorā prasība (CL 1039.р.), 
kuru var papildināt prasījums par kaitējuma atlīdzināšanu. Kaitējuma 
atlīdzināšanu paredz arī lielākā daļa vides aizsardzību reglamentējošu 
aktu. 

1088 • Ateju un samazgu bedres un meslu krātuves nedrīkst 
ierīkot pie kopīgiem žogiem, mūriem un robežas, bet tām jāatrodas 
vismaz pusotra metra no kaimiņa robežas. 

Krāsnis un virtuves nevar ierīkot pie kopēja vai kaimiņam 
piederoša mūra bez viņa piekrišanas; tas neattiecas uz skursteņiem, 
kuri tomēr jāierīko tā, lai dzirksteles nevarētu aizlidot uz kaimiņa 
zemes gabalu. 

1. Aizliegums izvietot atejas, samazgu bedres un mēslu krātuves tieši 
pie kopīgiem žogiem, mūriem un robežas izriet "neapšaubāmi no tiem 
nelāgajiem izgarojumiem, kurus izdala atejas, mēslu krātuves u.tml., un 
šo izgarojumu nelabvēlīgās ietekmes uz kaimiņiem... Tas, ka ir ievērots 
CL 1088.pantā noteiktais attālums no atejas, samazgu bedres un mēslu 
krātuves līdz kaimiņu robežai, neliedz kaimiņam izteikt pretenzijas un 
lūgt novērst nelabvēlīgā izgarojuma (smirdoņas) ietekmi uz savu zemes 
gabalu" (sk. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтий
ских, сост. В. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с. 428). 

2. Dažādu atkritumu glabātavu atrašanās attālumus un vietas nosaka 
arī būvnormatīvi. Attālumi no atkritumu konteineru novietnes līdz 
teritorijām fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo 
iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne mazāki par 20 m (LBN-100, 3.5.piezīme 
Nr.2; piezīme - pašlaik sagatavošanā jauna LBN-100 redakcija). 

Ražošanas atlieku un atkritumu savāktuvju, izgāztuvju, duļķu uzkrā
jēju, minerālizejvielu bagātināšanas atkritumu savāktuvju iekārtošana pie
ļaujama, tikai pamatojot to utilizācijas neiespējamību (LBN-100, 4.8.р.; 
piezīme - pašlaik sagatavošanā jauna LBN-100 redakcija). 

LBN-100, 8.2. un 8.3.punkts (piezīme - pašlaik sagatavošanā jauna 
LBN-100 redakcija) regulē arī kanalizācijas ietaišu zemes gabalu 
lielumus. 

Cieto atkritumu savākšanai domāto atkritumu tvertņu, samazgu 
bedru un pagalma ateju ierīkošanas un apkalpošanas noteikumus regulē 
"Namīpašumu sanitārās kopšanas noteikumi" (LBN-403, 4.10.-
5.9.punkts). Minētie noteikumi aizliedz pagalmos: 

- izliet samazgas ateju izsmejamās bedrēs; 
- ierīkot iesūcināšanas akas (4.19.р.). 
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3. Valsts ugunsdrošības noteikumi vietējās apkures ierīču izbūvei 
(VUN 002; piezīme - spēkā līdz LBN 231-01 "Ēku apkure un ventilācija" 
apstiprināšanai) reglamentē ugunsdrošības galvenās prasības, projektējot 
un izbūvējot vietējās apkures ierīces (dūmeņus, dūmkanālus, apkures 
krāsnis, virtuves pavardus, kamīnus, vannas istabu krāsnis u.c.) dzīvoja
mās, sabiedriskās, administratīvās un ražošanas ēkās neatkarīgi no to ^ 
piederības, un ir obligātas visām juridiskām un fiziskām personām valsts-^ 
teritorijā. 

1089. Zemes īpašniekam nav tiesības celt uz tās tādas 

ietaises, no kurām varētu sagrūt kaimiņam piederoša būve vai 

celties tai kāds cits bojājums. 

1. Ja CL 1087.panta norma aizliedz ierīkot uz savas zemes tādas 
rūpniecības un amatniecības iestādes, kas var apgrūtināt vai apdraudēt 
sabiedrisko drošību un cilvēku veselību, tad CL 1089.pants 
neaprobežojas tikai ar rūpniecības un amatniecības iestādēm, bet paredz 
tādu jēdzienu kā "ietaise", kurš ietver sevī gan dažādas būves, gan arī, 
mūsuprāt, jebkuras citas dabiskās vides, t.sk. zemes gabala reljefa 
izmaiņas, piemēram, dīķa izrakšanu, augsnes virskārtas un apauguma 
noņemšanu u.tml., kā rezultātā var sākties augsnes erozija un kā sekas 
kaimiņa ēku un būvju sagrūšanas iespēja. Tāpat uz šiem gadījumiem būtu 
attiecināmas dažādas citas ietaises, kuras var radīt gaisa vibrāciju, kura 
pārsniedz normatīvus u.tml. 

2. Atšķirībā no CL 1087.panta, kurš paredz jebkura veida 
sabiedriskās drošības un iedzīvotāju veselības apgrūtinājumu vai 
apdraudējumu, CL 1089.pants vērsts uz to, lai novērstu konkrētu 
kaitējumu: 

a) būves sagrūšanu; 
b) cita bojājuma rašanos būvei. 
3. Lai novērstu CL 1089.pantā norādīto seku iestāšanās iespēju, 

tāpat jāvadās no būvnormatīvu, ugunsdrošības noteikumu, vides 
aizsardzības normu un standartu prasībām (sk. 1087.p. komentāra 3.tēzi). 

4. V.Bukovskis kā piemēru CL 1089.panta (Baltijas vietējo 
civillikumu kopojuma 990.p.) piemērošanai min gadījumu, kad viens no 
kaimiņiem iekārtojis uz savas zemes pagrabu, kura dziļums ievērojami 
pārsniedz otra kaimiņa mājas pagraba dziļumu, kā rezultātā kaimiņa māja 
nosēdusies un draud sagrūt (sk. Сводъ гражданских узаконений 
губерний Прибалтийских, сост. В. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.429). 
Šāds piemērs nav zaudējis savu aktualitāti arī mūsdienās, jo, nerēķinoties 
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ar Rīgas apbūves blīvumu, Rīgas pilsētas būvniecības praksē nākas 
sastapties ar gadījumiem, kad, ierīkojot mājas pamatus, nosēžas, saplaisā 
un pat daļēji sagrūst kaimiņos esošā māja vai tās daļa. Šādas sekas nereti 
izraisa arī pāļu iedzīšana ar vibrācijas metodi, ja tā tiek veikta, pārkāpjot 
būvnormatīvu prasības. 

Ja siena vai mūris sašķiebjas vai izliecas uz kaimiņa 
zemi par piecpadsmit centimetriem vai vairāk, tad viņam ir tiesība 
prasīt, lai to no jauna nostāda taisnā līnijā. 

Tiesība prasīt, lai iztaisno sienu vai mūri, kurš sašķiebies vai 
izliecies uz kaimiņu zemi par piecpadsmit un vairāk centimetriem, 
vērtējama kā norma, kura vērsta pamatā uz iedzīvotāju veselības un 
dzīvības aizsardzību, kā arī citu zaudējumu novēršanu. Ar šādu prasību 
var griezties gan būvuzraudzības, gan būvniecības kontroles institūcijās, 
kuras lēmums mūra vai sienas īpašniekam būs saistošs, gan arī tiesā, ceļot 
negatoro prasību (CL 1039.p.). Zināmos gadījumos apdraudētā zemes 
gabala īpašnieks varēs izmantot CL 1040.pantā norādīto pašaizstāvības 
tiesību, kā arī tiesību pat iznīcināt svešas lietas, kuru dēļ viņam būtu 
jābaidās pazaudēt savu paša, ja viņam nav iespējams citādi novērst 
draudošo zaudējumu. 

1091. Ietaisīt jaunceļamas sienas logus uz blakus zemes 
gabala pusi drīkst tikai tad, ja šīs sienas atrodas ne mazāk kā četrus 
metrus no robežas, vai lielākā atstatumā, ja tādu prasa vietējie 
būvnoteikumi. 

Ietaisīt logus uz blakus zemes gabala pusi jau pastāvošās 
sienās, kas stāv pie pašas robežas vai tuvāk par četriem metriem no 
robežas, drīkst tikai ar īpašnieka-kaimiņa zemes grāmatās ierakstītu 

piekrišanu, nodrošinot šiem logiem gaismas ieplūdumu vismaz 45 
leņķī. 

Piezīme. Šis (1091.) pants neattiecas uz Rīgas pilsētas 
pirmo mūra ēku rajonu, kas apzīmēts Rīgas pilsētas saistošos 
būvnoteikumos. 

1, "Logu pastāvēšana pati par sevi satur kaimiņa traucējumu, jo 
atļauj nepārtraukti novērot viņa ikdienas dzīvi un bez tam vēl rada bažas 
par varbūtējo izliešanu un izmešanu pa logiem" (sk. Civillikumi ar 
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paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 
1935, 225.lpp.). CL 1091.panta normas mērķis ir "novērst sadursmes un 
naidu starp kaimiņiem, kurš varētu rasties starp kaimiņiem, ja tiem būtu 
dotas brīvas tiesības pēc sava ieskata ietaisīt sienās logus uz blakus zemes 
gabala pusi" (sk. Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право 

Франции, М., 1960, т.2, с.57). у 
2. Latvijas Būvnormatīva - 100 "Teritoriālplānošana. Pilsētu un 

pagastu izbūve" 3.4.punkts (piezīme - pašlaik sagatavošanā jauna LBN-
100 redakcija) nosaka, ka attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām 
un sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām, jāpieņem saskaņā ar insolācijas 
(gaismas ieplūduma), apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām. 
Attālums starp 2-3 stāvu dzīvojamām ēkām, izvietojot tās ar garajam 
fasādēm vienu pretī otrai, psiholoģiskā komforta nodrošināšanai jāpieņem 
ne mazāks par 15 m, bet starp 4 stāvu ēkām - ne mazāks par 20 m. 
Izvietojot pretī vienas ēkas garākai fasādei otras ēkas gala fasādi ar 
dzīvojamo istabu logiem, attālums starp tām jāpieņem ne mazāks par 10 
m. Ja tiek nodrošināta istabu nepārskatāmība no ēku logiem un ievērotas 
insolācijas un apgaismojuma normas, minētos attālumus var samazināt. 
Ģimenes māju apbūves apstākļos attālumam no dzīvojamo telpu logiem 
līdz saimniecības ēkām blakus apbūves gabalos jābūt ne mazākam par 6 
m. Saimniecības ēkas jāizvieto ne tuvāk par 1 m no apbūves gabala 
robežas, ja pēc blakus apbūves gabala īpašnieku vienošanās saimniecības 
ēkas netiek bloķētas un apbūves noteikumi neparedz citas prasības. 

Projektēšanā, atkarībā no funkcionālas izmantošanas, jāievēro, lai 
attālumi no dzīvojamo un saimniecības ēku logiem līdz attiecīgai 
teritorijai nebūtu mazāki par: 

- bērnu rotaļām - 1 2 m; 
- pieaugušo iedzīvotāju atpūtai - 1 0 m; 

- fizkultūras nodarbībām - 10-40 m (atkarībā no trokšņu līmeņa un 

nodarbības veida); 
- saimnieciskiem mērķiem - 20 m; 
- suņu pastaigai - 40 m. 
Piezīmes: 
a) attālumi no veļas žāvēšanas laukuma saimnieciskiem mērķiem 

paredzētajā teritorijā līdz logiem netiek normēti (LBN - 100, 3.5.p.; 
piezīme - pašlaik sagatavošanā jauna LBN-100 redakcija). 

Rīgas apbūves noteikumu 6.1.13.punkts, regulējot dažādu teritoriju 
attālumus līdz dzīvojamo māju logiem, izriet jau no iepriekš minētā 
L B N - 100 normu prasībām (noteikumi apstiprināti ar Rīgas domes 
1995.g. 12.dec. lēmumu Nr.2819). 
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Pilsētbūvniecības pieminekļa Vecrīgas buvnoteikumu (apstiprināti ar 
Rīgas domes 1993.g. 23.dec. lēmumu Nr.96) 14., 15., 16., 17., 18. un 
19.punkts detalizēti regulē ēku logu ierīkošanas prasības, nosakot gan 
attālumus, gan attiecīgās insolācijas prasības. 

Vispārīgos noteikumus attiecībā uz ēku insolāciju regulē LBN-100 
10.19.punkts (piezīme - pašlaik sagatavošanā jauna LBN-100 redakcija), 
kurš nosaka, ka dzīvojamo un sabiedrisko ēku izvietojumam un 
orientācijai (izņemot pirmskolas bērnu iestādes, vispārizglītojošās un 
internātskolas) jānodrošina dzīvojamo telpu un teritoriju nepārtraukta 
insolācija ne īsāka par 2,5 st. dienā laika posmā no 22.marta līdz 
22.septembrim. 

Izvietojot pirmskolas bērnu iestādes, vispārizglītojošās un internāt
skolas, veselības aizsardzības un atpūtas iestādes, jānodrošina nepārtrauk
ta 3 st. ilga to telpu insolācija, kuras noteiktas sanitāros un projektēšanas 
normatīvos. 

Sevišķi sarežģītos pilsētbūvnieciskos apstākļos (vērtīga vēsturiska 
pilsētvide, dārga teritorijas sagatavošana, pilsētas centra zona) ir 
pieļaujama telpu nepārtrauktas insolācijas laika samazināšana par 0,5 st. 

Tātad atšķirībā no CL 1091.panta 2.d., kurā regulēts gaismas ieplū
duma leņķis (45°), būvnormatīvi insolāciju mēra stundās. 

3. CL 1091.panta piezīmē norādīts, ka šis (1091.p.) pants neattiecas 
uz Rīgas pilsētas pirmo mūra ēku rajonu, kas apzīmēts Rīgas pilsētas 
saistošos būvnoteikumos. Minētā piezīme, kura balstās uz pirmskara 
Rīgas teritoriālo iedalījumu, ir novecojusi. Rīgas attīstības plāns 
(pieņemts ar Rīgas domes 1995.g. 12.decembra lēmumu Nr.2819) paredz 
pilsētas teritoriju no funkcionālās izmantošanas viedokļa sadalīt 11 zonās: 

- mazstāvu dzīvojamās teritorijas; 
- daudzstāvu dzīvojamās teritorijas; 
-jauktās dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijas; 
- darījuma iestāžu teritorijas; 
- sabiedrisko iestāžu teritorijas; 
-jauktās ražošanas teritorijas; 
- rūpniecības teritorijas; 
- ostas teritorija; 
- tehniskās apbūves teritorijas; 
- dabas un apstādījumu teritorijas; 
- lielceļi, maģistrāles un ielas. 
Paredzētas arī turpmākās izpētes un plānošanas teritorijas 1304 ha 

un ūdeņu virsmas - 5400 ha. 
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4. Par ēku servitūtiem, tai skaitā gaismas un skata tiesību 
sk. CL 1172., 1188. un 1189.pantu. Saskaņā ar CL1188.pantu ietaisīt 
logus vai gaismas caurumus savā sienā vai mūrī cieši pie kaimiņa robežas 
vai tuvāk pie tās, nekā likumā atļauts (1091.р.), var, piešķirot šādu 
servitūta tiesību. 

1092 • Robežu sētas jāceļ un jāuztur kaimiņiem kopīgi, un ja 

viņu starpā par to nav sevišķas norunas, tad priekšējā, līdz ielai 

ejošā sētas puse jāceļ un jāizlabo tam namīpašniekam, kura nama 

priekšpusei sēta piekļaujas no labās puses, bet otra puse - viņa 

kaimiņam. Labo un kreiso pusi šajā gadījumā nosaka, stāvot uz 

zemesgabala ar seju pret ielu. 

1. Pienākums celt un uzturēt robežsētu. Robežsētas (tāpat kā 
robežmūra) galvenais uzdevums ir savstarpēji norobežot blakus esošos 
zemes gabalus un vismaz šajā ziņā tā dod labumu abiem kaimiņiem. 
Tāpēc blakus esošo zemes gabalu īpašniekiem ir likumisks pienākums 
kopīgi celt un uzturēt robežsētu (sk. Senāta CKD spried. Nr.1935/136, 
XIII, 5197.-5198.ipp.). Šeit, pirmkārt, jāņem vērā, ka minētais pienākums 
attiecas vienīgi uz tādām robežsētām, kuras novietotas perpendikulāri 
(bet nevis paralēli) ielai. Otrkārt, CL 1092.p. noteikumi pēc analoģijas 
piemērojami arī robežmūriem, jo robežmūra un robežsētas galvenais 
uzdevums ir viens un tas pats, un no šī viedokļa nav svarīgi, vai uz 
robežas atrodas koka sēta vai betona mūris (sk. Senāta C K D spried. 
Nr. 1932/29, XII, 4829.lpp.; Буковский, I, c.438-439; Konrādi, Valters, 
226.-227.lpp.; Blaese, Mende, S.127, Fn 7; Rozenfelds, 89.-90.lpp.). 

Jāatzīmē, ka CL 1092.p. neregulē jautājumu par īpašumu uz 
robežsētu atkarībā no tā, kādu šīs sētas daļu uzcēlis viens vai otrs 
kaimiņš. Pretējā gadījumā kaimiņam būtu liegta iespēja lietot to 
robežsētas daļas pusi, kas vērsta uz viņa zemes gabalu 
(sk. CL 1070.p. 2.d.), bet kuru viņam saskaņā ar likumu nav bijis 
pienākums celt un uzturēt, (sk. Erdmann, II, S.66, Fn 6; Буковский, I, 
c.431). 

2. Robežsētas celšanas un uzturēšanas kārtība. Kaimiņi var brīvi 
vienoties par tādu robežsētas celšanas un uzturēšanas kārtību, kas atšķiras 
no CL 1092.p. noteikumiem (piem., vienoties par to, ka viens no 
kaimiņiem šo sētu ceļ un uztur, bet otrs atbilstoši savai daļai atlīdzina 
izdevumus). Ja kaimiņi nav vienojušies par citādu kārtību, priekšējā, līdz 
ielai sniedzošās sētas daļa (resp., puse no šīs sētas) jāceļ un jāuztur tam 
zemes gabala īpašniekam, kura namam (dzīvojamai mājai) sēta piekļaujas 
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no labās puses, bet otra sētas daļa - viņa kaimiņam. Šajā gadījumā labo 
un kreiso pusi nosaka, skatoties nevis no ielas, bet gan no nama (zemes 
gabala) virzienā uz ielu (sk. arī Erdmann, II, S.66). 

(1) CL 1092.p. nav noteikts ne ceļamās robežsētas augstums, ne arī 
tās veids (piem., koka dēļu, metāla plākšņu vai režģa sēta). Taču tā kā 
robežsētas galvenais uzdevums ir norobežot divus blakus esošos zemes 
gabalus, ar tās palīdzību domāts pēc iespējas novērst kaimiņu iedarbību 
uz attiecīgo zemes gabalu un gaisa telpu virs tā. Tā, piem., šāda iedarbība 
var izpausties iespējā vērot kaimiņa darbības vai kā citādi viņu ierobežot, 
jo īpaši tad, ja pār robežsētu var viegli pārkāpt vai izspraukties caur to. 
Tādējādi, ciktāl nav nolīgts citādi, robežsēta jāceļ ar noslēgtu virsmu un 
tai jābūt tik augstai, lai pār to nebūtu iespējams skatīties vai bez pūlēm 
pārkāpt uz kaimiņa zemes gabalu (sk. Zwingmann, VII, S.83-84; 
Буковский, I, c.430). 

(2) Atbilstoši CL 1097.p. ietvertajai prezumpcijai robežsēta šaubu 
gadījumā atrodas abu kaimiņu kopīpašumā jeb t.s. nepatstāvīgajā 
kopīpašumā (sk. arī CL 1070.p. koment. 2.tēzi). Tāpēc tad, ja viens no 
kaimiņiem atsakās celt (uzturēt) to robežsētas daļu, kura saskaņā ar 
CL 1092.p. viņam ir jāceļ (jāuztur), otrs kaimiņš, pamatojoties uz 
CL 1068.p. 3.d., ir tiesīgs pats uzcelt minēto robežsētas daļu (vai veikt tās 
uzturēšanai nepieciešamos darbus) un pēc tam prasīt no pirmā kaimiņa 
atlīdzību par taisītajiem izdevumiem. Šajā ziņā nav nepieciešams vispirms 
prasības kārtībā panākt to, lai tiesa uzliktu šim kaimiņam par pienākumu 
uzcelt (uzturēt) attiecīgo robežsētas daļu, un vienīgi pēc tam veikt šādus 
darbus tiesas sprieduma izpildīšanas kārtībā (sk. Senāta CKD spried. 
Nr. 1935/136, XIII, 5197. -5198.lpp.; Rozenfelds, 90.1pp.). 

2. Ietaišu un apstādījumu lietošanas tiesības 
aprobežojumi (1093.-1101.p.) 

1093 • Ja kādas personas lieta nejauši nokļuvusi kādas citas 
personas robežās, tad pēdējai jāpacieš, ka tās īpašnieks atkal to 
paņem. Bet ja ar šo lietu zemes valdītājam nodarīts kāds zaudējums, 
tad līdz tā atlīdzināšanai viņam ir tiesība lietu aizturēt. 

1. " . . .Panta norma paredz gadījumu, kad lieta, kura nokļuvusi uz 
svešas zemes,.. . ir tur, piemēram, atpūsta ar stipru vēju vai vētru, 
atskalota ar ūdens spēku u.tml. vai arī īpašnieks atstājis savu lietu uz 
svešas zemes nejauši, bez nolūka to pamest. . ." (sk. Сводъ гражданских 
узаконений губерний Прибалтийских, сост. В. В.Буковский, Р., 1914, 
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ŗ.l, c.433). Tīri sadzīvisks gadījums, kad lieta nejauši nokļūst uz svešas 
zemes, ir basketbola vai volejbola bumbas pārsišana pāri kaimiņa žogam, 
kura notikusi spēles laikā, lidaparāta, gaisa balona nolaišanās svešas 
/.emes robežās u.tml. 

2. Šādos gadījumos zemes gabala īpašniekam ir jāpacieš, ka lietas 
īpašnieks, ieejot zemes gabala robežās, to atkal paņem. 

Ja ar lietas nejaušu nokļūšanu citas personas īpašuma robežās 
īpašumam nodarīts kaitējums, piemēram, aplauzti koki, bojātas ēkas 
u.tml., tad īpašniekam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu. 

3. Līdz zaudējumu atlīdzināšanai īpašniekam ir tiesības aizturēt pie 
viņa nejauši nokļuvušo lietu. Saskaņā ar CL 1734.pantu uz aizturējuma 
tiesības pamata tā persona, kuras rokās atrodas lieta, var to neizdot tik 
ilgi, kamēr nav nolīdzināts kāds viņas pašas prasījums. 

Prasījuma tiesības sakars ar aizturēto lietu atzīstams, kad kāds cietis 
no svešas lietas zaudējumu, kas jāatlīdzina tās īpašniekam (CL 1738.p. 
4. punkts). 

1094. Zemāk stāvoša zemes gabala īpašniekam ir jāpacieš, 
ka no augstāk stāvoša zemes gabala uz viņa zemi dabiski notek 
sniega un lietus ūdeņi, un viņam nav tiesības ierīkot 
aizsprostojumus, kas varētu kavēt dabisko ūdeņu tecēšanu. 

Zemāk stāvoša zemes gabala īpašniekam, uz kura zemes 
atrodas dabisks aizsprostojums brīvai ūdens tecēšanai, jāpacieš, ka 
augstāk stāvoša zemes gabala īpašnieks šo aizsprosto jumu novāc. 

1. " . . . Panta norma atspoguļo dabisko lietu stāvokli, kurš izriet no 
zemes līmeņa ziņā augstāk un zemākstāvošiem zemes gabaliem. 
Zemākstāvošā zemes gabala īpašnieks ir spiests pieņemt no 
augstākstāvošā zemes gabala ne tikai ūdeni, bet visu to, ko ūdens nes sev 
līdz (akmeņus, smilti, zemi u.tml.). Zemākstāvošā zemes gabala 
īpašniekam ir jāpacieš ūdens noplūdums, neprasot nekādu atlīdzību par 
iespējamiem zaudējumiem, kuri var tikt nodarīti ar ūdens noplūšanu. 
Vienlaikus zemākstāvošā zemes gabala īpašnieks bez atlīdzības lieto visu 
to, kas ar ūdens noplūšanu atnests, piemēram, auglīgo zemes virskārtu, un 
augstākstāvošā zemes gabala īpašniekam nav tiesību prasīt atlīdzību par 
auglīgās zemes virskārtas, smilšu un akmeņu noplūšanu uz zemākstāvošo 
zemes gabalu. 

Zemākstāvošā zemes gabala īpašnieka pienākums paciest ūdeņu 
noplūšanu no augstākstāvošā zemes gabala ir tikai tad, ja ūdeņu 
noplūšana ir dabiska un nav atkarīga no cilvēka gribas... Tāpēc nav 
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pieļaujama ūdeņu noplūšana uz zemākstāvošo zemes gabalu, kura 
radusies cilvēka darbības rezultātā" (sk. Сводъ гражданских узаконе
ний губерний Прибалтийских, сост. В. В.Буковский, Р., 1914, т.1, 
с.434). 

Panta norma nosauc divus dabiskos ūdens noplūšanas avotus -
sniega un lietus ūdeņus. 

Komentējot CL 1094.pantam analoģisku normu Baltijas vietējo 
civillikumu kopojumā (997.р.), F.Konradi un A.Valters norāda, "ka šai 
pantā ir runa ne tikai par lietus un sniega ūdeņiem, bet tas sevī satur 
aizliegumu pārgrozīt jebkādu ūdeņu dabīgo virzienu kaimiņam par ļaunu" 
(sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi 
un A.Valters, R., 1935, 227.lpp.). Šāds viedoklis ir strīdīgs, jo 
CL 1094.pants nosauc precīzi tikai divus dabisko ūdeņu avotus - sniega 
un lietus ūdeņus. Pie tam citus ierobežojumus sakarā ar ūdeņu izmanto
šanu ikdienišķām vajadzībām, ūdcnsspēka izmantošanas ierīcēm, ūdens 
apgādei u.tml. regulē CL 1110.p., 1120.-1127.p., kā arī speciāli likumi. 

2. Lai neizjauktu lietus un sniega ūdeņu dabisko noplūšanu no 
augstākstāvošā zemes gabala uz zemākstāvošu un tādējādi nepasliktinātu 
augstākstāvošo zemes gabalu, panta norma aizliedz zemākstāvošā gabala 
īpašniekam ierīkot aizsprostojumus, kas varētu kavēt dabisko ūdeņu tecē
šanu. Panta norma regulē tikai dabisku ūdeņu noplūšanu un neattiecas uz 
mākslīgi izveidotām ūdeņu novadīšanas ierīcēm. Tā likuma "Par 
meliorāciju" (pieņemts 1993.g. 20.aprīlī) 2.pants nosaka, ka nav 
pieļaujama ūdens novadīšana uz svešu zemi, jo tādējādi tiek pasliktināti 
tās mitruma apstākļi. "Zemes gabala īpašnieks nav spiests pieļaut ūdens 
tecēšanu no kaimiņa gabala uz savu, ja tecēšanas cēlonis ir vienīgi 
sevišķas mākslīgas ierīces (grāvji) " (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. 
Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 228.lpp.). 

3. Panta 2.daļas norma, kurā ir runa par augstākstāvošā zemes 
gabala īpašnieka tiesību novākt no zemākstāvošā zemes gabala dabiskus 
aizsprostojumus. kuri kavē brīvu ūdens t e c ē š a n u - attiecināma "uz 
vēlākiem, dabas notikumu radītiem kavēkļiem", bet nevis, "ja ūdens 
notecēšanu jau no seniem laikiem ir kavējuši dabiski aizsprostojumi, 
piemēram, kāds . . . uzkalniņš..., kura norakšana bez īpašnieka 
piekrišanas nav pieļaujama" (sk. turpat, 228.lpp.). Tātad ar dabisku 
aizsprostojumu šajā pantā jāsaprot, piemēram, vētras laikā nogāzies koks 
vai zemes nogruvums, kurš kavē dabisku lietus vai sniega ūdens 
notecēšanu. Pie tam ar augstāk un zemākstāvošiem zemes gabaliem nav 
domāti tikai blakus esošie zemes gabali (sk. Сводъ гражданских 
узаконений губерний Прибалтийских, сост. В.В.Буковский, Р., 1914, 
т.1, с.434). 
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1095. Augstāk stāvoša zemes gabala īpašniekam nav 

tiesības uz tā ne ierīkot, ne iznīcināt kautko tādu, kas, kaitējot 

zemāk stāvošam zemes gabalam, novadītu no tā vai uz to ūdeni, 

novirzot ūdens tecējumu no tā dabiskā ceļa. 
Ja uz augstāk stāvošā zemes gabala ierīkotu mākslīgu, bet^ne 

dabisku aizsprostojumu pret ūdens noplūšanu uz zemāk stāvošo 
izposta kāds dabas spēks, tad tā zemes gabala īpašniekam, uz kura 
šis aizsprostojums atradies, jāpacieš, ka zemāk stāvošā zemes 
gabala īpašnieks to atjauno, ciktāl viņam no tam nav zaudējuma, 
bet zemāk stāvošā zemes gabala īpašniekam ir labums. 

Augstāk stāvošā zemes gabala īpašnieks var vai nu pats izlietot 
pār viņa zemi tekošo lietus ūdeni, vai arī novirzīt to uz kāda cita 
zemi ar tā piekrišanu, neizprasot šim nolūkam zemāk stāvošā zemes 
gabala īpašnieka piekrišanu, kuram nav tiesības viņam šajā ziņā 
likt šķēršļus un pieprasīt sev dabiski notekošo ūdeni. 

1. CL 1095.panta 1.daļas norma aizliedz augstākstāvošā zemes 
gabala īpašniekam ar savu darbību iejaukties dabiskā ūdens noplūšanā uz 
zemākstāvošo zemes gabalu, ja ar tādu darbību tiek kaitēts zemākstā-
vošam zemes gabalam. 

Ja kaitējums zemākstāvošam zemes gabalam netiek nodarīts, tad 
augstākstāvošā zemes gabala īpašnieks var veikt CL 1095.pantā norādītās 
darbības. Likuma "Par meliorāciju" 2.pants nosaka, ka nav pieļaujama 
ūdens novadīšana uz svešu zemi, ja tādējādi tiek pasliktināti tās mitruma 
apstākļi. Ja, ūdeni novadot uz svešu zemi vai vadot pa to, tiek nodarīti 
zaudējumi šīs zemes īpašniekam (lietotājam), viņam ir tiesības saņemt 
atlīdzību par zaudējumiem un prasīt, lai tiktu ierīkota nepieciešama 
ūdensnoteka līdz pastāvošai notekai. 

Zemes īpašniekam (lietotājam) ir tiesības savas zemes robežās 
aizturēt cauri tekošo ūdeni (izņemot publiskās upes) un izmantot to savām 
vajadzībām, ja tas netraucē augstāk un zemāk esošās zemes meliorāciju 
un nenodara zaudējumus tās īpašniekiem (lietotājiem). 

2. Par ūdens lietošanu sk. arī Ūdens lietošanas servitūtus -

CL 1162.-1171.p. 
3. CL 1095.panta 2.daļas norma prezumē, ka uz augstākstāvoša 

zemes gabala ierīkotais mākslīgais aizsprostojums (dambis, slūžas u.tml.) 
savulaik ierīkots, saskaņojot zemes gabalu īpašnieku intereses un nekai
tējot augstākstāvošam zemes gabalam, dod labumu zemākstāvošā zemes 
gabala īpašniekam. No minētās prezumpcijas izriet, ka zemākstāvošā 
zemes gabala īpašniekam ir tiesība atjaunot izpostīto aizsprostojumu, bet 
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augstākstāvošā zemes gabala īpašniekam ir jāpacieš, ka aizsprostojums 
tiek atjaunots. 

4. CL 1095.panta 3.daļa attiecas uz lietus ūdeni, kuru zemes 
īpašnieks var izlietot pats vai novirzīt uz kāda cita zemi (ar tā īpašnieka 
piekrišanu), bet zemākstāvošā zemes gabala īpašniekam savukārt nav 
tiesības pieprasīt sev vai likt šķēršļus lietus ūdens novadīšanai uz cita 
zemi. 

Minētais noteikums izriet no CL 1094.p. 1.daļas normas, kurā 
zemākstāvošā zemes gabala īpašniekam ir jāpacieš, ka pa viņa zemi 
dabiski notek lietus ūdeņi, bet nav dota tiesība prasīt lietus ūdeni no 
kaimiņa zemes gabala. Panta norma, domājams, izriet no lietus ūdens kā 
dabas dāvanas, ar kuru katrs var rīkoties pēc sava ieskata, ja ar šīm 
darbībām netiek nodarīts kaitējums citam zemes gabalam. 

1096. Iepriekšējo (1094, un 1095.) pantu noteikumi 
piemērojami tiktāl, ciktāl meliorācijas vajadzībām izdotie likumi 
nenosaka citādi. 

1. 1993.gada 20.aprīlī pieņemtais likums "Par meliorāciju" 
reglamentē zemes meliorāciju, meliorācijas sistēmu būvju un ierīču 
ierīkošanu, izmantošanu, uzturēšanu, pārvaldi un aizsardzību. Likums ir 
saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic meliorācijas 
būvdarbus, izmanto vai ar savu darbību skar meliorācijas sistēmu būves 
un ierīces. 

Saskaņā ar minētā likuma 10.pantu meliorācijas sistēmu būves un 
ierīces atļauts ierīkot uz svešas zemes, ja ieinteresētā zemes īpašnieka 
(lietotāja) zemi nevar meliorēt, neskarot svešu zemi. Turklāt jāievēro šādi 
noteikumi: 

a) meliorācijas sistēmu būvju un ierīču ierīkošanai uz svešas zemes 
jāizvēlas tāda vieta, kur ierīkojamās būves un ierīces vismazāk kaitē 
svešai zemei un vismazāk traucē tās izmantošanu; 

b) tikai ar svešās zemes īpašnieka (lietotāja) atļauju drīkst ierīkot 
meliorācijas sistēmu būves pagalmos, augļu dārzos, parkos un vietās, 
kuras apbūvētas ar ēkām vai kur ierīkotas akas, un ievadīt ūdeņus 
ūdenskrātuvēs, kuras nav ierīkotas, izmantojot esošās ūdens notekas; 

c) svešā zemē ierīkotās meliorācijas sistēmu būves un ierīces jāuztur 
to ierīkotajiem un zemes īpašniekiem (lietotājiem) atbilstoši iegūstama
jam labumam; 
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d) meliorācijas sistēmu būvju un ierīču ierīkošanai un uzturēšanai 
svešā zemē likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā jānosaka servitūts vai 
arī zeme jāpiešķir daļējā lietošanā. 

Citu būvju un komunikāciju ierīkošana, pārvietošana vai rekonstruk
cija meliorētās zemēs vai ārpus tām nedrīkst pasliktināt meliorētās zemes 
ūdens režīmu un meliorācijas sistēmu darbību (likuma 13.pants.). \ 

1097 • Mūri, setas, dzīvžogi, grāvji un ežas, kuri šķir blakus 

zemes gabalus, pieder abiem kaimiņiem kopīgi, ja vien pēc to 

stāvokļa vai skaidrām robežzīmēm neizrādās, ka tie pieder kādam 

no viņiem vienam pašam. 

1. K o p ī p a š u m a prezumpci ja . CL 1097.p. ietverta prezumpcija, 
atbilstoši kurai pieņemams, ka mūri, sētas, dzīvžogi, grāvji un ežas, kuri 
norobežo blakus esošos zemes gabalus, pieder abiem kaimiņiem kopīgi. 
Šeit (vismaz attiecībā uz mūriem, sētām un dzīvžogiem) ir runa par īpaša 
veida kopīpašumu jeb t.s. nepatstāvīgo kopīpašumu, kas pastāv uz likuma 
pamata (sk. Rey, N 7 1 6 ) . Šim kopīpašuma veidam raksturīgs tas, ka 
domājamās daļas kopējā lietā pieder nevis individuāli noteiktām 
personām, bet gan katrreizējiem blakus esošo zemes gabalu īpašniekiem. 
Minētās domājamās daļas ir nedalāmi saistītas ar īpašumu uz šiem zemes 
gabaliem un seko to liettiesiskajam liktenim. Tās nevar būt patstāvīgi 
tiesību objekti (resp., kopīpašnieks nevar atsevišķi no zemes gabala 
atsavināt vai ieķīlāt sev piederošo domājamo daļu robežmūrī vai 
robežsētā). Bez tam, ņemot vērā šo objektu kalpošanu ilgstošam 
uzdevumam, kopīpašnieki nevar prasīt dalīšanu (sal. CL 1070.p. koment. 
2.tēzi; sk. Rey, N 239, 632 ff). 

Kopīpašuma prezumpcija ir relatīva, resp., tā ir "apgāžama", 
pierādot to, ka konkrētajā gadījumā mūris (sēta, dzīvžogs), vadoties pēc tā 
atrašanās vietas, resp., skaidrām robežzīmēm, pieder tikai vienam no 
kaimiņiem. Minētajam kritērijam ir izšķiroša nozīme šādu objektu citādas 
piederības noskaidrošanā, jo atbilstoši akcesijas principam 
(sk. CL 1042.p. koment. 4.tēzi) ar vienošanos nav iespējams nodibināt 
kopīpašumu vai viena kaimiņa individuālu īpašumu uz tādu mūri (sētu, 
dzīvžogu), kas pilnībā atrodas uz otra kaimiņa zemes gabala un ir 
uzskatāms par tā sastāvdaļu (izņēmums no šī noteikuma paredzēts lik. 
"Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, 
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 
14.p. l.d. 5.pk.). 

A.Grutups, E.Kalniņš 



™ PIEKTĀ APAKŠNODAĻA. īpašuma aprobežojumi 

2. Prezumpci jas nozīme. Kopīpašuma prezumpcijas, mērķis ir 
sekmēt uzskatāmu norobežojumu (mūru, sētu, dzīvžogu utt.) veidošanu 
un uzturēšanu, reizē nodrošinot arī skaidras robežas novilkšanu un tās 
saglabāšanos starp blakus esošiem zemes gabaliem. Šajā ziņā robežmūris 
(robežsēta, dzīvžogs) dod labumu abiem kaimiņiem, tāpēc optimālākais 
veids, kā regulēt kaimiņu attiecības saistībā ar šiem objektiem, ir 
kopīpašums. 

1098. Ja uz robežas augošs koks liecas pār kaimiņa eku, 
viņam ir tiesība prasīt, lai koka īpašnieks to nocērt, bet ja pēdējais 
atteicas, pašam to nocirst un paturēt sev. 

Šie noteikumi piemērojami arī tajā gadījumā, kad vējš noliecis 
koku pār kaimiņa zemi. 

1. Saskaņā ar CL 1042.pantu zemes īpašniekam pieder ne vien tās 
virsa, bet arī gaisa telpa virs tās. No minētā īpašnieka tiesīguma uz gaisa 
telpu arī izriet tiesība prasīt koka, kurš liecas pār īpašnieka ēku, 
nociršanu. 

Minētais noteikums vērsts arī uz to, lai pasargātu ēku no bojāju
miem, kuri varētu rasties, krītot kokam. 

Kā tas precīzi noteikts panta normā, tad vispirms ir jāprasa, lai uz 
robežas augošā koka īpašnieks pats nocērt koku un tikai tad, ja pēdējais 
atsakās to darīt, ēkas īpašnieks var nocirst koku pats, paturot to sev kā 
kompensāciju par veikto darbu. 

2. LBN -100 "TeritoriālplānoŠana. Pilsētu un pagastu izbūve" 
5.12.punkts (piezīme - pašlaik sagatavošanā jauna LBN-100 redakcija) 
nosaka attālumus no ēkām, būvēm, inženiertīkliem un labiekārtojuma 
elementiem līdz kokiem un krūmiem, vadoties no koku lapotnes (kroņa) 
diametra. 

1099. Ja koks izstiepj savus zarus virs kaimiņa zemes, tad 
pēdējam ir tiesība nolasīt tajos augošos augļus, ciktāl viņš var tos 
aizsniegt no savas zemes, un viņš iegūst tos par savu īpašumu, tāpat 
kā no šiem zariem uz viņa zemes nokritušos augļus. Kaimiņš var arī 
prasīt, lai zarus apcērt līdz četri ar pusi metru augstumam no zemes, 
bet ja koka īpašnieks to nedara, tad viņš pats var nocirst zarus līdz 
minētam augstumam un paturēt sev. 

1. Zemes īpašnieka tiesība nolasīt augļus no kaimiņam piederošā 
koka zariem, kuri stiepjas virs viņa zemes, ir izņēmums no CL 1093.panta 
normas, kura atļauj lietas īpašniekam paņemt savu lietu no sveša 
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nekustamā īpašuma teritorijas, un izriet no zemes īpašnieka tiesībām uz 
gaisa telpu virs viņa zemes (sk. 1098.p. komentāru). 

2. "Panta norma dod iespēju koka īpašniekam, pirms to izdara 
kaimiņu zemes īpašnieks, pašam apcirst zarus, jo nemākulīga zaru 
apciršana var izraisīt paša koka bojāeju. Likums prezumē, ka koka īpaš
nieks zarus apcirtīs uzmanīgāk un ar lielāku rūpību" (sk. Сводъ граждан

ских узаконений губерний Прибалтийских, сост. В.Буковский, Р., 

1914, т.1,с.440). 

1100. Mežos un ar krūmiem aizaugušas platībās starp 

zemes gabaliem katram zemes īpašniekam jāierīko un jātur tīra līdz 

vienam metram plata robežstiga, kurai jānodrošina redzamība starp 

divām blakus esošām robežzīmēm. 

Robežstiga ierīkojama, izcērtot tajā augošos kokus vai arī 

iezīmējot ar noturīgu krāsu robežstigu norobežojošos augošos 

kokus. 
(15.06.1994. likuma redakcijā-Ziņotājs, 1994, Nr.13) 

\. Tā kā panta norma nosaka, ka katram zemes īpašniekam jāierīko 
un jātur tīra līdz vienam metram plata robežstiga, tad kopējais robežstigas 
platums nosakāms līdz diviem metriem. 

Ar Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora 2000.gada 4.septembra 
pavēli apstiprinātie "Tehniskie norādījumi zemes īpašumu (lietojumu) ro
bežu ierādīšanai dabā" (piezīme - pašlaik sagatavošanā jauna norādījumu 
redakcija) nosaka, ka pa aizaugušajām vietām starp zemes īpašumiem 
ierīko un uztur tīras līdz 2 m platas robežstigas, kuras nodrošina 
savstarpējo redzamību starp blakus esošām robežzīmēm. 

2. Koku, kuru izciršana nepieciešama vizūru, robežstigu un valsts 
robežjoslu ierīkošanai, ciršanu drīkst uzsākt tikai pēc Mežu likuma 
12.pantā paredzētā ciršanas apliecinājuma saņemšanas. 

1101. Bišu saimes var novietot: uz laukiem - vismaz 
piecpadsmit metrus, bet pilsētās un ciemos - vismaz divdesmitpiecus 
metrus no satiksmes ceļiem vai kaimiņu zemes robežas, skaitot šo 
atstatumu no stropa vidus līdz ceļa malai vai robežai, ja drava 
iežogota, uz laukiem vismaz ar divi metri, bet pilsētās un ciemos -
divi ar pusi metru augstu ciešu sētu vai dzīvžogu, tad bišu saimes 
var novietot neatkarīgi no minētiem atstatumiem. 

1. Prasītāja A tiesā cēlusi prasību pret B, kurā norāda, ka viņas 
lietošanā esošais zemes gabals atrodas dienvidu pusē no atbildētājas 
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zemes. Uz atbildētājas zemes tiek turētas bites, kuras nepārtraukti no 
saules lēkta līdz rietam lido pāri prasītājas augļu un sakņu dārzam, kā 
rezultātā prasītājai un viņas ģimenes locekļiem nav iespējams izvairīties 
no bišu kodieniem. Kā to norāda prasītāja, tad pēc bites kodiena rodas 
alerģisks šoks, tūska, roku tirpšana un ķermeņa temperatūras paaugstinā
šanās. Savā prasībā A lūdz uzlikt atbildētājai par pienākumu novietot bišu 
stropus ne tuvāk par 25 m no viņas robežas, kā arī piedzīt atlīdzību par 
bišu nodarīto kaitējumu. Rīgas rajona Siguldas tiesa ar savu 1995.gada 
28.septembra spriedumu norādījusi, ka atbildētājai kā bišu turētājai ir 
jānodrošina CL 1101.pantā noteiktie bišu turēšanas noteikumi un 
piedzimusi no atbildētājas kaitējuma atlīdzību. Atbildētājas kasācijas 
sūdzībā norādīts, ka tiesa nav ņēmusi vērā to apstākli, ka bišu saimes ir 
vēl četriem blakus esošiem kaimiņiem un līdz ar to nevar kategoriski 
pateikt, ka prasītāju sadzēlušas tikai viņai piederošās bites. LR AT 
Civillietu tiesas palāta ar savu 1996.gada 10.janvāra lēmumu 1.instances 
tiesas spriedumu atcēla, jo tiesa, piedzenot kaitējumu, nepareizi vadījās 
no CL 2352a. panta 3.daļas, kura paredz atlīdzību par personas goda un 
cieņas aizskārumu, un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai, norādot, ka tiesai, 
otrreiz izskatot lietu, jānovērtē pierādījumi un jānosaka, kāds likums 
jāpiemēro. Tā kā atbildētāja vēlāk pārvietoja savus stropus tālāk no 
prasītājas zemes robežas un uz robežas ar kaimiņu zemi izvietoja aizsarg
tīklu, prasītāja prasību atsauca un tiesa ar savu 1996.gada 5.jūnija 
lēmumu tiesvedību lietā izbeidza (lieta Nr. 2-298/96, Rīgas raj. Siguldas 
tiesas arhīvs). 

2. Iepriekš minētajā tiesu prakses piemērā tiesa bija nepareizi 
piemērojusi materiālo tiesību normas, jo bišu turētāja vainas dēļ 
nodarītais kaitējums pielīdzināms CL 2347.pantā paredzētajam atlīdzības 
gadījumam par miesas bojājuma nodarīšanu. 

Bez tam, izskatot analoģiskas lietas, jāņem vērā problēmas, kuras 
saistās ar konkrētam īpašniekam piederošo bišu identifikāciju (sk. 937.p. 
komentāra 3.tēzi). 
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3. Ūdeņu lietošanas tiesības aprobežojumi 
(1102.-1127.p.) 

1102 • Pie publiskiem ūdeņiem pieder jūras piekrastes josla, 

kā arī šā panta pielikumā (I pielik.) uzskaitītie ezeri un upes. Visi 

pārējie ūdeņi ir privāti. 

1. "Publiskais valsts īpašums, t.i., neatsavināms īpašums, uz to nevar 
vērst piedziņu, to nevar iegūt ar ieilgumu vai arī apgrūtināt jebkādās 
privātās interesēs, tas ir izņemts no civilās apgrozības... un nevar kļūt par 
privātīpašuma priekšmetu, jo tas pēc savas dabas paredzēts kopīgai lie
tošanai. . ." (sk. Л.Жюллио де ла Морандьер. Гражданское право 
Франции, М., 1960, т.2, с. 78). 

Par publisko valsts īpašumu sk. arī CL 929.panta komentāra 2.tēzi. 
Publiskie ūdeņi ir viens no publiskā valsts īpašuma veidiem. 
2. Patlaban CL I pielikuma 1.sarakstā iekļauti 189 publiskie ezeri, 

bet 2.sarakstā iekļautas 39 publiskās upes vai to daļas. 
Saraksts ir izstrādāts, ņemot vērā atsevišķo ezeru vai upju valstisko 

nozīmi zivsaimniecībā, vides aizsardzībā un rekreācijā. 
3. Publiskie ūdeņi ir valsts īpašums (CL 1104.p.) un to izmantošanu 

pamatā nosaka valsts varas un pārvaldes institūcijas. Saskaņā ar 
1994.gada 19.maija likuma "Par pašvaldībām" 15.pantu pagastu un 
pilsētu pašvaldību kompetencē ir valsts vietējās pārvaldes un sociāli 
ekonomiskās, kā arī kultūras un izglītības veicināšanas funkcijas, bet to 
pienākums it īpaši ir: 

- uzturēt vietējas nozīmes īpaši aizsargājamos dabas objektus, 
noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un 
ūdeni, ja likumos nav noteikts citādi (3.punkts). 

4. Par jūras piekrastes joslu sk. komentāru pie CL 1114.panta. 

1103. Publisko ūdeņu sarakstu var grozīt vienīgi 
likumdošanas ceļā. Ja ieskaitot privātus ūdeņus publiskos, vai 
atsavinot nekustama īpašuma daļas, vai ierobežojot pastāvošās 
ietaises, kādai personai nodarītu zaudējumus, tad viņai pienākas 
samērīga atlīdzība no valsts. 

1. Publisko ūdeņu sarakstam, kurš pievienots Civillikumam 
pielikuma veidā, tāpat kā Civillikumam ir likuma spēks un līdz ar to 
jebkuras izmaiņas šajā sarakstā ir vienlaikus arī izmaiņas un grozījumi 
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pašā Civillikumā. 1998.gada 14.maijā šāds likums "Grozījumi Civilliku
mā" arī tika pieņemts. 

2. Jā t iek paplašināts publisko ūdeņu saraksts, tas var notikt: 
a) pilnībā ieskaitot kādam piederošos privātos ūdeņus publiskajos; 
b) daļēji ieskaitot kāda privātos ūdeņus publiskajos, piemēram, 

ieskaitot daļu no upes, kura līdz šim bijusi privāta, publiskajā upes daļā; 
c) ierobežojot pastāvošās (privātas) ietaises, piemēram, izmainot 

privāto slūžu darba režīmu, aizliedzot to izmantot apūdeņošanas, graudu 
malšanas u.tml. vajadzībām, lai tādējādi regulētu upes ūdens līmeni u.tml. 

3. Publisko ūdeņu saraksta papildināšana ar privātiem ūdeņiem var 
notikt, piemērojot 1992.gada 15.septembra likumu "Par nekustama īpašu
ma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām". Par 
minētā likuma piemērošanu sk. CL 1033.panta komentāra 7.tēzi. 

īpašuma reformas laikā, nodalot valsts un pašvaldību īpašumus, 
piemērojams 1995.gada 29.marta likuma "Par valsts un pašvaldību zemes 
īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās". Minētais likums 
piemērojams arī attiecībā uz ūdeņu piederības noteikšanu, jo ūdenskrātuv
ju īpašuma tiesības cieši saistāmas ar šo ūdenskrātuvju gultnes jeb zemes 
īpašuma tiesībām. 

Tāpat īpašuma reformas laikā publisko ūdeņu statusa noteikšanai 
piemērojami pilsētu un lauku zemes reformas likumdošanas akti. 

Dažādu nomas attiecību pastāvēšana attiecībā uz ūdeņiem nav 
šķērslis, lai tos ieskaitītu publiskajos ūdeņos, reizē atlīdzinot zaudējumus 
personām, kurām, ar šo ūdeņu ieskaitīšanu publiskajos, tādi nodarīti. 

1104. Publiskie ūdeņi ir valsts īpašums, ciktāl uz tiem 

nepastāv īpašuma tiesības privātai personai. Jūras piekraste pieder 

valstij līdz tai vietai, kuru sasniedz jūras augstākās bangas. 

1. Kā to precīzi norāda panta norma, tad publiskie ūdeņi var būt tikai 
valsts īpašumā. Likuma norāde uz "īpašuma tiesībām privātai personai" 
attiecināma uz gadījumu, kad tikai daļa no upes ir publiskais (valsts) 
īpašums, bet pārejā daļa atrodas privātā īpašumā. Piemēram, Civillikuma 
publisko upju sarakstā iekļauta Abava - posmā no Viesātes upes ietekas 
līdz ietekai Ventā. Arī Baltijas vietējo civillikumu komentāra autori 
norādījuši, ka "publiskās upes nevar atrasties privātā īpašumā" (sk. Сводъ 
гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В.В.Буковский, Р., 1914, т.1, с. 447). 

2. Tas, ka publiskās upēs zvejas tiesība pieder katram piekrastes 
īpašniekam gar viņa robežu tajā ūdens daļā, kas ir tuvāk viņa nekā cita 
zemei (CL 1117.р.), nemaina publisko upju valsts īpašuma statusu, bet 
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tikai piešķir konkrētām personām (piekrastes zemju īpašniekiem) 
lietošanas tiesības uz publiskās upes konkrētām daļām. 

3. Arī jūras piekraste noteiktās robežās, kura kā publiskais īpašums 
paredzēta kopīgai lietošanai, pieder valstij. 

1105. Par upju un ezeru robežu ar piekrastes zemi 

uzskatāma ūdenslīnija normālā ūdensstāvoklī. 

1. Pie normāla ūdens stāvokļa nav pieskaitāmi ne palu, ne pārlieka 
sausuma periodi. Par šo jautājumu sk. arī CL 961 .panta komentāra 2.tēzi, 
kā arī CL 963.panta komentāru. 

2. Normālais ūdens līmenis (NŪL) ir līmenis, līdz kuram ūdenskrā
tuve uzpildīta normālos ekspluatācijas apstākļos. Dabīgiem ezeriem tas ir 
laika gaitā izveidojies ilggadīgais vidējais ūdens līmenis (sk. LR Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1995.g. 8.decembrī 
apstiprinātās Ezeru apsaimniekošanas un ūdenskrātuvju ekspluatācijas 
kontroles metodiskās rekomendācijas). 

1106. Ja regulējot ūdens notekas pazemina ūdenslīmeni 

ezerā, tad ar to no ūdens atbrīvotā ezera gultne pieder tam, kam 

piederējis ezers pirms ūdens līmeņa pazemināšanas. 

1. Tāpat kā upes atstātā gultne pieder tiem, kam pieder zeme gar 
krastu (CL 962.p.), tāpat arī ezera gultne, kura atbrīvota no ūdens, pieder 
tam, kam piederējis ezers pirms ūdens līmeņa pazemināšanas. 

2. Minētais likuma princips izriet "no atzinuma, ka piekrastes (ezera 
vai upes) īpašnieks reizē ir arī (ūdenskrātuves vai tās daļas) gultnes 
īpašnieks" (sk. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтий

ских, сост. В. В.Буковский, Р., 1914, т.1, с. 441). 

1107. Kad ūdeņi pārvietojas, veciem krastu īpašniekiem, 
kam piederējusi zvejas tiesība vai tiesība lietot ūdeni savas 
saimniecības vajadzībām, šīs tiesības paliek arī turpmāk. Jauniem 
krastu īpašniekiem jādod vecajiem nepieciešamā pieeja pie ūdens, 
ja tiem savās robežās tādas lietojamas pieejas vairs nav. 

1. "Tiesība uz ūdeņiem un ūdeņu avotiem ir viena no sekām, 
saistītām ar tiesību uz zemi, kurā ūdeņi atrodas. Par tiesību uz ūdeņiem 
juridisko dabu jāsaka, ka, ja vēl iespējams runāt par īpašuma tiesību uz 
pašu ūdeni noslēgtos ūdeņos (ezeros, dīķos, kas atrodas privātu zemju 
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vidū), tad par tādu nevar būt runas attiecībā uz tekošiem ūdeņiem, jo 
tekošs ūdens, kā tāds, nevar būt par īpašuma tiesības objektu. Tādēļ 
īpašuma tiesība uz upi pēc savas būtības nozīmē īpašuma tiesības uz upes 
gultni un tiesību lietot pašu upi, it īpaši zvejas tiesības un tiesību uz ūdens 
spēku.. ." (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības,.sastādījuši 
F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 231.lpp.). 

2. Neskatoties uz to, ka, ūdeņiem pārvietojoties, mainās ari ūdeņu 
īpašnieks, jo tiesības uz ūdeņiem iegūst jaunais ūdeņu krastu un gultnes 
īpašnieks,- veciem krastu īpašniekiem saglabājas zvejas un ūdens 
lietošanas tiesības savas saimniecības vajadzībām. Pie tam, kā to nosaka 
panta norma, tad vecajiem krastu īpašniekiem šīs tiesības saglabājas tikai 
tad, ja tiem savās robežās nav vairs lietojamas pieejas pie ūdens. 
Likumdevējs šajā gadījumā vadās no taisnīguma un saimnieciskās 
nepieciešamības principiem, jo pretējā gadījumā vecais ūdeņu īpašnieks 
tiktu nostādīts ļoti neizdevīgā stāvoklī un nereti būtu spiests savu 
saimniecību likvidēt. 

Ja jaunais ūdeņu īpašnieks liedz vecajam pieeju pie ūdens, pēdējam 
ir tiesības celt prasību tiesā par šo traucējumu novēršanu. To, vai vecajam 
krastu īpašniekam savās zemes robežās ir pieeja pie ūdens un vai šī pieeja 
ir lietojama (izmantojama), noteiks tiesa, tāpat kā noteiks jaunu pieeju pie 
ūdens uz citam piederošās zemes, ja vecajam krastu īpašniekam uz savas 
zemes vairs nav pieejas pie ūdens. 

3. Par šo jautājumu sk. arī CL 935. un 962.panta komentāru. 

Kā stāvošie, ta tekošie privātie ūdeņi, kas atrodas 
viena zemes īpašnieka robežās, pieder viņam ar tiesību lietot tos 
vienam pašam un pēc sava ieskata, bet ūdeņi, kas stiepjas cauri vai 
piekļaujas dažādu īpašnieku zemes gabaliem, ir viņu kopīpašums, 
un katram no viņiem ir tiesība lietot to ūdeņa daļu, kura stiepjas 
cauri vai piekļaujas viņa zemei. 

1. īpašniekam vienam pašam pieder tikai tie stāvošie (ezers, dīķis 
u.tml.) vai tekošie (upe, kanāls u.tml.) ūdeņi, kuri pilnībā atrodas viņa 
zemes gabala robežās, piemēram, upe sākas un beidzas uz viena īpašnieka 
zemes gabala. 

"Apstāklis, ka ūdens tvertne (ezers, dīķis, upe u . c ) , kas atrodas 
viena zemes gabala īpašnieka valdījumā, savienota (ar grāvi, noteku utt.) 
ar ūdens izplatījumu piederošu vairākiem piekrastu valdītājiem, nepadara 
šo ūdens tvertni kopīgu... un neierobežo īpašnieku, kura zemes to ietver, 
tiesībā pēc sava ieskata lietot šo ūdens tvertni vienam pašam" 

A.Grutups, E.Kalniņš 

PIEKTĀ APAKŠNODAĻA. īpašuma aprobežojumi 

(sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi 
un A.Valters, R., 1935, 231.lpp.). 

2. Savukārt, kā to nosaka panta norma, tad ūdeņi, kas stiepjas cauri 
vai piekļaujas dažādu īpašnieku zemes gabaliem, ir viņu kopīpašums, un 
katram no viņiem ir tiesība lietot to ūdeņu dalu, kura stiepjas cauri vai 
piekļaujas viņa zemei. 

Tomēr ūdeņu kopīpašums šā panta nozīmē nav identificējams ar 
kopīpašumu CL 1067.panta 1.daļas izpratnē kā kopīpašums domājamās 
daļās, bet gan kā īpašums, "kurā ir reālas, bet ne domājamās daļas..., 
pieņemot pretēju viedokli, neviens no piekrastes īpašniekiem nevarētu 
rīkoties ar savas piekrastes ūdeņu daļu bez citu īpašnieku piekrišanas" 
(sk. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В. В.Буковский, Р., 1914, т .1 , с.444-445). То, ka ūdeņi, kas stiepjas 
cauri vai piekļaujas dažādu īpašnieku zemes gabaliem, nav kopīpašums 
tradicionālā izpratnē, apliecina arī panta teksts, kurš runā par tiesībām 
lietot ūdeņu daļu, nepasakot, ka ar ūdeņu daļu būtu jāsaprot domājamā 
daļa. 

Faktiski uz tā saucamo ūdeņu kopīpašumu pilnā mērā ir attiecināms 
CL 1067.panta 2.daļā paredzētais līdzīpašums reālās daļās (sk. CL 
1067.p. komentāra 3.tēzi). 

To, ka šajā gadījumā ir domāts līdzīpašums reālās daļās, apliecina 
visas ūdeņu piekrastes īpašnieka tiesības, tostarp CL 1113.pantā paredzē
tā zvejas tiesība, kura paredz ievērot precīzas īpašuma robežas. 

3. "Ūdeņi, kas piekļaujas zemes gabalam, pēc paša likuma skaitās 
par piekrastu īpašnieka īpašumu. Tādēļ, lai atzītu, ka tādi ūdeņi, šo zemes 
gabalu pārdodot, nav pārgājuši tā ieguvēja īpašumā, nepietiek ar to vien, 
ka pirkuma līgumā nav minēts sevišķs noteikums par ūdeņu ieskaitīšanu 
pirkumā, bet, gluži otrādi, jāpierāda, ka ūdeņi no pirkuma sevišķi bija 
izņemti" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši 
F.Konradi un A.Valters, R, 1935, 231 .lpp.). 

1109. Par pretējo upes krastu īpašumu robežu uzskatāma 

vidus līnija starp abu krastu ūdenslīnijām normālā ūdensstāvoklī, 

bet par robežu starp vienā krastā gulošiem zemes gabaliem - līnija, 

kas velkama stateniski upes vidus līnijai caur robežas krustojuma 

punktu ar normālo ūdenslīniju. 

1. Par ūdenslīniju normālā ūdens stāvoklī sk. komentāru pie 
CL 1105.panta. 

2. Vidus līnija ir līnija, kura velkama gareniski pa upes vidu starp 
abu krastu ūdenslīnijām normālā stāvoklī (CL 961 .р.). 
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3. Robeža starp vienā krastā esošiem zemes gabaliem ir līnija, kura 
velkama perpendikulāri (stateniski) upes viduslīnijai. 

4. Ostas robežu nosaka Ministru kabinets pēc attiecīgās pašvaldības 
un ostas pārvaldes un valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 
pārvaldītāja ieteikuma (1994.g. 12 jūlija "Likuma par ostām" 3.pants). 

5. Upju ietekās Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī par jūras ūdeņiem 
tiek uzskatīti ūdeņi, kas atrodas aiz līnijas, kas savieno upju pretējo krastu 
vistālāk jūrā izvirzītos punktos, bet ostās - to pretējās pusēs izvietoto 
hidrotehnisko vai citu būvju vistālāk jūrā izvirzītos punktos (MK 
13.11.2001. noteikumi Nr.479 "Noteikumi par rūpniecisko zveju 
teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" 2.p.). 

111U. Publiskās upēs katram brīvi atļauta ūdens ikdienišķa 
lietošana, ciktāl ar to nekaitē sabiedrībai un neaizskar zemes 
īpašnieka tiesības. 

1. Par publiskiem ūdeņiem sk. komentārus pie CL 1102., 1103. un 
1104.panta. 

2. Baltijas vietējo civillikumu kopojuma 1015.pants par ūdens ikdie
nišķu lietošanu nosauca: ūdens smelšanu, veļas mazgāšanu, peldēšanos, 
zirgu peldināšanu, lopu dzirdināšanu, makšķerēšanu un braukšanu ar savu 
laivu. Kaut arī CL 1110.pants vairs nedod ūdens ikdienišķas lietošanas 
veidu uzskaitījumu, iepriekšminētie ūdens izmantošanas veidi būtu 
attiecināmi arī uz CL 1110.pantu ar piebildi, ka varētu būt arī citi veidi, 
atbilstoši šodienas dzīves standartiem, piemēram, ūdens slēpošana, 
akvalangistu sports u.tml. Rūpnieciskā zveja, kuģošana, upes ūdensspēka 
izmantošana, kā arī cita veida upes rūpnieciska izmantošana nav atzīsta
ma par ūdens ikdienišķu lietošanu. 

Tas, vai ūdens ikdienišķa lietošana aizskar vai neaizskar zemes 
īpašnieka tiesības, ir fakta jautājums, kuru strīda gadījumā noteiks tiesa. 

3. Vadoties no principa, ka publiskais īpašums ir domāts kopīgai 
lietošanai, MK 12.12.2000. noteikumi Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju 
un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 
kārtību" nosaka, ka, ja tiek iznomātas publiskās ūdenstilpes, ir jāsaglabā 
brīva pieeja šīm ūdenstilpēm (9.p.). Saskaņā ar minēto noteikumu 
33.punktu, ja tiek iznomāta publiskā ūdenstilpe, jāsaglabā brīva pieeja 
Šādiem ūdenstilpju izmantošanas veidiem: 

- kultūrvēsturiskās ainavas un dabas objektu apskatei; 
- dzeramā ūdens apgādei; 
- rekreācijai; 
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- makšķerēšanai; 
- rūpnieciskai zvejai. 
Publiskās ūdenstilpēs nomniekam nav tiesību ņemt maksu par 

publiskās ūdenstilpnes izmantošanu šo noteikumu 33.punktā minētajiem 
ūdenstilpju izmantošanas veidiem, izņemot gadījumus, kad nomnieks 
sniedz papildu pakalpojumus vai iegulda līdzekļus, kuri nodrošina 
publisko ūdenstilpju izmantošanu šiem mērķiem (35.punkts). 

1111. Upju un ezeru noderīgumu kuģošanai un koku 

pludināšanai noteic un atļauju tos lietot šim uzdevumam dod 

Finanču ministrija. 

Piezīme. Sīkāki noteikumi par ūdeņu lietošanas tiesības 

aprobežojumiem paredzēti sevišķā likumā. 

1. Kuģošanas kārtību upēs un ezeros regulē "Kuģošanas noteikumi 
Latvijas Republikas iekšējos ūdensceļos" (apstiprināti ar LR jūras lietu 
ministra 1992.g. 28.aprīļa pavēli Nr.75). Kuģošanas noteikumu ievēroša
nas uzraudzību veic Mazo kuģu inspekcija, kura atrodas Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā. 

2. Koku pludināšana Latvijas upēs un ezeros tika pārtraukta 
sešdesmito gadu vidū. Saskaņā ar "Kuģošanas noteikumu Latvijas Repub
likas iekšējos ūdensceļos" 4.4.punktu uz iekšējiem kuģojamiem ūdensce
ļiem koku un peldošo līdzekļu pludināšana ir aizliegta. 

3. Līdz 1998.gada 11.novembrim bija spēkā Latvijas ūdeņu kodeksa 
77.pants, kas noteica, ka vaļējā kokmateriālu pludināšana bez velkoņa 
aizliegta kuģu ceļos, kā arī citos ūdens objektos, ievērojot šo objektu 
īpašu nozīmi zivsaimniecībā, ūdens apgādē vai citām vajadzībām. Pārējos 
ūdens objektos minētie koku pludināšanas veidi ir pieļaujami, pamatojo
ties uz atļaujām. (Piezīme - pašlaik sagatavošanā jauns likums "Par ūdens 
resursu apsaimniekošanu"). 

1112. Zvejas tiesības nosaka turpmākie (1113.-1119.) panti, 

kā arī zvejniecības likums un citi attiecīgi noteikumi. 

1. Pamatnormatīvais akts, kurš nosaka zvejas tiesības, ir 1995.gada 
28.aprīļa Zvejniecības likums. Minētais likums regulē Latvijas Republi
kas iekšējo ūdeņu, teritoriālo jūras ūdeņu un ekonomiskās zonas ūdeņu 
zivju resursu iegūšanu, izmantošanu, pētīšanu, saglabāšanu, pavairošanu 
un uzraudzīšanu (likuma 2.p.). 
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2. Rūpnieciskās zvejas kārtību regulē MK 13.11.2001. noteikumi 
Nr.479 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekono
miskās zonas ūdeņos". 

Kārtību, kādā veicama rūpnieciskās zvejas tiesību noma un izsole, 
nosaka MK 12.12.2000. noteikumi Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un 
rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību". 

Amatierzveju regulē MK 13.02.2001. noteikumi Nr.67 "Makšķerē
šanas noteikumi". 

1113 • Zvejas tiesība pieder katram sava īpašuma robežās, 
un īpašnieks var aizliegt, ciktāl likums nenosaka citādi, trešam 
personām zvejot tajās. 

Piezīme. Korroborētu zvejas tiesību sveša īpašuma robežās 
šā panta noteikumi neatceļ. Šī piezīme attiecas arī uz 1115.-
1117.pantu ar piezīmi. 

1. Saskaņā ar Zvejniecības likuma 1.pantu zveja ir darbība nolūkā 
iegūt zivis, izmantojot zvejas rīkus un paņēmienus. 

Izšķirama: 

amatierzveja - makšķerēšana - rekreācijas vai sporta nolūkā veikta 
darbība, lai ar makšķerēšanas rīkiem iegūtu zivis; 

rūpnieciskā zveja - darbība nolūkā iegūt zivis, izmantojot rūpniecis
kus zvejas rīkus. 

2. Katram Latvijas Republikas iedzīvotājam ir tiesības nodarboties ar 
amatierzveju - makšķerēšanu - visos Latvijas Republikas ūdeņos, ja tajos 
amatierzveja - makšķerēšana - nav aizliegta, izņemot ezerus, kuri ir 
privātā īpašumā vai atrodas viena zemes īpašnieka zemes gabala robežās 
un kuros zvejas tiesības nepieder valstij. Pie šādiem ūdeņiem ir jābūt 
attiecīgām norādēm (Zvejniecības likuma 10.p.). 

Makšķerēšanas tiesības Zvejniecības likuma 10.pantā noteiktajos 
ūdeņos var izmantot jebkura fiziskā persona vecumā no 16 līdz 65 
gadiem, nopērkot gada vai īstermiņa (trīs mēnešu) makšķerēšanas karti, 
kuru izplatīšanu un realizāciju organizē Zivsaimniecības pārvalde (MK 
12.12.2000. noteikumu Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecis
kās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 29.p.). 

Līdz ar to piekrastes zemes īpašnieks nevar aizliegt trešam personām 
nodarboties ar makšķerēšanu (amatierzveju), izņemot ezerus, kuri ir 
privātā īpašumā vai atrodas viena zemes īpašnieka zemes gabala robežās. 
Tāpat īpašnieks var aizliegt makšķerēšanu visām trešam personām 
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ūdeņos, piemēram, dīķos, kas tiek izmantoti tikai specializētai zivkopībai 
un mākslīgai zivju pavairošanai (Zvejniecības likuma 10.pants.). 

Makšķerēšana veicama saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem 
(sk. MK 13.02.2001. noteikumi Nr.67 "Makšķerēšanas noteikumi"). 

3. Zvejas tiesības (domāta rūpnieciskā zveja) privātos ūdeņos 
(izņemot Civillikuma 2. un 3.pielikumā minētos, t.i., ezerus un upes, kuru 
daļās zvejas tiesības pieder vienīgi valstij) pieder ūdeņu īpašniekiem, un 
tās tiek izmantotas saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem 
(Zvejniecības likuma 6.p.). Rūpnieciskās zvejas tiesības var izmantot, ja 
attiecīgajos ūdeņos vai to daļā ir brīvi nozvejas limiti vai zvejas rīku 
limita daļa rūpnieciskai zvejai. 

Ūdeņu īpašnieks var aizliegt rūpniecisko zveju jebkurām trešam per
sonām. Rūpniecisko zveju detalizēti regulē Zvejniecības likuma 11.pants, 
reizē norādot, ka šā panta noteikumi neattiecas uz ūdeņiem, kas tiek 
izmantoti tikai specializētai zivkopībai un mākslīgai zivju pavairošanai. 

4. "Tiesības zvejot privātos ūdeņos izriet tieši no īpašuma tiesības uz 
pašiem ūdeņiem. Bet šo pēdējo tiesību var atsavināt atsevišķi no zemes, 
kurai ūdeņi piekļaujas, un otrādi, piekrastu zemes var atsavināt bez 
īpašuma tiesības uz ūdeņiem" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu 
tiesības, sastādījuši F.Konrādi un A.Valters, R., 1935, 235.lpp.). Minētā 
komentāra autoru viedoklim par zvejas tiesību suverēno raksturu ir 
pamats, jo saskaņā ar Zvejniecības likuma 3.pantu zivju resursus, t.i., 
visas zivis Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un teritoriālajos ūdeņos 
pārvalda valsts. Zivju resursu pārvaldīšanas tiesības šā panta izpratnē 
faktiski nozīmē valsts normatīvi regulējošo lomu un nekādi neierobežo 
CL 1113.panta noteikumus par zvejas tiesību piederību ūdeņu piekrastes 
īpašniekam. Savukārt zivis, kas izaudzētas specializētās zivkopības un 
mākslīgās pavairošanas rezultātā, ja to pavairošanai un audzēšanai nav 
izlietoti valsts budžeta līdzekļi, pieder attiecīgajām juridiskajām un fi
ziskajām personām. Privāto ūdeņu vai to daļas īpašnieks var iznomāt vai 
atsavināt zvejas tiesības trešam personām, nostiprinot šīs tiesības 
zemesgrāmatā. Šāda privāto ūdeņu īpašnieka tiesība paredzēta arī 
Zvejniecības likuma 7.pantā. Par zvejas tiesībām sk. arī komentāru pie 
935.panta. 

1114 • Jūras piekrastes ūdeņos zveja ir brīva katram Latvijas 

pilsonim zvejniecības likumā paredzētā kārtībā. 

1. Saskaņā ar CL 1102.pantu jūras piekrastes josla pieder pie 

publiskiem ūdeņiem. 
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Piekraste - Latvijas Republikas teritoriālo jūras ūdeņu daļa un Rīgas 
jūras līča ūdeņu daļa, kas atrodas ne tālāk par 2 jūras jūdzēm no krasta un 
kuras dziļums nepārsniedz 20 metrus (sk. MK 13.11.2001. noteikumu 
Nr.479 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekono
miskās zonas ūdeņos" 3.1.p). Zvejniecības likuma 6.pants nosaka, ka 
Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos un Rīgas jūras līča ūdeņos 
zvejas tiesības pieder Latvijas Republikā reģistrētām juridiskajām un 
fiziskajām personām, un tās tiek izmantotas saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

2. Piekrastes zvejnieku pienākumi, veicot zveju, ir: 
- ievērot šos noteikumus (sk. l.tēzi) un citus normatīvos aktus, kas 

reglamentē zveju; 
- nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

pilnvarotajām amatpersonām iespēju pārbaudīt peldošo līdzekli, uzrādīt 
pārbaudei nozvejotās zivis, gatavo produkciju, zvejas rīkus, zvejas vietu 
un ar zveju saistīto dokumentāciju, kā arī peldošā līdzekļa reģistrācijas 
dokumentu; 

- nodrošināt, lai peldošā līdzekļa borta numurs un vārds, ja tāds ir 
noteikts, būtu skaidri salasāms; 

- aizpildīt zvejas žurnālu pēc atgriešanās krastā no zvejas. 
3. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņi nevar tikt iznomāti. Šis 

nosacījums neizslēdz zvejas vietu noteikšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča piekrastē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma ietvaros (sk. MK 
12.12.2000. noteikumu Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnie
ciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 6.p.). 

1115 • Ezeros, kas uzskaitīti šim pantam pieliktā saraksta (II 
pielik.), zvejas tiesība visā to platībā, neatkarīgi no 1105.pantā 
noteiktām ezeru robežām, pieder vienīgi valstij, izņemot sarakstā 
norādītās daļas. 

1. Civillikuma 2.pielikumā ir uzskaitīti ezeri, kuros zvejas tiesības 
pieder valstij. 

2. Patlaban CL 2.pielikumā iekļauti 208 ezeri. 
3. Par zvejas tiesībām sk. arī Zvejniecības likuma 6.pantu. 
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1116 • Kopējos ūdeņos (1108.p.) zvejas tiesība pieder katram 

piekrastes īpašniekam tajā ūdens daļā, kas ir tuvāk viņa nekā cita 

zemei. 

1. Par kopējiem stāvošiem un tekošiem ūdeņiem sk. komentāru pie 

CL 1108.panta. ' 
2. Par pretējo upes krastu īpašumu robežām, kā arī par robežām starp 

vienā krastā esošiem zemes gabaliem sk. komentāru pie CL 1109.panta. 
3. Ja vairākiem ezera piekrastes īpašniekiem jānosaka ūdens daļa, 

kura pieder katram no viņiem un kurā tam ir zvejas tiesība, tad panta 
formulējums par ūdens daļu, kura ir tuvāk viņa nekā cita zemei, ir 
visprecīzākais, jo atkarībā no ezera piekrastes īpašnieku skaita ūdens 
sadales robežlīnijas var veidot pamatā dažādas četrstūra vai trijstūra 
formas (sektorus). 

1117 • Publiskās upēs zvejas tiesība pieder katram piekrastes 

īpašniekam gar viņa robežu tajā ūdens daļā, kas ir tuvāk viņa nekā 

cita zemei. 

Piezīme. Upēs, kas uzskaitītas šai piezīmei pievienotā 

pielikumā (III pielik.), zvejas tiesība, sarakstā norādītās daļās, 

pieder vienīgi valstij. 

1. Par publiskās upes piekrastes īpašnieku zvejas tiesību robežu 

sk. komentāru pie CL 1109.panta. 
"Piekrastes īpašniekiem piederošā tiesība zvejot publiskās upēs, 

katrā ziņā ierobežota ar zināmu platību, no kā izriet, ka katra darbība, 
kādu viens īpašnieks izdara otra īpašnieka novadā un kas traucē šī pēdējā 
tiesības realizēšanu vai vispār pazemina viņa tiesības ražīgumu, uzskatā
ma kā svešas tiesības aizskārums un uz vispārīga pamata... uzliek traucē
tājam par pienākumu atlīdzināt zaudējumus, kurus viņš izdarījis ar savu 
darbību" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši 
F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 237.lpp.). "Pārdodot upes piekrastes 
zemes gabalu, jaunais ieguvējs iegūst arī zvejas tiesības publiskā upē" 
(sk. Сводъ гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. 
В. В.Буковский, Р., 1914, т .1 , с. 458). 

2. Panta normā ar zvejas tiesībām jāsaprot rūpniecisko zveju, jo 
amatierzveju (makšķerēšanu) piekrastes īpašnieki trešam personām nevar 
aizliegt (sk. Zvejniecības likuma 10.р.). 
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3. Ja tiek iznomātas publiskās ūdenstilpes, saskaņā ar MK 
12.12.2000. noteikumu Nr.433 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpniecis
kās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību" 9.punktu 
ir jāsaglabā brīva pieeja šīm ūdenstilpēm. 

4. Civillikuma III pielikumā ir uzskaitītas upes, kurās zvejas tiesības 
pieder vienīgi valstij. 

Rūpnieciskās zvejas tiesības publiskajos ūdeņos un iekšējos ūdeņos, 
kuros zvejas tiesības pieder valstij, pēc zivju resursu nodošanas 
pārzināšanā iznomā vietējā pašvaldība, ievērojot Zvejniecības likuma 6. 
un 7.pantā minētos nosacījumus (sk. MK 12.12.2000. noteikumu Nr.433 
"Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas 
tiesību izmantošanas kārtību" 13., 14.p.). 

1118 • Kam pieder zvejas tiesība, tas var lietot tauvas joslu 
zvejas vajadzībām. Tuvāki noteikumi par tauvas joslu paredzēti 
sevišķā likumā; kur tās platums nav noteikts, tur tas ir četri metri. 

1. Tauvas josla - sauszemes josla gar ūdeņu krastu, kas paredzēta ar 
zveju vai kuģošanu saistītām darbībām (Zvejniecības likuma l.p.). 
Tauvas josla nav jānosaka, ja privātie ūdeņi un tiem piegulošās sauszemes 
daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos 
ūdeņos nepieder valstij (Zvejniecības likuma 9.p.). Piekrastes zemes 
īpašniekiem ir tiesības lietot tauvas joslu, ciktāl šīs tiesības neierobežo 
Zvejniecības likums, citi likumi un normatīvie akti (Zvejniecības likuma 
9.p.). "Zemes gabala īpašnieks nekādā ziņā nezaudē īpašuma tiesības uz 
tauvas joslu, tikai viņš nedrīkst pēdējo apsēt, apbūvēt un vispār izmantot 
tādā veidā, kas traucē kuģniecību vai pludināšanu... " (sk. Civillikumi ar 
paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konrādi un A.Valters, R., 
1935, 235.Ipp.). Tā, piemēram, Rīgas dome, atjaunojot "K" zemes 
īpašuma tiesības uz zemes gabalu Rīgā, Jaunciema gatvē un Steķu ielā, 
noteica, ka īpašniecei jāņem vērā, ka zemes gabala Jaunciema gatvē un 
Steķu ielā īpašuma tiesības ir aprobežotas ar telekomunikācijām un tauvas 
joslu. Minētie aprobežojumi ierakstāmi zemesgrāmatā saskaņā ar LR 
likumu "Par telekomunikācijām", LR Zemesgrāmatu likuma 45.panta 
7.punktu un Latvijas Republikas Zvejniecības likumu. 

2. Tauvas joslas bezmaksas lietošana ir paredzēta: 
a) kājāmgājējiem; 
b) zivju resursu un ūdeņu uzraudzībai; 
c) robežapsardzībai; 
d) vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumu veikšanai. 
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Tikai vides aizsardzības institūcijas speciāli norādītās vietās un pēc 
saskaņošanas ar zemes īpašnieku tauvas joslā ir atļauta: 

a) laivu un kuģu piestāšana, to kravu izkraušana un pagaidu 

uzglabāšana; 
b) laivu un kuģu pārziemošana, būve un remonts; 
c) zvejnieku apmetņu ierīkošana, atpūta, zvejas rīku žāvēšana un 

citas ar zveju saistītas darbības. 
Dabiskās tauvas joslas platums ir: 
a) gar privāto ūdeņu krastiem - 4 metri; 
b) gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metri; 
c) gar jūras piekrasti - 20 metri. 

Tauvas joslas platums nedrīkst pārsniegt 40 metrus (Zvejniecības 

likuma 9.pants). 

3. Par tauvas joslu sk. arī I.Čepāne, S.Meiere, "Par tauvas joslas 
tiesisko statusu", Latvijas Vēstnesis, 09.10.2001., Nr. 223. 

1119. Ūdeņos, kuros dzīvo zivis, aizliegts mērcei kaņepājus 

un linus; vispār tos drīkst mērcēt tikai mārkos vai purvos, vai arī 

novadot vajadzīgo ūdeni no ezeriem un upēm, bet tikai tā, lai tas pēc 

tam vairs nevarētu atplūst tur atpakaļ. 

Kaņepāju un linu mērcēšana ūdeņos, kuros dzīvo zivis, ir aizliegta tā 
iemesla dēļ, ka linu un kaņepāju mērcēšanas rezultātā rodas organiskais 
piesārņojums - tanīdi, kuri krasi samazina skābekļa daudzumu ūdenī un 
kā sekas izraisa zivju bojāeju. "No ... norādījumiem par linu un kaņepāju 
mērcēšanas vietām izriet, ka mērcēšana nav izdarāma arī tādos ūdeņos, no 
kuriem zivis ir gan izzvejotas, bet var tikt atkal ieaudzētas" 
(sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi 
un A.Valters, R., 1935, 237.lpp.). 

Sakarā ar linu un kaņepāju rūpniecisko pārstrādi minētā problēma 

mūsdienās nav aktuāla. 

1120. Zemes īpašnieka tiesība ierīkot ūdensspeka 
izmantošanas ietaises nav nekādi aprobežota tikai tajā gadījumā, 
kad upe, uz kuras šīs ietaises ierīkojamas, iesākas viņa paša robežās 
un kad nevienam no augšgala kaimiņiem nevar rasties zaudējumi 
no ūdens aizsprostojumiem vai aizdambējumiem. 

1. Saskaņā ar CL 1108.pantu kā stāvošie, tā tekošie privātie ūdeņi, 
kas atrodas viena zemes īpašnieka robežās, pieder viņam ar tiesību lietot 
tos vienam pašam un pēc sava ieskata. CL 1120.pants tikai konkretizē šo 
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īpašnieka neaprobežoto tiesību attiecībā uz ūdensspēka izmantošanas 
ietaisēm ar norādi, ka šīs ūdensspēka ietaises īpašniekam jārespektē 
augšgala kaimiņu tiesības". "Šai ziņā ... (1120.pants) ierobežo zemes 
īpašniekus tikai virs dzirnavām esošo zemju īpašniekiem par labu; tātad 
vienīgi cietušajiem zemes īpašniekiem ir tiesība celt prasības par zau
dējumu atlīdzību pret vainīgiem dzirnavu īpašniekiem" (sk. Civillikumi ar 
paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konrādi un A.Valters, R., 
1935, 238.lpp.). 

2. Par zaudējumu atlīdzināšanu sk. 1121.panta komentāru. 
3. Ūdensspēka izmantošanas ietaišu ierīkošana parasti saistās ar 

ūdenskrātuves izveidošanu. Ūdenskrātuves galvenie elementi ir: tilpe, re
gulēšanas būves (aizsprosts, novadbūve). Tilpe ir nozīmīgākais elements. 
Novadbūvc kalpo plūdu un caurteces ūdeņu caurvadīšanai caur ūdenskrā
tuvi. Tās var būt slūžas, meniķis, pārgāzē, slieksnis, caurteka - regulators, 
caurteka uz līmeņa. 

Par ūdenstilpes ekspluatāciju atbildīgs ir: 
- privātīpašnieks, ja viņa zemē atrodas ūdenstilpe; 
- lietotājs, kā teritorijā atrodas ūdenstilpe; 
- juridiskā vai fiziskā persona, ar ko pašvaldība noslēgusi nomas 

līgumu par ūdenstilpes apsaimniekošanu (sk. ar 1995.g. 8.decembra 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr. 122 
pieņemtās "Ezeru apsaimniekošanas un ūdenskrātuvju ekspluatācijas 
kontroles metodiskās rekomendācijas"). 

Līdz 1998.gada 11.novembrim spēkā esošais Latvijas ūdeņu kodeksa 
72.pants (piezīme - pašlaik sagatavošanā likums "Par ūdens resursu 
apsaimniekošanu") noteica kārtību, kādā ūdens objekti izmantojami hi-
droenerģētikas vajadzībām, paredzot ūdenskrātuvju izmantošanas notei
kums, ko ūdeņu izmantošanas regulēšanas un aizsardzības iestādes apsti
prināja katrai ūdenskrātuvei (Latvijas ūdeņu kodeksa 96.pants). 

Piezīme - Latvijas ūdeņu kodekss bija piemērojams, ciktāl tas nebija 
pretrunā ar LR 1991.gada 21.augusta konstitucionālo likumu "Par 
Latvijas Republikas valstisko statusu". 

4. Par ūdensspēka izmantošanas ietaišu aprobežojumiem sk. MK 
15.01.2002. noteikumus Nr.27 "Par upēm (upju posmiem), uz kurām 
zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektro
staciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus". 
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1121 • Ja upe tek caur vairāku īpašnieku zemes gabaliem, 

tad katrs no viņiem drīkst ierīkot jaunas ūdensspēka izmantošanas 

ietaises tikai tad, ja no ūdens aizsprosto juma vai aizdambējuma 

nevar celties zaudējumi kaimiņiem. 

1. Atšķirībā no CL 1120.panta CL 1121.pants regulē ūdensspēka 
ietaišu izmantošanu upēs, kuras tek caur vairāku īpašnieku zemes 
gabaliem, un līdz ar to uzliek pienākumu šo ietaišu īpašniekam rīkoties tā, 
lai nenodarītu kaitējumu ne augšgala, ne lejasgala kaimiņiem. 

Saskaņā ar 1993.gada 20.aprīļa likuma "Par meliorāciju" 2.pantu 
zemes īpašniekam (lietotājam) ir tiesības savas zemes robežās aizturēt 
cauri tekošo ūdeni (izņemot publiskās upes) un izmantot to savām 
vajadzībām, ja tas netraucē augstāk vai zemāk esošās zemes meliorāciju 
un nenodara zaudējumus tās īpašniekiem (lietotājiem). Līdz ar to gan 
Civillikuma, gan likuma "Par meliorāciju" pantu normas atļauj ierīkot 
ūdensspēka izmantošanas ietaises ar nosacījumu, ka minētās darbības 
nenodara zaudējumus kaimiņiem. 

Kaut arī likums runā tikai par jaunu ietaišu ierīkošanu, tiesības prasīt 
zaudējumu atlīdzību būs arī gadījumā, ja zaudējums nodarīts arī ar 
ekspluatācijā esošām ūdens spēka ietaisēm. 

"Ne tikai uzceļot dzirnavas, bet arī turpmāk tās izmantojot, 
īpašniekam jāraugās uz to, lai kaimiņiem neceltos zaudējumi no ūdens 
aizsprostojuma" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sa
stādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 238.lpp.). 

2. Lai nenodarītu zaudējumus kaimiņu zemes gabaliem, aizsprosto
juma vai aizdambējuma rezultātā izveidotās ūdenstilpes un hidrobūvju ap
saimniekotāja pienākumi ir: 

- vadoties pēc ūdenskrātuves ekspluatācijas noteikumiem, ūdenskrā
tuvēm attiecīgi regulēt ūdens līmeni, veikt līmeņu novērojumus augšbjefa 
un lejasbjefa; 

- veikt tehnisko uzraudzību un uzturēt kārtībā hidrotehniskās būves, 
organizēt būvju apsardzību. Sistemātiski, ne retāk kā divas reizes gadā 
(vienu reizi pēc pavasara plūdiem noteikti) veikt hidrobūvju tehniskā stā
vokļa apskati; 

- kopt un kontrolēt ūdenstilpes akvatorija stāvokli, sekot ūdens 
sanitārajam stāvoklim. Vajadzības gadījumā brīdināt apkārtējos iedzīvo
tājus par bīstamu piesārņojumu; 

- lielajām ūdenstilpēm apsekot katru gadu ūdenstilpes krastu stāvokli 
(vislabāk pēc pavasara plūdiem), konstatējot krastu pārstrādes vietas, 
raudzīties, lai netiktu applūdināta piekrastes zona (sk. 1995.g. 8.decembra 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu Nr.122 

A.Grutups, E.Kalniņš 

335 



336 PIEKTĀ APAKŠNODAĻA. īpašuma aprobežojumi 

pieņemtās "Ezeru apsaimniekošanas un ūdenskrātuvju ekspluatācijas 
kontroles metodiskās rekomendācijas"). 

3. Lai minimalizētu iespējamā kaitējuma nodarīšanu, svarīgi ir 
ievērot ūdenskrātuvju izmantošanas noteikumus, kuri tiek apstiprināti 
attiecībā uz ūdenskrātuvēm (sk. CL 1120.panta komentāra 3.tēzi). 
Daugavas kaskādes ūdenskrātuvju ekspluatācijas noteikumi apstiprināti 
1980.gadā. Minētie ekspluatācijas noteikumi paredz noteikt Rīgas, Ķegu
ma un Pļaviņu ūdenskrātuvju pases datus; ūdenskrātuvju darba režīmu; 
dabas aizsardzības prasības, to vidū ekspluatācijas pasākumus, lai 
novērstu piekrastes teritoriju appludināšanu, krastu stabilitātes nodrošinā
šanu u.tml.; inženierbūvju uzturēšanu; hidrometeoroloģiskā režīma ievē
rošanu u.c. noteikumus. 

4. Līdz 1999.gada 23.martam zaudējumu atlīdzināšanas kārtību 
noteica LPSR Ministru Padomes 1978.g. 4.maija lēmums Nr.231 "Par 
zaudējumu atlīdzināšanu, kādi nodarīti ar ūdenssaimniecības pasāku
miem, ūdeņu lietošanas izbeigšanu vai ūdeņu lietošanas apstākļu maiņu". 
Tas paredzēja, ka zaudējumi, kādi nodarīti, realizējot ūdenssaimniecības 
pasākumus, atlīdzināmi, ja mainījusies: 

- ūdens apgāde; 
- ūdenstilpju un ūdens avotu lietošana; 
- notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas būvju ekspluatācija, kā arī 

apūdeņošanas un nosusināšanas būvju (sistēmas) darbs; 
- ūdens objektu lietošana ārstniecībā. 
Atlīdzināmi arī zaudējumi, kādi nodarīti ar ūdenssaimniecības 

pasākumiem, ūdeņu lietošanas izbeigšanu vai ūdeņu lietošanas apstākļu 
maiņu, kas izraisījuši zemes platību izkalšanu, pārmitrināšanu un pārpur-
vošanos vai ūdeņu citādu kaitīgu iedarbību, kā arī ūdens objektos uzcelto 
būvju ekspluatācijas apstākļu traucējumus. 

Pie ūdeņu kaitīgas iedarbības Latvijas ūdeņu kodeksa 128.pants 
pieskaitīja: 

- plūdus, appludināšanu un pārmitrināšanu; 
- krastu, aizsargdambju un citu būvju izskalošanu; 
- zemes pārpurvošanos un sasāļošanos; 
- augsnes eroziju, gravu, noslīdeņu veidošanos, kā arī citas kaitīgas 

parādības. 

5. Sk. arī komentāru pie CL 1095.panta. 
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1122 • Aizdambejot un aizsprostojot vairākiem īpašniekiem 

kopīgi piederošu upi, nedrīkst kavēt jau pastāvošo ūdensspēka 

izmantošanas vai citu ietaišu lietošanu. 

1. " . . . Pants zīmējas vienīgi uz pašas upes aizdambējumu un 
aizsprostojumu, ja ar tādiem ierīkojumiem celtos zaudējumi... pastāvošo 
dzirnavu īpašniekiem" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Lietu 
tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 239.lpp.). "Panta 
būtība norāda uz to, ka, noregulējot jauno dzirnavu ūdens līmeni, jāievēro 
kaimiņu intereses..." (sk. Сводъ гражданских узаконений губерний 
Прибалтийских, сост. В. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.461). 

2. Panta norma aizsargā ne tikai pastāvošās ūdensspēka 
izmantošanas ietaises, bet arī citas ietaises, piemēram, apūdeņošanas, 
meliorācijas u.tml. ietaises. 

3. Tas, vai ar upes aizdambējumu vai aizsprostojumu tiek kavēta jau 
esošo ietaišu lietošana, strīda gadījumā ir jākonstatē tiesai. Esošo ietaišu 
īpašniekam, ja tiek kavēta ietaišu lietošana, ir tiesības celt tiesā negatoro 
prasību (CL 1039.pants). 

1123. Lai novērstu zaudējumus kaimiņu pļavām no 

ūdensspēka izmantošanas ietaišu aizdambējumu paceltā ūdens, 

visur, kur tas izrādās par vajadzīgu, šo ietaišu slūžas jāatstāj 

atvērtas četras nedēļas priekš un četras pēc Jāņu dienas. 
Kad zivis laiž ikrus, viņu cauriešanai katrā ūdensspēka 

izmantošanas ietaisē jāatstāj atvērtas slūžas vai jāierīko zivju ceļi. 

1. Šī panta norma paredz regulējumu ar mērķi "novērst pļavu 
applūšanu un dot iespēju pļavu īpašniekiem lietot zāli" (sk. Сводъ 

гражданских узаконений губерний Прибалтийских, сост. В. 

В.Буковский, Р., 1914, т .1 , с.461). 

2. " . . . ar pantā minēto Jāņu dienu ir saprotami vecie Jāņi (6 jūlijs), 
jo slūžu vaļā taisīšanas laiks šinī likuma pantā ir noteikts sakarā ar siena 
pļaujamo laiku, kurš pēc mūsu ģeogrāfiskiem apstākļiem krīt uz laiku ap 
veciem Jāņiem un nav mainījies ar jaunā stila ievešanu" (sk. Civillikumi 
ar paskaidrojumiem. Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, 
R., 1935,240.lpp.). 

3. "Šī panta priekšraksta neizpildīšana no dzirnavu īpašnieka puses 
pati par sevi nenodibina likumīgu pieņēmumu, ka ar to kaimiņiem faktiski 
nodarīts kaitējums, un neatsvabina atlīdzības prasītāju no pienākuma no-
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teikti pierādīt kā zaudējumu esamību, tā arī to, ka zaudējumi cēlušies 
taisni no dzirnavu slūžu neatvēršanas pa šai pantā aprādīto laiku" 
(sk. turpat, 240.lpp.). 

Piemērojot šo pantu, "jāatļauj kaimiņiem vienoties par citādiem 
noteikumiem, kurus ... ar koroborācijas palīdzību var pārvērst par 
servitūtiem, proti, šī noteikuma mērķis nav publiskas intereses, bet 
kaimiņu aizsardzība pret zaudējumiem" (sk. turpat, 240.Ipp.). 

"Prasība, kurā prasīts, lai atbildētājam uzliktu par pienākumu atvērt 
- slūžas (negatorā prasība - CL 1039.p.) . . . var tikt saistīta ar prasību 
pārtaisīt pašas dzirnavu slūžas" (Сводъ гражданских узаконений 
губерний Прибалтийских, сост. В. В.Буковский, Р., 1914, т. 1, с.461). 

4. Saskaņā ar Latvijas ūdeņu kodeksa 95.pantu, kurš bija spēkā līdz 
1998.gada 11 .novembrim, uzņēmumiem, kas ekspluatē ūdens uzstādinā-
juma un caurlaides būves vai ūdens ieņēmējietaises ūdenskrātuvēs, 

jāievēro ūdenskrātuvju piepildīšanas un nostrādes režīms, kas noteikts, 
ņemot vērā ūdenskrātuvju ietekmes zonās esošo ūdeņu lietotāju un zemes 
lietotāju intereses. 

Hidroenerģētikas uzņēmumu pienākums ir ... nodrošināt zivju no
kļūšanu nārsta vietās (Latvijas ūdeņu kodeksa 74.р.; piezīme - šobrīd 
sagatavošanā jauns likums "Par ūdens resursu apsaimniekošanu"). 

1124. Katrs īpašnieks drīkst uz savas zemes ierīkot ūdens 
piegādi no ūdeņiem, kas tek gar vai caur viņa robežām, bet no 
kuģojamām un pludināmām upēm vai tādām to pietekām, kuras 
pievada tām vajadzīgo ūdeni, tikai tiktāl, ciktāl ar to nekaitē 
kuģniecībai vai koku pllidināšanai. 

Kā jau tika minēts CL 1107.panta komentārā (sk. l.tēzi), tad runāt 
par īpašuma tiesībām uz pašu ūdeni var visai nosacīti. Šī ūdeņu īpašuma 
tiesību nosacītība arī pamato piekrastes zemes īpašnieka tiesību ierīkot 
ūdens piegādi no ūdeņiem, kas tek gar vai caur viņa zemes robežām. Līdz 
ar to ūdens ņemšana ir patstāvīga tiesība (tāpat kā zvejas un citas ūdens 
lietošanas tiesības), kura faktiski izriet no cilvēka eksistences vitālām 
prasībām. 

Lai apmierinātu vajadzības pēc dzeramā ūdens, ūdens objektu 
lietošanu, kā arī ūdens lietošanu lauksaimniecības, rūpniecības un citām 
vajadzībām līdz 1998.gada 11.novembrim regulēja 1972.gada 28.decem-
brī pieņemtais Latvijas ūdeņu kodekss (sk. Latvijas ūdeņu kodeksa 55., 
66. un 69.р.; piezīme - zaudējis spēku ar 15.10.1998. likumu 
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"Par Latvijas PSR normatīvo aktu piemērošanas izbeigšanu", pašlaik 
sagatavošanā jauns likums "Par ūdens resursu apsaimniekošanu"). 

Šobrīd jautājumu par ūdens lietošanu regulē 1997.gada 22.aprīlī 
pieņemti MK noteikumi Nr.155 "Noteikumi par ūdens lietošanas 
atļaujām", kuri nosaka ūdens lietošanas kvantitatīvos un kvalitatīvos 
ierobežojumus, kā arī reglamentē katra ūdens lietotāja ūdens lietošanas 
veidus, daudzumu, termiņus un pienākumus ūdeņu aizsardzībā. 

1125 • No tiem ūdeņiem, no kuriem ierīkota publiska ūdens 

piegāde, kā arī no šās piegādes ūdensvadiem privātpersonas 

nedrīkst ierīkot sev ūdens piegādi bez attiecīgas varas atļaujas. 

1. Ūdens lietošanas atļaujas izsniedz attiecīgā reģionālā vides 
pārvalde, saskaņojot šo jautājumu ar attiecīgo pagasta vai pilsētas pašval
dību, vides pārvaldes rajonu nodaļas ūdeņu aizsardzības inspektoru, kā arī 
ģeoloģijas dienestu, ja ūdens lietošana notiek no pazemes urbuma, kurš 
dziļāks par 20 m (sk. CL 1124.panta komentāru). 

2. 1991.g. 5.novembrī Vides aizsardzības komiteja apstiprinājusi 
"Pagaidu kārtību atļauju izsniegšanai darbiem Latvijas Republikas ūdeņos 
un to piekrastes joslās". Minētā pagaidu kārtība nosaka, ka visu veidu 
darbus, kas saistīti ar rakšanu, urbšanu, spridzināšanu, grunts vai atkritu
mu izgāztuvju ierīkošanu, ūdensaugu un grunts organismu ieguvi Latvijas 
iekšējos ūdeņos, Rīgas jūras līcī, kontinentālajā šelfa, ekonomiskā zonā 
drīkst uzsākt tikai pēc attiecīgās vides aizsardzības teritoriālās 
struktūrvienības izsniegtās darbu veikšanas atļaujas saņemšanas. 

1126. Ūdens piegāde, ko privātpersonas ierīko no saviem 

kopējiem ūdeņiem, nedrīkst būt tik plašos apmēros, ka to dēļ 

ievērojami pazeminātos ūdens līmenis vai arī mainītos upes 

virziens. 

1. Par kopējiem ūdeņiem un to izmantošanas kārtību sk. 1108.panta 

komentāru. 
2. Panta norma vērsta ne tik daudz uz citu kopējo ūdeņu 

līdzīpašnieku interešu aizsardzību, kā uz visas sabiedrības interešu 
aizsardzību, jo aizliedz ūdeni ņemt tik lielos apmēros, ka tādēļ ievērojami 
pazeminātos ūdens līmenis vai arī mainītos upes virziens. 
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3. Kā jau tika norādīts CL 1124.panta komentārā, ūdens lietošanai, 
kas rada ietekmi uz ūdens kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem rādītājiem 
(piemēram, virszemes ūdeņu patēriņš ir lielāks par 20 m3 diennaktī vai arī 
ūdens patēriņš ietekmē virszemes ūdenstilpes hidroloģisko režīmu), ir 
jāsaņem ūdens lietošanas atļauja, kurā tiks precīzi limitēts atļautais ūdens 
ieguves daudzums diennaktī. Minētā ūdens lietošanas atļauju sistēma ļauj 
izvairīties no CL 1126.pantā norādītajām sekām. 

1127 • Zemju apūdeņošanai no kopējas upes ūdens jāsadala 
piekrastes zemes gabalu īpašnieku starpā samērīgi ar šo gabalu 
lielumu, tā ka lai neviens no īpašniekiem nenodarītu otram 
zaudējumus. 

1. Kopējo ūdeņu sadale samērīgi piekrastes zemju īpašnieku zemes 
gabalu lielumiem izriet no CL 1108.pantā regulētā kopējo ūdeņu īpašuma 
statusa. Kopējie ūdeņi kā līdzīpašums reālās daļās ietver sevī ūdens lieto
juma sainēriguma principu (sk. CL 1108.panta komentāru). 

2. F.Konradi un A.Valters, komentējot šajā pantā minētos nosacī
jumus, min konkrētu tiesu prakses piemēru, saskaņā ar kuru "pēc eksper
tīzes atbildētājs lielākā mērā izmanto Gaujas ūdeni nekā prasītāja un, 
proti, par 1/3 daļu vairāk, un (līdz ar to strīdus) īstenībā zīmējas vienīgi uz 
Gaujas ūdens lietošanas neproporcionālu sadalīšanu starp partiem 
(pusēm), kādēļ prasības priekšmets būtu varējis tikai novērst tādu 
neproporcionālu ūdens sadalīšanu" (sk. Civillikumi ar paskaidrojumiem. 
Lietu tiesības, sastādījuši F.Konradi un A.Valters, R., 1935, 239.lpp.). 

3. Lai noteiktu savādāku (neproporcionālu) ūdens sadalījumu starp 
zemes gabalu īpašniekiem, jānodibina servitūts (CL 1231 .p.). 

Šajā gadījumā tas iespējams ar līgumu, kuru savā starpā slēdz 
piekrastes zemes īpašnieki. 

4. Mežu l ietošanas tiesības aprobežojumi 
(1128.-1129.p.) 

1128 • Privāti meži atrodas to īpašnieku neaprobežotā rīcībā. 

Piezīme. Mežu lietošanas tiesību aprobežojumi ir noteikti 
likumos par mežu apsaimniekošanu un izmantošanu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.04.1997. likumu - Ziņotājs, 1997, Nr.ll) 

1. Šī panta norāde uz to, ka privātie meži atrodas to īpašnieku 
neaprobežotā rīcībā, nenozīmē, ka mežu īpašnieks varētu rīkoties ar savu 
mežu pilnīgi patvaļīgi. Minētā panta formulējums izriet no CL 928.pantā 
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nostiprinātās īpašuma neaprobežotības prezumpcijas, kura ir ļoti svarīga, 
jo likumisko īpašuma aprobežojumu skaits nemitīgi pieaug (sk. CL 928.p. 
komentāru). īpašuma neaprobežotības prezumpcija nozīmē tikai to, ka, 
kamēr nav pierādīts kāds konkrēts īpašuma aprobežojums, jāpieņem un 
jārīkojas tā, it kā šāda aprobežojuma vispār nebūtu. 

2. Meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulē šādi normatīvie 

akti: 
1) 24.02.2000. Meža likums; 
2) 05.02.1997. Aizsargjoslu likums; 
3) 16.03.2000. Sugu un biotopu likums; 
4) 30.05.2001. Ķemeru nacionālā parka likums; 
5) 16.03.2000. Šlīteres nacionālā parka likums; 
6) 16.12.1999. Gaujas nacionālā parka likums; 
7) MK 28.11.2000. noteikumi Nr.416 "Kārtība koku ciršanai 

ārpus meža zemes"; 
8) MK 24.10.2000. noteikumi Nr.370 "Kārtība, kādā aprēķināmi 

mežam nodarītie zaudējumi"; 
9) MK 24.10.2000. noteikumi Nr.372 "Noteikumi par koku 

ciršanu meža zemēs"; 
10) MK 27.02.2000. noteikumi Nr.94 "Meža zemes transformācijas 

kārtība"; 
11) MK 25.08.1998. noteikumi Nr.319 "Cirsmu un atsevišķu koku 

izsoles noteikumi"; 
12) MK 20.08.1996. noteikumi Nr.332 "Valsts mežierīcības 

organizācijas kārtība"; 
13) MK 20.08.1996. noteikumi Nr.334 "Meža monitoringa 

organizācijas kārtība" 
u.c. normatīvie akti. 

1129. Medību tiesības un šo tiesību izlietošanu nosaka 

medību likums. 

Medību tiesības reglamentē 1995.gada 1.jūnijā pieņemtais Medību 
likums, LR MK 1995.gada 8.augustā pieņemtie "Medību noteikumi" 
(piezīme -- pašlaik sagatavošanā jauna Medību likuma un Medību 
noteikumu redakcija), kā arī LR MK 1995.gada 26.septembrī pieņemtie 
"Noteikumi par medību šaujamieročiem" u.c. normatīvie akti. 
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Alfabētiskais rādītājs 
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Baltijas jūra, 297, 326, 330 
Bāriņtiesa, 285, 290 
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Bezatlīdzības atņemšana, 
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apstrīdams, 131, 217 
fiduciārs, 21, 22 

Dāvinājums, 81, 113, 145. 148, 151. 
165, 177,212, 222, 266, 268, 
272, 285, 291 

Derīgie izrakteņi, 199, 202, 204, 
207-209 

Dctaļplānojums, 300 
Dievnams, 28, 33 
Domājamā daļa, 21, 82, 100, 106, 

138, 176, 186, 229, 247-249, 
251-254, 256, 258-261,264-
275,277, 279, 281,282,317, 
325 

Dūmi, 185, 207, 303 
Dzelzceļš, 32, 166, 296,326 
Dzīvok|a īpašums, 16, 21, 23, 74, 

124, 125, 176, 247, 248, 253, 
269, 274-276 

Dzīvžogs, 100, 200, 248, 263, 317, 
318 
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E 
Ēka, 32, 36, 59, 70-73, 76-80, 84-87, 

91, 102, 123, 124, 133, 144, 
174, 204, 205, 232, 235,238, 
240, 252, 260. 262, 280, 293, 
295, 297-300,307,309-311, 
318 

jauna, 10, 84 
Ekonomiskā zona, 42, 327, 339 
Elektromagnētiskais starojums, 207 
Energoapgādes uzņēmums, 205, 294, 

295 
Enerģija, 19 
Ezers, 60, 61, 67, 200, 323, 324, 

327-330 
privāts, 44, 65, 66, 328 
publisks, 27, 32, 60, 61, 64, 65, 

138, 321 

G 
Gaisa kuģis, 48, 52, 202, 207, 296 
Gaisa telpa, 31, 199, 202, 206, 207, 

297,312,318,319 
Gaismas un skata tiesības, 185, 311 
Galējā nepieciešamība, 182, 190, 194 

agresīvā, 191 
defensīvā, 190 

Galvojums, 285, 291 
Garā slimie, vājprātīgie, 148, 159, 

160,193 
Garais gads, lielgads, 155 
Garantija, 15 

individuālā, 14 
institucionālā, 14 

Garantijas, 284, 285 
Gāzes vadi, 185,294,295 
Glabājums, 131, 143, 156,219,244, 

268 
Grāvis, 200, 248, 263, 314, 317, 324 

Gultne, 60,61,65-67, 204,322 
ezera, 61, 66, 323 
upes, 59, 60, 62-64, 66, 68, 204, 

324 

Ģ 
Ģenerālplāns, 300 

I 
Ideālā daļa, 138, 152 
Ieilgums,20, 36, 68, 123, 132, 

135-139, 141-144, 146-149, 
151-156, 160-162, 164, 198, 
222, 233,239,244, 288, 321 

termiņš, 68, 137, 142, 144, 146, 
150, 155-157, 159-161 

Ierakstīšana zemesgrāmatā, 62, 78, 
111, 113, 119-121, 124-126, 
128, 129, 139, 147, 157,214, 
216, 239, 241,263,276, 280, 
288, 289, 291,292 

Ieroči, 49, 193 
bakterioloģiskie, 35 
kodol-, 27, 35 
ķīmiskie, 21, 35 
šaujam-, 35, 167, 283, 341 
toksiskie, 35 

Ieruna, 89, 92, 118,187, 188, 196, 
217, 220, 225 

lesēdējums, 139, 144, 147, 152, 157 
Ietaise, 74, 193, 307, 322, 338 

meliorācijas, 337 
ūdensspēka izmantošanas, 334, 

335 
Ikdienišķas rūpes, 150, 237 
Insolācijas prasības, 309 
Intelektuālais īpašums, 20 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 

34 
īpaši aizsargājamie 

augi, 34 
dzīvnieki, 34 

īpašnieka ieskats, 180 
īpašnieka interese, 201 
īpašuma aizskārums, 102, 142, 

183-186, 189, 193, 195,219, 
257 

īpašuma atsavināšana, 120, 122, 125, 
132, 139, 158, 165, 167-169, 
177, 285 
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īpašuma iegūšana, 16, 44, 47, 58, 59, 
63,66, 68, 72, 73, 97, 105, 128, 
132, 136, 144, 148, 152, 154, 
157, 198,214, 239,241,244, 
300 

atvasināta, 36, 112 
līgumiskā sistēma, 111 
sākotnēja, 36, 39, 239 
tradīcijas sistēma, 111 

īpašuma izbeigšanās, 16, 164 
īpašuma konstitucionālā aizsardzība, 

14 
īpašuma neaizskaramība, 166 
īpašuma neaprobežotības 

prezumpcija, 25, 26, 341 
īpašuma negatīvā puse, 17, 182 
īpašuma pozitīvā puse, 17 
īpašuma prasība, 17-20, 43, 56, 69, 

91,98, 127, 131, 142, 187, 188. 
196-198, 204,210,211,215, 
216,218, 220, 221,223, 224, 
226, 227, 229-233, 244, 246, 
256 

mērķis, 182, 197, 221 
īpašuma priekšmets, 18-20, 23, 

26-28,31,46, 69, 70, 72-75, 
78, 80, 82, 87, 97, 98, 100, 138, 
199, 202, 204, 252, 263, 276, 
280 

īpašuma privatizācija, 36, 37 
īpašuma tiesību atjaunošana, 36, 37, 

40,71, 123 
īpašuma tiesību pierādīšana, 133, 239 
īpašuma veidi, 21 

individuāls, 21, 176, 250, 252, 
253, 278, 279, 281, 317 

kopīpašums, 21, 100, 101, 106, 
110, 164, 172, 176, 247, 249, 
250, 270, 279, 312, 317, 318, 
325 

īres 
līgums, 17, 87, 88, 146, 173, 219, 

259 
maksa, 56, 57, 88 
tiesība, 75, 187, 204. 263 

īrnieks, 87, 119, 146, 179, 180, 224, 
241, 299 

Izdevumi, 30, 43, 50, 58, 73, 74, 90, 
96, 104, 105, 119, 203, 226, 

227, 232, 236, 259, 262, 265, 
267, 299, 311 

derīgie, 58. 70. 84, 86, 87, 91. 92, 
242 

greznuma, 70, 84, 86, 93 
nepieciešamie, 58, 85, 87, 91, 92, 

188, 196, 242, 255, 257, 267 
Izliešana, 299, 308 
Izmešana, 47, 299, 308 
Izpirkuma līgums, 146,239 
Izpirkuma tiesība, 80. 83, 99, 222, 

269, 273, 274, 282, 293 
Izsole, 81, 126, 208, 271, 274,277, 

282, 284, 289, 328 
publiska, 132 

Izvešanas aprobežojumi, 298 

J 

Jūras kodekss, 48, 52, 164, 177, 251, 
272 

Jūras piekraste, 27, 28, 32, 138, 321. 
323, 329. 333 

Jūras ūdeņi, 297, 326, 327, 330 

K 
Kaimiņu tiesības, 173, 334 
Kaitējuma atlīdzība, 163, 306, 320 
Kanalizācija, 74, 306 
Karalaiks, 53. 161, 168 
Karavīra apbruņojums, 49 
Karavīrs, 49, 160 
Koku pludināšana, 327 
Kompensācija, 55, 108, 166, 169, 

318 
Konfiskācija, 164, 166 
Kontinentālais šelfs, 33, 339 
Kontrabanda, 165 
Kopīpašnieki, 21, 82, 101, 141. 164, 

185, 186, 221,223,229,247, 
249, 251,253-256, 259. 260, 
262-272, 275, 277, 282, 285, 
317 

Kopīpašuma izbeigšanās, 250, 275 
Kopīpašuma priekšmets, 251, 264 
Kopīpašuma reāla sadale, 279 
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Kopīpašums 
dalīts (daļējs), 21, 247, 250-252, 

275 
nedalīts, 21, 247, 248 
nepastāvīgs, 248, 264, 269, 276, 

317 
Kopmūris, 21, 248, 252, 263, 264, 

269, 276 
Koprokas manta, 176, 248, 253 
Koroborācija, 120, 122, 126, 130, 

158, 286,338 
Krāsns, 74,301,307 
Kredītiestāde, 122 
Kredīts, 124, 285, 291 
Kuģa arests, 288 
Kuģa īpašuma da|as, 251, 269, 272 
Kuģis, 47, 52, 117, 164, 169, 177, 

245, 288, 333 
Kuģošana, 326, 327, 332 
Kultūras piemineklis, 33, 54, 166, 

265, 283, 296, 297 
Kultūrvēsturiskais mantojums, 32-34 
Kustamas lietas, 16, 23, 27, 29, 31, 

32,36, 39,41,54, 59, 69, 72, 
97, 101, 102, 105, 106, 111, 
113, 117, 131, 137, 143, 156, 
173, 176, 177, 184, 185, 
196-198, 204, 205, 209,211, 
220, 222, 223,229, 231,234, 
244, 245, 252, 256, 259, 261, 
268, 279, 284, 285, 287-289 

ķ 
Ķīla, 158 

fiduciāra, 22 
rokas, 180, 219, 241, 268 

Ķīlas ņēmējs, 17, 146, 178, 224, 256, 
270 

Ķīlas tiesība, 15, 17, 19, 78, 173, 
178, 179, 203,215, 241,255, 
256, 265, 268, 269, 280, 293 

Ķīlāšana, 195 
Ķīlāšanas tiesība, 190, 194, 195 

L 
Laba ticība, 94, 152, 156, 174, 181 

Labi tikumi, 115, 128, 131, 145, 175, 
212,217 

Labticīga iegūšana īpašumā, 176, 
197, 198 

Labticīgs 
ēkas cēlējs, 91, 92, 96 
sējējs un stādītājs, 57, 103 
valdītājs, 58, 88, 129, 131, 143, 

150, 152, 162, 223, 228, 232, 
234, 237, 242, 245 

Laika kritērijs, 240 
Lauksaimnieciska zeme, 206, 254, 

279 
Laulātais, 126,160, 180,285 
Laulāto manta 

atsevišķa, 126 
kopīga, 21, 126, 176, 248, 250, 

252, 268, 285, 286 
Legatārijs, 289 
Legatārs, 165, 178, 179, 289 
Legāts, 148, 165, 178, 289 
Licence, 15,35,41,208, 296 
Līdzīpašnieks, sk. arī Kopīpašnieks, 

154, 164, 286,339 
Līdzīpašums reālās daļās, 325, 340 
Lieta 

atvietojama, 229 
bezķermeniska, 20, 27, 48, 229, 

254, 268 
blakus, piederums, 11, 106, 203, 

205, 210, 231 
dalāma, 251, 278 
daudzuma, 19, 251 
galvenā, 19, 55, 56, 58, 60, 69, 85, 

86, 92, 96, 106, 203, 205, 210, 
229, 231, 242, 258 

individuāli noteikta, 
individualizēta, 229-231 

kustama, 16, 23, 27, 29-32, 39, 41, 
54, 59, 69, 70, 72, 97, 101. 102, 
105, 106, 111, 113, 117, 131, 
137. 143, 156, 173, 176, 177, 
184, 185. 196-198, 204, 205, 
209, 211, 220, 222, 223, 229, 
231, 234, 244, 245, 252, 256, 
259, 261, 268, 273, 284, 285, 
287 

ķermeniska, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 
29. 31. 48, 58, 112, 122, 153, 
178, 207, 229, 253 
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neatvietojama, 229 
nedalāma, 251 
nekustama, 16, 18, 23, 27, 32, 39, 

40, 53, 59, 68, 69, 78, 80, 81, 
83, 90, 91, 99, 111, 172, 177, 
184, 188, 197-199, 211-213, 
215, 222, 231, 255, 261, 269, 
270, 273, 276, 278, 280, 287 

no apgrozības izņemta, 27-29, 35, 
51, 139 

publiska, 28, 32, 173 
salikta, 18, 203 
sastāvdaļa, 68, 69, 203, 204 
sveša, 36, 55-57, 59, 69, 123, 135, 

146, 173, 190, 191, 195, 196, 
235, 242, 308, 313 

vienkārša, 18 
Lietas bojāeja, bojāšanās, 113, 163, 

192, 193,204, 228, 230, 
232-234, 258, 260 

Lietas nejauša bojāeja, 228. 233, 235 
Lietas nejaušas bojāejas risks, 117 
Lietas vērtība, 51, 70, 106, 226, 227, 

236, 245, 252, 258, 260, 267, 
281 

Lietojuma tiesība, 19, 27, 75, 87, 90, 
179, 184, 208,219, 259, 268, 
269, 281,292, 297 

Lietojums, 241, 319 
ūdens, 340 

Lietošanas tiesību aprobežojumi, 173, 
174, 206, 207,293-295, 297, 
300, 312,321, 341 

Lietu kopība, 18, 19, 138, 229, 230 
Lietu savienojums, 108 
Lietu tiesības, 16, 17, 19, 111, 114. 

120, 122, 124, 126, 128, 129, 
131, 132, 135, 139, 157, 171, 
178, 183, 187, 203,205,210, 
224, 241,249, 285,292-294 

Logs, 74, 204, 232, 258, 308 
Loze, 164, 282 

Ļ 
Ļauna ticība, 94, 95, 107, 129, 130, 

139, 150, 151, 211 
Ļaun ticīgs 

ēkas cēlējs, 84, 86, 93, 96 
sējējs un stādītājs, 57, 104 

valdītājs, 58, 88, 154, 223, 228, 
230, 232, 234, 236, 242, 258 

M 
Maiņas līgums, 17, 81, 177, 212. 266, 

268 
Mājas kustoņi, 43,44, 50, 191. 195, 

196 
Maksātnespēja, bankrots, 93, 121, 

176, 220 
Makšķerēšana, amatierzveja. 42, 44, 

326, 328, 331 
Maldība, 115, 133, 147, 212, 217 

svarīga, 133, 148, 244 
tiesiska, 133, 148, 151 

Manta 
finansu, 32 
koprokas, 176, 248, 253 
pārvaldes, 32 

Mantas atmešana, 17, 54, 163, 175 
Mantas samazinājums, 95; 232, 236 
Mantojuma atklāšanās, 122, 155, 170, 

177 
Mantojuma dalīšana, 277, 289 
Mantojuma pieņemšana, 122, 127, 

155, 170, 178 
Mantojuma prasība, 218 
Mantošana 

līgumiska, 177 
likumiskā, 214, 252 
testamentāra, 177, 240 

Mantotspēja, 170 
Medības, 41,44, 174 

nelikumīgas, 44 
Medību tiesības, 44, 341 
Medījamie dzīvnieki, 41, 43, 45 
Meliorācija, 86, 208, 315, 316, 335 
Mēslu krātuves, 306 
Meža dzīvnieki, 41 
Mežs, 27, 33, 41, 46, 71, 169, 174, 

200, 204, 206,293, 321,340 
Minerālūdeņi, 296 
Monētu depozīts, 53 
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N 
Nacionalizēts īpašums, 36, 137, 169, 

299 
Namīpašumu atdošana, 37, 40, 119, 

238, 299 
Namīpašumu denacionalizācija, 37, 

40 
Narkotiskās vielas, 35, 165 
Nastas, 113, 173,259,265, 293 
Negatīvs fakts, 25, 161, 162 
Negodīguma prezumpcija, 49 
Nekustamais īpašums, 76, 80, 83, 99, 

119, 124, 126, 129, 132, 157, 
165, 167, 192, 194, 195,239, 
240, 273, 294, 295,319 

Nelabticīga persona, 128, 131,218, 
236 

Nepieciešamā aizstāvēšanās, 182, 
190, 193, 194 

Nepilngadīgie, 139, 148, 159,285, 
289, 290 

Nodošana, 36,40, 47, 50, 56, 78, 79, 
111-116, 118-120, 122, 125, 
129, 131-133, 135, 143, 146, 
148, 155, 163, 176, 179, 180, 
198, 207, 208,212, 222, 224, 
225, 239, 242, 244, 255, 259, 
260, 284, 285 

simboliska, 112, 116, 120 
Noilgums, 40, 46, 68, 127, 136, 141, 

142, 149, 157, 168, 184, 186, 
201,218, 241,275, 300 

Noma ar izpirkumu, 146 
Nomas 

attiecības, 56, 79, 99, 175, 244, 
322 

līgums, 17, 37, 77, 79, 87, 146, 
173, 175, 179, 208, 211, 219, 
224, 245, 254, 256, 259, 330, 
334 

maksa, 56, 57, 80, 285 
tiesība, 75, 175, 179, 187, 215, 

263, 280 
Nosacījums, 51,52, 82, 123, 126, 

137, 146,214,272,283,291, 
297, 335 

atceļošs, 135, 150, 165, 211, 222 
atliekošs, 135, 149 
nepieciešams, 112, 119, 120, 132 

Noslēptas lietas, 52, 53 
Nostiprinājums, 25, 121, 139, 177, 

255, 263, 292 
nepareizs īpašuma nostiprinājums, 

213, 216 
Nozaudēta lieta, 48, 50,211 
Noziedzīgi iegūta (zagta) lieta, 48, 

140, 156, 227,235, 242, 244 

o 
Osta, 28, 32, 166, 186,310,326 

P 

Pamatlīdzekļi, 167 
Pārbūve, 84, 87, 94, 96, 129, 253, 

254, 256, 266, 300 
Pārstāvis, vietnieks, 117, 148, 152, 

160, 180 
Pasta sūtījums, 165, 168 
Pašaizstāvības tiesība, 181, 182, 189, 

192, 196, 308 
Pašvaldību īpašums, 27, 32, 33, 36, 

37, 40, 77, 83, 167, 209, 240, 
284, 285, 295, 322 

Patapinājums, 17, 131, 143, 146, 156, 
173, 179,219, 224, 244, 268 

Pazemes urbums, 339 
Pēcnieks, 155 
Peļņas atrāvums, 95, 227, 232, 236 
Persona 

fiziska, 21, 37, 40, 41, 45, 46, 114, 
122. 123, 137, 165, 170, 207, 
243, 284, 295-297. 307, 316. 
328-330, 334 

juridiska, 21, 40, 41, 45, 114, 115, 
123, 137, 165, 207, 240, 284, 
295-297, 307, 316, 329, 330, 
334 

saistītā, 81, 83, 100, 186, 220, 
223, 271-273 

tiesīgā, 17, 80, 83, 100, 186, 196, 
221, 250 
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trešā, 17, 22, 30, 48, 73, 81, 83, 
111, 112, 116, 118, 120, 124, 
128. 130, 134, 140, 143, 149, 
154, 156, 168, 176, 182, 192, 
197, 210, 213, 214, 216, 218, 
221, 223, 225, 226, 236, 244, 
245. 254, 263, 266, 269, 
271-273, 275, 282, 285, 288, 
289, 292, 299, 328, 331 

Pieaugums, 36, 56. 58, 59, 65, 67, 68, 
95, 105, 123, 203,210, 220, 
229-231,239, 267 

Piekraste, krasts, 27, 28. 32, 44, 60, 
61-65,67, 138, 200, 321, 
322-325,329, 331,332,335, 
338-340 

Pierādīšanas pienākums. 25, 220, 238 
Pieskalojums, 59, 65, 66, 67, 204 
Piespiedu noma, 79, 80, 99 
Pircējs, 20, 80, 113, 117, 118, 135, 

141, 147, 150, 158, 180, 222, 
271,272, 274, 290 

atstumts, 127 
nelabticīgs, 129 

Pirmpirkuma tiesības, 54, 78, 99, 
146, 173, 269-274, 284,291 

likumiskās, 80, 269, 270, 274 
Policijas sludinājums, 50, 51 
Prasība 

īpašuma, 17-20, 43, 56, 69, 91, 98, 
127, 131, 142, 143, 182, 187, 
188, 196-198, 204, 210, 211, 
216, 218, 220-223, 224, 226, 
227, 229-231, 233, 244, 246, 
256 

īpašuma reformas, 40, 238 
liettiesiskā, 127, 211 
negatorā, 102, 142, 182-184, 

186-188, 219, 241, 257, 306, 
308, 337, 338 

par īpašuma nostiprinājuma 
izlabošanu, 212, 213 

par robežu pārbaudīšanu, 141, 
201 

personiskā, 115, 126, 131, 134, 
143, 223, 227, 243, 289 

valdījuma, 184, 218, 221, 257 
vindikācijas, 117, 118, 130, 131, 

134, 241 
Prasības pamats, 126,215 

Prasības priekšmets, 19, 46, 126, 183, 
187,210,215,229,340 

Prasījuma tiesība, 27, 68, 81, 241, 
313 

Prasījums 
atlīdzības, 70, 95, 103, 175, 184, 

230, 306 
blakus, 210, 232 
liettiesisks, 183 
liettisisks, 182 
materiāltiesisks, 183, 186, 198, 

210, 222, 227, 230, 275 
nepieļaušanas, 183, 187 
no netaisnas iedzīvošanās, 68, 94, 

219, 221 
novēršanas, 183, 187, 219 
procesuāltiesisks, 183, 210 
saistībliesish, 15, 70, 210, 220, 

222 
Prasījumu konkurence, 218 
Prezumpcija 

īpašuma neaprobežotības, 25, 26, 
341 

kopīpašuma, 100, 317, 318 
nekustamas lietas piederības, 212, 

214 
Priekšgājējs, 155, 239, 240 
Princips 

akcesijas, 18, 68-70, 75, 98, 100, 
199, 203-205, 317 

īpašuma elastīguma, 17, 26 
kauzualitātes, 212, 222 
labas ticības, 174, 181 
publiskās ticamības, 120, 124, 

198, 200 
specialitātes, 19, 20, 120, 121, 280 
zemes un ēku nedalāmības, 70 

Privatizācijas aģentūra, 38, 284, 287, 
290 

Procenti, 56, 57 
likumiskie, 258 

Promesošie. 160 
Psihotropās vielas, 35, 165 

R 
Radiācija, jonizējošais starojums, 35, 

304, 305 
Radio 

frekvence, 296 

Alfabētiskais radītājs 351 

raidītājs, 284, 296 
stacija, 284 

Radioaktīvās vielas, 304 
Rakšana, 174, 307, 314, 339 
Reālās daļas, 62, 249, 261, 268, 276 
Reālsaistība, 266 
Rekreācija, 321,326,328 
Reliģisko organizāciju īpašums, 33 
Rīcības vara, 176 
Rīgas jūras līcis, 326, 330. 339 
Rituāla priekšmets, 33 
Robežas 

horizontālās, 199 
vertikālās, 102, 199, 201 
zemes, 66, 100, 141, 196, 206, 263 

Robežkoks, 100, 248, 276 
Robežmūris, 21, 248, 252, 263, 265, 

311,317 
Robežpunkts, 61, 199 
Robcžsēta, 263, 265, 276, 311,317, 

318 
Robežstiga, 200, 319 
Robežzīme, 18, 141, 143, 199, 200, 

263,317,319 
Rūpniecības iestāde, 303, 306, 307 
Rūpnieciskā zveja, 42, 326, 328, 330 

S 
Sabiedriskā, iedzīvotāju drošība, 32, 

207, 299, 300, 302, 303, 307 
Sabiedriskās organizācijas īpašums, 

167 
Sala, 59, 60,61,64, 65, 67 
Samazgu bedres, 306 
Sarkanā līnija, 294 
Savvaļas augi, ogas. 46 
Savvaļas dzīvnieki, 41, 43, 44, 165 
Sēkla, 56, 69, 102-105,204 
Servitūta tiesība, 15, 17, 80, 173, 

178, 187,203,207,210,215, 
265, 280 

Servituts, 24, 173, 183, 280, 293, 
317, 338, 340 

ceļa, 280, 295 
ēku, 311 
personai-, 77, 123, 241 
ūdens lietošanas, 315 

Sevišķa tiesiskā attiecība, 87, 104 
Sevišķi apstākļi, 148 

Siena, 28, 86, 248, 257. 280, 308, 
309,311 

Smaka. 185, 303 
Spaidi, 217, 244 
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Šo un citas juridiska rakstura grāmatas piedāvājam 
iegādāties Tiesu namu aģentūrā Mārstaļu ielā 19, 3.stāvā, 
kioskā Brīvības bulvārī 34 (Rīgas apgabaltiesā) vai pasūtīt pa 
tālruni 7228126. 

Tiesu namu aģentūras izdevumus ir iespējams iegādāties par 
zemākām cenām. 
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• Latvijas Republikas Satversme. K.Dišlers. Raksti par Latvijas 
Republikas Satversmi 
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• LR Satversme. Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. 
Saeimas vēlēšanu likums. Par centrālo vēlēšanu komisiju. Par 
priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām 

• Civilprocesa likums. G.Višņakova. Latvijas Civilprocesa kodeksa 
un Civilprocesa likuma pantu salīdzinošā tabula 

• Apgabaltiesu prakses apkopojums krimināllietās 1998.gads 

• Normatīvo aktu krājums valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizācijā ar komentāriem 

• Latvijas Republikas apelācijas instances civillietu nolēmumu 
apkopojums 1998.-1999. gads 

• Komercl ikums. Komercķīlas likums. Koncernu likums. 
Ar V.Beļajeva, A.Strupiša un G.Višņakovas skaidrojumiem 
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Kopienas tiesībās (Tiesu prakse un komentāri) 
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un praksē 

• R.Krauze. Par dzīvojamo telpu īri. Likums ar komentāriem 
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